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Vedoucí bakalářské práce Richard Khel.

Abstrakt

Předkládaná  bakalářská  práce  představuje  Karolinu  Světlou  jako  osobnost,  pro 

kterou  možnost  číst  a  psát  znamenala  jednu  ze  základních  potřeb  jejího  života. 

Úvodní  část  je  věnována  důležitým  mezníkům  v  jejímu  životě,  které  byly 

předpokladem pro její  budoucí  spisovatelskou dráhu. Druhá kapitola  pojednává o 

Světlé jako o čtenářce. Vystihuje její čtenářský profil a odhaluje místa a dobu čtení. 

Ukazuje, jak četba a literatura ovlivnila její tvorbu. Třetí kapitola představuje Světlou 

jako spisovatelku. Podněty, které ji přiměly ke psaní, a způsob, jakým, kdy a kde se 

psaní věnovala. Na základě rozboru spisovatelčiny pozůstalosti v LA PNP popisuje 

její vztah k papíru – rukopisům a korespondenci. Podstatnou součástí práce je rozbor 

dostupných knihoven současníků Světlé, a vztahy s jejími současníky. Uvedena jsou 

dostupná  fakta  o  osobní  knihovně K.  Světlé.  Poslední  kapitola  se  věnuje motivu 

knihy  v díle  Karoliny  Světlé.  Součástí  bakalářské  práce  jsou  textové  a  obrazové 

přílohy.
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Předmluva

Podnět  ke  zpracování  knihovědného  portrétu  známé  osobnosti  vznikl  na 

výběrové přednášce PhDr. Richarda Khela a Mgr. Blanky Vorlíčkové - Knihovny 

osobností  kultury  (přednášené  v  Ústavu  informačních  studií  a  knihovnictví 

Univerzity Karlovy v Praze v letním semestru 2005).

Jedním  z aspektů,  proč  jsem  se  rozhodla  pro  Karolinu  Světlou,  byla  její 

doposud nezpracovaná knihovna v Podještědském muzeu v Českém Dubu. Bohužel, 

ačkoli se na počátku zadávání tématu jevila spolupráce s muzeem bezproblémově, 

v průběhu roku se ukázaly komplikace, kvůli kterým muselo být od záměru probádat 

knihovnu  upuštěno.  Z původního  zadání  „Osobní  knihovna  Karoliny  Světlé,  její 

práce s knihou a jejími složkami, a kniha v jejím díle“, byl název modifikován na 

„Knihovědný portrét Karoliny Světlé“.

Dalším důvodem pro zpracování této významné české spisovatelky je snaha 

přiblížit její osobnost a dílo dnešním čtenářům. V 21. století, přetechnizované době 

internetu a médií, zájem o českou literaturu, především o 19. století, upadá. Často 

citovaná věta F. X. Šaldy, že Karolina Světlá „stojí za studium nejpečlivější“1 však 

bezpochyby platí  i dnes, a proto se i tato práce pokouší tuto výjimečnou ženu opět 

vyzdvihnout.

Nemalým důvodem pro „znovuobjevení“  K. Světlé  je blížící  se 110. výročí 

jejího úmrtí (2009) a 180. výročí jejího narození (2010).

Zájem o osobnost a dílo Světlé byl na počátku a zhruba do tří čtvrtin 20. století 

poměrně velký. Bylo o ní napsáno několik monografií - za jejího života to bylo dílo 

1 ŠALDA, F. X. Karolina Světlá a Jan Neruda. Národní listy, 1911, č. 313, s. 1



Terézy  Novákové  z roku  1890  či  kritická  studie  Leandera  Čecha  z roku  1891, 

počátkem 19. století vzpomínky neteře K. Světlé Anežky Čermákové – Slukové či 

krátké  dílo  Vojtěcha  Martínka  a  opět  kritika  L.  Čecha,  dále  pak  ve  30.  letech 

monografie Olgy Votočkové – Lauermannové či „Rodinná kronika Rottovská“ od 

Miškovského, ve 40. letech práce Ludvíka Páleníčka a rozbor „Kříže u potoka“ od 

Věry  Mazlové.  V 50.  letech  pak  vycházejí  „Vybrané  spisy  Karoliny  Světlé“ 

uspořádané Josefem Špičákem. Svazky VII a VIII – Z literárního soukromí I a II, 

obsahují vzpomínky, deníky a obsáhlou korespondenci K. Světlé s jejími současníky. 

V 70.  letech  20.  století  se  objevuje  ještě  krátká  práce  Oty Duba a  „Vypravěčské 

umění  Karoliny Světlé“  v podání  Marie  Řepkové.  Nejnovější  práce  zabývající  se 

Karolinou Světlou je znovu vydaná korespondence s Janem Nerudou pod názvem 

„Bouřky“ z roku 2007. 

Kromě posledně zmíněné publikace je zájem o osobnost a dílo Karoliny Světlé 

v posledních  třiceti  letech  téměř  nulový.  Bakalářská  práce  se  pokouší  tuto 

spisovatelku, emancipátorku ženských spolků a vlastenku opět čtenářům přiblížit, a 

to i jako čtenářku. 

Bakalářská  práce  vychází  z výše  zmíněných  publikací  –  převážně  vlastních 

pamětí  a  deníků  Karoliny Světlé  a  její  korespondence  (zejména  se  sestrou  Žofií, 

později  provdanou  Podlipskou,  Boženou  Němcovou,  Janem  Nerudou,  Eliškou 

Krásnohorskou,  Terézou  Novákovou  a  dalšími).  Druhotnými  prameny  byla  díla 

vydaná  o  Karolině  Světlé.  Důležitý  primární  pramen  představuje  pozůstalost 

Karoliny Světlé v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze (LA 

PNP)  (dále  též  pozůstalosti  Sofie  Podlipské,  Václava  Vlčka,  Františka  Vinklera, 

Augustina Hemerky, Jaroslava Vrchlického, Karla V. Raise, Jana Nerudy a dalších).

Text je uspořádán do devíti základních kapitol. Citované části jsou z důvodu 

lepší přehlednosti psány kurzívou. Názvy jednotlivých děl v práci uvedených jsou ze 

stejného důvody dávány do uvozovek. V citovaných částech se vyskytují slova psaná 

podle dřívějšího pravopisu lišící  se především v háčcích  a čárkách – např.  kníha, 

rozům, čtla, jinák, stkvěle, atd. Nejde tudíž o překlepy, ale o ponechání původního 

pravopisu jejich autorů. 

V textu  je  užíváno  též  rodné  jméno  Karoliny  Světlé  –  Johanna  Rottová  (s 

ponechanými  dvěma „n“) i  příjmení  Mužáková –  po provdání za Petra  Mužáka. 



Jméno Karolina je podle původního pravopisu ponecháno s krátkým „i“. U sestry 

Světlé,  vlastním  jménem  Žofie,  je  užívána  původní  varianta  (Žofie)  i  umělecké 

jméno Sofie. 

Práce obsahuje 68 stran textu, 9 stran textových a 17 stran obrazových příloh, 

které jsou v textu průběžně odkazovány. V práci je užíváno metody citování pomocí 

průběžných poznámek. Seznam použité literatury a citace v textu jsou v souladu s 

normami ISO 690 a ISO 690-2.

Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucímu mé práce, PhDr. Richardu 

Khelovi, za jeho ochotu, sdílené zkušenosti a podnětné rady a připomínky. Dále 

všem institucím, které mi umožnily práci dokončit.



1 Život Karoliny Světlé

1.1 Rodina

Rodina Rottových žila na Starém Městě pražském v Poštovské ulici č. p. 22, 

dnes pojmenované po Karolině Světlé. Sama autorka tuto ulici popisuje jako ne příliš 

elegantní a rovněž její obyvatelé se nemohli počítat k haute volée.2 Poštovská ulice 

byla totiž teprve jakýsi přechod z maloměstského světa do velkoměstského života. 

Zdejší domácí páni byli většinou majitelé obchodů, řemeslníci, kteří si na svůj dům 

vydělali a provozovali v něm svou živnost.

 Rodina v ulici  vlastnila  dva malé domy vedle sebe.  První, tzv.  dům U Tří 

králů, náležel dědečkovi z matčiny strany, panu Voglovi. Ten byl správcem v tehdy 

známé Schönfeldově papírně a knihtiskárně, a zavedl si obchod s papírem. 

Dům druhý, známý jako U Bílého preclíku, koupil Johannin otec, Eustach Rott, 

po svatbě s dcerou pana Vogla, Annou Voglovou.

 Eustach Rott vstoupil zpočátku se svým tchánem do obchodu jako společník. 

Později se však osamostatnil a zařídil si ve vedlejším domě obchod se semeny.

Dědeček  Johanny  z matčiny  strany  pocházel  z bohaté,  vysoce  vzdělané 

patricijské rodiny z německého Porýní. Do Čech se dostal jako voják u rakouského 

pluku,  a  to  až  na  Příbramsko,  kde  se  zamiloval  do  teprve  patnáctileté  Katinky, 

babičky  Johanny  Rottové.  Ta  si  i  po  přestěhování  do  Prahy  ponechala  prosté 

venkovské  způsoby.  Světlá  jejich  vztah  popisuje  jako  velice  nerovný,  kdy jeden 

nenašel pochopení pro druhého.

Především si dědeček přál mít ve své choti „přítelku, družku svých myšlenek, s  

níž by byl mohl vyměniti svoje úsudky o zjevech literárních a uměleckých, stopovati  

s ní pokrok časový a účastniti se s ní a s dětmi svými v postupu jeho.“3 Jako protiklad 

uvádí Světlá větu z memoárů hraběnky Blessingtonové: „Nechceme míti vzdělaných 

žen,  neb  –  nepřejeme  sobě  nablízku  soudců  bystrozrakých“,  kterou  pronesl  lord 

Byron,  nejpřednější4 to  básník 19.  století.  Světlá  od  dětství  vnímala  vztah  svých 

prarodičů a čerpala z něj pak inspiraci pro svá díla, v nichž byl často námětem rozpor 

mezi vzdělaností muže a ženy. „Koupil-li si dědeček knihu, babička si vzdychla nad 

2 Vznešené společnosti
3 SVĚTLÁ, Karolina. Z literárního soukromí I, s. 114 (dále jen Z literárního soukromí)
4 Světlá takto sama zvýrazňuje kurzívou slovo nejpřednější
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zbytečnou tou výlohou, chtěl-li jíti do divadla, obyčejně mu nabídla, že za ty peníze  

koupí raději husu k večeři, zůstal-li nato doma, nedotýkaje se však pečeně jednoduše 

proto, že jí rád nejídal, tož vídala v tom rozmar a plakávala“.5

Manželé Rottovi uzavřeli sňatek 16. května 1829. Eustach Rott, otec Karoliny 

Světlé, byl muž dobrosrdečný, pracovitý, poctivý. Sama Světlá o něm tvrdí, že to byl 

člověk nejlepší a nejlaskavější,  jakého kdy poznala.  Zakládal  si na tom, aby byla 

rodina spokojená, jelikož věřil, že chyby, které páchají mladí lidé, pocházejí pouze 

z nedostatečné péče rodičů. Byl však velmi ochotný a obětavý nejen ke své rodině a 

blízkým, ale i k cizím lidem. Ti často jeho důvěry zneužívali, přesto ale nezatrpkl a 

nepřestával věřit v lidskou dobrotu. Otci připisovala spisovatelka rozhodný vliv na 

své národní probuzení.6 I přes protesty babičky z matčiny strany slíbil dětem učitele 

pro český jazyk. 

Matka Johanny, Anna, byla jediným dítětem svých rodičů. Světlá ji popisuje 

jako velmi nadanou ženu, která kvůli  předsudkům své matky nemohla svůj talent 

rozvíjet. Souzeno jí bylo zabývat se pouze domácími pracemi. Rovněž její hudební 

talent  zůstal  nepoznán.  „Nesměje pro zachování  domácího míru dceři  své takové  

vzdělání dáti, jak by si přál, činil dědeček aspoň osobně pro ni vše, co bylo jeho  

možností.  Vymohl  si  na  babičce,  aby  ji  vždy  odpůledne  k němu  do  obchodu 

propustila, kdež s ní čítával a hovoříval. Každá jeho s ní rozmluva byla přednáškou,  

jimiž v ní vypěstoval tutéž pro literaturu a umění lásku nadšenou a vřelou, kteráž  

v něm. Málokterý byl v literaturách oné doby spisovatel, jehož práce by nebyla znala  

aspoň částečně,  málokterý znamenitý  umělec,  jehož by s ním nebyla sledovala na 

dráze jeho úspěchů a slávy“.7

Johanna byla dcerou nejstarší. Rok po ní se narodil chlapeček, který však po 

několika měsících zemřel. O tři roky později se narodila dcera Žofie8 (1833 – 1897), 

později provdaná za MUDr. Josefa Podlipského (1816 – 1867). Nejmladším dítětem 

manželů Rottových byl syn Jindřich.

1.2 Dětství

Johanna  Rottová  se  narodila  v Praze,  24.  února  1830.  Pokřtěna  byla  jako 

Johanna Nepomucena.
5 Z literárního soukromí, s. 115
6 JANÁČKOVÁ, Jaroslava. Česká literatura 19. století, s. 64
7 Z literárního soukromí, s. 117
8 Uměleckým jménem Sofie
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Již od narození byla dítě velmi šikovné, vnímavé a učenlivé. Kromě hudebního 

nadání byla též obdařena výbornou pamětí. Lékaři později její častou úzkostlivost a 

rozechvělost připisovali právě jejímu rychlému vývinu. 

Již v dětství velice toužila po přírodě, kterou v dospělosti nalezla v krajině pod 

Ještědem. Nechtěla se sestrou na nedělní procházky s rodiči chodit jinam, než kde 

nebyli  lidé (na Petřín, do Jeleních příkopů, do Stromovky).  Tam sestry utíkaly do 

skrytu houštin a vypravovaly si o vílách a rusalkách. Již tam se možná v budoucí 

spisovatelce rozvíjel talent a sklony k romantizmu.

1.3 Jazyk

Ačkoli je známé, že Karolina Světlá byla vychována německy, její rodný jazyk 

byl český. Zapomenutí češtiny a její plné nahrazení němčinou způsobila až německá 

škola,  kterou začala  navštěvovat v šesti  letech.  I když  se v domácnosti  Rottových 

mluvilo  německy,  rodina z otcovy strany si  vždy zakládala  na jazyce  českém,  na 

jakési staročeské důstojnosti. Světlé jejich mluva vždy imponovala. Její otec si toho 

všiml a i přes protesty babičky z matčiny strany slíbil dětem učitele pro český jazyk. 

Na námitku babičky, že než dorostou, bude dávno již všecko německé, neodporoval, 

po zamyšlení však pravil: „Nešť, děti moje se budou přec jen ještě česky učiti, když  

pro nic jiného, tedy aspoň na památku rozšafným praotcům“.9

Kromě češtiny a němčiny uměla Světlá také výborně francouzsky. Literaturu 

četla ve všech těchto třech jazycích. 

Co se týče psaní, původně psala německy, první román vznikl francouzsky a 

posléze už psala pouze česky.

1.4 Vzdělání

V dětství Karoliny Světlé nebyla školní docházka pro dívky povinná. Jelikož 

matka sama trpěla tím, že se jí nedostalo patřičného vzdělání, přála svým dcerám, 

aby byly jednou v tomto ohledu šťastnější. Česky smýšlející otec byl z počátku proti 

tomuto návrhu, jelikož všechny školy byly německé. Johannina kmotra doporučila 

matce dvě poněmčené Francouzky, které vedly vyhlášený ústav pro dívky.10 

9 Z literárního soukromí, s. 124
10 Škola se nacházela v Železné ulici v domě U Bílého orla, posléze přesídlila do téže ulice do domu U 
Červeného jelena
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K postu učitelek a ředitelek dívčích škol se skládaly pouze zkoušky z ručních 

prací,  více  se  od nich nežádalo.  Žaček měly  dívčí  školy dost,  jelikož  rodiče  jim 

dávali přednost před farními školami, kde seděly dívky s chlapci v jedné místnosti. 

Ne jinak tomu bylo  i  v případě dvou Francouzek,  ke kterým Rottovi  posílali  své 

dcery. 

Hlavními vyučovacími předměty byly francouzský jazyk, hra na klavír a ruční 

práce. Dívky se také učily společenské etiketě – jak se chovat ve společnosti a na 

bálech,  jak mluvit,  jak se pro jednotlivé příležitosti  náležitě ustrojit.  Výuka trvala 

sedm hodin denně. Literní předměty byly záležitostí velmi okrajovou. 

Vzdělanost  dívky  se  posuzovala  pouze  podle  plynulosti  francouzštiny  a 

obratnosti ve hře na klavír. V ostatních oblastech vědění nemusela mít dívka žádné 

znalosti.  „Ba  považováno  za  věc  velmi  rozmilou  a  interesantní,  dělala-li  hodně  

mnoho  chyb  pravopisných,  měla-li  nejspletenější  pojmy  geografické  a  ještě  

spletenější o historii.“11 Většina dívek tento fakt přijímala kladně a svou naivitu a 

nevědomost,  která  byla  považována  za  roztomilou,  ještě  zdůrazňovala.  To Světlá 

velmi odsuzovala již za svého mládí, a následně se celý život snažila proti tomuto 

bojovat.

Johannka  nastoupila  do  školy  v šesti  letech.  Rodiče  očekávali,  že  se  ihned 

svým intelektem vyšvihne nad ostatní děti, jak tomu doposud bývalo. Ale neznalost 

německého jazyka a nechuť se ho učit jí bránila v učení se nových věcí a nedělala 

žádné pokroky. Německé a francouzské básně jí vůbec nic neříkaly. „Zarytě, němě 

před  nimi  jsem stávala,  pakli  k sobě  mne povolavše  mi kázaly,  abych k příkladu 

jiných dívek po nich opakovala celé řady nesrozumitelných pro mne slov, sloky to  

básní  německých a  francouzských,  a  to  tak  dlouho,  až  mi  utkví  v paměti.  Žádná 

hrozba, žádná domluva nebyla s to pohnouti mne, abych k jejich učinila rozkazu.“12 

Prvních úspěchů s tvrdohlavou Češkou dosáhl až nový učitel, který pak paradoxně 

způsobil  i  to,  že školu přestala  navštěvovat.  Díky knihám s obrázky se prolomila 

jazyková bariéra a Johannka začala chápat význam německých slov.

S  tímto  učitelem  sehrála  Johanna  za  svůj  pobyt  ve  školní  lavici  několik 

nespravedlivých  bojů.  Trvalo  sedm  let,  než  ve  své  žačce  objevil  „talent  

spisovatelský,  což  dle  tehdejších  předsudků nejen  u dívky  za neštěstí,  nýbrž  i  za 

11 Z literárního soukromí, s. 180
12 Z literárního soukromí, s. 184
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poloviční hanbu považováno bylo“, vysvětluje Karolina Světlá v „Upomínkách“ na 

straně 168 tehdejší situaci. Právě v době, kdy cítila největší potřebu literární činnosti, 

kdy  se  začala  rodit  první  její  literární  dílka,  byla  jí  jakákoli  snaha  zakázána. 

„Uprostřed nejlepších svých pokroků, největší své horlivosti a zápalu musila jsem 

téměř okamžitě přestat se učiti a veškera k jeho radě mi na drahnou dobu odňata  

lektura, aby ono neblahé nadání ve mně zaniklo, a nemajíc žádné jiné potravy, samo 

sebe strávilo.“ 

Matka zpočátku nepřikládala lásce ke knihám a k literatuře své dcery žádný 

zásadní význam. Naopak, byla ráda, že jeví zájem o věci vážné a ušlechtilé, na rozdíl 

od dívek její generace. Učiteli ale dala za pravdu – literární nadání, to už je u dívky 

něco jiného, než jen zalíbení v četbě. 

Odhalením  literárního  talentu  skončila  Světlé  výuka  ve  škole.  Dále  se 

vzdělávala pouze soukromě, literní předměty jí byly zakázány úplně. Nesměla se již 

dále učit psát a počítat – pro její budoucí život stačilo to, co zná. Rovněž znalosti 

z dějepisu  a  zeměpisu  již  neměly  být  dále  rozšiřovány.  Nadále  se  měla  věnovat 

pouze činnosti ženám určené – pracím v domácnosti. 

Těmito zaopatřeními  mělo  být  dosáhnuto přerušení  její  fantazie,  a přidržení 

pouze u domácích  prací  a  ve společnosti  hospodyň.  K pobavení  mělo  sloužit  jen 

pletení či vyšívání. 

 „Člověk ve svých nejsvětějších právech uražený a zkrácený ve mně mocně se  

ozval a dosti určitě mi projelo vše to mozkem, co o dvacet let později Stuart Mill ve  

svém  spise  o  „podruží  žen“  vzdělanému  světu  směle  a  poctivě  do  očí  pověděl.  

Myslila jsem ponejprv ve svém životě, že omdlím, tak se mi roztočila hlava, tak ve  

mně zabušilo srdce.“13 Takto Světlá popisuje r. 1874 svůj tehdejší dojem z nad ní 

vyřčeného ortelu. Tehdy však mohla udělat  pouze jediné – nedat nic najevo, aby 

nepodávala důkazů „neženské mysli a povahy“. Dalším důvodem, proč se nemohla 

ohradit,  byla  naprostá  důvěra  a  úcta  k  učitelům,  která  v  19.  století  panovala. 

Nebývalo na denním pořádku, aby si děti stěžovaly na své učitele. 

S ohledem na otcovo podnikatelské povolání,  které se mohlo každým dnem 

dostat  do krize,  nesouhlasila  matka  s  naprostým zastavením vzdělání  svých  dcer. 

Jejich budoucností by pak mohly být pouze málo placené domácí práce, anebo vdané 

13 Z literárního soukromí, s. 220 - 221
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paničky.  Přála  si,  aby  v případě  krachu  mohly  být  alespoň  učitelkami  či 

vychovatelkami.  Tak  byly  Johanně  ponechány  alespoň  hodiny  francouzštiny  a 

hudby.

Okolní společnost se plně ztotožňovala s tím, aby Johanna přestala navštěvovat 

školu, zastávajíc názor: „Čeho prý lze se nadíti od dívky, kteráž tím se netají, že jí je  

kniha mnohem milejší než její pletení.“14 Světlé se od dětství protivilo to, co bylo od 

dívek a žen vyžadováno a považováno za vychování a povinnost. To bylo ovšem pro 

ony dámy neslýchané.  Přišla-li  k matce  její  jakási  vážná  paní  na  návštěvu,  měla 

s punčochou  ctnostně  přisednout  ke  kávovému  stolu  a  naslouchat,  z kolika  vajec 

dělává  vážená  citrónový nákyp  a  podobné debaty.  Ona však  zalezla  s knihou do 

koutka,  kde  si  troufala  zasmát  se,  zmínil-li  se  někdo  o  Drážďanech,  které  leží 

v Magdeburku, nebo o tom, kterak plul jistý známý po Dunaji do Ameriky.15

1.5 Dospívání

Světlá  přirovnávala  své  dospívání,  kdy  měla  největší  potřebu  psát  a  číst 

knihy, k bylině, na kterou někdo položil těžký kámen, aby dále nerostla. Aby uvadla 

bez květu a bez ovoce.16

Poté,  co  Johanna  přestala  navštěvovat  školu,  aby  se  zabránilo  jejím 

„neženským  vrtochům“,  zůstala  doma  s matkou  a  babičkou,  aby  pomáhala 

v domácnosti. Ženy však veškeré domácí práce zvládaly samy, a ani k nim nedospělé 

dítě kvůli nešikovnosti nechtěly pouštět. Její život ve věku 13-14 let se tedy skládal 

pouze ze šití, cvičení na piano a večerní procházky. Při tom všem byla provázena 

svou obrazotvorností, touhou po vědění, četbě a skutečné činnosti. Byla přesvědčena, 

že  její  nejlepší  schopnosti  pomalu  uvadají  a  vědomosti,  které  nabyla  ve  škole, 

pomalu  zapomíná.  K tomu  všemu  neměla  žádnou  možnost  tyto  pocity  filtrovat, 

něčím je zmírnit či potlačit. „Na co, probůh, teď mysliti, na co se těšiti, když jsem na  

knihu se těšiti a na ni mysliti nemohla?“17 To, na co se obyčejně těšily dívky jejího 

věku - nové šaty, či pozvání do dobré společnosti, to Světlou nikdy nenaplňovalo. 

„Nikdy jiného mne nelákalo, než moje knihy, jiného nezajímalo, jiného neoblažovalo!  

14 Z literárního soukromí, s. 226
15 Podobné omyly nebyly v dámských kruzích žádnou kuriozitou. Z literárního soukromí, s. 226
16 Z literárního soukromí, s. 228. V té době chtěla Johanna Rottová dokonce vstoupit do kláštera, 
považovala totiž muže za své nepřátele a původce jejího neštěstí, protože pouze oni měli právo na 
četbu a vzdělávání, po čemž Světlá od dětství toužila. Byla přesvědčena, že jen kvůli nim, musela 
zůstat do smrti „bezedně hloupou“
17 Z literárního soukromí, s. 228
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Bez knih nebyl pro mne žádný život, žádná v něm radost, ba žádný svět, staly se mi 

knihy potřebou jako voda, jako vzduch a světlo, ba zdálo se mi, že bych mohla vše 

spíše postrádati, potravy, volnosti, zdraví, ale bez knih že mi nelze dále život snášeti,  

zdálo se mi, že se propadávám o ně oloupena do temné jakés hlubiny, v niž zahynouti  

musím tíhou nudy a bezúčelnosti nynějšího svého konání.“18

V tomto období prožívala Světlá svá nejhorší zklamání z dosavadního života. 

Cítila se obětí předsudku, netušila, čím se provinila. Jediná chyba byla, že se někdy 

v nepřítomnosti rodičů „v blaženém zapomínání pohroužila do některé knihy, v níž  

bylo  složeno,  co  lidské  srdce  nejkrásnějšího   v sobě  chovalo,  o  čem  snívalo  

v nejsvětějších svých okamžicích.“19

Johanninou touhou bylo vše rodičům povědět, obhájit svou nevinu a obvinit je 

z křivdy, kterou na sobě pociťovala. Úcta k nim jí to však nedovolila. Právě v této 

době se ve spisovatelce zrodila „nedůvěra a nechuť proti všemu, co lidmi stanoveno,  

zrodilať  se  revoluce.  Netroufajíc  si  již  vymýšleti  pohádky  a  tragédie,  aby  z toho 

nevzešlo maně jakési nové pro mne zlo, dala jsem se do přemítání, kterak by se dal  

upraviti svět, aby v něm byl každý šťastným, i osoby mého druhu.“20 Vše, co se v ní 

za tuto dobu nastřádalo, se jí až o téměř dvě desetiletí později podařilo vypsat ve 

svých románech.

Roku 1846, kdy bylo Johanně 16 let, se se svou sestrou Žofií dočkaly učitele 

českého jazyka, který jim byl otcem slíben v jejich dětském věku. Stalo se tak až po 

smrti dědečka, a učitel je směl navštěvovat pouze v neděli brzy ráno před kostelem. I 

přes  toto  opatření  se  okolní  společnost  brzy  o  těchto  hodinách  dozvěděla  a 

nekompromisně je odsoudila. Hodiny trvaly pouze krátce – celých třicet hodin.21

Krátce na to dostala Johanna od své sestry k svátku svou první českou knihu. 

Jednalo se o básně Boleslava Jablonského.

V této době se také sblížila se svým budoucím manželem – Petrem Mužákem 

(1821 – 1892). Ten rodinu navštěvoval již delší čas (asi od r. 1844) jako učitel hry na 

klavír22.  Díky  němu  měla  přehled  o  české  moderní  literatuře,  která  v té  době 

vycházela. Nosil jí všechna přední díla významných českých spisovatelů. Seznámil ji 

18 Z literárního soukromí, s. 229 - 230
19 Z literárního soukromí, s. 230
20 Z literárního soukromí, s. 231
21 Spočítaly Johanna a Žofie Rottovy
22 Od roku 1847 pak vyučoval nejmladšího syna Rottových Jindřicha
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i  sestru  s Karlem  a  Dušanem  Lamblovými,  Františkem  Šumavským,  Boženou 

Němcovou  a  dalšími  postavami  české  literatury.  Literatura  a  vlastenectví  je  od 

počátku spojovalo, 23. 11. 1851 se konaly zásnuby a 7. 1. 1852 byli  oddáni.23 Po 

svatbě se novomanželé přestěhovali do vedlejšího domu v Poštovské ulici24, kde Petr 

Mužák bydlel.  9.  října téhož  roku se jim narodila  dcera  Božena.25 Nebyl  jí  však 

souzen dlouhý život,  zemřela 13. ledna 1853. Krátce po smrti  dcerky se manželé 

přestěhovali  do  domu  č.  334  na  Masarykově  nábřeží.  Zde  Světlá  trpěla  duševní 

chorobou po smrti dítěte, zde také napsala své první dílo „Dvojí probuzení“.

1.6 Podještědí

Do rodiště  svého manžela  Petra  Mužáka,  Světlé  pod Ještědem,  se  Johanna 

Mužáková poprvé podívala počátkem srpna roku 1853. 

Mladý pár bydlel v domku č. 24 u bratra Petra Mužáka, Josefa Mužáka.26 Ten 

měl se svou ženou Veronikou tři děti, z nichž nejvíce si Johanna Mužáková oblíbila 

nejmladší  Karolinu.  Jelikož  se  narodila  ve  stejné  době  jako  její  zesnulá  dcera 

Božena,  zvolila  si  po ní  své umělecké  jméno27,  po manželově  rodné vesnici  pak 

příjmení Světlá. 

Důvodem pro rekreaci v Podještědí byl velmi špatný duševní stav K. Světlé po 

smrti  jejího jediného dítěte.  Duševní choroba trvala následující  čtyři  roky.  Důvod 

nemoci  a  zároveň  lék  objevil  r.  1857  Dr.  Podlipský,  snoubenec  sestry  Žofie: 

„Odstonáváte silnými návaly krve k mozku nepřirozené ženské vychování svoje, to  

každodenní  mnohohodinné  sedění  se  schýlenou  hlavou  nad jakousi  drobnou,  oči  

namáhající prací; jiného neduhu u vás neshledávám. Duševně churava nejste, ale  

nechcete-li  takto ochuravěti,  jest  vám neodkladně duševně  se  zaměstnávati,  jinak 

nestojím za nic.“28 Takovou radu Světlá nečekala. Najednou jí v zájmu jejího zdraví 

bylo doporučeno, aby dělala to, co měla od dětství zakázané – vzdělávala se, četla, 

psala. Dr. Podlipský doporučil věnovat se cizímu jazyku, ze kterého by šla vykonat 

zkouška. Zkrátka upnout své myšlenky k určitému cíli. 

23 Rodina zpočátku se sňatkem nesouhlasila, svolila až když byl Mužákovi zvýšen plat
24 Dnes ulice Karoliny Světlé
25 Kmotrou jí byla Božena Němcová
26 Někdy bývá mylně za jejich letní sídlo pokládán dům rodičů Petra Mužáka. Bratr Petra Mužáka Jan 
však rodný statek prodal a rodiče tam žili pouze ve výminku
27 Jméno Božena si nezvolila kvůli možné záměně s Boženou Němcovou
28 Z literárního soukromí, s. 247
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Z korespondence Karoliny Světlé je její vztah k Podještědí často dvojsmyslný. 

V prvních dopisech své sestře Žofii nadšeně líčí přírodu a celý kraj. Na jedné straně 

obdivovala panenskou přírodu a prosté obyvatele, na druhou stranu byla závislá na 

dopisech od svých blízkých z Prahy, kterým si často stěžuje na tamější podnebí a 

izolovanost.  Postupem  času  se  ale  do  krajiny  zamilovala  a  ta  se  stala  hlavním 

zdrojem pro její literární tvorbu. 

Manželé Mužákovi jezdili do Světlé p. Ještědem a následně do Doleních Pasek 

po 24 let téměř každý rok přibližně od června do září. Spisovatelka si sem jezdila 

odpočinout, nabrat nové síly. Často se zde nechtěla vyčerpávat ani četbou. 

Naposledy se do Podještědí podívala roku 1877, poté již to nebylo vzhledem 

k jejímu zdravotnímu stavu možné.

1.7 Spisovatelská dráha

„Pozvánku“  do  světa  české  literární  scény  dostala  Johanna  Mužáková 

začátkem března roku 1858. Původně to však byla její sestra, za kým přišel Vítězslav 

Hálek  pro  povídku  či  báseň  do  chystaného  almanachu  „Máj“.  Ta  vzhledem 

k připravované  svatbě  s Dr.  Podlipským  odkázala  Hálka  na  sestru,  která  právě 

dokončila svůj první, francouzsky psaný, román. 

Johanna Mužáková se Hálkově nabídce bránila. Stále svému talentu nevěřila 

natolik,  aby se považovala za spisovatelku. Jako prevenci před možnou hanbou jí 

Hálek nabídnul, aby si propůjčila nějaké cizí jméno. Tak se zrodil známý pseudonym 

Karolina Světlá. Autorčinu prvotinu Hálek po jejím upravení a přeložení do češtiny 

pojmenoval „Dvojí probuzení“. 

Když  se  Světlá  svou  první  prací  dostala  do  literárního  povědomí,  vyvstal 

problém  s jejím  žánrovým  zaměřením.  „K  čemu  píšete,  proč  děláte  Němcové  

konkurenci? Vždyť máme spisovatelek dost. Každý směr je důstojně zastoupen. Není  

nám  nových  zapotřebí.  Němcová  pěstuje  povídku,  Růžičková  a  Čacká  básnictví.  

Zapová vychovatelství a Rettigová se postarala o praktickou života stránku. K čemu 

ještě vy se namáháte?“29, vyčítalo jí okolí. Je tedy vidět, že Světlá se pustila do psaní 

v ne příliš vhodnou chvíli. I tak byla ještě mezera v knižním trhu, kterou měla Světlá 

zaplnit.  „Víte-li co, Němcová ať píše pro lid; obor ten zůstaniž neporušeně její,  a  

když vy mermomocí psáti chcete, pište pro salón. Tím by se zároveň dosti citelná  

29 Z literárního soukromí, s. 257
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mezera u nás  vyplnila.  Lekturou přiměřenou bychom si  nejrychleji  a nejsnadněji  

získali vyšší kruhy společenstva našeho.“, cituje Světlá rady „osob dobrosrdečných“. 

Ačkoli  by se nám mohlo zdát,  že psaní  pro vyšší  společenské vrstvy,  ze kterých 

Světlá vzešla, pro ni nebude problém, opak je pravdou. Přesto se pokusila zaměřit se 

na  bohaté  dívky,  kterým  se  nedostávalo  kvalitní  české  četby.  Jednalo  se  však  o 

nelehký úkol – znamenalo to v podstatě vyrovnat se světovým klasikům, které ony 

dívky četly.  Autorka se tedy ponořila do vzpomínek na své mládí.  Takto vznikly 

novely  „Společnice“  (1859),  „Sestry“  (1859),  „Zamítání“  (1860)  a  „Líbánky 

koketiny“ (1860). Při  práci na salónních povídkách však Světlá narazila  na velký 

nedostatek – na absenci konversační mluvy. „Scházelo mi celé množství názvů pro ty  

které potřeby hmotné i duševní nejen vyšších stavů, ale i vyššího vzdělání. Ve spisech 

současných  spisovatelů  taktéž  jsem  jich  nenalézala.  Nadarmo  jsem  se  přebírala 

v mluvnicích a slovnících,  pátrajíc po potřebných výrazech a obratech.  Jak často  

jsem se nad rukopisy svými netrpělivě rozplakala, závidíc jiným národům, zejména 

Francouzům, vytříbenost až stereotypní jejich frazeologie!“30 

Než  však  Světlá  své  salónní  novely  dokončila,  přeci  jen  odbočila  od 

vymezeného směru, a napsala povídku s vesnickým námětem – „Sefku“ (1858). 

Léta  1860  –  1870  pak  byla  nejplodnějším  obdobím  Karoliny  Světlé,  kdy 

vznikly všechny její velké romány.

V letech 1875 – 1878 napsala Světlá vzhledem ke zhoršujícímu se zdravotnímu 

stavu pouze málo děl. Jelikož se ještě nechtěla vzdát psaní úplně, naučila se svá díla 

diktovat.

Od  r.  1877   jsou  již  téměř  všechny  práce  K.  Světlé  diktovány,  nejčastěji 

Anežce Čermákové – Slukové, která za tímto účelem přijela z Doleních Pasek, anebo 

služce Antonii Hrabětové.

Po  smrti  manžela  r.  1892  se  spisovatelka  začala  společnosti  stranit  úplně, 

poslední  dílo  –  „Mžiknutí  osmačtyřicátnice  do  naší  minulosti“  -  napsala  do 

„Ženských listů“ r. 1897.

1.8 Ženské spolky

U Světlé se od dětství probouzela touha po rovnoprávnosti žen a mužů. Dle 

jejího názoru se ženy nesměly věnovat ničemu jinému než šití, vaření a praní právě 
30 Z literárního soukromí, s. 262
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proto, že muži tyto činnosti vykonávat nechtěli. Pod argumentem, že tak velí hlas 

přírody, věnovali se např. vědě a poezii. Nesouhlas Světlé s tímto míněním nezůstal 

pouze u planých slov, ale vyústil v propagaci rovnoprávnosti žen a zakládání spolků 

pro jejich vzdělávání.

Jediným spolkem, který se v 19. století  věnoval vzdělání českých dívek, byl 

soukromý Spolek sv. Ludmily, který byl založen v Praze r. 1851. Počátkem 60. let 

stála v čele úsilí o nový výrobní spolek Marie Riegrová - Palacká. Karolina Světlá a 

Sofie  Podlipská  byly  spolu  s dalšími  českými  dámami  v popředí  této  naléhavé 

záležitosti. Roku 1863 se jim podařilo založit Český výrobní spolek, v jehož výboru 

Světlá i Podlipská byly. Ten roku 1865 začal zakládat první dívčí průmyslové školy. 

Jedním  z odborníků,  kteří  vypracovávali  koncepty  pro  tento  projekt,  byl  i  Petr 

Mužák. 

Dalším spolkem, do kterého Světlá patřila, byl Americký klub dam31, který se 

scházel u Vojty Náprstka v domě U Halánků. Náplní spolku byly mimo jiné časté 

přednášky,  které  zpočátku  zajišťovali  pouze  muži  (mezi  jinými  i  P.  Mužák).  Od 

poloviny 60. let začaly v klubu přednášet také ženy – mezi prvními Karolina Světlá a 

Sofie Podlipská. 

K.  Světlá,  povzbuzena  touto  prací,  založila  r.  1871 Ženský výrobní  spolek 

český a stala se jeho první starostkou. Tuto funkci vykonávala do roku 1880. „Když 

r.  1911  oslavoval  Ženský  výrobní  spolek  čtyřicáté  výročí  své  existence,  články 

v ženských časopisech připomínaly nesmírné zásluhy a práci Karoliny Světlé,  její  

organizační schopnosti i schopnost soustředit kolem sebe nadšené a pracovité lidi,  

oddané cílům spolku.“32

Roku 1890 „vybojovala“ Eliška Krásnohorská první české dívčí gymnázium 

Minerva. V tomto boji ji Karolina Světlá psychicky velmi podporovala. Činnost o 

zlepšení  vzdělávání  dívek  v Čechách  pak  i  jí  samotné  pomáhala  překonávat 

zhoršující  se  zdravotní  obtíže.  Spolu  s Vojtou  Náprstkem  byla  čestnou  členkou 

výboru gymnázia.

Roku 1896 vzniká  další  spolek podporující  vzdělávání  žen  na území  Čech, 

které  bylo  stále  na nedostatečné úrovni.  Jedná se o nadřazený spolek pro ženské 

31 Vznikl v lednu r. 1863
32 NEUDORFLOVÁ, Marie. České ženy 19. století, s. 76
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organizace Ústřední spolek českých žen. Vedením 34 členného výboru se formálně 

stává Karolina Světlá33. 

1.9 Choroby

V mládí  omezovaly  Světlou  v četbě  a  psaní  předsudky  dané  společenskou 

situací, v dospělosti to pak byly fyzické indispozice. Ve 23 letech, po smrti dcery, 

upadla na dlouhé čtyři roky do špatného psychického stavu, kdy se cítila ve dvou 

osobách,  trpěla  depresemi  a  bolestmi  hlavy.  Především  silné  migrény  ji  velice 

omezovaly v četbě. Lékem se jí stala až literární tvorba.

Druhým velkým omezením četby a tvorby K. Světlé byla  oční choroba. Od 

dětství byla citlivá na pravé oko, v patnácti letech již byla silně krátkozraká. Ve 24 

letech se v souvislosti se špatným duševním stavem a migrénami i její zrak velmi 

zhoršil.  Až roku 1876,  kdy již  Světlé  hrozilo  oslepnutí,  přešla  na  doporučení  E. 

Krásnohorské  do  péče  očního  lékaře  Dr.  Josefa  Schöbla,  a  její  zrak  se  vlivem 

předepsaných léků znatelně zlepšil.  Světlá v dopise Dr. Schöblovi líčí  průběh své 

oční choroby, kterou výrazně zhoršovalo čtení. „Přijela jsem na podzim do Prahy 

téměř prosta všech zvláštních v očích mých zjevů a necítila jsem nejmenší obtíže při  

čtení. Ale silný katar plícní poutající mě k pokoji upoutával mě déle při knize, než mi 

dovoleno bylo. Přečetla jsem několik francouzských knih nad míru drobného tisku,  

nepocítivši  však  ani  tenkráte  žádného  nepohodlí.  Tím  osmělena  jala  jsem  se  

prohlížeti korektury knihy své, kteráž bez opovězení předcházejícího náhle tisknouti  

se počala. Byla to jedna z prvních mých prací velmi neobratně a začátečnicky psaná,  

k tomu velmi nedbale redigovaná, hemžící se nejstrašlivějšími chybami všeho druhu.  

I byloť mi na rychlo tiskopis ten opraviti a zároveň otisky jeho přehlížeti. Zasýkaly se  

mi na papíru šedém, písmem velmi neurčitým tištěné, když se mi nepodařilo všechny 

chyby  najíti.  I  bylať  jsem  obyčejně  nucena  ještě  o  korekturu  jednu,  již  s týmže 

namáháním  jsem  přeslabikovala.“34 Roku  1857  můžeme  spatřit  zmínku  o 

problémech  se čtením v osobní  korespondenci:  „Tu mi vlídný  génius  poslal  Tvůj  

dopis, jenž mne zbavil mnohých nepříjemných hodin, neb k práci není chuť a v čtení  

překáží bolest,  ...“35, či roku 1860: „...  vrátili  jsme se teprv k večeru, k procházce 

33 Prakticky vede spolek Věnceslava Lužická-Srbová. Světlá je již těžce nemocná
34 Dopis bez data, uložen v pozůstalosti K. Světlé v LA PNP
35 SVĚTLÁ, Karolina. Z literárního soukromí II : korespondence, s. 33 (dále jen Z literárního 
soukromí II : korespondence). Dopis sestře psaný na Světlé 27. srpna 1857
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bylo pozdě, také se chystalo k dešti, k čtení mne bolely oči, k psaní jsem byla mrzutá,  

jedným slovem hrozil mně večer velmi nudný, začala jsem se ho již báti.“36 

Chatrnému  zraku  Světlé  škodily  rozličné  vlivy  jako  např.  blesk  či  slunce 

„Knihy, které jsi mně tak laskavě vyhledala a propůjčila, povezu nedotknuté nazpět.  

Mám ustavičně zapálené oči a bolení hlavy. Musí to být od toho prudkého slunce a  

ustavičného  blýskání.  Těším  se  na  svůj  zatemnělý  pokoj,  pohodlný  stůl,  tekutý  

inkoust.“37 nebo také vítr: „Na naší nekonečné jízdě do hor podráždil mi vítr levé  

oko, zapálilo se a bránilo mi v každé práci. Teď teprve mohu vzíti knihu do ruky.“38

Kromě  výše  zmíněných  onemocnění  trpěla  ještě  dalšími  tělesnými  neduhy, 

které ji omezovaly. Jak popisuje Anežka Čermáková – Sluková: „Já sama neznám 

v životě Světlé jediného oddílu, aby byla bývala úplně zdráva. Vada srdeční, choroba  

plic, rheumatismus, katarrhy různého druhu, to vše ji vedle choroby oční střídavě  

trápilo a ztrpčovalo život.“39

Karolina  Světlá  zemřela  po  dlouhé  chorobě  9.  září  1899  v nedožitých 

sedmdesáti letech.

2 Světlá – čtenářka
Knihy  sehrály  v životě  K.  Světlé  podstatnou  úlohu.  Skutečnost,  že  jí  byly 

zakazovány, hrála později v jejím profesním i soukromém životě důležitou roli.

Světlá četla nevýslovně ráda, čtením utíkala do jiného světa. V dospělosti pak 

byla  četba  nevyhnutelnou  součástí  jejího  kulturního  života.  O  nových  knihách 

debatovala s ostatními literáty, četla pravidelně noviny.

Zaměřme se nejdříve na úplně první literaturu, se kterou se Světlá setkala.

2.1 Četba v dětství

Rodný jazyk  Karoliny  Světlé  byl  sice  český,  avšak  kvůli  německé  škole  a 

vychování  byly  první  knihy,  s  nimiž  se  setkala,  pouze  německé.  Ve společnosti 

kmotry  malé  Johanny,  tedy  o  generaci  starší,  se  hojně  četl  Herder  a  Jean  Paul. 

V módě bylo číst Goethea a Schillera, monology z jejich dramat se znaly nazpaměť. 

Rozebíraly se ve společnostech, ženy se na svých schůzkách bavily literaturou a o 

36 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 104. Dopis sestře psaný na Světlé 10. září 1860
37 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 178. Dopis sestře psaný na Světlé 4. srpna 1863
38 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 221. Dopis sestře psaný v D. Pasekách 6. srpna 1873
39 ČERMÁKOVÁ – SLUKOVÁ, Anežka. Vzpomínky na Karolinu Světlou, s. 19
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literatuře. Jejich díla Světlá bezpochyby četla, zřejmě v průběhu celého svého života. 

Jisté však je, že ve svém dětství či raném mládí se s nimi seznámila a již tehdy jí 

imponovala.

Jak  popisuje  Teréza  Nováková,  nebylo  snadné,  aby  se  k pražští  měšťané 

dověděli o českých spisech. Johanna Rottová měla pouze drobné zprávy o tom, že 

české knihy zřejmě existují, ale se žádnými se nesetkala. „Nepoznala malá Johanka 

Máchovy  romantické  básně  „Máje“,  který  její  fantastické  mysli  byl  by  býval  tak  

srozumitelný, ač za dob, ve kterých žalost její líčíme, Máj již před sedmi roky byl  

vydán a tvůrce jeho skorem rovněž tak dlouho po krátkém životě na Litoměřickém  

hřbitově odpočíval. Nevěděla také, že i pohlaví jejímu popřáno bylo na velikém díle  

národním  pracovati,  že  tu  byla  Marie  Antonie,  že  žije  Dobromila  Rettigová,  

Vlastimila Růžičková,  Marie Čacká, Bohuslava Rajská a konečně stkvěle nadaná, 

bystroduchá  Božena  Němcová  –  spisovatelky  to  nedostihující  ovšem  významem 

George Sand – ale přece české spisovatelky.“40

Zpočátku Johannu na knihách fascinovaly především obrázky. „Přišed poprvé 

do hodiny, jíž jsem měla býti účastna, přinesl si učitel pod paží velikou knihu, kteráž 

ihned pozornost mou vzbudila svou sličnou červenou vazbou a zlatou ořízkou. Vážně  

před sebe ji položil, volně ji rozevřel, a já viděla z daleka, že je plna malých obrázků,  

zajisté přerozkošných. Škubla jsem sebou, neb byla jsem vášnivou obdivovatelkou  

obrazů, a nespouštěla jsem z knihy očí.“41 Učitel  povolil  učit  se z knihy pouze té 

žákyni, která po něm bude zřetelně opakovat německá slova. I přes Johannin odpor 

k němčině, byla touha po knize mnohem silnější. „Byla to hrozná podmínka, kteréž  

jsem  se  podrobiti  nehodlala,  ale  již  jsem  nebyla  s to  oči  od  knihy  odvrátiti,  

magnetisovala mne, opojovala mne, a nevím věru, jak a co se mnou se dělo, ale  

najednou jsem stála i já mezi ostatními žačkami vedle učitele.“42 Jako Komenského 

Orbis pictus, brána jazyků byla najednou otevřena, a Johannka se začala díky knize 

učit německy. „Na nejlepší si to vzpomněl prostředek, chtěje si mne podmaniti, kniha  

jeho  mne  v té  míře  okouzlila  a  uchvátila,  že  za  málo  již  dní,  když  podpisy  pod  

obrázky rukou zakryl, beze všeho zajíkání jsem mu povědíti mohla, co každý z nich 

znamená.“43

40 NOVÁKOVÁ, Teréza. Karolina Světlá, s. 22 – 23
41 SVĚTLÁ, Karolina. Z literárního soukromí I, s. 192 (dále jen Z literárního soukromí)
42 Z literárního soukromí, s. 193
43 Z literárního soukromí, s. 193
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„Jakmile  jsem uměla  čísti,  stalo  se  čtení  nejmilejší  mou  zábavou,  nad  níž  

každou  jinou  jsem  zapomínala,  touhou  mou  stálou,  vášní  až  nepřemožitelnou,  

neukrotitelnou, kteráž mnohdy až chorobě se podobala.“44 Okolí začalo tuto vášeň 

Johanně brzy vyčítat:  „jak neslušně si  počínám, dychtíc  po knihách,  nemajíc  pro 

jiného smyslu,  a snad jsem toho také v jistém ohledu zasluhovala, neb jakmile jsem 

knihu zočila, již musila býti mou. Neměla jsem dříve pokoje, až jsem se k ní dostala,  

v ní přebírati se mohla, a nechť mi byl její obsah přístupen čili nic, přec jsem ji vždy  

pohltila od prvního až do posledního slova. Jak často jsem se uvrhla, hladem tím 

neodolatelným soužena, nemajíc  jiného po ruce,  na dědečkovu Prager  Zeitung a  

přeříkala v ní úřadního oznamovatele, zatýkače, seznamy mrtvých atd.!“45 Dědeček 

z matčiny  strany  odebíral  v té  době  spolu  s dalšími  pražskými  krajany  všechny 

literární  a  beletristické  časopisy  vycházejících  za  hranicemi.  Těmi  se  mohla 

Johannka zpočátku bez námitek probírat. „Čilá, výmluvná vnučka předčítá dědečkovi  

svému kromě domácích  novin  cizí  listy  „Augsburger  Allgemeine  Zeitung“ a Die  

Grenzboten“.“46 

Obyčejně však Johanna nedostatkem knih netrpěla. Její matka měla předplatné 

v Bárthově  zápůjční  knihovně  v Karolinu47.  „Přiosobovala  jsem  si  právo  slíditi  

v každé knize, kterou na stolku matčině ležeti jsem viděla, po obrázcích. Nalézala  

jsem  je  v nich  vždy  u  veliké  hojnosti,  bylať  tehdáž  doba  almanachů,  vycházely  

v nesčíslném počtu pěknými rytinami ozdobené.“48 Postupně však nehledala již jen 

obrázky,  ale  také  k nim  připojené  básně  a  povídky.  Proti  tomu  ještě  nikdo  nic 

nenamítal. Naopak, byli všichni rádi tomu, že se zdokonalí v německém jazyce. 

Svůj  vztah  k četbě  vystihuje  Světlá  v následující  větě:  „Čtením rozšířila  se  

moje tajeplná za onou jistou zdí zahrada téměř do nekonečna, krajiny plny dosud  

netušené  půvabnosti  v ní  se  rozvlnily,  oživujíce  se  osobnostmi  nad  každý  pojem 

zajímavými, a mysl moje naplnila se znenáhla takovým množstvím nových představ a  

obrazů, že mne to počalo až trýznit a obtěžovat.“49

I  přes své stálé  zastávání  se českého národa,  musela  Světlá  ve svých přích 

s německými  dětmi přiznat, že žádné české spisovatele nezná, vzdělání a vkus že 

44 Z literárního soukromí, s. 197
45 Z literárního soukromí, s. 197
46 NOVÁKOVÁ, Teréza. Karolina Světlá, s. 25
47 Knihovna později pro nedostatek čtenářů zanikla
48 Z literárního soukromí, s. 197
49 Z literárního soukromí, s. 199
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panuje  pouze  v rodinách  německých  či  poněmčených.  „Neviděla  jsem nikdy  jiné  

knihy  české  krom  babiččiných  modliteb.“,  přiznává  ve  svých  „Upomínkách“  na 

straně 211. První zmínku o česky psaných knihách slyšela Johanna od nové učitelky 

na  ruční  práce,  která  do  ústavu  nastoupila,  a  ke  které  byla  přidělena.  „Mezi  

vyučováním neustále se mnou hovořila o všech možných věcech a osobách zcela mi  

neznámých.  Mezi  jiným  přišla  také  jednou  na  svého  domácího  pána,  ševce  a  

podivína, jenž prý měl celou skříň plnou – českých knih, a to nikoli jen starých, nýbrž  

převahou zcela nových. Horko mne rozrazilo při této zprávě překvapením, úžasem, 

radostí. Jaké to byly asi knihy?“50,tázala se sebe sama i učitelky žačka. Ta jí ovšem 

nebyla  schopna  nic  říci,  jelikož  se  o  knihy  vůbec  nezajímala.  Jediné,  co  své 

svěřenkyni prozradila bylo, že jejich majitel nosí modrý kabát, šňupe tabák a bydlí na 

Pohořelci.  Od  té  doby  se  malá  Johanna  ohlížela  za  každým  modrým  kabátem 

jdoucím z Malé Strany, hledajíc v něm spřízněnou duši.

Díky  informaci,  že  český  jazyk  ještě  není  úplně  mrtev,  nepřestávala  malá 

Češka  ve  svůj  národ  věřit.  Druhým  podnětem  byla  Johanně  zpráva  o  mladých 

mužích, kteří nosí zimníky přehozené jen přes rameno, nosí špičaté klobouky a mluví 

pouze česky. Říkalo se jim „wlastenser“.51

Ve  13  letech  poskytl  Johannce  četbu  policejní  komisař  z Poštovské  ulice, 

kterého  později  ztvárnila  v povídce  „Pan  policejní  komisař“.  Zavedl  Johannu  do 

svého  bytu,  „kde  jí  potom dovoloval  pravidelně  čísti  tam uloženou zapovězenou 

německou literaturu.  Tak se Světlá  seznámila s německými  vlasteneckými  básníky  

francouzsko-německých válek za svobodu, s demokratickými politickými básníky let  

čtyřicátých i s básníky tzv. „Mladého Německa“, ...“52

Zlom v životě K. Světlé nastal až stížností učitele na její literární talent. Poté jí 

byla  veškerá  duševní  potrava  zakázána.  Nejen  že  přestala  okamžitě  navštěvovat 

školu,  ale  také  všechny knihy a  časopisy (mimo spisy pro mládež)  byly  před  ní 

zamknuty na klíč.

Johanna tuto  skutečnost  ve svém dětském věku (a  zřejmě  ani  v dospělosti) 

nedokázala pochopit. Sama popisuje rozpor mezi tím, co četla, a co jí bylo řečeno 

dospělými. „Vždyť jsem byla přec tisíckrát četla, že člověk nabývá vzděláním nejen  

50 Z literárního soukromí, s. 214
51 Německá zkomolenina slova vlastenec
52 ŠPIČÁK, Josef. Karolina Světlá, s. 22
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nejrozmanitějšího pro život vědění, nýbrž že se stává i lepším a šlechetnějším; což se 

tento výrok vztahoval jen k mužům, a nikoli i k ženštinám?“53

Jedním  z důvodů,  proč  se  rodina  rozhodla  přistoupit  na  učitelovu  radu,  a 

zakázat  své dceři  četbu,  byl  tragický osud matčiny přítelkyně,  která  byla  šťastně 

vdaná za svého muže, avšak pouze do chvíle, kdy ji přistihl s knihou v ruce. Z lásky 

se stala nenávist, když manžel shledal, že nevyplňuje celý duševní prostor své ženy a 

ona se zajímá ještě o něco jiného, než jen o jeho potřeby. Viděl v každé knize svého 

nebezpečného  soka.  Zmiňovaná  žena  zemřela  následkem  pádu  ze  schodů,  když 

prchala před svým rozzuřeným manželem.

Johannina  matka  měla  stále  na  paměti  tento  tragický  osud  a  často  dětem 

předčítala dopisy své přítelkyně. I to později rozhodlo v jednoznačné rozhodnutí o 

zákazu literární činnosti své dcery. Bála se, že by ji mohl potkat stejný osud. 

Je zřejmé, že tento příběh ze života použila Světlá pro námět románu „Kříž u 

potoka“, pouze mu dala optimistický závěr.

2.2 Čtenářský profil Karoliny Světlé

Když se ve svých 16-17 letech Johanna Rottová začala seznamovat s českou 

soudobou literaturou,  oceňovala především českou poezii.  Z nejhlavnějších to byli 

např. Čelakovský, Erben, Mácha, dále Jablonský a Vocel. 

Oproti tomu česká próza Světlou tolik neoslovila. Byla pobouřena tím, že čeští 

spisovatelé používají myšlenky zahraničních autorů, dokonce kopírují celé stránky 

z jejich  děl.  Příkladem  jmenuje  autory,  které  již  měla  přečtené  v originále  - 

Auerbacha, dále Van der Veldeho, Blumenhagena či Trömlitze.54 S odstupem času 

přestala české prozaiky tak přísně soudit vzhledem ke skutečnosti, že sami autoři si 

svých plagiátů byli vědomi, snažili se však, aby v Čechách vůbec něco vycházelo. 

„Doopravdy  mne  poutali  jen  Tyl  a  Němcová.“55,  přiznává  Světlá  ve  svých 

vzpomínkách.

Svou  vlastní  první  českou  knihu  dostala  Johanna  od  své  sestry  k svátku. 

Učinila na ni silný dojem: „První to spis český z literatury moderní, který v ruce jsem 

držela. Jablonského básně to byly, na které jsem se uvrhla vší dychtivostí vyprahlé,  

53 Z literárního soukromí, s. 224
54 Z literárního soukromí, s. 240
55 Z literárního soukromí, s. 241
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žíznivé duše, napájejíc se až k opojení v sladkém pramenu vyprahlé, zbožné poesie;  

navždy od té doby drahými mi zůstaly.“56 Že nezůstalo u daru posledního, dosvědčuje 

Teréza  Nováková:  „Knihu  tu  a  pak  ještě  mnohé  jiné  darovávala  Johaně 

k slavnostním dnům jejím sestřička Sofie.“57

Důležitým mužem v oblasti české literatury byl pro Karolinu Světlou prof. Jan 

Ignác Hanuš (1812 – 1869). Jeho význam pro spisovatelku dokladuje to, že do svých 

„Upomínek“ dala vtisknout soupis děl tohoto nedoceněného spisovatele. Děl uvádí 

celkem 37 a vzhledem k velké úctě k prof. Hanušovi mohla číst všechny. Hanuš byl 

také velkým rádcem Boženy Němcové. Jelikož Světlá tyto rady ve svých pamětech 

líčí, je možné, že se jimi řídila.

V době, kdy se Karolině Světlé dvořil Jan Neruda, četla také mnoho jeho děl. 

„Je to naposledy, co se s Vašimi láskami nudím, vždyť jsem Vám ještě ani slůvka o  

Vašich „dítkách“58 nepověděla. Mám je s sebou a čítám v nich pilně.“59 

Taktéž v době přátelství  s Eliškou Krásnohorskou četla  s velkou oblibou její 

díla, a to i několikrát. „Již jsem Vám pověděla, jak velké potěšení mi působily básně  

Vaše, čtla jsem je již několikráte a vždy s novým zalíbením.“60

Ze současnic, které se též zabývaly ženskou otázkou, Světlá ráda četla Bertu 

Mühlsteinovou (1847 – 1887), se kterou se setkávala např. v Americkém klubu dam. 

„Tyto dny čtla jsem ohlášení nového čísla „Lady“ a mezi jinými články také povídku  

„Poklad“ od Berty Mühlsteinové.  (...)  Musím si toto číslo naschval opatřiti,  byla 

jsem velmi tímto návěstím pohnutá.“61

Co se týče  německé literatury,  byla  to  první,  se kterou se Světlá  setkala,  a 

provázela ji pak po celý život. 

V jednom z dopisů  sestře  Světlá  vyjadřuje  svůj  ne  příliš  lichotivý  názor  o 

německé  spisovatelce  Idě  von  Düringsfeldové.   „...  spisy  Düringsfeldové  jsou 

pravým jejím  odleskem,  totiž  ničím.  Neodepírám jí  šikovnosti  děje  dosti  zábavně  

zaplésti a leckterou situaci okrouhle a živě popsati, ale jinák není ani stopa myšlenky 

56 Z literárního soukromí, s. 239
57 NOVÁKOVÁ, Teréza. Karolina Světlá, s. 26
58 Míněna díla Jana Nerudy
59 Z literárního soukromí II, s. 134
60 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 271. Dopis E. Krásnohorské psaný na Světlé 29. srpna 
1864
61 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 184. Dopis sestře psaný na Světlé 21. srpna 1863
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v tom  celém,  totiž  originální  myšlenky,  neb  co  má  interesantního,  to  si  beztoho 

vypujčila od Sandové, jenže to zněmčila, nenalézám jiného slova.“62

Na rozdíl od negativního vztahu k výše zmíněné německé spisovatelce, četla 

Světlá  mnoho  německých  autorů,  a  patřili  mezi  její  oblíbené.  Spadali  mezi  ně 

především Carus, Goethe, Schiller, Schopenhauer. „Čítám ještě Carusa, nemohu být  

hotová, čte se velmi pomalu, z Goetheho jsem teprv čtla Wahlverwandschaften.“63 O 

Carusovi se Světlá zmiňuje častěji. „Carus mne těší a věčně mne těšit bude, tento 

učenec a učitel, mnohokráte jsem plakala hořce, zas sladce nad knihou jeho, Ty jí  

musíš  též  čísti  a  se  těšiti  z toho čistého zdroje  zdravého rozůmu.  Tu není  žádná  

ironie, žádný posměch, vše uváží a všeho si váží, žádná surovost, žádný pedantismus,  

žádný přepych! Jak je ten muž šťastným, že mu bylo dopřáno tak krásným dílem  

člověčenstvo  obohatit.“,  doporučuje  Světlá  vášnivě  své  sestře  její  oblíbené  dílo 

v dopise ze 7. září 185764, a posléze opět 14. září, kde Carusa srovnává s Bolzanem, 

který na ni udělal mocný vliv již v dětství: „Mnoho jsem se zde naučila od přírody i  

od  syna  jejího  přestatného,  uhodneš,  že  míním  Carusa.  Dělo  se  mi  s ním  jako 

s Bolzánem, vzala jsem ho s nechutí do ruky, a hle, napojil mne ze zlatého zdroje  

věčné pravdy a podal mně štědrou rukou, co jsem u jiných, jimžto jsem se se srdcem 

důvěryplným blížila, nadarmo hledala.“65

Mezi  nejoblíbenější  autory  K.  Světlé  i  její  sestry  patřil  Schopenhauer. 

Dosvědčují to časté debaty, které o tomto kontroverzním spisovateli obě sestry vedly. 

„Schoppenhauer mne blažil, vyčtla jsem knihu za půl dne, ale dvoudenní strašlivé  

bolení hlavy a exil v posteli mne poučil, že není má hlava ještě tak pevna, jak bych si  

to někdy ráda namluvila.“66

Důkaz,  že  Světlá  četla  po  porodu,  kdy  kvůli  zdravotnímu  stavu  nesměla 

vycházet, můžeme nalézt v dopise Boženě Němcové z poloviny listopadu 1852: „Já 

mám s mýma dvouma tramplayondama67 takovou vyhodu,  že jako na své spasení  

čekám,  až  se  jedna  smiluje  mně  vyměnit  knihu!...  Dle  tohoto  předzpěvu  jsi  jistě  

poznala, že Ti druhý díl Ein launenhaft Weib poslati nemohu, z té jediné příčiny, že  

je sama ještě nemám.“ 68

62 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 34. Dopis sestře psaný na Světlé 27. srpna 1857
63 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 36. Dopis sestře psaný na Světlé 29. srpna 1857
64 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 42. Dopis sestře psaný na Světlé 7. září 1857
65 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 45. Dopis sestře psaný na Světlé 14. září 1857
66 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 135. Dopis sestře psaný na Světlé 21. srpna 1862
67 Domácí přezdívka služebných u Mužákových a Rottových
68 NĚMCOVÁ, Božena. Korespondence I : 1844 – 1852, s. 265
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 Vedle německých autorů se často s ještě větším zapálením zmiňuje o autorech 

francouzských.  Nejoblíbenějšími  byli  Rousseau,  Hugo  a  samozřejmě  George 

Sandová. „Těžkým srdcem jsem Goetheho i Carusa kladla do kufru, loučila jsem se  

těžce s těmi přemilými přáteli,  podržela jsem si jen Heloïsu. Obdivuji se pěknému 

talentu a překrásným zásadám Rousseaua, ale předmět románu mne tuze nebaví,  

milostné romány by měly jen ženy psát, muž má tuze hrubou ruku k vyvedení tak 

něžného tajuplného  procesu  srdce  lidského,  Rousseauova  Julie  je  někdy  pouhým 

filosofem, a ne ženou filosofující.“69 

Při  četbě  Viktora  Huga je  patrné velké  nadšení.  Knihu měla  Světlá  zřejmě 

vypůjčenou od sestry a četla  ji  v letním bytě  ve Světlé.  Čas na ni si našla dílem 

nemocné nohy. „Má noha je mi příjemnou vymluvou, nemusím žádné visity dělat, čtu  

Viktora Hugona! (...) ukončuje „Notre Dame“ na hrozný způsob, a přec si ráda na  

tuto čarovnou knihu vzpomínám, ačkoli mi teprv ukázala, jak málo umím a na jak  

nízkém stupni mně bude se zastaviti (...) Ty ho musíš hned číst, jak Ti ho vrátím, ale  

zmatek panuje v tomto díle! Ještě nikdy jsem román takto nečtla! Poslední scény jsou  

v prvnějších  svazcích  a  tak  naopak,  je  to  naskrz  špatně  vázané  a  numerované,  

nejspíše  neuměl  frankfurtský  knihař  francouzsky  a  spletl  všechno  na  ten  

nejhanebnější způsob --.“70 A následně se opět v dopise z 31. srpna 1859 zmiňuje o 

Hugovi. Dosvědčuje, že některé pasáže četla Světlá i dvakrát.  „My jsme zde měli  

opět velkou bouřku a po ní se udělalo chladno a pošmurno, to se čte Viktor Hugo! 

Ach, ta předmluva ku Cromvellovi! – předmluva obsahuje skoro celý svazek velmi  

drobného tisku, z ní se může člověk něčemu přiučiti. Dnes ji přečtu po druhé -.“71

O George Sandové se zmiňuje jak Karolina Světlá či Sofie Podlipská, tak i 

Božena Němcová nebo prof. Hanuš. Je velmi pravděpodobné, že Světlá za svůj život 

přečetla všechna díla této spisovatelky, která jí byla vzorem. „Pokochala jsem se v  

„Marianne“ od Sandové.“72 „Čtla jsem od Sandové: „Jean de la Roche“ a  „La 

valée noire“, líbilo se mi to, ale kde ten frenetický obdiv, kterým jsem její ostatní  

práce hltala?“73

69 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 44. Dopis sestře psaný na Světlé 14. září 1857
70 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 72. Dopis sestře psaný na Světlé 13, srpna 1859
71 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 80. Dopis sestře psaný na Světlé 31. srpna 1859
72 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 230. Dopis sestře a matce psaný v D. Pasekách 2. 
června 1877
73 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 109 – 110. Dopis sestře psaný v Karlových Varech 3. 
září 1861 
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Kromě  výše  zmíněné  české,  německé  a  francouzské  literatury  se  Světlá 

zajímala také o literaturu polskou. Ne vždy byly však její dojmy pozitivní. „Chopila 

jsem se kdysi oné knihy o literatuře polské, kterou jsi mně propůjčila, odhodila jsem  

ji nuděně.74

Světlé  vztah ke knihám se v průběhu času měnil.  „Nebylo náruživější  nade 

mne  čtenářky,  teď  mne  láká  nejen  kniha  ceny  skutečné,  nýbrž  musí  mít  cenu  

obzvláštní, neobyčejnou. Všecky ostatní čtu víc z povinnosti než se zalíbením. Zato  

bych chtěla pořád držet pero v ruce, kdyby tomu matka příroda přála.“75

2.3 Noviny a časopisy

S prvním periodickým tiskem se Světlá  setkala  již  v dětství.  Každou neděli 

v poledne přicházel k Rottům muž vyměnit časopisy. Johannka již na něj čekala na 

schodech a  než se  rodiče  nadáli,  měla  časopisy prohlédnuté,  roztříděné,  seřazené 

podle pořadí v jakém je bude číst, a nejzajímavější čísla v bezpečném úkrytu. „Abych 

jich bez vyrušení užila, do všech možných zákoutí s nimi jsem zalézala, a nemohla-li  

jsem se dočkat, kterak se rozmotá některé zvláště napínavé zauzlení, tož jsem si číslo  

to vzala s sebou potajmu do školy.“ Učitelky ve škole nedohlédly do poslední lavice, 

a tam,  místo šití  košil,  „čítávala jsem celé  hodiny v ústavě,  majíc knihu na klíně  

položenou.“76

V dospělosti  byly  noviny pro Světlou  nedílnou součástí  jejího života.  Četla 

všechna  významná  periodika,  která  v té  době  vycházela.  Zajímala  se  o  dění  ve 

společnosti a trávila-li čas v Podještědí, aktuální noviny pro ni byly ještě důležitější. 

Noviny  jí  přicházely  poštou,  zřejmě  měla  u  vybraných  periodik  také  předplatné. 

Pošta  v 19.  století  však  nebyla  tak  spolehlivá,  často  se  tedy  stávalo,  že  zásilky 

nedorazily včas nebo vůbec. Náhradou jí bývala korespondence s přáteli, jak ukazuje 

dopis Světlé nezjištěné paní z 25. 7. 1882: „Noviny nás zde docházejí v největším 

nepořádku,  nevíme  tedy,  jak  to  stojí  s otázkou  universitní,  bere-li  se  kupředu,  či  

zarazila-li se na onom neutěšeném místě, kde se ocitla, než z Prahy jsme dojeli.“77 

74 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 103. Dopis sestře psaný na Světlé 10. září 1860
75 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 180. Dopis sestře psaný na Světlé 12. srpna 1863
76 Z literárního soukromí, s. 198
77 Dopis uložen v pozůstalosti K. Světlé v LA PNP
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Z novin také manželé Mužákovi čerpali informace o aktuálním dění v Praze, 

jak dokládá např. jeden z dopisů sestře psaný 21. srpna 1860: „Víme novinami, že  

Palacká konečně zemřela.“78

Jaký druh novin Světlá četla vystihuje následující věta psaná sestře. „Jaké máte 

politické a literarní noviny? My zde věru zhloupíme z těch Pražských novin, to je  

přece  prablbý  list.“79 Spisovatelce  záleželo  na  tom,  aby  i  ostatní  obyvatelé  četli 

kvalitní noviny. „Velmi nepříjemný dojem zde činí, že se nový časopis až posud ještě  

nikde  neohlásil.  Když  můj  muž  proň  verbuje,  dává  se  mu  se  vší  úctivostí  na  

srozumění, že lidi balamutí, že časopis nevyjde, jinák že by o něm snad slychu bylo.  

Vůkolní občané hodlají opět na Pražské noviny předplatiti -- .“80

Z návštěvy listonoše měla Světlá vždy nebývalou radost nejen díky čerstvému 

tisku, ale také kvůli možnosti odeslání dopisu. Ve Světlé pod Ještědem nebyla pošta 

a se zásilkami se muselo do Českého Dubu. „Sláva, sláva, posilák přinesl noviny,  

vezme mi dopis sebou.“81

Mezi periodika, která měla Světlá předplacena, patřil např. „Hlas“ či „Čas“. 

„Několik dní jsme marně čekali na „Hlas“, najednou přišlo několik čísel s pokornou 

omluvou,  stal  se  nějaký  zcela  nevinný  omyl.“82 „Oznámení  „Času“ vzbudilo  zde 

velké  nadšení,  bude-li  předplacení  tak  vydajné  a  hojné  jako  radostné  nad  ním  

provolání, může se slavná „administrace“ těšit.“83

2.4 Přírodní vědy

Velké zalíbení našla Světlá v průběhu svého života, a zejména na jeho sklonku, 

v přírodních vědách a okultismu. 

K tomuto zájmu přivedla  i svou sestru Žofii.  „Stopujeme pokroky vědy.  (...)  

Stopovaly jsme Feuerbacha, Schopenhauera, Hartmana. Z těchto myšlenkových cest  

s neutěšeným  cílem  přenesla  Ty  jsi  nás  obě  náhle  vzníceným  interessem  pro 

okultismus.  Ten  probíráme  málo  teprve  roků  s velkou  reservou,  Ty  se  zápasy  

skepticismu.“84

78 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 94
79 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 88. Dopis sestře psaný na Světlé 10. srpna 1860. 
80 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 94. Dopis sestře psaný na Světlé 21. srpna 1860
81 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 98. Dopis sestře psaný na Světlé 30. srpna 1860
82 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 144. Dopis sestře psaný na Světlé 28. srpna 1862
83 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 101. Dopis sestře psaný na Světlé 4. září 1860
84 PODLIPSKÁ, Sofie. Poznámky k tomu, co hledáme, s. 5 – 6. Psáno o Karolině Světlé
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Zmínky  o  satanismu  či  okultismu  můžeme  nalézt  zejména  v korespondenci 

s prof.  Franzem  Wickem.  „Nenávidím  přírodu,  vře  ve  mně  kus  nejupřímnějšího  

satanismu. (...) Objednala jsem si Kieswerttovo dílo o nejnovějším occultismu, ale  

bůh  ví,  kdy  mne  dojde.  Smím je  pak  Vašnostem  zaslati  k nahlédnutí?“85 „Knihu 

Kieswertovu  posud  jsem  nedostala.  Nevím,  jestli  to  není  umíněná  věc,  že  spisy  

podobného druhu nerady se propagují.“86

Svůj zájem o přírodní vědy se Světlá snažila šířit dále mezi své přátele. Své 

knihy půjčovala např. Vítězslavu Hálkovi a snažila se u něj vzbudit zájem o tento 

obor.  „Vypravovala  jsem mu,  na  jaké  skvosty  přicházím,  probírajíc  se  v knihách 

přírodovědeckých,  jaké  to  vztahy  tajemné,  nadmíru  zajímavé  seznávám,  jaké  to 

zázraky přede mnou zahořívají,  a co by z toho vyvésti mohlo péro básnické, péro 

jeho.“87

Jednou z mála knih, která Světlou zaujala i v jejím letním sídle v Podještědí, 

byl „Kosmos“ od Alexandra von Humboldta. „Jednou však výminečně poutala mě 

kniha  v rukou  mých  více  než  příroda  kolem mne,  bylať  jsem do lesa  si  donesla  

Komentary  Cottovy  ke  Kosmosu  Humboldtovu.“88 Jednalo  se  o  černou  knihu 

s červenou  ořízkou,  o  které  se  soused  K.  Světlé  domníval,  že  jde  o  knihu 

čarodějnickou89.

Čarodějnictvím se zabývají dvě práce K. Světlé - „Černá divizna“ a „Lamač a 

jeho dítě“. O nich píše také Marie Pujmanová čtyřicet let po smrti Karoliny Světlé: 

„Mám ráda Světlou, když čaruje. Jakmile běží o knihy pozpátku tištěné, které začnou 

doutnat, když se nad nimi udělá kříž, ale v ohni neshoří, anebo o bylinu, jakou smí  

utrhnout v noci před Sedmi bratry jenom dívčí ruka, které se posud nedotkl hoch,  

jinak by neměla bylina moc, jakmile běží o zaříkávání,  uřknutí,  uhranutí,  o tajné 

ovládání  cizích  osudů  symbolickým  nářadím,  které  se  v epice  znamenitě  hodí,  

protože zobrazuje citový vztah metaforou, Světlá vypravuje neodolatelně. Čaruje tak  

zasvěcena  do  obřadu,  že  čtenář  chtě  nechtě  s napětím  dává  pozor,  a  s takovým 

náruživým zájmem, že jím nakazí čtenáře.“90

85 Dopis Karoliny Světlé prof. Franzovi Wickovi ze dne 11. 5. 1896. Uložen v LA PNP
86 Dopis Karoliny Světlé prof. Franzovi Wickovi ze dne 30. 5. 1896. Uložen v LA PNP
87 Z literárního soukromí, s. 299.
88 KHEL, Richard. Poselství papíru, s. 126
89 Z jeho vyprávění o knize čarodějné, „která měla rovněž tak černé desky jako ta, již paní v ruce drží, 
na hřbetě rovněž tak veliká zlatá písmena a navlas takovou červenou ořízku“ později vznikla novela 
„Lamač a jeho dítě“. SVĚTLÁ, Karolina. Z literárního soukromí, s. 300
90 PUJMANOVÁ, Marie. Vyznání a úvahy, s. 65
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Po  smrti  svého  manžela  r.  1892  se  Světlá  ve  velké  míře  interesovala  o 

posmrtný život. „Po ztrátě manželově žádná jiná otázka ji tak nezajímala jako otázka  

posmrtné existence. Kde jaká kniha, která jí mohla podati trochu světla, každou si  

opatřila.“91 Velké  debaty  o  tomto  tématu  vedla  –  kromě  své  sestry  -  s Juliem 

Zeyerem. Narozdíl od Podlipské a Zeyera však nebyla Světlá o posmrtném životě 

nikdy úplně přesvědčena. 

Také spiritismus a filosofie ji po ovdovění uchvátily. „Světlá ponořivši se po  

smrti  chotě  svého  vášnivě  do  četby  děl  filosofických,  věnovala  pozornost  svou 

knížkám o spiritismu, avšak našly u ní velmi málo víry, ...“92

2.5 Pohyb knih

Světlá  si  knížky  nejen  kupovala,  ale  také  hojně  půjčovala,  vyměňovala, 

dostávala či sama darovala.

Důkazem pohybu knih mezi rodinou Mužákových a Podlipských je následující 

věta z dopisu K. Světlé sestře. „Mužák Ti objednal jeden sborník, jsou tam pěkné  

věci  a  nejvíce  se  mně líbí  báseň  Wenzigova  Kollařem přeložená,  ta  je  v smyslu 

našem, neodepíšu Ti jí, jak jsem dříve chtěla, aby jsi měla nač se těšit.“93

Na Světlé se spisovatelka spřátelila s místním farářem – páterem Buriánkem. 

Rozuměli  si  pravděpodobně  i  v oblasti  četby.  Některé  knihy  si  také  vyměňovali. 

„Pan  farář  mně  daroval  „Les  mystéres  de  Paris“  za  mou  „Lásku k básníkovi“,  

zvědavě jsem je prohlídla, tendence jejich je vznešená, popisy mistrné, ale již mne  

tak neokouzlily jako tenkráte, když jsem je ponejprv čtla, jsou zhusta velmi rozvláčné  

a hovory trpí veskrz touto chybou.“94 Světelského faráře si Světlá oblíbila a trávila 

s ním na  venkově některé  volné  chvilky.  „Farář  mně půjčil  „Starožitnosti“95 od 

Šafaříka, prosila jsem ho o ně a těšila jsem se tuze na toto znamenité dílo, ale děti  

pláčou a mužští žvástají ustavičně a se čtením není nic.--“96

Knihy si K. Světlá půjčovala také např. od Boženy Němcové: „Odesílám Ti  

Nibelungenlied.  Hledala  jsem,  zdali  nic  víc  od  Tebe  nemám,  ale  nenalézla  jsem 

ničeho.  Zpomeň si,  prosím,  zdali  je  tomu tak,  Ty již  teď budeš  všecko  k odjezdu 

91 ČERMÁKOVÁ – SLUKOVÁ, Anežka. Vzpomínky na Karolinu Světlou, s. 96
92 ČERMÁKOVÁ – SLUKOVÁ, Anežka. Vzpomínky na Karolinu Světlou, s. 25
93 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 38. Dopis sestře psaný na Světlé 1. září 1857
94 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 102 Dopis sestře psaný na Světlé 4. září 1860
95 Jedná se od dílo „Slovanské starožitnosti“ z r. 1837 od Pavla Josefa Šafaříka
96 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 15. Dopis sestře psaný na Světlé 28. srpna 1854
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chystat a rovnat, nerada bych Ti zadržením nějaké kníhy vytržky dělala. Děkuju za 

Tvou ochotnost mně vždy nejnovější poklady Tvé knihovny zapujčiti...“97 Je patrné, že 

knížky  byly  pro  Světlou  vzácné  a  snažila  se  je  vždy  včas  vracet.  Také  jejich 

půjčování si velmi cenila.

Karolina  Světlá  a  Sofie  Podlipská  si  vzájemně  doporučovaly  a  půjčovaly 

mnoho  knih.  Jedním  z velice  oblíbených  autorů  obou  sester,  jak  již  bylo  výše 

zmíněno,  byl  Schopenhauer.  Podlipská  píše  Světlé  o  životopise  tohoto  autora: 

„Dostalať jsem Schopenhauerův životopis, který objasňuje jeho osobnost a jeho celé  

učení jako málokterá práce tohoto druhu. Lituju, žes jej nedostala také Ty do ruky 

ještě  před  Tvým odjezdem.  (...)  Nepochybuj  o  tom,  má předrahá,  že  Ti  tu  knihu  

schovám  až  k Tvému  návratu.“98 Záhy  Světlá  na  zmínku  o  oblíbeném  autorovi 

reaguje: „... zároveň Tě prosím o Schopenhauera a vůbec o nějakou lekturu, nevzala  

jsem si dílem v zmatku odjezdu, dílem naschval nic k čtení sebou, nechtěla jsem, by 

mne kníha od psaní zdržovala, ale já beztoho mnoho nedělám, a co dělám, to se mně 

zdá ničemné.“99

Karolina Světlá dostala, a následně věnovala některá díla Elišce Krásnohorské. 

„Dovolte mi, abych i já Vám za ně podati směla, co by jste s potěšením čtla a novým 

vždy  zalíbením  přečtla.  Lituji  jen,  že  jsem musela  sáhnout  k dílu  cizímu,  najdete  

v něm ale mnohou perlu ducha slovanského. Vzpomínejte při čtení, prosím, trochu 

na dárkyni, ...“100

2.6 Kdy a kde četla

V monografii o Karolině Světlé od Terézy Novákové můžeme vyčíst jak asi 

četla Johannka Rottová ještě v době své školní docházky, doma v Poštovské ulici. 

„Johanka  sedí  ve  skrytém  koutě  slunné  pavlače  rodného  domu,  kde  ptáčkové 

v útulných klecích cvrlikají a statné, dovednou rukou matčinou vypěstované květiny,  

kloní se a voní. Na klíně má knihu, v ruce listy nějakého časopisu. Je letní podvečer,  

vzdálení  zvukové  doléhají  do  ticha  na  pavláčce  jaksi  posvátně,  tlumeně,  nad 

střechami  poletují  holubi  a  vysoko  nad  nimi  plují  bělaví  obláčkové,  jež  zvolna  

97 NĚMCOVÁ, Božena. Korespondence II : 1853 – 1856, s. 31. Dopis K. Světlé Boženě Němcové 
z 31. března 1853
98 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 117. Dopis S. Podlipské K. Světlé psaný v Praze 4. 
srpna 1862
99 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 126. Dopis sestře psaný na Světlé 15. srpna 1862
100 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 271. Dopis E. Krásnohorské psaný na Světlé roku 
1860 (bez data)
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růžovějí.  Dívka  spustí  oči  s knihy,  zadívá  se  k obláčkům,  do  světla  slunečního,  

k volným, okřídleným holubům.“101

Ve své korespondenci si Světlá často stěžuje na nemožnost četby a tvorby při 

pobytu v Podještědí. „Tážeš se mne, co čtu a píšu? Krátká odpověď zní: Nic a nic! – 

Knih jsem se ještě nedotkla, večer nesmím, Mužáček by při svíci neusnul, a vedle  

v pokoji se bojím myší, a ve dne nemám kdy.“102 Z této malé stížnosti lze usoudit, že 

se dokázala  čtení  věnovat  ve dne i  večer.  V Praze tedy zřejmě trávila  večery při 

svíčce v odděleném pokoji od svého manžela a dny také věnovala knihám či papíru. 

Na  Světlou  si  jezdila  odpočinout  a  svůj  čas  vyplňovala  především  návštěvami, 

procházkami a hrami s dětmi. Ze styků s rozličnými lidmi a jejich vyprávění čerpala 

náměty pro svou tvorbu. „Kdybys mne zde viděla, podivila by jsi se, bez knihy, bez  

hovoru,  v uplné duševní samotě trávím svůj čas, a přec se mi nestýská – není to  

nestydaté  -  .“103 Tyto  měsíce  odpočinku byly  pro Světlou  zřejmě  příjemné.“Můj 

mozek má teď příležitosti řádně si odpočinouti, několik dní minulo, co jsem kníhu 

v rukou neměla.“104

Tyto  nálady  se  u  Světlé  poměrně  střídaly.  Někdy  neměla  na  knihu  ani 

pomyšlení,  předem si  naplánovala  absolutní  nečinnost.  Jindy  si  zase  knih  velmi 

žádala  a  potřebovala  svůj  mozek  neustále  zaměstnávat.  „Uchystej  mně  hodně 

zajímavého čtení, jsem lačna jako lev na poušti.“105

Nejraději četla Světlá při bouřce či pochmurném počasí. „Jestli bude pořád tak 

plačtivé povětří, stanu se předsevzetí svému přec nevěrná (umínila jsem si totiž, že  

ani na knihu nemaknu), ale nerada, nerada. Kdo by to kdy byl řekl, že budu moci  

několik neděl bez knih žíti?“106 „My jsme zde měli opět velkou bouřku a po ní se 

udělalo  chladno  a  pošmurno,  to  se  čte  Viktor  Hugo!107“ Nedělám čistě  nic,  neb  

opakuji si sále, že taková příležitost zotaviti se již se mi nenaskytne a že jest mojí  

povinností jí užíti, aby na zimu zas u nás nebyl špitál. Pouze když prší, prohlížím  

Bohemie a čtu něco.“108

101 NOVÁKOVÁ, Teréza. Karolina Světlá, s. 17
102 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 93. Dopis sestře psaný na Světlé 20. srpna 1860
103 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 101. Dopis sestře psaný na Světlé 20. srpna 1860
104 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 76. Dopis sestře psaný na Světlé 23. srpna 1859
105 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 102. Dopis sestře psaný na Světlé 4. září 1860. 
106 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 96. Dopis sestře psaný na Světlé 24. srpna 1860. 
107 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 80. Dopis sestře psaný na Světlé 31. srpna 1859
108 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 230. Dopis sestře a matce psaný v D. Pasekách 2. 
června 1877
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Dalšími překážkami v četbě Karoliny Světlé byly také, narozdíl od mužů, její 

domácí  povinnosti.  „Závidím  mužům více  než  jindy.  Mužák  vezme  ráno knihu  a 

neučesán neoblečen zaleze si do své skrýše. Jak dlouho to naopak trvá, než vlezu do  

té krinoliny, než si ty ocasy na hlavě zapletu, ty hrozitanské tlusté ruce omeju. Pak  

musím stlát, mést, vše dolů snést, co jsme večer nahoru do naší ložnice vzali, sběhnu  

pármandelkrát z těch schodů dolů, a teprv když jsem celá unavena, zapocena, když  

má hlava veškerou pozbyla ranní svěžest, smím k své práci zasednouti.“109

V  Podještědí  se  Světlá  často  vydávala  s  knihou  na  čerstvý  vzduch,  jak 

dosvědčuje článek K. V. Raise. “Na úbočí nedaleko studánky Svěcinky, pod mladým 

vysokým bukem celé dni vyseděla s knihou v klíně, zapomínajíc obyčejně na obsah 

její  nad přerozkošným rozhledem daleko do kraje odtud se otvírajícím.”110 I sama 

Světlá podává svědectví o tomto jejím oblíbeném místě na okraji Světlé p. Ještědem, 

kde ji příroda obyčejně lákala více než četba. „Jednou však výjimečně poutala mě 

kniha  v rukou  mých  více  než  příroda  kolem  mne“111,  a  to  když  si  s sebou  vzala 

„Komentary Cottovy k Humboldtovu Kosmu“.

2.7 Vliv četby a literatury na tvorbu K. Světlé

Karolina Světlá čerpala náměty pro svou tvorbu převážně z vlastní rodiny,  z 

doby, ve které žila a ze dvou míst, ve kterých se pohybovala – Prahy a krajiny pod 

Ještědem. Má tedy značně autobiografický charakter.

Vzhledem k zákazu jakkoli se duševně zaměstnávat čtením knih, neměla Světlá 

ve svém dětství a mládí, kdy nejvíce po knihách prahla, možnost nějaké inspirace 

z literatury. Právě to však její tvorbu zásadně ovlivnilo. 

I  přesto  lze  v její  činnosti  nalézt  jistý  vliv  autorů,  se  kterými  se  v průběhu 

svého života setkala prostřednictvím jejich knih.

Námět pro svůj první román „Dvojí probuzení“ Světlá našla v životopise pátera 

Lamennaisa. Ten však nečetla osobně, byl jí vyprávěn sestrou Žofií.  Jednalo se o 

přítele  George  Sandové,  která  se  též  nechala  jeho  životem  inspirovat  v díle 

„Spiridion“, které Světlá s určitostí četla. Námětem byl páterův zážitek z mládí, kdy 

se  zamiloval  do  nevěsty  jednoho  ze  svých  chovanců.  Přestože  dívka  mu  lásku 

opětovala, stal se raději knězem, aby tak mezi ně postavil nepřekročitelnou hranici. 

109 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 185. Dopis sestře psaný na Světlé 27. srpna 1863
110 RAIS, Karel Václav. Karolina Světlá. Kniha : ilustrovaná literární revue, XI/1895, č. 7, s. 185
111 Z literárního soukromí, s. 300
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Právě povaha této dívky zaujala Světlou natolik, že ji začala zpodobňovat na papír. 

„Téměř mimovolně mezitím péra jsem se uchopila a počala jsem na papír k překladu 

určen sama sobě kresliti povahu dívky té.“112

Také  vzhledem  k pohnuté  době,  ve  které  Světlá  žila,  byla  možnost  jejího 

čerpání z četby a literatury omezená. Literatura, ze které by mohla těžit pro svá díla, 

především je zde řeč o salónních novelách, byla nedostatková. Nedostatek vhodných 

výrazů jí bránil v bezproblémové činnosti. „Ve spisech současných spisovatelů taktéž  

jsem jich nenalézala, což zajisté každý mi uvěří, kdož si vzpomene, jak úzký byl kruh 

myšlenkový  a společenský,  v němž  novelisté  naši,  vyjímaje  vypravovatele  povídek 

vesnických a příběhů historických, ještě před čtvrtstoletím se pohybovali.“113

Nemalou pozornost věnovala autorka slovníkům a mluvnicím. Ještě před svou 

profesionální dráhou spisovatelky se Světlá věnovala studiu českých gramatických 

učebnic. „...  Jde mně to špatně s češtinou, cítím své chyby a svou nemotornost, ale  

přece  dosti  vědomostí  nemám,  abych  mohla  říci:  zde  chybuji.  Musím  se  trochu  

vypsat, a až přijdu do Prahy, budu študovat Tomíčka.“, píše Světlá své sestře 16. 

srpna  1857114.  Nedostatek  vhodných  českých  výrazů  a  ne  příliš  dokonalá  znalost 

češtiny  v doplňku  s její  precizností,  jí  o  rok  později  i  přes  Hálkovy  protesty 

nedovolily dále se v jazyce nevzdělávat. „Nadarmo jsem se přebírala v mluvnicích a 

slovnících, pátrajíc po potřebných výrazech a obratech.“115

Před napsáním díla ve francouzštině taktéž nejdříve prostudovala francouzskou 

mluvnici.  „... vyhledala jsem si z knihovny svého manžela, jenž byl francouzskému 

jazyku velmi mnoho píle věnoval, několik mluvnic.“116

Značně Světlou ovlivnila francouzská spisovatelka George Sandová, která byla 

vzorem např. také Boženě Němcové. Světlá tíhla k postavám ženských hrdinek již 

v dětství, odvaha Sandové však byla velkou inspirací pro nejednoho (nejen) českého 

autora.

Vliv  této  Francouzky  byl  nejvíce  patrný,  a  proto  také  nejčastěji  uváděný 

v pracích o Karolině Světlé, jak dokazují níže citované odkazy.

112 Z literárního soukromí, s. 248
113 Z literárního soukromí, s. 262
114 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 28. Dopis sestře psaný na Světlé 16. srpna 1857
115 Z literárního soukromí, s. 262
116 Z literárního soukromí, s. 247
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„Na  radu  lékařskou  věnovala  se  studiu,  seznámila  se  s knihami  George 

Sandové, této podivuhodné romantické mužatky, a za tichých oněch hodin vznikly  

prvé  pokusy  literární,  zřetelně  francouzské  vlivy  prozrazující.(...)  Největší  a 

umělecky nejvýznamnější skupinou jsou povídky a romány z Ještěda. V nich motivy,  

převzaté  ze  Sandové,  přetaveny  jsou  inspirací  národní  a  zabarveny  zcela  

individuálně tradicí lidovou.“117

„Světlou jako spisovatelku charakterisují tyto vlastnosti: citlivost, živá fantasie  

a  přemítavost;  její  literární  vzdělání  bylo  velké;  zvláště  si  oblíbila  tehdejší  

francouzskou spisovatelku George Sandovou, v jejíchž dílech nalézala mnoho shod 

s vlastním myšlením a cítěním.“118

Kromě  Sandové  byly  jejími  nejoblíbenějšími  autory  němečtí  a  francouzští 

realisté, romantici a filozofové.

„Zbožňovala svůj francouzský idol George Sandovou, znala moderní výchovné  

zásady  Rousseauovy,  četla  francouzské  a  německé  filosofy  osvícenského  století  

osmnáctého a stotožňovala se nadšeně s jejich myšlenkovým nazíráním.“119

„Byla to tedy nejen literatura německých klasiků a romantiků, ale i revoluční  

literatura  let  čtyřicátých,  jíž  se  Světlá  vzdělávala.  Prostřednictvím  německé 

literatury však Světlá znala i Byrona, a byronský hrdina byl tehdy i jejím ideálem  

muže. Ve svých vzpomínkách pak přímo jmenuje Waltera Scotta, kterého si zejména 

velice oblíbila, který jí byl vzorem moderního romanopisectví ...“120

3 Světlá – spisovatelka

3.1 Pohnutky k psaní

Sklony  k psaní  měla  Karolina  Světlá  od  dětství.  Největší  potřebu  v ní 

vzbouzela rozpolcenost mezi českou a německou národností. „Jsouc Češkou každým 

tlukotem srdce, každou krůpějí krve, přec Češkou dle mluvy, vychování a vzdělanosti  

jsem nebyla, vše, co se mi podávalo, bylo mi cizí, a přece jsem to nesměla odmítati,  

tomu se brániti, chtěla-li jsem duševně býti a žíti.“ (...) „Někdy, když mne vědomí to 

příliš skličovalo, vzala jsem tužku do ruky a načrtla jsem na kousek papíru všecky ty 

žhavé svoje  stesky a žaloby.  Pociťovala  jsem vždy po takovém výlevu  citů  svých  

117 MARTÍNEK, V. Karolina Světlá, s. 7
118 HRBEK, J., et al. Český kulturní Slavín, s. 275
119 SEKANINA, František. Poslední ženský romantik. Národní listy, 6. 9. 1924
120 ŠPIČÁK, Josef. Karolina Světlá, s. 23
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značné ulehčení, svalila jsem tím se sebe část balvanu, mysl mou tížícího.“121 Takto 

Světlá popisuje svou touhu po psaní, danou jí zřejmě od narození. Ačkoli byla tato 

touha ututlána, přeci se později znovu projevila.

Důležitým mezníkem v životě Světlé byla smrt její jediné dcerky.  Jelikož se 

nemohla věnovat poslání matky, zasvětila svůj život psaní. To jí pomáhalo překonat 

psychické problémy po ztrátě dítěte a dalo jejímu životu nový smysl.

3.2 Deník

Ve svých 16 – 17 letech si Johanna Rottová psala deník. Jedním z důvodů bylo 

procvičení  se  v českém  jazyce  v návaznosti  na  české  kurzy.  Když  však  otec  do 

deníku v její nepřítomnosti nahlédl, opět nastala bouřlivá hádka, a Johannka musela 

s psaním nadobro přestat. „I zapřisáhala jsem se tenkráte s proudy nejpalčivějších  

slz, že nikdy již na péro nesáhnu, když si jiného nic nepřipravuji než mrzutost a hoře,  

a slibu tomu také skvěle jsem dostála. Nepsala jsem od té doby jiného, než sem tam  

dopis  vzdálené  přítelkyni  k svátku,  a  první  práce  mnou  uveřejněné  byly  vůbec 

prvními mými pracemi druhu toho.“122 

Jak dokládá článek Anežky Čermákové – Slukové, psala si Johanna v této době 

nejeden deník, bohužel ale po vzniklých konfliktech vše spálila. „Podobnými výlevy  

popsáno více deníků, jež Světlá spálila (zachránila jsem z nich pouze jeden).“123

Na  svou  spisovatelskou  dráhu  se  tedy  připravovala  desetiletou  absolutní 

literární nečinností. 

Roku 1860, v plném proudu své spisovatelské kariéry, se Světlá opět rozhodla 

pro psaní deníku. „Umínila jsem si, že malinký deník povedu, který Ti každý týden,  

jak umluveno, zašlu, stýskalo by se mi příliš,  kdybych nemohla každý den trochu  

pohovořit  s  Tebou i  s pinkrlínkem.“124 Tímto  deníkem jsou  míněny dopisy,  které 

Světlá pravidelně každý týden psala své sestře. Jelikož jsou v nich líčeny každodenní 

zážitky a dojmy ze severních Čech, lze je považovat za jakýsi deník.

121 SVĚTLÁ, Karolina. Z literárního soukromí I, s. 212 – 213 (dále jen Z literárního soukromí)
122 Z literárního soukromí, s. 240
123 ČERMÁKOVÁ – SLUKOVÁ, Anežka. O sňatku Karoliny Světlé. Národní politika, 8. 2. 1929. 
Jeden deník se nachází také v pozůstalosti S. Podlipské v LA PNP. Zřejmě se nejedná o totožný
124 SVĚTLÁ, Karolina. Z literárního soukromí II : korespondence, s. 84. (dále jen Z literárního 
soukromí : korespondence). Dopis sestře psaný na Světlé 3. srpna 1860. „Pinkrlínkem“ míněn 
synovec Prokop

38



3.3 Místa psaní

V době svého dětství, při prvních pokusech o psaní svého almanachu, psávala 

Johanna  Rottová  tajně  v šatně  bytu  v Poštovské  ulici,  aby  nevzbudila  pozornost 

rodičů. Po své svatbě s Petrem Mužákem se samozřejmě již nemusela takto skrývat, 

měla k dispozici vlastní psací stůl. 

V dospělosti se stejně jako čtení, tak i psaní, věnovala Světlá převážně v Praze. 

Jeden z důvodů, proč náměty pro svá díla nezpracovávala hned v místě jejich zrodu, 

totiž v Podještědí,  ale až doma, popisuje následující věta psaná na Světlé dne 20. 

dubna 1860: „Zde bych nezačala psáti,  až v Praze teprv, kde se mi zdejší poměry  

povzdálí v nějaké ideální perspektivě objeví, pak bych si namočila péro a pokusila  

bych se - -.“125

Dalším důvodem, proč tvořila hlavně v Praze, byl její pražský pokoj, který byl 

k tomu účelu náležitě přizpůsoben. Kromě svého psacího stolu a potřebného klidu a 

soukromí byl také zatemněn, aby slunce neškodilo jejím bolavým očím. „Ach, jak se 

těším do Prahy, na mou lípu, na mou pavlač, na můj psací stůl – tam přece život.“126

Také horko nepřispívalo autorčinu psaní v letním bytě: „My trpíme nevyslovně 

horkem strašlivým. Náš malý, nízký pokojík stal se pecí, v něm spat a psát pravou 

obětí.“127

Čtvrtým hlavním důvodem byl nedostatek času a klidu uprostřed malé chalupy 

plné lidí. „Ze psaní tu nebude nic právě kvůli té „hořlavé látce“, je pořád něco, co  

člověka rozechvívá, a pak žádný pokoj.“128

Ač  si  Světlá  stěžuje  na  rozličné  aspekty,  které  ji  v  Podještědí  omezovaly 

v psaní, jedním z nich také bylo, že ona sama mnohdy nechtěla trávit čas psaním, aby 

jí  neuniklo  nic  z  tamější  vzácné  krajiny.  „Ráda  bych  zde  tu  malou  novelku  

„Emancipistka z předešlého století“129 vyvedla, teď ale, kde jsem počala psáti, vidím 

teprv, jaká to těžká úloha. Budu ráda, napíšu-li jednu věc kloudně. Chtěla jsem trojí  

práci zhotoviti z první vody a pak v Praze dočista vypracovati, ale toto předsevzetí  

125 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 94. Dopis sestře psaný na Světlé 20. srpna 1860
126 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 103. Dopis sestře psaný na Světlé 7. září 1860
127 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 179. Dopis sestře psaný na Světlé 12. srpna 1863
128 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 210. Dopis sestře psaný v D. Pasekách 1. srpna 1870
129 Práce pod tímto názvem nikdy nevyšla
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bylo tuze sangvinické, nemohla bych, věnujíc se pouze svému dílu, pranic ze zdejšího  

života vážiti, a to by bylo velmi škoda-.“130

3.4 Doby psaní

Světlá  trávila  psaním poměrně  dost  času.  Kromě svých děl  věnovala  hodně 

pozornosti korespondování, a v mládí také psaní deníku. Ten zřejmě psala nejčastěji 

po  večerech,  ne-li  v noci,  jak  dosvědčuje  zápisek  v  jednom  z  deníků,  který  se 

zachoval v pozůstalosti Sofie Podlipské v LA PNP: „Věnuji tobě131 tyto blahé sladké 

okamžiky  samoty  při  jemným svitu  lampy.  Jupitr  mi  září  do  okna,  tvůj  i  můj  to  

zamilovaný přítel, od času k času zazní temný hlas zvonů ...“132

Dále i dopisy K. Světlé z Podještědí dosvědčují, že velmi ráda psala večer. To 

však na venkově,  kde měli  manželé  Mužákovi  k dispozici  pouze jednu místnost, 

nebylo možné. „Tážeš se mne, co čtu a píšu? Krátká odpověď zní: Nic a nic! – Knih  

jsem se ještě nedotkla, večer nesmím, Mužáček by při svíci neusnul, a vedle v pokoji  

se bojím myší, a ve dne nemám kdy.“133 Na absenci večerů v letním bytě si Světlá 

stěžuje častěji. Zřejmě se také bez možnosti psaní nudila. „Mně zde scházejí k práci  

večery, ty musím prozahálet.“134 

Ale že si večer na Světlé našla čas alespoň na korespondenci, dosvědčuje dopis 

Žofii z 1. září 1857: „Sedím sama, je večer, dešt a vítr se ženou na okna, svíčka  

mrká, ...“135

Tak jako večery na venkově byly odepřeny psaní i četbě, tak v podstatě i celé 

léto.  Pravděpodobně  nejvíce  Světlá  napsala  v zimě.  „Jak  toužebně  vzdychám  po 

únoru, jenž mne konečně spasí a navrátí milému druhu a příteli, psacímu stolu!“

3.5 Písmo

Světlá se v korespondenci často omlouvá za neúhlednost svého písma při psaní 

dopisů.  „Měla bych chutě  tento dopis přepsati,  neb zdá se mi a je skutečně tuze  

špatně psán, ale vím, že mé hieroglyfy vždy ochotně a trpělivě rozlušťuješ, ...“136

130 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 121. Dopis sestře psaný na Světlé 5. srpna 1862
131 Míněno sestře Žofii
132 Deník Karoliny Světlé z 15. října 1857.
133 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 93. Dopis sestře psaný na Světlé 20. srpna 1860
134 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 177. Dopis sestře psaný na Světlé 4. srpna 1863
135 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 38
136 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 12. Dopis sestře psaný na Světlé 29. srpna 1853
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Ony „hieroglyfy“  ale  nebyly  vždy způsobeny pouze její  vinou,  jak dokládá 

jeden z prvních dopisů K. Světlé  odeslaných  z Podještědí  „Mé dopisy jsou vzory  

krasopisu a slohu, viď, Žofko? Ale to na landě nejde jinák, a obzvláště když ti jedno  

kutě klade hlavu do klína a druhé ti leze na záda a slabikuje, co ty píšeš.“137

Světlá také rozlišovala mezi korespondencí se svými blízkými a lidmi cizími. 

Psala-li  sestře,  na  krasopis  tolik  nehleděla.  Nejen,  že  se  sestrou  měly  podobné 

smýšlení, ale také jí byl dobře znám její rukopis. „Píšu Ti opět zlomkovitě, Žofko má,  

co mi hlavou projede, to naškrabu, vím, že umíš dobře čísti mezi řádkami a že Ti 

někdy  slovo nastíní  celé  naše zdejší  poměry a stav náš  duševní,  proto si  neberu 

mnoho práce vypracováním a slohem svého dopisu myslíc si,  co od srdce, to jde  

beztoho  k srdci,  a  co  za  nic  nestojí,  to  za  nic  nestojí,   i  kdyby  to  bylo  

v nejkvětnatějším slohu podáno.“138 

Světlá psala vždy velmi rychle, aby co nejpřesněji zachytila myšlenku, která se 

v její  hlavě  právě  zrodila.  To  vysvětluje  její  někdy  špatně  čitelné  písmo  nejen 

v korespondenci,  ale  také  v rukopisech  k jejím dílům.  „Píšíc  rychle,  vynechávala  

vše,  co  ji  zdržovalo:  čárky,  tečky,  háčky,  čímž  se  stává  rukopis  její  čtenáři,  

nezvyklému jejímu písmu,  skoro nesrozumitelným.“139 Proto se  pro nezasvěceného 

čtenáře může stát četba jejích rukopisů obtížnou. Její neteř však znala Světlé rukopis 

velmi dobře (dělala jí sekretářku 22 let), proto jí nečinilo problémy se jejími pracemi 

pročítat, a doplňovat je vysvětlujícími poznámkami.  

Světlá  také  neměla  nikdy  úplně  dokonalou  znalost  českého  jazyka,  což  se 

projevovalo především v psaném projevu. „Přirozeno, že jazyk český nebyl v letech  

těch  tak  vytříben  jako  nyní  a  pak  jest  nutno  též  si  připomenouti,  že  Světlá  byla  

vychována německy a českému jazyku se učila až v letech pozdějších, proto nemohla 

psáti úplně správně.“140

3.6 Psací potřeby

Při svých prvních pokusech o psaní již v dětství psala Světlá pravděpodobně 

obyčejnou tužkou. „Někdy, když mne vědomí to příliš skličovalo, vzala jsem tužku do 

ruky ...“ 

137 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 10. Dopis sestře psaný na Světlé 25. srpna 1853
138 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 12. Dopis sestře psaný na Světlé 2. září 1854
139 Z rukopisných poznámek A. Čermákové - Slukové uložených v pozůstalosti K. Světlé v  LA PNP
140 Z rukopisných poznámek A. Čermákové - Slukové uložených v pozůstalosti K. Světlé v LA PNP
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Později  už se  zmiňuje  pouze  o peru.  Všechny rukopisy jsou psány černým 

inkoustem, i pozdější rukopisy diktované.

Anežka  Čermáková  –  Sluková  se  ve  svých  „Vzpomínkách  na  Karolinu 

Světlou“ zmiňuje o dárku, který dal jednou Petr Mužák s velkým nadšením své ženě. 

„Ten tě bude těšit!  Něco tak pěkného jsi ještě neměla.  A strýček vybavil  pozorně 

z papíru – dvě jednoduchá koštěná řezátka: jedno bílé, jedno černé. Tetička těšila se 

z nepatrného dárečku věru víc, než jiná žena z hedvábných šatů, a od té doby vždy 

používala oněch dvou řezátek, jež měla stále ležet na psacím stole.“141 

Je tedy vidět,  že psací potřeby představovaly pro Světlou potěšení, které by 

uspokojilo zřejmě málokterou ženu.

3.7 Výpisky

Karolina Světlá si již ve svém mládí dělala výpisky z oblíbených děl,  z děl, 

která  ji  zaujala.  Doloženy  jsou  opisy  z  básní  tehdy  zakázaných  německých 

vlasteneckých básníků tzv.  Mladého Německa142 „jsou to výpisky z četby Johanky 

Rottové,  v nichž - svázaných v úhledný svazek – je německým písmem (kurentem) 

krasopisně  opsáno  137  básní,  jejichž  autory  jsou  velmi  často  právě  Heine,  

Freiligrath, Böttger, Meissner, a jsou tu také Petöfi, Keller a jiní.“143 

Výtahy z textu si autorka vytvářela také ve Světlé pod Ještědem, jak dokazuje 

dopis z 21. srpna 1862 psaný sestře. „Měla jsem návštěvu dok. Matuše, tuším, že 

jsem Ti snad o ní již psala, a ta mne v mé korespondenci s tou ostatní lhostejnou 

Prahou, tak jako v pracích mých (dělám si z farářových spisů nějaké výpisky), velmi  

zdržela, jinák bych Ti byla zajisté již zas dopis zaslala.“144

3.8 Korektury
Na základě rozboru výtisku románu „Na úsvitě“ (1865), uloženého v knihovně 

K.  Světlé  v Podještědském muzeu,  můžeme  popsat  její  pracovní  styl  při  úpravě 

strojopisů.

141 ČERMÁKOVÁ – SLUKOVÁ, Anežka. Vzpomínky na Karolinu Světlou, s. 57 - 58
142 Leander Čech ve své kritické studii o Karolině Světlé podotýká, že do kategorie básníků Mladého 
Německa, o kterých se Světlá zmiňuje v memoárové povídce „Pan policejní komisař“ spadá pouze 
Heine, v ostatních případech se jedná o vlastenecké básníky francouzsko-německých válek za 
svobodu. ČECH, L. Karolina Světlá : kritická studie, s. 139
143 ŠPIČÁK, Josef. Karolina Světlá, s. 23
144 Z literárního soukromí II : korespondence, s. 135. Dopis sestře psaný na Světlé 21. srpna 1862

42



Velice zajímavým poznatkem je, že Světlá používala vlastní korekturní značky. 

Škrtla-li celý odstavec, poznamenala u příslušného odstavce značku připomínající F, 

a nový text napsala na protější stranu. Pomocí dalších znaků (T, L, P či jednoduché 

označení  pro  kolmici)  nahrazovala  stejným  způsobem  také  jednotlivá  slova  (viz 

obrazová příloha, obr. 30). K úpravám používala černého inkoustu a obyčejné tužky.

4 Literární pozůstalost v Památníku národního 
písemnictví

Podstatná část osobního fondu Karoliny Světlé se nachází v literárním archivu 

Památníku  národního  písemnictví  v Praze.  Je  uložen  ve  4  kartónech,  které  čítají 

celkem 363 archivních jednotek. 

Základem  tohoto  fondu  je  literární  pozůstalost  K.  Světlé,  která  byla  ve 

vlastnictví její neteře, sekretářky a tajemnice Anežky Čermákové – Slukové. Ta často 

opatřovala její rukopisy vlastními poznámkami, či jsou mnohdy psané její rukou - 

pod  vedením Karoliny  Světlé.  Po  její  smrti  se  pozůstalost  dostala  do  literárního 

archivu Národního muzea v Praze a poté do Památníku národního písemnictví. Proto 

také  můžeme na některých  dokumentech  spatřit  dva druhy razítek  od zmíněných 

institucí.  Další  materiály  byly  získávány  např.  darem,  akvizicí  nebo  delimitací 

z jiných institucí. 

Fond zahrnuje archiválie z časového období let 1830 až 1930, tedy počínaje 

matričním zápisem Johanny Alžběty  Rottové,  až  po kopie  a  fotokopie  některých 

dokumentů, výstřižky k výročí jejího úmrtí či narození apod.

V LA PNP můžeme spatřit  např.  rukopis  povídky „Hubička“  (viz  obrazová 

příloha,  obr.  25)  z r.  1871145,  která  se  stala  podkladem  pro  libreto  Elišky 

Krásnohorské, následně zhudebněné Bedřichem Smetanou. 

Rukopis čítá 46 listů, formátu 21,5 x 36,5. Jednotlivé listy a dvojlisty jsou vždy 

popsané z obou stran. Papír je v tomto případě tvrdší a kvalitnější než jak je tomu u 

většiny  dalších  rukopisů  zde  přítomných,  bez  otrhaných  krajů.  Rukopis  obsahuje 

malá razítka Národního muzea. 

Hned v úvodu rukopisu se můžeme přesvědčit o stálé nespokojenosti autorky 

se svými  díly.  Např.  u „Hubičky“  si zpočátku nevěděla  rady s podnázvem tohoto 

145 Jelikož Světlá začala svá díla diktovat až od r. 1877, soudím, že se jedná o její rukopis, ačkoli není 
vyloučené, že může jít o písmo A. Čermákové - Slukové
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dílka. První dva až tři názvy jsou přeškrtané, možnými podnázvy byly např. „novella 

od Karoliny Světlé“ či „ke karakteristice našeho lidu“.

V rukopise je velké množství škrtů a vsuvek pro Karolinu Světlou typických. 

Výjimku zde tvoří použití vsuvky pomocí hvězdičky a poznámky pod čarou. 

Na písmu je zřetelné, že psala velmi rychle a tzv. „do kopce“. 

Dalšími z důležitých rukopisů ve fondu Karoliny Světlé v LA PNP je několik 

archů  k autobiografickému  dílu  „Upomínky“  a  „Z  literárního  soukromí“  (viz 

obrazová příloha, obr. 23), důležitým zdrojům ke studiu Karoliny Světlé.  „Postup 

Upomínek“, ve kterém si autorka vytyčila osnovu připravovaného díla, byl diktován 

služce  Antonii  Hrabětové  (v  rukopise  se  nachází  velké  množství  hrubých 

pravopisných  chyb).  Osnovu  však  Světlá  nedodržela,  s mnoha  body  nastíněnými 

v tomto pracovním materiále  se ve vydané publikaci  nesetkáme.  Přítomen je také 

jeden list  papíru,  na  kterém se  r.  1897 Světlá  naposledy pokoušela  o  psaní  (viz 

obrazová příloha, obr. 24).

4.1 Světlé práce s papírem

Světlé vztah k papíru nelze přesně stanovit. Psala na všechny možné formáty 

papíru  –  malé  i  velké,  na  jednotlivé  listy  i  dvojlisty.  V některých  případech 

popisovala  papír  pouze  z jedné  strany,  jindy  z obou.  Psala  výhradně  černým 

inkoustem,  písmo  se  tedy  někdy propíjelo  skrz  na  skrz.  Kvalita  papíru  se  různí. 

V některých  případech  jde  o  velmi  tenký papír,  v jiném případě  o  kvalitní  tvrdý 

papír. Většina rukopisů má otrhané okraje. Někdy je na vině jejich stáří, ale u většiny 

je evidentní, že byly z něčeho vytrženy.

U rukopisů  si  autorka  nechávala  od  vnějších  okrajů  papíru  vždy  až  čtyři 

centimetry volné místo, do kterého vpisovala poznámky či vsuvky. Toto se týká i 

rukopisů  diktovaných.  Těmito  vsuvkami  byl  většinou  celý  okraj  zaplněn. 

S přibývajícím počtem stránek přibýval  také počet poznámek. Světlá často v textu 

přeškrtala i celý odstavec a vedle na volný okraj do „bubliny“ vepsala nový text. 

Pro  korespondování  měla  Světlá  k dispozici  také  ručně  vyráběný  papír  s 

vodoznakem  ORIGINAL  MARGARET  MILL,  STEFANIE  MILL  či  FINEST 

CROWN PAPER. Ty zřejmě používala spíše v pozdějších letech. Psávala ale také na 

obyčejný, strojově vyráběný, papír. 
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Některé  dopisní  papíry,  které  Světlá  užívala,  byly  opatřeny  hlavičkou 

Ženského  výrobního  spolku  českého  v Praze  nebo  Ústřední  matice  školské  (viz 

obrazová příloha, obr. 19).

Používala také vlastní monogram KS či pouze S. Těchto měla vyhotovených 

několik typů lišících se v barvě, velikosti  či provedení (viz obrazová příloha, obr. 

22).  Monogram  byl  umístěn  vždy  v levém  horním  rohu  dopisu,  a  nechyběl  ve 

stejném provedení také na obálce (obálky se však nezachovaly ve velkém počtu). 

Světlá měla k dispozici navštívenky ve dvou variantách: buď Karolina Světlá 

(Johana  Mužáková)  či  Johana  Mužáková  (Karolina  Světlá).  Některé  byly  též 

s hlavičkou  Ústřední  matice  školské,  jiné  jsou  opatřeny  černým  rámečkem. 

K navštívenkám příslušely také malé obálky shodné vždy s příslušnou navštívenkou.

5 Knihy Karoliny Světlé ve vlastnictví jiných

5.1 Osobní knihovny

Několik děl od Karoliny Světlé měl ve vlastnictví  současník Světlé  Vojtěch 

Náprstek (1826 – 1894). Celkem 22 se jich dnes nachází  v jeho osobní knihovně 

v Náprstkově muzeu146 (viz textová příloha B). Jelikož jde ale v polovině případů o 

konvoluty,  nemůžeme  s  určitostí  říci,  pořizoval-li  si  Vojta  Náprstek  tyto  výtisky 

konkrétně kvůli dílu Karoliny Světlé. 

Některá díla Světlé se zde nacházejí i dvakrát v různých vydáních. Jedná se o 

„Kresby z Ještědí“, „Škola mé štěstí“, „Kříž u potoka“ a „Vesnický román“.

Důvodem  duality  těchto  děl  může  být  jejich  věnování  Vojtovi  Náprstkovi 

některými  z  jeho  přátel.  Např.  druhé  vydání  „Kříže  u  potoka“  z  roku  1899  je 

opatřeno větou: „Dala paní Anna Knáblová 1. 7. 1900.“ Nebo „Vesnický román“ 

otisknutý ve III. Ročníku, 5. čísle „Matice lidu“ z roku 1869 obsahuje toto věnování: 

„Co upomínku na Váš svátek r. 1871 přijměte od Vám přejícího přítele Františka  

Sudíka“. Naopak sbírka spisů „Nová knihovna pro mládež“, řada II., sešity 23-28, 

která  obsahuje Světlé  dílo „Škola mé štěstí“,  je věnována autorem jiného díla  ve 

sbírce spisů uveřejněného, a to Josefem Klikou (autor díla „Z hlubin mořských“): 

146 Dům U Halánků, Betlémské nám. 1, Praha 1
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„Daroval Jos. Klika“. Zde tedy můžeme s určitostí říci, že o dílo Světlé v první řadě 

nešlo.

Můžeme  si  však  povšimnout,  že  Vojta  Náprstek  pečlivě  prohlížel  každý 

svazek, a skládal-li se z více děl, každý jeho titulní list opatřil svým razítkem. Tudíž 

mu ani díla Karoliny Světlé nemohla uniknout.

V knihách  není  patrna  žádná  evidentní  práce  s knihou  v podobě  vpisků  či 

zaškrtávání. Pouze v díle „Několik archů z rodinné kroniky“ z roku 1906 si na páté 

straně  dole  můžeme povšimnout  poznámky obyčejnou tužkou,  a  to  slova  „Rott“. 

Jelikož ale byla kniha vydána až po smrti Vojty Náprstka, nejedná se o jeho rukopis.

V osobní  knihovně  Bedřicha  Smetany  (1824  –  1884)  se  žádné  svazky  od 

Karoliny  Světlé  nenacházejí.  Z korespondence  však  můžeme  vyčíst,  že  Světlá 

skladateli některé své knihy do jeho knihovny věnovala, načež jí Smetana odepsal: 

„Nejvřelejší dík za dar tří svazků Vašich výtečných spisů i za lichotivé uznání mých  

snah čelících  vždy ku zvelebení  umění  národního.  Darem Vaším byl  jsem velkou 

měrou  poctěn  a  potěšen  za  malou  pozornost,  jíž  jsem  si  dovolil  věnovati  Vám, 

milostpaní, klavírní výtah opery mé Hubičky.“147

Zajímavostí může být také zjištění, že nejen čeští literáti, ale také doktoři, četli 

díla  Karoliny Světlé.  Dva svazky Světlé  můžeme nalézt  v knihovně Prof.  MUDr. 

Josefa  Thomayera  (1853  –  1927).  Jedná  se  o  „Zvonečkovou  královnu“  a  „Z 

literárního  soukromí“.  Také  je  zde  přítomna  práce  od  neteře  K.  Světlé  Anežky 

Čermákové – Slukové „Vzpomínky na Karolinu Světlou“. V knihách nejsou žádné 

poznámky, dokonce ani razítka či podpisy Prof. Thomayera, pouze razítka a ex libris 

Národního muzea, dokládající, že jde o knihy z jeho osobní knihovny. Knihy jsou ve 

velmi dobrém stavu. Dokládají však zájem významného lékaře nejen o dílo, ale také 

o životní osudy Karoliny Světlé.

Kupodivu pouze jedna kniha od Karoliny Světlé se nachází v knihovně jejího 

někdejšího obdivovatele Jana Nerudy (1834 – 1891). Jedná se o „Povídky a novely“ 

z roku 1861. Neruda ale obecně neměl ve své rozsáhlé knihovně příliš zastoupena 

díla od českých, ani od cizích spisovatelek. Kromě Karoliny Světlé se zde nacházejí 

po jednom svazku práce od A. Růžičkové, Žofie Podlipské, M. Popelkové, a dvě 

práce od Elišky Krásnohorské.

147 KHEL, Richard. Bedřich Smetana – čtenář. Opus musicum, 1986. Dopis z 28. ledna 1881
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Ve  „Vzpomínkách  na  Karolinu  Světlou  a  Sofii  Podlipskou“  (1919)  z pera 

Elišky Krásnohorské je však podáno svědectví, že Neruda vlastnil díla Světlé a velice 

si jich cenil. „Poslal Výrobnímu spolku darem všecky spisy vyšlé v Kobrově Národní 

bibliotéce, jen spisy Karoliny Světlé mezi nimi chyběly. „Jest vidět, co panu Nerudovi  

je  tak  drahoceno,  že  toho nedá  nikomu,  jen  pro  sebe  si  to  nechá“,  řekla  jedna  

z přítomných dám.“148 Tímto  způsobem dal  Neruda Světlé  najevo jak moc si  jí  a 

jejího spisovatelského umění váží. 

O něco více děl od spisovatelek se nachází v knihovně Josefa Václava Friče 

(1829  –  1890).  Dílo  Karoliny  Světlé  zde  však  není  žádné.  Pouze  práce  od  A. 

Pražáka: „Neruda a Světlá“ z roku 1911, tedy doplněné do Fričovy knihovny až po 

jeho smrti.

Sedm svazků od K. Světlé můžeme objevit v rozsáhlé knihovně Julia Zeyera 

(1841 – 1901) (viz textová příloha C). Na předním přídeští každého z nich se nachází 

Zeyerovo  ex  libris.  Dalším důkazem,  že  se  jedná  opravdu  o  knihy  ze  Zeyerovy 

knihovny, jsou razítka s vlastníkovým jménem umístěná dle Zeyerova zvyku vždy na 

11.,  111,  211,  atd.  stránce.  Zajímavostí  u  některých  svazků  je  ex  libris  Vojty 

Náprstka přítomných vždy na zadním přídeští. 

Všechna díla byla vydána za Zeyerova života a je na nich patrný značný stupeň 

opotřebení. 

V knihách  se  nenacházejí  žádné  poznámky  či  věnování.  Ex  libris  Vojty 

Náprstka však můžou znamenat darování těchto knih Juliu Zeyerovi.

Ze 153 knihovních svazků, vyskytujících se v osobní knihovně Karla Tůmy 

(1843 – 1917), nepatří žádný dílu Karoliny Světlé. Taktéž v knihovně Jakuba Arbesa 

(1840  -1914)  se  nenachází  žádná  práce  Světlé.  Nejinak  je  tomu  u  knihovny 

propagátora školní tělovýchovy Josefa Klenky (1853 – 1932) či Prof. Karla Regala 

(1857 – 1931). 

Dokonce  ani  v  knihovně  Gender  studies149,  kde  se  nachází  část  osobní 

knihovny  Elišky  Krásnohorské  (1847  –  1926),  není  žádné  z přítomných  děl  od 

Karoliny Světlé, či s jejím věnováním. Jejich vzájemná korespondence však dokládá, 

že si tyto dvě ženy knihy navzájem půjčovaly i darovaly. 

148 KRÁSNOHORSKÁ, Eliška. Vzpomínky na Karolinu Světlou a Sofii Podlipskou. In ŠPIČÁK, 
Josef. Polemika s dobou, s. 210
149 Gorazdova 20, Praha 2
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Abychom  nezůstali  pouze  u  současníků  Karoliny  Světlé  či  jejích  mladších 

přátel, podívejme se také na osobní knihovnu hudebního skladatele Jaroslava Ježka 

(1906  –  1942).150 Ta  ale  bohužel  také  neobsahuje  žádná  díla  Světlé.  V Ježkově 

knihovně převládají spíše autoři 20. století, a to často s věnováním.

Dochovaných  knihoven  současníků  Světlé  a  dalších  slavných  osobností  je 

samozřejmě více. Např. v rozsáhlé knihovně Jindřicha Šimona Baara (1869 - 1925), 

nacházející se v jeho rodišti Klenčí pod Čerchovem, je dochovaných třicet svazků od 

autorky Karoliny Světlé151. 

Prozkoumat  zbývá  např.  osobní  knihovny J.  V.  Sládka  ve  Zbirohu,  Adolfa 

Heyduka v Písku, Otokara Březiny, Karla Purkyně, A. Sovy či F. X. Šaldy152. Velice 

přínosné by byly také poznatky z knihoven Sofie Podlipské,  Terézy Novákové či 

Anežky Čermákové – Slukové.

5.2 Knihovny korporací

Celkem 36 knihovních jednotek od K. Světlé se nachází v knihovně Umělecké 

besedy153 (viz textová příloha D). Spolek Umělecká beseda vznikl r. 1863 a dodnes 

sdružuje přední osobnosti české kultury ve třech oborech – literárním, výtvarném a 

hudebním. Mezi slavnými literáty jako např. Karel J. Erben či Vítězslav Hálek, byla i 

Karolina Světlá jeho členkou.

Ve všech případech se jedná o beletristická díla Světlé a její vzpomínky. Na 

většině  knih  jsou  patrny  známky  četby,  v šesti  z nich  jsou  podtrhané  věty  či 

poznámky v textu.154 

Přítomny jsou také některé umělecky vyhotovené svazky vydané L. Mazáčem 

v třicátých letech 20. století. 

Významnou  korporací,  jejíž  knihovna  by  stála  za  prozkoumání,  je  Ženský 

výrobní spolek český, který Světlá r. 1871 založila. Nachází se ve správě Památníku 

národního písemnictví v Praze.

150 Kaprova 10, Praha 1
151 KHEL, Richard. Baarova knihovna. Čtenář, 1990.
152 F. X. Šalda žádal A. Sovu mimo jiné o spisy Světlé. KHEL, Richard. Poselství papíru, s. 162
153 Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3/1420, Praha 1. Katalog knih Umělecké besedy je 
přístupný pouze formou lístkového katalogu a není zrevidovaný - fyzický počet svazků se neshoduje 
se záznamy na katalogizačních lístcích
154 Na závěr díla „Kříž u potoka“ (1899) je černým perem vepsán text: „Nemožná věc, které vyjití 
umožnila toliko tendence a spisu – podpis. Ve IV. roce světové války Jeden skeptik“
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Knihy  Karoliny  Světlé  vlastní  také  převážná  většina  veřejných  knihoven 

(městské, obecní, regionální, krajské a Národní knihovna ČR). Na území hlavního 

města Prahy najdeme díla Světlé ve všech pobočkách Městské knihovny. 

Jelikož  osobnost  a  tvorba  Světlé  spadá  do  učebních  osnov  pro  základní  a 

střední školy, je samozřejmostí jejich přítomnost ve školních knihovnách. Důkaz, že 

tomu  tak  bývalo  i  dříve,  jsou  razítka  Žákovské  knihovny  gymnázia  v Českých 

Budějovicích  nacházejících  se  na  titulních  listech  dvou  knih  („První  Češka“  a 

„Výbor  z povídek  a  vzpomínek  Karoliny  Světlé“)  z osobní  knihovny  Světlé 

v Podještědském muzeu v Českém Dubu (viz obrazová příloha, obr. 31 a 32).

5.3 Čtenáři Karoliny Světlé
„Význam a velikost osobnosti Karoliny Světlé ocenila už její doba, jak ukazují i  

projevy  spisovatelčiných  významných  současníků.  Celou  její  tvorbu  provázela  

nejupřímnější  pozornost,  úcta a uznání jejích generačních druhů – Jana Nerudy,  

Vítězslava Hálka, J. V. Friče, Aloise Jiráska a dalších.“155 Můžeme s jistotou říci, že 

všichni tito slavní spisovatelé a současníci K. Světlé její díla četli, ačkoli se výtisky 

mnohdy nenacházejí v jejich dochovaných osobních knihovnách. Např. Alois Jirásek 

popisuje  jak  četl  K.  Světlou  –  nejprve  prohlédl  první  stránku  a  pak  „nadobro 

zapomenuv na geometrii, nedal knihu z ruky, až ji dočetl do poslední stránky.“156 

Z mladší  generace pak můžeme jmenovat  např. Jaroslava Vrchlického,  Julia 

Zeyera, J. V. Sládka a F. X. Šaldu. Nejvýznamnějšími čtenářkami Světlé byly Eliška 

Krásnohorská  a  Teréza  Nováková,  která  16.  3.  1888  v dopise  A.  Čermákové  – 

Slukové píše o K. Světlé: „Od svého dvanáctého roku čítávala jsem a čtu vše, co 

krásného napsala nesčíslněkráte.“157 Roku 1939 také  Marie  Pujmanová  uvádí,  že 

četla K. Světlou a to opakovaně: „Dala jsem se letos do sebraných spisů Karoliny  

Světlé a přečtla jsem si ji celou znova.“158

Čtenářů  K.  Světlé  bylo  kromě  těch  nejvýznamnějších  výše  uvedených 

samozřejmě  mnohem  více.  Aby  jejich  počet  neubýval,  je  nutné  si  Světlou  stále 

připomínat  a  především  opětovně  vydávat  její  díla,  která  v poslední  době  téměř 

nevycházejí (viz textové přílohy - A).

155 ŠPIČÁK, Josef. Polemika s dobou, s. 7
156 JIRÁSEK, Alois. Z mých pamětí
157 Dopis uložen v pozůstalosti K. Světlé v LA PNP
158 PUJMANOVÁ, Marie. Vyznání a úvahy, s. 65
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6 Styky Karoliny Světlé s osobnostmi její doby

6.1 Božena Němcová

Na  Karolinu  Světlou  měla  nemalý  vliv  Božena  Němcová  (1820  –  1862). 

Jelikož se jedná o dvě nejvýznamnější české spisovatelky, považuji na nutné jejich 

vztah blíže zmínit.  Poprvé se spolu setkaly roku 1849. Němcová byla  o rovných 

deset  let  starší,  přesto  ihned  devatenáctileté  Johanně  Rottové  i  její  sestře  Žofii 

nabídla tykání. 

„Němcová  okouzlila  sestru  a  mne  svou  nevšední  krásou,  svou  půvabnou 

prostomyslností a skvělým svým důvtipem. Musily jsme si ihned s ní tykati, a když  

skutečně do Prahy se přistěhovala, téměř denně jsme se vídaly. Hovory naše otáčely  

se z největší části okolo otázek literárních, a jednou se tázala Němcová, jaký dojem 

na nás učinilo naše české písemnictví, když tak maně s ním jsme se seznámily.“ 159

Jejich  přátelství  dokládá  také  vzájemná  korespondence,  která  mezi  oběma 

ženami panovala mezi léty 1851 – 1853. Zpočátku byly dopisy adresovány sestrám 

Johanně i Žofii společně, později – po svatbě Johanny - si dopisují každá zvlášť. 

V dopise  z 2.  1.  1852  posílá  Němcová  sestrám  Rottovým  spolu  s vlastním 

psaním  také  lístek  od  F.  M.  Klácela.  „Přiložené  dva  exempláře  Listu  přítele  

k přítelkyni160 posílám,  bys  je  dala  tvým sestrám Ivance161 a  Žofii  a  s upřímným 

pozdravem  jim  vyřídila,  by  je  příjmuly  ode  mne  upřimně  k milému  někdy 

upamatování.“162 Ve  stejném  dopise  Němcová  radostně  oznamuje,  že  dostala 

„několik  pěkných  kněh:  Buch  der  Lieder  od  Heineho,  skvostně  svázanou,  - 

Romancero a Faust – též od Heineho – Moravské národní písně, pak Handbuch der  

Malerei  und  Belehrungen  über  Zeichenkunst  a  od  Moliéra  Tartüff.  K tomu ještě  

Starý  pán  a  študent,  komický  výjev  od  Koppa  –  hudba  od  Vojáčka,  a  tři  čísla  

Illustrierte.“ 

Jelikož obě sestry Rottovy byly spolu po celý život v těsném kontaktu, a jejich 

literární vkus byl velice podobný, ne-li totožný, není nepodstatná ani korespondence 

159 SVĚTLÁ, Karolina. Z literárního soukromí I, s. 242 ((dále jen Z literárního soukromí)
160 Jedná se o dílo F. M. Klácela „Listy přítele k přítelkyni o původu socialismu a komunismu“ 
161 Johanně Rottové
162 NĚMCOVÁ, Božena. Korespondence I : 1844 – 1852, s. 222
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Němcové  s Žofií  Rottovou.  Ta  jí  28.  1.  1852163 posílá  v dopise  opsanou  báseň 

z Heineho Knihy písní164, a zároveň prosí o přislíbenou báseň165.

Pro všechny tři dámy (Světlou, Podlipskou i Němcovou) byla velkým vzorem 

George Sandová. „Dostala jsem tyto dni do ruky Briefe eines Reisenden od George  

Sanda,  a  tu  jsem se  na  tebe  nazpomínala  a  nemohu opominouti,  bych  Ti  o  tom  

napsala. Učinily na mne dojem nemalý. (...)  Nejvíce mě zajímal dopis nadepsaný  

Über ein wüstes Haus und Lavater.“,  píše Žofie Rottová Němcové 12. 9. 1852.166 

Taktéž jí Němcová 3. 10. 1852 odpovídá: „Těším se, až mi povíš, cos všecko četla  

zatím; věřím ti, že se ti Sandová více a více líbí; i mým ideálem je ta žena. Lituju  

velice, že nemohu číst spisy její v originálu, a ona nejvíce by mi chuti dodávala učit  

se francouzské řeči.“ 167

Jelikož roku 1852 byla Johanna Mužáková čerstvě provdaná za Petra Mužáka a 

v očekávání prvního dítěte, nevěnovala se tolik korespondování jako její sestra. Její 

dopisy Němcové jsou spíše stručnější  a odvíjejí  se především okolo nastávajícího 

potomka. 24. 9. 1852168, tedy necelý měsíc před porodem píše její sestra Němcové o 

nových knihách, vycházejících v českém jazyce.169 Je možné, že Světlá v tuto dobu 

kulturní dění vůbec nebo téměř nesledovala. 

Božena  Němcová  se  mohla  ještě  před  Světlou  stát  literární  objevitelkou 

Ještěda. Když se ale vypravila do Světlé pod Ještědem, kde se ubytovala u Mužáků, a 

Jan Mužák (otec Petra Mužáka) jí sezval spousty vypravěček, nedozvěděla se kromě 

již  známých  věcí  takřka  nic.  Jak  se  později  Světlá,  když  přišla  do  tohoto  kraje, 

dozvěděla,  nedůvěřovali  Němcové  zdejší  lidé  jakožto  ženě  finančního  úředníka. 

Světlou  tento  poznatek  velmi  mrzel.  Ještědský  lid  se  však  ani  mladou  paní 

Mužákovou nedal přesvědčit  o čistých úmyslech B. Němcové.  „Jak jsem litovala  

tehdáž,  že  veškeré  ty  lepokamy  leskem  svým  přímo  mne  okouzlujících  nemohla  

Němcová podati čtenářstvu našemu ve zlatém vroubení skvostného jejího talentu. A 

163 NĚMCO VÁ, Božena. Korespondence I : 1844 – 1852, s. 224
164 Buch der Lieder, 1827, překlad M. Novotného
165 Nezjištěno, o jakou báseň se jedná
166 NĚMCOVÁ, Božena. Korespondence I : 1844 – 1852, s. 244
167 NĚMCOVÁ, Božena. Korespondence I : 1844 – 1852, s. 263 - 264
168 NĚMCOVÁ, Božena. Korespondence I : 1844 – 1852, s. 261
169 Jednalo se o „Rozbor filozofie Tomáše Štítného“ od I. J. Hanuše; „Botaniku“ od Filipa Maxmiliána 
Opize; Muzejník : časopis Národního muzea; „dokončení posouzení Shakespeara“ od Nebeského a 
„Nástin květeny dalmatinské“ od V. D. Lambla
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jak znovu jsem litovala, když o několik let později sama péra jsem se uchopila, a  

chtějíc je sebrati, jsem pozorovala, že se mezitím největší z nich část rozkutálela.“170

Obě ženy byly dobré přítelkyně,  i  přesto, že měly velmi rozdílné povahy a 

vzešly z protipólného prostředí. Němcová Světlou nazývala „hofdámou“ (v dobrém 

slova  smyslu).  Světlá  obdivovala  u  Němcové  její  tvůrčí  talent,  ačkoliv  psaní  šlo 

oběma ženám poměrně ztěžka. Světlá ale Němcové vyčítala její stálé zaobírání se 

jinými věcmi namísto soustředění se na tvorbu, např. jejími dopisy. „Listy ty, kteréž  

Božena rovněž tak ráda psávala, jak byly vítány a čteny, vyžadovaly však tolik času,  

že to nestálo v žádném poměru s potěšením, z nich pro obě strany vyplývajícím.“171

Světlá i další čeští spisovatelé se snažili Němcové v jejích posledních měsících 

života  pomoci.  Wenzig  několikrát  nabízel  Němcové  místo  ředitelky  v některé 

z dívčích škol, uspořádal také sbírku pro tuto uznávanou spisovatelku, která byla ve 

finanční tísni, a pověřil Světlou předáním tohoto balíčku s penězi Němcové172. Avšak 

Němcová myslela více na jiné než na sebe a peníze před zraky Světlé darovala muži, 

který  byl  Světlé  nesympatický173,  což  ji  pobouřilo.  Tímto  skončilo  několikaleté 

přátelství  těchto  dvou  významných  žen.  Světlá  však  na  předčasně  zesnulou 

Němcovou vzpomíná  v dobrém.  „Žádala si  žíti  jen pérem, jen  pro péro svoje,  a  

zaplatila nepřemožitelnou touhu tu blahobytem a zdravím... ba, zaplatila ji i životem  

svým.“174

6.2 Vítězslav Hálek

Do literárního světa vstoupila Světlá díky Vítězslavu Hálkovi (1835 – 1874). 

Hálek oslovil jako první Karolinu Světlou s prosbou o příspěvek do prvního ročníku 

almanachu  „Máj“  (1858).  Posléze  pojmenoval  její  francouzskou  prvotinu  „Dvojí 

probuzení“. Hálek Světlou pobízel k psaní nehledě na její špatnou znalost českého 

jazyka,  kterou  Světlá  považovala  za  zásadní  nedostatek.  S návrhem Světlé,  že  se 

pustí  do  studia  české  mluvnice,  aby  se  mohla  nadále  věnovat  psaní,  Hálek 

nesouhlasil. „To byste tomu dala. Ze všech našich mluvnic dohromady nenaučíte se  

za  rok  tolik,  co  vyzískáte  za  jediný  měsíc,  budete-li  pozorně  a  s uvědoměním 

170 Z literárního soukromí, s. 245
171 Z literárního soukromí, s. 290
172 „Radostně sáhla Božena po balíčku, který jsem před ni položila.“, píše Světlá ve svém Literárním 
soukromí na s. 272
173 Světlá byla přesvědčena, že častí hosté, kteří se u Němcové scházeli, ji pouze využívali k osobnímu 
prospěchu, což Němcová nechtěla připustit
174 Z literárního soukromí, s. 274
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naslouchati, kterak ve vašem Ještědě mluví lid, což, doufám, beztoho již činíte. Není-

li  vám na tom dosti,  tož čítejte tedy denně hodinu bibli.“175 Tak Hálek přesvědčil 

Světlou také k příspěvku do chystaného druhého vydání „Máje“ (1859), kde měla 

zastupovat mladší ženskou generaci a reprezentovat tak její lásku k literatuře. Byl to 

také Hálek, který záhy vyzradil, kdo se pod pseudonymem Karolina Světlá skrývá. 

Mimo jiné také proto, že si někteří mysleli, že Karolina Světlá je on sám.

Světlá  Hálka  popisuje  jako  svobodomyslného  básníka  a  spisovatele. 

„Nejprostší samorostlost mu šla u něho nad každé sebevirtuosnější umělkování...“176

Hálek  sám poskytoval  nevědomky Světlé  námět  k její  tvorbě.  Vyznal  se  jí 

jednou  z lásky  k jedné  své  žačce.  To  Světlou  motivovalo  k napsání  díla  „Láska 

k básníkovi“  (1860).  Po  jeho  zveřejnění  Hálek  vyčítal  Světlé  za  prvé  přílišnou 

idealizaci, za druhé, že básník v její novele je slaboch, jelikož dává přednost lásce 

k dívce před svým talentem. „Opakuji  vám, že vašeho básníka nenávidím; jest  to 

chlapík v každém ohledu mi protivný; vy vůbec ráda kreslíte muže odporné, avšak ...  

kdyby se mně podařiti mělo samostatně redigovati časopis, vždy budete vy to, která  

v něm zaujme první místo, a to na počest – vaší Isabele.“177 A své slovo také dodržel. 

Práce Světlé zahajovaly vždy každý beletristický časopis, který Hálek redigoval, tedy 

třetí (1861) a čtvrté (1862) vydání „Máje“, „Slovanskou besedu“, „Lumíra“ (1863), 

„Zlatou Prahu“ (1864), „Květy (1867).

Světlá  s Hálkem si  také půjčovali  knihy.  Důkazem je  věta  ve vzpomínkách 

Karoliny Světlé:  „A Hálek odkvapil tak neočekávaně,  jak se byl objevil,  avšak ze  

schodů ještě jednou se vrátil, podávaje mně několik knih, mnou před nějakým časem  

mu zapůjčených, jichž byl, maje naspěch, teď opomenul mi odevzdati.“ Jednalo se 

však  o  knihy  přírodovědecké,  o  jejichž  krásách  se  Světlá  snažila  Hálka  marně 

přesvědčit.  „Nepřeji  si  jiných,  neb nemohl jsem se s těmito spřáteliti.  Bůh vašich 

přírodovědců nestane se nikdy bohem mým.“178

6.3 Jan Neruda

V pamětech  Karoliny  Světlé  si  můžeme  povšimnout,  že  se  ani  slůvkem 

nezmiňuje o Janu Nerudovi (1834 – 1891).  V souvislosti  s vydáváním almanachu 

„Máj“ jmenuje vždy pouze Hálka, ačkoli v této době musela přijít do styku s oběma. 
175 Z literárního soukromí, s. 255
176 Z literárního soukromí, s. 256
177 Z literárního soukromí, s. 267
178 Z literárního soukromí, s. 298
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Poprvé se Světlá setkala s Janem Nerudou jako studentem, když ještě nebyla 

literárně  činná,  tedy  jako  Johanna  Mužáková.  Vídali  se  u  českého  vlastence 

Hemerky, kam docházívali i Hálek a Podlipská, sestra Světlé.179

Dodnes prodiskutovávaný příběh Karoliny Světlé a Jana Nerudy se odehrával 

roku 1862. V té době bylo Světlé 32 a Nerudovi 28 let.  Světlá byla  vdaná dáma, 

zatímco  svobodnému  Nerudovi  hrozilo  vězení  pro  dlužníky.  Ze  vzájemné 

korespondence, kterou zprostředkovávala Marie Němečková, je patrno, že se Světlá 

pokoušela  Nerudovi  spíše  pomoci  v jeho  životní  situaci,  než  že  by  se  jednalo  o 

milostný  poměr.  Aby  Světlá  Nerudu  kvůli  jeho  dluhům  zachránila  od  vězení, 

zprostředkovala  prodej  svého  rodinného  šperku.  Komu  peníze  směřovaly  však 

nezůstalo utajeno a tím byla celá aféra odhalena. Po roce 1862 se tito dva spisovatelé 

již nikdy neshledali.

Názory  na  jejich  vztah  i  na  délku  jeho  trvání  se  různí180.  Jelikož  se 

korespondence dochovala pouze v opisech, které Světlá zasílala své sestře, nemusí 

být jejich autenticita stoprocentní.181 Originály dopisů byly po jejich prozrazení na 

žádost  Petra  Mužáka  spáleny.  Jejich  popel  je  dodnes  dochován  v malé  krabičce 

v Podještědském muzeu, pravý obsah se však již nedozvíme.

Neruda se snažil své dopisy Světlé doručovat nejrůznějšími způsoby tak, aby 

nebyly prozrazeny. Důležitou roli při tomto sehrál papír. Jednou z variant, kterými 

Neruda maskoval své zprávy pro Světlou, byly „ochranné papírové pásky, v nichž  

byly tehdy zasílány poštou periodicky vycházející tiskoviny.“182 Na jejich ruby psal 

básník  Světlé  svá  vyznání.  Samozřejmě  se  nejednalo  o  nejspolehlivější  způsob, 

jelikož Světlá nebyla vždy první, kdo zásilku přijímal.

Přesto, že Světlá se nevzdala svého manželství kvůli lásce Jana Nerudy, psal o 

ní tento básník po celý svůj život vždy pouze kladně. Známa je jeho často citovaná 

věta, kdy Světlou označuje za tvůrkyni českého vesnického románu.183

179 ŠPIČÁK, Josef. Karolina Světlá, s. 69
180 Jedna strana zastává názor, že již román „Láska k básníkovi“ (psán 1858 – 1859, vydán 1860) byl 
na motivy jejího vztahu k Nerudovi (což autorčiny paměti jednoznačně vyvracejí), druhá strana tvrdí, 
že vztah trval pouze krátce r. 1862
181 MOCNÁ, Dagmar. Bouřky : Příběh Karoliny Světlé a Jana Nerudy, s. 109
182 KHEL, Richard. Papír všude a se vším, s. 378
183 „Jako Jungmannové z chaloupek češtinu vyvedli zas ven do kruhu živých jazyků, vnikla 
spisovatelka Karolina Světlá do těchže chaloupek a vyvedla z nich českou individualitu dramatickou,  
způsobilou, aby uvedena v český román připojila k světové literatuře článek nový, tím zároveň českou  
literaturu důstojně uvedla v písemnictví to světové.“ NERUDA, Jan. O umění, s. 78
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6.4 Eliška Krásnohorská
Světlá se se svou o sedmnáct let mladší přítelkyní setkala poprvé r. 1863 na 

plesu Dra Františka Riegra. „První náš hovor se týkal skoro výhradně mé četby a  

podobných  otázek...“184 Světlá  zřejmě  viděla  v patnáctileté  Elišce  budoucnost  pro 

český  národ  a  snažila  se  dopomoci  jejímu  vzdělání  také  prostřednictvím  knih. 

„Znajíc  chudobu  mého  vzdělání,  snažila  se  nahrazovati  v něm  aspoň  nejhrubší  

nedostatky a laskavě starala se mi o četbu. Půjčovala mi knihy vždy výtečného zrna a  

obsahu znamenitého ať beletristického, ať filosofického, ať přírodovědeckého, které  

mě uváděly v nadšení...“185

Vztah  Karoliny  Světlé  a  Elišky  Krásnohorské  (1847  –  1926)  dokumentuje 

jejich vzájemná korespondence z let 1864 – 1895. Krásnohorská se obdivovala dílu 

Karoliny Světlé, ve svých dopisech se často z tohoto obdivu vyznává a s netrpělivostí 

očekává každé její nové dílo. 

Také Světlá si velmi oblíbila tuto svou nástupkyni, což můžeme již na první 

pohled usoudit např. z dopisů, které často začínají oslovením „drahé kotě“, „srdce 

moje“,  „má  nejdražší“  či  „miláčku“.  I  přes  velmi  vřelé  dopisy adresované  sestře 

Žofii, je z dopisů psaných Krásnohorské cítit náklonnost mnohem větší.186

7 Knihovna Karoliny Světlé
Od kdy Karolina  Světlá  svou osobní  knihovnu budovala  není  z dostupných 

pramenů známo. V jejích pamětech, korespondenci, ani ve vzpomínkách současníků 

se žádné zmínky o knihovně nevyskytují. Nebyly zachovány ani žádné obrázky či 

fotografie, na kterých by spisovatelka figurovala např. s knihovnou v pozadí. Nebýt 

neteře Karoliny Světlé, Anežky Čermákové – Slukové, zřejmě by se knihovna vůbec 

nedochovala.

S jistotou  můžeme  říci,  že  knihovnu spisovatelka  měla  ve  svém posledním 

bydlišti – v domě „U Kamenného stolu“ na Karlově náměstí. Lze předpokládat, že 

knihovna vznikla již mnohem dříve a stěhovala ji s sebou. 

184 KRÁSNOHORSKÁ, Eliška. Vzpomínky na Karolinu Světlou a Sofii Podlipskou. In ŠPIČÁK, 
Josef. Polemika s dobou, s. 196
185 KRÁSNOHORSKÁ, Eliška. Vzpomínky na Karolinu Světlou a Sofii Podlipskou. In ŠPIČÁK, 
Josef. Polemika s dobou, s. 197
186 Dagmar Mocná v doslovu k dílu Bouřky : příběh Karoliny Světlé a Jana Nerudy, s. 110 podotýká, 
že Světlá na svou sestru žárlila – jednak kvůli upřednostňování ze strany rodičů, jednak kvůli lehkosti 
s jakou tvořila své romány. Všeobecně byla Žofie oblíbenější než Světlá, která budila spíše respekt
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Důkazem,  že  osobní  knihovnu  vlastnil  i  Petr  Mužák,  je  následující  věta  z 

„Upomínek“ Karoliny Světlé: „...vyhledala jsem si z knihovny svého manžela, jenž  

byl francouzskému jazyku velmi mnoho píle věnoval, několik mluvnic.“187 Je zároveň 

důkazem, že manželovu knihovnu Světlá využívala i k vlastní potřebě.188

Osobní  knihovna  Karoliny  Světlé  se  nyní  nachází  v Podještědském  muzeu 

v Českém  Dubu.  Spolu  s dalšími  osobními  věcmi,  nábytkem,  psacím  stolem  a 

literární pozůstalostí ji muzeu věnovala Anežka Čermáková – Sluková při zakládání 

muzea  r.  1919.189 Muzeum  původně  neslo  podnázev  Muzeum  Karoliny  Světlé, 

jelikož právě na základě její pozůstalosti vzniklo, a zabývalo se, vzhledem k jejímu 

vztahu k okolí, výhradně osobností K. Světlé. Postupem let se jeho sbírky rozrostly i 

na další oblasti.190

Z části věnované Karolině Světlé mohou návštěvníci spatřit původní pražský 

obývací  pokoj  manželů  Mužákových,  manželskou  postel,  osobní  knihovnu a  dva 

psací stoly – Petra Mužáka a Karoliny Světlé (viz obrazová příloha, obr. 35, 36). 

Dále  pak  rekonstrukci  chalupy  v Doleních  Pasekách  a  původní  nábytek  z jejich 

světnice. Ve svém letním sídle zřejmě žádnou knihovnu neměli.

Soupis  knihovny Karoliny  Světlé  doposud nebyl  publikován,  ačkoli  byl  již 

zpracován  nynějším  ředitelem Podještědského  muzea,  PhDr.  Tomášem Edelem a 

jeho spolupracovníky191.

V knihovně se nacházejí díla cizích i českých autorů, v hojném zastoupení jsou 

vlastní  práce Karoliny Světlé,  jejich překlady a díla  o K. Světlé,  která si  pečlivě 

schovávala. Samozřejmě nechybí Bible. Není vyloučeno, že některé svazky byly do 

knihovny doplněny později. 

Knihovna K. Světlé byla budována také na základě darů. Dokládají to knihy 

s věnováním od Terézy Novákové a Julia Zeyera (viz obrazová příloha, obr. 33 a 34), 

které jsou součástí knihovny Světlé.

187 SVĚTLÁ, Karolina. Z literárního soukromí, s. 247
188 P. Mužák se zřejmě o beletrii příliš nezajímal, přednější pro něj byl periodický tisk a otázka 
politická: „On četl Raisa a Herrmanna v nedělních Národních, o ostatní beletrii se nestaral. Za to tím 
více se obíral politikou a články odbornými“. ČERMÁKOVÁ – SLUKOVÁ, Anežka. Vzpomínky na 
Karolinu Světlou, s. 53
189 Muzeum založil mladý učitel Václav Havel a od r. 1945 sídlí v bývalé Blaschkeho vile
190 Těžištěm muzea byla vždy pozůstalost Karoliny Světlé. V nynější době tato ustoupila novému 
objevu románské johanitské komendy v Českém Dubu, kterou Podještědské muzeum spravuje
191 Soupis ani žádná konkrétní fakta o stavu knihovny mi bohužel nebyly poskytnuty
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Ačkoli mi nebylo umožněno probádat knihovnu Karoliny Světlé blíže, důležité 

je, že existuje, a zveřejnění jejího soupisu přinese nová fakta. Zvláště zajímavé bude 

porovnání,  kolik  oblíbených  knih  K.  Světlé,  o  kterých  píše  v pamětech  a 

korespondenci, se fyzicky nachází v její knihovně.

8 Motiv knihy v díle Karoliny Světlé

8.1 Ještědské romány

8.1.1 Kříž u potoka

Jeden z nejznámějších ještědských románů, „Kříž u potoka“, vyšel poprvé roku 

1868  v „Matici  lidu“.  Je  vyvrcholením  méně  známějších  děl,  jejichž  ústředním 

motivem byla vždy žena v roli spasitelky a zachránkyně nehodného muže. „Kříži u 

potoka“  předcházelo  osm  děl,  která  Světlá  napsala  během  tří  let  (1858-1861), 

povídka o heroické Evičce však vznikla až za sedm let po nich. S odstupem deseti let 

pak  vznikla  „Teta  Vavřincová“  (1878)  a  na  závěr  „V Hložinách“  (1885),  kde  se 

Světlá  loučí  s oblíbeným  tématem  v podobě  andělské  Moniky,  která  je  jakoby 

zdokonalením Evičky z „Kříže u potoka“.

Světlá v díle popisuje vztah jednotlivých členů rodiny ke knihám a ke vzdělání. 

Nastínila zde idylicky výchovu dívky, které se Světlé nedostalo. Evička často a ráda 

četla,  téměř jako by Světlá psala o sobě:  „...zůstala ve škamně a pořád na svých 

knížkách říkala. Knížky od té chvíle, co je poznala, jí byly nejmilejší na světě věcí. 

Každý groš, který jí pěstounové dali na ženské trety, tkanice, hřebínky, jehlice a tak  

dále, svědomitě ukládala, a měla-li zlatý pohromadě, donesla jej buď ke kantorovi co  

příspěvek na knihovnu školní, neb jej svěřila mlynáři, jel-li do města, aby jí zaň u 

knihaře koupil  nějaký pěkný spis. Rovnávala si svoje knihy v neděli  na komoře v  

truhle s takovým zalíbením jako jiné dívky svoje fiflení. (...) Jak si poskočila, bral-li  

učitel nějakou novou z přihrádky knihu! Dvakrát pak byla pro ni neděle. Jakmile ji  

do ruky dostala, již jiného neviděla, neslyšela, pořád jen na knihu drahou si myslila.  

Tiskla ji cestou pod kabátkem k srdci, jako by si to nesla domů kus zlata, za které si  

koupí celé panství. Neměla pak již s děvčaty, s ní z kostela touže stranou jdoucími,  

žádných řečí, naschvál tu i tam se obmeškávala, aby mohla jít sama. Hádala pak v  

duchu,  co  asi  v  knize  bude,  jestliže  ji  obsah  rozpláče  či  rozesměje,  poučí  či 

pobaví.“192

192 SVĚTLÁ, Karolina. Kříž u potoka, s. 48 - 49
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V tomto díle  Světlá  zřejmě nejvíce ztvárnila  vzpomínky na své dětství,  kdy 

celá společnost považovala za nepřístojné pro dívku, aby četla knihy.  Téměř jako 

kdybychom četli v jejích „Upomínkách“: „Samo sebou se rozumí, že lidé mlynářce 

zhusta  vyčítali,  proč  Evičce  ty  knihy  její  trpí  a  krom do kostela  nikam jinam jí  

nepouští. (...)  že se naučí děvče při knihách přece jen zahálet, že si pohne čtením  

mozkem, že si zkazí oči, ale hlavně že se jí budou mužští bát.“193 

Také se můžeme dočíst, jak by Světlá sama těmto dámám odpověděla: „Proč 

by si schovanka moje nečetla, má-li po práci? Je mi to mnohem milejší, zůstane-li mi  

s knihou na očích, než kdyby se mi, jak to dělají děvčata jiná, večer po vsi plašila, v  

neděli k muzice mi utekla, či snad dokonce nějaké hochy za sebou vodila. Hledí-li  

děvče hodinu do knihy, ani hlavě, ani očím tím neublíží, tím více ale zdraví svému 

uškodí, točí-li se při tanci celou noc v prachu a kouři. Eviččiny knihy nestojí do roka  

ani desátý díl toho, co vydávají jinde matky za dcery na fábory a krajky.“194

Teprve  po svatbě  Evičky se  Štěpánem nastává  doba  neporozumění  pro její 

skromnou zálibu: „Sedla si tedy ve svátek odpůldne, když se šel Štěpán po obědě na  

pec nebo do sadu prospat, do sednice k oknu s knihou. Na počátku neříkal Štěpán  

ničeho, ale za nějaký čas se počal kabonit, viděl-li ji s knihou v ruce, a pohlížel na  

její  knihovničku,  na  polici  vyrovnanou,  skoro  jako  na  soka  nepohodlného,  jehož  

hodlá jen tak dlouho trpět, dokud mu nebude zjevně překážet. „Co jen s tím svým  

čtením máš? Jak jednou do knihy se zabereš, již nevidíš, neslyšíš a od ní odloučit se 

nemůžeš...“  A opět jako bychom slyšeli Karolinu Světlou v odpovědi Evičky:  „Co 

stromu vláha, to duši mé čtení. Čtouc přemýšlím s tím, kdož knihu sepsal, co myslil  

pěkného, to si pamatuji, a kdykoli mezi týdnem při práci na to si vzpomenu, vždy se  

zaraduji, i jde mi vše pak ještě jednou tak rychle od ruky.(...) Počínám si čtoucí asi  

jako ty, muži milý, na cestách tvých, mnoho vidíš světem se projížděje, to se ti zalíbí,  

jiné zas v mysli zavrhuješ, co je dobré, to si pamatuješ a na vlastním zavádíš statku,  

vystříhaje se pilně chyb jinde spatřených. I já v knihách svých cestuji, hledím lidem  

do duše, stopuji jejich skutky, prohlížím si rodiny, domácnosti, a co v nich se mi líbí,  

ve vlastní zařizuji.“195

Aby Evička nezpůsobovala  roztržky mezi  ní  a manželem,  četla  pouze když 

nebyl Štěpán doma, nebo spal. Ale v neustálém strachu ji četba netěšila. Rozhodla se 

193 SVĚTLÁ, Karolina. Kříž u potoka
194 SVĚTLÁ, Karolina. Kříž u potoka
195 SVĚTLÁ, Karolina. Kříž u potoka
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ustoupit a své knihy „... když byl právě na trhu, z police vyklidila, sebrala a nahoru 

na komoru vynesla, kdež do truhly je uzamkla, aby je již ani vidět nemusil, když tak  

velice na očích ho mrzely; ale klekla si k truhle na zem, zaplakavši nad ní jako nad  

hrobem, do něhož někoho milého jsme položili.  Nikdy si nepomyslila,  že se bude  

musit jednou od knih svých odloučit. Jaké to bývalo pro ni potěšení, když k polici  

pohlédla,  kde hrdě v několika řadách nad sebou stály.  Musila  se pokaždé na ně  

pousmát jako na dobré a drahé přítelkyně, s nimiž tolik krásných strávila hodin, od  

nichž tolika dobrému se přiučila, tolik nového a pamětihodného seznala. Teď bylo  

najednou  po  všem;  tušila,  že  bude  milým družkám asi  dlouho  souzeno  v  truhle  

zahálet a jí dole v sednici za nedělního odpůldne po nich tesknit.“196 

8.1.2 Vesnický román

„Vesnický román“ je jedním z nejznámějších děl Karoliny Světlé, a také dílo 

nejpřekládanější. Zároveň jeho příběh bývá nejvíce připodobňován její lásce k Janu 

Nerudovi.

Poprvé byl uveřejněn v „Květech“ r. 1867 a poté za spisovatelčina života ještě 

dvakrát - v „Matici lidu“ u Dra. Grégra r. 1886 a ve III. svazku Sebraných spisů J. 

Otty r. 1899.

Motiv  knihy  v tomto  díle  není  příliš  zastoupen.  Světlá  ze  začátku  klasicky 

charakterizuje hlavní postavy co se týče jejich vzdělání – zda-li umí číst a psát.

Dále  se  nám  v díle  představí  podobný  motiv  jako  v „Černé  divizně“  (viz 

kapitola 8.1.5), tentokrát v podobě starého Mikusy, o němž se tradovalo, že čaruje a 

zaříkává: „Vytáhl za ňadry knihu zcela chlupatou a počal z ní něco říkat“.197 K němu 

pro rady si chodila rychtářka, jedna z hlavních postav románu, která chtěla pomocí 

čarodějnických knih zůstat stále mladá: „Setrvává často v sadě u potoka pod vrbou 

s velkou knihou v klíně, jako když se z ní modlí, ale Sylva zahlídla, že je červenými  

literami tištěna a že v ní čítává pozpátku. Také by se prý chtěla o bůhvíco vsadit, že  

je po deskách chlupata.“198

8.1.3 Kantůrčice

Román o „kantůrčici“, neboli Enefě Podhajské, vyšel poprvé v „Květech“ r. 

1869. Hlavní postavou je prostá, vesnická nevzdělaná dívka. Jedinou četbou, kterou 

196 SVĚTLÁ, Karolina. Kříž u potoka
197 SVĚTLÁ, Karolina. Vesnický román, s. 135
198 SVĚTLÁ, Karolina. Vesnický román, s. 136
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Světlá své hrdince tentokrát přidělila, jsou modlitby. Kantůrčice (od slova kantor) se 

jí  však  přezdívá  kvůli  jejím  znalostem,  které  se  v rodině  Podhajských  dědily 

z generaci na generaci, a to ústní formou, nikoli na papíře. 

V kontrastu  s  kantůrčicí,  která  léčila  všechny  lidi  v okolí,  aniž  by  měla 

medicínské znalosti, radila, kdy zasít a kdy sklidit úrodu, vykresluje Světlá postavu 

Otíka, původem ze stejné vesnice, avšak studenta na pražské univerzitě. Ten měl „ve 

svém  pokoji  od  země  až  do  stropu  na  všech  čtyřech  stranách  přihrádku  nad 

přihrádkou a na nich samé čisté knihy narovnané tak těsně, ale tak těsně, že bys ani  

jehlou mezi ně se nedostala. Ty všecky, milá holka, přečetnul.“ Vesnická dívka se 

tomuto zjištění velice podivila: „Tolika má kněh! A každá je uvnitř na všech stranách  

potištěná? Co asi v nich všecko stojí?“ – „Jsou to samé knihy „vědavé“, ani jedna 

mezi  nimi  není  k zasmání;  naschvál  jsem se  ho  na  to  tázala“,  odpovídá  Otíkova 

matka a  dále  jeho neskromnou knihovnu charakterizuje:  „Jednají  prý o všech na 

světě národech a jich obyčejích, mravech a zákonech, co u nich se událo, děje a díti  

bude. V některých zas je vyobrazeno ptactvo, co je ho u nás i jinde, pak všecky všudy 

ryby, brouci a zvířata čtyrnohá. Jednu má také, kdež vymalováno, jaké to bylo dříve,  

než ještě bůh náš svět stvořil a člověka naň postavil. To ti to bylo divné; jednak samý  

oheň,  jednak  samá voda  a  ty  obludy,  které  v tom se  vznášely  -  hrůza  se  na  ně  

podívat; zdálo se mi pak o nich v noci.“199 

V románu se střetává prostá mysl venkovských lidí, jejich dobrota a inteligence 

bez potřeby univerzitního vzdělání se zkažeností velkoměsta.

8.1.4 Frantina

Nejdramatičtější  román  Karoliny  Světlé  vznikl  na  základě  vyprávění  jejího 

tchána Jana Mužáka a švagrové Sefky Slukové. Základ děje, který se odehrává na 

statku  u  Kvapilů  ve  vesnici  Rozstání,  se  skutečně  stal,  povahu  hlavní  hrdinky 

Frantiny Světlá vykreslila sama. Stejně jako v první novele „Dvojí probuzení“ stačil 

malý podnět,  a povaha rekyně se Světlé začala  ihned rodit  v mysli.  Přirovnává ji 

k povaze hrdinky Jeanne ze stejnojmenného románu George Sandové.

V románu vystupuje  prostý,  nevzdělaný lid,  jak je  zmíněno  již  na začátku: 

„Psát a číst náš hospodář neuměl. Nebývali tehdáž sedláci v knihách a písmě ještě  

honění,  neznali  než  bibli  si  vykládat,  a  to  činili  jen  v tajnosti.  Písmaři  a  biblaři  

199 SVĚTLÁ, Karolina. Kantůrčice, s. 51 - 52
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bývali na úřadě, ne na faře, tuze neoblíbeni.“200 „Když se stal sedlák náš rychtářem, 

seznal přec jen potřebu, aby se trochu s nějakou seznámil vědou. Od kostelníka se 

naučil přes zimu namalovat dvě slova: „má“ a „dá“. Rád by byl ještě pokračoval,  

ale nemohl; nešlo mu více do hlavy... Dal si náš hospodář od kostelníka sešít hodně  

tlustou z pevného papíru knihu. Hned vstal  z postele,  sedl si ke stolu a dal se do  

psaní. Napsal na první stranu do ní u samého kraje tak veliké: „dá“, že to mohl  

člověk  již  u samých dveří  přečíst,  a naproti  na druhou stranu napsal zrovna tak 

hrozitánské „má“... Pod to dá vyznačil si všecky občany, kteří byli povinni daně dáti,  

pod to má, kteří je už měli zaplacené. Každý měl v té knize jiné znamínko, ten křížek,  

onen dva, jiný hvězdičku atd. Místo čísel dělal si kolečka a čárky. Sousedé se k těm 

známkám znali, a kdy chtěli, do knihy se podívali. Ležela na stole pořád otevřena.“

Frantina  byla  podobně  jako  Kantůrčice  dívkou  nevzdělanou,  a  přesto  svou 

inteligencí mnohé učené převyšující. „Ale ona měla všecky vtipy jen ze sebe; na co  

jiní přicházejí,  že to slyší od jiných neb že se toho dočtou v knihách, na to přišla 

zcela sama, jen co přešla jedinou mez a o tom myslila, jak do toho.“

V tomto díle Světlá dokazuje, že zdravý rozum a zkušenosti jsou častokrát více 

než vzdělání a učenost. 

8.1.5 Černá divizna

„Černá  divizna“  je  krátký  román  z roku  1877.  Poprvé  vyšel  v časopise 

„Osvěta“, ročník XVII, 1877. Vydání z roku 1994, mne zaujalo mimo jiné tím, že 

není přetisklé podle běžných akademických edičních zásad pro tzv. čtenářské vydání, 

ale  redakce  postupovala  asi  tak,  jak  by  postupoval  překladatel  při  převodu  díla 

z cizího jazyka. 

Ústřední  postavou  povídky  je  Kosmas  (viz  obrazová  příloha,  obr.  29), 

nejvyhlášenější pomahač a zaklínač, podivín v celém kraji, který se straní lidí a žije 

jen pro své bylinky, lektvary a především - knihy. Protože v nich se skrývá tajemství, 

podle kterých připravuje své léky,  a tajemství jeho původu. Komory jeho chalupy 

byly „plné knih vázaných do černé kůže, na deskách s muřími nohami, červenými 

jako krev.“201 

200 SVĚTLÁ, Karolina. Frantina, s. 11
201 SVĚTLÁ, Karolina. Černá divizna, s. 18
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Jeho zbožnou matku tyto knihy po předcích vždy trápily. Mnohokrát je chtěla 

naházet do ohně, ale vždy si pomyslela, že by to stejně bylo málo platno. „Jelikož  

byly-li to skutečně čarodějnické knihy, jak se domnívala, když vídala jak je muž bere  

do  ruky  vždy  obráceně,  zůstaly  by  ohněm  nedotčené.  Kdyby  je  tam mermomocí  

hodila, vrátily by se z plamene a popálily by ji jako každého, kdo usiluje o jejich  

zničení.“ 

Některé z těchto knih přinesl jeden z prastrýců prý až z Jeruzaléma, kde však 

„pobýval víc mezi tureckými pohany než mezi křesťany. Z této pouti se nezachoval  

žádný růženec či svatý pozůstatek, zato však mnoho pergamenových listů. Ve Svaté  

zemi  se  z nich  naučil  říkat  a  doma je  pak  přeložil  do  českého  jazyka,  aby  byly  

srozumitelné  i  jeho  potomkům.  Právě  od  těchto  listin  se  teď  Kosmas  nemohl  

odtrhnout.  Matka viděla,  kterak je  stále  obrací  v rukou, hltá očima a polohlasně 

z nich odříkává. Nikdy však nezachytila, co by to bylo.“202 

Tak  jako  v mnohých  románech  Karoliny  Světlé,  je  i  v „Černé  divizně“ 

motivem láska a pomocí její magické síly vykoupení ze špatných myšlenek a činů. 

Kořenáře Kosmase, který nejevil zájem o nic jiného než o své čarodějnické knihy a 

podle receptu v nich se snažil z černé divizny umíchat nápoj nesmrtelnosti, nakonec 

vykoupí láska krásné Borinky.

8.2 Pražské romány

8.2.1 První Češka

Na „První Češce“ Světlá pracovala o prázdninách roku 1861, mimo jiné také 

v Karlových Varech, kde se její muž léčil se žaludečním katarem a zduřením jater. 

Ještě téhož roku román vyšel  v časopise „Slovanská beseda“.  Světlou však psaní 

tohoto díla  z pražského prostředí  netěšilo,  stále  myslela  na přírodu a  obyvatele  v 

Podještědí. Proto je také román věnován „statečným občanům světelským, hodeckým 

a  paseckým  pod  Ještědem“.  Motiv  k románu  vzešel  z vypravování  jejího  otce  o 

dějinách  kupeckého domu rodiny Schönbergů,  kde  se  učil  obchodu.  Světlá  tento 

starobylý dům na Staroměstském náměstí po levé straně Týnského chrámu znala také 

osobně – v dětství tam chodili na návštěvy k její kmotře. 

Prvním  motivem  knihy  v tomto  románě  jsou  knihy  náboženské.  Jejich 

předčítáním  si  lstivá  mladá  paní  Schönbergová  chtěla  naklonit  své  silně  věřící 

202 SVĚTLÁ, Karolina. Černá divizna, s. 19

62



příbuzné,  ačkoliv sama v boha nevěřila. „S trpělivostí  nevyrovnanou sdílela jejich  

nábožná cvičení, předčítala jim svaté knihy, bavila je hovorem; ...“203 Mladá vdova 

vstoupila vždy se sklopeným zrakem do jejich středu a otevřivši bibli, předčítala jim  

z ní, jak to dávný obyčej domu kázal, několik řádků a pokleknuvši pak, pomodlila se  

s nimi otčenáš a zdrávas.“204 „Před oltářem stálo klekátko  touže temnou bohatou 

látkou  potažené,  a  na  škamnách  po  obou  jeho  stranách  ležely  velké  hromady 

modlitebních  knížek  ...“205 Nejen  významná  rodina  Schönbergova,  ale  i  prostý 

Vojtěch Šembera měl  ve svém skrovném příbytku několik knih,  jimž dominovala 

Bible. „Vojtěch jí povídával o své rodině, že náležela ode dávna mezi čtenáře. Jitka  

zašla, slyšíc, že Vojtěch staré knihy, které v jeho chýšce tehdáž jako v mlze byla za 

ohništěm  narovnány  viděla,  všecky  vícekrát  přečetl.  Byly  od  nepamětných  dob  

v rodině,  a  pokolení  po  pokolení  čerpalo  z nich  útěchu  v trampotách  a  potěšení  

v šťastných dnech. A což teprv, když jí řekl, že některé z nich umí nazpaměť, jako na 

příklad  bibli.  Ano,  bible  byla  základem a vrcholem vzdělanosti  tohoto  nebohého  

hocha...“206

Celý děj  je protkán jednou významnou knihou, kronikou českou. Patřila  po 

generace rodině Vojtěcha Šembery, který ji opatroval jako jeho nejcennější majetek, 

a předčítal z ní ostatním čeledínům na statku Schönbergů. „Poučoval je a v hodinách 

odpočinutí předčítal jim, sedě mezi nimi pod pučícími topoli u studně, z velké staré 

knihy. Jeho obličej planul, jeho oči metaly blesky.“207 Jednoho dne Jitka náhodou tuto 

knihu objevila v trávě „I zpozorovala teď teprve, že leží vedle ní mosazem kovaná 

kniha  –  nehádala  dlouho,  komu  náleží  a  kdo  ji  zde  asi  zapomněl.  Váhavě,  

s klopotným srdcem ji  vzala do ruky; naplňovala ji skoro takovou bázlivou úctou 

jako majitel sám. Vzpomněla si nejen, jak se mu zdá drahou býti, ale i jak opatrně ji  

před písaři skrýval; musila býti velmi důležitého obsahu. Přemítajíc takto, zavadila o  

sponku; kniha se náhle otevřela, a jeden z listů vypadl na zemi. Polekaně sehnula se 

Jitka po něm, a aby jej  opět patřičně do knihy vložila,  přistoupila  rychle  k oknu 

ratejny  zvenčí  osvětlenému.  Tu  poznala,  že  nezdvihla  jen  potištěný  arch,  jak  se  

domnívala,  nýbrž  malbu  na  pergamenové  ploše.“208 Posléze  i  Jitka  v knize  po 

večerech čítala. „Mladá dívka sklapla knihu, v níž byla četla, a položivši si hlavu na  

203 SVĚTLÁ, Karolina. První Češka, s. 76
204 SVĚTLÁ, Karolina. První Češka, s. 98
205 SVĚTLÁ, Karolina. První Češka, s. 139
206 SVĚTLÁ, Karolina. První Češka, s. 214
207 SVĚTLÁ, Karolina. První Češka, s. 185
208 SVĚTLÁ, Karolina. První Češka, s. 186 - 187
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podivně kované vetché desky, zakoukala se snivě do červánků. Vojtěch jí byl půjčil  

českou kroniku, a ona ponořovala svou rozblouznělou duši dychtivě v minulost lidu 

svého. .. Snad že by byla Jitka dnes jako jindy až hluboko do noci nad knihou snila,  

kdyby jí nebylo probudilo zaklepání nad dveře.“209

8.2.2 Černý Petříček

Námět k „Černému Petříčkovi“ pochází již z dob dětství Karoliny Světlé, kdy 

chodila  se  svým otcem na procházky po staré  Praze.  Z jeho vyprávění  jí  utkvěla 

vzpomínka na stánek na Koňském trhu,  kam chodil  otec  nakupovat  ke vtipnému 

mužíčkovi zvanému černý Petříček.

Známý  román  vyšel  poprvé  roku  1871  ve  „Světozoru“.  Jedná  se  tedy  o 

pozdější tvůrčí období Karoliny Světlé. 

Motivu knihy v tomto díle  Světlá  prostor nedala.  Při  líčení  profilu Stázičky 

zmiňuje pouze, že ani číst nesměla, aby se touto činností nenamáhala.

Vztah k papíru je zde ale zřejmý – malý František, bratr černého Petříčka, měl 

jako dítě na hraní pouze papír – útržky papíru samotné, či mu z nich Petříček vytvořil 

papírové čepičky. Taktéž na závěr knížky dcera Františka si stejně jako její otec hraje 

s papírky. Zda-li tento motiv vychází ze života Karoliny Světlé, není známo. 

209 SVĚTLÁ, Karolina. První Češka, s. 239
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9 Závěr
Cílem bakalářské práce bylo vytvořit prozatím první ucelený knihovědný portrét 

Karoliny Světlé. Zpočátku se tento úkol zdál být  obtížným vzhledem k době, kdy 

spisovatelka žila. Vzdělání nebylo v polovině 19. století ani na jeho konci pro ženy 

věcí běžnou, a zpočátku dokonce ani vítanou. Ženy se nesměly věnovat ani četbě 

knih, natož jejich psaní.

I  přes  tyto  překážky  předkládaná  práce  ukazuje,  že  Karolina  Světlá  byla 

vášnivou  čtenářkou.  Knihy  jí  byly  potřebou  a  lékem,  stejně  jako  pero  a  papír. 

Vzhledem ke svým zkušenostem z dětství, kdy jí byla četba knih zakazována a knihy 

před  ní  zamykány,  snažila  se  v dospělosti  bojovat  za  práva  žen,  aby  jim  tyto 

možnosti nebyly odepřeny.

V první  kapitole  je  uveden  autorčin  životopis  včetně  nejdůležitějších  členů 

rodiny,  kteří  se  podíleli  na utváření  osobnosti  budoucí  spisovatelky.  Tato  úvodní 

kapitola  dotváří  celkový  obraz  Světlé,  poměry  ze  kterých  vzešla  a  situaci 

v Praze devatenáctého století. Zmiňuje také její vztah k Podještědí, bez kterého by se 

zřejmě nikdy nestala spisovatelkou, a její činnost v ženských spolcích. Dále popisuje 

choroby, kterými trpěla, a které ji v pozdějším věku ve velké míře omezovaly v čtení 

a tvorbě.

Následující kapitola představuje Světlou jako čtenářku. Z této kapitoly vyplývá, 

že kromě knih, které četla v němčině, češtině a francouzštině, se věnovala také četbě 

periodik. Pro mnohé z nás je jistě překvapivým zjištěním její zájem o okultismus a 

spiritismus.  Dále  kapitola  ukazuje  kdy  a  kde  Světlá  nejčastěji  četla  a  jak  četba 

ovlivnila její tvorbu.

Třetí kapitola pojednává o Světlé jako o spisovatelce. Rozborem jejích děl se 

zabývá poměrně velké množství  monografií.  Předkládaná práce však ukazuje jak, 

proč, kdy, kde a čím Světlá psala své romány, korespondenci či deník.

Pátá  kapitola  ukazuje  autorčinu  pozůstalost  v  pražském Památníku  národního 

písemnictví,  a  jejím  prostřednictvím  Světlé  vztah  k papíru.  Rozbor  ukázal,  že  si 

zakládala  na  vzhledu  svých  dopisů,  které  psala  na  ruční  papír,  často  opatřený 

umělecky vyhotovenými monogramy.

Zajímavým zjištěním, ke kterému jsem dospěla na základě vlastní analýzy devíti 

osobních  knihoven  slavných  osobností  a  jedné  korporace,  je,  že  knihy Světlé  se 

v jejich knihovní pozůstalosti  spíše  nenacházejí.  Výjimku tvoří  rozsáhlá  knihovna 
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Vojtěcha Náprstka, Julia Zeyera a spolku Umělecká beseda. Soupisy knih K. Světlé 

v těchto  knihovních  celcích  jsou  součástí  přílohy.  Osobních  knihoven  slavných 

osobností je samozřejmě více. Bakalářská práce vzhledem ke svému rozsahu uvádí 

pouze některé. Prozkoumání knihoven např. J. V. Sládka, A. Heyduka, O. Březiny či 

T. Novákové a S. Podlipské je výzvou do dalších let.

Přesto, že v některých knihovnách osobností se spisy Světlé nenacházejí, jejich 

vlastníci v mnoha případech její díla četli. Zřejmě nebude možné dohledat důvody 

pro absenci  těchto  spisů v jejich knihovnách,  svědectví  o  četbě  prací  Světlé  jsou 

mnohdy v pamětech osobností přítomné. Také tato část bude přínosným dokončením 

knihovědného portrétu Karoliny Světlé.

Osobní knihovnou Karoliny Světlé se předkládaná práce zabývá pouze okrajově. 

Vzhledem  k doposud  nezveřejněnému  soupisu  knihovny,  která  se  nachází 

v Podještědském  muzeu v  Českém  Dubu,  a  problémové  spolupráci  s tamějšími 

zaměstnanci, je tato část ponechána pozdějšímu bádání.

Poslední  kapitola  je  věnována  motivu  knihy  v díle  Karoliny  Světlé.  Z téměř 

stovky prací,  které Světlá za svůj život napsala, jsem vybrala pět děl s ještědskou 

tématikou a dvě z pražského prostředí. Světlé vztah ke knihám nejvíce vykresluje 

román „Kříž u potoka“. Tam autorka použila  velké množství  svých vzpomínek a 

ideálů týkajících se knih, výchovy k četbě, (kterou by zřejmě uplatnila u své dcery), a 

předsudků proti knihám. Oproti tomu např. „Vesnický román“ či v ještě menší míře 

„Černý Petříček“ se motivem knihy zabývají pouze okrajově.

Nejen motivu  knihy v díle  K.  Světlé,  ale  také dalším kapitolám je  ponechán 

nemalý prostor k jejich rozšíření. Vzhledem k omezenému rozsahu bakalářské práce 

nebylo možné zpracovat téma obsáhleji. Zejména v Podještědském muzeu se skrývá 

obrovské  bohatství  ukrývající  informace  o  mnohdy  nedoceněné  spisovatelce 

Karolině Světlé a její osobní knihovně.
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220 s. Sebrané spisy Karoliny Světlé XXII. Tiskem České grafické 

společnosti UNIE v Praze.

4. SVĚTLÁ, Karolina. Časové ohlasy I. Praha : J. Otto, 1903. 254 s. Sebrané 

spisy Karoliny Světlé XXIV. Tiskem České grafické společnosti UNIE 

v Praze.

- podtrhané věty

5. SVĚTLÁ, Karolina. Novelly III. Praha : J. Otto, 1904. 358 s. Sebrané spisy 

Karoliny Světlé XXIX. Tiskem České grafické společnosti UNIE v Praze.

6. SVĚTLÁ, Karolina. Pod starými krovy : črty z pražského života. Praha : J. 

Otto, 1900. 306 s. 

7. SVĚTLÁ, Karolina. Romanetta z Ještěda I. Praha : J. Otto, 1902. 231 s. 

Sebrané spisy Karoliny Světlé XVII. Tiskem České grafické společnosti 

UNIE v Praze.

8. SVĚTLÁ, Karolina. Tendenční povídky pro náš lid. Praha : J. Otto, 1902. 271 

s. Sebrané spisy Karoliny Světlé XIX. Tiskem České grafické společnosti 

UNIE v Praze

9. SVĚTLÁ, Karolina. Černý Petříček : pražský obrázek. Praha : J. Otto, 1899. 

110 s. Sebrané spisy Karoliny Světlé IV. 

10. SVĚTLÁ, Karolina. Upomínky. Praha : J. Otto, 1901. 308 s. Sebrané spisy 

Karoliny Světlé XIV. Tiskem České grafické společnosti UNIE v Praze

11. SVĚTLÁ, Karolina. Ze staré Prahy. Praha : J. Otto, 1900. 190 s. Tiskem 

České grafické společnosti UNIE v Praze.

12. SVĚTLÁ, Karolina. Rozcestí : novela. Praha : I. L. Kober, 1866. 180 s. 

Tiskem Antonína Renna v Praze 1862.
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13. SVĚTLÁ, Karolina. Zvonečková královna : zapomenutý příběh. Praha : 

Spolek pro vydávání laciných knih českých, 1872. 214 s. Matice lidu, roč. VI, 

č. 1 (běžné číslo 31). Tiskem dra. Ed. Grégra v Praze 1872.

14. SVĚTLÁ, Karolina. Zvonečková královna : zapomenutý příběh pražský. II. 

vyd. Praha : J. Otto, 1899. 209 s. Sebrané spisy Karoliny Světlé II. 

15. SVĚTLÁ, Karolina. Kříž u potoka : vesnický román. Praha : J. Otto, 1899. 

304 s. Sebrané spisy Karoliny Světlé I. Tiskem J. Otty v Praze – nákladem 

vlastním.

- na poslední straně anonymní stížnost

16. SVĚTLÁ, Karolina. Jitřenka : novela. Velké Meziříčí : J. F. Šašek, 1886. 172 

s. Moravská bibliotéka, dílo XXIII. Rediguje Fr. Bayer.

17. SVĚTLÁ, Karolina. Na bludné cestě : časový obrázek. Praha : J. Otto, ?. 108 

s. Laciná knihovna národní : spisy pro zábavu a poučení, č. 46. 

18. SVĚTLÁ, Karolina. Ten národ. Praha : Grégr a Dattel, 1880. 287 s. Spisy 

Karoliny Světlé V. Tiskem dra. Ed. Grégra v Praze

19. SVĚTLÁ, Karolina. Skalák : obrázek z hor. Praha : J. Otto, 1872. 96 s. 

Laciná knihovna národní : spisy pro zábavu a poučení, č. 3.

20. SVĚTLÁ, Karolina. Společnice : novela. Praha : J. Otto, 1872. Laciná 

knihovna národní : spisy pro zábavu a poučení, č. 5.

21. SVĚTLÁ, Karolina. Láska k básníkovi : povídka. Praha : L. Mazáč, 1931. 5. 

vyd. 223 s. Sebrané spisy Karoliny Světlé XVI. Redakce A. Čermáková – 

Sluková a profesor V. Vitinger. Ilustroval akadem. malíř J. Goth. Pro 

nakladatele L. Mazáče vytiskl M. Knapp v Karlíně v létě 1931.

22. SVĚTLÁ, Karolina. Frantina : rys ze života našeho lidu v minulém století. 3. 

vyd. Praha : L. Mazáč, 1930. 239 s. Sebrané spisy Karoliny Světlé, svazek 

IX. Redigují: spisovatelka A. Čermáková – Sluková a prof. V. Vitinger. 

Iloustroval: adad. malíř J. Goth

23. SVĚTLÁ, Karolina. Konec a počátek : novela. Praha : J. Otto, 1874. 72 s. 

Ženská bibliotéka, č. VIII. Redaktorka: Žofie Podlipská.

24. SVĚTLÁ, Karolina. Povídky a novely. Praha : J. Otto, 1881. 329 s. Salonní 

bibliotéka, č. XIX.

25. SVĚTLÁ, Karolina. V hložinách : povídka ze severních Čech. Praha : 

František Šimáček, 1887. 156 s. Kabinetní knihovna, sv. XXVI. 
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26. SVĚTLÁ, Karolina. Z literárního soukromí. Praha : J. Otto, ?. 161 s. Ženská 

bibliotéka.

27. SVĚTLÁ, Karolina. Upomínky. Praha : Libuše, 1888. 241 s. Matice zábavy a 

vědění, roč. XVIII, č. 2 a 3. Knihtiskárna Fr. Šimáčka v Praze

28. SVĚTLÁ, Karolina. Ten národ. Praha : Grégr a Dattel, 1880. 287 s. Spisy 

Karoliny Světlé V.

29. SVĚTLÁ, Karolina. Černý Petříček : pražský obrázek. Praha : Grégr a Dattel, 

1876. 318 s. Spisy Karoliny Světlé III.

- podtrhané některé věty

30. SVĚTLÁ, Karolina. Konec a počátek : novela. Praha : J. Otto, 1874. 72 s.

31. SVĚTLÁ, Karolina. Poslední paní Hlohovská : obraz z druhé doby 

předešlého století. Praha : Grégr a Dattel, 1875. 174 s. Spisy Karoliny Světlé 

II.

- podtrhané některé věty

- nalezen ústřižek na obědy – Rektorát Karlovy university MENSA BUDEČ. 

Bohužel není znám rok, pouze datum 30. X. Mohl sloužit jako záložka.

32. SVĚTLÁ, Karolina. Kříž u potoka : vesnický román. Praha : Grégr a Dattel, 

1874. 324 s. Spisy Karoliny Světlé I.

33. SVĚTLÁ, Karolina. Nemodlenec : román. Praha : Grégr a Dattel, 1878. 324 

s. Spisy Karoliny Světlé IV.

- podtrhané některé věty

34. SVĚTLÁ, Karolina. Vesnický román. Praha : Spolek pro vydávání laciných 

knih českých, 1869. 228 s. Matice lidu, roč. III, č. 5. Vyňato z Květů r. II. 

Tiskem dra. Edv. Grégra v Praze.

35. SVĚTLÁ, Karolina. Hubička : obrázek ze života pohorského lidu našeho. 

Praha : J. Otto, ?. 80 s. 

36. SVĚTLÁ, Karolina. Spisy Karoliny Světlé : svazek III. Praha : I. L. Kober, 

1882. 434 s. Národní bibliotéka : výbor prací čelnějších spisovatelů 

českoslovanských, díl 71.

E Knižní vydání vybraných děl Karoliny Světlé v češtině

Vesnický román
1. 1869 Spolek pro vydávání laciných knih českých
2. 1883 I. L. Kober 
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3. 1899 J. Otto
4. 1913 J. Otto
5. 1922 J. Otto
6. 1930 L. Mazáč
7. 1939 L. Mazáč
8. 1940 L. Mazáč
9. 1940 L. Mazáč
10. 1947  Družstvo Nová osvěta
11. 1948 Nová osvěta
12. 1949 Orbis
13. 1951 Vyšehrad
14. 1955 SNKLHU – In Ještědské romány 
15. 1958 Mladá fronta
16. 1969 Odeon
17. 1970 Lidové nakladatelství
18. 1973 Československý spisovatel
19. 1981 Československý spisovatel

Dramatická zpracování „Vesnického románu“
1. 1874 Mikuláš a Knapp - dle románu K. Světlé pro česká divadla upravila 

Eliška Pešková (In Divadelní ochotník, sv. 79)

Kříž u potoka
1. 1868-1872 Spolek pro vydávání laciných knih českých (Kříž u potoka, 

Vesnický román, Zvonečková královna, Zapomenutý příběh)
2. 1874 Grégr a Dattel
3. 1899 J. Otto
4. 1900 J. Otto
5. 1917 J. Otto
6. 1924 J. Otto
7. 1925 J. Otto
8. 1926 J. Otto
9. 1928 J. Otto
10. 1929 L. Mazač
11. 1935 L. Mazáč
12. 1939 L. Mazáč
13. 1940 L. Mazáč
14. 1940 L. Mazáč
15. 1947 Nová osvěta
16. 1947 Družstvo Nová osvěta
17. 1948 Nová osvěta
18. 1950 Melantrich
19. 1955 SNKLHU – In Ještědské romány 
20. 1968 Odeon
21. 1972 Československý spisovatel
22. 1974 Odeon
23. 1982 Československý spisovatel
24. 1994 Knižní klub

Dramatická zpracování „Kříže u potoka“
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1. 1872 Mikuláš a Knapp – Dramatizace od Elišky Peškové (In Divadelní 
ochotník, sv. 49

2. 1892 Josef Srp – Dramatizace od Elišky Peškové
3. 18—Josef Srp – Kříž u potoka : obraz ze života venkovského s předehrou 

v 10 obrazích – dle románu K. Světlé sestavila Eliška Pešková
4. 1905 Bedřich Kočí. Kříž u potoka : obraz ze života venkovského s předehrou 

v 10 obrazích – dle románu K. Světlé sestavila Eliška Pešková
5. 1935 A. Neubert. Kříž u potoka : vesnický příběh v 5 obrazech s dohrou – 

podle románu K. Světlé zdramatisoval František Cimler
6. 1938 A. Neubert Kříž u potoka : vesnický příběh v pěti obrazech s dohrou : 

vhodná hra k různým příležitostem zvláště k období dušičkovému a 
velikonočnímu : upraveno také pro divadla v přírodě – podle románu K. 
Světlé zdramatisoval František Cimler

7. 1940 A. Neubert Kříž u potoka : vesnický příběh v pěti obrazech s dohrou – 
podle románu K. Světlé zdramatisoval František Cimler

8. 1942 A. Neubert Kříž u potoka : vesnický příběh v pěti obrazech s dohrou – 
podle románu K. Světlé zdramatisoval František Cimler

Kantůrčice
1. 1876 Grégr a Dattel
2. 1900 J. Otto
3. 1923 J. Otto
4. 1925 J. Otto
5. 1928 J. Otto
6. 1930 L. Mazáč
7. 1935 L. Mazáč
8. 1940 L. Mazáč
9. 1947 Nová osvěta
10. 1951 Melantrich
11. 1955 SNKLHU – In Ještědské romány 
12. 1977 Československý spisovatel

Černý Petříček
1. 1876 Grégr a Dattel
2. 1899 J. Otto
3. 1922 J. Otto
4. 1926 J. Otto
5. 1930 L. Mazáč
6. 1933 L. Mazáč
7. 1940 L. Mazáč
8. 1949 Nová osvěta
9. 1955 Mladá fronta
10. 1959 SNDK
11. 1973 Československý spisovatel
12. 1979 Albatros
13. 1981 Odeon – In Růže z pražských trhů 

Frantina
1. 1901 J. Otto
2. 1919 Frant. Bačkovský
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3. 1922 J. Otto
4. 1930 L. Mazáč
5. 1940 L. Mazáč
6. 1952 Melantrich
7. 1955 SNKLHU In Ještědské romány 
8. 1959 SPN
9. 1960 SNKLHU
10. 1960 SPN
11. 1961 SPN
12. 1971 Melantrich
13. 1974 Československý spisovatel
14. 1988 Československý spisovatel

První Češka
1. 1861 I. L. Kober
2. 1862 I. L. Kober
3. 1874 I. L. Kober
4. 1900 I. L. Kober
5. 1900 J. Otto
6. 1901 S. n. 
7. 1922 S. n. 
8. 1933 L. Mazáč
9. 1939 L. Mazáč
10. 1948 Jos. R. Vilímek
11. 1949 Nová osvěta
12. 1975 Melantrich
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Evidence výpůjček
Prohlášení:
Dávám svolení k půjčování této bakalářské práce. Uživatel potvrzuje svým 
podpisem, že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury.

V Praze, 5. 8. 2008

Olga Hřebíčková 

Jméno Katedra / Pracoviště Datum Podpis

X
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