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Úvod

„Když čtenář recipuje fikcionální text, více či méně nevědomky bere za základ orientační síť své
zkušenosti. Zde, v této spontánní, nereflektované vztažitelnosti fikce na skutečnost, spočívá
specifická možnost, ale zároveň nebezpečí, jež určuje dobovou recepci a odlišuje ji od každé
recepce pozdější.“
(Karlheinz Stierle, 1975)1

Ptáme se na možnosti četby, na způsoby rozumění textu. Jak četl Karolinu
Světlou Vítězslav Hálek, když roku 1868 napsal: „´Vesnický román´ můžeme
směle nazvati nejen nejpůvabnější snad povídkou literatury české, ale jednou
z nejkrásnějších prací novellistické literatury vůbec.“?2 Jak ji četl Jáchym Topol,
když roku 2005 v rozhovoru pro Lidové noviny prohlásil: „Vesnický román
Karoliny Světlé je velmi dobrá kniha.“?3 Je-li čtenář tím, kdo vytváří smysl
uměleckého literárního díla, můžeme zvažovat mnohé faktory, které na cestě ke
smyslu (k porozumění) textu hrají relevantní roli. V intencích takto započatých
úvah ovšem jedna otázka vyvstává zcela spontánně: „…nakolik s sebou recipient
do hry přináší svět jakožto horizont fikce a jaké důsledky to má pro historický
odstup mezi textem a recepcí.“4 Když mnohotvářnost vztahu mezi uměleckým
dílem a skutečností (a komplexnost otázky konkretizace textu) promýšlí na
ingardenovských základech Felix Vodička, předkládá tvrzení: „Každé dílo podává
nám jisté ´sdělení´ o skutečnosti; tato skutečnost v díle básnickém je vždy součástí
strukturní výstavby díla a jako takovou můžeme ji ovšem sledovat bez zření ke
skutečnosti ležící mimo svět vlastního díla.“5 Je pro nás otázkou, zda je naznačené
vyloučení zřetele ke skutečnosti v průběhu recepce vůbec možné. Jistě, ono zření
ke skutečnosti nelze redukovat výhradně na problém mimese. Na druhou stranu – i
v případě, kdy by v našem uvažování takto zredukováno bylo –, nelze jej
1

STIERLE, Karlheinz. Co je recepce u fikcionálních textů. In Čtenář jako výzva (Výbor z prací
kostnické školy recepční estetiky). Eds. M. SEDMIDUBSKÝ, M. ČERVENKA, I. VÍZDALOVÁ.
Host, Brno 2001, s. 234.
2
HÁLEK, Vítězslav. Karolina Světlá. Květy, roč. III, č. 13, 26. března 1868. Citováno dle V.H. O
literatuře I. (Úvahy o písemnictví a spisovatelích. Časové projevy a boje literární. Příležitostné
články o české literatuře.). Jan Laichter, Praha 1920, s. 271.
3
Kniha roku 2005 (rozhovor s Jáchymem Topolem). Lidové noviny, 27. prosince 2005.
4
STIERLE, c. d., 202. – Tato formulace tvoří pouze první stupeň Stierleho úvahy. Autor ji
v citované studii (s. 202) obohacuje ještě o druhý krok: „K otázce po světě jakožto horizontu fikce
se nakonec druží komlemetární otázka po funkci fikce v životním světě (lebensweltliche Funktion),
to znamená po fikci jakožto ´horizontu světa´.“
5
VODIČKA, Felix. Sruktura vývoje. Dauphin, Praha 1998, s. 49.

6

nepřipustit právě jako jednu z možností četby. A to nejen jako akt individuální
volby (anebo nikoliv volby, nýbrž „recepční strategie“ nastavené individuálním
čtenářem zcela spontánně). Každá taková individuální volba jako by byla
podmíněna strukturou toho, co se nachází mimo konkrétní text. Respektive
dobově interpersonálně sdílenými, „konvenčními“ způsoby vnímání těchto
struktur. Northrop Frye ve své Anatomii kritiky říká: „Realismus jako umění
pravděpodobnosti nás nutí zvolat: ´Jak se to podobá tomu, co známe!´“6 Jenže to,
„co známe“, co vnášíme do recepčního procesu coby horizont fikce, se v čase
neustále mění. O jakou podobnost se tedy jedná? Snad o podobnost navýsost
specifickou (která je pro nás – čtoucí obyvatele mimoliterární reality – ve světě
jakožto horizontu fikce, řečeno se Stierlem, implicite obsažena): spíše než
podobnost tomu, co čtenář zná ze skutečnosti, jej má ve své moci možnost
souznění tvářnosti čteného uměleckého textu s dobovými konvenčními
představami o „správném“ způsobu zobrazování skutečnosti. Vrátíme-li se
k Fryeovým úvahám: na jiném místě své knihy používá analogii pohledů na
literaturu se způsoby vnímání výtvarného umění – a výše naznačený jev, týkající
se čtenářského očekávání podobnosti známému, formuluje jako paradox: „Původní
malíř samozřejmě ví, že vyžaduje-li veřejnost, aby se obraz podobal
zobrazovanému předmětu, chce obvykle přesný opak: podobnost známým
výtvarným konvencím.“7
Chceme-li se v následujících oddílech práce pokoušet o interpretaci
dějinných proměn přístupů k tvorbě Karoliny Světlé, nečiníme tak ovšem proto, že
bychom se domnívali, že znalost těchto kontextů díla je pro porozumění
Vesnickému románu či Nemodlenci conditio sine qua non. Naopak, v daném
ohledu zcela ctíme postupy literárněvědné hermeneutiky – formulované
kupříkladu v tezích Gadamerových: „Skutečnost uměleckého díla a sílu jeho
výpovědi nelze omezit jeho původním historickým horizontem, v němž byli divák
a tvůrce skutečně současníky. /…/ Bylo by nepřípustnou abstrakcí myslet si, že se
nejprve musíme rekonstrukcí celého jeho dějinného horizontu přenést do
současnosti s autorem – popřípadě s původním čtenářem –, a potom teprve
začneme chápat smysl řečeného. Jakési očekávání smyslu usměrňuje od začátku

6
7

FRYE, Northrop. Anatomie kritiky. Host, Brno 2003, s. 158.
FRYE, c. d., s. 153.
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úsilí o pochopení.“8 Předkládaná práce však neusiluje jen o formulace současného
rozumění textům napsaným před více než stoletím, o „nové“ nalezení jejich
smyslu. Měla by nabídnout především pohled na historické proměny tohoto
hledání (a modifikací jeho vztaženosti k mimoliterární realitě). A zároveň tedy i
interpretaci proměn onoho čtenářského očekávání – požadavků kladených na
umělecké literární dílo, na úlohu spisovatele, na funkce národní literatury. Půjde
nám o pojmenování těch okolností (vstupujících do hry jakožto „horizont fikce“),
s nimiž souvisejí výroky o „nejpůvabnější povídce literatury české“ či o „velmi
dobré knize“.

Vracíme se k autorce, jejímuž dílu byly doposud věnovány stovky
odborných studií a několik monografií. Jak známo, první z těchto monografií
vznikaly ještě za spisovatelčina života. Kniha Terézy Novákové Karolina Světlá,
její život a její spisy z roku 18909 a obsáhlá studie Leandra Čecha Karolina Světlá
z roku 189110 přitom představují dva zásadně odlišné přístupy k autorčině tvorbě.
Publikace z pera Terézy Novákové je výmluvným projevem toho, jak Světlá ve
všech podstatných ohledech vyhovovala dobově všeobecně sdílené představě o
ideálu národního slovesného tvůrce.11 Text Čechův je naopak přímou polemikou
s takovými výrazy nekritického obdivu, jež Světlou vynesly do pozice
„spisovatelky lidu českého a spisovatelky otázky ženské par excellence.“12 Právě
tato studie je jedním z nejpodnětnějších východisek úvah obsažených v přítomné
disertační práci. Čechovy úsudky lze pokládat za dodnes inspirativní už z toho
důvodu, že již ve své době nepřímo zpochybnil vytváření literárněhistorických
konstruktů, na jakých je de facto závislá většina novějších textů, které kdy
usilovaly o to být zásadním hlasem při pokusech o vymezování pozice díla
Karoliny Světlé v dějinách českého písemnictví (jako příklad uveďme přede všemi
jinými monografie napsané Josefem Špičákem13, resp. Marií Řepkovou14 – tj.
8

GADAMER, Hans-Georg. Člověk a řeč. Ed. J. SOKOL. Oikoymenh, Praha 1999, s. 45, resp. 50.
NOVÁKOVÁ, Teréza. Karolina Světlá, její život a její spisy. Spolek pro vydávání laciných knih
českých, Praha 1890.
10
ČECH, Leander. Karolina Světlá. (Kritická studie – Doplněný otisk z časopisu Hlídka literární).
Brno 1891.
11
Vnímáme-li uvedenou publikaci jako jeden z vývojově vrcholných projevů bezvýhradně
obdivného přístupu k tvorbě Karoliny Světlé, lze ještě dodat, že v daném ohledu byla patrně
nejvýraznější předchůdkyní Terézy Novákové Eliška Krásnohorská, resp. její studie Dvě básnířky
lidu (srovnávající umělecký typ Němcové a Světlé) vydaná v Časopisu Českého musea roku 1880.
12
ČECH, 1891, s. 209.
13
ŠPIČÁK, Josef. Karolina Světlá. Svobodné slovo, Praha 1962.
9
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nejobsáhlejší a nejzevrubnější odborné příspěvky k bádání o osobnosti a díle
Karoliny Světlé za poslední půlstoletí).
V daném ohledu neponecháváme stranou ani to, jak sama Světlá coby
účastnice veřejné rozpravy o úkolech a funkcích národní literatury spoluurčovala
dobové možnosti četby svého díla (v četných úvahových statích, komentářích,
předmluvách, doslovech apod.) i charakter pozdějších konstruktů utvářených
literárními historiky. Bereme v úvahu význam jejích memoárů: jde především o
tituly Upomínky15 a Z literárního soukromí16, jež v mnoha ohledech nemají mezi
podobnými texty psanými českými literátkami devatenáctého století konkurenci.
Všímáme si toho, jak se právě o tyto spisovatelčiny podrobné komentáře
k mimoliterárním okolnostem a východiskům vlastní umělecké tvorby opírali
pozdější vykladači její tvorby; jak se upnuli na důležitost vazby realita – literární
dílo, resp. na kauzální interpretaci této vazby (ve smyslu: dílo vychází z autorem
prožívané skutečnosti, a proto je „takové, jaké je“: je obrazem této skutečnosti).
Takto nastavené literárněhistorické hledisko se projevuje v celé řadě statí
pocházejících z období následujícího po smrti Karoliny Světlé, tedy z první
poloviny dvacátého století (jde o texty z pera Arne Nováka17, Františka Xavera
Šaldy18 a mnoha jiných), i v novějších odborných studiích. Za všechny můžeme na
tomto místě uvést rozsáhlou stať Mojmíra Otruby s výmluvným názvem Ve směru
od reality do literatury19 (s tímto pozoruhodným a v mnoha ohledech podnětným
textem se kriticky vypořádáváme právě ze stanoviska respektujícího významovou
otevřenost díla, ze stanoviska připouštějícího různé možnosti četby).

Ve snaze oprostit se od jistých stereotypů literárněhistorického myšlení (v
nastíněném slova smyslu) se tudíž v následujícím textu vracíme zpět k analýze a
interpretaci dobové kritické recepce díla Karoliny Světlé (a samozřejmě: nejen

14

ŘEPKOVÁ, Marie. Vypravěčské umění Karolíny Světlé (K proměnám tématu a tvaru její
ještědské prózy). Severočeské nakladatelství v Ústí nad Labem 1977.
15
SVĚTLÁ, Karolina. Upomínky (Od Karoliny Světlé). Osvěta, roč. IV, 1874 a roč. V, 1875;
knižně: s tit. Upomínky Karoliny Světlé. „Libuše“, Matice zábavy a vědění, Praha 1888.
16
SVĚTLÁ, Karolina. Z literárního soukromí. Ženské listy, roč. VIII 1880; knižně: Ženská
bibliotéka, Praha 1897.
17
NOVÁK, Arne. „Skalák“ Karoliny Světlé (Studie analytická). Sborník filologický 4, 1913, s.
190 – 260.
18
ŠALDA, F. X. Karolina Světlá a Jan Neruda. Národní listy, 5. a 12. 11. 1911.
19
OTRUBA, Mojmír. Ve směru od reality do literatury (Podještědské romány Karolíny Světlé). In
M.O. Znaky a hodnoty. Československý spisovatel, Praha 1994. – První verze tohoto textu ovšem
vznikla již v osmdesátých letech (k tomu a k celé studii se vyjádříme dále).
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Karoliny Světlé). Inspirováni výsledky Čechova zkoumání spisovatelčina
uměleckého typu se pokoušíme znovu otevřít otázku tendence chápané coby
naplňování vlastenecky-výchovné funkce literární tvorby. Jde nám o kritický
pohled na to, jak si český spisovatel ve druhé polovině devatenáctého století
uvědomoval služebnost svého díla tendenci, jak přijímal to, že tento druh
služebnosti je žádoucí. Ptáme se tedy, proč, jak a čím takovému „diktátu“
společenské objednávky20 podléhala právě Světlá. Zajímá nás, jakým způsobem je
na těchto základech utvářen specifický kód komunikace mezi autorem a
recipientem. O tomto „kódu“ lze (při vhledu do charakteru kritického diskurzu o
českém písemnictví v devatenáctém století) uvažovat jako o klíčovém faktoru
ustavení povahy onoho „očekávání smyslu“, jako o základním formativním prvku
(inter)subjektivního rozumění dílu.
V tom, jak je tímto autorsko-recipientským diskurzem akceptována
vlastenecky-výchovná tendence, spatřujeme dědictví raně obrozenského myšlení.
Nacházíme v něm ohlas raně obrozenské představy probouzejícího se národa
(přičemž součástí této představy je přesvědčení o nezastupitelné roli národní
literatury – jakožto buditele a strážce národní identity); národa, který je trvale
existenčně ohrožen, avšak v pocitu tohoto trvalého ohrožení je přítomna rovněž
vize národní existence budoucí, emancipované. O dědictví této představy (o tom,
jak se projevuje v literární tvorbě samotné i v dobovém chápání úkolů slovesného
umění) pak uvažujeme jako o specifickém projevu sdílení mýtu. Vliv tendence na
umělecké dílo Karoliny Světlé (tedy nejde jen o to, co lze „rozpoznat“ ve
významové struktuře konkrétního beletristického textu, nýbrž též o způsob
autorčina myšlení o literatuře, explicitně artikulovaný v mnoha sekundárních
textech – viz výše) interpretujeme jako její pohyb v mýtu o vzkříšeném národu –
pohyb, v němž ji provázejí i její čtenáři: tím, že uměleckému výrazu své
spisovatelky rozumějí v kódu naplňování vlastenecky-výchovné tendence.

V prvním oddílu práce se pokoušíme pojmenovat základní dobové
problémy vztahující se k povaze národního písemnictví – tak, jak vystupovaly
z diskurzu padesátých let devatenáctého století a desetiletí následujících. Touto
20

Pozoruhodným způsobem tento problém již dříve pootevřela (se zaměřením na specifickou
otázku tlaků, jakými na Světlou působili její nakladatelé) Jaroslava Janáčková svou studií Kříž
s románem. Srov. JANÁČKOVÁ, Jaroslava. Kříž s románem. In J.J. Stoletou alejí (O české próze
minulého věku). Československý spisovatel, Praha 1985, s. 114-125.
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cestou docházíme (mimo jiné) k promýšlení toho, jak otázky kladené generací
přelomu osmdesátých a devadesátých let korespondují s tím, co bylo jádrem
rozpravy o národní literatuře v době nástupu májovců na konci let padesátých.
Na pozadí takto otevřených tematických oblastí (specificky národní
charakter české literatury, světovost české literatury, problém umělecké reflexe
prožívané reality etc.) ve druhém oddílu přistupujeme k analýze způsobů, jakými
se dobového diskurzu o národním písemnictví účastnila Karolina Světlá (coby
jeho aktér i jeho „téma“). Začínáme zde tedy interpretací toho, jak sama Světlá
zasahovala svými názory do tehdejší rozpravy o úkolech české literatury. Posléze
přecházíme k nastínění různých tváří kritické recepce díla Světlé ze strany jejích
současníků.
V návaznosti na vše doposud uvedené nabízí třetí oddíl pokus o novou,
vlastní interpretaci spisovatelčina díla – nabízí, řekněme, jednu z možností četby.
Takovou, která utváří smysl čteného textu na pozadí reflexe pohybu umělecké
tvorby v mýtu o národním vzkříšení. Rozumíme-li prózám Karoliny Světlé jako
tendenčním výtvorům (ve výše vymezeném významu) napsaným a dobově čteným
coby obraz duševního života národa, coby umělecká kreace jeho ideálních podob,
zaměřujeme svou pozornost na poetiku literární postavy – v níž je tato „kreace
ideálu“ ponejvíce zpřítomněna. Snažíme se postihnout, jakými cestami v rámci
čtenářského utváření smyslu díla k naplnění této kreace dochází.
Označení tendenční prózy v případě Karoliny Světlé používá český
literární dějepis především pro texty vzniklé v posledním období její kariéry.21 V
takovémto žánrovém vymezení je ovšem chápání pojmu tendenčnost zúženo na
zohledňování explicitní tematizace vlasteneckých otázek v beletrii. Součástí
našich snah je mimo jiné doložit přesvědčení, že významovému dosahu termínu
tendence je třeba při pohledu na spisovatelčinu literární pozůstalost dát mnohem
širší prostor. Z tohoto důvodu se k autorčiným pozdním povídkám a novelám
(tedy k těm „otevřeně tendenčním“)22 vyjadřujeme spíše okrajově a svou
pozornost soustředíme na tu část tvorby Karoliny Světlé, jež byla v její době i
v obdobích následujících téměř bezvýhradně označována za její umělecký vrchol:
21

Toto hledisko se přirozeně odráží i v novodobé ediční praxi. Za reprezentativní „vzorek“ těchto
textů je možné pokládat VI. svazek Vybraných spisů Karoliny Světlé s názvem Časové ohlasy, jenž
vyšel ve Státním nakladatelství krásné literatury a hudby roku 1958 v péči editora Josefa Špičáka.
22
Za „otevřeně tendenční“ – ve výše popsaném smyslu – lze pokládat i autorčiny rané rozsáhlé
prózy z první poloviny šedesátých let: romány První Češka z roku 1861 a Na úsvitě z roku 1864.
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na ještědské romány z přelomu šedesátých a sedmdesátých let devatenáctého
století (Vesnický román, Kříž u potoka, Frantinu a Nemodlence). Snažíme se
hledat odpovědi na otázku, jakým způsobem je možné číst tyto dramatické příběhy
výjimečných žen, jež svou osobní obětí vždy nadřazují prospěch někoho jiného (či
„něčeho vyššího“) prospěchu vlastnímu; pokoušíme se postihnout to, jak se i
v těchto textech, které neobsahují výslovnou tematizaci problematiky národní a
vlastenecké, uplatňuje dobová tendenčnost, jíž rozumíme jako projevům dědictví
obrozenského mýtu o vzkříšení národní identity.
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1. K proměnám podob dobového diskurzu o národní literatuře
(Národní literatura a úkol spisovatele)
„…úlohou spisovatele jest vytlumočiti národu vlastní jeho bytost rozdělenou na veliký počet
jednotlivců, vyložiti pravdy již zjevné nebo ještě tající se v lůně národa jako dítě v lůně matčině.
V té úloze založen jest vliv spisovatelstva ve společnosti.“
(František Chalupa, 1880)23

Naše úvahy otevíráme citací výroku pocházejícího z doby, kdy diskurz o
povaze a poslání národní literatury a o úloze národního spisovatele (toho titulu
hodného) procházel již několikátou generací představitelů novodobého českého
intelektuálního a kulturního života. Osmdesátá léta devatenáctého století přitom
bývají obecně vnímána jako jeden z nejzásadnějších vývojových předělů – mimo
jiné i na poli tohoto diskurzu, jehož pevné genetické kořeny lze hledat patrně
v generaci jungmannovské. Takto se jich ve svých studiích dotýká kupříkladu
Vladimír Macura, když hovoří o lingvocentrismu a filologickém rázu českého
obrození („Především z kulturotvorného působení jazyka, z jeho schopnosti
vytvářet kolem sebe zdánlivě plnokrevný svět české kultury pramení filologický
ráz českého obrození.“24) a v těsném sepětí s tím o herním a mystifikačním
charakteru obrozenské kultury („České literární dílo vznikající jako součást
jungmannovské kultury tak již jako kulturní výtvor vyzařovalo ze sebe dosud ve
skutečnosti prakticky neexistující české publikum a s ním celou zvláštní ´českou
společnost´. /…/ Podstata herního charakteru české obrozenské kultury, neustálá
podvojnost reálného a předstíraného, je dána vnějšími okolnostmi, totiž právě
skutečností, že kulturní výtvory byly vlastně vrhány do prázdného prostoru, že
nevstupovaly do kultury, ale vytvářely ji kolem sebe jako fikci.“25). Přirozenou
součástí celého procesu byla zároveň dobová rozprava intelektuálních elit tehdejší
vlastenecké společnosti týkající se toho, jakou povahu má vlastně mít ona fikce.
Šlo o sebedefinování české kultury s důrazem na vymezení podoby a funkcí
výtvorů v mateřském jazyce psaných.
Macura tedy uvažuje o lingvocentrické bázi budování tvářnosti fiktivní
české kulturní krajiny a jejího duchovního obzoru. Tuto jeho tezi o vyprázdněnosti
23

CHALUPA, František. Karolina Světlá. Světozor, roč. XIV, 1880, s. 172.
MACURA, Vladimír. Znamení zrodu (České národní obrození jako kulturní typ). H&H,
Jinočany 1995, s. 57.
25
MACURA, 1995, s. 104, resp. 106.
24
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českého kulturního prostoru v době raného obrození však jistě nelze přijmout tak
úplně doslova. I když bereme na vědomí přirozenou diskontinuitu domácích
kulturních dějin, není možné bezezbytku akceptovat představu o tom, že před
nástupem Jungmannovy generace zeje ve vývoji české kultury „černá díra“, do níž
teprve posléze sporadicky proniká světlo. Nešlo o absolutní kulturní vakuum – už
proto ne, že i ony „do prázdného prostoru vrhané výtvory“ nutně musely na něco
reagovat, s něčím souviset, na něco navazovat. Na druhou stranu: určitý vývojový
útlum a fakt ohrožení funkčnosti češtiny coby jazyka literatury a kultury obecně
lze zpochybňovat jen stěží. A jakkoli je Macurův názor možná diskutabilní (neboť
– ve výše naznačeném ohledu – zkreslující), je pro nás cenný jako impulz k dalším
úvahám o některých zásadních problémech26; o těch, které mají svůj původ v raně
obrozenských časech, ale ve svých důsledcích přesahují hluboko do druhé
poloviny devatenáctého století.
Mluvíme-li tedy o vzniku fikce, a to fikce veřejně sdílené (anebo, v tomto
případě, sdílené konkrétní – zprvu zřetelně ohraničenou a od okolních sociálních
struktur v podstatě izolovanou27 – komunitou, jakou byla česká vlastenecká
společnost), mluvíme de facto o zrodu mýtu. V již zmiňované studii Karlheinz
Stierle říká: „Mýty jsou veřejnými fikcemi par exellence, nejsou to subjektivní
projekce podvědomého, a pouze jako veřejné fikce mohou uzavřít a určit horizont
kultury, nikoli pouze horizont očekávání čtenáře.“28 Rozvinutí diskurzu o úloze
národního písemnictví lze tedy vnímat jako přirozený produkt (či průvodní jev)
mýtu o vzkřišujícím se národě. Spontánně tak vyvstávají otázky směřující
k definici novodobé národní identity (především prostřednictvím vymezování se
vůči jinakosti germánské). Zároveň ovšem dobově nesmírně silná metafora
vzkříšení nutí hledat pojmenování identity toho minulého. Toho, co už existovalo
(a vlastně ani nikdy existovat nepřestalo – jen „spalo“, na přechodnou dobu) a co
má zakládat další návaznost. Podle Macury je právě uvedený fenomén jedním
z nejvýraznějších znaků mytického charakteru českého obrození: „´Vzkříšení´
26

Konec konců – uvedené teze jsou v samotném Znamení zrodu využity podobně „účelově“.
V Macurově pojetí jsou spíše než čímkoli jiným jednou z výchozích hypotéz, odrazovým můstkem
k dalšímu zkoumání obrozenského kulturního fenoménu.
27
V komentářích k primární uzavřenosti této komunity hovoří Macura o „vlastenecké sektě“, která
měla svoji etiketu, rituály atp. Ale následně dodává: „…již vytvářením přehrady mezi vlasteneckou
společností a okolím je paradoxně připravována půda pro vtažení nejširších společenských vrstev
dosud ´vlastenecky´ nevyhraněných, a tedy pro překonání prvotní izolace skupiny i její ideologie.“
(MACURA, 1995, s. 127)
28
STIERLE, c. d., s. 239.
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českého národa je nahlíženo jako syžet probuzení mytologického hrdiny spjatého
s počátkem přírodního časového kruhu: /…/ budoucnost je v obrozenské kultuře
považována za znovunastolení minulosti, za opakování doby dávné české slávy.“29
Vztaženo k literatuře: teprve na základě reflexe jejích minulých podob, hodnot a
funkcí (jež mají vstát z mrtvých) se rodí diskurzivní povaha snah o „stanovení“
podob, hodnot a funkcí moderního národního písemnictví.
Budování novodobé české kultury jakožto veřejně sdílené obrozenské fikce
lze v jistých ohledech s Vladimírem Macurou chápat jako generační vývojovou
etapu doby Jungmannovy, postupně (na přechodu do čtyřicátých a padesátých let)
však „obsazuje česká kultura také reálný čas a prostor.“30 Nicméně mýtus
znovuzrození, národní emancipace a cesty na evropský kulturní parnas zůstává – a
přirozeně se dále rozvíjí rovněž rozprava o charakteru a úkolech národní literatury.
Je vlastně jedním z příznaků tohoto mýtu (a dokladů jeho životnosti), že každá
generace nově se etablující v české kultuře se s ním nevyhnutelně musí nějakým
způsobem vypořádat, vstoupit do něj. Prochází i celou druhou polovinou
devatenáctého věku a ačkoli pohlížíme na blížící se konec století jako na vývojový
mezník, v němž se konstrukce mýtu ve své prapůvodní podstatě rozpadá,
zjišťujeme, že myšlení o něm je přesto, anebo snad právě proto (v logické
souvislosti s tím) stále živé. Právě v těchto klíčových momentech vývoje českého
kulturního prostoru, se otázky spojené se sebereflexí národní identity otevírají
znovu a nově – v mnoha ohledech s dosud nebývalou intenzitou (v čele se
zásadními vystoupeními, jakými byly např. stati Schauerovy).31 Znovu a nově je
posuzováno dílo českých spisovatelů – tedy vedle soudobých autorů především
hodnota uměleckého odkazu příslušníků starších generací. Literární tvorba je i zde
nahlížena prizmatem pojmů národní literatura, národní spisovatel – jako by to byl
všudypřítomný, v každé recepci přirozeně obsažený hodnotový rastr, jímž je
určován smysl a význam uměleckého výrazu toho či onoho tvůrce. Při
vymezování toho, co je a co není národní literatura (jaké úkoly má před sebe klást
a jaké funkce má plnit), vstupuje do hry vícero faktorů. V první řadě ovšem
kritérium původnosti – neodvislosti od cizích vzorů, schopnosti zobrazit jádro
29

MACURA, 1995, s. 79 – 80.
MACURA, 1995, s. 116.
31
SCHAUER, Hubert Gordon. Naše dvě otázky. Čas, roč. I, 1886, s. 1 – 4; týž: O podmínkách i
možnosti současné české literatury. Literární listy, roč XI, 1890 (napsáno 1886), s. 137-139, 153155, 170-172.
30
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české národní povahy (ve smyslu Chalupova výroku citovaného v úvodu
kapitoly). Stejně jako v předchozích desetiletích rovněž zde se jedná o hledání
takových uměleckých výkonů českým jazykem psaných, které jsou schopny svými
kvalitami vystoupit na úroveň velkých evropských národních literatur, přitom však
zachovat vlastní tvář – nést v erbu svoji českost, „zprávu“ o specifickém
charakteru identity českého národa („o vlastní jeho bytosti“)32 coby punc
originality a svébytnosti. Právě v těchto ohledech je však v době blížícího se
konce devatenáctého století dílo některých starších autorů přehodnocováno.
Ovšem, jak jsme již poznamenali, neděje se tak zdaleka poprvé. Nosné je
pro nás především zvážení souvislostí a podobností mezi lety osmdesátými až
devadesátými a situací kolem poloviny století. Mezi tím, jak jsou tyto otázky
kladeny kupříkladu ve zmiňovaných pojednáních Schauerových a jeho
současníků, a tím, jak se k nim stavěli autoři májového kruhu.

32

Srov. pozn. 23.
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1.1. Otázka původnosti české literatury: Fričova Lada Nióla a
Pospíšilův Obzor
„U velikém souzvuku všech národův bude se rozeznávati zajisté i hlas náš, jen když budeme
zpívati hlasem svým.“
(an., 1855)33

Ještě před nástupem májovců na konci padesátých let nacházíme poměrně
ambiciózní pokus o nové přístupy k pojmenovávání vztahů mezi národní
literaturou (její historickou i soudobou tváří) a celoevropským kontextem
v časopisu Obzor, redigovaném a vydaném Jaroslavem Pospíšilem v Praze roku
1855.34 V úvodním, programovém textu, jehož autor není uveden, ale patrně jím
byl Karel Štorch, čteme: „Pozorovati bedlivě každý ruch duševního, zvláště pak
literárního života našeho, pronášeti důvodný soud o každém důležitějším výjevu
na obzoru písemnictví českého, při tom však pilně stopovati i vyvinování se cizích
literatur, slovanských i západních, jakož i výjevů života národního vůbec;
podávati zprávy o oněch podniknutích, jež směřují k poznání země i jejích
obyvatelů; popisovati cesty po vodě i po zemi, – to bude hlavním účelem listů
těchto.“35 Přestože takto směle formulované plány vzaly záhy za své (časopis dále
nevycházel, ročník 1855 byl prvním a zároveň posledním, navíc neukončeným –
list fakticky zaniknul už v srpnu toho roku) a novodobé české literární dějepisectví
v obsáhlých a zevrubných syntetických pracích význam tohoto počinu spíše
bagatelizuje36, nelze jeho úlohu na poli sledované problematiky zcela přehlížet.
33

(an.) Náš věk a literatura česká. Obzor , roč. I, 1855, č. 1, s. 4.
Obzor. Listy pro národopis, dějepis, veřejný život, literaturu a umění, zvláště nynějška a vlasti.
Red. J. POSPÍŠIL. Praha 1855.
35
(an.) Náš věk a literatura česká. Obzor, roč. I, 1855, č. 1, s. 7; kurziva a tučné písmo ve shodě
s originální podobou textu. O anonymitě jednotlivých přispěvatelů Obzoru čteme např. ve
Vlčkových Dějinách české literatury: „Novinkou redakční praxe Obzoru u nás byla zásada
nepodepisovati podávaných příspěvků a vůbec přihlížeti spíše k tomu, co se podává, než k tomu,
kdo to podává. Vydavatel pouze zaručoval, že jednotlivé příspěvky jsou čerpány ze spolehlivých
pramenů a že pocházejí z vážných rukou, jimž jde o věc a ne o osoby.“ (VLČEK, Jaroslav. Z dějin.
Dějiny české literatury III. SNKLHU, Praha 1960, s. 273).
36
V Literatuře české devatenáctého století, vydané roku 1907, Leander Čech ještě věnuje Obzoru
několik stran, když jej uvádí do vztahu s Fričovou Ladou Niólou (srov. ČECH, Leander. Literární
směry v letech padesátých. In: Literatura česká devatenáctého století. III/2. Od Boženy Němcové
k Janu Nerudovi. Praha 1907, s. 151-165). Ani Jaroslav Vlček v Dějinách české literatury, tedy
v pasážích psaných počátkem dvacátého století, Obzor neopomíjí. Podobně jako L. Čech se
soustředí především na souvislosti s Ladou Niólou (VLČEK, 1960, s. 272-280). Avšak dále – jen
namátkou: o tři desítky let později Arne Novák ve svých Přehledných dějinách literatury české,
kde se jinak pojednání o písemnictví devatenáctého století rozkládá na bezmála tisíci stranách,
zmiňuje Obzor na čtyřech řádcích (označuje jej za „krátkodechý časopis“ s „konservativní tváří“ –
srov. NOVÁK, Arne, NOVÁK, Jan V. Přehledné dějiny literatury české. Brno 1995, s. 414); po
34
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Citovaný vstupní článek obsahuje řadu myšlenek, jejichž zřetelné ozvuky
nacházíme mimo jiné právě v následujících vystoupeních májovců. Přesněji
řečeno: v polemikách, do nichž vstoupili koncem padesátých let májovci, vidíme
přímé pokračování otázek, které se právě do této podoby rozevřely už o několik let
dříve – na pozadí názorových konfrontací mezi Pospíšilovým Obzorem a
Fričovým almanachem Lada Nióla.37 Ten vyšel záhy po Novém roce 1855 a
odmítavé reakce z mnoha stran na sebe nenechaly dlouho čekat. Zařadil se k nim i
přístup Obzoru, ačkoli od ostatních pobouřených hlasů se v mnohém lišil.
Především pak v tom, že navzdory uveřejnění negativně laděného posudku Lady
Nióly vykazoval svým celkovým nastavením (deklarovaným již ve zmiňované
programové stati) s Fričovým podnikem rovněž některé pozoruhodné a významné
shody.
Když Leander Čech v Literatuře české devatenáctého století analyzuje
příčiny tak tuhého odporu, na jaký narazila Fričova Lada Nióla, upozorňuje
v první řadě na důvody politické (a osobní). Tvrdí, že „v literatuře vlastně mluví
přívrženci starých stran politických, jak se po r. 1848 utvářily. /…/ Na literaturu
hleděno se stanoviska politického, a jen tak pochopíme následující boje zdánlivě
literární, vlastně však vedené proti osobám jiných politických názorů /…/ Příčiny
politické zajisté roznítily ten odpor a vzbudily hlasy almanah naprosto odsuzující.
Proto také nejostřejší posudek přicházel se strany nejkonservativnejší, která ve
Fričovi nic jiného neviděla, než spiklence a revolucionáře a ve spisovatelích tu
zastoupených pokračovatele březnové a pobřeznové radikální strany v Čechách.“38
Z hlediska dobových přístupů k národní literatuře pak vidí centrum tohoto střetu
zejména ve dvou Fričových požadavcích kladených na nové české písemnictví:
„všímati si současného života a idejí jím hýbajících“ a „podávati jen věci prožité a
zažité“. A dodává: „To jej právě lišilo od posavadní školy vlastenecké a jejích

dalších necelých třiceti letech již autoři třetího dílu Dějin české literatury o Pospíšilově Obzoru
zcela mlčí (srov. Dějiny české literatury III. Literatura druhé poloviny devatenáctého století. Red.
M. POHORSKÝ. Československá akademie věd, Praha 1961).
37
Lada Nióla. Almanah na rok 1855. Red. J. V. FRIČ. Praha 1854. – Při pohledu na počiny tohoto
druhu vydané v polovině padesátých let si nelze nevšimnout rovněž jiného almanachu: Perel
českých (Perly české. Vydány od Sboru Musea království českého. Red. A. J. VRŤÁTKO. Praha
1855). Charakteristiku samotného almanachu i jeho vztahu k Fričově Ladě Nióle či Pospíšilově
Obzoru necháváme stranou. S ohledem na zde rozkrývané otázky se soustředíme na vzájemný
poměr mezi Ladou Niólou a Obzorem.
38
ČECH, 1907, s. 156-158. Onu „stranu nejkonservativnější“ zde v Čechově výkladu zastupuje
především redakce Slovenských novin sídlící ve Vídni, která Ladu Niólu pobouřeně recenzovala již
5. ledna 1855.
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dědiců: ta buď byla nadšena německým klassicismem a neměla smyslu pro otázky
časové, buď se nesla pozdějším duchem romantickým, příliš zabíhajíc do
středověku, do minulosti., do historismu.“39
Připomeneme-li na tomto místě teze obsažené v úvodním programovém
článku Náš věk a literatura česká, vyplynou zároveň zcela zřetelně názorové
shody i rozdíly mezi Ladou Niólou a Obzorem: „Napodobení básníků západních,
ač není bez užitku, nepovznese nás nikdy patrně v mínění západu samého. /…/ Jen
tažení z bohatých dolů národních, z národních bájí, pověstí a zpěvův udrží našemu
básnictví, naší literatuře onen ráz samostatnosti, bez něhož by nebyla zvláštní
literaturou. Jen tak vystoupíme co rovní druhové světa západního, odměňujíce se
mu za mocný proud myšlének, jejž nám podává; jen tím, když zaslaný nám poklad
svými poklady rozmnožíme, nabudeme práva, nazývati vzdělanost, jíž požíváme,
svou, jako ji svou jmenuje Francouz, Angličan, Němec. /…/ U velikém souzvuku
všech národův bude se rozeznávati zajisté i hlas náš, jen když budeme zpívati
hlasem svým.“40
Pospíšilův Obzor se tedy s Fričem naprosto shodoval v prosazování
domácích slovesných zdrojů v novodobé literární tvorbě. Neodporoval mu ani
v náhledu na to, jakým způsobem je třeba přistupovat ke studiu cizích literatur a
eventuálnímu vstřebávání jejich vlivů (neboli: světovou bude naše literatura jen
tehdy, bude-li původní, specificky českou). Kámen úrazu spočíval v něčem jiném:
v odlišném postoji k umělecké reflexi časových otázek. Autor citované stati Náš
věk a literatura česká se této problematice věnuje, avšak rozhodně tak nečiní
souhlasně s postoji Fričovými. Naopak – to, co Frič v daném smyslu formuluje
jako jeden ze stěžejních úkolů nových podob našeho písemnictví, osobnosti
z okruhu časopisu Obzor příkře odmítají. Obecně vzato, jakožto jev žádoucí
uměleckou reflexi časových otázek sice vítají, ale daný pojem chápou o poznání
jinak nežli Frič. Naše interpretace tohoto rozporu se v podstatě shoduje s tou,
kterou nabízí přístup Vlčkův (jak poznamenáváme výše, vedle Čechova pojednání
v Literatuře české devatenáctého století jde ve Vlčkově případě vlastně o jedinou
z novodobých literárněhistorických syntéz, které se Pospíšilovým Obzorem
zevrubněji zabývají – také proto jí na těchto místech věnujeme pozornost): „Chceli Obzor, aby písemnictví naše věrně líčilo ´život i mrav domácí´, míní tím zajisté
39
40

ČECH, 1907, s. 160-161.
(an.) Náš věk a literatura česká. Obzor, roč. I, 1855, č. 1, s. 4.
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pouze stránku jeho positivní, jasnou, povznášející a uklidňující, slovem jeho líc,
kdežto Lada Nióla hodlá rozbírati i jeho stíny, zápasy, nesrovnalosti,
převrácenosti, chce bičovati a zatracovati, revoltovati a reformovati, chce hnilobu
a zrůdnost, přežilost a vnitřní protivy ukazovati světu, chce zkrátka v obor poesie
pojímati i všeliký nesouzvuk a rub života.“41 Pokus o ještě stručnější a
jednoznačnější postižení problému nacházíme ve studii Čechově: „Vlastním tedy
jádrem sporu mezi Fričem a ´Obzorem´ byla jen otázka, zda básník má býti
representantem svého věku, má-li a může-li zasahovati v současné vlnění a boje i
zápasy.“42 Leander Čech si zde dále všímá toho, co ve výsledku interpretuje jako
přímou vazbu k uvažování příslušníků generace almanachu Máj: působení vlivu
Mladého Německa.
V případě Lady Nióly dokonce tuto skutečnost vnímá jako prvořadý přínos
celého Fričova počinu. Když se vyjadřuje k nízké umělecké úrovni příspěvků tam
obsažených (včetně těch, které pocházely z pera samotného protagonisty), tak na
druhou stranu dodává: „Ale přes to ´Lada Nióla´ není bez literárního významu,
ano jest význačným mezníkem v historii českých směrů literárních. Ukazuje,
kterak na mladší spisovatelstvo nezůstal bez vlivu současný vývoj literární
v Německu. ´Lada Nióla´ jest českým odporem, byť ne samostatným, ale cizí
působností vzniklým, proti starým směrům klassicismu a romantismu. Z ´Lady
Nióly´ ozývají se literární tendence Mladého Německa a jsou to po Havlíčkovi
nové zázvuky rodícího se v evropské literatuře realismu. /…/ I Frič jako Mladé
Německo vytýká romantismu i klassicismu hrdé vynášení se nad svoji dobu a
svoje prostředí, a důrazně žádá úzký styk s velikými mohutnými ideami doby
současné.“43

41

VLČEK, 1960, s. 275. – Interpretaci názorových rozdílů a shod mezi Ladou Niólou a Obzorem
Vlček ještě dále rozvádí (mimo jiné s důrazem na to, jak se kritika Lady Nióly publikovaná
v Obzoru lišila od ostatních nepříznivých reakcí): „Obzor ani zdaleka není ortodoxní, není
reakcionář jako ostatní nepříznivé hlasy předchozí. I on je pro studium cizí poesie, i jemu poesie ta
je pouze průpravou a prostředkem k samostatné literatuře domácí, i on horuje pro nejvyšší ideály
člověčenstva jako Lada Nióla. Rozdíl je toliko v tom, že Obzor chce domácímu čtenářstvu
předkládati pouze to, co vyrostlo z jeho ducha a názoru, Lada Nióla pak předkládá všecko, k čemu
básníka vábí jeho osobní individualita a nálada; a rozdíl je posléze v tom, že Obzor negaci a skepsi,
rozervanost a spleen, kal a rmut myšlenkový i látkový v poesii naší pokládá za živel nebezpečný a
škodný, Lada Nióla pak za právo, ba povinnost každého opravdového básníka, aby byl ´věrným
zrcadlem toho, co za jeho času pracovalo a vřelo v lidstvu´, – tedy i básníka českého.“ (Tamtéž, s.
279 – 280.)
42
ČECH, 1907, s. 162.
43
ČECH, 1907, s. 159-160.
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Z doposud uvedeného tedy vyplývá, že byl-li almanach Máj z roku 1858
myšlenkovým dědicem některé ze stran zapojených do zde popsaných názorových
konfrontací, pak se to, co nacházíme v Nerudových a Hálkových výrocích z konce
padesátých let, jeví jako dědictví postojů Fričových (přesněji řečeno: jako
přitakání jeho sympatiím k tendencím Jung Deutschland – ve výše popsaném
smyslu), a to přinejmenším v názorech na uměleckou angažovanost spisovatele
v časových otázkách. A přirozeně, je třeba zohlednit též fakt, že zde existovalo
přímé propojení v osobě samotného Josefa Václava Friče, jenž byl od počátku
roku 1858 s Nerudou a Hálkem v aktivním kontaktu, na přípravách Máje se
podílel a je v něm autorsky zastoupen (úvodní básní věnovanou památce Karla
Hynka Máchy a dalšími básnickými texty zde publikovanými pod pseudonymem
M. Brodský).
Zároveň ovšem nelze opomíjet to, jak mohly v uvažování nastupujících
májovců rezonovat myšlenky prezentované Pospíšilovým Obzorem. Z našeho
pohledu je podstatný především opětovně akcentovaný požadavek původnosti a
specifičnosti národního písemnictví – jakožto jediné cesty do společenství velkých
evropských literatur. V již citovaném (snad Štorchově) prohlášení o „velikém
souzvuku všech národů“, v němž se bude „rozeznávati zajisté i hlas náš, jen když
budeme zpívati hlasem svým“, lze skutečně číst to, co později nacházíme i u Jana
Nerudy a Vítězslava Hálka (coby aktérů diskurzu o úloze literatury a rovněž coby
tvůrců díla básnického). Toto „později“ je ovšem nutno podtrhnout – brát v úvahu,
že právě Nerudův a zejména pak Hálkův náhled na tuto zásadní otázku se
v průběhu dalších let výrazně měnil.
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1.2. Nástup májovců: odmítnutí požadavku národní literatury?
„Ano, nám jest stálé žvanění o národnosti a vlastenectví už ´přemoženým stanoviskem´!“
(Jan Neruda, 1859)44

To, v čem se Fričova Lada Nióla a Pospíšilův Obzor shodovaly,
představitelé májového kruhu zprvu rázně odmítli: „Kdežto Frič ještě v ´Ladě
Nióle´ hlásal, že nové poesii české chce dáti základ národní, kdežto
spolupracovníci ´Obzoru´ chtěli míti novou poesii českou zrcadlem a obrazem
života národního, někteří spisovatelé kruhu Májového, hlavně Hálek a Neruda, jali
se dokazovati, že poesie vůbec již nejen nemá, ale nemůže býti národní.“45 Takto
své postoje deklarovali na konci padesátých let. K jejich přehodnocování došlo až
později – a to jak v případě Nerudově, tak v případě Světlé a patrně nejvýrazněji
v projevech Vítězslava Hálka publikovaných po roce 1861 (o tom však až dále).
Situace, která se vytvořila v letech 1858 a 1859 v souvislosti se vstupem
májovců do soudobého publikačního prostoru, bývá nejčastěji interpretována jako
názorový střet „kosmopolitního“ uvažování se lpěním na bohatství domácích
kulturních dějin jakožto výhradním zdroji novodobé umělecké tvorby; střet mládí
s konzervativními „ožuvavci“ (řečeno Hálkovým slovníkem)46 diktujícími nové
české literatuře omílání ryze českých (lidových), leč umělecky už dávno mrtvých
tvůrčích modelů. Celý spor byl ovšem značně složitější, neboli: nelze prostě
synekdochicky redukovat jeho podstatu na černobílý konflikt „starých“ s
„mladými“. Jak jsme již naznačili, jde především o to, že kořeny konfliktní
povahy této vývojové fáze diskurzu o naší literatuře jsou mnohem hlubší.
Osobnosti májového kruhu ve svých projevech z konce padesátých let posunuly a
akcentovaly otázky, které byly aktuální už v první polovině desetiletí, ba dokonce
(ve svém jádru) přirozeně již v době předbřeznové.

44

NERUDA, Jan. Něco o „posledním slově“. Obrazy života, roč. I, 1859, s. 236-237. Citováno dle
Život Jana Nerudy. Dopisy – dokumenty. Díl druhý. Mladistvé zápasy. Ed. M. NOVOTNÝ.
Československý spisovatel, Praha 1953, s. 223.
45
ČECH, 1907, s. 185.
46
„…vždyť jsme teprve půl druhého léta na světě, a není tím snad ještě naše dráha ukončena; jen
několik málo let ještě počkejte, milí pánové, snad se o jiném přesvědčíte, ba snad i o tom, že my ty
národní písně, které abychom četli, jste radili nám, že je také aspoň tak známe, jako vy. Ale za těch
několik málo let se bohdá také ukáže, kdo je básníkem víc, zda ten, kdo je básníkem vskutku,
anebo ten, kdo jen dovede být národním ožuvavcem.“ (HÁLEK, Vítězslav. Básnictví české
v poměru k básnictví vůbec. Obrazy života, roč. I, 1859. Citováno dle V.H. O literatuře 1 (Úvahy o
písemnictví a spisovatelích. Časové projevy a boje literární. Příležitostné články o české
literatuře.). Jan Laichter, Praha 1920, s. 8.

22

Jedním ze zásadních textů, v nichž se nastupující generace k těmto trvale
přítomným otázkám vyjadřovala, byla Hálkova stať Básnictví české v poměru
k básnictví vůbec47 otištěná 24. června 1859 v Obrazech života. Do polemiky
rozvinuté na stránkách Obrazů života a Poutníka od Otavy (podrobněji viz dále)
takto autor vstoupil až po půlroce jejího trvání. Původním podnětem k napsání
uvedené úvahy mu byl nepodepsaný text s názvem Básně Adolfa Heyduka. Máj,48
který vycházel na pokračování od začátku června toho roku v Pražských novinách.
Prostřednictvím pojednání o Heydukových básních se zde pisatel vypořádává
s otázkami mnohem obecnějšího rázu. Formulace, které se staly primárním
impulzem Hálkovy reakce, nacházíme hned v úvodních odstavcích.: „…opět
uveřejněny byly básně, které takořka volajíce: ´Hoj Byron, Heine, atd. ještě
nezemřeli; my jsme důkazem toho!´ zapomněly pro samé těkání po cizích luzích
ohlednouti se v domovině vlastní po mluvnici, po slovoskladu, po vlastnostech a
rázu písní českých zvlášť a slovanských vůbec, a tím se staly obohacením které
koli literatury, jen ne české!“49 Autor textu zde pohlíží na Heydukovu poezii jako
na jeden z projevů pomýleného směřování „školy“ některých mladých literátů;
k charakteristice jejich tvorby mu stačí ironická zkratka: „…vypůjčí se Byronova
rozervanost, Lenauovo blouznění, Heineho chladnost a uštěpačnost mnohdy i
s nemravností…“50 a vzápětí nabízí svou vlastní vizi jediné cesty, po níž má nová
česká literatura dále kráčet: „Má-li se českému národu právě českými básněmi
posloužiti, má-li se působiti k tomu, aby se lid český šlechtil a v každém ohledu
vzdělával, musí se zpět jíti do klasické minulosti, a pak vpřed postupujíc, u
Čelakovského a Erbena prodleti.“51 Následuje rázné odmítnutí eventuálního
nařčení z toho, že by takovýto přístup vzdaloval české písemnictví od Evropy, a
47

HÁLEK, Vítězslav. Básnictví české v poměru k básnictví vůbec. Obrazy života, roč. I, 1859, č. 6,
s. 233 – 235.
48
(an.) Básně Adolfa Heyduka. Máj. Pražské noviny 3., 4., 5., 8., 18., 21. a 26. 6. 1859. Autor textu
znám není, nicméně nejhlasitější aktér střetů s redakcí Obrazů života, Jakub Malý, jím s největší
pravděpodobností nebyl. V úvodu stati totiž nacházíme nesouhlasnou narážku, která míří zřetelně
právě proti němu samotnému: „…ukázky jeho [Heydukových] básní čítali jsme vřaděné v obor
plodův oněh básníků, na něž si jeden za starších spisovatelů českých z ostra ano i hrubě vyjel,
chtěje jich ´prý´ tím napraviti, a ku pravému směru přivésti. Ačkoli úmysl předstíraný takým
posuzovatelem za dobrý uznáváme a sami v mnohém ohledu si přejeme, aby směr a způsob
myšlení oněh básníkův jiným se stal: předce nemožno nám schvalovati příkré nájezdy na onu tak
zvanou ´školu romantickou´ a strannické posuzování, jakéhož se jí ´pro´ i ´contra´ dostalo. Tím se
nic nenapraví a jen rozhořčenost a opět strannost povzbudí.“ (Básně Adolfa Heyduka. Máj. Pražské
noviny 3. 6. 1859.)
49
Tamtéž.
50
(an.) Básně Adolfa Heyduka. Máj. Pražské noviny 3. 6. 1859.
51
Tamtéž.
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dále odsudek tvorby pouze napodobující cizí vzory spojený s vyjádřením hluboké
víry v bohatství a potenciál domácích kulturních dějin: „…nezavrhujeme čtení
cizích skutečně výtečných básníků, ale zavrhujeme naprosto slepé následování a
potakování těchto cizích vzorů. Básnictví české uznáno jest od dávna za vlastní a
samostatné, a proto síly má životní dosti, aby, čím jednou bylo, časem se opět
stalo. Byloť klasickým, a proto opět bez cizí pomoci klasičnosti dosíci může.“52
Východiskem Hálkovy obšírné „odpovědi“ ve stati Básnictví české
v poměru k básnictví vůbec je tedy v první řadě skepse vůči možnostem takového
způsobu rozvoje našeho národního písemnictví, který vychází výhradně ze sebe
sama (ze svých historických podob): „…bude básnictví české pokulhávat za
ostatními, jestliže přijme kánon těch, kteří mu hlásají: české básnictví ať se ti stane
jediným pramenem básnictví tvého. /…/ Má snad již básnictví české tolik toho
v sobě, že může beze všeho nebezpečenství čerpati jedině ze sebe? Bůh ví, že
nemá! /…/ Básnictví české má pro píseň, pro balladu, pro menší vypravovací
básně vzory výtečné, snad takové, jakými se který národ jen honositi může. Ale co
dál? Má to býti již básnictví celé? Kde pak zůstane drama? Kde román? Kde epos?
Má básnictví české pro to také už vzory? Nemá.“53 Proti požadavku literatury
vycházející z národních, lidových kořenů zde Vítězslav Hálek staví představu
umělecké slovesné tvorby, která takto zúžený prostor přesahuje: „Básnictví bylo,
jest a bude jenom jedno, a právě pouze to, které má do sebe skutečné básnické
ceny.“54 Vlastní chápání pojmu skutečná básnická cena posléze osvětluje a
rozvádí takto: „Říše básnictví jest neskonalá a sahá potud, pokud sahá člověk a
svět kolem něho, a předmětem básnictví jest tedy člověk a svět ostatní tak dalece,
pokud stojí v poměru k člověku, a pravda tak dalece, pokud ji člověk zná; /…/ Jest
tedy předmětem básnictví člověk celý s celým svým životem a se všemi poměry.
/…/ Zde není rozdílu; ať se člověk nazývá člověkem českým anebo anglickým,
řeckým anebo eskymáckým: pokud jest člověkem, jest předmětem básnictví.“55
V daných intencích (literární dílo coby obraz skutečnosti, zrcadlo „člověka co
člověka“ a jím prožívané reality) Hálek postupuje dále, přičemž se v první řadě

52

Tamtéž.
HÁLEK, Vítězslav. Básnictví české v poměru k básnictví vůbec. Citováno dle Život Jana Nerudy
II, s. 218 – 219.
54
Tamtéž, s. 215.
55
Tamtéž, s. 215.
53
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přirozeně dotýká problému recepce uměleckého textu a jeho didaktického
působení.56
Z citovaných výroků je mimo jiné dobře patrné, v čem se Vítězslav Hálek
shoduje s názory osobností z okruhu Pospíšilova Obzoru – a vlastně i s autorem
zmiňované stati uveřejněné v Pražských novinách, která se stala prvotním
impulzem k napsání úvahy Básnictví české v poměru k básnictví vůbec. Stejně
jako jeho odpůrci též Hálek de facto odmítá kopírování výtvorů cizích literatur. Již
následujícím krokem svých úvah ale směřuje jinam. Jestliže představitelé Obzoru
vidí jedinou možnou cestu ke světovosti české literatury v úsilí o specifickou
českost („Jen tažení z bohatých dolů národních, z národních bájí, pověstí a zpěvův
udrží našemu básnictví, naší literatuře onen ráz samostatnosti, bez něhož by
nebyla zvláštní literaturou. Jen tak vystoupíme co rovní druhové světa
západního…“)57, pak se vůči nim Hálek staví do opozice v tom smyslu, že
preferuje úsilí o takový umělecký výraz, který by naopak to národně specifické
rušil, přesahoval: „Ne české ale, ne anglické, ne řecké básnictví jest básnictvím
výhradně; jest ale básnictvím, i českým, básnictví vůbec, a to jest jediné pravé,
nemylné, osvětlující, ušlechťující, spásonosné.“58
Za zmínku stojí ovšem též fakt, že samotné výše uvedené Hálkovy teze
obsahují jistý vnitřní rozpor. Skutečnosti, že si zde autor v jednom podstatném
ohledu protiřečí, si povšimnul již Leander Čech. V zevrubném komentáři
k Hálkovu teoretickému konceptu básnictví vůbec (jehož předmětem je „člověk co
člověk“, a nikoliv „jen Řek, jen Žid, jen Arab“) poznamenává: „Divně se věru tato
theorie srovnává s ostatním názorem, že život jest předmětem básnictví! Kde se
v životě takoví lidé vyskytují? Kde jsou ti lidé, kteří by nebyli ani Čechové ani
Angličané ani Řekové ani Eskymáci atd.?“59 Odhalením toho, co takto interpretuje
jako zásadní rozpor, Čech posléze dokládá, že „problém národnosti v poesii a
v umění nebyl kruhem Májovým jasně a zřetelně postaven. Proto se později
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Neruda i Světlá zřekli některých názorů v té době pronesených a zcela jinak o věci
té se pronášeli.“60 Zčásti tomu tak snad být mohlo, nicméně v této podobě
pokládáme Čechův kauzální výklad („tenkrát v tom neměli jasno, a proto se toho
později zřekli“) přece jen za poněkud zjednodušující. Z našeho pohledu je ale
podstatnější jiná věc.
Prostřednictvím Hálkova pojednání o problému „básnictví vůbec“ ve
vztahu k požadavku umělecké reflexe „skutečného života“ se dostáváme blíže
k tomu, co jsme označili za zřetelnou stopu dobového myšlení Mladého Německa.
Tedy k tomu, co lze pokládat za vliv přítomný jak v utváření Fričových
názorových stanovisek v první polovině padesátých let, tak v postojích osobností
kolem almanachu Máj o několik roků později. Je-li ideálem nastupující generace
literární dílo se všelidským významovým obsahem a dosahem (ve smyslu
Hálkových tezí), dílo napsané autorem poučeným cizími vzory, avšak bez
mechanického kopírování toho, co mají jinde už dávno za sebou, a je-li jedinou
cestou k němu pravdivá umělecká reflexe prožívané skutečnosti (ačkoli právě
v tomto lze možná s Čechem spatřovat jistý protimluv), pak je pro danou dobu
zásadní a nezbytné definovat především onu pravdivost uměleckého vyjádření –
specifikovat charakter a smysl korelace literární (beletristické) fikce a „světa
jakožto horizontu této fikce“.61
Ocitáme se takto v základech jednoho z nejdůležitějších uměleckometodologických diskurzů celého devatenáctého století: v rozpravě o mimetické
funkci literárního díla, o kritické četbě, interpretaci a hodnocení významu textu
jako „zrcadla skutečnosti“ – v jádru sporů o umělecký realismus. Už v polemikách
iniciovaných nástupem májového kruhu na českou kulturní scénu zřetelně
rozeznáváme to, co o tři desetiletí později formuluje v první a významem prvořadé
syntetické práci o estetice realismu Otakar Hostinský jako „spor krásy
s pravdou“.62 Když ve Škodlivých směrech Neruda odmítá nařčení z nemravnosti
60
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tvůrčího směřování své generace, tvrdí mimo jiné: „…potřebujeme tedy n.p.
hlavně věrné povídky ze života, obrazy lidí ve všech poměrech, sbírky pravdivých
příkladů, zkušenosti nevymyšlené a skutečné. /…/ Mladší naši spisovatelé
obracujou se k pravdě, ku skutečnosti, odtud to kaceřování, ta nemravnosť jejich
směru.“63 Pokusy o definici pojmu pravdivost uměleckého vyjádření (viz výše)
jsou u mladého Jana Nerudy de facto usilováním o právo na prezentaci věrného
obrazu reality (tj. uměleckého výrazu, který věrně odpovídá tomu, jak spisovatel
realitu vnímá a interpretuje), ať je v jakkoli příkrém rozporu s dobovou představou
slovesného „krásna“. V čemž mu opět po letech názorově přitakává Hostinský:
„Má-li život lidský vylíčiti se věrně a bezohledně, jest ovšem dosti často zapotřebí
dotknouti se i méně libozvučných strun jeho...“64
Je přirozené, že se v tomto duchu formulovaný postoj k podobě a funkci
literárního díla stal jedním z ohnisek svárů konce padesátých let. Především pak
toho, který se rozpoutal mezi Obrazy života a píseckým Poutníkem od Otavy.
Samozřejmě není naším záměrem znovu převyprávět tuto dobře známou kapitolu
českého literárního dějepisu. Chceme pouze zdůraznit ty její aspekty, které právě
v této vývojové fázi posouvají dlouhodobě rozvíjenou kritickou rozpravu o úloze
národního písemnictví o značný kus dál. Pořád jde především o pojmenování toho,
co je „naše“ a co „cizí“, co je vlastní naší národní identitě a co je jinačí. Čteme-li
dnes znovu jednotlivé projevy polemiky Obrazů života a Poutníka od Otavy,
nacházíme v nich, mimo jiné, řadu výmluvných dokladů toho, jak intenzivně byla
vnímána ona přímá vazba mladých českých literátů na Jung Deutschland (a
v tomto ohledu rovněž ideové propojení mezi almanachy Lada Nióla a Máj). Jak
zejména v ní spatřovali jejich odpůrci příčiny zhoubného kosmopolitního, tedy
(v dobovém kontextu sledované polemiky) protinárodního směřování.
Již na samém počátku této záhy vyhrocené diskuse, ještě předtím, než
došlo k nejostřejším vzájemným útokům, ohlásil Jakub Malý v prosinci roku 1858
na stránkách Poutníka od Otavy kritiku „záhubného směru jisté nejmladší strany
(bohužel že strany) spisovatelské, jejíž bezpříkladná arogance jenom neschopnosti
jejich se rovná.“ A rovnou upřesnil: „Nemůžeť nikdo býti v pochybnosti, že
míníme onen směr, z něhož vyšly almanachy ´Lada Nióla´ a ´Máj´, k nimž
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´Večerní písně´ důstojně se řadí.“65 O několik měsíců později už příslušníky „jisté
nejmladší strany“66 oslovoval přímo coby adresáty svých výpadů: „Tedy z Němec
máte svou moudrost. Já bych vám také mohl posloužiti německou moudrostí, /…/
a to novější, která se docela srovnává s mým přesvědčením, že každá literatura
samostatně vrůsti může jedině na základě národnosti. /…/ onen pak směr
kosmopolitický, jehož tak ochotně vy se chytáte, jest pouze pomíjejícím
výrůstkem časovým, vypěstovaným okolnostmi jemu příznivými, proti kterému
však již nyní silný odpor se zmáhá (a to jmenovitě v Němcích, kam vy sobě pro
moudrost chodíte) a který dříve neb později bude zpět uveden na slušnou míru.“67
Tyto Malého výroky pocházející z 20. března roku 1859 jsou odpovědí na článek
První a poslední slovo panu J. Malému, podepsaný redakcí Obrazů života a
otištěný zde jen o několik dní dříve, 11. března. Ale v podstatě je lze pokládat za
reakci na vše, co bylo (ze strany Obrazů života) odstartováno hlavně Sabinovou
statí Literární obrazy, jejíž první část byla vydána 4. února 1859.
Karel Sabina v ní napadá úroveň soudobé české literární kritiky, hodnotí ji
doslova jako „nevědomou a nanejvýš přiblbělou“68, přičemž, jak známo, sám
Jakub Malý si od něho vysloužil označení „zpozdilé kvítko na suchoparu české
kritiky vzrostlé.“69 Proti takovým přístupům k národní literatuře, jaké jsou pro něj
v této polemice zastoupeny právě Malým, staví Sabina směr naznačený Ladou
Niólou a Májem. A na rozdíl od Malého, který v daném směřování spatřoval
zhoubu novodobého českého písemnictví, jej Sabina představuje jako „volný
průlev ducha, jehož heslem jest samostatná plodnosť, individualní vývin, rázný
pokrok, svěží pružnosť /…/ ruch samostatnosti literární, ruch duševního
všestranného pokroku, by písemnictví české na cizích berlích déle nekulhalo, ale
nové cesty si klestilo, nových stanovišť nabylo a v opozdilém pohodlí
65
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neutonulo.“70 Patrně se nelze divit, že Jakub Malý ve své bezprostřední Odpovědi
panu K. S. (o dva týdny později: 20. února 1859) rázně napadnul právě citované
„citlivé místo“, které si o takovou reakci přímo říkalo: „O samostatné plodnosti
mluvíte, o zahození cizích berlí, na nichž písemnictví české dosavad kulhá?
Dobře, já jsem s Vámi: přestaňte následovat vzorů cizích, zahoďte přetvářku, že
skutečně cítíte, co líčit se vynasnažujete, vraťte se co zbloudilí synové k věčně
živému zdroji národnosti: pak budete s větším právem moci mluviti o samostatné
plodnosti, nežli nyní, kde tato slova v ústech Vašich jsou nestydatou lží.“71
Sabinova úvaha nebyla jediným podnětem, který Jakuba Malého přiměl
k protiútoku. Ve stejném čísle Obrazů života vyšla též Nerudova stať Nyní, která
se dotýká podstaty týchž problémů, jaké otevírá text Sabinův. Neruda zde
s hořkou ironií interpretuje důsledky dosavadního lpění na čistě slovanských
základech dalšího vývoje českého písemnictví: „Náhle se stalo vše, co novějšího,
co cizího, zkázyplným pro náš národ; národ náš byl tak čistým, nevinným,
holubičím, až se všem dětem srdce rozesmálo, talenty se měly vměstnat do
skleníků naplněných pouze slovanskou půdou a měla se uměle vyvinout literatura
velká pouze na základu národním. Chtělo se isolovat (ovšem ne ve vědě), když vše
kolem v jedno srůstalo a mocný pokrok se vyměňováním idejí rozvinoval,
literatura se stala k radosti všech málomocných tak zvanou ´panenskou´ a
zapomnělo se, že bez vniknutí cizích živlů ničeho roditi se nemůže.“72 To, co se
posléze stalo ústředním bodem Hálkova vystoupení v článku Básnictví české
v poměru k básnictví vůbec (viz výše), Neruda opakovaně akcentuje již zde:
„Neznáme výhradně individuelního snažení se jednotlivých národů, známe ale
mocný směr celého člověčenstva…“; „Učme se u národů jiných, poznejme stupeň
jejich vývinu, spřátelme se s jejich světem myšlénkovým a spracujme pak v sobě
vše v celek nový s tím, co jsme s mateřským mlékem už obdrželi a ve vlastech
svých seznali. Bude to pak zajisté slovanské, poněvadž co Slované jinak tvořit
nedovedeme.“73 Především poslední z citovaných vět nám tedy opět poodkrývá
jádro celého dobového sporu.
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Ani ve formulacích, v nichž se Neruda s Hálkem dostávají v jistém ohledu
do extrémních názorových poloh („Ano, nám jest stálé žvanění o národnosti a
vlastenectví už ´přemoženým stanoviskem´!“74; „…poezije nesmí ani býti více
poezijí národní, ale všeobecnou, jež nyní touhy celého lidstva obrazí a jíž světová
literatura zdárně postupuje.“75), nelze jednoduše spatřovat bezvýhradné popření
požadavku specifičnosti národní literatury – ačkoli to bylo mnohokrát takto
chápáno a vysloveno.76 Šlo o to, že v Nerudových a Hálkových vizích rozvoje
novodobého českého písemnictví bylo ono splynutí se světovostí, „všelidstvím“,
„básnictvím vůbec“ nutným východiskem; primární podmínkou, bez jejíhož
naplnění nemohlo být dosaženo toho, aby byla česká literatura svá, tj. národně
specifická – ovšem zároveň svou tvářností a funkcemi, které má plnit (doma i před
zraky kulturní Evropy), současná.
Vícekrát

již

bylo

konstatováno

(srov.

např.

výše

citované

literárněhistorické syntézy Čechovy nebo Vlčkovy, ovšem stejně tak pozdější
sebereflexe samotných protagonistů celé polemiky), že výroky májovců na konci
padesátých let byly plné vnitřních rozporů, neujasněností a vágnosti v pokusech
formulovat zásadní otázky té doby. Pro názorové protichůdce tak byly leckdy
snadným terčem. A jako nezanedbatelnou je třeba vnímat též okolnost (na první
pohled snad banální), že řada vystoupení tehdejší rozpravy byla silně zasažena
vzájemnou osobní záští jednotlivých aktérů. V menší či větší míře afektu napsaná
replika, určená k co nejrychlejšímu otištění, má přece jen jinou váhu nežli
pojednání vytvořené na základě důsledného promyšlení problému, všech
relevantních souvislostí – a abstrahující od těch irelevantních. Nehodláme tím
nijak snižovat význam, jaký má polemika konce padesátých let z hlediska
dlouhodobého vývoje českého literárního kánonu a myšlení o něm. Naopak, právě
jakožto polemika, tedy komplexní celek, svůj hluboký smysl nepochybně měla a
její vliv na další proměny tvářnosti české slovesné kultury byl dalekosáhlý.
Nicméně vnímáme-li teze nastupujících májovců jako svébytné sémantické
jednotky, které je samozřejmě záhodno interpretovat v jejich vzájemných vztazích,
vyplývá na povrch poměrně zřetelně nejen vnitřní rozporuplnost celého „nového
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směru“. Zároveň je zjevné, že řada těchto výroků byla prázdnými frázemi (v
dalších desetiletích ovšem hojně citovanými – právě díky své vágnosti, čili
„univerzální použitelnosti“, čili náchylnosti k účelovým dezinterpretacím), jejichž
hlučná a patetická rétorika si v ničem nezadala s projevy názorových odpůrců. A
že sami původci těchto „tezí“ měli mnohdy jen mlhavou představu o konkrétních
významech v jejich slovech obsažených – tedy: o podobě konkrétních cílů
kladených před novou českou literaturu a o cestách vedoucích k jejich dosažení.
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1.3. Názorové posuny a obraty v šedesátých letech (Vítězslav
Hálek)
„…jen tehdáž dává pravou pečeť národní zušlechtilosti krásná literatura, když jest
opravdu krásnou“
(Vítězslav Hálek, 1862)77

S nástupem generace Máje na konci padesátých let se tedy celý diskurz o
povaze a úkolech novodobého českého písemnictví dostává do fáze, která se může
jevit jako střet dvou odlišných představ o vývoji soudobých a budoucích vztahů
české literatury k evropskému kontextu; dvou pojetí původnosti národní literatury
a dvou na první pohled protichůdných cest k dosažení její světovosti. Dlouhodobě
„vžité“ tvrzení, že jádrem konfliktů začínající druhé poloviny devatenáctého
století bylo střídání generací, je spíše literárněhistorickým konstruktem, jehož
utvoření a zakotvení v našem literárním dějepisu pomohl do značné míry fakt, že
do této polohy celou polemiku posouvali svým slovníkem sami májovci a jejich
odpůrci. A možná lze zajít ještě dále: snad právě především dobová rétorika
„může za to“, že je daný vývojový moment tak snadno interpretovatelný jakožto
vyhrocený konflikt – jako nabourání (či přímo popření) obrozenské myšlenkové
tradice generací mladých májovců, kteří takto vnášejí do diskurzu o českém
písemnictví něco, co v něm až do jejich nástupu nikdy nebylo přítomno. Vzato z té
či oné strany: takováto vyhrocená (přesněji tedy vyhrocující) interpretace je
značným zjednodušením celého problému. Nešlo o zpřetrhání vazeb mezi májovci
a obrozenským myšlením, tím méně o jakousi mezigenerační válku. Vzájemné
odlišnosti hodnotových obzorů jednotlivých protagonistů dobového sporu dané
jejich věkem či přesněji příslušností ke starší, resp. mladší generaci je jistě třeba
brát v úvahu jako faktor spoluurčující ráz celého střetu. Poukazem na tuto
okolnost ovšem skutečnou podstatu tehdejší situace samozřejmě vystihnout nelze
(srov. výše, úvod kapitoly 1.2.).
Do konfrontací zde vstupovala celá řada zásadních otázek, které nebyly
nastoleny primárně žádnou generační polemikou. V naprosté většině byly
otevřeny dávno předtím, jejich novodobé formulace krystalizují vlastně už v době
raného obrození. A z českého kulturního obzoru nezmizely ani se vstupem do
dalších vývojových fází následujících po padesátých letech – byly stále aktuální
77
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pro generaci Lumíra až k létům devadesátým. V době rozložené mezi vydáním
Lady Nióly, Perel českých, krátkým působením časopisu Obzor a polemikou
spojenou s nástupem májovců se pouze koncentrují do dvou rozdílných představ
vývoje českého písemnictví ve vztahu k soudobým vývojovým tendencím velkých
evropských literatur. První z nich shledává začátek cesty nové české literatury ke
světovosti (ve výše naznačeném smyslu) v primárním odmítnutí nutnosti její
národní specifičnosti – tedy nejen v „nadnárodním přesahu“, nýbrž přímo v
popření relevance hranic vytyčovaných svébytností kultur jednotlivých národů. (A
bude-li to „všelidské“, „bude to pak zajisté slovanské, poněvadž co Slované jinak
tvořit nedovedeme.“)78 Druhá naopak klade požadavek národní specifičnosti jako
základní podmínku dalšího zdárného rozvoje domácího písemnictví a možnosti
jeho vstupu na úroveň ustavovanou vrcholnými výkony světové slovesné
produkce té doby.
Jan Neruda, Vítězslav Hálek a mnozí další, kteří s nimi v rámci diskurzu
konce padesátých let sdíleli první z uvedených názorových stanovisek, svůj
způsob reflexe novodobých podob a funkcí české literatury v následujících
obdobích přirozeně rozvíjeli. Dovolíme-li si hned na tomto místě směr dalšího
vývoje jejich kritického myšlení anticipovat (samozřejmě s jistou dávkou
zjednodušení), lze říci, že se postupně – od počátku šedesátých let –
propracovávali k přijetí a podpoře druhého z výše naznačených přístupů.
Analýze a interpretaci těchto vývojových proměn, konkrétně v Hálkově
případě, se podrobně věnuje Leander Čech v samostatné kapitole Literatury české
devatenáctého století. A nezdráhá se zde mluvit přímo o názorovém „obratu“.79
Přesněji řečeno: uvažuje o tom, že obraty, jimiž Hálkova kritická a umělecká
kariéra prošla během svého nedlouhého trvání, byly dva (ačkoli to výslovně
nezdůrazňuje, z jeho textu takový závěr vyplývá). Čech nejprve popisuje Hálkovo
myšlenkové zrání od dob gymnaziálních studií a snaží se pojmenovat vlivy na něj
působící: „Na mladou duši působilo kouzlo doby aesthetické, která pravý život
viděla v poesii a v literatuře, a vlastenecké nadšení, které zase také literaturou
budilo lásku k národu, vlasti a jazyku a v práci literární spatřovalo nejdůležitější
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práci národní.“80 V červnu roku 1859 však vychází v Obrazech života stať
Básnictví české v poměru k básnictví vůbec, v níž se její autor staví k problematice
literární tvorby coby „nejdůležitější práce národní“ výrazně jinak (viz výše).
Leander Čech konstatuje, že uspokojivou odpověď na otázku, kdy a z jakých
důvodů k tomuto Hálkovu „prvnímu obratu“ došlo, nelze nalézt, „neboť první
větší a samostatné práce jeho, ´Večerní písně´ (1858) a hlavně ´Alfred´ (1857),
složené ještě před almanachem ´Májem´, mají již ráz smíšený.“81 Pro naše úvahy
je ovšem podstatnější obrat druhý, který znamenal ukončení období otevřeného
článkem Básnictví české v poměru k básnictví vůbec. V tomto případě už Čech
nachází ve vývoji Hálkova kritického myšlení o české literatuře konkrétní
moment, který je možné vnímat jako první projev této „druhé proměny.“ Dle jeho
názoru jím bylo provolání Našemu spisovatelstvu a čtenářům „Lumíra“ otištěné
v tomto týdeníku 27. listopadu 1862, v němž Hálek oznamoval, že se po
Mikovcově smrti ujímá vedení redakce. Zde se Čech dopouští drobného přehmatu
– neboť slova, která vzápětí cituje, z tohoto listopadového provolání nepocházejí.
Ve skutečnosti se totiž jednalo o texty dva, přičemž ten druhý nebyl pokračováním
prvního (jak naznačuje Čechova zkreslující formulace a výběr citované pasáže),
nýbrž pozváním k předplacení nového ročníku, jež vyšlo na poslední straně čísla
ze dne 24. prosince 1862. Je ovšem pravda, že oba texty se nesou v téměř
shodném duchu a v jistém ohledu je lze vnímat jako významový celek.
První z nich obsahuje stručnou informaci o uvedené personální změně na
postu redaktora a zároveň sdělení, že změny týkající se celkového charakteru
obsahu Lumíra přijdou se vstupem do nového kalendářního roku. Hned nato Hálek
přechází k výrokům, které skutečně lze interpretovat jako výrazný projev jeho
názorového přerodu: „Národní život náš zajisté nevyhnutelně požaduje, aby
krásná literatura měla důstojných orgánů, v nichž by se plody spisovatelstva
soustředily a zároveň krasochuť čtenářstva tříbila ušlechtilým čtením. Dodáváť
krásná literatura duchovnímu snažení každého národu teprve vyšší ceny, neboť se
v ní podávají květy a plody toho, co krásného a vyššího národ v sobě chová. /…/
Již to, že krásná literatura neslouží potřebám denním, okamžitým, jdouc za svou
věčně nehynoucí ideou krásy, povznáší ji nad všednost a pojišťuje jí trvání v životě
národa. Mou upřímnou snahou bude, aby ´Lumír´ důstojně representoval život náš
80
81

ČECH, 1907, s. 194.
Tamtéž, s. 195.

34

literární, aby jsa obsahem i duchem ryze naším, stal se věrným obrazem toho, co
vyšším snahám naší literatury dodává síly životní.“82 Již z těchto několika vět je
možné vyčíst, že akcent na konkrétní formy korelace pojmů literatura – národ a u
Hálka do té doby nevídaná podpora požadavku národní svébytnosti a specifičnosti
literatury není jediným důvodem, proč lze spolu s Čechem hovořit o naprostém
názorovém obratu (ve srovnání s tím, co Hálek vyznával a hlásal koncem
padesátých let). Další aspekty této „proměny“ se zviditelňují ve druhém ze
zmiňovaných textů. Jestliže na konci listopadu 1862 Hálek leccos naznačil, pak
můžeme říci, že na konci prosince téhož roku naznačené potvrdil s náležitým
důrazem. A to zejména vyjádřením přesvědčení, že „…jen tehdáž dává pravou
pečeť národní zušlechtilosti krásná literatura, když jest opravdu krásnou“,83 a
připojenou programovou tezí osvětlující základní ideové cíle Lumíra: „…protož
bude snahou naší, abysme zásobili ´Lumíra´ čtením, jež by stejně šlechtilo matky
a dcery naše, jež by vřelá srdce naší mládeže zasvětilo kráse a pravdě, jež by
roznícelo v nich lásku k činu a lásku k národu – jež by roznícelo v nich posvátný
ten oheň, z něhož cokoli vyšlehne, slouží zajisté ke cti člověku i vlasti.“84
Pokusíme-li se dovést Čechovu interpretaci dále, zjistíme, že Hálkův
„obrat“ proběhl de facto hned na několika frontách najednou. V uvedených dvou
provoláních se Vítězslav Hálek v první řadě nově hlásí k podpoře názoru, že
hlavní úlohou národního písemnictví je vydávat „květy a plody toho, co krásného
a vyššího národ v sobě chová“ a tím jeho „duchovnímu snažení“ dodávat „vyšší
ceny“. Jednoduše řečeno: to, co krásná literatura z duchovního života národa
načerpá (jakožto ze zdroje, z něhož výhradně je záhodno čerpat), mu má zase na
stejné rovině oplácet a tím jej zušlechťovat. Jako další aspekt Hálkova obratu
vnímáme jeho postoj k pojmu krásná literatura. Když píše o „opravdu krásné“
literatuře, tedy o té, která jde „za svou věčně nehynoucí ideou krásy“, je již značně
vzdálen stanoviskům, jež např. hlasem Nerudovým (zejména ve Škodlivých
směrech) artikulovala májová generace koncem padesátých let. Jednak jako by se
zčásti znovu vracel k otázce, která byla o několik let dříve jedním z ohnisek sváru
mezi Ladou Niólou a Obzorem, ale tentokrát přitakával spíše postojům
82
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prezentovaným Obzorem (literatura má především vzdělávat lid, tedy: poskytovat
mu pozitivní vzory a ideje – a takto jej zušlechťovat). Zároveň ovšem svým
způsobem předznamenává problém, jehož řešení se následně stane zásadní výzvou
pro osobnosti lumírovské generace v sedmdesátých a osmdesátých letech a bude
znamenat klíčový posun ve vývoji diskurzu o uměleckém realismu. To jest
problém v té podobě, v jaké byl rozkrýván na stránkách Vlčkovy Osvěty
(Ferdinandem Schulzem, Josefem Durdíkem či Eliškou Krásnohorskou – viz
dále), v jaké se mu věnovala moravská kritika v čele s Leandrem Čechem a jeho
statí Nová literární revoluce85 a v jaké byl posléze reflektován a usazen do
příslušných vývojových kontextů v Hostinského studii O realismu uměleckém:
jako problém „sporu“ krásy s pravdou, jako otázka korelace pojmů realismus a
idealismus – v úzké souvislosti s otázkou tendence (tendenčnosti) v literární
tvorbě.
Je ovšem nutno zdůraznit, že otázky, které se zde ocitají v centru naší
pozornosti, Hostinský promýšlel už mnohem dříve před vznikem své stěžejní
práce O realismu uměleckém. Takto se např. vyjadřoval k problému vzájemného
vztahu jiných dvou pojmů – krása a národnost (a k požadavku národního rázu
literatury obecně) – ve stati Umění a národnost publikované roku 1869: „…krása
a národnost nikterak nejsou protivami, mezi nimiž by teprve jakéhosi
prostředkování a smiřování zapotřebí bylo, nýbrž vlastně různorodými,
snášenlivými živly, z nichž každý své zvláštní pole zaujímá, a že tudíž umění
zajisté může býti národním, aniž by to kráse jeho bylo na úkor.“86

Na následujících stranách se tedy pokusíme doložit (v průhledu k počátku
devadesátých let), v jakém smyslu byl nosným a myšlenkově produktivním onen
směr, kterým se Hálek v letech šedesátých názorově posouval. Stejně tak chceme
poukázat na to, jakým způsobem a v jakých souvislostech byl vývoj Hálkových
postojů zpětně reflektován.
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1.3.1. Krása a pravda, krása a tendenčnost: Otakar Hostinský
Jak jsme již zmínili, Hostinský popisuje nedávné dějiny kritické rozpravy o
realismu jakožto z velké části dějiny „sporů krásy s pravdou“. Nicméně záhy
dochází ke zjištění, že samotné nastavení otázky do této polohy je nezbytné
v několika podstatných ohledech přehodnotit. Prostřednictvím teze, že pravda (v
Hostinského pojetí tedy „svrchovaná pravděpodobnost“87, věrnost uměleckého
zobrazení – ve vztahu k tvářnosti prožívané skutečnosti) a krása uměleckého díla
(tj. jeho estetická hodnota) se nevylučují (neboť: „Pravda umělecká, tj. věrnost
obrazu uměleckého, jest právě tak prvkem estetickým, činitelem krásna, jako
úhlednost linií a tvarů, harmonie barev a zvuků, plynulost a kontrast myšlenek
básnických, souměrnost kompozice celkové.“88 – srov. pozn. 62), posouvá svoje
úvahy k vymezování poměru mezi realismem a idealismem. Dotýká se tedy
problému z podobného úhlu, v jakém na něj pohlížel i Leander Čech, když jen o
několik let dříve (roku 1887) uveřejnil svoje závěry ve studii Nová literární
revoluce. Vlastní přístupy obou osobností k hledání odpovědí na položené otázky,
či přesněji k možnostem je nalézt, byly však značně rozdílné. Zatímco Čech stále
ještě uvažoval v intencích konstruktu tzv. ideálního realismu (svým způsobem v
návaznosti na dřívější snahy o dosažení jistého kompromisu, teoretického smíření
realismu s idealismem), Hostinský se k takové „zlaté střední cestě“89 staví
skepticky – opět především s poukazem na bezúčelnost posouvání daného
problému do této roviny: „Zní to zajisté velmi pěkně a svůdně, ozývá-li se i mezi
zápasícími stranami uměleckými ono rozumné heslo starořecké: Ničeho přespříliš!
Ale nastává otázka jiná: zdali vůbec smíme se na podobné stanovisko rozhodčí
stavěti? Dle informací svých o pravé podstatě realismu a idealismu neshledáme
přece střední cestu již v tom, když se upustí od toho, co obecný předsudek nazývá
´krajnostmi´.“90 V první řadě se tedy pokouší význam pojmů realismus a
idealismus nově vymezit. Dle jeho náhledu umělec-idealista „…dbá především o
to, aby podal nám obraz věrný, ale vzor obrazu toho, vlastní předmět jeho,
nesmíme hledati ve světě skutečném, nýbrž toliko v říši umělcovy fantazie, která
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ideám třeba původně dosti abstraktním propůjčuje nenáhle tolik názornosti, aby
vysloveny býti mohly pomocí díla výtvarného nebo slovesného. Přibližují se tedy
idealista a realista k výtvoru svému ze dvou stran opačných…“91 Tezi o
protisměrném pohybu realismu a idealismu coby autonomních tvůrčích metod
poté zpřesňuje takto: „Běží-li mu [umělci] o přesné zachycení a ustálení
konkrétního názoru samotného, o věrnou reprodukci bezprostředního konkrétního
dojmu předmětu toho, vznikne obraz realistický; běží-li mu však ne již o názor
samotný, nýbrž toliko o jasné, důrazné vyjádření oněch myšlenek a ideálů, které
pozorováním skutečnosti v jeho fantazii se probudily, tedy o reprodukci dojmů
dalších, subjektivních, jež onen názor objektivní má teprve vzápětí, ocitne se
tvoření jeho na dráze idealistické.“92 Jak z uvedeného zjevně vyplývá, namísto
pokusů o obhájení záhodnosti sbližování, nebo dokonce vzájemného prolínání
obou uměleckých směrů (či lépe: tvůrčích modelů), nabízí Hostinský těžko
zpochybnitelnými argumenty podložené konstatování jejich přirozené rozdílnosti a
tudíž – ve světle požadavků kladených na dobovou beletrii – samozřejmé
rovnoprávnosti.93 Tedy nejen spor krásy s pravdou, rovněž spor realismu
s idealismem odsouvá do pozadí jako irelevantní, scestně položenou otázku. Svou
pozornost naopak soustředí na umělecký záměr coby jediný faktor garantující
„oprávněnost“ či „správnost“ volby tvůrčí metody.
Prostřednictvím akcentu na umělecký záměr se tak Hostinský vyjadřuje
rovněž k problému tendenčnosti v literární (realistické) tvorbě. Nejprve jej
formuluje jako otázku po „oprávněnosti tendence v umění“ a tvrdí, že
„tendenčnost tvoření uměleckého za jistých okolností stává se pravým zájmům
umění velmi nebezpečnou. Tenkráte totiž, když objevuje se jako živel cizí, zvenčí
do organismu uměleckého díla násilně zasahující a jej rušící.“94 Proti tomuto
nežádoucímu způsobu participace tendence na genezi díla staví případ opačný,
kdy „tendence uměleckému dílu nemůže ublížiti ani na pravdě, ani na kráse: když

91

Tamtéž, s. 94.
Tamtéž, s. 96.
93
Srov. tamtéž, s. 109-113.
94
Tamtéž, s. 70. – Negativní důsledky působení zvnějšku násilně vnesené tendence na výsledné
významové vyznění díla Hostinský dále podrobněji osvětluje: „Dejme tomu, že básník do děje
nějakého vnáší tendenci, která v něm původně nebyla; on musí pak činiti ději tomu větší či menší
násilí, musí se odchýliti od onoho psychologického rozvoje, jejž by jinak, tj. bez oné tendence,
považoval snad za jedině možný, musí jednajícím osobám vnutiti názory a zásady, jež by jinak
nemohly ani míti, musí popřípadě /…/ nejenom vnitřní pravdu, nýbrž i zevnější krásu svého díla
obětovati.“ (Tamtéž, s. 70.)
92

38

nemusí se zvolené látce teprve vnucovati odjinud, nýbrž když v ní samotné, v její
vlastní podstatě již původně jest obsažena, takže zcela nehledaně a nenuceně, ba
přímo nezbytně z ní plyne, tj. když tendence jest opravdu věcná.“95 Takovýto
podíl tendence na umělecké tvorbě naopak vnímá jako faktor, který sice sám o
sobě estetickou hodnotu díla nezakládá, nicméně může působit jako její podstatný
vedlejší činitel („nepřímo hodnotě té slouží, nižádným způsobem však jí
nepřekáží“).96 Na základě takto formulovaných tezí posléze Hostinský uvádí tuto
„žádoucí formu“ účasti tendence v procesu vzniku uměleckého díla do přímé
souvislosti s vlastní interpretací korelace pojmů realismus a idealismus:
„Tendenční úmysl umělcův rozhoduje pouze o volbě předmětu; jakmile však
předmět vhodný, tj. tendenci, o niž jde, v sobě opravdu chovající, je nalezen,
počíná tvoření realistické, umělec úplně podřizuje se předmětu tomu, hledí
především pomocí dokonalé přirozenosti a pravděpodobnosti dosáhnouti dojmu
naveskrz konkrétního, a tendence nebo idea vynikne pak sama s přesvědčivostí
tím větší, čím věrnější jest obraz skutečnosti.“97
Faktu, že problémy řešené generací Otakara Hostinského svým celkovým
nastavením úzce korespondovaly s těmi, jež vynesla do popředí diskurzu o
národní literatuře generace nastupující v polovině devatenáctého století, jsme se
již vícekrát dotkli. A problematika tendenčnosti v umění mezi nimi svým
významem nepochybně zaujímá jedno z čelných míst. Předchozí exkurz k počátku
devadesátých let jsme tedy provedli především proto, abychom doložili, jak
daleký dosah mají otázky, v jejichž směru se Vítězslav Hálek v letech šedesátých
zjevně obracel. Přičemž na pozadí takového srovnání se pak vyjevují pozoruhodná
zjištění: jako kupříkladu skutečnost, že v některých aspektech, na něž jsme zacílili
pozornost – konkrétně v přístupu ke „sporu pravdy a krásy“ v uměleckém díle –
měl k Hostinskému mnohem blíže Hálek konce let padesátých nežli Hálek po
svém názorovém obratu po roce 1862. A samozřejmě nešlo jen o Hálka: téměř
jasnozřivými se v uvedených ohledech zdají být některé výroky obsažené např.
v Sabinově práci Slovo o románu vůbec a o českém zvláště98 – vezmeme-li
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1.3.2. Krása a pravda, krása a tendenčnost: moravská kritika –
Jan Evangelista Kosina
Jestliže ještě setrváme při zvažování toho, jaká témata vystupují do popředí
diskurzu druhé poloviny devatenáctého století v souvislosti s kritickým a
umělecky tvůrčím působením Vítězslava Hálka, pokládáme za účelné upozornit na
způsob, jakým do vývoje veřejné rozpravy o povaze a úkolech národního
písemnictví průběžně vstupovala moravská kritika. Jejího čelního představitele –
Leandra Čecha – jsme zde již vícekrát citovali. Lze říci, že Čechův přístup
k dobově aktuálním otázkám byl do značné míry založen na literárněhistorické
interpretaci jejich dřívějších podob (resp. dřívějších podob diskurzu, v němž byly
tyto otázky přítomny). Úloha osobností májové generace se přitom opakovaně
ocitala v centru jeho odborného zájmu. A právě v tomto ohledu stojí za pozornost
některá další vystoupení příslušníků moravské kritiky (publikujících svoje
nejvýraznější texty převážně v sedmdesátých a osmdesátých letech), především
pak Jana Evangelisty Kosiny. Jeho spis Hovory Olympské,99 vydaný roku 1881, je
jakýmsi „záznamem“ v Olomouci konaných disputací, jejichž aktéři se scházeli u
jednoho stolu („Olympu“), kde probírali témata především rázu filologického.
Takto vymezená komunikační situace je ovšem součástí autorské stylizace
Kosinova odborného projevu. Tedy ačkoli má svou reálněmodelovou předlohu
v besedách, kterých se Jan Evangelista Kosina během svého olomouckého
působení (od roku 1867) skutečně účastnil, a onen „Olymp“ tudíž není jen jeho
smyšlenkou, nejedná se rozhodně o žádnou kroniku či věrný záznam pořízený
nestranným pozorovatelem. V Hovorech Olympských je dialogická (tedy v daném
smyslu konfrontační) forma pro Kosinu prostorem, který využívá k rozvíjení řady
problémů ukotvených více či méně hluboko v domácích kulturních dějinách, na
druhou stranu ovšem vždy v nějakém ohledu aktuálních pro autorovu současnost.
A je k tomu třeba dodat, že výrazný podíl na celkovém vyznění spisu má
specifická nadsázka (i jinde Kosinovu rukopisu vlastní), smysl pro vtip, jemnou i
ostřejší ironii a sebeironii – což ovšem nikterak nesnižuje závažnost otázek zde
předkládaných a odbornou váhu autorem nabízených odpovědí (snad právě
prostřednictvím názorové konfrontace rozvíjené v duchu platónských dialogů,
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jejichž studiu a překladům do češtiny se Kosina dříve vedle jiných vědeckých,
uměleckých a pedagogických aktivit rovněž věnoval).100
Jedna ze zde uvedených disputací-kapitol nese titul O literárním
kosmopolitismu. Myšlenky v ní prezentované – komentující soudobou situaci
domácí kulturní produkce v evropském kontextu – se do značné míry odrážejí
právě od soudů vymezujících dějinnou úlohu kritického a básnického působení
Vítězslava Hálka a jeho generačních souputníků. Rozprava má od počátku vypjatě
polemický charakter, přičemž na mnoha jejích místech nelze přehlédnout, že
základ řady zde zahrnutých promluv tkví svou významovou náplní i rétorikou
v tom, co jako by z oka vypadlo názorovým střetům přelomu padesátých a
šedesátých let.
Prvním z těchto momentů je narážka „professora Ostrého“ (filologa, jenž
stojí v opozici vůči ostatním účastníkům debaty – převážně mladším básníkům –,
a je to právě on, kdo v textu povětšinou působí coby hlasatel názorů Kosinových)
na domnělou „světovost“ české literatury, resp. na pochybnost touhy po jejím
dosažení: „…poezie naše pídíc se po jakési mlhavé světovosti přestala býti poezií
národní a poezií se stala šablony.“101 K dobové konkretizaci pojmu „poezie
šablony“ a k líčení následků jejího působení ve vývoji národního písemnictví se
tentýž diskutér, vybaven poměrně razantním sarkastickým slovníkem, dostává
posléze: „Nehlásá-li všecka naše historie ode dob nejdávnějších do nejnovějších,
že pitomé opičení se po cizotě, zhrdání vším co jest domácího, slepá důvěra
v každého přivandrovalce a statečné záští ke každému rodákovi, který se osměluje
chyby naše nám vytýkati, ty ráje nám upravilo, do nichž od počátku bytování
svého v těchto vlastech po dnešní den jsme postaveni?“102 Tyto a další podobné
výpady byly hned na samotném počátku diskuse iniciovány polemikou o Hálkově
Alfredovi – a ze strany prof. Ostrého tedy primárně právě proti Hálkovi namířeny
(přičemž mezi Alfreda a pozdější básníkovy výtvory ve svém přístupu žádnou
zřetelnou hranici neklade). S postupem rozpravy však získávají jeho výroky
mnohem obecnější významový rozměr, nicméně od spolustolovníků se mu celkem
logicky dostává většinou ryze hálkovských (přesněji: raně hálkovských) odpovědí,
jež hlásají přesvědčení, že naše básnictví „vymknuvši se z uzounkého kruhu
100
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titěrného vlastenečkování rozepialo křídla na mohutný let do říší krás odvěkých,
všelidských, a tak národ náš postavilo na roveň s jinými kulturními národy
evropskými…“103
Stejně tak logická je pak ve světle takto nastavené konfrontace Ostrého
„protihálkovská“ reakce, s níž zároveň posouvá diskusi směrem k otázkám
týkajícím se estetické funkce uměleckého díla. V jeho (dobovém) pojmosloví jde
o problém krásy v díle obsažené. Prof. Ostrý se zde ptá, zda existuje krása o sobě,
nezávisle na vnímatelích, tedy „krása pro všechny, krása všelidská“. A ihned dává
jednoznačnou odpověď: žádná „všelidská krása“ není, neboť „krása není čímsi o
sobě existujícím a pouze pro sebe, nýbrž jenom potud krása krásou jest, pokud
umělecké dílo, ve kterém, nebo lépe řečeno, kterým krása je vtělena, se potkává
s duší vnímavou, /…/ tedy krása produktem je činitelů dvou, z nichž jeden jest
umělecké dílo, druhý pak právě ono vnímání uměleckého díla duší lidskou…“104
Jeho přístup tedy zohledňuje úlohu recipienta jakožto (spolu)arbitra toho, co je
krásné, tj. esteticky hodnotné, a co není. Lze říci, že literární dílo vnímá jako
komunikát, jehož příjemce je tím, kdo teprve krásu díla utváří (tak jako utváří
celkový smysl daného komunikátu).
Takto postavený akcent na roli vnímatele však v sobě de facto zahrnuje
rovněž

otázku

mimoestetické

funkce

literárního

díla,

řečeno

s Janem

Mukařovským. Ten ji ve své studii z roku 1932 Básnické dílo jako soubor hodnot
analyzuje a interpretuje důsledně z hlediska jejího zapojení mezi ostatní
komponenty sémantické struktury uměleckého textu (a přirozeně si všímá
především vztahu vůči funkci estetické): „Mimoestetická funkce básnictví není
vlastně problémem poetiky, nýbrž sociologie básnictví. To však neznamená
vyloučení zřetele k funkci díla při rozboru jeho umělecké výstavby, neboť již při
vytváření díla může připadnout důležitá úloha představě, jakou má básník o jeho
vnějším působení. Předvídaná funkce díla stává se tak činitelem jeho umělecké
struktury; je dokonce možné, aby básník uzpůsobení díla k jisté vnější funkci
vědomě umělecky využil.“105 Souhlasně s Mukařovským tedy zdůrazňujeme (ve
vztahu k otázkám předkládaným na pozadí poznámek o moravské kritice a o
uvedené Kosinově publikaci), že funkce mimoestetická není totéž co
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„antiestetická“; že estetické funkci v rámci komplexní výstavby díla nejen
„neškodí“, nýbrž může ji podporovat, spolupodílet se na ní, být v jistém smyslu
její součástí. Což je výklad, v němž se Mukařovský do značné míry shoduje
s Otakarem Hostinským (viz výše) a jeho přístupem ke vztahu „tendenčnosti a
krásy“ literárního díla (jakkoli Jan Mukařovský v celku zmiňované studie uvažuje
v poněkud odlišných souvislostech). Tyto známé teze zde připomínáme mimo jiné
proto, že podobnou cestou se stáčí i diskuse v Hovorech Olympských; z našeho
pohledu tak nabízí další z témat odkazujících k podobě diskurzu o národní
literatuře na přelomu padesátých a šedesátých let a přítomných i v jeho
následujících vývojových fázích.
Od „sporu o krásu“ se tedy diskutéři plynule posouvají k reflexi působení
estetické funkce v součinnosti s funkcí mimoestetickou; k promýšlení poměru
krásy a (eventuální) tendenčnosti – resp. oprávněnosti požadavku její přítomnosti
v uměleckém díle. Souhrnně řečeno: jde o vymezování „úkolů“, které má literární
dílo plnit (a jimž má přizpůsobovat svou vnitřní strukturu). Výchozí otázka zní
tudíž zcela přirozeně takto: „…jsou-li básně jen proto, by byly, či jsou-li pro
někoho a pro něco?“106 Kosina zde ústy professora Ostrého samozřejmě přitakává
druhému ze zvažovaných přístupů, načež jej poměrně výrazně redukuje a rozvíjí
tezi o stěžejní úloze didaktické funkce uměleckého díla, o „vychovatelské úloze
básníka“: „Ideje, pravím. Neboť co jest rozvoj člověčenstva, co pokrok? Utváření
dokonalejšího stavu společenského na základě toho, který jest, utváření stavu,
který býti může, ale ještě není. A kdo nejprve a nejvlastněji jest od toho, aby ideje
takové v sobě počal, pěstoval, rozvíjel, velebnosť a krásu jejich a tudíž pravou
lidskost jejich na jevo vystavoval, ne-li básník? /…/ Tvůrčí síla, záležející
v budování něčeho nového, ještě tu nebývalého, totě právě po nejvlastnějším
významu

svém

poezie.

/…/

Básník

jest

nejpřednějším

národa

svého

vychovatelem.“107 Tyto úvahy tedy směřují „ven“ z literárních struktur108 a
konstruují možný dosah účinu uměleckého slovesného díla coby součásti českého
písemnictví rozvíjeného ve výše naznačených intencích. Celá debata O literárním
106
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kosmopolitismu posléze vrcholí vztažením těchto tezí k otázkám národním a
vlasteneckým: „Národ ukřižovaný z mrtvých vstane, /…/ národu křivdami
utýranému do nebe volajícími mstitel vzejde, národ otužený ve krušné škole
mnohověkých útrap a strastí mocněji nežli kdy před tím vystoupí na kolbišti
světového zápasu duševního: – čarokrásná to myšlénka a mocí neodolatelnou
jímající kde které srdce vroucně lnoucí ke svému národu!“109
Lze říci, že v citované pasáži J. E. Kosina ústy professora Ostrého zcela
odhaluje samotné jádro svých názorových stanovisek. Pozoruhodný a z našeho
pohledu vysoce relevantní je přitom především způsob, jakým to činí: v těchto
výrocích (a to nejen v jejich exaltované rétorice) se naplno projevuje to, co je
možné chápat jako výraz dědictví myšlenkového obzoru raně obrozenské,
jungmannovské generace. Tedy to, co v úvodu práce vymezujeme (v rámci
objasnění vlastního interpretačního přístupu k dalším otázkám) jako mýtus obrody
kulturních projevů spící národní identity; mýtus procházející celým devatenáctým
stoletím, přesněji: mýtus, který o sobě v různých vývojových fázích diskurzu o
národní literatuře dává vědět různými způsoby, nicméně dává o sobě vědět pořád
(jak vidno mimo jiné i z přítomné analýzy jednoho z projevů moravské kritiky
druhé poloviny století). V dobovém diskurzu je přítomen trvale – ačkoli relevance
jednotlivých jeho aspektů, souvislostí a možných konsekvencí všeho druhu se
přirozeně mění –, přičemž leccos z jeho prapůvodní podstaty snad nejlépe
vystihuje ona metafora vzkříšení,110 jejíž přirozenou součástí je rovněž akcent
předchozího dlouhodobého utrpení a nahromaděných křivd.
Celá série otázek, vzájemně propojených a rozvedených na ploše
stylizované „olympské“ diskuse na téma literární kosmopolitismus, je tedy
završena prezentací vize dalšího směřování českého písemnictví, v níž je kromě
jiného obsažen výraz představy přetrvávajícího ohrožení kontinuity vývoje
národních kulturních dějin coby v evropském kontextu svébytného a jedinečného
fenoménu. Této trvalé hrozbě má svým dílem čelit v první řadě český spisovatel –
neboť svébytná a jedinečná národní literatura je stěžejním emblémem svébytné a
jedinečné národní identity. Právě všudypřítomný apel na nutnost hlásit se
literárním dílem k dědictví vlastních kulturních kořenů takto ukazuje jedinou cestu
vedoucí k cíli, jímž je koexistence s velkými evropskými kulturními národy (vstup
109
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na „kolbiště světového zápasu duševního“), nikoliv splynutí s nimi. K tomu vede
naopak smýšlení kosmopolitní, přesněji řečeno: kosmopolitismus u představy
splynutí začíná. A splynutí je totéž, co totální likvidace specifičnosti. Z pohledu
zmiňovaného

diskutéra

uvedené

kapitoly

Hovorů

Olympských:

literární

kosmopolitismus je totéž, co popření národní literatury; kosmopolitismus je totéž,
co popření národní identity.
Jako byla celá rozprava otevřena výroky na adresu Vítězslava Hálka, stejně
tak se jimi i uzavírá. Všechno, co v ní bylo řečeno – a co vztahujeme k našim
předchozím poznámkám a komentářům –, lze v souhrnu chápat jako jeden
z pozoruhodných dokladů komplikovanosti vztahu Hálkových generačních
následovníků k jeho dílu (či komplikovanosti vztahu moravské kritiky
k májovcům obecně – jak ještě dále uvidíme). Již bylo naznačeno: Hálek jako
kritik, účastník dobového diskurzu o národní literatuře, se začal v šedesátých
letech teprve obracet k podpoře specifičnosti národního písemnictví a k přijetí
požadavku propojení tendenčnosti a vlastenecky-výchovné funkce literárního
díla,111 resp. k výkladu pojmu tendenčnost v tomto smyslu a ve shodě kupříkladu
s tezemi Kosinovými, který tento Hálkův obrat nutně musel reflektovat a kriticky
se s ním vypořádat (podobně jako jiný z moravských kritiků Leander Čech – viz
výše). Dle náhledu Kosinova však tyto teoretické zásady Hálek nikdy nedokázal
„realizovat“ coby slovesný tvůrce ve své vlastní poezii: „…ne housličky spasí
Vlasť ani titěrky podobné, byť i pyšným jmenem uměny, osvěty, pokroku, snah
všelidských a etiketami podobnými se honosily…“112
Poznámkami o pozdější reflexi rozporu mezi Hálkem hlásanými
teoretickými tezemi a jeho vlastní uměleckou tvorbou tedy doplňujeme předchozí
konstatování vnitřních rozporů a obratů v jeho samotném díle kritickém. A
dodáváme: Kosinův spis není zdaleka jedinou artikulací promýšlení kontextů
těchto „diskrepancí“ a Vítězslav Hálek není jediným z májové generace, nad jehož
kritickým a uměleckým odkazem byly s menším čí větším časovým odstupem

111

K tomu je nutno dodat: nelze tvrdit, že koncem padesátých let nastupující májovci tendenčnost
obecně vzato odmítali a sami sebe viděli jako stoupence „umění pro umění“. Naopak, tendenci
požadovali, jen ji chápali jinak než v následujícím desetiletí. Tehdy (v době svého nástupu) jí
rozuměli jako tendenci zcela věrně zobrazovat současný život, odkrývat všechny jeho stránky a
jeho rub zejména – po vzoru jimi obdivovaných soudobých výtvorů velkých evropských literatur,
především pak Mladého Německa. Srov. Nerudovy a Hálkovy texty, k nimž se vyjadřujeme
v kapitole 1.3.
112
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vedeny podobné polemiky, do jakých nás nechávají nahlédnout kupříkladu
Hovory Olympské.
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1.4. Nástin názorového vývoje ostatních z generace Máje: Karel
Sabina, Jan Neruda a jiní v šedesátých a sedmdesátých letech
„Jsem kosmopolitou nejsvětějším svým přesvědčením, ale Čechem kosmopolitou.“
(Jan Neruda, 1874)113

Jestliže zde poukazujeme na problematiku „obratu v aesthetických
názorech Hálkových“ (řečeno s Leandrem Čechem) ve směru od padesátých do
šedesátých let a na její další souvislosti, je třeba rovněž připomenout a doložit již
uvedené tvrzení, že podobným vývojem prošlo i kritické myšlení Sabinovo,
Nerudovo a dalších. Jedním z nejvýraznějších projevů těchto posunů je stať (byť
nerozsáhlá) Úloha kritiky, která vyšla v listopadu 1863 jako úvodní text prvního
čísla Kritické

přílohy k Národním listům a jejímž autorem byl patrně Karel

Sabina (stejně jako tomu bylo i v případě jiných nepodepsaných článků
literárněhistorického zaměření vydávaných v tomto periodiku).114 Rovněž zde tedy
nacházíme potvrzení zmiňovaných názorových proměn či přímo obratů hned
v několika klíčových bodech – leckdy v téměř doslovném souhlasu s výše
citovaným souborem tezí z pera zástupce moravské kritiky. Za první z nich lze
opět pokládat používání emočně vypjaté obrozenské rétoriky a metaforiky, v čele
s obrazem kdysi slavného hrdiny, jenž téměř utýrán a zničen se po přestálých
útrapách znovu probouzí k novému životu: „Seslaben, vysílen staletým
udušováním byl rád, že alespoň ještě mluvit uměl; nic mu nebylo zbylo, než ten
jazyk a v několika srdcích doutnající upomínka na slavnější minulost. Avšak
musela se tato upomínka tajiti a mluva naše byla jako ubohá popelka v domě
otcovském, jíž se srdci zželeti muselo. Tak z lásky k vlasti a ze strasti nad jejím
osudem vyrůstala zponenáhla literatura naše.“115
S touto představou souvisí další z podstatných momentů významově
korespondujících s tím, co jsme již popsali: pojetí literatury jakožto erbu národní
identity. Ba co víc – v tomto přístupu je národní literatura jediným fenoménem,
který je schopen duševní život národa do sebe cele pojmout, ochránit jej v době
ohrožení a zachovat tak naději na jeho další existenci. Pojmy národní literatura a
národní identita se jednak přirozeně pohybují na stejném sémantickém poli,
113

NERUDA, Jan. Našim kosmopolitům. Národní listy, roč. XIV., č. 310, 12. listopadu 1874.
Srov. MÁCHAL, Jan. Karel Sabina. In Literatura česká devatenáctého století. III/2. Od Boženy
Němcové k Janu Nerudovi. Jan Laichter, Praha 1907, s. 443.
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(an. – SABINA, Karel) Úloha kritiky. Kritická příloha k Národním listům, č. 1, listopad 1863.
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zároveň lze dodat, že pro uvedený přístup je v mnoha ohledech, souvislostech a v
konkrétních promluvách příznačná jejich významová zástupnost. A zanedbatelná
jistě není ani okolnost, že takto vnímaný vztah k literatuře (vztah interpretovaný
jako nejsilnější citové pouto) je v dobových projevech prezentován jako specificky
česká záležitost: „Literaturou osvědčili jsme, že posud žijeme, jí jsme dokázali
svou spůsobilost, své právo k samostatné národní bytosti. Literaturou se vzkřísil
náš život, ona byla prvním a po delší čas jediným jeho faktorem. Tím nabyla pro
nás zvláštního významu a jiné ještě důležitosti. A když zajisté každý národ svou
literaturu považovati musí za nejvzácnější výkvět své bytosti, tož musí Čech to u
větší ještě míře. Literatura mu musí býti tím milejší, anaž z oběti a lásky svůj
původ vzala, abych řekl co dítě bolesti; ona mu musí býti tím dražší, anaž byla
první a mohutný působitel v jeho životě národním, kterýž z ní vlastně se zrodil.“116
A konečně uvedený text obsahuje rovněž to, čeho jsme se dotkli v rámci
sledování problematiky proměn dobových reflexí mimoestetické funkce
uměleckého díla a co jsme popsali jako obrat k přijetí a podpoře tendenčnosti ve
smyslu vlastenecky-výchovné funkce literárního díla. Přičemž autor článku Úloha
kritiky s důrazem připomíná, že literární kritika je tady od toho, aby takto pojaté
tvůrčí směřování českých spisovatelů nejen střežila, nýbrž i určovala, udržovala a
případně zvenčí korigovala: „…zajisté nepozbyla posud literatura a věda pro nás
dotčeného onoho významu a té důležitosti, kterouž bychom politicko-národní
nazvali. Nemýlíme se tudíž snad tvrdíce, že bychom i s toho stanoviště jí
pěstovati, podporovati a posuzovati měli. /…/ Když pak se uváží všechny naše
poměry, naše síly a potřeby, tuť zajisté se pozná, že by naše literatura zralým
rozmyslem a jasným uvědoměním vedena a řízena býti měla, aby při velkých
potřebách a skrovných silách a při zvláštním výminečném našem stavu
dostačovala a vyhovovala i úkolu národnímu zdárně pomáhala. Takové organické
vedení literatury je právě úkolem kritiky, neboť jest ona jako sebevědomím a
svědomím literatury, kteráž takto k sebe poznání přichází.“117

Právě zejména na stránkách Národních listů, kde byl článek Úloha kritiky
vydán, se v šedesátých a sedmdesátých letech k uvedeným otázkám vyjadřoval
rovněž Jan Neruda (vedle publikací v Hlasu, Času aj.). Ani v jeho případě zde není
116
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naším záměrem mapování a interpretace individuálního názorového vývoje ve
všech podrobnostech a souvislostech. Hodláme poukázat výhradně na ty aspekty
Nerudova kritického myšlení, kterými se v dané době vztahuje k námi
akcentovanému souboru problémů; přičemž spory o charakter a budoucí
směřování české literatury (zejména ve světle přetrvávající konfrontace pojmů
národní specifičnost a „všelidskost“, příp. světovost umělecké tvorby) jsou,
řekněme, jejich „zastřešujícím tématem“.
Chceme-li zmínit ty momenty Nerudova kritického působení, které jsou
výrazem vývojových posunů směrem od konce let padesátých (anebo přímo
kontrastují s jeho tehdejšími stanovisky), je třeba brát v první řadě ohled na
žánrovou různorodost komunikátů, v nichž svoje postoje prezentuje. Což lze jistě
prohlásit – z hlediska metodologie zkoumání materiálu tohoto či podobného druhu
– prakticky o jakékoli řadě textů, ze kterých činí komplexní celek jejich společný
autor. Nicméně o Nerudovi, při tematické rozmanitosti a četnosti jeho kritických
vystoupení, to možná platí více než o komkoli jiném. Důraz je pak třeba položit
především na odlišnosti mezi dvěma okruhy Nerudových textů. Prvním z nich
rozumíme práce zacílené na tvorbu jednotlivých autorů, zejména tedy kritiky,
recenze atp. Zde se věnoval v různé míře zcela konkrétním problémům – tak, jak
si o to říkal samotný předmět jeho pozornosti a jak „určovaly“ možnosti a meze
daného žánru. Jako druhý okruh vymezujeme jeho studie věnované otázkám
obecnějšího tematického a významového dosahu.118 A právě ty (některé z nich)
nám nabízejí nejvýmluvnější „zprávu“119 o tom, jaké otázky pokládal sám Neruda
v jednotlivých fázích vývoje diskurzu o českém písemnictví za nosné, tj. svým
významem přesahující základní (z pohledu literárního historika výchozí) jednotku,
jakou je konkrétní umělecký text.
V naznačených intencích (poukázat na teze, v nichž i později poznáváme
téhož Jana Nerudu jako na konci padesátých let, a zároveň na ty, ve kterých jeho
myšlení prochází viditelnými proměnami) upozorňujeme nejprve na několik
výrazných momentů v textu Moderní člověk a umění, který byl publikován jako
118

Hovoříme zde o studiích a statích nikoli výhradně „přísně odborné“, literárněvědné povahy.
Vysoce relevantní je pro nás i specifická žánrová oblast, v níž se Neruda mnohým ze zásadních
otázek věnoval možná nejvíce, tj. jeho fejetony publikované v Národních listech.
119
Na druhou stranu je třeba připustit druhý možný úhel pohledu vycházející z předpokladu, že
takováto zpráva je přirozeně „rozpuštěna“ i v Nerudových textech věnovaných dílčím aspektům
dobové literární produkce (tedy např. v kritikách a recenzích konkrétních slovesných výtvorů).
Tento přístup – na pozadí Nerudovy reflexe díla Karoliny Světlé – rovněž zohledníme.
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fejeton v Národních listech roku 1867. Už vymezováním vlastního chápání pojmu
obsaženého v názvu fejetonu se Neruda dotýká jedné z nejzávažnějších otázek:
„moderní člověk“ se v jeho pojetí liší od člověka starých časů především v tom, že
pokládá za zcela přirozené vnímat sebe sama jako součást širšího nežli jen
národního společenství: „Dějiny starého věku jsou dějinami jednotlivých národů,
nikoli dějinami lidstva. Náš věk pracuje lidstvem celým, jednotlivec zabezpečuje
tím rozvin osobní, že pracuje k rovným právům lidí všech. Jsme ještě daleci cíle
toho, avšak kráčíme pevným krokem k němu: svoboda všech je heslem moderní
politiky, ku dosažení toho pomáhá splývání jednotlivých národů v skupení celých
národností, kruh se šíří dál a dál a již obemkly jeho krajní části zeměkouli
celou.“120
V logické souvislosti s těmito změnami se pak mění mimo jiné i to, jak
„moderní člověk“ vnímá umění a co od něj očekává. Neruda zde (opět ve zřetelné
návaznosti na způsob, jakým danou problematiku promýšlel již na úplném počátku
své kritické činnosti) vychází z akcentu mimetické funkce literárního díla, z pojetí
díla jako zrcadla skutečnosti. A toto zrcadlo má věrně odrážet projevy reality
právě ve vší její rozmanitosti a ve všech vývojových proměnách: „…prostý muž,
vržený v proud moderního života, je zakrátko jen s tím spokojen, co mu podává
plný obraz života toho. Život ale se mění a literatura je rovněž měnivé zrcadlo
jeho, člověk pak vyrůstá z onoho a vrhá do toho obraz svůj.“121 V důsledném
naplňování požadavku takto nastavené umělecké reflexe projevů soudobé
skutečnosti pak Neruda vidí možnost v podstatě neomezeného (neomezitelného)
rozšíření množiny potenciálních impulzů slovesné tvorby a jejích témat – přičemž
takzvaně nízký původ těchto eventuálních mimoliterárních východisek nikterak a
priori nedevalvuje estetickou hodnotu výsledného díla (v porovnání s takzvaně
vysokými výtvory „starého věku“, které „sobě výhradně libují v dobrých
Fridolínech neb v divotvorných Fortunátech“122 a k nimž se Neruda staví, jak
vidno, s notnou dávkou ironie): „Je snad poetičtější, když král táhne na výboj, než
když práce žádá za odměnu a život sama sebe brání? Je snad poetičtější, když
srdce milencovo puká bolem nebo slavík v křoví tluče, než když zoufá sobě otec
nad rodinou? Říkejte, že je to časové a vše časové že má jen dočasné trpení, nikoli
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věčné právo; říkáním se nezapře alespoň to, že nynější člověk má právě tuto
poetickou zálibu svou. /…/ Vše, co srdce lidské k vznešenosti nadchnout a
rozohnit může, je poetické, a srdce moderního člověka je přístupno širšímu kruhu
takých dojmů, nežije hloub, žije ale pestřeji, vícestranně!“123
Z uvedených sentencí lze vyčíst, že téma (jak známo, trvale přítomné
v Nerudově uvažování o funkcích uměleckého díla) sociální angažovanosti
literatury zde již není kladeno do polohy otázky; není řešeno jako spor, „má-li a
může-li [slovesný tvůrce] zasahovati v současné vlnění a boje i zápasy“, vyjádřeno
jednou z charakteristik situace diskurzu o vztahu literatury a dobové reality
v polovině padesátých let.124 Přesvědčení o potřebě „politicky-výchovné funkce“
krásného písemnictví (což lze vnímat jako podporu tendenčnosti svého druhu)
z artikulace Nerudova kritického myšlení vyplývá jako samozřejmost – jako teze,
která se v jeho názorovém vývoji ukotvuje a dále se postupně rozrůstá o
bezprostředně související aspekty. Ve výrocích o všestrannosti, mnohosti,
rozmanitosti a tedy rozšiřování „možností poetiky“ v daných směrech, v pojetí
literatury coby „měnivého zrcadla“ věrně odrážejícího dobově aktuální témata
„moderního života“, v takto postavené obhajobě časovosti literárního díla etc. –
v žádném z těchto ohledů Neruda druhé poloviny šedesátých let vysloveně
neodporuje Nerudovi z časů polemiky Obrazů života a Poutníka od Otavy.
Vztáhneme-li toto vše k výše položeným otázkám: dá se tedy říci, že
uvedený text obsahuje řadu signálů (a takto dokladů možného tvrzení), že vývoj
Nerudova kritického myšlení o novodobém českém písemnictví byl v šedesátých
letech v mnoha podstatných směrech pozvolnější nežli názorové proměny
Hálkovy. A to především pokud šlo o přístup k požadavku specifického rázu
národní literatury (resp. o přístup k problému nutnosti respektovat tuto tezi jako
základ všech úvah o dalším směřování české kultury v jejích evropských
kontextech) a podporu vlastenecky-výchovné funkce literárního díla. Jako by
Neruda dával „na úkor“ těchto otázek přednost problémům jiným, pro něho snad –
na rozdíl od Hálka – aktuálnějším a podstatnějším (viz výše), v nichž se oproti
padesátým letům názorově neobrací, nýbrž de facto setrvává u tehdejších
myšlenkových východisek a v jimi určovaném směru se posouvá dál.
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Takovéto konstatování ovšem nelze zaštítit analýzou jediného Nerudova
vystoupení z šedesátých let. Ačkoli jsme předeslali, že se zde prezentované
postřehy budou pohybovat na poli vymezeném pouze vybranými otázkami části
dobového diskurzu a že není naším cílem podat komplexní obraz Nerudy-kritika
let šedesátých, odkazujeme na další autorovy texty pocházející z dané doby, jimiž
lze výše uvedené tvrzení doložit. Za jeden z nejvýraznějších lze v tomto ohledu
pokládat článek s názvem Máj. Almanach na rok 1862. Jde o Nerudovo kritické
hodnocení Hálkem redigovaného čtvrtého ročníku almanachu, jež bylo vydáno
v Času v prosinci roku 1861. Pozoruhodnou je pro nás především první polovina
textu, v níž Neruda bilancuje umělecký vývoj májového kruhu od roku 1858 a
s notnou dávkou skepse posuzuje další vyhlídky „mladé“ české literatury: „Kdo
sobě připomene první dva ročníky almanahu toho, jenž nyní již čtvrtou svou pouť
nastupuje, kdo uznal zbuzený jím tehdejší ruch literární, musí přiznat, že nemá
letošní ročník téže barvitosti, říznosti a živosti, jakou předchůdcové jeho měli a že
výsledek jeho nebude tedy tak značný jako dříve. Sledovali jsme s napnutostí jaký
vplyv as měla doba nejnovější na mladší básníky naše, bohužel nalezli jsme jen
málo stop, že by vznešená myšlénka svobody a společenský převrat byly mysli
jejich příliš rozohnily, jak se u národů jiných v podobných dobách dělo. A přece je
světová myšlenka svobody právě tak poetická jako kterýkoli cit, kterákoli
myšlenka jiná. Nemusíť proto již báseň spadat v obor básní tendenčních, dá-li se
básník unésti myšlénkou časovou. Pochopitelno jest, že básníkům našim prozatím
myšlénka ´vlast, národnosť´ odcizuje poněkud pojmy jiné…“125 Jak vidno, nejen
poslední z citovaných vět Neruda vyslovuje s jistou hořkostí a s politováním. Mezi
řádky je zde vyjádřeno přesvědčení, že bezvýhradná orientace na vlast a národ
(byť v mnoha ohledech pochopitelná) je faktorem umělecky limitujícím:
„…básník český je ještě nyní bojovníkem pro práva národnosti své, posud
nezabezpečené; svoboda vůbec však zajisté také ještě není prosta všech nájezdů,
bída společenské nerovnosti tlačí nás ještě se všech stran jako těsný krunýř,
z něhož již vyrůstáme, a právě proto se divíme, že básníci naši nejsou více nadšeni
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NERUDA, Jan. Máj. Almanah na rok 1862. Ročník čtvrtý. Redigoval Vítězslav Hálek. Čas, č.
286 a 287, 5. prosince 1861. Citováno dle: Sebrané spisy Jana Nerudy. Řada druhá, díl VII.:
Literatura (část II.). Red. L. QUIS. F. Topič, Praha 1911, s. 110-111.
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myšlénkami těmi, že nevcházejí již i v boj pro práva všelidská. Básnická naše
literatura došla by tím uznání rychlejšího i mimo vlasti naše…“126
V tomto přesvědčení se Neruda stále drží toho, co koncem padesátých let
hlásali společně s Hálkem. I když už netvrdí, že „nám jest stálé žvanění o
národnosti a vlastenectví už ´přemoženým stanoviskem´“127, tak stále setrvává při
tom, že svobodě národní důsledně nadřazuje svobodu vůbec, resp. umění vůbec,
literaturu vůbec. A právě tím se ovšem ocitá v rozporu s Hálkovými názory
z počátku šedesátých let (s Hálkem „obráceným“; s tím, co Hálek píše ve stejné
době, kdy Neruda vydává tuto bilanční kritiku čtvrtého ročníku Máje).128
Z dalších Nerudových textů z let šedesátých alespoň zmiňme (v
nastíněných ohledech) ještě následující:
Ve fejetonu nazvaném Pro lid, otištěném roku 1866 v Národních listech, se
objevuje i ve formulacích téměř doslovně stejný akcent na dobově klíčové (z
Nerudova pohledu) „společensko-literární“ fenomény jako v textu Moderní člověk
a umění: „…práce duševní nepatří více jen jednotlivcům, jakož také dějiny
nenáležejí více národu jedinému, nýbrž lidstvu celému.“129 Podobně je možné
odkázat na fejeton Matice lidu, uveřejněný 1. listopadu 1867 taktéž v Národních
listech, na článek Nový ruch literární, publikovaný 8. prosince 1864 v Hlasu a na
řadu dalších.130

V těchto,

stejně

jako

v mnoha

jiných

Nerudových

vystoupeních

v šedesátých letech, jako by tedy (vedle jiných otázek) důraz na „všelidství“
odsouval do pozadí relevanci národní individuálnosti. Jsme toho názoru, že
viditelným přehodnocením (přímo o obratu, jako v Hálkově případě, se zde patrně
hovořit nedá) těchto názorových stanovisek z konce padesátých let Nerudovo
kritické myšlení prošlo spíše až se vstupem do let sedmdesátých. Toto tvrzení lze
opět podpořit poukazem na to, co se objevuje především v některých jeho
126
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Viz výše – NERUDA, Jan. Něco o „posledním slově“. Obrazy života 1859, s. 236-237.
Citováno dle Život Jana Nerudy II., s. 223.
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Co se týče celkového obsahu citované Nerudovy kritiky, za pozornost stojí rovněž fakt, že když
se Neruda věnuje přímo jednotlivým příspěvkům obsaženým ve čtvrtém ročníku Máje, hodnotí
poměrně ostře výtvory básnické. Naopak mnohem shovívavější je k textům prozaickým, mezi
nimiž staví nejvýše Několik archů z rodinné kroniky Karoliny Světlé.
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fejetonech psaných pro Národní noviny. Za jeden z nejvýraznějších lze
v uvedeném ohledu pokládat text z roku 1874 v titulu adresovaný Našim
kosmopolitům,

tedy

představitelům

toho

„druhu

kosmopolitismu

čili

světoobčanství, jenž národnímu našemu rozvoji mohl by býti nebezpečen“, jak
stojí hned v úvodním odstavci.131 Nerudovým východiskem je zde tedy představa
ohrožení existence národa (v širokém slova smyslu – autor se nesoustředí
výhradně na situaci v kultuře či přímo v literatuře). A to takového ohrožení,
jakému jsme byli nuceni čelit v minulosti již vícekrát a které se – dle Nerudova
přesvědčení – v sedmdesátých letech objevuje znovu. Přesněji: může být opět
aktuální v případě dlouhodobé pasivity v oblasti rozvoje duševního života národa:
„Zahynul by v proudu národů, jako hyne jednotlivec v životě, když složí ruce
v klín, nestará se o nic a nepracuje praničeho.“132 A v právě v tomto ohledu
můžeme poukázat na jeden ze zřetelných posunů. Např. ve výše komentovaném
textu Moderní člověk a umění (1867) se Neruda k takto nastavenému problému
vyjadřuje rovněž, avšak místo o „zahynutí“ hovoří o „splynutí“ – a to nikoli
v negativním slova smyslu.
Ve fejetonu Našim kosmopolitům tedy naplno zaznívá to, co bychom u
Jana Nerudy předešlých období hledali marně: nejprve individuální národní
specifičnost, pak teprve lidstvo jako celek. Názor, který takto parafrázujeme, je v
textu s patřičným důrazem verbalizován opakovaně a ve finále korunován
zvoláním: „Jsem kosmopolitou nejsvětějším svým přesvědčením, ale Čechem
kosmopolitou.“133 Jistě není nesnadné vybavit si v této konkrétní souvislosti jeden
z nejznámějších výroků z polemiky konce padesátých let, jehož autorem byl Jakub
Malý: „…nepřestanu býti Čechem, abych se stal světoobčanem.“134 Eventuální (z
tohoto srovnání snad za jistých okolností vyplývající) závěr, že se Neruda
s uvedeným časovým odstupem ztotožňuje s Malým, je ovšem třeba ihned
odmítnout jako výklad nepřípustně zjednodušující skutečnou podstatu Nerudových
názorových

proměn.

Myšlenkové

jádro

fejetonu

Našim

kosmopolitům,

koncentrované v citovaném zvolání, lze totiž stejně tak dobře interpretovat
s akcentem na opačný významový směr (co se týče korelace pojmů Čech –
131
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kosmopolita), který je v něm rovněž obsažen. Tedy: nikoliv „kosmopolitismus
ano, ale hlavně češství, tj. národně-individuální svébytnost a specifičnost“, nýbrž
spíše „národně-individuální svébytnost a specifičnost ano (v případě Čecha, stejně
jako v případě kteréhokoli z ostatních kulturních evropských národů), ale vždy ve
službě lidstvu jako celku“. A zde už rozhodně nenacházíme nic, co by se dalo
ztotožnit s názory Nerudových odpůrců z konce padesátých let – a tudíž
interpretovat jako jeho naprostý názorový obrat. Naopak, v jádru většiny těchto
myšlenek autor sám sebe jako původce textů Nyní či Škodlivé směry nikterak
nepopírá. Spíše svoje úvahy a názorová stanoviska zpřesňuje a (zcela přirozeně,
nikoliv snad překvapivě) obohacuje o aspekty, které, pravda, koncem padesátých
let ze svého osobního myšlenkového obzoru výslovně vylučoval. Tedy namísto
jeho vícekrát citovaných výroků o tom, že „…nám jest stálé žvanění o národnosti
a vlastenectví už ´přemoženým stanoviskem´!“135, čteme v Janu Nerudovi
poloviny sedmdesátých let kupříkladu takovéto řečnické otázky: „Je snad již
zastaralou, pro věky odbytou, přežilou stará ta láska k vlasti, která od počátku
světa vedla lidstvo k činům nejslavnějším? Nemiluje člověk Němec, člověk
Francouz, člověk Rus, člověk Angličan, ba i člověk Američan vřele vlast svou, a
může právě člověk Čech být prvním a jediným člověkem ve světě, který vlast
svou nemiluje? Čech, který teprv zas co národ cítit se počíná, který znovu teď cítí,
že má vlast!“136 Což Neruda posléze doplňuje a podtrhuje opakovaným
vyslovením přesvědčení, že povinnost milovat svou vlast by v případě Čecha coby
příslušníka malého, tj. zranitelného národa měla platit dvojnásob.137
Prostřednictvím naposled citovaných pasáží se tedy znovu dotýkáme
otázky přítomnosti dvou vzájemně spjatých velkých dobových témat ve
vývoji Nerudova kritického myšlení: ohrožení národní existence a vzkříšení
existenčně ohroženého národa. V jiných než nerudovských souvislostech jsme již
vícekrát zmínili, že participace těchto témat na skladbě diskurzu o podobách a
funkcích české literatury druhé poloviny devatenáctého století je pro nás jedním
z dokladů životnosti mýtu, „veřejně sdílené fikce“,138 která zaplňuje domácí
135
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kulturní prostor počínaje prvními generacemi českých obrozenců. Zde jde vlastně
o trvalou představu trvalého národního ohrožení, jež je klíčovým komponentem
vnitřní struktury mýtu. Je to představa, kterou tento mýtus „potřebuje“, která ho
jednak spoluzakládá (už v době raného národního obrození je přítomna v jeho
kořenech) a i v obdobích následujících spoluurčuje jeho další vývojové tváře:
představa malého, trpícího národa, téměř zlikvidovaného někým větším a
silnějším, avšak schopného obhájit právo na svou svébytnou existenci – a „vstát
z mrtvých“. Jan Neruda tento mýtus (vyjadřovaný metaforou vzkříšeného hrdiny,
který je však znovu a znovu ohrožován), tuto „hru“ přijímá také. I on „veřejně
sílenou fikci“ sdílí – v jejích základních (zakládajících) aspektech a konec konců
posléze i ve způsobech její artikulace.

Ze všeho výše řečeného vyplývá ještě jedno zjištění, které stojí za
zdůraznění a komentář. Na pozadí sledování proměn Nerudových postojů, jež
zaujímal k otázkám poměru národní identity (otištěné a uchovávané v národní
literatuře a takto právě a výhradně – dle dobového náhledu – národní literaturou
reprezentované) a evropského kontextu během období mezi nástupem májové
generace a sedmdesátými léty, se nám otevírá možnost přesněji vymezit
významovou náplň a vzájemný vztah dvou mnohokrát užitých pojmů, které lze
z více hledisek pokládat za zásadní: všelidskost a světovost národní literatury.
Ačkoli byly ve své době i v rámci literárněhistorických reflexí prováděných
s větším či menším časovým odstupem nesčetněkrát vysloveny v podobných
souvislostech, dle našeho mínění je nelze zcela ztotožňovat. Jednoduše řečeno,
každý z nich se pohybuje na jiné sémantické rovině; významové vazby, do nichž
má jeden resp. druhý tendenci vstupovat, jsou „kvalitativně“ odlišné.
Pokud jde o pojem všelidskost: v jeho podstatě je de facto obsaženo, že i
v případech, kdy je užíván ve vztahu k beletrii (ve smyslu „všelidská povaha
uměleckého díla“), neustále přesahuje z literatury ven – jak je dobře patro
kupříkladu právě v textech Nerudových. Adjektivum všelidský takto vyjadřuje
úsilí o splynutí (v pozitivním slova smyslu) individuálního s obecným. Ve
slovníku májovců na konci padesátých let je to úsilí o vstup do prostoru, v němž je
hranice mezi specifiky jednotlivých národních celků irelevantní. Neboť ona
všelidskost pro ně představuje soubor takových aspektů duševního a
myšlenkového obzoru reflektujícího a interpretujícího dějinnou i aktuálně
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prožívanou realitu, které jsou „internacionální“ – ve smyslu „společné všem“,
nezávislé na svém původu, na příslušnosti k tomu či onomu komponentu, jenž se
na utváření obecně lidského celku podílí. Což byl dle jejich tehdejších odpůrců
výraz zavrženíhodného smýšlení, kterému dávali pejorativní nálepku kosmopolitní
(míněno „odnárodněné“). V šedesátých a v sedmdesátých letech, jak jsme se
pokusili prokázat, se přístup protagonistů májové generace k tomuto problému
výrazně posouvá a mění. Důraz na „obecně lidské hodnoty“ sice přetrvává, ale
v rámci toho, co je vymezováno jako obecně lidské, musí být zřetelně
rozeznatelné to specificky individuální. Přesněji: specifičnost jednotlivých
národních kultur je východiskem, všelidské hodnoty jsou cílem. Teprve na základě
vzájemného obohacování tím, co je primárně individuální a svébytné, je
„všelidský kulturní obzor“ zakládán. Vzletně řečeno s Nerudou let sedmdesátých:
„Pojem ´lidstva´ neobsahuje jen národ jediný, neb národy tři, nýbrž národy
všechny. Všichni národové dohromady, v tom je pojem, krása, pokrok a věčnost
lidstva. Všichni národové mají k všeobecným cílům humanním přispět
individualitou svou, plně dle vrozených jí talentů rozvinutou.“139
Ve světle právě uvedeného je odlišnost pojmu světovost patrná na první
pohled (jakkoli se stával předmětem podobně laděných kontroverzí jako otázka
kosmopolitismu). Byl zkrátka užíván v rámci jinak formulované ambice domácího
písemnictví: česká literatura má usilovat o to, aby svými kvalitami vystoupila po
bok vrcholných výkonů světových kulturních velmocí. To jest aby s nimi byla po
této stránce (na rovině konkrétního slovesného druhu, žánru apod.) srovnatelná,
nikoliv aby s nimi splynula – tím, že cíleně „vstoupí do služeb“ celku, který zruší
relevanci její původní jedinečnosti. Přirozeným jádrem sporů o světovost české
literatury pak byl problém „kopírování“, tedy nápodoby cizokrajných modelů
z důvodu nedostatku vlastní invence či spíše neochoty důvěřovat vlastním,
národním kulturním kořenům coby dostatečně potentnímu, tj. výhradnímu zdroji
umělecké tvorby – použijeme-li parafráze častých výtek adresovaných právě
májovcům (a jejich neskrývaným sympatiím k mladoněmeckým vzorům). Lze říci,
že v Nerudově a Hálkově uvažování na konci padesátých let skutečně nebyl
požadavek světovosti českého písemnictví podmíněn nutností zachování jeho
specifické tváře. Později se ovšem i v tomto ohledu jejich vize budoucího
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směřování české literatury proměňuje a dříve absentující prvek v ní naopak začíná
hrát klíčovou roli: české literární dílo bude světovým jen tehdy, bude-li věrným
odrazem duševního života národa.
Po takovém díle budou Hálek s Nerudou volat a najdou ho (jeho
„prototyp“) – v próze Karoliny Světlé: „´Vesnický román´ můžeme směle nazvati
nejen nejpůvabnější snad povídkou literatury české, ale jednou z nejkrásnějších
prací novelistické literatury vůbec. V práci té stojí zajisté Světlá samostatně na
stanovisku světovém; povahy její vystupují tu až na zápasiště myšlenek všeobecně
platných, na zápasiště principů náboženských a společenských, perspektiva tu jest
velkolepá a při tom určitost povah tak plastická, ano řeknem specificky česká, že
´Vesnický román´ směle můžeme poslati do světa co svou novelu českou.“140
„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, spůsobilou, aby uvedena v český román připojila
k světové literatuře článek nový, tím zároveň českou literaturu důstojně uvedla
v písemnictví to světové. /…/ ´Vesnický román´, uveřejněný ve ´Květech´, a ´Kříž
u potoka´, jejž vydala právě Matice lidu, jsou takými díly původními, která se
rovnají všem cizím.“141

V návaznosti na komentář k problematice všelidskosti a světovosti české
literatury závěrečná poznámka:
Dostáváme se s ní časově ještě dále, tedy opět za horizont sedmdesátých let
– ve snaze znovu podpořit úvahu o doteku blížícího se konce století
s myšlenkovým obzorem let padesátých (v rámci vývoje kritického diskurzu o
národní literatuře). Pokusíme-li se nahlédnout nejzazší vývojové konsekvence
uvažování v mezích pojmů všelidskost a světovost – a v mezích dalších otázek,
kterých jsme si všímali na pozadí Hálkova a Nerudova kritického díla –, dojdeme
patrně ke statím Schauerovým,142 v nichž najdeme dobově nejrazantnější
pobídnutí k zásadní změně přístupu k některým klíčovým problémům. Schauerovy
texty totiž směřovaly k (znovu)nastolení otázky, zda o onu původnost vycházející
z ryzí podstaty češství můžeme a máme vůbec usilovat, když „náš národ jakožto
140
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samostatná svérázná individualita skoro již neexistuje, poslední zbytky jeho
osobitosti právě za našich dnů bez pomoci a beze stopy zanikají.“143
V celoevropském kontextu tuto skutečnost nevnímá jako záležitost výhradně
českou, nicméně vyjadřuje přesvědčení, že u nás je takto nasměrovaný vývoj
zřetelnější než kdekoli jinde: „…jednotliví národové, jakožto určité individuality
stále více se stírají, že zvyky a mravy, které se udržely po sta a tisíciletí, hned při
prvém styku s moderní kulturou vadnou a hynou, a s nimi že vůbec vysychá jejich
zdroj, národní duch. Jak již řečeno, byli jsme tomuto proudění časovému vydáni
zvláště my, kteří, majíce s minulostí jen slabé spojení, měli jsme jen chabé národní
kořeny.“144
V české literatuře devatenáctého století Schauer nachází jen málo
osobností s originálním autorským rukopisem. Tvrdí, že již naši první výrazní
básnici Mácha a Čelakovský „byli si vědomi svého žákovství u cizích velmistrů“ a
když „později, asi roku 1858, vystoupily nové tvůrčí talenty, zahnány byly
odporem vládnoucích úzkoprsých držitelů literatury na zvláštní mlhavě
romantické dráhy…“145 Za jedinou výjimku zřetelně vystupující nad úroveň takto
neutěšených poměrů pokládá Boženu Němcovou, na milost pak bere ještě několik
dalších spisovatelů, v čele s Janem Nerudou a Karolinou Světlou; ačkoli nelze
přehlédnout, že výše citovaná kritická poznámka o zvláštních mlhavě
romantických drahách byla – v kontextu dalšího tvůrčího vývoje autorů májové
generace – adresována především právě Světlé (k této problematice podrobněji
ještě dále).
V takto nastavené reflexi novodobých domácích kulturních dějin,
aktuálního stavu českého písemnictví a vizí jeho budoucích tváří jako by se se
vstupem do devadesátých let devatenáctého století ohlašoval rozpad mýtu o
vzkříšení jedinečného národa-„hrdiny“. Jako by o sobě dával vědět – mimo jiné
právě v citovaných slovech Schauerových – oživením toho, co hlásali Neruda
s Hálkem

a

jiní

koncem

let

padesátých:

upřednostňování

individuální

specifičnosti, jakožto prvořadý požadavek kladený na národní literaturu, postrádá
smyslu. Lpění na zachovávání a zřetelné rozeznatelnosti hranic mezi jednotlivými
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národními kulturními celky je vnímáno jako anachronismus, neboť vše směřuje ke
splynutí s tím, co je nahlíženo a pojmenováváno jako všelidské. Je přitom
zajímavé sledovat, jak kupříkladu mladý Hálek (tedy Hálek před svým názorovým
obratem) tuto vývojovou tendenci vítá a podporuje s neskrývaným nadšením,
kdežto Schauer se o tomtéž vyjadřuje s notnou dávkou hořkosti: „…všechen ten
složitý aparát, který má v lidu probuzovati národní uvědomění, pracuje o závod,
aby setřel poslední zbytky národní osobitosti…“146
V jeho případě – avšak ani v případě raných májovců, jak jsme již
zdůraznili – tedy nejde o naprosté zavržení národní identity jako něčeho zcela
nepodstatného a pominutelného. Jedná se spíše o odmítnutí preference svébytného
bohatství domácích kulturních dějin – a tvůrčích modelů, které právě výhradně
cestou této preference usilují o umělecký výraz národní specifičnosti; k čemuž lze
vztáhnout i Schauerovy nejznámější „kacířské myšlenky“, byť byly ve stati Naše
dvě otázky (1886) usazeny do širších, kontextů, než jaké sledujeme zde: „Nemohli
bychom /…/ přimknouti se k intenzívnímu a extenzívnímu duševnímu životu
velikého národa a pro lidstvo i sebe více učiniti, nežli můžeme svými omezenými
prostředky? /…/ stojí-li naše národní existence skutečně za tu námahu, je její
kulturní hodnota tak ohromná?“147 atp. Obecně vzato Schauer význam národní
svébytnosti a osobitosti rozhodně nepodceňuje. Ba právě naopak.
Mluví totiž mimo jiné také o světovosti – ve smyslu srovnatelnosti toho, co
je naše, s tím, co je cizí. A rovněž v těchto jeho úvahách, vedle již zmíněných,
nelze nevidět podobnost se spory konce padesátých let a zároveň tedy další,
z hlediska dlouhodobého vývoje patrně vrcholnou fázi průběžně rozvíjeného
diskurzu o uměleckém realismu. Čili opět, jako v čase názorových střetů mezi
Obrazy života a Poutníkem od Otavy – a nyní o krok dále: světovou dokáže naše
literatura být jen tehdy, soustředí-li se na uměleckou reflexi dobově aktuálních
témat (což je také jediný žádoucí způsob prezentace specifik národní identity
v literárním díle): „…cizina si nás bude všímati a ceniti, jakmile jí podáme díla
skutečně naší době přiměřená, tj. přesně charakteristická, národní, čili, jak nynější
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běžná terminologie praví, realistická.“148 Schauerova skepse vůči možnostem
naplnění takovýchto ambicí českého písemnictví pak pramení především ze
skutečnosti, že (dle jeho názoru) naše literatura dob minulých dokázala podobný
výkon předvést pouze v několika ojedinělých případech. Citovaný výrok je
součástí autorova příznivého posuzování uměleckých kvalit Nerudových Trhanů.
Relativně nejširší potenciál v uvedených intencích ovšem Schauer nachází
v látkách venkovských: „…skutečně také ještě naše selská třída (k níž počítáme
též obyvatelstvo předměstské a část dělnictva) nejvíce reflektuje to, v čem bychom
hledali ryzího národního ducha.“149 Zde jsou některé základní znaky národní
osobitosti dosud zachovány, avšak přežívá jich tak málo, že uchopit je se stává pro
spisovatele vážným problémem. Což je také důvod, proč ani tato „nejnadějnější“
oblast zdrojů literární tvorby nedala v našem prostředí vzniknout velkému románu
evropského střihu (podle Schauerových představ, ve výše nastíněném smyslu).
Svoje přesvědčení stvrzuje i v momentech, kdy jako čestné výjimky vyzdvihuje
Boženu Němcovou a Karolinu Světlou: „…a proto se s pravým venkovským
románem nesetkáváme v celé literatuře naší ani s jedním, abstrahujeme-li opětně
od čestné výjimky Babička. – Babička je spíše cyklem obrazů ze života lidu nežli
vlastním vesnickým románem. Menších obrazů venkovských dala nám B.
Němcová ještě několik, částečně znamenitých. Literární spravedlnost vyžaduje,
abych se na místě tom dotkl uctivou vzpomínkou pí Karoliny Světlé jakožto
básnířky několika dobrých i výtečných novel a povídek venkovských…“150
V případě Světlé tedy oceňuje výhradně kratší prozaické útvary, přičemž
nejvýše staví jednu z autorčiných nejstarších ještědských povídek Krejčíkovu
Anežku151 (naopak odsuzuje Skaláka152: „Vychvalovaný Skalák je výplod
nezdařeného kompromisu mezi realismem a romantismem a hřeší na obě
strany.“153). Její ještědské romány – opěvované Nerudou a Hálkem koncem
šedesátých let – nechává zcela stranou. Formulace důvodů tohoto jeho
148
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„opomenutí“ je sice záměrně neadresná, nicméně nad tím, komu byla určena
především, patrně netřeba dlouze hloubat: „Někteří naši spisovatelé se domnívali,
že nám podají skutečný vesnický román, seberou-li a vetkají do děje co nejvíce
pověstí, zvyků a pověr atp.; přitom však zapomněli, že to jsou jen věci vnější,
kterými se životní nerv a jádro národní povahy pranijak nedotýká. /…/ Rovněž
podávány nám byly kolikráte romantické zápletky a divoké scénky à la George
Sand za vesnický román; proti tomuto falšování skutečnosti a nadužívání
obecenstva jest se nám rozhodně ohraditi.“154

Komentářem k Schauerovým statím tedy uzavíráme kapitoly, jejichž cílem
bylo vymezení některých základních aspektů diskurzu o povaze a úkolech národní
literatury rozvíjeného v průběhu druhé poloviny devatenáctého století. Výše
citovanými větami se už zároveň dotýkáme díla spisovatelky, na níž zaměříme
pozornost v úvahách následujících.
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2. Karolina Světlá: účastnice i „téma“ kritické rozpravy o úkolech
národního písemnictví
„…v obrazích Světlé vyrůstá nám z šera zašlých věků neúmorné dědictví téže české povahy,
kterou dokazují dějiny, a která se neztratila v prázdnu jako dým, leč koluje, nezvratným zákonem
v nás přenešena…“
(Eliška Krásnohorská, 1880)155

Na literární odkaz Karoliny Světlé hodláme nyní pohlédnout právě
prizmatem otázek otevřených v prvním oddílu práce. V první řadě se zdůrazněním
toho, jak se k dobovým problémům stavěla ona sama, z jakých názorových pozic
vystupovala v diskurzu o literatuře coby kritický recipient novodobých produktů
českého písemnictví. Průběžně se přitom budeme vztahovat zejména ke dvěma
okruhům otázek: půjde nám jednak o zachycení toho, jak se Světlá vyrovnává
s otázkou tendenčnosti literárního díla ve svém myšlení o literatuře (až následně,
v dalších kapitolách, se pokusíme popsat a interpretovat způsob, jakým se
tendence projevuje v její umělecké tvorbě – se zohledněním dobové kritické
reflexe těchto aspektů jejího díla); zároveň se takto budeme vztahovat k otázce
mýtu. Neboli: samotnou Světlou reflektovaný vztah literárního díla a tendence (ve
smyslu naplnění vlastenecky-výchovné funkce slovesné tvorby) budeme zvažovat
jako problém autorčina „pohybu v mýtu“ o vzkříšené národní identitě.

Dílo Karoliny Světlé tedy vnímáme jako organickou součást širokého
diskurzu, jehož mytické kořeny se našemu pohledu odhalují ponejvíce právě
v nastavení dobové kritické recepce českého písemnictví, ve které je trvale (ačkoli
v různých modifikacích a proměnlivých souvislostech) přítomna otázka po
žádoucí tvářnosti literárního typu věrně zobrazujícího národní duševní a
myšlenkový obzor, postihujícího povahu jeho historických východisek i aktuálně
prožívanou současnost. Chceme-li dále sledovat, jakými cestami se do takto
vymezeného „recepčního prostoru“ dostávala tvorba Světlé a jak v něm byla čtena
a interpretována, je nasnadě jakožto první dobovou čtenářku zohlednit samotnou
Karolinu Světlou. Je dobře známo, že málokterá z literárně činných žen druhé
poloviny devatenáctého století věnovala artikulované recepci156 soudobého
155
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kulturního provozu takové úsilí jako právě ona. A že málokdo další po sobě
zanechal tak bohaté (a to především v uvedeném ohledu) vzpomínkové materiály,
jak tomu je v jejím případě.157 Jistě by se ihned dalo namítnout, že informační
nasycenost těchto memoárů poněkud paradoxně prokazovala ještě v dobách
nedávno minulých recepci díla Karoliny Světlé a hodnocení jejího významu
v dějinách českého písemnictví spíše medvědí službu. Autoři monografií o
spisovatelčině životě a díle – počínaje Terézou Novákovou a konče Josefem
Špičákem – pracovali s těmito vzpomínkami jako s naprosto hodnověrným
materiálem. I drobné pisatelčiny úvahy nebo marginální poznámky leckdy téměř
doslovně přejímali do konstrukce jejího životopisu coby nezpochybnitelná fakta.
Ba co více, často jich využívali jako interpretačního klíče k rozkrývání některých
aspektů sémantické výstavby autorčiných próz.158 Jako by nebrali v úvahu, že
k detailům (tedy např. k přímou řečí vyvedené reprodukci toho, co tehdy přesně
prohlásil ten či onen)159 líčeným s odstupem zhruba dvou desetiletí je přece jenom
nutno přistupovat s jistou rezervou. A především: jako by nechtěli uznat sílu
autostylizace vypravěčského subjektu těchto textů – tedy součást záměrně
zvoleného (anebo bezděčného, spontánního) nastavení autorského rukopisu, která
již ze své podstaty historiografickou věrohodnost výpovědi přirozeně „deformuje“.
K tomu, jakým způsobem přistupovala romanopiskyně Světlá k tvorbě
textů ležících mimo obor beletrie, se v poněkud jízlivé (leč trefné) poznámce
vyjádřil Emanuel Chalupný, když roku 1911 hodnotil charakter čerstvě
publikovaných dopisů Karoliny Světlé Janu Nerudovi a významový dosah této
157
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edice pro eventuální nové interpretace spisovatelčiných próz. Usoudil, že vydané
dopisy „osvětlují Světlou samu. Opravdu dokazují, že postavy hrdinských žen
v románech jejích nejsou vyčteny od Sandové nebo odjinud, nýbrž čerpány
z vlastního nitra jejího. V jejích románech, ať si vypadají romanticky, obráží se
tedy skutečný život, ovšem ne vnější, nýbrž vnitřní.“ Vzápětí však dodal:
„Bohužel zároveň je viděti, jak naopak zase v jejím životě se obrážejí její romány
a jak obrazivost ji vede k pathosu, bránícímu jí v střízlivé úvaze.“160 – Stylotvorné
prvky v osobní korespondenci a v memoárech samozřejmě nelze klást na stejnou
úroveň. Nicméně i na zmiňované vzpomínky Karoliny Světlé lze pohlížet podobně
a brát při jejich četbě v úvahu individuální, příznakově beletristickou autostylizaci
jako „patologický jev“ svého druhu. Jako fakt (či celkem pravděpodobnou
možnost), že Světlá „nedokázala nepsat romány“ ani v textech zcela odlišné
žánrové příslušnosti.
Za předpokladu střízlivého posuzování dokumentární hodnoty těchto
memoárů, neboli s vědomím nutnosti číst zejména některé pasáže v daném smyslu
kriticky, nicméně docházíme k uznání faktu, že se jedná o nesmírně cenný
pramen, a to zejména ve dvou ohledech. Jednak nabízí množství poznámek i
rozvitějších pasáží, ve kterých sama Světlá zpětně hodnotí kulturní kontext
(dobový stav národní literatury), do něhož koncem padesátých let vstupovala. A
za druhé: jak v jejích vzpomínkách, tak i v časových a příležitostných projevech
nacházíme početnou řadu výroků zacílených přímo k jádru námi sledovaných
otázek: vymezení pojmu národní literatura a definice úkolů českého spisovatele.

Reminiscence jejího vlastního vnímání různých tváří českého písemnictví
doby kolem poloviny devatenáctého století nabízí zřejmě v nejhojnější míře spis
Z literárního soukromí. Zde se Světlá vrací mimo jiné k časům, kdy se jako
čtenářka teprve seznamovala s českou literaturou. Z řady zde popisovaných
zážitků je jeden prezentován se zvláštní intenzitou; roku 1849 byla tehdy
devatenáctileté Johanně Rottové představena Božena Němcová. Na počátku jejich
jen několik let trvajících, zato však v mnoha směrech velmi důvěrných kontaktů,
údajně stály právě hovory plné úvah o aktuálním stavu naší soudobé literární
produkce. Tvůrčí osobnost Němcové se tehdy nenacházela v jednoduché pozici.
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Čelila stále sílícím tlakům ze strany přátel z pražských vlasteneckých kruhů, kteří
jí poměrně ostře připomínali, že se „již dost nasbírala pověr mezi lidem
českým“161, a žádali si od ní „Dílo“, jaké v naší próze postrádala i mladá čtenářka
českých knih Rottová. Její kritické výroky ovšem nebyly namířeny přímo proti
Boženě Němcové (ta prý byla naopak výjimkou, která ji dokázala upoutat). Týkaly
se úrovně domácí prozaické tvorby obecně: „Seznámivši se s literaturou českou,
vřele jsem ocenila její básníky, nedostižné tlumočníky národní poesie:
Čelakovského a Erbena, okouzlujícího Máchu, nadšeného Vocela, jemnocitného
Jablonského atd., ale prosaisté čeští docházeli u mne mnohem menší obliby. /…/
Doopravdy mne poutali jen Tyl a Němcová.“162 Karolina Světlá vzpomíná, jak
právě Němcové vyjevovala svůj údiv nad tím, čeho všeho česká próza – na rozdíl
od poezie – není schopna využít; jaké funkce by v kontextu národní literatury
mohla a měla plnit, ale neplní. Jestliže shledávala „nedostižné tlumočníky národní
poesie“ v tehdejších představitelích našeho básnictví, u prozaiků naopak onu
snahu tlumočit to, co pochází ze samotného jádra duševního života národa, téměř
nikde nenalézala. V názorové shodě s řadou svých souputníků i příslušníků
následujících generací přitom pokládala právě tuto tvůrčí tendenci za to hlavní, co
zajišťuje velkým evropským literaturám jejich velikost – míněno světovost.
Postrádala-li Světlá velikost tohoto druhu u dobové prozaické produkce domácí,
bylo tomu tak především proto, že jako potenciální pramen nejvěrnějších „zpráv“
o duši českého lidu zůstával trestuhodně nevyužit venkov. Byť se mnozí autoři
venkovským látkám věnovali, nedokázali z nich, dle jejího názoru, vytěžit to
nejpodstatnější: „I vyčítala jsem konečně Němcové /…/, že v pracích spisovatelů,
již látky vesnické si obrali, ihned jsem pohřešovala, poznávajíc literaturu českou,
onen živel, a že jest mi naprosto nepochopitelno, proč právě tuto tepnu,
nejdůležitější to v celém ústrojí našeho národního života, z níž se přec vyprýštil
veškerý mohutný proud našich dějin, jako by schválně podvazovali, nevšímajíce si
jí, tváříce se, jako by jí ani nebylo.“163
Ačkoli máme stále na paměti, že rekonstrukci pocitů a myšlenkových
pochodů prováděnou s odstupem více než dvaceti let (navíc přirozeně
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„deformovanou“ specifickou stylizací daného aktu vyprávění) nelze brát ve všech
ohledech doslovně, je jistě přinejmenším pozoruhodné, jak rozsáhlý prostor a jak
značný akcent Světlá ve vzpomínkách na svoje literární začátky věnuje právě této
problematice. Svou váhu má tedy už samotná skutečnost, že se její uvažování na
přelomu sedmdesátých a osmdesátých let stáčí právě tímto směrem – že má
potřebu se k daným jevům znovu vyjadřovat. Celkovým nastavením toho, na co a
jak bude vzpomínat, totiž vlastně sama označuje a vymezuje otázky, které pro ni a
její dobu byly zásadní a ke kterým se vracela celoživotně, neboť neztratily
(nemohly ztratit) na důležitosti ani později. Jinak řečeno: i v případě „ladění“
těchto memoárů jde o jeden z řady zcela konkrétních a výmluvných dokladů toho,
že český spisovatel debutující na poli slovesného umění v polovině devatenáctého
století nemohl zároveň nevstoupit přímo do centra sporů o charakter národní
literatury a o její světovost; a především: že v žádném momentu celé své další
kariéry jednoduše neměl šanci tento diskurz opustit (leda by nadobro přestal psát,
anebo zemřel). Sdílel-li autor veřejný prostor umělecké literární tvorby, musel
přirozeně sdílet i diskurz o tomto prostoru (buď jako jeho kritický aktér, nebo jako
jeho „téma“), rozpravu vymezovanou a určovanou pojmy národ, lid, národní
literatura, úkol spisovatele atp. – tedy: nutně musel být součástí obojího, neboť
obojí tvořilo nedělitelný celek.
Ve vzpomínkách Karoliny Světlé i v jiných jejích textech reflexivního
charakteru lze pak sledovat jednotlivé tematické podoblasti, do nichž se celé toto
diskurzivní pole rozbíhá. Jak bylo zmíněno, svým významem vystupují do popředí
zejména dvě komplementární otázky: obsah samotného pojmu národní literatura a
úloha spisovatele. S mohutně patetickým gestem (které ovšem naprosto souzní
s konvencemi dobové rétoriky tohoto ražení) se k nim vyjadřuje též ve druhé
z rozsáhlých memoárových prací – v Upomínkách vycházejících v polovině
sedmdesátých let ve Vlčkově Osvětě: „… káže nám tedy nejen pouze pieta
k předkům našim a odkazům jejich, nýbrž především svatá vlastenecká povinnost,
aby každý z nás v kritické této době, kdež se snad rozhodněji než kdy dříve jedná
o naše bytí a nebytí, dle sil a schopností svých se snažil vynajíti, stopovati a
zachytiti každý i ten nejslabší rys zvláštnosti naší národní, než ještě se rozplyne ve
všeobecném onom rázu, jejž zanedlouho stejná u všech národů vzdělanost vtiskne
ve tvářnost celé Evropy, abychom takto si poznamenali, co v ní bylo a jest našeho,
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a tím navždy vykázati se mohli.“164 Dále tvrdí, že „za kronikáře vnitřních /…/
dějin jsou povoláni románopisci; jim přísluší je sledovati, studovati a otázky
sociální a psychologické, kterým v nich přišli na stopu, zahalené v roucho
umělecké fikce před obecenstvem rozlušťovati“ a že vrcholem toho, co může
dokázat skutečně talentovaný a národně uvědomělý autor, je podávat svému
čtenářstvu „v zlatém zrcadle svého umění odlesk národní naší individuality…“165
Vyjadřujíc se k této otázce volí Světlá leckdy ještě mnohem průraznější
formulace. Hovoří nikoli pouze o úloze českého spisovatele, nýbrž přímo o jeho
povinnosti: „Ale český básník má úkol naléhavější, důležitější než básník
kteréhokoli národa jiného. Ozývá se sice z mnohých stran rozhorlené volání, že
básníkovi se musí poskytnout úplná svoboda – ne, nejsem toho náhledu. Má sice
boháč právo promarňovati zděděné svoje zlato, ale básník nemá práva
promarňovati zlato svého talentu, libovolně nakládati s poklady, jimiž příroda
ducha jeho obohatila, jest povinen za přednost, kterou mu skytá, věnovati se
svému národu, to jest: národní jeho osobnost přivésti k nejkrásnější, nejmohutnější
platnosti.“166
Následně se tedy vnucuje otázka, jak sama Světlá definuje onu podstatu
národní naší individuality, k jejímuž studiu a uměleckému ztvárňování vybízí
české spisovatele. Odpověď nalézáme na jiném místě právě citované úvahy (resp.
jejího patrně nikdy nedokončeného náčrtu) s výmluvným názvem Co úkolem
básníka, která pochází pravděpodobně rovněž z let sedmdesátých.167 Skutečným
„základem národní povahy české“ je pro ni „nevyrovnaná prostota tíhnoucí
k cílům nejvyšším“, kterou „…shledáváme v každé veliké osobnosti na jevišti
našem dějinném.“168 Když uvádí jako konkrétní příklady Husa, Žižku a jiné a
vzletně dodává: „…jaká to prostota v jejich konání, jaký to vzlet v jejich
myšlenkách, jaká to hloubka v jejich zásadách…“169, lze v jejích formulacích opět
vidět projevy myšlenkových stereotypů, jejichž základy leží v uvažování
obrozenské generace Jungmannovy a Kollárovy; lze je vnímat jako ozvuky
164
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prakořenů mýtu o tom, jací jsme ve své podstatě byli a v jakém směru bychom
měli svoji spící identitu opět probouzet. Vladimír Macura ve Znamení zrodu
upozorňuje na význam Herderova vlivu na vytváření známé obrozenské představy
„holubičích, trpělivých, jemných Slovanů“. V pohledu na dobové pojmosloví
ovšem zároveň zdůrazňuje fakt koexistence atributu „měkcí a poddajní“
s atributem „zmužilí“, „bojovní“, „chrabří“.170 Fakt, že právě tomuto aspektu
celého diskurzu, této části dědictví obrozenského mýtu, dává Karolina Světlá
výraz rovněž (resp. především) ve svém beletristickém díle, je zcela zjevný – a jí
samotnou nesčetněkrát komentovaný: „věrně zobrazených“ heroických typů
povstavších z nejprostších poměrů (přitom intelektuálně převyšujících své okolí a
vybavených

nejvyšším

možným

počtem

charakterových

ctností,

včetně

bojovnosti, schopnosti vzepřít se a odhodlání k položení oběti) nacházíme v jejích
románech víc než dost.

Stejně jako u Vítězslava Hálka a Jana Nerudy je ovšem i v případě
Karoliny Světlé nezbytné zohlednit aspekt vývojových proměn v utváření jejích
stěžejních názorových stanovisek. Jako nejvýmluvnější z četných spisovatelčiných
kritických sebereflexí se v daném ohledu jeví krátký text koncipovaný jako
předmluva k próze Z našich bojů, která původně vycházela na pokračování
v Ženských listech od května do října roku 1883. Světlá se zde ve vzpomínce vrací
o čtvrtstoletí zpět, do doby svého vstupu do publikačního prostoru po boku dalších
osobností generace almanachu Máj. Charakterizuje svoje tehdejší postoje a jedním
dechem vysvětluje nutnost jejich radikálního přehodnocení, přičemž toto
vysvětlení lze mimo jiné chápat jako obhajobu individuálního „uměleckého
programu“, jako artikulaci tezí, dle nichž se Světlá rovněž coby beletristka hodlala
i nadále – tj. v osmdesátých letech – řídit: „Měla jsem za to, jako snad všichni
tehdejší soudruzi moji, že jsou otázky národností dávno již mezi námi odbyty,
přemoženy, podstata naší českoslovanské bytosti úplně a všeobecně uznána a
zabezpečena, že nebude míti spisovatel jiné již u nás úlohy než přihlížeti v dílech
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svých k zájmům čistě lidským, všem národům stejně důležitým a posvátným.
Byltě to osudný klam.“171
Světlá zde tedy sama sebe vidí jako tu, jež byla teprve postupně, pod
tlakem nových poznání přivedena k názorovému obratu – nikoliv nepodobnému
tomu, jakým si prošel též Hálek. Ve světle tohoto provolání pak působí možná
poněkud paradoxně skutečnost, že naprostá většina ze zástupů jejích soudobých i
budoucích obdivovatelů toto její „sebehodnocení“ nesdílela. A pokud sdílela
(dejme tomu, že ano), pak jej tedy odmítala učinit takovou součástí vlastní recepce
a reflexe spisovatelčina díla, na kterou by bylo třeba klást výslovný důraz. Ba
naopak: v drtivé převaze byl přístup, který lze ilustrovat kupříkladu výroky
obsaženými ve studii Elišky Krásnohorské Dvě básnířky lidu z roku 1880, kde
autorka vyznění citované sebereflexe Světlé vlastně zcela popírá. Interpretuje zde
úlohu jednotlivých aktérů názorových střetů konce padesátých let s důrazem na to,
že všichni generační souputníci Karoliny Světlé se v začátcích své kariéry
nechávali výrazně ovlivňovat cizinou. Oproti nim však, podle Krásnohorské,
jediná Světlá „hned od počátků byla tím, čím jest, byla svojí, původní a
charakterní /…/ jadrně českou…“172; tou, která v každém momentu svého
veřejného působení „chtěla nejlepšími silami svými až do úpadu sloužiti národní
věci.“173 Fakt, že takto nastavený pohled na dílo Karoliny Světlé (ztotožňující ji
s dobovým ideálem národní spisovatelky) byl až na výjimky bezvýhradně přijímán
a postupem času takřka kanonizován, doložíme na četných příkladech
v následujících kapitolách práce.

Jiná stať z pera Karoliny Světlé, pozoruhodná z hlediska osvětlení
spisovatelčiných postojů k námi sledovaným otázkám, vyšla pod názvem Několik
slov o významu literatury v Kalendáři paní a dívek českých na rok 1889. Jde o text
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ze samotného sklonku autorčiny tvůrčí dráhy; o text, který nebilancuje výslovně,
spíše mezi řádky v něm dochází k zajímavému střetávání a míšení původem
starších témat diskurzu o národní literatuře s tím, co pisatelka pokládá za aktuální.
V první řadě: nacházíme zde projevy naprostého přesvědčení o
jedinečných možnostech literatury, o její nezastupitelnosti: „Aby však [národ] při
síle své se udržel a žádným neštěstím překvapiti se nedal, nutno, aby si byl jist,
kam směřuje, a tíhl k dovršení svého úkolu. K tomu dopomůže mu hlavně
literatura, a to především básnická, jež se obírá potřebami jeho duševními,
stránkami jeho mravními, v níž zahrnuta tragédie, epos, román, novela atd., krátce
vše, co nazýváme beletrii.“174 Obsah a dosah takto vymezené funkce národní
literatury Světlá vzápětí dále rozvádí: „Hlavním úkolem písemnictví básnického či
beletrie jest přispěti u svého obecenstva k porozumění života, líčiti jej v celém
jeho rozsahu jak ve vřavě bojů, tak na výsluní vytříbenosti, tak v prostotě
nejskromnějších poměrů, ukázati mu, jaké jsou jeho v něm povinnosti, kam čelí,
objasnit mu je a takto mu je usnadniti. /…/ I snaží se tedy dílo básnické povznésti
svého čtenáře z úzkého kruhu jeho osobnosti k výši celého člověčenstva a
poukazuje mu k takové činnosti, kdež má sice každý svůj zvláštní úkol, kdež ale
každá osobnost se rozplývá, sloužíc zájmům všech.“175 Budeme-li v citovaných
výrocích hledat konkrétní ozvuky problémů, jež se dostávaly do centra pozornosti
dalších osobností májového kruhu již koncem padesátých let, vystoupí do popředí
zejména absence důrazu na pojmenovávání jinakosti, absence potřeby vymezovat
se vůči tomu, co je „jiné“, tedy cizí. Místo ní se v těchto úvahách Karoliny Světlé
oživuje důraz na všelidskost, jíž má vše individuální sloužit. V takové představě je
ovšem přirozeně ukotveno vědomí toho, že to národně-individuální je prvořadé (a
to nejen ve smyslu prvotní). K podpoře projevů jedinečnosti národního
myšlenkového a kulturního obzoru má být úsilí českého spisovatele zaměřeno
především. Onen přesah, výstup „k výši celého člověčenstva“, se pak dostaví jako
přirozený „produkt“ primární péče o to, co je naše.
Neméně výraznou tematickou rovinu Několika slov o významu literatury
pak tvoří poznámky zacílené k problematice vztahu uměleckého díla a
empirického prožitku skutečnosti. Rovněž v této otázce (možná výrazněji než
174
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v kterékoli jiné) se Světlá vyrovnává s jednou z významových dominant rozpravy
o charakteru a úkolech českého písemnictví vyhrocené koncem padesátých let. A
posouvá ji dále, přibližně v těchto intencích: podporuje dílo, které líčí život
„v celém jeho rozsahu“ (viz výše), s náležitým důrazem však dodává: „Není
pravým básníkem a povolaným spisovatelem, kdož nevidí než skutečnost, to jest
věci pouze tak, jak se našim smyslům představují. Kdo jen tímto způsobem jest
s to na svět a lidi hleděti, popíše je snad dosti dobře v jednotlivostech, ale nepodá
nám nikdy o nich obrazu celistvého, kdež z roje zjevů obyčejných vyplývá názor
vyšší, z něhož by se vyloupla myšlenka v něm skrytá, šťastně projevená – mravní,
všeplatný to zákon lidskosti. /…/ básníkovi o to jednati se nemůže a nesmí, co se
děje, nýbrž proč se tak děje /…/ [básníkovi] nikdy záležeti nesmí na události samé,
nýbrž na pohnutkách k ní – ne ten zevnější svět, nýbrž ten vnitřní, jenž tím
zevnějším hýbe, jest předmětem jeho studií a k němu obrací pozornost
čtenářovu.“176
Vnímáme-li citované výroky jako specifické příspěvky k dobovým sporům
o realismus, v jejichž vývojově nejvyhrocenějších momentech lze opět spatřovat
dotek konce padesátých let s přelomem let osmdesátých a devadesátých, je třeba
poznamenat, že úvahy tohoto ladění tvoří v jistém smyslu svébytnou kapitolu
myšlenkového odkazu Karoliny Světlé. Jsou rozesety po spoustě dalších textů
z různých

období

její

kariéry,

přirozeně

v čele

se

zastoupením

ve

spisech Z literárního soukromí a Upomínky: „Poznávala jsem tenkráte, že nesmí
býti posledním cílem spisovatelovým podati jen věrný života obraz, jak to činí
realismus, ni doplňovati neb měniti v obrazu tom duhovými pablesky fantasie,
čeho se mu dle jeho mínění nedostává, jak to činí romantismus, nýbrž že jen ten
hoden jména poety, kdo nám poskytuje klíč k srdci našemu, klíč to k srdci národa,
k srdci přírody samé.“177
Velká část takovýchto a podobných formulací byla zasazena do projevů
apologetického

charakteru,

které

byly

výrazem

spisovatelčiny

potřeby

komentovat, vysvětlovat a obhajovat vlastní umělecký záměr a tvůrčí postupy
vedoucí k jeho naplnění. Světlá se v těchto pojednáních nezdráhala odkrývat
samotné kořeny geneze svých próz – a tím čtenáři „sugerovat“ určitý způsob
176
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recepce textu. Takový, jehož žádoucí součástí je čtenářská reflexe vazeb
slovesného díla na mimoliterární skutečnost.
Ke zkoumání jejich konkrétních podob pak ostatně inklinovalo i kritické
čtení jejích spisů, a to nejen dobové. Proces zrodu podještědských románů
Karoliny Světlé intenzivně promýšlel Mojmír Otruba ve studii s výmluvným
názvem Ve směru od reality do literatury, jejíž první verze vznikala
v osmdesátých letech dvacátého století.178 Otruba svůj pohled na zrod románové
fikce rozvíjí na základě vymezení tří hlavních pojmů: reálný model, reálný zdroj a
tvůrčí osobnost. Reálným modelem rozumí projev neznakové mimoliterární
skutečnosti, eventuální předlohu literárního díla, která ovšem (v důsledku své
odlišné ontologické podstaty) primárně vztažena k literatuře není: „Při
sémantickém nazření toho, že literární dílo (jeho dílčí složka) vychází z určitého
reálného modelu či předlohy, se nám nad genetickou spojitostí díla s věcí
existující mimo obvod literatury a nezávisle na ní vybaví prima vista obrovská
vzdálenost, ba přímo průrva, která obecně existuje mezi dvěma tak rozdílnými
skutečnostmi, jako je na jedné straně znakový výtvor umělecky literární a na druhé
straně empirická životní realita, a která je dána tím, že jde o dva fenomény krajně
odlišné zejména co do provenience, formy existence a co do funkce.“179
Jako fenomén, který je schopen onu „průrvu“ přemostit, Otruba vymezuje
reálný zdroj: „Svou proveniencí je reálný zdroj (stejně jako reálný model)
skutečnost mimoliterární, avšak (na rozdíl od reálného modelu) funguje pro
literaturu a touto svou funkcí se již stává činitelem literárním.“180 Vnímá jej jako
informaci o skutečnosti, jako „zprávu“, kterou si tvůrčí osobnost nejprve osvojuje
(bezděčně nebo záměrně ve vztahu k tvorbě), posléze ji přetváří a nově strukturuje
pro literaturu – a takto se tedy reálný zdroj stává organickou součástí genetické
složky významové výstavby díla. Domyslíme-li Otrubovy úvahy dále, pak
z naznačeného vyplývá, že reálným zdrojem by byl v případě tvorby Karoliny
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Světlé buď pamětní záznam spisovatelčina vlastního prožitku skutečnosti, nebo
pamětní záznam vyslechnutého tradovaného vyprávění (jako výpovědi o
axiologickém horizontu části reálného prostředí – regionu, lokality, etnika).
Tvůrčí osobnost pak Mojmír Otruba označuje za výhradního arbitra celého
procesu tvorby, neboť „její tvůrčí energie, její umělecká vůle a řád jsou ve chvíli
vzniku díla strukturantem všech složek, co do jeho geneze vstupují, tudíž i těch, co
osobnost samu přesahují.“181 Osobnost tvůrce je tím, kdo vybírá z osvojených
projevů skutečnosti a způsobem tvůrčího uchopení orientuje reálný zdroj tak, aby
jeho významové (či snad lépe: významotvorné) dominanty nově artikuloval
v literárním díle: „Vzdálenost krajní odlišnosti, neslučitelnosti, která je mezi
literaturou jako znakovým systémem, a mezi tím, co je přímým životním projevem
formovaným tradicí, je odstraněna nebo překlenuta nutným mezičlánkem,
suponovaným systémem. Svým tvarováním a svým způsobem artikulace
koresponduje s literaturou, a svým obsahem odkazuje k životní realitě.“182
Jakkoli je citovaná studie nesporně vysoce cenná a inspirativní (neboť
obsahuje řadu objevných postřehů, které byly ve své době výrazným obohacením
dosavadního stavu poznání dané problematiky), nelze přehlédnout, že ani Mojmír
Otruba se oné „pasti“ nastražené sekundárními texty z pera samotné Světlé
nedokázal vyhnout. Rovněž on čte a interpretuje její dílo s pozorností důsledně
zaměřenou k důležitosti vazby realita – dílo. Výsledné vyznění jeho stati pak
vlastně působí jako paradox: hovoří o „krajní odlišnosti, neslučitelnosti“ dat
prožívané reality a komponentů struktury literárního díla, ale výhradním důrazem,
který klade na přechodové procesy probíhající „ve směru od reality do literatury“,
to sám popírá. V důsledcích svého uvažování tak de facto nepřipouští sémantickou
otevřenost textu a zužuje způsoby rozumění dílu pouze na jedinou významovou
kolej – v souladu s tím, co mu „diktuje“ Světlá ve svých explikativních
sebereflexích a komentářích.183
V duchu přístupu k dílu coby obrazu projevů reality v nich autorka
opakovaně akcentuje především věrnost, pravdivost takových obrazů, jaké vytváří
181
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ve svých prózách. Přitom se však polemicky vymezuje vůči realismu, jenž je
v jejím výkladu pouhým „fotografováním“ skutečnosti.184 Světlé jde o zachycení
toho, co je skryté; usiluje o vyjádření toho, co nazývá „pravdou ideální“: „Každý
spisovatel má právo podati ve svých pracích člověka nikoliv jen, jakým jej vidí,
nýbrž i takového, jaký by mohl a měl býti, při čemž ovšem nesmí překročiti
zákony možnosti. Realista povahy opisuje, idealista je tvoří. Kdo by mu chtěl toho
práva upříti, na pouhého fotografa by ho snížil. Nemá býti uměním podání nahé
skutečnosti, nýbrž objevovati pravdu ideální v ní vždy skrytou. Kdyby umění
chtělo napodobovati, pak ho nemáme potřebí, dostačí nám místo jeho výkonů
pohled s okna, hovor s kýmkoli z okolojdoucích.“185 Odhalení a umělecký výraz
toho, co leží za prostým nahlédnutím „nahé skutečnosti“, pak Světlá důsledně
vztahuje k vlastenecky-výchovné funkci literárního díla: prvořadým úkolem
českého spisovatele je podávat „v zlatém zrcadle svého umění odlesk národní naší
individuality…“186
Hájí-li tedy věrnost (věrohodnost) svých beletristických výkonů vzhledem
k realitě, má na mysli věrný obraz myšlenkového a hodnotového klimatu určitého
reálného prostředí, věrný obraz duševního života národa. Garantem takto pojímané
věrnosti je pro ni samotné východisko vlastního tvůrčího procesu: vyslechnuté
tradované vyprávění.187
Jeho význam pro svůj autorský rukopis Světlá komentovala nesčetněkrát.
Tradované příběhy vyrůstající z jedinečného soiokulturního prostoru a takto
působící coby součást jeho přirozené „sebecharakteristiky“ byly pro ni
nejvýmluvnější zprávou o „ideální pravdě“ skryté za „holou skutečností“ – a právě
věrný otisk konkrétních rysů této zprávy se stal cestou k „nalezení jejího
Ještěda“.188 Zejména v memoárových spisech Z literárního soukromí a Upomínky
věnuje rozsáhlé pasáže líčení okolností, za jakých se roku 1853 seznámila
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s podještědským rodištěm svého manžela. Na rozdíl od Boženy Němcové, která se
do této lokality vydala ještě dříve – přímo za účelem shromažďování místních
příběhů, nebyl původně příjezd Světlé motivován žádnými sběratelskými či
literárnětvůrčími ambicemi. Od samotného zahájení spisovatelské kariéry ji v té
době dělilo zhruba pět let. Dle jejích slov zde bylo postupné empirické poznávání
určitého prostředí pouze jakýmsi předstupněm geneze literárního díla (podobně
jako v jejích staropražských prózách); bylo procesem, který se neodvíjel primárně
pro literaturu. Získaný zážitek prostorového rámce mimoliterární reality ovšem
zůstal přirozeně ukotven v její osobnosti a jako kterýkoli z množiny
představitelných podnětů se mohl podílet na zahájení tvorby.
Vztah Karoliny Světlé k nově objevené lokalitě se však již tehdy začal
rychle zintenzivňovat a prohlubovat. Vstupní poznávání prostoru-krajiny záhy
spontánně přecházelo v pronikání do daného prostředí v komplexním slova
smyslu. Hlavním zdrojem informací o povaze jeho sociokulturní struktury, o jeho
celkovém axiologickém horizontu, se pro Světlou začaly stávat hovory lidí. Okruh
„vypravovatelů a vypravovatelek“ se postupně rozšiřoval, vzrůstal počet a
rozmanitost vyslechnutých příběhů – zpráv o charakteru místa, o citovém a
myšlenkovém obzoru jeho obyvatel. Tento přirozený, vzhledem k eventuálnímu
uměleckému zpracování zcela nezáměrný způsob navazování vztahu s novým
prostředím se proměnil až po několika letech – v logické souvislosti se „zrodem
spisovatelky“. Z hlediska tvůrčí osobnosti se fenomén tradovaného vyprávění
posunul do pozice cíleně vyhledávaného budoucího zdroje tvorby (řečeno
s Mojmírem Otrubou): „…vymořovala jsem v pravém smyslu slova upomínky
všech starších lidí, s nimiž náhoda mne svedla, zejména však svých příbuzných,
kteří mi ručili povahou za věrohodnost podání svého. Vší onou svéhlavou
vytrvalostí a vášní neústupnou, vyznačující pud sebezachování, jenž ovšem zde se
vztahoval k národní naší bytosti, pídila jsem se po zajímavých typech,
charakteristických příbězích, v nichž se zrcadlila zvláštnost ducha českého.“189
Právě k tomu se však vztahovaly některé aspekty dobových kritických
recepcí spisovatelčiných povídek a románů: „…bylo s podivením, pakli jsem
zaslechla někdy výtku, že mnohé krásné stránky do našeho lidu teprve vbásnívám,
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že jich v něm není.“190 Její obrana byla vždy rázná a jednoznačná: „…vše
podávám tak, jak jsem to vzala z úst lidu, jen ve velmi málo případech vlastními
slovy doplňujíc, co by se bylo buď dlouho vleklo /…/ neb kde bych byla
opakovala, co již dříve kdesi jinde jsem pověděla. /…/ Pročež mi nelze jinak
odpověděti těm, kdož mě viní, že do lidu našeho jsem vbásnila, co v něm není, než
že ovšem nemohli v něm se dopátrati, čeho jsem se dopátrala já…“191 V těchto
sebeobhajobách tedy opakovaně akcentovala funkci tradovaného vyprávění jako
specifické informace o určitém reálném prostředí, jako tvůrčího impulzu, v němž
coby významově nosný prvek figuroval předobraz budoucího literárního hrdiny
(hrdinky). Zdůrazňovala, že postavu prezentuje v textu přesně tak, jak o ní
vyprávěli důvěryhodní referenti, přičemž zárukou důvěryhodnosti byl pro ni sám
původ těchto vypravěčů – fakt, že jsou součástí prostředí, z jehož kořenů vyrůstá
příběh i postava v něm účinkující.

Zvláštní kapitolu mezi projevy, v nichž se Světlá výše naznačeným
způsobem vyjadřovala k vlastní tvorbě, tvoří předmluvy a doslovy připojené
přímo k textům některých jejích děl. V případě ještědských románů, kterými se
budeme dále podrobněji zabývat, jde o Vesnický román, Frantinu a Nemodlence.
Autorskou předmluvu lze za jistých okolností interpretovat jako
specifickou součást sémantické výstavby fikčního světa románu. Zároveň je
možné ji posuzovat jako paratext svého druhu – svébytnou významovou jednotku,
jejímž hlavním účelem je příprava komunikační situace mezi autorem a
recipientem, neboli přednastavení komunikačního kódu, ve kterém „je záhodno“
danou novelu či román číst (na to, jak byl dobový čtenář ochoten na takto
nastavený kód přistupovat, se zaměříme v dalších kapitolách pojednávajících o
dobové recepci díla Karoliny Světlé).
V úvodu k Vesnickému románu je takovýto „vzkaz čtenáři“ formulován
jako patetická apostrofa Ještěda, českými spisovateli do té doby pohříchu
opomíjeného: „Připomínají-li nám [naši básníci] mezníky chranlivě vztyčené mezi
námi a živly cizími, vždy zapomenou na tebe; a přec se statečně držíš, Ještěde! Od
věků bráníš cizinci cestu přes lesnatý hřbet k srdci svému, kde chováš láskyplně
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rodné děti svoje. Vztýčili si tam maják, spanilou ves Světlou. Zdaleka vítá bílý
kostelíček její poutníka a zvěstuje mu, ještě tu že se modlí a zpívá Čech, za horami
že je již proň cizina. Nedej se mýlit nevděčností naší, Ještěde, a zůstaň nám
navždy hradbou!“192 Ještě než recipient vstoupí do románové fikce, dostává touto
cestou doporučení, jak následujícímu textu rozumět. Tím, že autorka ozřejmuje
samu motivaci k tvorbě (jako snahu umělecky uchopit vlastní poznání reálné
lokality, ztvárnit toto poznání coby velké vlastenecké téma, přičemž volí
formulace vyhrocené do opozice pojmů naše – cizí), poskytuje čtenáři návod
k utvoření smyslu díla. Předem strhává jeho pozornost k důležitosti vazby
literárního díla na skutečnost. Dává mu na srozuměnou, že to, co bude číst, není
jen příběh jednoho neobyčejného muže, nýbrž výraz toho nejlepšího, co v sobě
ukrývá duševní život českého venkovského lidu: „Následující obrazy z pohoří
nadzmíněného opírají se o skutečnou událost, jest v nich kus dějin jeho. Není
v nich změněno než jmeno muže v popředí stojícího. Již mnohá léta spočívá
v zemi, ale dosud neuhasla vzpomínka naň. Ještě si o něm zhusta vypravují
občané, opakují si jeho výroky a nazývají ho příkladem a vzorem. Zdali je hoden
vzpomínky tak vřelé a láskyplné, zdali si zasloužil obecného uznání bez boje,
pozná se z těchto archů, v nichž žití jeho vnitřního odlesk.“193
Stejně jako v jiných textech, kde Světlá jakýmkoli způsobem komentuje
svoje tvůrčí záměry a formuluje vlastní představu o výsledném smyslu díla,
nacházíme i zde důraz na význam tradovaného vyprávění a zejména na výchovnou
(vlastenecky-výchovnou) funkci románu. Její potenciální naplnění se přitom opírá
o fakt, že hrdinové, kteří mají být oním „příkladem a vzorem“, nejsou pouhými
spisovatelčinými smyšlenkami. Neboli: i tyto románové předmluvy obsahují prvky
apologie (v té podobě, o jaké se zmiňujeme výše – tzn. jde o obranu vůči nařčení z
„přílišného idealisování“). Patrně nejvýrazněji je do této roviny posunuta
předmluva k Nemodlenci. Podobně jako v případě Vesnického románu je rovněž
zde věnován úvodní odstavec zvolání, v němž je oslavován venkovský lid jakožto
nositel a strážce podstaty naší národní identity (v úvodu k Vesnickému románu se
objevuje opozice naše – cizí, viz výše; podobně je tomu u Nemodlence: autorka
hovoří o nás a našich nepřátelích): „Co jest naší pýchou, nadějí a útěchou, jakážto
moc a síla v nás i nejúhlavnějšími nepřáteli našimi závistivě jest uznána, co nám
192
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ještě nikdy neselhalo, děj se s námi co děj, co nás povznáší v zoufalém tom zápasu
o naše bytí, jsouc nám zárukou budoucnosti utěšenější, co nám zachovalo poklad
jazyka našeho a nás tím Slovanstvu, než bezpříkladná vytrvalost a trpělivost
našeho lidu, idealní snaha a obětavost?“194 A odtud Světlá přechází přímo
k sebeobhajobě, k obraně vůči výtkám, že „v skromných svých obrazích vesnický
lid náš idealisuje.“195 Hlavní tvůrčí intence je zde formulována jako snaha najít ve
vesnickém lidu „to jádro, z něhož vyrůstá jeho život rodinný, kořen to života
našeho národního“196; tedy najít to, co nemusí být na první pohled zjevné (a co
kritici spisovatelčina díla nejsou schopni postřehnout): „Ráda se přiznávám, že po
duších, v nichž přebývá, v nichž se hýbe kvas pokroku, po zastupitelích krásných
myšlenek, po článcích závažných řetězu vývoje spojujících nás s minulostí
slavnou, se zbožným, úctyplným nadšením, mezi naším lidem jsem pátrala, jak
dalece mi bylo popřáno jej seznati.“197
V daných ohledech je pak specifickým případem Frantina. Jádrem
komplexního narativního plánu je zde obsáhlá promluva v osobní ich-formě
(vyprávění je vzpomínkou jednoho z aktérů dávného příběhu – čeledína
Bartoloma), která je na začátku a na konci textu usazena do promluv vypravěčky,
jež se představuje jako Bartolomova pravnučka. Ačkoli i toto „zarámování“ je pro
naše úvahy důležité – je přece součástí oné „hry na věrohodnost“ (ještědská
rodačka předává slovo svému předkovi, jenž vypráví to, co sám zažil) –,
necháváme jej pro tuto chvíli stranou a obšírněji se k jeho významu vyjádříme
v kapitole 3.1.1. Je totiž třeba vnímat jej jako sémantický komponent vnitřní
struktury románové fikce (Bartolom i jeho pravnučka jsou její součástí) a zřetelně
jej odlišit od autorských předmluv ve výše vymezeném pojetí.
Takový paratext, jakým je vybaven Vesnický román nebo Nemodlenec, je k
Frantině připojen rovněž – avšak nikoli ve formě předmluvy, nýbrž jako krátký
doslov. Ten obsahuje především i jinde tolikrát uvedenou připomínku toho, že
celý příběh je modelován na základě tradovaného vyprávění místních obyvatel a
Frantina je pak uměleckým výsledkem spisovatelčina úsilí hledat v těchto
„zprávách“ o duševním životě ještědského lidu ony nevšední, hrdinské typy
s didaktickým potenciálem: „Chopivši se později péra a hledajíc mezi lidem
194
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tamějším typy, v nichž by se mravný, náboženský i sociální ráz doby jejich
nejjasněji zobrazil, vzpomněla jsem si ovšem také na onu vdovu, ježto se stala pro
hory osobou napolo již báječnou.“198
Není bez zajímavosti, že tato postava uchvátila Světlou natolik, že se
v doslovu nezdráhala připodobnit vlastní umělecký výkon k dílu autorky, k níž ji
s oblibou přirovnávali mnozí její obdivovatelé (a opět tak akcentovat přesvědčení,
že opře-li se český spisovatel o to, co mu poskytuje poznání hodnotového,
myšlenkového a citového horizontu našeho venkovského lidu, dojde k tomu, že to
nejpozoruhodnější a nejcennější je přinejmenším srovnatelné s tím, čím se honosí
duševní obzor velkých kulturních národů Evropy – a přitom se nejedná o
nápodobu cizího; je to specificky naše): „Neznám v literatuře novější postavu jí
[Frantině] podobnou krom ´Jeanne´, hrdinky to románu Sandové téhož jmena,
v němž předvádí spisovatelka čtenářům svým postavu dívky z lidu, tajnou to
pohanku pod nátěrem křesťanství, dědičku to víry starých Gallů.“199

Předeslali jsme, že v komentářích k paratextům uvedeného druhu se
zaměřujeme na vrcholné ještědské romány – neboť právě ty se v posledním oddílu
práce dostanou do centra naší pozornosti. Dotkneme se ovšem rovněž jejich
vztahu k tendenčním prózám z pozdní doby spisovatelčiny kariéry.200
Hned na tomto místě můžeme konstatovat následující:
Budeme-li dále rozvíjet úvahu o tom, že tendence (snaha po naplnění
vlastenecky-výchovné funkce) byla v autorčině uměleckém rukopisu přítomna
vždy, avšak ve jmenovaných ještědských románech není zdaleka tak zjevná jako
v povídkách a novelách publikovaných převážně v osmdesátých letech, můžeme si
zde povšimnout, jak právě autorské předmluvy, resp. doslovy v případě
Vesnického románu, Frantiny či Nemodlence svým způsobem „suplují“ to, co je
v pozdních tendenčních povídkách a novelách vyslovováno přímo v rámci
beletristické fikce – v rámci promluvového pásma vypravěče anebo jako součást
replik vkládaných do úst jednajícím postavám. Příkladem může být výše citovaná
pasáž z předmluvy k Vesnickému románu, v níž se objevuje obraz Ještěda coby
198
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strážce češství, „hradby“ proti cizákům. Jde o zásadní metaforu (hora-hradba
přímo odkazuje k představě trvalého ohrožení a k významovým opozicím naše –
cizí, my – nepřátelé apod.), kterou ovšem vnímáme jako prostředek přednastavení
komunikačního kódu mezi autorem a recipientem. Jako to, co je vzhledem
k procesu četby literárnímu dílu předesláno „zvnějšku“ – leč v rámci jeho fikčního
světa nikterak explicitně znázorněno není (přesněji: nečteme příběh o tom, jak
ještědské hory vzdorují rozpínavosti germánského živlu; ačkoli si lze si představit,
že prvočtenář Vesnického románu bude po vstřebání předmluvy očekávat právě
výslovnou tematizaci vlasteneckých otázek). Tentýž obraz se objevuje rovněž
v jedné z prvních otevřeně tendenčních ještědských povídek „Ten národ“
(pochází již ze začátku sedmdesátých let). Zde však jako přímá součást
významově centrální tematické linie díla, jako výrok vyřčený hlavní postavou:
„Nám je tu ale ze všech bratrů nejhůře; jen se podívej, zdaž ti ten náš Ještěd
nepřipadá jako poslední květ na té české haluzi, kolkolem něho samá již cizota a
nepřízeň, kteráž by ho raději dnes než zejtra sklátila, aby nebylo z něho žádného
ovoce; ale on se jim nedá! viď, brachu, že nedá; postaráme se o to, aby nedal!
Musíme se držet zuby nehty, aby se to nestalo.“201
Jako další příklad může ve výše nastíněném smyslu posloužit pohled na
způsob, jakým je v předmluvách k ještědským románům a v tendenčních
povídkách otevírána otázka úlohy slovesného tvůrce; tedy jakým je artikulována
představa, v níž je strážcem ohrožené národní identity český spisovatel.
V předmluvách k Vesnickému románu a k Nemodlenci i v doslovu k Frantině
Světlá vymezuje právě toto jako svůj hlavní úkol, jako svoje poslání (neboli
nenechává mluvit beletristickou fikci samu za sebe, nýbrž přidává k ní ozřejmění
toho, o co jí jako autorce jde). Oproti tomu v časových, explicitně tendenčních
prózách je tento problém nesčetněkrát tematizován přímo v samotném textu
povídky či novely (je jedním z komponentů vnitřní tematické výstavby díla).
Dokladem budiž novela Plevno z roku 1880, kde k výslovné tematizaci
problematiky národního písemnictví dochází opakovaně v průběhu dialogů postav
(často v kritické poloze pranýřujících to, že novodobí čeští spisovatelé na svoje
poslání zapomínají): „Zanedbáváme svých sadů, vydávajíce je více a více v plen
housenkám netečnosti, mrazu lhostejnosti! A tak právě se chováme v době
201
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vymáhající největší činnost a opatrnost. Kdežto všichni ostatní národové o překot
se snaží zabezpečiti si poklady své kultury: jistá u nás strana se počíná více a více
vzpouzeti téměř jako přechmatu v právu mezinárodním, abychom my se hlásili ke
svému vlastnímu vývoji, své národní původnosti, směru uměleckému a
vědeckému nás charakterisujícímu, abychom obohatili nádhernou kytici
písemnictví světového o jeden z nejvonnějších květů, o mladou rosnou růži poesie
ryze české a to prohlásili s hrdým sebevědomím za svoje, co v evropském
vzdělání je našeho.“202

Závěrem ke všemu výše uvedenému – především k tomu, jak se Světlá
vyslovovala k vlastnímu pojetí poetiky literární postavy:
V autorských předmluvách, doslovech a v dalších textech, jichž jsme se
dotkli, Karolina Světlá objasňuje a obhajuje výskyt výjimečných, „nad tuctovou
všednost a bezvýznamnou prostřednost povznesených“203 postav ve svých
prózách. Jejich včleněním do syžetové konstrukce vytváří prostor pro rozvinutí
významového plánu díla kolem oné „jiskry ideální“ (ovšem aniž by přitom
ztrácela možnost garantovat jejich věrohodnost) a naplnění didaktické funkce
textu: „Jest ovšem především žádoucno, aby spisovatel přihlížel k možnosti,
pravděpodobnosti a skutečnosti všedního života; avšak přitom nevyhnutelno
podati všednímu onomu životu zároveň vzorů, k nimž má tíhnouti. Podobá se mi,
že jen ono dílo umělecké, kteréž se vykrystalisovalo kolem jiskry ideální, se
dodělá trvalého dojmu v myslech čtenářstva.“204
Nahlédneme-li tyto teze na pozadí dobového pojmosloví, nacházíme v nich
naprostou významovou shodu s tím, jak Otakar Hostinský (viz výše) vymezuje
z hlediska uměleckého záměru a tvůrčích metod idealismus: umělec-idealista „dbá
především o to, aby podal nám obraz věrný, ale vzor obrazu toho, vlastní předmět
jeho, nesmíme hledati ve světě skutečném, nýbrž toliko v říši umělcovy fantazie,
která ideám třeba původně dosti abstraktním propůjčuje nenáhle tolik názornosti,
aby vysloveny býti mohly pomocí díla výtvarného nebo slovesného.“205 Jestliže
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uchopíme poznámky Světlé tímto způsobem, dotýkáme se ovšem zároveň otázky
tendence v umění, tendenčního realismu – dle výkladu Hostinského: „Tendenční
úmysl umělcův rozhoduje pouze o volbě předmětu; jakmile však předmět vhodný,
tj. tendenci, o niž jde, v sobě opravdu chovající, je nalezen, počíná tvoření
realistické, umělec úplně podřizuje se předmětu tomu, hledí především pomocí
dokonalé

přirozenosti

a

pravděpodobnosti

dosáhnouti

dojmu

naveskrz

konkrétního, a tendence nebo idea vynikne pak sama s přesvědčivostí tím větší,
čím věrnější jest obraz skutečnosti.“206 Přesně tak – jako specifické „prolnutí“
naznačených významových poloh příslušných částí dobového terminologického
aparátu – vyznívají formulace názorových stanovisek samotné spisovatelky:
„jiskra ideální“, neboli „tendence, o níž jde“ je jádrem výkonu slovesného tvůrce.
Přihlížení k „možnosti, pravděpodobnosti a skutečnosti všedního života“ má být
samozřejmou součástí realizace jeho uměleckého záměru; „tendenčního úmyslu“
(řečeno s Hostinským), který v případě Karoliny Světlé spočíval v naplnění
vlastenecky-výchovné funkce díla, v naplnění úmyslu poskytnout českému čtenáři
„vzorů, k nimž má tíhnouti“.

206

Tamtéž, s. 96.

84

2.1. Dobová kritická recepce díla Karoliny Světlé
„Světlá psala vždy ve směru a duchu národním, spisy Světlé jsou jediným nepřetržitým důkazem,
že netřeba se básníku odcizovati té rodné půdě, má-li se na stanovisko světové vyšinouti. Světlá
líčí všude typy jen české a přece nalezly práce její průchodu do ciziny…“
(Jaroslav Kosina, 1879)207

V předchozích kapitolách jsme usilovali o pojmenování některých
stěžejních složek dobového diskurzu o literatuře (s přihlédnutím k jejich
vývojovým proměnám). Těch, na jejichž základě byla postupně vytvářena „síť
kriterií“ pro vymezení a specifikaci role, jakou má v našem sociokulturním
prostředí hrát český spisovatel. Obraz dobové recepce díla Karoliny Světlé pak
nabízí výmluvný doklad možnosti téměř dokonalého souznění individuálního
uměleckého odkazu s tímto konstruktem – se všeobecně sdílenou představou
ideálu národního slovesného tvůrce. Všeobecně akceptovanou (přesněji:
požadovanou) se totiž stala v první řadě právě tendenčnost svého druhu;
tendenčnost díla ve smyslu naplnění jeho vlastenecky-výchovné funkce. Tedy to,
co bylo v případě Světlé prvořadou součástí komplexního uměleckého záměru –
tvůrčí faktor, který jí s postupem její kariéry „vedl ruku“ čím dál zřetelněji, který
neměl zůstat skryt v genetické struktuře díla, ba naopak. „Idea, jež má býti
vyslovena“ (opět řečeno s Hostinským – srov. výše), byla v jejích prózách
z pozdějších vývojových období vyslovována zcela přímo – a navíc doprovázena
deklaracemi v četných sekundárních textech.208 Jinak řečeno: artikulace toho, co
interpretujeme jako spisovatelčin pohybu v mýtu o vzkříšeném národě, byla
v jejím přístupu k tvorbě přítomna vždy, přičemž však s postupem času nabírala
na přímočarosti a doslovnosti. A takto byla Karolina Světlá jako beletristka (i jako
vykladačka vlastních beletristických výkonů) čtena, přijímána a ztotožňována
s ideálem národního spisovatele – přirozeně: onen mýtus jakožto „veřejnou
fikci“209 sdílela se svým čtenářstvem.

207

KOSINA, Jaroslav. Karolina Světlá. Posel z Prahy, roč. 1879, 25. března 1879.
Srov. např. výše citované výroky z předmluvy k próze Z našich bojů pocházející z první
poloviny osmdesátých let aj.
209
STIERLE, c. d., s. 239.
208

85

2.1.1. Polemika s dosavadním myšlením o díle Karoliny Světlé:
Leander Čech a Flora Kleinschnitzová
V závěru předcházející kapitoly ovšem poukazujeme na to, jak sama Světlá
reflektovala skutečnost, že její dílo po této stránce zcela bez výhrad přijímáno
nebylo. Počet kritických vystoupení, vůči nimž směřovaly její „apologie“, byl
však velice nízký. Lze říci, že ta nejvýraznější přišla až se sklonkem její aktivní
umělecké dráhy. Svou zevrubností a výsledným významovým dosahem pak mezi
nimi prvořadou pozici zaujímá studie zde již vícekrát zmiňovaného představitele
moravské kritiky Leandra Čecha publikovaná na počátku devadesátých let.210
Leander Čech se v této práci pokusil vyložit (dle vlastní formulace
v závěru knihy) „vznik, původ a význam celé její [Světlé] literární činnosti na
cestách poněkud jiných než se to dálo dosud“.211 A to je také důvod, proč i my
otevíráme následující popis proměn způsobů kritické recepce a čtenářského
utváření smyslu díla Karoliny Světlé právě v tomto vývojovém bodu. Uvedená
Čechova studie je svým celkovým charakterem nastavena polemicky v podstatě
vůči všem předchozím přístupům ke spisovatelčině tvorbě. V tomto duchu
konfrontační ladění (Čech mu zřetelně přizpůsobuje i strukturaci textu do
jednotlivých kapitol) nám nabízí přehledný výčet konkrétních aspektů díla
Karoliny Světlé, kterým byla průběžně – ve všech dřívějších i novějších čteních –
věnována největší pozornost. Touto cestou se postupně dostaly do role takových
složek autorského rukopisu, jež byly a jsou obvykle nahlíženy coby základní pilíře
sémantické výstavby jejích próz a zároveň tedy hodnoceny jako příčina jejího
zaslouženého úspěchu – tj. splynutí s dobovým ideálem národního spisovatele.

Když Leander Čech kriticky posuzuje přiměřenost a přijatelnost soudů,
které vynášely Světlou do této pozice, prakticky neustále naráží na otázku
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původnosti jejího díla. V závěrečné sumarizaci výsledků analýz předkládaných
v jednotlivých kapitolách je pak v daném ohledu zcela nemilosrdný: „Jaký
význam jí přísluší co do stanoviska aesthetického a literárního, v aesthetickém
rozboru bylo pověděno: v českém literárním rozvoji činnost Světlé vyznačuje se
novostí potud, že na poměry české upravila a přenesla zvláštní způsob tvoření
jinde započatý formálně i obsahově, čímž jí v české literatuře vykázáno jest
zvláštní místo.“212 V rámci interpretací vedených v těchto intencích Čech svou
polemiku nejostřeji vyhrotil vůči těm hlasům, které v osobnosti Karoliny Světlé
vítaly tvůrkyni zbrusu nového, v domácích literárních poměrech dosud
absentujícího prozaického žánru: románu moderního evropského střihu, ovšem
s národně příznakovou, „specificky českou“ ideovou náplní a hloubkou.
V kapitole

Koncepce,

kompozice

a

technika

svůj

postoj

formuloval

nekompromisně, přičemž vedle románů mířil i na autorčiny drobnější prózy: „/…/
kompozice Světlé v nejvšeobecnějších rysech jest ve všech pracích celkem stejna,
nelišíc se od forem obvyklých; o nějaké pak vlastní nebo původní formě jen Světlé
příslušné nemůže být řeči. /…/ práce Světlé v romanové komposici novými
cestami se neberou.“213 V takto nastavených úvahách – na pozadí shromažďování
dokladů neoriginality budování syžetové konstrukce prózy – dochází Čech až ke
klíčovým zjištěním odhalujícím (dle jeho názoru) pravou příčinu trvalé čtenářské
popularity díla Karoliny Světlé. Tou příčinou není proklamovaná (tedy samotnou
spisovatelkou tolikrát zdůrazňovaná a komentovaná – a opěvovaná jejími
obdivovateli) ideová hloubka věrně postihující myšlenkový a hodnotový obzor
české národní povahy, nýbrž autorčina schopnost zručně splétat a kombinovat
„situace zvláštní, překvapující /…/ ale i rozčilující a děsné“, tedy vytvářet
„žádoucí rozechvění a stupňované napětí.“ – „Těmito epickými živly působí
romány Světlé všechny a zajisté v této vlastnosti největší počet prací Světlé má
nadbytečný důvod své zajímavosti a obliby.“214 Leander Čech tvrdí: „Napínavost
děje, tento přirozený a pradávný důvod záliby, tento nejprimitivnější technický
prostředek, v pracích Světlé jest zastoupen měrou nejhojnější.“215 A v téměř
posměšný tón pak jeho výroky přecházejí při uvádění konkrétních příkladů
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Světlou opakovaných schémat, zápletek a způsobů jejich řešení: „/…/ sceny u
mrtvol, vraždy a sebevraždy, skoky do prohlubní /…/“216
Není bez zajímavosti, že když se Čech svou další knižní publikací o
sedmnáct let později k dílu Světlé vrátil, byl už celkový tón jeho projevu o
poznání smířlivější; nicméně otázku základní příčiny obliby spisovatelčiných próz
ani zde neobešel a komentoval ji podobným způsobem jako roku 1891: „Události,
děje, činy a situace, jsou tak zajímavé, poutavé a napínavé, že v jejich
vynalézavosti, v jejich hojném nakupení, přiměřeném střídání a patřičném
stupňování, které udržuje čtenáře v nevyhnutelné a stálé pozornosti, v žádoucím
rozechvění a stupňovaném napjetí, tkví hlavní a první důvod zajímavosti a obliby
prací Světlé. /…/ I nejfilosofičtější její román Nemodlenec daleko více než
myšlenkovým obsahem působí svými rozrušujícími scénami.“217
Stejně kriticky smýšlí Čech i o tom, co nazývá „vlastním sociálním
významem jejího umění“ – tedy o možnosti „novými myšlenkami působiti na
přetvoření celé společnosti české“218 Všechny významově nosné složky autorčina
díla vnímá z tohoto hlediska jako rozvíjení „myšlenek jiných smělých tvůrců“ – a
upřesňuje: „Sotva o tom vznikne pochybnost stran jejího pozírání na problemy
náboženské a filosofické, na otázky svobody a společenské rovnosti, na problem
manželství a otázku sociální.“219 Mezi všemi zmiňovanými neoriginálními aspekty
spisovatelčiny tvorby pak upozorňuje na dvě výjimky; přesněji, hovoří o těch
kvalitách jejího díla, které se jako výjimky snad mohou jevit (už proto, že „při
vyslovení jména Světlé nejjasněji vystupují do popředí.“): „Světlá se jmenuje
spisovatelkou lidu českého a spisovatelkou otázky ženské par excellence.“220 Na
následujících stránkách však shromažďuje doklady toho, že oba tyto emblémy
literárního odkazu Karoliny Světlé rozhodně nelze pokládat za její „objev“, a to
nejen z hlediska vztahů českého písemnictví k dobové evropské produkci. Nejsou
původní ani v poměrech domácích. Žánr lidové povídky a různé formy beletrizace
tzv. ženské otázky fungovaly v naší literatuře už dávno před Světlou. Ona v těchto
oborech není průkopnicí, ale ani završitelkou. Pro Leandra Čecha je důležitým a
nepřehlédnutelným spojovacím článkem na cestě, na níž ale nepředstavuje žádný
216
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dále nepřekonatelný vývojový vrchol: „…nejznámější údaje ukazují, jak Světlá
jest vynikající a významem svým ostatní převyšující pokračovatelkou stavby,
k níž dříve již počato sbírati stavivo.“221
Z doposud uvedeného pak vyplývá to nejpodstatnější: ve shodě
s převládajícími způsoby dobových reflexí úlohy národní literatury shledává
Leander Čech národního spisovatele v takové osobnosti, která je (řečeno slovy
Františka Chalupy) schopna „vytlumočiti národu vlastní jeho bytost“.222 Zato
naopak v rozporu s názory většiny svých předchůdců a současníků odmítá uznat
Karolinu Světlou za tu, jíž v daném ohledu náleží v české novodobé próze pozice
nejpřednější. Veškeré jeho úvahy o ne/původnosti autorčina díla se totiž nakonec
setkávají v opakovaně akcentovaném tvrzení, že nepůvodní, falešný (tedy – v
Čechově pojmosloví – nerealistický) je především samotný obraz naší národní
povahy, který má z jejích povídek a románů vystupovat: „…dosti neráda střízlivá
úvaha se přiznává, že nerovná se vždy skutečnost vábnému snu. Idealisování ne
vždy s pravdou se shodující a vnášení v český lid názorů, které zcela jinde se
zrodily, za aesthetickou přednost považovati se nemůže.“223
Jestliže byl v tomto smyslu kritický přístup k dílu Světlé ve své době téměř
ojedinělý, v časech následujících svoje pokračovatele našel. V rozvíjení
Čechových úvah o „idealisování ne vždy s pravdou se shodujícím“ a o „vnášení
v český lid názorů, které zcela jinde se zrodily“ došla zřejmě nejdále Flora
Kleinschnitzová, která se ve své studii z roku 1919 soustředila na náboženskofilozofické pozadí díla Karoliny Světlé. Poměrně přesvědčivě zde doložila, že
postavám spisovatelčiných románů jsou na mnoha místech vkládány do úst názory
formulované dobovými mysliteli, které Světlá četla a obdivovala. Zejména pak
upozorňuje na četný výskyt takovýchto „parafrází“ myšlenek Herderových. Jako
by tedy Kleinschnitzová usvědčovala Světlou z toho, že ony hlasité proklamace
věrnosti zobrazení ducha ještědského (českého) lidu jsou pouze „maskou“, pod
kterou spisovatelka vnáší do díla ideový obzor, jehož původ a charakter je zcela
jiný, než na jaký se odvolává ve svých autorských komentářích. Východiskem pro
vynášení soudů o tom, jak se Světlá ve svých knihách míjí s reálnou podstatou
naší národní povahy (jejíž jádro se snaží prezentovat ve svých nejvýraznějších
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literárních postavách), je pro Kleinschnitzovou skutečnost, „že nic z toho sama
[Světlá] neprožila, že stavěla pouze na drobtech, jež podle vlastního slova
´vymořila´ z příbuzných a známých, a že chtěla nahraditi vzletným slovem a
upřímnou sympatií, kterou ke všemu českému lnula, čeho se jí nedostávalo ze
zkušenosti.“224 Tím je podle Kleinschnitzové zásadně poznamenána celá tvorba
Světlé: „…buď nám podává sebe, své pochybnosti a myšlenky, výsledky bohatého
čtení anebo mlhavé postavy, které vytvořila pouze její fantasie a kterým vložila do
úst několik biblických výroků a nadšená slova o lásce k utiskovanému národu –
nikdy však to není svérázný český člověk.“225 Veškeré spisovatelčiny výroky o
pravdivosti a věrnosti toho, co „vzala z úst lidu“, pak odbývá s nemalou dávkou
ironie: „Toto ujišťování o pravdivosti jejího vypravování se stává u Světlé přímo
manií, která má patrně původ v tom, že lidé vznětlivé obraznosti podléhají
výtvorům vlastní fantasie do té míry, že se jim stotožňují se skutečností.“226
Kleinschnitzové přístup je ve výsledku pozoruhodný přinejmenším v tom,
že jako jedna z mála (ne-li jediná) kriticky zvažuje okolnost, která byla v rámci
dobové recepce i pozdějších konkretizací díla Karoliny Světlé všeobecně
přijímána jako nezpochybnitelný fakt: samotnou přítomnost vlastenecky-výchovné
tendence vydávané spisovatelkou za stěžejní součást uměleckého záměru. Tvrdí-li
Kleinschnitzová, že povídky a romány Světlé nezobrazují věrně podstatu
duševního života národa (prostě proto, že s ní jejich autorka nebyla obeznámena),
doplňuje svoje tvrzení poukazem na tvůrčí motivaci zcela odlišného druhu. Neboli
domnívá se, že rukopis Světlé byl utvářen jinou intenzivní životní zkušeností:
nebyl to důvěrný kontakt s lidem českým, nýbrž důvěrný kontakt s Janem
Nerudou.
V tomto ohledu jde Flora Kleinschnitzová dále za Leandra Čecha.
Přirozeně, neboť Čech v roce 1891 (ani v roce druhého vydání své studie, tedy
1908) neměl tušení o existenci pramene, který by jej býval mohl k podobným
závěrům rovněž dovést: o korespondenci mezi Světlou a Nerudou. Zveřejnění
těchto dopisů spisovatelčinou neteří Anežkou Čermákovou – Slukovou roku 1911
v časopise
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nakladatelství)227 následně spustilo vlnu reinterpretací díla Karoliny Světlé,
polemiku o podílu prožitku této části autorčiny životní empirie na genezi jejích
próz (potažmo rozpravu o potřebě jejich „nového čtení“), do níž byli zapojeni
František Xaver Šalda, Eliška Krásnohorská, Albert Pražák, Emanuel Chalupný,
Arne Novák a řada dalších.228 V podléhání možnosti využít mechanické
konfrontace empirických a literárních dat jako interpretačního klíče ke genezi
sémantické výstavby uměleckého díla (čili postupu ze své podstaty spekulativního
– pomineme-li jeho celkovou scestnost z hlediska smyslu textu utvářeného
recipientem) tedy Kleinschnitzová zdaleka nebyla osamocena. Též pro ni jsou
Frantina, Poslední paní Hlohovská a další texty, nejvýrazněji Nemodlenec,
především výsledkem projekce autorčina vlastního citového rozpoložení
navozeného konkrétním zážitkem a vyslovovaného začasté za pomoci
Herderových Ideen (přičemž si Světlá snad ani nebyla vědoma, „jak mocně
podléhala kouzlu Herderova slova.“229). V kontextu výše uvedených ohlasů
vydané korespondence nicméně lze názory Flory Kleinschnitzové pokládat
v jistém ohledu za extrémní. Když píše, že „u Světlé zájem o náboženskou otázku
[podobně jako o otázku vlasteneckou]230 ustupuje náhle do pozadí, jakmile se o
slovo hlásí vášnivý cit, kterážto změna způsobuje i přelom v ději, v kompozici“231,
de facto tvrdí, že v případě Světlé mělo vždy přednost to, co bychom mohli nazvat
„terapeutickou složkou“ tvůrčího procesu – a působení na čtenáře v duchu
vlastenecky výchovném je tudíž jen jakýmsi „vedlejším produktem“.232
Návaznost myšlenek Flory Kleinschnitzové na Leandra Čecha (a jejich
odlišnost od naprosté většiny dobových poloh recepce díla Karoliny Světlé) tedy
spatřujeme především v důrazné artikulaci přesvědčení o výsledné významové
převaze dramatických scén a efektních zápletek nad proklamovanou náboženskou,
227
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filosofickou a vlasteneckou hloubkou. V tom naopak ve shodě s Čechem shledává
cosi strojeného a neoriginálního, přičemž k Čechovým stanoviskům doplňuje
ozřejmění původu oněch čtenářsky efektních střetů mezi individuálním citem a
povinností: tvrdí, že jsou výsledkem reflexe spisovatelčina vlastního intimního
zážitku. Zároveň dokládá oprávněnost Čechova soudu o nepůvodnosti ideové
hloubky díla Karoliny Světlé tím, že identifikuje zdroj původní: Herdera a další
dobové myslitele.

Závěrem k Čechově studii (i k otázce pozdějšího rozvíjení jeho myšlenek
Florou Kleinschnitzovou):
Jak jsme již naznačili, sám Leander Čech si na počátku devadesátých let
zjevně uvědomoval skutečnost (a snad si na ní svým způsobem i zakládal), že
podobně soustředěnou a zevrubnou kritiku, která je vedena „snahou po objektivní
pravdě“ a nevyznívá tudíž „obvyklým způsobem oslavujícím“233, prózám Karoliny
Světlé před ním ještě nikdo neadresoval. Mimo jiné též několikrát upozorňuje na
monografii z pera Terézy Novákové, tedy na práci vzniklou téměř současně s jeho
studií, jako na reprezentativní příklad nekriticky obdivného hodnocení významu
Světlé pro české a evropské písemnictví. Ohrazuje se proti tomu, jak příkře
Nováková odmítá byť jen sporadické náznaky nekonvenčního, tzn. adorace
prostého smýšlení o díle zbožňované spisovatelky – podsouvajíc jejich autorům
trapnou osobní zášť jako jedinou motivaci. Tvrdí, že on sám o žádných ze zášti
vzešlých výrocích neví a Nováková je pro něj prostě tou, jež svou patetickou
rétorikou kopíruje myšlenky, které již dávno před ní formulovali mnozí jiní a ze
kterých se stávají floskule s mizivou výpovědní hodnotou (typický příklad za
všechny: „V životě Karoliny Světlé jest kus kulturní historie národa našeho, jako
spisy její jsou zrcadlem ducha lidu českého.“)234 Neboť právě jejich recyklovaná
robustní rétorika jako by stála v cestě možnosti nového rozkrývání a
pojmenovávání jednotlivých složek významové výstavby díla, jako by a priori
nepřipouštěla jakékoli alternativní způsoby četby.

Tento exkurz na počátek devadesátých let devatenáctého století jsme tedy
podnikli především proto, abychom prostřednictvím vhledu do chronologicky
233
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prvního obsáhlého odborného pojednání o díle Karoliny Světlé, jež je vůči všem
předešlým nastaveno v mnoha směrech nesouhlasně, uvedli některé základní
otázky týkající se dobově příznačného hodnocení úlohy spisovatele v národním
sociokulturním prostoru do vztahu k individuálnímu uměleckému odkazu. Leander
Čech se jich zde dotýká průběžně, aniž by se snažil „vyřizovat si účty“ s každým
ze svých předchůdců zvlášť. V závěru studie nicméně uvádí několik konkrétních
jmen, jejichž zásluhou byly knihy Světlé vyhlášeny „za svérázná česká díla
světové váhy“235: František Zákrejs, Jan Neruda, Ferdinand Schulz, Vítězslav
Hálek, Josef Barák či Eliška Krásnohorská. K některým z nich (a k dalším) se nyní
vrátíme, abychom se pokusili popsat základní dobové tváře recepce díla Karoliny
Světlé a naznačit cesty, kterými se dostávala do pozice „spisovatelky lidu českého
a spisovatelky otázky ženské par excellence.“236
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2.1.2. Dílo Karoliny Světlé jako naplnění představ o ideálu
národního slovesného tvůrce: dobová reflexe propojení
vlastenecky-výchovné tendence s tematizací ženské otázky
Vyjděme z kritického posouzení samotného Čechova poznání, že dílo
Karoliny Světlé bylo na český literární parnas vyneseno především díky
čtenářskému ustavení a téměř bezvýhradnému přijímání dvou svých základních
kvalit: tj. dílo jako věrný obraz duše národa a dílo jako prostor pro tematizaci
ženské otázky.
Již v některých recenzích spisovatelčiných raných próz můžeme pozorovat
sklony k zachycení a zdůraznění vzájemné propojenosti obou těchto složek
vnímaných jako stěžejní významotvorné aspekty její tvorby – aspekty originální a
jedinečné, v domácím i světovém kontextu. Tímto způsobem kupříkladu Jan
Neruda jako recenzent nadšeně přijal jeden z prvních románů Karoliny Světlé –
První Češku vydanou roku 1861: „Světlá podala zde titulní hrdinkou svou figuru
alegorickou, její První Češka jest český národ sám, probuzující se jeho
sebevědomí.“237 V tomto duchu se zároveň pokoušel vyložit specifický ráz
tendenčnosti díla „moderní naší spisovatelky“238: „…víme, že dovedla i otázek
denních, myšlenek časových dobře použíti, aniž by se stala pouhou spisovatelkou
tendenční v běžném slova smyslu. Tendenci vyšší má Světlá ovšem a působí jí na
šlechtění citu i ducha. Základem jejím je vždy vznešená některá myšlenka,
vzrostlá z půdy skutečných společenských poměrů, poukazující však k ideálnímu
cíli společenstva, provedená ostrou charakteristikou osob, pestrým skupením
situací, ozářená růžovými červánky nově bujícího národního života.“239
Citované Nerudovy výroky můžeme chápat jednak jako projev snahy o
obhajobu určitého typu tendenčnosti; snahy charakteristické nejen pro Jana
Nerudu, nýbrž i pro další jeho generační souputníky. Průběžně se k této otázce
vracel rovněž Vítězslav Hálek a patrně nejhlasitěji (v názorové shodě s tím, jak
„umělecky žádoucí“ tendenčnosti rozumí Neruda v recepci První Češky) se k ní
vyslovil ve stati Gogola hledám publikované v Národních listech dne 23. srpna
1872: „A tu snad někdo řekne: žádáš od nás tendenci. A já řeknu: žádám, a sice
237
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tendenci ve smyslu vyšším, tendenci, bez níž nepovstává skoro žádné umělecké
dílo. /…/ Je-li dílo umělecké, neškodí mu tendenčnost. /…/ Onu tendenci
ušlechtilou myslím, která by nás popadla za slabosti naše a tím zušlechtila nás.“240
Neruda i Hálek se tak ocitají blízko tomu, jak k problému „oprávněnosti
tendence v umění“ posléze přistupoval ve své syntetické práci Otakar Hostinský
(srov. zde kap. 1.3.1.). Dle Nerudova soudu v případě První Češky ona „vznešená
myšlenka poukazující k ideálnímu cíli společenstva“ vyrůstá z tematizace
obrozenských fenoménů: „Není snad poetičtějšího předmětu nad znovuzrození se
našeho národu. Světlá nemohla zvolit záchvatnějšího momentu, aby nám podala
román skutečně český, a přitom přece všem moderním požadavkům hovící.“241
Když tvrdí, že tato myšlenka je „provedená ostrou charakteristikou osob“,
především má na mysli hlavní ženskou hrdinku. Vztáhneme-li závěry vzešlé z
jeho interpretace k obecným rysům dobového diskurzu o literatuře (jak je
analyzujeme a komentujeme v předchozím oddílu této práce), lze konstatovat, že
Neruda nám takto předkládá „zprávu o četbě“ reflektující žádoucí přítomnost
tendence v autorčině uměleckém výrazu (jinak řečeno: z našeho pohledu jde spíše
o „zprávu o Nerudovi“ jako o čtenáři, který se svou autorkou sdílí pohyb v mýtu o
vzkříšeném národu); reflektující to, jak především její ženské literární typy této
tendenci „podléhají“, jak jsou umělecky modelovány podle ni a pro ni.
A mimochodem: samotné ladění Nerudova textu nám pak v několika
momentech opět nabízí výmluvné ukázky dobového tíhnutí k oživování
obrozenské metaforiky, k poetizaci mýtu o národním vzkříšení: „Vzpomínka na
naše vzkříšení rovná se vzpomínce, jakouž mají děti na okamžik, ve kterém
nevýslovně milovaná matka jejich dlouhé, nebezpečné chorobě unikati počala.
Směle můžeme o oné době užíti slov biblických, že panovala tehdáž čirá tma a
duch našeho národa že se vznášel nad propastí.“242

Reflexi propojení ženské otázky (resp. jejích ozvuků v sémantické
výstavbě literárního díla) s tendenčností ve smyslu snah o naplnění vlasteneckyvýchovné funkce beletrie nacházíme též u dalšího z Čechem zmiňovaných
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obdivovatelů Karoliny Světlé – u Františka Zákrejse: „Světlá jest eminentně
tendenční, ale její genius ničí její tendence v intence. Světlá jest umělkyně. Volíc
sobě důležité idey z oboru ženské otázky, zejména sociálního, vytvořuje k nim
vzácnou svou obrazností co nejvhodnější, typické látky a sestrojuje je velmi
obratně v souladné, napínavé organické celky, aniž by ale kdy jevily strojenost.
Její postavy jsou osobnostmi, ač někde snad příliš zidealisovanými…“243 Jak
vidno, na rozdíl od Leandra Čecha se Zákrejs domnívá, že to, co bychom mohli
nazvat (právě například Čechovou terminologií) „vlastním sociálním významem
jejího umění“244, se nikterak nevylučuje s napínavostí příběhu, dramatičností
zápletek a s dalšími faktory potenciální čtenářské atraktivity díla. Ba naopak: na
pozadí oceňování těchto a podobných kvalit uměleckého rukopisu Karoliny Světlé
(v rámci komentáře k novému vydání novely Společnice a povídek O krejčíkově
Anežce a Cikánka – původem tedy autorčiných raných textů – v Ottově Knihovně
národní) rozvíjí Zákrejs obecnou obhajobu umělecké prózy vůbec. Soudí, že právě
Světlá nám svým dílem dokazuje, že „prosaická epika nynějška – román, novela,
povídka – právem náleží v obor umělé poesie.“ A dodává: „V pravdě, lze-li kde
nalézti důvody pro mínění, že též epika v obor umění patří, jsou to spisy Světlé.
Jestliže o kterém romanopisci, možno to zajisté říci o ní: Nespisuje pouze, ale
básní. A neobyčejný půvab jejích výtvorů má jednu z předních svých příčin v tom,
že Světlá všecken lesk svých barev soustřeďuje na povahy ženské.“245
V souvislosti s doposud uvedeným se pak v centru Zákrejsových úvah
ocitá další z námi sledovaných problémů: otázka světovosti českého písemnictví
(obšírněji k tomu v následující kapitole). V první řadě se snaží vymezit význam
samotného označení „světová literatura“: klade důraz na odlišnost mezi pojmy
literatura světové úrovně a literatura světoznámá. Tvrdí tedy, že světovou je nejen
ta literatura, „která světového uznání dochází; neboť i ukryté zlato je zlatem a i
zneuznávané umělecké dílo zůstává dílem uměleckým.“246 Na této tezi posléze
staví pokus o vlastní definici světovosti slovesného díla: „Já bych si dovolil za
světovou vymezit literaturu takovou, která se může vykázat básnickými děly
zjevujícími idey své doby pomocí národních látek typicky v charakteristické
243
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mluvě sestrojených.“247 Této charakteristice světovosti dle něho u nás odpovídá
tvůrčí typ Čelakovského, Kollárův, Erbenův a nejnověji právě Světlé. V jejím
případě to dokládá konfrontací (s oblibou zmiňovanou i mnoha jinými interprety
díla Karoliny Světlé) umělecké osobnosti naší spisovatelky s tvorbou George
Sand: „Světlá je český George Sand, ale vliv A. Dudevantové, jakkoli byl velmi
značný, nemohl nikdy míti tolik síly, aby byl ze samostatné cesty pošinul nadání,
které jest na nejvlastnější půdě naší básnířky, na půdě vesnické epiky, zajisté
sourodým s nadáním G. Sanda…“248
V podobných souvislostech uvažuje například rovněž Jaroslav Kosina,
jehož přesvědčení, že „netřeba se básníku odcizovati té rodné půdě, má-li se na
stanovisko světové vyšinouti“249, citujeme již v úvodu oddílu 2.1. V textu
uveřejněném v Poslu z Prahy dne 25. března 1879 se Kosina ohlíží za tehdy
dvacetiletou literární činností Karoliny Světlé. Za její dosavadní umělecký vrchol
pokládá ještědské romány a ani on se nezdráhá označit je za díla umělecky
rovnocenná výkonům velké francouzské literátky: „Lid okolní vylíčen jest
s takovou bystrotou a hloubkou, že poukáže-li kdysi Francouz na vesnické romány
George Sandové, my směle můžeme poukázati k ještědským povídkám naší
vážené jubilantky!“250 Na v tomto smyslu světovou úroveň dle jeho názoru
vynášejí tvorbu Světlé především „dvě idey“ obsažené ve významové struktuře
jejích próz: „idea vlastenecká“a „idea ethická“ (lze dodat: vtělená zejména do
způsobu uměleckého ztvárnění dilemat řešených hrdinkami autorčiných povídek a
románů).

Posuzování

významu

různých

poloh

tematizace

ženské

otázky

v souvztažnosti s dalšími komponenty sémantické výstavby děl Karoliny Světlé se
samozřejmě nemohla vyhnout ani Teréza Nováková ve zde již zmiňované
monografii z roku 1890. Obecně vzato: ohledně motivace spisovatelčiných
uměleckých snah má Nováková zcela jasno. Metodologicky je její interpretační
přístup určován přesvědčením, že literární dílo je plně a záměrně „ve službách“
zápasů, které Světlá bojovala v reálné přítomnosti. Z prožitku reality umělecký
výraz vychází a k ní se zároveň obrací – ve snaze působit (informovat, apelovat,
247
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vzdělávat, vychovávat atp. – zkrátka „cosi měnit k lepšímu“) na to, co leží vně
fikčních světů literatury.251 Takto tedy Nováková přistupuje též ke způsobu, jakým
beletristka Světlá reflektuje problémy pocházející ze specifické oblasti
mimoliterárních sociálních struktur: z projevů dobových genderových stereotypů:
„…paní Světlá ani jako povaha literární ani jako povaha veřejná není
emancipistkou ve výstředním toho slova smyslu. Ona přeje si, aby vzděláním duch
ženský povznesl se na úroveň ducha mužského – lépe řečeno, aby zmizel ten
pošetilý rozdíl pohlaví ve světě duševním, aby nadání zápasilo o palmu, kdekoli
k tomu jest způsobilé, bez ohledu na to, v čí mozku dar ten uhostěn. Paní Světlá
přeje si, aby žena nebyla automatem, hračkou, břemenem, nýbrž aby stala se
mužovou spolupracovnicí v práci jakékoli, jeho utěšitelkou, podporou jeho a vší
společnosti lidské, v níž tak veliká a významná přisouzena je jí úloha.“252 Ačkoliv
v těchto formulacích nacházíme ozvuky dobově celospolečensky sdílené
představy toho, že žena má být především „mužovou podporou“, nelze zároveň
nevidět, v čem a jak takováto vize (zahrnující v sobě i jeden ze specifických
požadavků na moderní národní literaturu) překonává tehdejší víceméně všeobecně
akceptovaný konstrukt feminity a genderových sociálních struktur.
Nováková významně posouvá dobový náhled na „genderově-teritoriální“
stratifikaci společnosti. Přesněji řečeno: čte Světlou tak, že v jejích textech tento
posun nachází – a především v tom shledává jejich didaktický potenciál. Do jisté
míry (tedy „ve světě duševním“, řečeno slovy Novákové) jde o polemiku s
důsledným oddělováním sféry soukromé od sféry veřejné – tak, jak jej v jedné
z četných novějších publikací věnovaných dané problematice popisuje Milena
Lenderová. Společensky ustálený a přijímaný model rodiny, která se vlivem
separace těchto dvou sfér stala výsadním (zároveň ovšem v podstatě jediným)
životním teritoriem ženy, vymezuje Lenderová takto: „…na jedné straně
výdělečně činný muž, který zajišťuje rodinný příjem a účastní se procesů
politického rozhodování, na druhé straně žena působící ve sféře domácnosti, žena,
od níž se očekává, že zabezpečí nutné zázemí pro celou rodinu, nasytí ji, vychová
děti a ujme se péče o staré a postižené členy rodiny. /…/ Rodina sice platila za
251
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doménu ženy, ale vedl ji muž coby hlava rodiny; soukromí bylo jeho zázemím,
kde si chtěl odpočinout a načerpat nové síly. Žena byla vyloučena nejen
z profesního světa a politiky, hierarchie pohlaví se projevovala i uvnitř rodiny, kde
byla manželka jednoznačně podřízena manželovi. ´Dobrá´ manželka tuto svou
podřízenost brala jako samozřejmou. A dobrá manželka, to byla především dobrá
hospodyně.“253
Překonávání či korigování tohoto stavu „ve světě duševním“ (nejde tedy o
naprosté bourání společenských hranic vytvářených genderovými stereotypy;
souhlas s tím, že žena má být především tou, která stojí po boku svému muži, zde
najdeme) je v uvažování Terézy Novákové často spojeno právě s aspektem
vlasteneckým – s vlastenecky-výchovnou tendencí obsaženou v díle Karoliny
Světlé: „[Světlá] snažila se spisy svými poctivě a neunavně, aby novým, vážnějším
snahám připravila mezi ženami a dívkami českými útulek, aby z kořene vyvrátila
netečnost, povrchnost, titěrnost a vlahost smýšlení národního i mravního, mezi
nimi, jako mezi mnohými z družek jinorodých, bující.“254
Všechny tyto výroky ve vzájemné součinnosti budují obraz Karoliny
Světlé coby obraz vzoru ženy-vlastenky. Právě v tomto ohledu vyznívá
monografie z pera Terézy Novákové jako nadšená apoteóza umělkyně, která si
byla vždy vědoma svého úkolu a svůj talent uvědoměle podřizovala jeho plnění.
Co je však nejpodstatnější: v chápání Novákové není takto pojatá služebnost
individuálního tvůrčího talentu „vyšším“ cílům faktorem umělecky limitujícím.
Naopak, autorskou (sebe)reflexi nutnosti takového druhu služebnosti literárního
díla interpretuje jako to, co Světlou už na úsvitu její kariéry svým způsobem
zachránilo před zabřednutím do módních dobových šablon a co jí pomohlo najít
originální, v našich podmínkách nevídaný umělecký výraz: „…lze tvrditi určitě:
Karolina Světlá jest dítkem své doby, pochopivším veliké nové její myšlénky,
ohromný její úkol, ale ona není naprostou odchovankou žádné školy, ona sama
proklestila a ustanovila si dráhu svoji uměleckou. /…/ Z četby mladistvých let a
z ovzduší, v němž žila vymanivši se z okovů cizáctví, zbyl jí sice nádech
romantismu, ale jakmile se hrouží v prameny duše lidové, smyta bývá stopa ta
většinou s tvorby její. Jí na dráze umělecké nepobádala hesla a theorie jedné
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koterie neb školy literární; k ní tajemnými slovy mluvil duch lidu, v nesčíslných
rysech a památkách skrytý, ale jen jejímu oku věšteckému zřejmý.“255
Nováková se staví do role té, jejíž zevrubný interpretační přístup má
artikulovat poměrně jednotný (a jediný žádoucí) způsob četby díla Karoliny
Světlé. Což je ve výsledku podtrženo tím, že na závěr své monografie staví
kapitolu Česká veřejnost Karolině Světlé. Předkládá v ní výběrovou bibliografii do
té doby publikovaných textů o spisovatelčině díle opatřenou vlastním komentářem
zdůrazňujícím

v první

řadě

právě

vývojovou

ustálenost

a

jednotnost

v rozpoznávání hlavních kvalit uměleckého odkazu obdivované umělkyně (s
neadresnými zmínkami o několika zavrženíhodných výjimkách): „Karolina Světlá
nebyla vždy doceněna, ale přece oceněna ve vlasti a především vždy milována.
/…/ Pokud se naší kritiky týče, nutno uznati, až na některé výjimky v pohnuté,
záštiplné době nejnovější se vyskytující, že byla si vždy vědoma postavení svého
vůči ženě tak geniální a pěstitelce písemnictví tak šťastné. Jest to neocenitelnou
zásluhou Vítězslava Hálka a J. Nerudy, zvláště onoho, že mladou romancierku
snažili se pochopiti co do talentu a snahy, že neunavně, osobně i pérem ji pobízeli,
aby dále, výše spěla.“256

Specifickým okruhem dobových textů, které stvrzují bezvýhradně obdivný
přístup k tvorbě Karoliny Světlé a vedle pozornosti věnované jiným aspektům
jejího díla rovněž uvádějí do vzájemného vztahu tematizaci ženské otázky s
vlastenecky-výchovnou tendencí, jsou nekrology (z jejichž podstaty onen adorační
ráz přirozeně vyplývá) a další články publikované bezprostředně po smrti Světlé.
Ve většině z nich se setkává pohled na různé aspekty feminity v autorčině díle
jako na čistě vnitřnětextový problém (kde jde tedy především o pojetí postavy
ženy jakožto funkce v rámci vnitrotextových sémantických struktur) s vypjatě
patetickými výroky akcentujícími podíl tematizace feminity na didaktické
působnosti celku uměleckého výrazu.
K první z naznačených poloh mají blíže kupříkladu některé pasáže z
nekrologu napsaného Arne Novákem do Zlaté Prahy (ačkoli i v nich je de facto
obsažen přechod k druhému z výše popsaných přístupů): „…myšlénky její pnoucí
se k vzdáleným světům byly plny kouzla ženství, nejdokonalejší její práce jsou
255
256
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apotheosami ženské lásky, odříkání a sebeobětování. Sloučila v sobě a ve svém
díle nejvelebnější vznešenost lidské myšlénky a nejvroucnější půvab ženského
srdce.“257
Naopak jednostranná orientace na specifickou formu účinku díla je
přítomna například v nepodepsaném nekrologu otištěném v Ženských listech:
„Spisy Světlé, i ty, jež přímo nesou se k feminismu, pokud doba její jím byla
zúrodněna, i ty veliké koncepce románové, jichž žena častěji než muž jest středem
a nositelkou myšlenek, měly by a musí se státi učebnicemi nás českých žen. /…/
Nazývá-li se [Světlá] nejgeniálnějším dosud romanopiscem naším, uznává-li se při
ní, prorocky že jednala, sestupujíc pro látku ku své tvorbě v nejskrytější podstatu
mysli lidové: tu jásavě ozve se v srdcích odstrkovaného a k duševní inferioritě
odsuzovaného pokolení ženského, jméno to nesmrtelné, autor ten geniální, prorok
ten že byla žena! /…/ Navždy jest konec bájce o povznesenosti mužského
pohlaví…“258 Jak vidno, v takovýchto ohlasech nejde ani tak o účinek díla, jako
spíše o účinek samotné skutečnosti, že Světlá nebyla mužem. Ba co víc, že
v mnoha ohledech muže své doby předčila; přesněji řečeno: překonávala
všeobecně sdílený konstrukt feminity – a maskulinity rovněž. Jako literárně činná
žena posouvala soudobé představy o tom, co je „výlučným projevem“ ženskosti,
resp. mužskosti.
Tak vnímá její pozici v dobovém písemnictví i anonymní autor článku
otištěného v rubrice Co budeme čísti? v Besedách lidu. Text není koncipován jako
nekrolog, nicméně byl též napsán těsně po smrti Světlé – u příležitosti nedávného
zahájení edice jejích sebraných spisů v Ottově nakladatelství. Pisatel zde
interpretuje funkci hrdinek spisovatelčiných próz a s odkazem na Jana Nerudu
dochází k následujícímu zvolání: „Ano, to jsou duše hrdinné, vznešené bojovnice,
a Světlá, líčíc je, líčila v nich samu sebe, takže chápeme nyní význam slov
Nerudových: ´Největším naším mužem jest Karolína [sic!] Světlá!´“259
Soustředění pozornosti na ženské postavy coby „vznešené bojovnice“ posléze i
v tomto textu (jako v mnoha jiných – viz výše) směřuje k významovému propojení
s vlastenecky-výchovnou tendencí; tzn. s vyslovením představy o adresátovi
(„Obzvláště naše mládež a náš svět ženský nalézal a nalézá ve spisech Světlé svůj
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obraz, daleko ještě povznesený a zušlechtěný.“260) a zároveň o zcela konkrétním
účinku díla na něj – lépe řečeno na ni: „…nemůže býti ženy české, jež, přečetši
spisy paní Světlé, odcizila by se svému národu a svým národním povinnostem!
Taký jest jejich význam a taková jejich cena!“261

260
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2.1.3. Dílo Karoliny Světlé jako obraz duše národa: dobová reflexe
propojení otázky národní osobitosti a světovosti spisovatelčiny
tvorby
Dobové reflexi díla Karoliny Světlé všeobecně dominuje (napříč různými
žánrovými útvary, v jejichž rámci je tato reflexe vyslovena: fejetony, recenzemi
konkrétních

textů,

příležitostnými

projevy,

pasážemi

v soudobých

literárněhistorických syntézách, nekrology aj.) zřetelná orientace na pojetí
umělecké prózy coby obrazu duševního života národa – v těsném sepětí se snahou
o pojmenování účinků, jakých má takovýto obraz dosáhnout na straně recipienta.
K výraznému vymezování rozdílů mezi estetickou funkcí a tím, co je součástí
funkcí mimoestetických, přitom dochází jen zřídkakdy. A když už, pak nejde o
oddělování obu sfér, nýbrž spíše o jejich smiřování – o akcentování komplexnosti
účinku slovesného díla. V jednom z nekrologů, o jejichž specifické tvářnosti se
zmiňujeme výše, se tímto způsobem k odkazu Světlé staví např. Matěj Anastázia
Šimáček: „To dílo je propagační, vědomě účelné, někdy až bojovné. Dílo více
apoštolské než umělecké, ač i cena jeho umělecká je značná. Stálo více ve
službách ideí než v kultu formy. Mělo šířit světlo jejích ideálů a také je šířilo.
Z její doby není ideově bohatšího prosateura nad ni. /…/ Zjev, jako je Světlá,
ukazuje nejen jasně, že jednostranné a nespravedlivé je cenění literáta jen
hodnocením jeho uměleckých kvalit, nýbrž že k váze významu jeho povinno míti
zřetel i k morálnímu účinku jeho děl i celé jeho působnosti na národ.“262 Právě ono
„šíření světla“, „působnost na národ“ bylo vnímáno jako stěžejní kvalita
spisovatelčina díla, což je možné konstatovat i se zřetelem k vývoji dobového
diskurzu o literatuře. Těžko lze opomíjet výpovědní hodnotu skutečnosti, že takto
nastavený pohled na dílo Karoliny Světlé se v průběhu druhé poloviny
devatenáctého století nijak výrazně neposouvá, že se v jednotlivých formulacích
opakuje v podstatě totéž – pouze v drobných stylistických obměnách a
s rozličnými významovými konotacemi –, ať jde o kritickou recepci jejího díla
pocházející z let šedesátých, či devadesátých. Jakoby tedy teprve ve službách
„šíření světla“ vstupují do hry (tedy na jedné straně do tvůrčího procesu a do
zorného pole kritické recepce na straně druhé) další aspekty uměleckého rukopisu
Karoliny Světlé, jimž byla v konkrétních projevech kritického diskurzu druhé
262
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poloviny devatenáctého století průběžně (opakovaně) věnována pozornost. Odtud
se pak odvíjelo eventuální zohledňování dalších souvislostí a příbuzných otázek,
resp. uvažování o autorčině díle ve světle problémů, kterými se zabývala dobová
rozprava o národní literatuře všeobecně (srov. úvodní kapitoly této práce).
V čele nejčastěji otevíraných témat stála otázka původnosti díla Karoliny
Světlé, obvykle usazená do širšího kontextu. Neboli jednalo se o celý komplex
problémů vymezovaný několika dalšími termíny náležejícími do stejného
sémantického pole: jedinečnost, národní osobitost, všelidskost, světovost apod.
Skutečnost, že na zpochybnění původnosti spisovatelčiny tvorby je založena
Čechova studie z počátku devadesátých let, tedy první kritika, která na základě
zevrubné analýzy odmítá celkově obdivné přijímání díla Světlé, jsme již výše
komentovali. Vývojových kořenů způsobu recepce, s nímž Leander Čech
polemizuje jakožto s adorací postavenou na velmi vratkých základech, jsme se
zatím pouze dotkli: jednak v předchozí kapitole, kde poukazujeme na Zákrejsovy
a Kosinovy postoje k otázce světovosti díla Karoliny Světlé, a rovněž v rámci
sledování proměn, kterými procházely názory prezentované Vítězslavem Hálkem
a Janem Nerudou v šedesátých, resp. v sedmdesátých letech. Jejich nadšená přijetí
Vesnického románu a dalších autorčiných ještědských próz pocházejících právě
z přelomu šedesátých a sedmdesátých let vyznívají jako vítání původního
uměleckého výrazu, jaký české písemnictví dosud postrádalo a jaký v plné míře
odpovídal jejich (a nejen jejich) tehdejší představě o národní specifičnosti
literárního díla a zároveň tak o jeho potenciálu stát se dílem světovým. V jejich
recenzích se přitom setkávají dvě základní polohy vymezování světovosti
individuálního beletristického výkonu, které jsme popsali v závěru prvního oddílu
této práce: světovost ve smyslu všelidská platnost a vedle toho světovost ve
smyslu srovnatelnost s uměleckou úrovní vrcholných výkonů velkých evropských
literatur. V přístupu Hálkově a Nerudově je obojí propojeno: dílo Světlé má ve
všech podstatných ohledech na to, aby se stalo součástí onoho světa velkých,
všeplatných idejí, které jsou vyslovovány významnými evropskými literaturami.
Základním stavebním kamenem jejich velikosti – tedy světovosti – je totiž
individuální národní specifičnost. A přesně tak je tomu i v případě Karoliny
Světlé. Ba co víc: tvrdí-li Neruda, že Vesnický román a Kříž u potoka „jsou takými
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díly původními, která se rovnají všem cizím“263, nemá na mysli pouze
spisovatelčinu schopnost věrně v textu postihnout jedinečnou povahu duševního
života národa. V lecčem dalším dle jeho názoru Světlá mnohé své zahraniční
současníky dokonce předčí: „Ač v některém ohledu podobna norskému spisovateli
Bjørnsonu, jakž nepodobna je mu v směru snahy své! Bjørnson začal tam, kam
nyní Světlá došla, a došel nyní, odkud Světlá byla vyšla. Pokud líčil Bjørnson jen
zvláštní povahy lidu svého, byl šťasten, jakmile chtěl lid ´zmodernizovat´, stal se
(viz novější jeho povídku Rybářské děvče) začátečníkem. Každý talent má svůj
osobní ráz a Karolina Světlá našla ve vesnickém románu zatím nejvděčnější pole,
aby na něm rozvinula vzácnou svou poetickou osobnost.“264
Potřeba vymezování původnosti, resp. světovosti díla Karoliny Světlé na
pozadí dobových literárnědruhových a žánrových kategorií tedy přirozeně
implikovala snahu srovnávat. Tyto opakované pokusy o vztažení celkového
charakteru autorčiny tvorby k výtvorům současníků i předchůdců byly logickou
cestou k pojmenování toho, jakého druhu je její jedinečnost.
V domácím prostředí byla Světlá patrně nejčastěji srovnávána s Boženou
Němcovou, Františkem Pravdou, Vítězslavem Hálkem či Gustavem Pflegrem. Do
této společnosti ji už roku 1864 uvedl Karel Sabina ve stati Novellistika a
romanopisectví české doby novější (publikované v Kritické příloze k Národním
listům bez uvedení autorova jména). O májové generaci se zmiňuje v samotném
závěru své studie, přičemž tvorbu Světlé klade do sousedství jména Pflegrova: „A
jakož od Pflegra očekávati jest vždy širších rozhledů po životě sociálním, takž
zase od Karoliny Světlé vždy vnikavějších do hlubin srdce a duše lidské
vzírajících. Jakož veliký svět se zrcadlí v životě rodinném a domácím, jakož šíře
rozvětvené poměry společnosti a národu vůbec odlesku svého nalézají v kruzích
užších a hlučný ryk veřejnosti v komnatách doznívá, takž v románech Karoliny
Světlé se zří vše skromnější, ale v nitru duší a srdcí velmi pohnutý život,
naznačený v rysech nejpravdivějších. Není záhybu mysli, jež by spisovatelka
jemnou

neodhalila

rukou,

a

tudíž

román

povahopisný

v ní

nachází

zastupitelku.“265
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Tendence spatřovat v Karolině Světlé průkopnici postupů psychologické
prózy (osobité tváře psychologické prózy vystavěné na pozadí vesnického
románu), neboli vymezovat původnost a jedinečnost Světlé v české literatuře právě
tímto způsobem, našla v době následující po Sabinově vystoupení řadu dalších
názorových stoupenců. Nejhlasitěji pak mezi nimi zazníval oslavný tón statí
Elišky Krásnohorské. V patrně nejznámější z nich (krátce jsme se tohoto textu
dotkli již v úvodu druhého oddílu) je charakter onoho srovnávání vedeného
snahou o postižení osobitosti tvůrčího typu Světlé ohlášen samotným titulem: Dvě
básnířky lidu. Krásnohorská zde z různých stran promýšlí vývojové vazby mezi
dílem Boženy Němcové a Karoliny Světlé. A záhy se ve svých úvahách dostává
mimo jiné právě do oblasti otázek vymezení žánru: „…vyniká-li Němcová
mistrovskou svou reálnou pravdivostí, tož zas ji v porovnání převyšuje Světlá
váhou a mocí ideálné pravdy, která jest obsahem jejího básnění, a zásluha jejího
genia jest, že z vesnického žití, z něhož Němcová vyvážila popisnou povídku,
vytvořila psychologický román se všemi plamennými hloubkami i hvězdnými
výšemi lidského srdce; /…/ ona týž líčí lid co Němcová, ale ne jak se jeví rázem
oku pozorovatelskému, leč jak se hloub objeví mysliteli, jehož otázkám odpovídá
dávná minulost, osvětlujíc mu každý úkaz řetězem posloupných účinků
dějinných.“266 Touto cestou posléze Krásnohorská dochází až k poněkud svérázně
formulované představě o návaznosti díla Světlé na Němcovou: „Světlé nebylo již
třeba obírati se příliš zevrubně se zevními známkami a veškerým detailem
každodenního života našeho lidu; to učiněno již před ní, a díky za to Boženě
Němcové, učiněno s nedostižným uměleckým mistrovstvím. Světlé zbyl úkol
všem pudům jejího nadání mnohem přiměřenější: [odhalovat] ukryté jádro samy
duše lidu, to vnitřní jeho vření…“267
Uvedená teze zároveň do značné míry osvětluje vlastní přístup
Krásnohorské k podstatě pojmu psychologický román a k tomu, jak se jeho
postupy uplatňují ve výstavbě próz Karoliny Světlé. V rámci takovéto interpretace
je spisovatelčino dílo nazíráno jako galerie jednotlivých typů, resp. jejich
266
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uměleckých povahopisů, přičemž v každém z nich je „zosobněna česká bytost
rysy zvláště význačnými a vážnými.“268 Jako by se komunikace mezi autorkou
Světlou a čtenářkou Krásnohorskou odvíjela dle předem stanovených pravidel.
Produktor a recipient zde spolu komunikují v kódu definovaném mimetickou
funkcí literárního díla a vírou v didaktický potenciál mimese svého druhu. Tedy:
„dílo je zrcadlem reality“ (toho, co je reálné, pravdivé, pravdě-podobné, realitě
podobné, tedy reálně možné či „ideálně-reálné“ – srov. poznámky k dobovým
přístupům k těmto otázkám v prvním oddílu práce), věrným obrazem výrazných,
vzorových lidských typů, z nichž každý je dokladem specifičnosti reálného
duševního života národa coby celku. S tímto uměleckým záměrem literární dílo
vzniká a tak je také čteno – Světlá je v jistém ohledu extrémním případem
autorské snahy explicitně přednastavit významovou složku komunikačního kódu,
tedy snahy diktovat příjemci textu „správný“ způsob recepce; jak poznamenáváme
výše, např. v rámci interpretace funkcí autorských předmluv a doslovů
k ještědským románům. Románové fikce Karoliny Světlé jsou úmyslně
konstruovány za účelem vzbuzení žádoucího čtení se žádoucím účinkem a Eliška
Krásnohorská reprezentuje převládající dobovou recepci těchto fikcí v tom ohledu
(mimo jiné), že na takovéto přednastavení komunikační situace bezezbytku
přistupuje. Pro ni je Světlá autorkou díla velkých myšlenek, díla s obrovským
ideovým obsahem a dosahem. Nemá nejmenší důvod připouštět jakékoliv
alternativní způsoby četby, a už vůbec ne pochybovat o tom, zda jsou tyto velké
myšlenky původní – tedy původně české, věrně převzaté z jedinečného národního
axiologického klimatu.
Výlučnost způsobu, jakým se v takto vymezeném komunikačním prostoru
pohybuje Světlá, pak Eliška Krásnohorská dokládá konfrontací s jiným
příslušníkem májové generace – s Vítězslavem Hálkem: „U Hálka jeví se pieta
k lidu více dokonalou objektivností, která stejně pečlivou láskou ozařuje každý
jeho zjev, duši každé jeho prostonárodní postavy; ale u Světlé mluví ideálně
dovršeným zápalem, jejž soustředila v oživení zjevů zcela vybraných, typů
nejvzácnějších, přehlížejíc veškeru všednost, prostřednost a nahodilost, věnujíc
všechen svůj vzlet postavám monumentálně velikým…“269 Dle náhledu
Krásnohorské je zároveň právě toto cesta, po níž Světlá dospěla k překročení
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hranic vymezujících úroveň soudobé domácí produkce. Zejména vydání románu
Nemodlenec, který opakovaně prohlašovala za absolutní vrchol spisovatelčiny
tvorby,270 pro ni bylo momentem, kdy posuzování významu umělecké osobnosti
Karoliny Světlé pouze v domácím kontextu jako by přestávalo stačit: „Jeť v geniu
Světlé a ve znamenitém jejím uměleckém vzdělání něco veličenského, čemuž není
soupeřství, co podmaňuje bez zápasu a ji staví v šik básníků nejpřednějších,
světových, ji, pokornou tu obdivovatelku prostého lidu českého a nadšenou
velebitelku národního ducha i jména. Nebyla to nadšenost přátelská, byla to
soudnost jiných, jíž bylo dříve přáno přiznati Světlé vyvýšené místo její po boku
nejslavnějších jmen evropských, jako Sandové a Turgeněva.“271

Do podobných souvislostí jako Krásnohorská uvádí dílo Světlé rovněž
František Chalupa. Ve své studii publikované ve Světozoru roku 1880 u
příležitosti spisovatelčiných padesátých narozenin – se záměrem posoudit „čím
nám Světlá byla, čím nám jest a čím nám bude“272 – se ovšem soustředil
především na vymezování pozice její tvůrčí osobnosti ve vývoji českého
písemnictví (ačkoli ani on se nezdráhal srovnávat ji s velikány světové literatury;
kupříkladu k Vesnickému románu poznamenal téměř doslova totéž, co Vítězslav
Hálek o dvanáct let dříve: je to „dílo převyšující všecky její dosavadní práce; ten

270

K významu Nemodlence se Krásnohorská vyjadřovala i v osobní korespondenci se Světlou.
V dopisových pasážích věnovaných práci na textu tohoto románu si Světlá na několika místech
stěžuje na úmornou spisovatelskou dřinu pramenící zejména z potíží se šíří zpracovávané látky
(ponecháme-li v tuto chvíli stranou její lamentace nad vleklými spory s nakladateli). Z pera
Krásnohorské se jí však již v průběhu geneze textu dostávalo neustálého povzbuzování, které
posléze vyvrcholilo nadšeným přijetím výsledného celku díla: „Mně se zdá Nemodlenec být
nejkrásnějším Tvým výtvorem; tu bych se rozcházela s celým světem ve svém úsudku. Všecky
přednosti Tvých nejkrásnějších prací jsou v něm jako soustředěny. Kříž u potoka a Vesnický
román připadají mi jako mladé štěpy vedle tohoto samorostlého lesního obra. Nemodlenec je
velkolepý, a že Ti pod pérem vzrostl v silnou knihu, toť právě dobře; látka takové váhy musí míti
oporu v šířce svého provedení.“ (SVĚTLÁ, Karolina. Z literárního soukromí II. [Korespondence].
Ed. J. ŠPIČÁK. SNKLHU, Praha 1959, s. 423; cit. Z dopisu Elišky Krásnohorské Karolině Světlé
z roku 1873.) Ve zde komentované studii z roku 1880 pak o Nemodlenci čteme ještě kupříkladu
toto: „Kdyby nebyla napsala [Světlá] nic než toto dílo, byla by na základě pouze jeho prvním
romanopiscem českým, za nějž jí nevyhlašují jen psané úsudky, ale všeobecné její úspěchy a
nepopíratelná přednost, kterou jí dává čtenářstvo všech vrstev národa.“ (KRÁSNOHORSKÁ, c. d.,
s. 262) Eliška Krásnohorská zde tedy podniká to, k čemu se nezdráhali sáhnout ani mnozí jiní:
dovoluje si zevšeobecnit a artikulovat nejen charakter dobové kritické recepce díla Světlé, nýbrž
též postihnout konkrétní projevy diskurzu „běžné četby“.
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jsa látkou i duchem národním, bude jednou z nejkrásnějších prací nejen české,
nýbrž novelistické literatury vůbec.“273).
V nedávno minulé a soudobé domácí próze rozeznává Chalupa dvě
základní vývojové linie: prózu zpracovávající látky historické a prózu s tematikou
současnou – se zaměřením na český venkov. Aniž by opomíjel význam díla Světlé
v prvním z uvedených proudů (vysoce oceňuje zvláště román Poslední paní
Hlohovská, který označuje za „perlu mezi českými obrazy historickými“274),
soustředí se spíše na oblast druhou. V jejím rámci pak označuje za přímé
předchůdce Karoliny Světlé Františka Pravdu a především Boženu Němcovou.
V souladu s dobovými požadavky kladenými na tento typ slovesné tvorby je i
v Chalupově chápání beletristický výtvor v první řadě obrazem sociálních zápasů
odehrávajících se vně literatury. Při analýze a interpretaci rozdílů mezí tím, jak je
tento obraz konstruován Němcovou a jak Světlou, sahá Chalupa k podobným
formulacím jako Krásnohorská: „U Němcové nalézáme klid, spokojenost, shodu,
málo kde jakou vrásku na čele, u Světlé ruch, vzpružení, vášeň, křižování se
myšlenek a palčivých otázek společenských. Němcová jest tichou učitelkou, která
slovem mírným rozebírá a poučuje, ale Světlá vidouc přede vším vynikající
vlastnosti lidu, vstupuje v chrám jím postavený a jako nadšený prorok volá do
celého světa: ´Ejhle, vizte ctnosti lidu mého!´“275
Ke stejné názorové shodě mezi Eliškou Krásnohorskou a Františkem
Chalupou dochází i v momentu srovnání uměleckého rukopisu Světlé a Hálkova (a
to zejména na pozadí sledování práce s typy literárních postav a posuzování
ideového vyznění díla): „U současníků Světlé rostl rychle a stále zájem pro život
lidu i povídku vesnickou a z pracovníků, kteří na tom poli po jejím boku daleko
dospěli, máme Vítězslava Hálka. Realistickou věrností líčení života lidu českého
/…/ vyrovná se Světlé, typy však, které si vybírá, nemají již takovou hloubku
epickou jako u Světlé, ale v řečích jejich a jednáních zrcadlí se onen tklivý a
dojímající lyrismus, který byl Hálkovým nejvlastnějším polem.“276 Dle Chalupova
názoru Hálek Světlou snad předčil „mluvou poetickou a urovnanou“.277 Avšak
pokud jde o to nejdůležitější, tedy o věrné zobrazení podstaty duševního života
273
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národa (umělecky artikulované především typovou tvářností jednotlivých
literárních hrdinů) a zároveň o vlastenecky-výchovný potenciál tohoto zobrazení,
nevyrovnal se Karolině Světlé ani Vítězslav Hálek, ani nikdo jiný. Což se týká i
literátů věkem mladších než Světlá. Jako ti, kteří se před ní musí v tomto smyslu
sklonit, jsou roku 1880 (tedy v době, kdy mnozí z nich měli vrchol své kariéry
ještě daleko před sebou) Františkem Chalupou výslovně zmiňováni např. Alois
Vojtěch Šmilovský, Alois Jirásek či Františka Stránecká.

Řada dobových kritických ohlasů, v nichž nejčastěji zaznívalo oceňování
právě výše zmiňovaných kvalit díla Karoliny Světlé, tedy vyzdvihování souboru
aspektů utvářejících jedinečnost její tvůrčí osobnosti, se průběžně rozrůstala i
během let osmdesátých a devadesátých. Téměř ve všech těchto textech pak
pisatelé staví do popředí otázku účinku literárního díla na „náš lid“ – z jehož
duševního obrazu dílo vyrůstá a zároveň se k němu obrací jako k adresátovi.
V těchto intencích kupříkladu K. V. Dvořák v Literárních listech z října
roku 1885 formuluje svou zprávu o vydání druhého a třetího svazku publikace
Přítel domoviny. Daleko před všechny ostatní příspěvky klade význam „práce
genialní naší K. Světlé“278, povídky Satanáš. Jeho chvalozpěv lze přitom
vztáhnout na celek literárního díla Světlé: „Jsouť skutečně kresby její pravými
granáty českými, cennými a ohnivými! Co z lidu vzala, vrací lidu rozohňujíc jej
k plamenné lásce vlastenecké, budíc spícího, sílíc unaveného a usláblého, jdouc
sama

v popředí

svou

obětavostí

a

láskou

vlasteneckou.“279

Působnost

spisovatelčiných próz Dvořák přirovnává k účinku někdejších výkonů Tylových,
neboli: vítá ve Světlé tu, jež navrací literární dílo takovým účelům, jaké
formulovalo raně obrozenské uvažování a jaké jsou i v letech osmdesátých znovu
(stále) aktuální. Vidí v ní vtělení tvůrčího typu, který svoje dílo vytváří s vědomím
prvořadé úlohy vlastenecky-výchovné funkce – a v tom především spočívá její
jedinečnost. Úsilí, s jakým se Světlá plnění tohoto úkolu zhošťuje, a mohutnost
účinku na recipienta nemá dle Dvořákova náhledu v české literatuře od časů
Tylových konkurenci: „Toť povídka, která dovede vyplniti svůj úkol, která může
se lidu státi tím, čím mu bývaly a místy po dnes jsou vlastenecké povídky Tylovy.
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Taková povídka nestárne, ale žije v lidu a s lidem. Dejte lidu pouze podobné čtivo
a uvidíte obrat v době nejkratší.“280
Zesílený důraz na didaktický potenciál tvorby Karoliny Světlé je přítomen
rovněž ve stati Ferdinanda Schulze otištěné ve Zlaté Praze roku 1886 – a dobový
rétorický patos se zde projevuje ještě výrazněji nežli v předchozím případě:
„Vytrysknuvši z hlubokého, křišťálového zdroje mladistvé zanícenosti pro
uměleckou krásu slova a z ušlechtilé vroucnosti vlastenecké, literární práce
Karoliny Světlé záhy rozvlnily se širokým proudem po nivách českých, oživovaly
a okrašlovaly je, všude po květnatých březích svých zůstavujíce požehnání
vznešených pomyslův a spanilých citův.“281 Schulz se v textu staví (v duchu
obvyklé dobové stylizace) do role mluvčího, jenž spisovatelce vyslovuje úctu a
vděčnost za celý národ, neboť právě „jeho blahu a rozkvětu, jeho potřebám a
právům“282 je její dílo cele zasvěceno. Též on uvažuje o základních úkolech
národní literatury, resp. o tom, jak jsou splňovány právě Světlou, obdobně jako
Dvořák, Chalupa, Krásnohorská a desítky dalších účastníků dobového diskurzu.
Rovněž u Schulze se objevuje představa národního slovesného díla jako toho, co
je původně převzato z lidu a ve výsledku se opět k lidu obrací; jeho prvořadým
úkolem je vracet národu to, co z něj načerpalo: „Národ náš /…/ hlubokou
náklonností lne k umělkyni, jejížto díla všechna čerpána jsou z vlastní jeho bytosti
a také všechna k mysli jeho se obracejí, přinášejíce jí útěchu a povzbuzení, křísíce
a sílíce v ní vědomí sebe samy, pobádajíce ji, aby jen zůstala věrna sobě samé, pak
že zajisté rozvije se v nové plnosti a kráse nad touto svou vlastí.“283 Stejně tak
Schulz s většinou svých současníků sdílí přístup, který jsme v úvodu této kapitoly
popsali jako snahu smířit estetickou funkci literárního díla s jeho působností
vlastenecky-výchovnou: „Umělecký zřetel ve všech spisech Karoliny Světlé jest
v nejtěsnějším sdružení se zřetelem vlasteneckým, a toto pevné, nerozlučné
spojení obou stránek, které stanoví podstatu literatury národní, zjednalo jim místo
mezi nejpřednějšími plody písemnictví současného, a pojišťuje jim nevadnoucí
svěžest pro všechnu budoucnost.“284
280
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Pokud se vůbec dá hovořit o nějakých proměnách kritické recepce díla
Karoliny Světlé v letech následujících, tak patrně jen v tom smyslu, že důraz na
všechny uvedené kvality jejích próz postupně ještě nabíral na intenzitě (a výrazové
vzletnosti, s níž byl artikulován). V průběhu devadesátých let, tedy v době, kdy
byl autorčin umělecký odkaz již završen, vedle mnoha jiných např. Karel Václav
Rais spatřoval ve Světlé osobnost, které „nic nebylo na světě dražšího nad ten
národ“ a jejíž slova „padala do českých duší jako hlasy zvonů jásajících, kvílících
i volajících na poplach.“285 Svůj úsudek o motivaci, účinku a historické
jedinečnosti její tvorby formuluje zcela jednoznačně jako chválu tendenčnosti
uměleckého výrazu: „Ten národ! Ten národ! On jediný jest její vírou, nadějí i
láskou. Pro národ svůj dýchala, pro něj psala. Sotva druhý románopisec náš hleděl
pracemi svými tolik myšlének užitečných, pokrokových naliti do ucha svého lidu,
jako ona.“286
Lze-li chápat Raisovy výroky jako jeden z extrémních projevů stále sílících
sklonů upřednostňovat v interpretaci díla Karoliny Světlé složku didaktickou na
úkor kritického posuzování jeho uměleckých kvalit (jakkoli se Rais, stejně jako
mnozí jiní, zaklíná tím, že obojí je nutné chápat ve vzájemné součinnosti), pak je
třeba zároveň upozornit na existenci výjimek, které v opozici vůči těmto hlasům
poukazovaly na skutečnost, že „dílo K. Světlé umělecky, básnicky doceněno u nás
posud nebylo.“287 Takto svůj přístup ke spisovatelčině tvorbě prezentuje Vilém
Mrštík v článku otištěném v únoru 1898 v Ženských listech. Na pozadí komentáře
k chystanému překladu románu Na úsvitě do ruštiny (s podporou výňatků
z korespondence, kterou vedl s ruskou překladatelkou uvedeného díla) se dostává
do nepřímé polemiky s „prvoplánovými“ uměleckými proklamacemi ryzího
češství. Mimo jiné např. v momentech, kdy tvrdí, že „každá svého života schopná
literatura má své speciální kouzlo, vnitřní svůj styl, jehož půvab právě na cizince
dýchá nejvábněji. /…/ stylem tím je nemakavě, pouze duchem vyslovená

mužským protějškům: „Světlá /…/ netoliko zaujala čelné místo v celém skupení současných
spisovatelek českých, ale spisy její myšlénkovým obsahem a uměleckou formou drží rovnováhu
nejlepším pracem domácích spisovatelův.“ (Tamtéž.)
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národnost té které literatury.“288 Za autory, kteří se dokázali tímto „vniterným
stylem“ umělecky vyslovit, pokládá Havlíčka, Němcovou, Nerudu – a Světlou.

Potřeba specifikovat a akcentovat jedinečnost tvůrčího typu Světlé
v domácím i evropském kontextu (tedy potřeba srovnávat s předchůdci i se
současníky s cílem pojmenovat to, čím je právě ona předčila) se přirozeně v plné
míře rozvinula v nekrolozích a v dalších textech bilancujících těsně po autorčině
smrti její kariéru. Kupříkladu Arne Novák v již zmiňovaném nekrologu podporuje
názor, který před ním formulovali mnozí jiní: stěžejní význam má vazba Světlé na
Němcovou. Přičemž je jedním dechem vysloveno přesvědčení, že umělecký odkaz
Světlé Němcovou vývojově překonává: „Světlá bývá mnohdy srovnávána
s tvůrkyní ´Babičky´ a mnohdy se jí vyčetlo, že nepřidržela se Němcové, jež život
nikdy neidealisovala. Nelze upříti věru Němcové vzácného primátu v líčení
venkova našeho a jeho lidu, její zásluhy o všeobecnou pozornost pro národopisné
detaily, jejího nového svěžího pojetí ženy – leč komposiční mohutností, pevností
postav a uvědomělou uměleckou programovostí je Světlá mnohem výše.“289
Do sousedství jiných jmen (ovšem s téměř stejným vyzněním – pokud jde
o posuzování pozice a funkce individuálního uměleckého odkazu v domácím
literárním kánonu) klade Karolinu Světlou Matěj Anastázia Šimáček, jehož
nekrolog otištěný ve Světozoru jsme výše rovněž komentovali. Povahu originality
díla Světlé vymezuje hlavně na pozadí konfrontace s tvorbou Jana Nerudy:
„Jestliže Neruda jako umělec byl širší, rafinovanější, vládnoucí humorem, ironií i
satirou,

má

nad

ním

Světlá

převahu

bezprostředním

účinkem

svých

prostonárodních děl v nejširší vrstvy lidu; ideově pak mu v ničem nezadá.“290 A co
se týče onoho účinku (komplexní působnosti díla na národ) staví Šimáček Světlou
„chronologicky hned za Havlíčka“.291 Právě s akcentem na naplnění vlasteneckyvýchovné funkce pak uvedené osobnosti spojuje v jakési velké trojhvězdí se zcela
výlučným postavením v novodobém českém písemnictví: „Co praví budoucnosti
tato trojice duchů? V čí službách stála její práce, čím byla posvěcena, nesena,
odkud tryskala? /…/ Z uznávané povinnosti, že spisovatel má sloužiti národu a
býti zápasníkem za jeho prospěch a dobro. A čím byla jejich práce národu?
288
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Statisíce duší probudila, posílila, potěšila, osvítila, a z plodů jejích zas nová úroda
šumí.“292
Pozoruhodným dokladem toho, že v diskurzu devadesátých let a
samotného sklonku devatenáctého století lze nacházet (ve výše nastíněných
ohledech) tíhnutí k aktualizaci otázek rozvíjených již v polemikách spojených
s působením májové generace, jsou v neposlední řadě komentáře věnované
vydávání souborných spisů Karoliny Světlé. O jednom z nich jsme se zmiňovali
v závěru předchozí kapitoly zaměřené na dobovou reflexi propojení vlasteneckyvýchovné tendence s tematizací ženské otázky (šlo o text publikovaný na
stránkách Besed lidu z roku 1899, v rubrice Co budeme čísti?). Jiný z těchto
ohlasů byl publikován v témž listě nedlouho před autorčiným skonem. Hned
v úvodu anonymní autor obecně otevírá problematiku úkolů kladených na českého
spisovatele, přičemž svou současnost konfrontuje (s přirozenou dávkou nostalgie a
vzpomínkové idealizace) právě s obdobím, kdy do literatury vstupovala Světlá:
„Nynější naše generace ani už neví a nedovedla by pochopiti, čím před třiceti,
čtyřiceti lety byl spisovatel český svému národu. /…/ Tenkráte měl spisovatel také
větší úkol, nežli pouhého bavení svého čtenářstva. Byl jeho národním učitelem,
možno říci knězem, prorokem. Pod zábavnou rouškou svého vypravování mohl
v čtenáři probuzovati uvědomění národní, poučovati jej o jeho slavné minulosti,
/…/ zkrátka konati na něm národní obrození způsobem lahodnějším,
svobodnějším a tím i úspěšnějším než to mohly činiti naše listy politické a knihy
vědecké.“293
Opět tedy jde o chválu tendence svého druhu: českému spisovateli má vést
ruku především rozvaha o účinku jeho díla; v intencích co nejzdárnějšího naplnění
vlastenecky-výchovné funkce pak má volit umělecké prostředky. Dle názoru
pisatele článku naše literatura posledních několika desetiletí neobsahuje mnoho
osobností, jež byly (jsou) schopny takovým nárokům dostát. Z nečetných
„vyvolenců“, kteří dovedli „takřka jedním slovem vznítiti celý národ“294, staví do
popředí – hned vedle jména Havlíčkova – právě Karolinu Světlou.
Je celkem přirozené, že z nekrologů a jiných statí sumarizujících a
bilancujících individuální umělecký odkaz vyplývá obraz Světlé jakožto autorky,
292
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která svůj literární talent a úsilí podřizovala službě vlasteneckým ideálům plně a
celoživotně. Pozoruhodná je však skutečnost, že i v kritických textech zaměřených
na

konkrétní

povídky

pocházející

z osmdesátých

let,

tedy

v takových

interpretačních přístupech, v nichž lze vyzdvihování didaktického potenciálu díla
na úkor jeho hodnoty estetické snadno vysvětlit (neboť šlo o období, kdy se
v tvorbě Karoliny Světlé projevovala tendenčnost stále silněji a otevřeněji), to
recenzenty svádělo k tomu, aby dominantní úlohu vlastenecky-výchovné tendence
zpětně přičítali i mnohem starším prózám, včetně vrcholných ještědských románů,
a explicitně či nepřímo vyjadřovali přesvědčení, že Světlá byla takovou vždy (což
bylo poněkud paradoxně v rozporu s její vlastní sebereflexí – srov. komentář
v úvodu druhého oddílu). Můžeme tak říci: ještě v době aktivní tvůrčí dráhy
Karoliny Světlé si svou spisovatelku tímto způsobem národ „přivlastnil“ – jak
plyne z mnoha projevů diskurzu kritické recepce, jež se ovšem převážně
stylizovaly do role hlasů promlouvajících za národ jakožto celek.

Průřez dobovou recepcí díla Karoliny Světlé dokládá skutečnost, že v jejím
případě bylo souznění s víceméně obecně sdílenou představou ideálu národního
slovesného tvůrce takřka dokonalé. Ve všech podstatných ohledech tomuto ideálu
odpovídala, jakkoli se v průběhu let měnilo nastavení základních otázek, jež stály
v popředí kritického diskurzu o české literatuře a jejím evropském kontextu.
Průběžná kritická reflexe autorčiných textů takto definovala a postupně stvrzovala
její pozici ve vývoji české literatury na pozadí problematiky vlastenecky-výchovné
tendence (ve spojení s tematizací ženské otázky, případně šířeji: s tematizací
genderu), na pozadí promýšlení problému původnosti a jedinečnosti díla
(myšlenkové i výrazové, žánrové), na pozadí zvažování pojmu světovost
(světovost ve smyslu všelidská platnost a vedle toho, případně v sepětí s tím,
světovost ve smyslu srovnatelnost s uměleckou úrovní vrcholných výkonů velkých
evropských literatur – viz výše). Nahlédnuto takto složeným kritickým rastrem:
Světlá byla spisovatelkou národní, spisovatelkou ženské otázky, spisovatelkou
myšlenkově původní a rovněž spisovatelkou světovou.
V domácích poměrech byla její jedinečnost vymezována ve světle
vývojových

souvislostí

s uměleckým

odkazem

Tylovým,

Pravdovým,

Havlíčkovým, Němcové aj. Dle dobových kritických přístupů je Světlá s každým
ze zde uvedených jmen něčím spojena, avšak umělecký rukopis žádného z nich
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nekopíruje; ba naopak: ve společnosti těchto velikánů české literatury má svou
svébytnou a nezastupitelnou pozici. Pokud jde o základní „souřadnice“, jimiž je
tato pozice vymezena, nacházíme patrně nejpozoruhodnější shody určení
spisovatelčina díla s rolí, jakou z literárněhistorického hlediska hraje ve vývoji
českého písemnictví Josef Kajetán Tyl (ačkoli tyto shody zdaleka nebyly ve druhé
polovině devatenáctého století komentovány tak hojně jako kupříkladu vazby mezi
Němcovou a Světlou). Připomeneme-li výsledky badatelského úsilí, které Tylově
próze věnoval Mojmír Otruba, zjišťujeme, že konkrétní formulace vymezující
funkci literární postavy v Tylově vlastenecké povídce se dají bez sebemenší
obměny „použít“ rovněž k charakteristice důvodů, na jejichž základě byla o
několik desetiletí později prohlášena za „spisovatelku lidu českého“295 právě
Karolina Světlá: „Ideální dokonalost morální, schopnost jemného citového života,
intelektuální výše nebo oduševnělost hrdinů pojí se vždy s jejich ideálně
intenzivním prožitkem národní příslušnosti. /…/ Tylův vlastenec není typizovanou
postavou českého prostředí, má jen některé její vnějškové rysy. V podstatě je
beletristickým přepisem ideálu, je to umělecká kreace žádoucí podoby budoucího
českého člověka.“296
Stejně tak jsou pro naše úvahy podnětné Otrubovy komentáře
k podpůrným elementům potenciální čtenářské atraktivity Tylova díla: k dějové
spletitosti, dramatičnosti apod. Tedy k tomu, co v případě Světlé Leander Čech
ironizoval jako cosi nízkého a primitivního, čímž se snažil zpochybnit oprávněnost
do té doby nedotknutelné představy o vznešenosti a ideovém rozmachu velkého
národního díla zbožňované spisovatelky. Otruba naopak svými závěry de facto
přitakává tomu, co v tvorbě Světlé rozpoznali již výše zmiňovaní Dvořák či
Zákrejs: byla-li ona vznešenost a velikost spatřována především v naplnění
tendence svého druhu (v sociální působnosti díla, v jeho vlastenecky-výchovném
účinku), pak se onen „nejprimitivnější technický prostředek“297 (opět řečeno
s Čechem) s touto tendencí nejen nevylučuje, nýbrž stává se jednou z jejích
funkčních součástí: „Tito činitelé slouží v povídce jistě jako faktor ´zábavný´; jimi
se však do důsledků realizuje vlastenecké téma povídky, tyto prostředky právě
umožňují, aby ideologie národního hnutí a konkrétní problémy a potřeby
295
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národního života byly názorným způsobem představeny. /…/ Tak je ´zábavných´
prvků využito v Tylově vlastenecké povídce k samotné ´zábavě´ a jejich souhrnu
jako tendenčního prostředku.“298

V době od počátku šedesátých let devatenáctého století až do let
devadesátých nenacházíme nic, co by bylo možné označit za projev zásadní
proměny náhledu na spisovatelčinu tvorbu (snahy o celkovou reinterpretaci
literárního odkazu Karoliny Světlé přišly až mnohem později: po roce 1911 –
v reakcích na zveřejnění části korespondence s Janem Nerudou; srov. komentář
v kap. 2.1.1.). Na nečetné výjimky – v čele s Leandrem Čechem – které se stavěly
na odpor nekritickému obdivu, jímž byla Světlá za svého života zahrnována, jsme
upozornili. Čechovu pronikavou analýzu sémantických struktur autorčiných
povídek a románů ovšem nelze pokládat za „impulz k obratu“ v posuzování pozice
a významu díla Karoliny Světlé v kánonu českého písemnictví. Nic takového se
tehdy stát nemohlo, v devadesátých letech se dále po Čechově vystoupení
objevuje hojnost dokladů toho, jak dobový kritický čtenář akceptoval tendenci
v díle Světlé obsaženou, jak se svou autorkou sdílel přesvědčení, že hlavním
úkolem českého spisovatele je to, co lze z pohledu literárního historika
interpretovat jako uměleckou kreaci atributů mýtu o vzkříšeném národu. Dobový
čtenář této umělecké kreaci věřil (byla mu věrným obrazem duševního života
národa). Toto sdílení ideového dědictví stěžejních tezí raně obrozenského myšlení,
jimiž je konstrukce mýtu utvářena a nesena, je obsaženo už v samotné opakovaně
užívané (od šedesátých až do devadesátých let různě variované) recenzentské
metaforice, kterou se dobový diskurz druhé poloviny devatenáctého století
v individuálních projevech svých aktérů prezentuje a která ve svém úhrnu vytváří
obraz literatury jako léku, v jehož moci je probouzet a obrozovat duševní život
národa.
Světlá tuto představu bezezbytku naplňovala, jak pro svoje současníky už
na počátku let šedesátých, tak pro naprostou většinu těch, kteří ji četli a
vyslovovali se o významu jejího díla o dvacet, třicet či čtyřicet let později. A
konec konců, i ony dobově výjimečné negativní ohlasy, k jakým patří studie
Čechova, jsou dokladem intenzity, s níž se ještě diskurz konce století věnoval
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otázkám vymezení národní literatury, její ideové a umělecké původnosti, její
světovosti apod.
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3. Možnosti četby: románové fikce Karoliny Světlé a jejich pohyb
v mýtu o národním vzkříšení
„A věru, ty postavy z lidu, které nám Světlá předvádí, jsou lepým dokladem pravdě jejích slov;
jsou to živé hlubiny nejmocnějšího citu, jsou to mravní velikáni, věštci a bojovníci onoho věčného
práva, jehož zákonník vepsán jen v srdce šlechetníkův, jsou to mudrci, reformátoři a mučedníci
nejčistší lidskosti; jsou to povahy ideální co do síly a duševního obsahu, – povahy, jakých
v prostém rouše skutečnosti nikdy nepozná oko všední, leč jenom duše s nimi příbuzná, – duše
nadšená a básnická.“
(Eliška Krásnohorská, 1880)299

Vycházíme ze skutečnosti (ověřitelné analýzou projevů artikulované
recepce díla Karoliny Světlé), že dobovým čtenářem ustavený smysl
spisovatelčina díla spočívá ve věrném zobrazení jedinečné povahy duševního
života národa. Onen věrný obraz je uložen především v poetice literární postavy.
Nazřeno z hlediska „mimetické a sociálně reprezentativní funkce postavy“300:
hrdinové a hrdinky próz Karoliny Světlé představují v oblasti morální,
myšlenkové, citové atd. vzorové lidské typy – jsou přijímány jako umělecké
ztvárnění toho nejlepšího, co je schopna produkovat česká národní povaha jako
celek. Tedy především právě v poetice postavy rozpoznáváme, jak se tvůrkyně
uměleckého díla pohybuje v sémantickém poli vymezovaném tím, co vnímáme
jako dědictví původně obrozenských myšlenkových konstruktů: v mýtu o
vzkříšeném národě. Přičemž čtenář s ní tento „pohyb v mýtu“ sdílí zejména
v rámci mimetické reflexe funkce literární postavy. Dobový recipient textu
v tomto případě spoluurčuje komunikaci autor-čtenář tím, že reflektuje a akceptuje
tímto způsobem nastavenou tendenčnost literárního díla (neboli: komunikační kód
obsahuje vědomí žádoucí přítomnosti vlastenecky-výchovné funkce, většinou
vnímané coby „součást“ funkce estetické – viz výše). Autorka a její čtenáři se
299
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setkávají v přijímání toho, že literární hrdinové a hrdinky jsou zpodobením
konkrétních aspektů ryzí českosti – a v tom hlavně spočívá didaktický potenciál
díla coby komplexního významového celku.

Z teze, že umělecky tvůrčí „pohyb v mýtu“ je v díle Karoliny Světlé
realizován především v konkrétních aspektech poetiky postavy, vychází obsah a
strukturace následujícího oddílu práce.
Naším cílem není z hlediska chronologické posloupnosti vyčerpávajícím
způsobem propátrat všechny položky spisovatelčiny literární pozůstalosti. Největší
důraz hodláme položit na linii autorčiných vrcholných ještědských románů.
Vycházíme přitom z faktu (doložitelného analýzou projevů dobové i pozdější
recepce), že interpretace právě této části tvorby Karoliny Světlé byla a je určujícím
faktorem při vymezování pozice a významu jejího díla v kánonu národního
písemnictví i při posuzování jeho dosahu nadnárodního, jeho „světovosti“. Dále
tedy bude na ploše ještědských románů v jednotlivých kapitolách věnována
pozornost konkrétním aspektům poetiky literární postavy; aspektům, jež mohou
být nahlíženy jako to, co je „ve službách“ tendence a co lze z pohledu literárního
historika posuzovat jako projev životnosti obrozenského mýtu.
Jak konstatujeme již v úvodu práce: interpretační prostor částečně
zužujeme uvedeným způsobem také proto, že v případě těchto textů není
tendenčnost ve výše vymezovaném smyslu zcela zjevná (na rozdíl od některých
raných „pražských“ románů, v čele s První Češkou, či povídek pocházejících
naopak z pozdních fází tvorby, kde by se charakteristika lexikálního ustrojení
textu dala opřít o poukaz na hustotu frekvence slov vlast, národ, lid atp.). O
přítomnosti snahy o naplnění vlastenecky-výchovné funkce díla ve výsledcích
komunikace autora se čtenářem v případě ještědských románů nesvědčí umělecké
prostředky, jež by bylo možné označit za v tomto ohledu explicitní. Uvažujeme-li
o tom, jak je recipientem utvářen smysl (pře)čteného – jaké možnosti četby
recipientovi dává samotný text –, pak lze konstatovat, že v případě těchto
rozměrných epických látek z přelomu šedesátých a sedmdesátých let se v onom
nejpřednějším, explicitně vysloveném významovém plánu ocitá něco jiného:
dramatický příběh, jehož jádrem je citově-morální dilema ústřední ženské hrdinky.
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Právě proto dáváme přednost před spisovatelčinými tendenčními prózami
z osmdesátých let Vesnickému románu, Kříži u potoka, Frantině a Nemodlenci.301
Tyto romány jsou pro nás výzvou ke konfrontaci s Čechovými tezemi o
„nejprimitivnějších technických prostředcích“302 coby výhradním a jediném
trvalém důvodu obliby próz Karoliny Světlé. Zajímá nás způsob, jakým jsou
výjimečné postavy a jejich dramatické příběhy před čtenářem utvářeny, resp. jaké
jsou možnosti jejich čtení v dalších plánech a v jiných kódech – kupříkladu v kódu
určovaném naplňováním vlastenecky-výchovné tendence.
Nahlížíme-li postavu jako „takový prvek literárního díla epického a
dramatického, který prostupuje všechny jeho roviny či složky a zřetelněji než jiné
jeho prvky ukazuje jejich propojenost“303, musíme nadále zohledňovat rovněž
okolnost specifického druhu a významu: přirozenou souvislost poetiky postavy
s poetikou vyprávění – závislost charakteru a uspořádání vývojových stupňů
budování podoby literární postavy (a tudíž i toho, do jakých vztahů vstupuje
s dalšími „rovinami či složkami“ textu) na volbě a konkrétní realizaci narativní
techniky.

301

Do výčtu komponentů ještědské románové linie záměrně nezahrnujeme prózu Kantůrčice –
vznikem a vydáním (1869) chronologicky vřazenou mezi Kříž u potoka a Frantinu. Její geneze je
sice spjata s reálněmodelovou lokalitou, ze které pocházely i tradované příběhy, jež se staly
základem pro Kantůrčici stejně jako pro uvedené romány, avšak další aspekty týkající se již
podoby samotné vnitřní struktury textu – např. celkový rozsah, kompoziční výstavba, volba
narativní techniky a rozvíjení epické složky (včetně způsobu, jakým v ní funguje hlavní hrdinka) –
naopak v porovnání s ostatními zmíněnými díly vykazují mnohem více odlišností nežli rysů
shodných. Pokud posuzujeme okruh ještědských románů jako v určitých ohledech homogenní
celek, prózu Kantůrčice do něj z výše naznačených důvodů nelze začleňovat.
302
ČECH, 1891, s. 99; viz výše.
303
HODROVÁ a kol., c. d., s. 519.
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3.1. Postava a její příběh: kreace ideálu v ještědských románech
Karoliny Světlé
Jako jednu z možností četby tedy bereme v úvahu i tu, jež spatřuje
v hrdinech a hrdinkách vrcholných ještědských próz Karoliny Světlé „beletristický
přepis ideálu“ – řečeno s Mojmírem Otrubou; ideálu, který je pro nás (ve výše
nastíněném smyslu) artikulačním prostředkem tendence, a takto výrazem pohybu
v mýtu. Soustředíme se na to, jak je tento ideál zpřítomňován v literární fikci,
přesněji řečeno: v jakých krocích je v textu konstruován v průběhu recepce. Jak se
v těchto intencích podepisují na výsledném utváření smyslu díla konkrétní
motivické řetězce obsažené (variované) ve všech zmiňovaných románech:
hrdinčina jinakost a výjimečnost (její „příchod odjinud“); vývojové formování
hrdinčiny osobnosti na pozadí střetávání s jejími mužskými protějšky; hrdinčina
schopnost obětovat naplnění vlastních citových potřeb ve prospěch někoho jiného
či „něčeho vyššího“.304

304

V následujících kapitolách se opíráme o dlouhodobý výzkum, jehož výsledky byly
prezentovány coby součást textu rigorózní práce. Srov. ŘÍHA, Ivo. Nová realita literárního díla
(Východiska tvorby Karoliny Světlé a jejich odraz v díle). Rigorózní práce. Univerzita Karlova
v Praze, Filozofická fakulta, Katedra české literatury a literární vědy. Praha 2004, s. 52-108.
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3.1.1. Jinakost: vstup postavy do textu jako „příchod odjinud“
Způsob, jakým jsou jednotlivé hrdinky ještědských románů uváděny na
scénu, předznamenává a do jisté míry určuje povahu jejich následného „pohybu“
uvnitř struktury díla. V každém ze čtyř uvedených ještědských románových celků
se dostává čtenář do kontaktu s klíčovou ženskou figurou za trochu odlišných
podmínek a na jiném místě postupného rozvíjení narace. Stejně tak lze ovšem
poukázat na závažný fakt, který je pro všechna tato díla společný: ústřední ženská
postava přichází do prostředí, v němž se má dále za její přítomnosti odehrávat
hlavní dějová linie (významově centrální část příběhu), z prostředí jiného. Na
jedné straně zde existuje mikrosvět relativně dobudovaný – ve všech podstatných
ohledech „připravený pro přijetí“ dosud chybějícího dominantního prvku své
struktury. Na straně druhé čtenář registruje rovněž protipól takto již vymezené
části fikčního prostoru díla – mikrosvět, ze kterého hrdinka pochází a z něhož do
pro ni nového prostředí přestupuje. Přičemž se opět případ od případu různí míra,
do jaké je ve chvíli, kdy postava překračuje onu pomyslnou hranici, recipient textu
obeznámen s její výchozí pozicí, s jejím dosavadním charakterovým vývojem a
s důvody toho, proč vůbec k nastíněnému přesunu dochází.
Máme tedy před sebou fenomén „příchodu cizinky“ jako motiv v rámci
ještědské románové linie konstantně přítomný, v konkrétních dílech však
realizovaný v různých modifikacích a s rozdílným významovým dopadem na
následný vývoj charakteristiky dané postavy. Máme před sebou první signál
jinakosti, výjimečnosti, jedinečnosti – zárodek „kreace ideálu“, který se v rámci
recepce textu (coby součást jedné z možností četby – té, pro kterou je literární dílo
obrazem možných projevů reality) může stát jádrem utváření výsledného smyslu
textu. Ona kreace ideálu bude v takovém případě (pře)čtena jako „zpráva“ o tom
nejlepším z české národní povahy – o tom, co je reálně možné a co je hodno
následování. V dalších kapitolách se pokusíme pojmenovat a interpretovat
nejvýraznější komponenty struktury tohoto zárodečného kroku na pozadí textů
jednotlivých ještědských románů.
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Komplexně posuzovaný narativní model románu Kříž u potoka nabízí
variantu přímého seznámení čtenáře s prostředím, které jsme označili jako
původní mikrosvět hlavní hrdinky. Přestože se tematicky centrální část epické
linie plně rozvíjí až v jiné, z hlediska chronologické posloupnosti následující fázi
textu, můžeme konstatovat, že i líčení prostředí Dolanského mlýna a období
Eviččina dětství a mládí je v podstatě součástí jednotné „narativní současnosti“ –
lineárně vedené vypravěčské er-formy. Zlomové pasáže celé prózy – přechod z
jednoho mikrosvěta do nového (statek Potockých) – se pak jeví jako proces,
během kterého čtenář přestupuje hranici mezi oběma složkami fikčního světa
zároveň s jednající postavou. V okamžiku, kdy dochází k onomu přechodovému
momentu, disponuje recipient textu stejnou „informační výbavou“ o budoucím
Eviččině působišti, jakou si osvojila hrdinka samotná. (O prokletí rodu Potockých
se dozvídáme z mlynářčina obsáhlého vyprávění ve vyprávění o Józe Kobosilové,
které jako bychom v daném textovém úseku poslouchali současně s hlavní
postavou.) Fáze popisování hrdinčina mládí stráveného v prostředí Dolanského
mlýna je zakládající součástí dále chronologicky lineárně vrstvených narativních
ploch. Na celkové podobě kompoziční výstavby románu však zásadním způsobem
participuje užití kontrastního, protisměrného narativního postupu – vřazení
zmíněného retrospektivního textu v textu, jenž by z obecně strukturního hlediska
obstál sám o sobě jako novelisticky vyklenutý, formálně i sémanticky sevřený
literární útvar.
Výrazné funkční zatížení této pasáže, která v rámci postupného rozvíjení
syžetu připravuje podmínky pro vstup hrdinky do nového prostředí, je avizováno
hned několikerým způsobem. Daný úsek je explicitně vyčleněn z okolního proudu
vyprávění: jednak graficky – mezerou, po níž následují uvozovky jako
jednoznačné upozornění na zahájení přímé promluvy jednající postavy305 – a
zároveň tedy i razantní změnou vypravěčské perspektivy. Ke slovu se dostává
vypravěčka v ich-formě – mlynářka, tedy postava fungující jako aktivní
komponent základní narativní linie, jejíž průběh byl až do tohoto okamžiku
zasvěcen líčení původního mikrosvěta hlavní hrdinky. V souvislosti s takovýmto
zlomem nutně dochází rovněž ke změně v celkovém rytmu vyprávění – k zásahu
305

V prvním vydání v Grégrově Matici lidu se na tomto místě objevuje navíc předěl zdůrazněný
vodorovnou čarou. Některé další edice pak toto grafické odlišení přejímají (viz např. zde citované
Mazáčovo vydání z roku 1929). Původní rukopisná verze Kříže u potoka se nedochovala.
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do vývoje primární složky narativního plánu. V jistém ohledu je možné vnímat jej
jako zpomalení, přerušení tempa. Všemi uvedenými prostředky autorka navozuje
situaci, v níž se do centra všeho dění dostává samotný akt vyprávění a okolní svět
uvnitř románu jako by se zastavil: „Muži si nacpali znova dýmky, Evička
odšoupla rychle kolovrat, utřela třesoucí se napětím rukou svíčku, která měla
sáhodlouhého ´vlka´, a sedla si právě naproti pěstounce, nespouštějíc s ní zraku.
Mlynářka počala.“306 Týž moment nazřený z pozice recipienta textu má ovšem
vyznění o poznání odlišné. V dané chvíli má už čtenář úvodní (informačně
nejnasycenější) pasáž za sebou. Lze předpokládat, že přirozeným způsobem
sleduje vývoj hlavní epické linie a očekává její další vrstvení a rozvíjení. Náhlé
„zkomplikování“ doposud nenarušovaného recepčního procesu pak může naopak
zapůsobit jako prostředek, který na první pohled plynulý tok událostí brzdí, ve
svém důsledku však na straně vnímatele podporuje napětí a vytváří základní
podmínky pro následné zvyšování gradace příběhu.
Souhrn všech uvedených součástí tvůrčího postupu – formální grafické
oddělení po sobě následujících textových úseků, opakované zdůraznění toho, kdo
bude vypravěčem dané epizody a transparentní předání slova onomu novému
vypravěči (vypravěčce) – vede posléze k legalizaci subjektivity podání,
k akcentování její funkčnosti v rámci komplexního narativního plánu prózy.
S ohledem na vstupní zasazení postavy do textu na pozadí střetu dvou složek
fikčního světa románu (a na to, jak je realizován prostřednictvím zvolené narativní
techniky) nacházíme v případě Kříže u potoka výrazný kontrast. Období Eviččina
dětství a raného mládí trávené v Dolanském mlýně je zpracováno chronologicky
lineárním způsobem – pohledem nadosobního vypravěče v rétorické er-formě.307
Ten předkládá přehledně strukturovaný obraz daného mikrosvěta a poskytuje
čtenáři dostatek prostoru, aby se v něm zorientoval a zároveň měl možnost
sledovat vývoj hlavní ženské hrdinky od samého počátku jejího účinkování
v příběhu. S takovýmto přístupem pak v následující textové fázi funkčně
kontrastuje záměrně subjektivizovaný vyprávěcí způsob, pomocí kterého recipient
vchází do kontaktu s druhým mikrosvětem a s pohnutou historií rodu Potockých,

306

SVĚTLÁ, Karolina. Kříž u potoka. L. Mazáč, Praha 1929, s. 115.
V komentářích k problematice narativních způsobů se opíráme především o terminologický
aparát rozpracovaný Lubomírem Doleželem – srov. DOLEŽEL, Lubomír. Narativní způsoby
v české literatuře. Československý spisovatel, Praha 1993.
307
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jež se v něm kdysi dávno odehrála. Oproti nezaujatému líčení prostředí
Dolanského mlýna obsahuje tato pasáž (kromě základní konstrukční funkce, tj.
vymezení určitého prostoru – vytvoření předpokladů pro další „putování“ postavy
textem) silnou vrstvu expresivních prvků, které zřetelně předznamenávají
dramatičnost událostí následujících.
Vedle již komentovaného předání slova vypravěči z řad jednajících postav
(a z něho logicky vyplývajícího akcentování subjektivity a expresivního zabarvení
vyprávění) jsme si povšimli toho, jak autorka zesiluje celkový dojem
vyprávěnosti, jak navozuje specifickou atmosféru situace, kdy někdo vypráví a
někdo poslouchá. Kromě konkrétní vypravěčky je na scénu uvedeno i konkrétní
auditorium – v jistou chvíli má tudíž daný verbální projev vlastně dvojího
recipienta. V první řadě je to stále čtenář románu Karoliny Světlé, jenž nahlíží a
vnímá text přirozeně napříč všemi jeho složkami. Zároveň s ním však poslouchá i
auditorium do struktury díla přímo vkomponované, tedy posluchačstvo sestávající
z obyvatel fikčního světa prózy. Výsledný dopad vyprávěného se tak bezpochyby
výrazně posiluje; jako „jeden z posluchačů“ se čtenář dostává do důvěrnějšího
kontaktu s textem, je podporován v roli aktivní součásti průběhu komunikačního
procesu autor – text – recipient.
Karolina Světlá je jednou z prvních česky píšících prozaiček, které v rámci
celkového kompozičního rozvržení narace takového postupu užívají. Nicméně ani
v užším kontextu literární produkce druhé poloviny devatenáctého století není
naznačená

technika

jevem

zcela

ojedinělým.308

Významové

zatížení

retrospektivních textů v textu je jedním z klíčových prvků výstavby narativního
plánu i v případě nejpřednější knihy tohoto období – Babičky Boženy Němcové. I
zde existuje základní chronologický rámec, pevně vymezený pobytem titulní
postavy v rodině dcery na Starém bělidle a zřetelně strukturovaný na pozadí
dílčích událostí v rodině, předělů v církevním kalendáři atd. Tuto výchozí
narativní rovinu ovšem zásadní měrou rozvíjejí právě svébytné vypravěčské party
realizované ich-formou; pasáže, v nichž jsou odvyprávěny (a vyslechnuty)
příběhy, které se udály již dříve, v „předtextovém“ období. – Takovým případem
je mimo jiné též jedna z promluv pana myslivce obsahující líčení Viktorčina

308

Z autorů generačně blízkých Karolině Světlé je v daném ohledu patrně nejpozoruhodnějším
Jakub Arbes. Jako příklad lze uvést násobení vypravěčských retrospektiv ve Svatém Xaveriovi aj.
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osudu. Rovněž zde nacházíme rysy, na něž jsme poukázali již v rámci analýzy
příslušných částí textu Kříže u potoka: mění se celkový rytmus narace, slovo
dostává konkrétní vypravěč v ich-formě, na scénu je dosazeno auditorium z řad
jednajících postav. Stejně tak způsob otevření celé situace a založení její
specifické atmosféry je téměř totožný s tím, jaký volí Světlá (viz výše uvedená
citace): „´Jsem hotov, tedy poslouchejte!´ To řka pustil myslivec první obláček
dýmu vzhůru ke stropu, položil nohy křížem, podepřel se pohodlně o židli a začal
vypravovat o Viktorce.“309
Obě vyprávění v některých svých rysech ukrývají paralelu dávného
příběhu s osudy hrdinky, která mu naslouchá: Józa – Evička, Viktorka – babička.
Přesto právě vzájemné srovnání celkového charakteru těchto paralel (a povahy
jejich působení na ostatní složky výstavby jednoho a druhého díla) vykazuje
zásadní významotvorné odlišnosti. Příběh Viktorčin v podání pana myslivce
vyznívá i přes nesmírnou hloubku své tragiky o poznání smířlivějším dojmem.
V klidu venkovské světnice je líčen s jistým odstupem jako smutná historie, jejíž
aktuálnost však už přece jen do určité míry „přebolela“; je prezentován jako sled
dějů v minulosti uzavřených – z hlediska plynutí času v základní epické rovině je
v okamžiku aktu tohoto vyprávění osud samotné Viktorky těsně před završením.
Události z babiččina mládí (v lecčems ne zcela nepodobné tomu, co prožila
Viktorka) jsou taktéž příběhem ukončeným, její životní pouť se pomalu uzavírá.
V souladu s tím, a samozřejmě s celkovým osobnostním typem postavy babičky,
je i reakce této posluchačky na právě vyslechnuté vyprávění chápavá, klidná,
vyrovnaná: „Babička si utřela uslzenou tvář a pravila s přívětivým usmáním:
´Tedy vám pěkně děkuju; zdrávi povídali. To se říci musí, že umí pan kmotr
vykládat jako písmař, člověk by ho poslouchal a poslouchal a zapomněl by, že
slunce za horami.´ Přitom ukázala babička na stíny, které se v pokoji dělaly, a
skládala vřetánko.“310 – Oproti tomu v komplexním významovém plánu Kříže u
potoka figuruje představení Józina osudového střetu s mužskou částí rodu
Potockých jako tragédie dosud živá a otevřená, třebaže mezi ní a hlavní dějovou
linií leží mnohem širší chronologický rozestup, než jak je tomu v textu Babičky.
Pasáž vypointovaná objasněním důsledků Józiny kletby má pak naprosto zásadní
309

NĚMCOVÁ, Božena. Babička. Ed. R. ADAM. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2001, s.
65.
310
Tamtéž, s. 86-87.
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význam v tom, jak zakládá směřování a předurčuje dynamiku vývoje všech
následujících událostí. V případě Kříže u potoka je takto mladá hrdinka
konfrontována teprve s jakousi předehrou příběhu vlastního – její vyslechnutí má
(na rozdíl od Babičky) za následek aktivní reakci, je přímým impulzem k jednání.
I při konstatování uvedených rozdílů ve funkčním využití retrospektivních
narativních ploch předkládaných ústy jednající postavy nacházíme u Němcové i u
Světlé shodu ještě v jednom podstatném ohledu: ve specifickém způsobu
tematizace aktu tradovaného vyprávění. Vypravěč/jednající postava nikdy
neopomene ještě před zahájením samotné ucelené promluvy položit důraz na
význam zdroje, z něhož daný příběh přejímá. Explicitně jej pojmenovává coby
přímého svědka událostí, jež budou následně předmětem verbální rekonstrukce.
Jako na garanta věrohodnosti obsahu svého vyprávění takto upozorňuje v Babičce
pan myslivec na Mařenku (Viktorčinu sestru) a na kovářku, v Kříži u potoka
mlynářka poukazuje na svou matku, která sloužila na statku Potockých. Na straně
vypravěče i posluchače posléze registrujeme bezvýhradnou důvěru v pravdivost
každého detailu obsaženého v tradovaném vyprávění. A právě naprostý respekt
vůči síle tradovaného vyprávění ve všech jeho aspektech (bez náznaku
pochybností,

potřeby

odlišovat

možné

od

nemožného,

přirozené

od

nadpřirozeného atd.) se v případě Kříže u potoka stává jedním z klíčových
dějotvorných prvků – faktorem, který spoluurčuje další běh životních osudů hlavní
hrdinky.

Ve srovnání s Křížem u potoka odhaluje pohled do narativní struktury
románu Frantina ještě mnohem výraznější projev autorčiny snahy učinit samotný
akt vyprávění součástí vnitřního uspořádání díla. Tato snaha se projevuje již
v krátkém komentáři připojeném za samotný text prózy (viz výše – kap. 2). Světlá
zde rozkrývá problematiku geneze románu se zřejmým záměrem akcentovat
věrohodnost předkládaného příběhu (věrohodnost ve smyslu věrnost zobrazení
projevu myšlenkového a hodnotového klimatu určitého reálného prostředí),
přičemž garantem této věrohodnosti má být právě vypravěč – rodák, pamětník.311
Zaměříme-li se na popsaný fenomén jako na komponent sémantické výstavby, pak
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Srov. komentář k úloze tradovaného vyprávění v genezi próz Karoliny Světlé ve druhém oddílu
práce.
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lze říci, že máme před sebou specifické ztvárnění fikce lidového vypravěče, resp.
fikce tradovaného vyprávění.
Problematiku vztahu budování pozice ústřední hrdinky uvnitř struktury díla
s volbou vypravěčské techniky se ve své monografii pokouší analyzovat Marie
Řepková: „Maximální koncentrace na Frantininu postavu je podmíněna už
vypravěčskou technikou, u Světlé dosud neobvyklou a vůbec v ještědské próze
prakticky ojedinělou. O Frantině vypráví vnukům přímý svědek a účastník jejího
příběhu, její někdejší věrný, bratrsky oddaný přítel Bartolom, čeledín a později
šafář na jejím statku, který si před koncem života vybavuje v mysli dávno
uplynulý čas svého mládí a neobyčejné osudy té výjimečné ženy, kterou velice ctil
a nad niž podle něho ´pod Ještědem nebylo a nebude´. Jde tedy o zvláštní případ
ich-formy.“312 Citovaný výrok sice do značné míry vystihuje povahu hlavní
vypravěčské perspektivy, z hlediska komplexní narativní koncepce je však
poněkud zjednodušující. Ve Frantině totiž nejde jen o „zvláštní případ ich-formy“;
fikce lidového vypravěče je zde specifickým způsobem zdvojena. Její „první plán“
zakládá Světlá způsobem pro ni příznačným: jako na mnoha jiných místech svých
memoárů, komentářů atd. poukazuje na souvislost literárního výkonu s realitou –
zdůrazňuje existenci reálné osobnosti vypravěčky, jež se stala předobrazem
vypravěčky coby obyvatelky fikčního světa prózy: „V snaze mé, vykopati z rumu
zapomenutí a zprostit přímětků nepravých obraz ženy daleko nad svůj věk a svoje
pohlaví vynikající, byla mi především nápomocna pravnučka čeledína Bartoloma.
Navštívila se mnou dvůr ´u Kvapilů´, ukázala mi zbytky stavby Frantinou
založené, dovedla mne pak do Hrubých křů a vypravovala mi tam vše, co
slýchávala od ´dědka našeho´.“313 Tato vypravěčka teprve posléze předává slovo
Bartolomovi – neboli: rozvíjí „druhý plán“ fikce lidového vyprávění; v rámci takto
ustavené vyprávěcí situace „verbálně rekonstruuje“ Bartolomovo vzpomínání na
Frantinu.
Dvojím

odhalením

onoho

původního

vypravěčského

subjektu

(Bartolomovy vnučky) – na začátku a na konci prózy – je vytvořen rámec314
rozsáhlé, autonomní promluvě, která zahrnuje většinu celku díla. V zájmu co
312

ŘEPKOVÁ, c. d., s. 82.
SVĚTLÁ, Karolina. Frantina. Československý spisovatel, Praha 1988, s. 234.
314
Tento „rámec“ tedy vnímáme jako plnohodnotnou součást vnitřní sémantické struktury
románové fikce – a odlišujeme jej od závěrečného autorského epilogu; čili obecně: podtrhujeme
jeho odlišnost od paratextů, které fikční svět díla komentují zvnějšku a eventuálně upravují způsob
jeho žádoucí recepce (viz výše – kap. 2).
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nejpřesnější klasifikace narativních perspektiv dáváme na tomto místě záměrně
přednost pojmu „vypravěčský/vyprávějící subjekt“ před termínem „autorský
subjekt“, kterého by bylo možno v daných souvislostech rovněž použít
(samozřejmě pouze ve smyslu sémantického konstruktu, jenž funguje jako součást
vnitřní struktury literárního díla), jak činí např. Marie Řepková: „Pouze v těchto
dvou pasážích vystupuje autorský subjekt: na počátku Bartolomovy vzpomínky
motivuje a uvádí, předává vypravěči slovo, v závěru pak jeho projev stručně
komentuje. Přítomností tohoto subjektu, tónem jeho projevu i tím, že dovětek
skoro doslovně opakuje poslední věty úvodu, je dána významově sjednocující
funkce tohoto postupu.“315
Takto konstruovaný narativní typ z našeho hlediska vnímáme jako
specifický druh ich-formy i v jiném ohledu. Výhradně v uzavřeném kontextu
onoho několikastránkového úvodu a krátkého dovětku na sebe vypravěč bere
masku bezejmenného plurálu – ovšem nikoliv zcela odosobněného, nýbrž plně
(včetně přímých promluv) zapojeného do zde líčených situací (hádek „dědka
našeho“ s bábou, kteří „jak začali o Frantině, hned byli v sobě“):316 „Když naši
staří na tento hovor si vzpomněli, pokaždé mezi ně vložit jsme se musili, aby příliš
se nepohněvali. Chodívali jsme pak od jednoho k druhému a mluvili jsme jim:
´Inu, dědku náš, jen si přec dejte říci a o té Frantině již jednou přestaňte. Vždyť
přec nejste žádný takový mladík, abyste se ještě musil pro nějakou ženštinu
dopalovat. Nechť si byla, jaká byla.´“317
Popsaná rámující perspektiva zachovává charakter ústně reprodukované
vzpomínky; přestože je ve všech ohledech součástí vnitřní struktury díla,
„přiznává“ odstup od významově ústřední narativní linie, pro kterou v úvodu
připravuje podmínky, a posléze ji otevírá zmíněným předáním slova
následujícímu, typově odlišnému vypravěči. Centrální textová pasáž realizovaná
Bartolomem – tedy vypravěčem a jednající postavou zároveň – pak splňuje
všechna kritéria modelu obvykle vymezovaného jako osobní ich-forma. Příběh,
v němž aktivně účinkuje coby jeden z jeho aktérů, je na této úrovni už dalším
stupněm znásobené retrospektivy. Bartolom jako vypravěč i jako obyvatel
fikčního světa prózy je pro nás v první řadě součástí fikce v díle již ustavené –
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fikce lidového vyprávění, která byla jako základ kompozičního a sémantického
plánu rozvinuta v úvodu románu. A pokud se zaměříme na celkovou náplň a dosah
samotného Bartolomova promluvového úseku, nalezneme mimo jiné ještě jeden
posun v naznačeném retrospektivním vrstvení: Bartoloma dělí od líčených událostí
značný časový odstup – celá jím prezentovaná pasáž je ucelenou obsáhlou
vzpomínkou. V jejím rámci však nevystupuje pouze jako aktér či přímý svědek. I
on je na několika místech v roli toho, kdo rekonstruuje vyslechnuté vzpomínky
někoho jiného – Bartolom zde vzpomíná na to, jak vzpomínala Frantina na svou
vlastní minulost.
V tomto okamžiku se můžeme pokusit o stručnou rekapitulaci návaznosti
jednotlivých stupňů v komplexním narativním plánu Frantiny: Světlá v rámci
popisu tvůrčího procesu vzpomíná (v autorském doslovu) na to, co jí vyprávěla
Bartolomova pravnučka. Bartolomova pravnučka vzpomíná na to, co jí vyprávěl
Bartolom. Bartolom v některých pasážích vzpomíná na to, jak sama Frantina
během jejich hovorů „v Hrubých křech“ vzpomínala na svou minulost. – Jakkoli
je naznačené schéma silně zjednodušující (dovolili jsme si několikeré porušení
hranice mezi fenomény mimoliterární a literární provenience), nabízí nám pohled
na víceúrovňové narativní pole složené z dílčích, mezi sebou kompozičně i
sémanticky propojených retrospektiv.

Poznámka o Bartolomových „vzpomínkách na Frantinino vzpomínání“ nás
vrací k otázce přechodu hlavní hrdinky z jejího původního prostředí do nového.
Skrze hodnocení povahy a způsobu zasazení těchto úseků do celkové výstavby
narace se opět dostáváme k problému konfrontace dvou mikrosvětů relevantních
z hlediska pozice a funkce postavy v textu. V případě Kříže u potoka jsme
poukázali na fakt, že Evička přestupuje do svého nového působiště až poté, kdy je
čtenář proveden jejím dětstvím a mládím včetně zlomového bodu vyslechnutí
mlynářčiny obsáhlé promluvy, která zároveň vymezuje prostor dalšího hrdinčina
účinkování. V základní narativní rovině je tedy věnována pozornost především její
výchozí pozici, kterou posléze opouští. Oproti tomu jsou úvodní pasáže Frantiny
zaměřeny na líčení prostředí, do něhož titulní ženská postava teprve vstoupí. Na
první pohled by se mohlo zdát, že formálním důvodem je zde přirozená
subjektivita

narativní

perspektivy

obsažená

v osobní

ich-formě.

Vypravěč/jednající osoba je fyzicky spjat s konkrétním teritoriem uvnitř fikčního
131

světa díla a jako takový nemůže „dohlédnout“ dál, než mu dovolují hranice jeho
nutně omezeného vypravěčského horizontu.318 Avšak v případě vyprávění „dědka
našeho“ (s ohledem na východisko této narativní linie) se nejedná o prezentaci
dějů současných vzhledem k aktu promluvy. Jde o vzpomínkovou ich-formu –
v okamžiku jejího otevření tudíž už jsou ve vypravěčově povědomí obsaženy
všechny zážitky a informace, tedy i ty, které se týkají Frantininy minulosti spojené
s jiným prostředím. Vnitřní logickou soudržnost by tak Bartolomovo vyprávění
neztratilo, ani kdyby pasáže líčící Frantinino dětství byly v rámci této obsáhlé
vzpomínky umístěny na úvodní stránky románu. Nejenom charakter samotné
klíčové zápletky však nedovoluje odhalit jisté okolnosti dříve, nežli je z hlediska
celkového syžetového uspořádání účelné. V podání vědoucího vypravěče
Bartoloma převládá takto záměrně zúžený pohled především z jiných příčin.
Hlavní důvod naprosté absence zmínek o ústřední hrdince v expozici centrální
části prózy spočívá zdánlivě paradoxně právě v tom, co jsme s Marií Řepkovou
nazvali „maximální koncentrací na Frantininu postavu“. Minulost Frantiny je
v okamžiku jejího vstupu na scénu – příchodu na statek u Kvapilů – zahalena
mlhou tajemství. Tímto způsobem vytváří vypravěč již zde zárodek výjimečnosti
její osobnosti; významově ji exponuje daleko před ostatní figury, 319 které si jen na
základě toho, „co se povídá“, zpočátku zlomyslně šeptají cosi o „pohance a
čarodějnici“. Postava se tak záhy dostává do centra vyprávění, přičemž i
z hlediska recipienta textu je toto její dominantní postavení posilováno v první
řadě právě tím, že je poměrně dlouho ponecháván v napjaté nevědomosti ohledně
otázky původu hrdinky: „Hospodář náš /…/ o tom skutečně nikdy se nezmiňoval,
jakého je selka původu a ona o tom také mlčívala. To bylo ovšem dosti podezřelé;
i nebylo tedy divu, že se každou chvíli o tom nějaká nová a hanlivá řeč
318

Dotýkáme se zde otázky spolehlivosti, resp. nespolehlivosti vypravěče. Během posledních
padesáti let byl tento problém v rámci různých teoretických konceptů (Booth, Stanzel, RimmonKenanová, Doležel aj.) nastaven do více významových poloh. V souvislosti se subjektivizací
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naratologických studií Tomáš Kubíček: „…nespolehlivost může být vystavěna už typem
vypravěče. Na této rovině se setkáváme s různými vypravěči, kteří různou měrou subjektivizují svá
vyprávění. Jde tedy současně o zúžení informačního kanálu, jímž ke čtenáři proudí údaje o fikčním
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(KUBÍČEK, Tomáš. Vypravěč. Kategorie narativní analýzy. Host, Brno 2007, s. 113.)
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Z autorského hlediska je přirozeně prvotním projevem snahy exponovat význam konkrétní
postavy už zasazení jejího jména do názvu knihy – v případě Frantiny ještě podpořené volbou
formálně specifikujícího podtitulu: Podobizna.
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vyskytovala.“320 Hrdinčiny dřívější osudy jsou odhalovány až v pokročilejších
stádiích vývoje narace – v rámci už zmíněných pasáží, v nichž Bartolom
rekonstruuje Frantininy vzpomínky, které vyslechl během jejich rozmluv „v
Hrubých křech“.

Vrátíme-li se ke srovnání Frantiny s Křížem u potoka, registrujeme v obou
případech snahu akcentovat význam konkrétní postavy od okamžiku, kdy je
poprvé uvedena do struktury díla. Některé základní prostředky, jichž vypravěč za
tímtéž účelem využívá, jsou však v uvedených prózách vzájemně protichůdné.
Výše popsané postupy ve Frantině se zásadně liší od přímočaře rozvinuté
narativní techniky v Kříži u potoka, kde je Eviččina výjimečnost od samého
začátku opakovně dokumentována zcela explicitními výroky a komentáři.
Celkově patrná Eviččina odlišnost nejen od Frantiny, ale i od ostatních
typů ještědských hrdinek, je od počátku vývoje příběhu zakládána řadou
specifických atributů. Jestliže kupříkladu už samo jméno postavy považujeme za
jeden z prostředků, jež mohou spoluvytvářet její charakteristiku, nabývá nesporně
na významu fakt, že vypravěč v Kříži u potoka důsledně dodržuje deminutivní
formu „Evička“ (oproti Sylvě, Frantině či Daleně, v jejichž případě se ani na
jediném místě v textu se zdrobnělou či domáckou podobou vlastního jména
nesetkáme). Z hlediska celkové sémantické výstavby románu má volba daného
deminutiva svoje zjevné logické opodstatnění. Čtenář sleduje malou Evičku už
v období jejího dětství – v rámci textových pasáží, během kterých jsou postupně
představovány hrdinčiny osobnostní rysy, s nimiž ona deminutivnost (coby
součást charakteristiky postavy) zcela přirozeně koresponduje, zatímco u ostatních
ještědských hrdinek si ji lze vlastně z týchž důvodů představit jen stěží.
S výjimečným vybočením z jinak celotextového používání varianty
„Evička“ se setkáváme pouze v jediné konkrétní promluvě jednající postavy. Ve
scéně, kdy Ambrož před Evičkou poprvé přímo odkrývá svoje city a přemlouvá ji
ke společnému odchodu, se objevuje oslovení: „Evo, kteráž nejpřednější jsi mezi
ženami…“321 Základní, nezdrobnělá podoba vlastního jména zazní v průběhu
téhož dialogu ještě třikrát (viz citované dílo, s. 243, resp. 246), tím však její výskyt
v textu končí. Bývá-li právě použití deminutiva tradičně posuzováno jako jeden
320
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z typických projevů jazykové expresivity (zatímco základní podoba většiny jmen
tímto zabarvením vybavena není), pak na tomto místě pozorujeme vyznění
opačné. Silně expresivní charakter má náhlé a ojedinělé zařazení formy
nezdrobnělé – navíc včleněné do kontextu Ambrožova celkově emocionálně
krajně vypjatého projevu. Pro úplnost dodejme, že postoj mluvčího k oslovované
v tomto případě nemůže být nikterak ovlivněn obeznámeností s obrazem Evičky
coby dítěte. Naopak: Ambrož k ní v dané chvíli přistupuje jako k dokonale vyzrálé
„nejpřednější mezi ženami“, jejíž výjimečná charakterová pevnost, se kterou se
snaží zbavit rod Potockých dávné Józiny kletby, mu její někdejší dětskost stěží
může jakkoliv evokovat a právě v tomto okamžiku vybízet k oslovování
prostřednictvím deminutiva.
V zasazení do prostředí Dolanského mlýna, v němž Evička jako sirotek
nachází od útlého dětství své útočiště, je představována coby hodná, tichá,
přemýšlivá a všech mravů dbalá „intelektuálka“, která jako by pocházela z jiného
světa: „Kantor tvrdíval, že co je škola školou, takové písařky, čtenářky, počtářky
jako Evička ještě tam nebylo, každý žák před ní se mohl schovat, žádný nevěděl a
neuměl to, co ona, ač o několik let později učit se počala než děti jiné. /…/ Knížky
od té chvíle, co je poznala, jí byly nejmilejší na světě věcí. Co byly proti nim
střevíce s červenou mašlí, květovaná její loktuška a zástěra s prýmy! /…/ Toť se
rozumí, že děvčata dobře zpozorovala, že jí je kniha milejší a za to na ni se
hněvávala. Ještě více ale na ni se hněvávali hoši, byli by si s hezkou Evičkou
z mlýna, pro niž měla mlynářka zajisté již pěkný balík bankovek ustřádaný, rádi
cestou z kostela zažertovali jako s ostatními dívkami. Ale uhnula se jim a do
muzik a na přástvy nechodila; nebylo tedy možno přiblížiti se jí, jak se neměli pak
zlobit!“322 Fakt, že je Evička už v rámci svého původního mikrosvěta líčena jako
osobnostní typ, který do sociálně myšlenkového průměru daného prostředí ve více
ohledech nezapadá, je vysoce relevantní především ve vztahu k vývoji dalších
osudů postavy. Po přechodu do nového, cizího mikrosvěta se její „jinosvětovost“
(jako jeden z počátečních signifikantních rysů této osobnosti) přirozeně ještě
umocňuje.
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V rámci pokusu o analýzu narativních technik užitých ve Frantině jsme se
snažili poukázat na způsob, jakým se specifické vrstvení vypravěčských
perspektiv podepisuje na přípravě okolností vstupu hlavní hrdinky do strukturně
textových vztahů a na prvopočátcích budování její typové charakteristiky.
V naznačených souvislostech je pak nutné zmínit ještě jeden významotvorný
faktor: závažnost volby vypravěče – muže. Jednotlivými aspekty široké a
v mnohém zcela zásadní problematiky interakcí mezi „ženským světem“ a
„světem mužským“ v díle Karoliny Světlé se budeme i v následujících kapitolách
opakovaně a důkladněji zabývat. Na pozadí zde vymezených otázek je nyní možné
zohlednit to, jak v případě Frantiny jeden z projevů mužsko-ženského střetávání
zakládá originalitu celkové podoby prózy již na úrovni volby a realizace
narativního modelu. Obsáhlá Bartolomova promluva je ve své výchozí perspektivě
vzpomínáním starého muže. V průběhu tohoto vyprávění/vzpomínky však
vypravěč oživuje svoje tehdejší vnímání Frantiny – pohled, který je sám o sobě
rovněž součástí předkládaného příběhu. Frantina je takto líčena očima
nezkušeného mladíka, jenž je zprvu polekán magickou sílou její osobnosti: „V
prvních nedělích jsem ani nevěděl, jak hospodyně naše vypadá. /…/ Tuze všech
cizích lidí jsem se tenkráte ještě ostýchal, i styděl jsem se jí zvláště tak velice, že
jsem se pokaždé až po uši začervenal, jen co jsem si na ni vzpomněl. Nikdy mezi
jídlem oči jsem z mísy nepozdvihl a zahučelo mi v uších, když promluvila;
nerozuměl jsem jediného slova z toho, co praví.“323 Později však tento prvotní
Bartolomův ostych přechází až v adorování Frantininy jinakosti, které se ve
způsobu vyprávění projevuje jako postoj muže – obdivovatele (přítele a jediného
důvěrníka) a s časovým odstupem je zpětně stvrzeno oním výrokem, jímž je celý
text zarámován: „Tahle Frantina, to byla panečku nějaká ženská! Takových bylo a
bude málo na světě. V našich horách se již žádná taková nevyvede, a kdyby ještě
stály celých tisíc let.“324 Právě tím, jak se uvnitř vyprávěného příběhu od počátku
vyvíjí Bartolomův náhled na Frantinu, je v textu mimo jiné neustále zpřítomňován
a posilován motiv specifické převahy ženy nad mužem – převahy té, která je
výjimečná nejen mezi ženami, ale v mnoha směrech vyniká i v prostředí
mužském.
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Poslední stručnou poznámku věnujme na tomto místě samotnému vkročení
Frantiny do dějiště Bartolomem líčených událostí (jež je tedy v jejím případě
zároveň příchodem cizinky do nového prostředí) a tomu, jakým způsobem je
v dané fázi položen základ typové tvářnosti titulní hrdinky a naznačen její
potenciál z hlediska vlivu na ostatní prvky struktury díla. Na rozdíl od Evičky
z Kříže u potoka je Frantina ve chvíli svého vstupu na scénu představena jako
vývojově relativně dozrálá, mravně a myšlenkově pevně stabilizovaná osobnost.
Ve světle jejího dalšího působení v textu popisuje Marie Řepková naznačenou
typovou ukotvenost jako „chybějící vývojový aspekt v mravním utváření
hrdinky.“325 Frantina přichází na statek u Kvapilů již s jasnou představou o tom,
jak bude nové prostředí přetvářet a budovat v duchu vlastních ideálů a
individuálního světonázorového založení, jehož ucelenou podobu si s sebou
přináší. Oproti tomu Evička si volí předem svůj úděl, aniž přesně ví (i když na
základě vyslechnutého mlynářčina vyprávění tuší), co konkrétního ji u Potockých
čeká. Teprve postupem času se tento její úděl naplňuje tak, že Evička dle svého
odhodlání tiše a víceméně pasivně čelí všemu zlu, které na ni v novém prostředí
útočí a v důsledku bolestně formuje její komplexní osobnostní vývoj. –
V porovnání s ní lze tudíž Frantinu vnímat jako typ aktivnější, a to zejména pokud
jde o její fungování ve vztazích s ostatními postavami; ona není tou, jež pouze tiše
snáší jakékoliv útrapy.
Poté, co hlavní hrdinky překročí pomyslnou hranici mezi výchozím
prostředím a svým novým působištěm, se tedy jejich další účinkování v příběhu
odvíjí značně odlišným směrem: Evička záměrně a cíleně trpí a pod tlakem
nastalých okolností její osobnost prochází postupným vnitřním vývojem; Frantina
záměrně a cíleně uskutečňuje, typově se nijak výrazně nevyvíjí, avšak svou
aktivitou působí zásadní měrou na veškeré dění kolem sebe. Přičemž se jak ono
pasivní trpitelství v prvním případě, tak aktivní uskutečňování v případě druhém
dostává do role jednoho z centrálních prvků významové výstavby díla.

Na úlohu mimoliterárních zdrojů, z nichž „vyrůstá“ příběh Vesnického
románu, Světlá opět explicitně upozorňuje již v rámci původní autorské
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předmluvy, ve které čtenáře uvádí do reálněmodelové lokality ještědských hor.
V případě tohoto díla (z více příčin označovaného za „předěl a přeryv“326 ve
spisovatelčině tvůrčí kariéře) je v předmluvě, z níž citujeme ve druhém oddílu
práce, předně akcentován význam mužského hrdiny – v pozici významové
dominanty tradovaných příběhů, jež Karolina Světlá údajně vyslechla, stála
osobnost muže (na rozdíl od Kříže u potoka a Frantiny). Po otevření samotné
románové fikce pak vypravěč sleduje osudy Antoše Jirovce na ploše několika
desítek stran; lineárně vedená er-forma zde mapuje ve zhuštěné podobě události
rozprostřené v horizontu mnoha let. Již v této fázi rozvíjení fabule plní přítomnost
ženského elementu (v osobách Antošovy matky a rychtářky) roli jednoho
z klíčových prvků sémantické výstavby prózy. Nicméně ženská hrdinka z rodu
Eviččina či Frantinina – ta, jež se posléze stává hlavní nositelkou myšlenkového
jádra výsledného celku díla – vstupuje do struktury románu až po uplynutí zhruba
jedné třetiny textu. Postava Sylvy je zapojena do děje v okamžiku, kdy vývoj
soužití Antoše a rychtářky dospěl k prvnímu ze zásadních kritických zlomů. Stejně
tak je čtenář už důvěrně obeznámen s celkovým charakterem prostředí,
s Antošovou matkou a vším podstatným z historie jejího vztahu k synovi,
s Antošovým jinošstvím včetně příčin a okolností uzavření sňatku s rychtářkou.
Způsob, jakým Sylva vstupuje do takto rozvedeného příběhu, je pak v kontextu
všech ještědských románů tím jednoznačně nejvýraznějším. Odehrává se v rámci
scény vesnické slavnosti stínání kohouta, kdy je tento tradiční rituál náhle narušen
neočekávaným zásahem někoho, kdo přichází odjinud: „Antoš soupeřovi svému
s němým úžasem ustoupil, neb nový hrdina – byla dívka. Antoš /…/ hleděl na
počínání dívčino tak napnutě a zvědavě jako ten celý ostatní dav. Byla to mrštná,
vysoká postava, ta jeho sokyně. Šněrovačka červená jako krev obepínala její
vzrůst, černá sukně zlatou portou lemovaná dosahovala jí až ke kotníkům, žlutý
hedvábný šátek poutal její vlasy. Měla jich však tolik a tak kudrnatých, že se do
něho nevešly, kroužily se všude pod ním i nad ním, žluté hedvábí zatřpytilo se
mezi nimi jen sem tam jako zlatý pruh.“327 Daná pasáž, působící dojmem
dramatického výstupu a v tomto duchu vypravěčsky detailně rozpracovaná,
prezentuje budoucí hlavní hrdinku jako dívku, jejíž jinakost je už v momentu
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prvního kontaktu s ostatními složkami fikčního světa díla jasně deklarována řadou
různých atributů: počínaje výjimečným fyzickým vzhledem a konče schopností
prokázat takovou míru důvtipu a obratnosti, jaká zcela zastíní výkony mužské. Na
rozdíl od podmínek, za nichž vstupuje do nového prostředí titulní postava
Frantiny, je Sylvin původ obyvatelům vesnice znám – a čtenáři je přímo
v průběhu zmiňované scény objasněn prostřednictvím promluvy jedné z postav,
která Sylvinu minulost představuje Antošovi: „´Přezák Martin na Proseckých
horách je strýcem jejím. Vzal si ji za svou, nemá vlastních dětí. Nemusí toho však
litovat, ta holka má síly za dva chlapce, uspoří mu služku i čeledína. /…Sylva/
nepřichází zhusta dolů do vesnice. Je skoro ustavičně na cestách, skupuje po
saských a pruských horách přízi a strýc ji pak veze do přádelen. Holka rozumí
obchodu jako on, přistrojí vůz, zapřáhne koně jako mužský, jede třeba o půlnoci
sama nejčernějším lesem. Neřekl jsem nadarmo, že vězí v té Sylvě ďas…´“328
Přestože Sylva tak docela není oním typem tajemné cizinky, je všeobecně
reflektována jako cizorodý prvek – narušitelka, která svým příchodem zasahuje do
struktury uzavřeného společenství vesnice. Reprezentantem, prvním občanem
takovéto specificky autonomní komunity je právě Antoš, jenž se v dané situaci
ocitá v roli Sylvina soka. Úvodní přímá konfrontace obou postav se pak ve více
směrech stává zakládajícím významotvorným motivem. Z hlediska další výstavby
příběhu rozhodující měrou určuje vývoj vztahu Sylvy s Antošem; tímto prvním
střetem je předznamenána podoba jejich dalšího setkávání. V souvislosti s otázkou
postupného budování charakterového obrazu ženské postavy lze popsaný moment
interpretovat rovněž jako výchozí bod, jehož povaha podmiňuje průběh
následných fází hrdinčina charakterového zrání – včetně osudového zlomu
v citovém a morálním vývoji její osobnosti.

Základní

předpoklady

a

okolnosti

geneze

Nemodlence,

poslední

z ještědských románových prací, Karolina Světlá komentuje jednak přímo
v autorském doslovu k próze (viz výše), zároveň se jich dotýká též ve svých
vzpomínkových knihách. Podobně jako ve Vesnickém románu, i když ve zcela
jiných souvislostech, nacházíme také zde akcent na významovou úlohu mužského
hrdiny. Zohledníme-li v první řadě titul díla: substantivum „nemodlenec“ může –
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obecně vzato – označovat jak muže tak ženu, v gramatickém rodu ženském svůj
adekvátní protějšek nemá. Nicméně už samo užití jednoslovného názvu ve tvaru
maskulina je pro sémantický plán celku textu do značné míry určující. Oním
nemodlencem je Míchal, poslední z rodu Luhovských – postava, s jejíž
reálněmodelovou předlohou se spisovatelka během svého pobytu v Podještědí
údajně osobně setkala: „Vidívala jsem před lety v Ještědě stařečka shrbeného,
prostě oděného, avšak pohledu tak hlubokého a úsměvu tak jasného, že setkavši se
s ním, pokaždé jsem se zarazila. /…/ Mluvila jsem několikrát s nemodlencem
z hor, a kdykoli si na tyto hovory vzpomenu, tož se mi podobá, že nejlepší mezi
námi neocenění jdou do hrobu, že svých největších mudrců, mučedníků a hrdin
snad ani neznáme.“329 Citované výroky – stejně jako v případě jiných předmluv a
doslovů – samozřejmě podléhají umělecké stylizaci; jsou v jistém směru součástí
románové fikce a nelze v nich spatřovat hodnoty primárně dokumentární. Ačkoliv
samotný fakt, že takové zdání mají budit (že mají podporovat dojem věrohodnosti
fikce vůči realitě, čili ustavovat a stvrzovat komunikaci se čtenářem v kódu
mimetické recepce díla), je z našeho pohledu vysoce relevantní.
Nicméně „navzdory“ tomuto ujišťování obsahujícímu akcent na prvořadou
úlohu mužského hrdiny se i zde – podobně jako v ostatních sledovaných textech –
záhy dostává do role ústředního dějotvorného a významotvorného hybatele žena.
Dalenino vkročení do příběhu (a vůbec celková povaha jejího účinkování v něm)
se ovšem od způsobu, jakým vstupují na scénu hlavní hrdinky předchozích
ještědských románů, svou konkrétní podobou značně liší. Stejně jako lze celkový
kompozičně-sémantický plán této prózy označit za bezesporu nejsložitější,
nejvrstevnatější ze všech doposud popsaných případů, můžeme též úvodní
kontakty dané ženské postavy s románovým prostředím charakterizovat především
jejich zvláštní stupňovitostí. – I Dalena je hrdinkou, jejíž vstup do textu souvisí
s překročením pomyslné hranice; i ona je tou, která přichází odjinud. Celkový
pohled na komplexní podobu fabule ovšem prozrazuje, že Dalenin „příchod
odjinud“ je de facto dvojí. V první řadě čtenář od začátku tuší (a až později zcela
jasně nahlíží) důležitost hrdinčiny minulosti330 – tedy význam událostí, jež se
odehrály ještě před započetím aktuální narativní linie. Vzpomínková rekonstrukce
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této fáze vývoje Daleniných osudů je vložena do úst umírajícího krtičkáře, jejího
otce. Prostřednictvím využití přímé promluvy jednající postavy – neboli
přechodem k subjektivizaci vypravěčské perspektivy – je ponechán prostor pro
určitou míru záměrné nedopovězenosti. Samotný fakt, že krtičkář coby jedna
z postav nemůže ve svém vyprávění překročit horizont vlastní zkušenosti, je
z hlediska dalšího rozkrývání hrdinčiných osudů v rámci celkového syžetového
uspořádání textu více než podstatný. – První etapa Dalenina putování fikčním
světem prózy tedy začíná již v období chronologicky předcházejícím tomu, co je
obsahem jádra narativního plánu prózy. Ve sféře již uplynulého se takto nachází
otázka hrdinčina hraběcího původu i její nešťastný první přechod (sestup) ze
šlechtických výšin do nového prostředí – ve vztahu k aktuálnímu vývoji hlavní
linie vyprávění již plně kontextově zapojeného a připraveného fungovat v roli
obecně rámující scény, na níž se mají odehrávat události příští. Čtenář se poprvé
setkává s krtičkářem a jeho dcerou jako s dvojicí vyděděnců pohybující se na
okraji společenství, které přítomnost „hraběnky z psí kůže“ a jejího otce sice
vnímá a v jistých ohledech i akceptuje a využívá, ale v žádném případě nedopustí,
aby se stali jeho součástí. V těchto fázích rozvíjení příběhu je ovšem první
hrdinčin přestup z jednoho prostředí do jiného již uskutečněn a završen.
Významově plně funkčně zatíženým vstupem hlavní ženské postavy do
nového mikrosvěta (v tom duchu, jak jsme jej popsali v rámci analýz příslušných
pasáží ostatních ještědských románů) je až Dalenin příchod na statek zemana
Luhovského. A podobně jako v souvislosti s výše zmíněnou první změnou
prostředí vnímáme i v tomto případě hrdinčin pohyb ve struktuře textu především
jako sestup – a to zejména s ohledem na výrazný symbolický potenciál daného
pojmu. Zde se však již nejedná o sestup násilným způsobem vynucený, nýbrž o
úvodní promyšlený a záměrně konaný čin, který teprve nyní naplno otevírá prudký
sled všech dalších událostí. – Samotnému aktu Dalenina přestupu do nového
působiště totiž v tomto případě bezprostředně předchází úvodní z řady vypjatě
dramatických, pateticky vystupňovaných scén, jimiž je celek Nemodlence protkán.
Vzápětí poté, kdy výlev uražené a zrazené lásky zemanky Luhovské dožene
k smrti umírajícího krtičkáře, přichází zásadní reakce ústřední hrdinky: „Teprve
když se zarděly červánky ranní skulinami ve stěnách starého ovčína, pozdvihla
Dalena hlavu s prsou mrtvoly otcovy. Shodivši se sebe svoje zakuklení, uchopila
se oharku louče, kteráž byla otci sloužila za úmrtní svíci, a vystoupila na práh.
140

Obracejíc svoje háravé, uplakané oči, svou bledou tvář k východu, čekala, až
slunce z brány své zlatem vroubené se vykoulí. Vycházelo po bouřlivé noci
s neobyčejnou skvělostí. Hodivši pak oharek doutnající na zem a opírajíc oň vší
silou patu svou, volala temným hlasem, ale se slavným proti nebi posuňkem: ´Jak
jsem teď zašlápla před tváří tvou dopal ten a patou jej potřela, že se již nikdy
vznítiti nemůže, tak, ó duchu nebeský, šlápniž na duši mou a bez milosrdenství ji
potři, ozve-li se v ní jediný jen okamžik touha jiná, než kterak bych odplatila té,
ježto se jmenuje mezi lidmi zemanka Luhovská, a potomstvu jejímu, čím se
zpupná její ústa prohřešila na životě otce mého, na cti matky mé…´“331 Již zde –
v rámci scény, kdy se čtenář s hlavní ženskou postavou teprve seznamuje –
dochází náhle k prudkému a radikálnímu zlomu v jejím citovém a myšlenkovém
vývoji (což je prvek, s jakým se v takto výrazné podobě u žádné jiné z ještědských
hrdinek nesetkáme). Na ploše několika málo odstavců probíhá proměna z tiché a
nenápadné otcovy společnice v urputnou a nesmlouvavou bojovnici, jejíž jedinou
motivací k dalšímu jednání je od daného okamžiku touha pomstít pošpinění
památky svých rodičů – přičemž je schopna za tímto účelem sáhnout po
jakýchkoli dostupných prostředcích: „Kdo s koho /…/ buďto vy zašlápnete mne,
nebo já zašlápnu vás, vy neb já, jedna strana musí přijít k zničení, jiné pomoci
není. Ale věříc, ó bože, v spravedlnost tvou, doufám, že ke mně se postavíš, mně
že pomáhati budeš. Ó všemohoucí, zbystři ve mně vtip, posilni ve mně krev,
rozmnož ve mně myšlenky, aby se mně podařilo, co zamýšlím. /…/ Budeš sloužit,
abys jednou panovala, přemůžeš se, abys přemohla, poddáš se, abys zvítězila,
pokoříš se, abys oslavila otcův hrob, památku matčinu…“332 Výmluvný motiv
překročení prahu („Opět se rděly červánky do starého ovčína, když Dalena práh
jeho přestoupila k Luhovu se ubírajíc.“)333 pak v textu funguje jako důležitý
sémantický předěl – v daném okamžiku jsou již bezezbytku položeny základy
hrdinčiny jinakosti a výjimečnosti, je legitimován a akcentován její zcela zásadní
význam pro podobu a směřování následného vývoje celého příběhu.
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Poukazujeme-li na prvotní signály hrdinčiny jinakosti, zvažujeme-li je jako
zárodky „kreace ideálu“ (inspirováni Otrubovými poznámkami o postavách v
Tylových vlasteneckých povídkách), můžeme upozornit též na motiv, který na
sebe strhává pozornost v případě každého ze slavných ještědských románů. Máme
na mysli nasměrování pohybu hrdinek ve fikční krajině literárního díla. Výrazné
textové pasáže, v nichž Sylva nebo Frantina sestupují dolů z hor do „krajiny lidí“,
v nichž se Evička naopak vydává vzhůru do hor, aby vzdorovala Józině kletbě, lze
přirozeně interpretovat s myšlenkou na metaforický dosah těchto sestupů a
výstupů. Lze reflektovat to, jak horská krajina (dějiště všech sledovaných próz)
svou vertikalitou neustále akcentuje protiklad vysokého a nízkého, který se
v různých ohledech promítá do konkrétních složek a vazeb uvnitř významové
struktury textu. V rámci takovéto reflexe můžeme uvažovat o hrdinčině jinakosti
na pozadí specifického propojení poetiky postavy s prostorovou sémantikou
literární fikce.
Tento interpretační přístup ve vztahu k dílu Karoliny Světlé pozoruhodným
způsobem uplatnil kupříkladu Václav Vaněk ve studii z roku 2000 nazvané Potok
– kříž – kniha.334 V první řadě zde upozorňuje na specifickou úlohu románového
potoka, který směrem svého plynutí zasahuje do všech tří míst relevantních pro
celkový vývoj a podobu dějové linie (a to jak její „aktuální“ části, tak událostí
odehrávajících se v rámci retrospektivních ploch). Potok jakožto dynamický prvek
tedy propojuje nejen roviny prostorové, ale i horizonty časové: „Pramení poblíž
stavení Kobosilových, v němž vyrůstala nešťastná Józa, protéká kolem Józinou
kletbou stiženého statku Potockých, pohání dolanský mlýn a hned za ním končí
svou cestu v rybníce. Tím je dána jeho určující role v utváření románového
prostoru; je osou propojující důležitá místa děje…“335 Z řady dějově aktivně
zapojených prostorových komponentů dále autor citované studie akcentuje
výrazný symbolický potenciál studánky (pramene) a kaple – dvou míst, která
představují nejen protilehlé póly naznačeného rozvrstvení krajiny „sjednocované“
plynutím potoka. Reprezentují zároveň dva zcela neslučitelné světy, jejichž
neustálá více či méně explicitně vyjadřovaná konfrontace je jednou z ústředních
tematických složek díla: „… studánka určuje Józu, i s bratrem od mládí
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udržovanou v nevzdělanosti, za zástupkyni světa přírodních sil, pohanských
rituálů a kouzel, kaplička pak připomíná Eviččino místo na straně křesťanství a
kulturního společenství.“336 – Dvě ženské postavy vystupující ze dvou
protichůdných sociokulturních a světonázorových východisek, dva póly
prostorové, dva horizonty časové – a uprostřed této mnohočetné bipolárnosti
(jakoby v půli cesty) leží bod s komplexně nejvýraznějším funkčním zatížením.
Kříž, nacházející se na stejné prostorové úrovni jako statek Potockých, se stává
geografickým i motivickým centrem celého takto strukturovaného fikčního světa
díla. Je místem, v němž se střetávají obě hlavní narativní linie – oba příběhy a
osudy žen, které jsou jinak (z hlediska chronologického uspořádání fabule)
odděleny několik desetiletí širokou časovou propastí.
Podobným způsobem je možné uvažovat též o dalších ještědských
románech. V návaznosti na Vaňkův přístup zmíníme ještě alespoň Frantinu.
Rovněž tomuto příběhu, v němž hraje výraznou roli setkávání ženy a muže
(Frantiny a Bartoloma), kteří pocházejí z odlišných úrovní vertikálního členění
krajiny, můžeme rozumět jako konfrontaci dvou sémantických polí. Údolí
vnímáme jako otevřené a přehledné teritorium, v němž je rozprostřena vesnice –
svébytné společenství lidí ukotvených v pevné, interpersonálně sdílené víře.
Nahoře nad nimi se rozkládá tajemný, neproniknutelný prostor lesa – místo, kde
svobodně vyrůstala Frantina, pohanka deklarující vlastní pravdy a „jinou“ víru
v nadosobní ideály. Zhruba v půli cesty (na „neutrální půdě“ v Hrubých křech)
mezi prostorově vyvýšeným místem hrdinčina původu a údolím, v němž leží
Bartolomova vesnice, probíhají vášnivé nábožensko-filosofické střety mezi
neznabožkou Frantinou a jejím bohabojným společníkem Bartolomem. Zásadní
světonázorové kolize prostupující celou významovou strukturu díla se pak ve
finále příběhu promítnou do podoby tragického rozuzlení vztahu mezi Frantinou a
Apolínem. Dějištěm této scény se stává lesní jeskyně – místo, které v důsledku
možná

nejvýrazněji

propojuje

prostorovou

kompozici

textu

Frantiny

s komplexním celkem sémantické výstavby. Odtud jako z „horského lůna“
vystupuje hlavní hrdinka (i samotný příběh, který bude v Bartolomově podání
následovat), aby se na závěr v tomtéž výchozím bodu všechny nosné motivické
linie opět setkaly. Jeskyně jako symbolické místo zrození se tak stává zároveň
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hrobem, v němž se nejprve završuje osud Apolínův, posléze vedle něj spočine i
Frantina a celé Bartolomovo vyprávění se zde uzavírá: „Položil jsem ji, jak si toho
přála, v jeskyni na mech právě vedle ženicha. Zachovalo se jeho tělo v tom
studeném sklepení, vypadal jako za živa, nůž dosud v srdci mu vězel. Vytáhl jsem
mu ho z prsou a do studánky spustil, aby byla s ním potopena všecka památka o
smutném tom ději. Vchod do jeskyně jsem zas zatarasil ratolestmi. Spějí tam tiše a
sladce, jak si oba přáli, po života toho krátkých slastech a dlouhých
strastech…nechť je oba milostivě soudí bůh.“337
K uvedeným poznámkám připojujeme odkaz na Lotmanovo pojetí poetiky
prostoru. Na to, jak ve své knize Struktura uměleckého textu (v kapitole Problém
uměleckého prostoru) uvažuje o soustavě opozic, které dle jeho názoru utvářejí
strukturu prostoru literárního díla stejně jako strukturu prostoru mytického: vysoký
– nízký, nebe – země, nahoře – dole, otevřený – uzavřený. Na hrdinčinu jinakost a
výjimečnost pak můžeme pohlížet jako na to, co je v textu určováno mimo jiné
prostřednictvím těsných významových vazeb k naznačeným opozicím: „Pojmy
´vysoký – nízky´, ´pravý – ľavý´, ´blízky – vzdialený´, ´otvorený –zatvorený´,
´ohraničený – neohraničený´, ´diskrétny – nepretržitý´ sú materiálom na
vybudovanie kultúrnych modelov s vôbec nie priestorovým obsahom a
nadobúdajú význam: ´hodnotný – nehodnotný´, ´dobrý – zlý´, svoj – cudzí´,
prístupný – neprístupný´, ´smrtelný – nesmrtelný´ atď.“338 Takto jsou Sylva,
Frantina a Dalena spojeny s vysokým a otevřeným, s tím, co je blíže nebi než
zemi; jsou spojeny s fenomény evokujícími svobodu, nespoutanost, rozlet,
přirozenou převahu nad okolím.339
V těchto ohledech pro nás daný přístup může být podnětný (ačkoli si
uvědomujeme, že představuje jen jeden z možných způsobů rozumění některým
složkám sémantické výstavby textu).

Ve všech sledovaných prózách se tedy na postupném modelování typové
tvářnosti hrdinky uplatňuje jako základní významotvorný prvek atribut cizosti.
Tato cizost konfrontovaná s prostředím, do něhož hrdinka vstupuje, se jeví jako
jinakost a výjimečnost (vůči většině, vůči tomu, co utváří hodnotový a
337
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myšlenkový horizont uzavřené komunity vesnice). To, co je jiné, je v tomto
případě zároveň neznámé, tajemné, záhadné a snad i nebezpečné. Takto jsou
v počátcích svých příběhů charakterizovány Sylva, Frantina i Dalena, naopak
jedinou, která tomuto „výchozímu nastavení“ neodpovídá, je hlavní hrdinka Kříže
u potoka Evička – její jinakost je jiného druhu, oproti hrdinkám ostatních
ještědských románů je jiná a výjimečná v prostředí, v němž vyrůstala, jehož je
součástí. (Ačkoli se i zde dá o prapůvodní jinakosti ve výše naznačeném smyslu
uvažovat: v Dolanském mlýně byla Evička vychovávána pěstouny, její původ je
ale jiný.) Zásadní je přitom fokus vypravěčské perspektivy, a to nejen ve Frantině.
Počínaje autorskými předmluvami, jež se specifickým způsobem vztahují ke
vzápětí konstruované fikci (viz výše), je i rétorická er-forma ostatních románů
nastavena jako hlas mluvčího promlouvajícího za onu většinu z údolí, která vzhlíží
k „horám našim“ jako k prostoru s tajemstvím. Odtamtud pochází to, co je
neznámé a jiné, co stojí nad přehledně strukturovaným světem vesnické komunity,
za jeho hodnotovým a myšlenkovým obzorem. V těchto momentech rozvoje
syžetu vypravěčská perspektiva neprozrazuje, zda se hrdinky sestupující z hor do
krajiny lidí stanou reprezentantkami toho, co zná čtenář ze svého „horizontu
fikce“ jako zlo nebo dobro. Jsou prostě nositelkami toho, čemu čtenář rozumí jako
výrazu jinakosti. Přičemž tato jinakost není předem definována ani jako vzor
hodný následování, ani jako jev s negativními konotacemi. Jde o jinakost
vzbuzující otázky a očekávání.
Vrátíme-li se tedy k Čechovým, resp. Otrubovým tezím, můžeme na
popsaný jev nahlížet jako na zárodek onoho „nejprimitivnějšího technického
prostředku“, jako na vstup „zábavného faktoru“, který je ovšem ve výsledku
důležitým podpůrným elementem tendence. Zde jsou vytvořeny předpoklady pro
budování „žádoucího rozechvění a stupňovaného napětí“, pro očekávání budoucí
gradace příběhu. Co tento příběh původní jinakosti přinese (jaké významy v rámci
čtenářského utváření smyslu celku na sebe bude hrdinčina jinakost brát, v jakých
ohledech a kontextech budou opozice cizí – naše, vysoké – nízké, vzdálené – blízké
apod. významově funkční), v danou chvíli známo není. Jinakost je dynamickým
motivem, jehož sémantický rozsah a dosah bude ustaven v rámci konkretizace
textu – tak, jak bude formován působením dalších komponentů struktury fikčního
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světa díla, a zároveň tak, jak jej „zformuje“ čtenářský (dobový) zkušenostní
horizont literární fikce.340
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3.1.2. Střetávání: žena – muži
(Milostná tematika jako podpůrný prostředek vlasteneckyvýchovné tendence)
Ústřední hrdinky ještědských románů téměř ve všech případech (kromě
Evičky z Kříže u potoka) poprvé předstupují před čtenáře coby věkem již dospělé
mladé ženy. Tedy v okamžiku, kdy vyzrávání jejich osobnosti dosáhlo zcela
přirozeným

způsobem

jistého

vývojového

stupně.

Fáze

chronologicky

předcházející zapojení postavy do centrální epické linie jsou z hlediska recepce
textu postupně rekonstruovány v retrospektivních plochách – jeví se povětšinou
(ovšem opět s jednou výraznou výjimkou – dramatickým zlomem v Dalenině
útlém dětství) jako víceméně nenarušovaný, plynulý proces. Vývojová období
následující, kdy se ženská postava dostává do role dominantního komponentu
vyprávěného příběhu, jsou již z podstaty takto pojatého syžetového uspořádání o
poznání vrstevnatější a dynamičtější. Pokud nahlížíme vývoj charakterového
obrazu hlavní hrdinky jako sled posunů či přímo osobnostních proměn,341 je třeba
akcentovat zdánlivě banální fakt, že u těch nejviditelnějších zlomů ve většině
případů aktivně asistuje někdo jiný (přičemž leckdy bývá jejich přímým
původcem).
Každá z takzvaně vedlejších jednajících postav zaujímá v syžetové
struktuře textu určitou vlastní pozici, její působení v románovém světě má
z kompozičního i motivického hlediska jedinečné a nezastupitelné funkční
opodstatnění. Jednak tedy konkrétní „vedlejší“ figury jako plnohodnotné prvky
literárního díla jednají a vypovídají „samy za sebe“, stejně tak se ovšem (v rámci
komplexního obsahu své strukturní funkce) podílejí na formování tvářnosti hlavní
hrdinky. Budeme-li pokládat pomyslné předivo vzájemných relací postav uvnitř
románové struktury za přirozeného základního hybatele většiny dějových próz,
jeví se samozřejmě i fakt, že nejfrekventovanějším průsečíkem vztahového
střetávání je v ještědských románech Karoliny Světlé právě ústřední ženská
postava. Klíčový význam v kontextu všech aspektů, které se v nastíněném ohledu
jakkoliv podílejí na postupném konstruování charakteru hlavní hrdinky, pak
přikládáme přímým konfrontacím postavy ženy s jejími mužskými protějšky.
341
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Dále si jich budeme všímat především ze dvou důvodů. Jednak se tedy
chceme pokusit o interpretaci působení mužských figur z hlediska jejich podílu na
utváření výsledného charakterového / typového obrazu hlavní hrdinky. Zároveň
nám půjde o sledování toho, jak je cestou rozvíjení milostné zápletky v textu
zpřítomňován prvek, který v závěru předchozího oddílu nazýváme s Mojmírem
Otrubou „zábavným faktorem“; jak je prostřednictvím vztahových zlomů, obratů,
proměn atd. konstruována dramatická „lovestory“, jež ve výsledném účinku na
čtenáře může fungovat jako jeden ze základních podpůrných prostředků tendence.

Již několikrát jsme se dotkli momentu, kdy ženská postava vstupující jako
„cizinka“ do určitého prostředí si s sebou přináší svou jinakost, výjimečnost. Ta je
dána jednak tím, že hrdinka do nového působiště přichází jako reprezentantka
odlišné sociokulturní sféry či jiného světonázorového založení. Podstatnou roli
ovšem současně hraje též další druh jinakosti: osobnost ženy je jiná v tom smyslu,
v jakém se vymyká způsobu konvenčního dobového vymezení pojmu ženskosti.
Zajdeme-li ještě dále: z pohledu muže je už samotná ženskost (obecně)
definovatelná jako jinakost. Z řady v poslední době publikovaných prací, jež se ve
vztahu k literatuře danými otázkami zabývají, můžeme na tomto místě
připomenout a zohlednit názory Pam Morrisové prezentované v knize Literatura a
feminismus: „…´žena´ funguje jako jinakost, jež mužům umožňuje vytvořit vlastní
kladnou identitu jako identitu mužskou. A jelikož to, co je ´jiné´, nemá svou
vlastní identitu, jinakost často funguje jako prázdný prostor, jemuž lze přiřadit
jakékoliv významy, které si dominantní skupina zvolí. Proto jsou ženy křehké, a
ne silné; emocionální, a ne racionální; povolné, a ne pevné; takže mužskost pak
může být definována těmito kladnými vlastnostmi.“342 Budeme-li konfrontovat
takto konstruovanou představu o ženskosti (představu, jež zjevně v mnoha
ohledech souzní s obvyklými charakteristikami sociálního statutu ženy v
devatenáctém století, přijímající samozřejmě submisivní pozici, která jí určuje
působení výhradně v rámci úzkého teritoria ovládaného mužem) se způsobem,
jakým rozvíjí typovou tvářnost svých postav Karolina Světlá, docházíme
k následujícímu zjištění: osobnostní rysy uzuálně chápané jako atributy deklarující
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ženskost jsou u hrdinek ještědských románů doplňovány vlastnostmi naopak
„typicky mužskými“.
Na jedné straně zakládá obraz každé z těchto ženských postav její nevšední
fyzická krása (pouze v případě Evičky průzračná a křehká; u Sylvy, Frantiny a
Daleny spíše tajemná a divoká). Ta by ovšem sama o sobě těžko mohla zajišťovat
hrdinčinu typovou výjimečnost – z tvůrčího hlediska ji lze v mnoha směrech
označit za dobovou literární konvenci. Každopádně se ale jedná o jeden
z motivačních faktorů pro případné rozvíjení dalších zápletek; řečeno opět
s Morrisovou: „Žena představuje jinakost a je proto ztělesněním všeho, po čem
toužíme a čeho se obáváme, všeho, co je tajemné, magické, neomezené a co je
nutno ovládnout a podrobit si.“343 V prózách Karoliny Světlé se ale jen zřídka
setkáváme s tím, že by byl daný motiv přímo tematizován jako fyzická přitažlivost
(primárně provokující, vzrušující muže – ačkoli i tento aspekt bývá leckde
přítomen). Většinou se jedná o prvek, který má při vstupu do nového
sémantického pole fungovat jako legitimace pro hrdinčino usilování ve sféře
morální a citové, a ve finále pak koresponduje s ušlechtilostí položené oběti (viz
dále).
K dalším „typicky ženským“ osobnostním rysům pak lze přičíst celkovou
senzitivitu, vnímání síly mateřství a rodinného pouta atd.
Na straně druhé ovšem komplexní povahopis hrdinek románů Karoliny
Světlé dotváří mimo jiné také síla, odolnost, schopnost racionálního uvažování a
rozhodování atd. Kořeny takovéto specifické participace primárně „mužských
rysů“ na charakterové výbavě ženy nacházíme v motivických strukturách
sledovaných próz shodně (opět však s výjimkou Kříže u potoka) již na místech,
která jsou z pohledu celkového uspořádání fabule předřazena centrálnímu
dějovému pásmu. A v těchto oblastech zároveň odhalujeme úvodní projevy
významotvorného žensko-mužského střetávání: ve Vesnickém románu, ve
Frantině i v Nemodlenci jsou úplně prvními a na mnoho let také jedinými muži,
s nimiž se hlavní hrdinky ve svém životě setkávají, jejich otcové či strýcové, kteří
je vychovávají ve vlastním světě, v izolaci od prostředí okolního. Neboli na vývoj
každé z těchto ženských postav už od narození (tedy v období klíčovém pro
formování nejdůležitějších rysů osobnosti) působí bezesporu nejvýrazněji – neboť
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dlouhodobě bez jakékoliv „konkurence“ – právě element mužský. Takto utvářená
dominantní role vlivů mužskosti ve výchově dívky-dítěte pak nutně ovlivňuje
další charakterový vývoj ženy naprosto zásadním způsobem.
Výjevy z dětství a raného mládí, kdy se hrdinčina osobnost v původním
prostředí rozvíjí poznamenávána trvalým kontaktem s postavou mužskou, jsou
v rámci syžetové struktury většiny sledovaných děl umísťovány až do
pokročilejších fází budování textu. Různě realizované retrospektivy (např.
prostřednictvím vzpomínání hrdinky samotné – viz Frantina) ve svém zkratkovém
souhrnu vytvářejí jednotný obraz v podstatě plynulého procesu, v němž daná
ženská postava neprochází žádnými fatálními otřesy, kterým by byla vypravěčsky
věnována detailní pozornost. Po jejím přestupu do nového působiště však na sebe
všechna další „žensko-mužská střetávání“ berou podobu a funkci výrazně
odlišnou. Jak jsme již naznačili: leckdy se stávají nejen dějotvornými hybateli, ale
rovněž iniciátory zásadních proměn v charakterovém vývoji ženské postavy,
mezníky, kterými je určována a strukturována cesta k výsledné typové tvářnosti
hlavní hrdinky.

Ve Vesnickém románu se jednotlivá vývojová stadia (a zlomové body)
relace žena-muž přímo promítají do dynamiky citově-morálního zrání ústřední
ženské postavy. Ačkoliv jsme výše konstatovali, že Antoše Jirovce je nutné
vnímat jako Sylvina významově minimálně rovnocenného partnera, zajímá nás
v tuto chvíli způsob, jakým samotná podoba typové tvářnosti mužské figury
zasahuje do budování ženského charakteru. Obecně vzato – právě v oné okázalé a
jednostranné glorifikaci Antošova morálního profilu lze mimo jiné spatřovat určitý
pevný, sémanticky zřetelně formovaný „vzorový model“, na jehož pozadí (v rámci
vzájemného přímého i nepřímého střetávání obou postav) se pak vrstvení proměn
v Sylvině charakterovém vývoji rýsuje mnohem výrazněji.344
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Na tomto místě snad můžeme pro srovnání připomenout též působení žen – hrdinčiných
románových „sokyň“. Z opačného (na rozdíl od Antoše tedy jednoznačně záporného) pólu spektra
citových a morálních kvalit nepřímo participuje na budování Sylvina charakterového obrazu
postava rychtářky: čím hlouběji se rychtářka propadá do svého šílenství a čím rychleji se rozkládá
její osobnost, tím zřetelnější a pevnější kontury získává postava Sylvy. Zcela výjimečnou pozici
vůči hlavní hrdince (i vůči ostatním postavám) zastává Antošova matka, jejíž mravní
neotřesitelnost je až děsivá. Stojí zdánlivě stranou centrálního epického proudu, a tedy jakoby
v pozadí, avšak v jistých ohledech je to právě ona, kdo nenápadně asistuje u zrodu mnoha
podstatných posunů ve vývoji příběhu.
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Celá první třetina Vesnického románu je jakousi širokou expozicí, během
které vypravěč postupně buduje struktury sémantického pole, do něhož má teprve
vstoupit hlavní ženská postava (o jejíž existenci nemá čtenář dlouho ani tušení,
tudíž v jeho očích přirozeně zastává roli ústřední hrdinky této pasáže rychtářka).
V průběhu svých úvodních kontaktů s textem je Sylva po jistou dobu stále ještě
prezentována tak, jak byla vylíčena na pozadí slavnosti stínání kohouta: divoká,
sebevědomá, bezstarostná, vynikající „silou a zručností u dívky arci nevšední.“345
Ruku v ruce se zmíněnou bezstarostností však kráčí též téměř dětská naivita, se
kterou Sylva uvěří rychtářčině interpretaci vývoje vztahu s Antošem a slepě
přijímá a horlivě vykonává všechny svěřené úkoly. Teprve později (velmi zvolna)
částečně upouští od své „hrubosti“ a jednoduchosti v myšlení a začíná samostatně
uvažovat – a váhat; teprve v těchto fázích můžeme hovořit o prvních náznacích
jejího nového, pevnějšího charakterového formování. – Klíčovým impulzem pro
vlastní zahájení Sylvina morálního a citového přerodu je však až další přímé
střetnutí s Antošem. Na rozdíl od jejich první konfrontace (scéna stínání kohouta),
jejíž výsledek pouze potvrdil a nikterak nezměnil ani nenarušil dosavadní směr
vývoje Sylviny osobnosti, přináší toto náhlé setkání obou postav důsledky
mnohem výraznější: „Sylva žila dosud, jako by nežila; nepocítila než bolestí
tělesných, nepřemýšlela než o tom, co se jí právě namanulo, vykonávala jen
povinnou jí práci, dále nešla snaha její. Síla v ní ulevovala si jen v dovádce /…/
Snad by to bylo navždy tak zůstalo, kdyby nebylo bývalo této hodiny. Antošova
k ní slova byla však proutkem kouzelným /…/ Světlo se zrodilo v Sylvě –
nejvřelejší to soucit s mužem, jehož pomáhala tak horlivě mučit – a náhle
porozuměla srdci lidskému, nejvznešenější to mluvě přírody /…/ začala Sylva
rázem prociťovat ze sna neuvědomělé, bezstarostné mladosti, s úžasem noříc
pohled v temnou propast lidských vášní; byla to zcela nová, posud od ní netušená
šíře.“346
Pokud poukazujeme na zlomový význam pozice, kterou citovaná pasáž
zaujímá v rámci celkového kompozičního plánu díla, musíme rovněž zohlednit
význam textové fáze následující. V ní dochází ke zvláštnímu odklonu narativní
linie: v oné zlomové chvíli vypravěč Sylvu opouští a sleduje Antošovy osudy
v jiném prostředí, přičemž to podstatné pro vývoj jádra příběhu se mezitím (z
345
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hlediska fabulačního uspořádání časových ploch a událostí) odehrává jinde –
v dějišti původním. Tímto pouze několikastránkovým, leč kompozičně mimořádně
funkčně zatíženým odkloněním narace jako by byl Sylvě ponechán dostatek „klidu
a prostoru“ pro její definitivní charakterové procitnutí. Antoš se s ní znovu setkává
až po určité době – v rámci scény pro další vývoj vzájemného vztahu mezi ním a
Sylvou zřejmě rozhodující, která se odehrává na Štědrý večer v jeho rodném
domě. V tu chvíli se tedy zmíněná část syžetově neztvárněné dějové linie, během
níž se odvíjejí další osudy „procitnuvší“ Sylvy, spojuje a sjednocuje s dějovou
linií narativně realizovanou. Cesty obou postav se přímo střetávají potřetí;
tentokrát již v okamžiku, kdy jsou Sylviny charakterové rysy přeformovány a
ustáleny do podoby, jež ji prezentuje v ostrém kontrastu vůči vstupním pasážím
jako laskavou, citlivou a nanejvýš zodpovědnou bytost, která je schopna (mimo
jiné) zastávat úlohu matky Antošových synů.
Pohled na celkový vývoj vzájemného poměru mezi Sylvou a Antošem tedy
nabízí zajímavé zjištění: přestože se právě vznik a průběh milostného vztahu stává
jednou z nosných složek motivické struktury díla, můžeme konstatovat, že oba
jeho aktéři spolu v přímém fyzickém kontaktu tráví vlastně jen nepatrné množství
času. Více než na několik okamžiků jsou společně pouze v době, kdy Sylva pečuje
o nemocného Antoše a jeho děti. Celý tento vztah lze tedy popsat jako vzájemné
vzdalování a přibližování; jako vztah, jemuž jednoznačně dominuje dlouhodobé
fyzické odloučení, avšak o to výrazněji vystupuje do popředí význam a zlomovost
osudových střetů, které toto odloučení na několika klíčových místech přerušují a
vytvářejí tímto způsobem pomyslné mezníky: ve vývoji vztahu samotného a
rovněž tak v průběhu citového a morálního formování hlavní hrdinky. Závěrečné
Sylvino rozhodnutí (viz dále – k motivu položení oběti) se pak i v tomto ohledu
jeví jako zcela logické vyústění celého procesu příznačně charakteristického
postupným vzájemným duševním splýváním obou postav, avšak zároveň z více
důvodů nepřekonatelným, nutným a v samotném finále příběhu definitivně
stvrzeným fyzickým odloučením.

Jistě není nesnadné znovu si v souvislosti s právě řečeným vybavit kritické
Čechovy výroky na adresu vytváření „žádoucího rozechvění a stupňovaného
napětí“ v románech Karoliny Světlé (tedy to, co Čech zlehčuje jako autorčino
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účelové atakování nejpřízemnějších čtenářských potřeb). Neustálé narušování a
přerušování vývoje vztahu mezi Sylvou a Antošem nepochybně lze vnímat jako
jeden z nejosvědčenějších prostředků vzbuzování čtenářovy touhy dozvědět se,
„co bude dál“. Neboli: takto průběžně využívané retardační prvky přirozeně
(nikoliv paradoxně) ve výsledku fungují coby podpůrný element gradace.
Vyjádřeno zcela jednoduše: láska dvou románových hrdinů musí překonávat
překážky, aby byla z hlediska recepce textu potenciálně přitažlivá. Přistoupíme-li
k výstavbě milostné motivické linie ve Vesnickém románu z pozic Čechova
kritického

úsudku,

pak

můžeme

říci,

že

máme

před

sebou

jednu

z nejobnošenějších literárních „šablon“: ona a on jsou zprvu soupeři (scéna stínání
kohouta), zpočátku je v jejich vztahu přítomen dokonce motiv nenávisti (hlavně ze
Sylviny strany – rychtářčiným přičiněním), všechny komplikace a střety
(vzdalování a přibližování), jimiž tento vztah prochází, je ale postupně sbližují,
původní animozita se rozpouští a přechází ve vzájemnou citovou (nikoliv
především erotickou, ovšem erotickou rovněž) náklonnost.

V Kříži u potoka Eviččina bolestná proměna z krásné dívky-dítěte ve
vyzrálou, charakterově pevnou osobnost postupně probíhá na pozadí zápasu
s kletbou, jejímž prapůvodcem je sice žena, reálným exekutorem (tím, se kterým
je Evička konfrontována přímo) se však stává element mužský – a to hned ve
dvojí podobě. Předpokládaným a zjevným vykonavatelem, z jehož strany Evička
onen přímý útok Józiny kletby předem očekává, je Štěpán. Průběh interakce
ženská – mužská postava, resp. důsledky, které z ní pro hlavní hrdinku plynou, se
taktéž jeví v poměrně jasném světle. Čím těžší útrapy je Evička nucena ze
Štěpánovy strany snášet, tím pevnější obrysy získává morální profil její osobnosti
– jakkoli později začíná pociťovat úbytek fyzických sil a naopak přibývání
pochybností, zda je schopna daný úkol zvládnout. I v tom však konec konců
můžeme spatřovat projev přirozeného charakterového vyzrávání: ušlechtilé leč
naivní ideály z dětství jsou nahrazovány přímou konfrontací s realitou, jejím
poznáním a přijetím.
Druhou mužskou postavu, Štěpánova bratra Ambrože, bychom mohli
popsat jako zprvu nenápadný a nečekaný, ovšem o to zákeřnější a v důsledku pro
Evičku mnohem krutější „nástroj“ Józiny kletby. I když Štěpán trýzní Evičku
neustále, stupňovitě a dlouhodobě (přesně tak, jak mu diktuje dávné prokletí),
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zprostředkovatelem zásadního a zároveň nejbolestnějšího zásahu do citového
vývoje hlavní hrdinky se stává až milovaný (a milující) Ambrož.

Stejně jako v případě Vesnického románu můžeme i tento komentář ke
Kříži u potoka obohatit o poznámku k zapojení milostné tematické linie do
celkového sémantického plánu díla. V Kříži u potoka je Eviččina „lovestory“
zdvojená (Evička – Štěpán, Ambrož) – a tím komplikovaná. Podobně jako ve
Vesnickém románu ani zde hrdinčin citový (vztahový) život neprobíhá plynule.
Čelí překážkám, fatálním otřesům a překvapivým zvratům. Takto budovaný příběh
udržující čtenáře v neustálém napětí a očekávání dalších událostí posléze dospívá
k dramatickému vyústění, v němž sehraje stěžejní úlohu hrdinčino potlačení
vlastních citových potřeb.347

V případě Frantiny jsme již poukázali na fakt, že výchozí charakterová
tvářnost titulní hrdinky se nijak výrazně neliší od té, ve které je prezentována
v závěrečných fázích textu. V jiných prózách sledované radikální proměny ve
vývoji osobnosti ženské postavy na Frantinu po jejím vkročení do nového
prostředí nečekají. Přesto je nutné i zde uvažovat nikoliv o neměnném stavu,
nýbrž o vývojovém procesu, jenž je poznamenáván vnějšími zásahy, včetně námi
akcentovaných vlivů mužských. Přičemž konkrétní realizace střetávání feminity a
maskulinity má i v textu Frantiny specifický původ, průběh a následky. Ačkoliv je
definitivní dobudování citového a mravního obrazu Frantininy osobnosti položeno
do přímé souvislosti s vývojem a zejména způsobem zakončení milostného vztahu
s Apolínem, vystupuje i zde do popředí význam pozice a funkce subjektivního
vypravěče-muže. Rozvedení milostného motivu je sice nepochybně i zde jedním
z centrálních komponentů sémantické výstavby románu (podobně jako v ostatních
ještědských románech, kde jej s odkazem na výše citované Čechovy teze
interpretujeme jako prvek zakládající čtenářskou atraktivitu díla; v případě
Frantiny lze jistě uvažovat o tomtéž: o „primitivních prostředcích“ stupňujících
napětí – vždyť milostný příběh je tu obohacen mimo jiné o aspekt tajemství, jímž
je zahalena identita loupežníka Apolína…). Přesto v jistém smyslu exponovanější
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K celkovému vyznění vztahu mezi Evičkou a Ambrožem a ke způsobu, jakým poznamenává
hrdinčino charakterové formování, se podrobněji vrátíme v následující kapitole – v souvislosti
s interpretací motivu položení oběti.
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a podstatnější mužskou roli zastává někdo jiný než Apolín. – „Výsadní úloha“
vypravěče činí z Bartoloma takový mužský element, jímž jsou v daném případě
prostoupeny všechny složky literárního díla. Kromě již komentovaného
zarámování vlastního příběhu můžeme v podstatě celý text Frantiny pokládat za
zvláštní formu střetávání mužskosti a ženskosti.
S ohledem na specifickou povahu takového vzájemného poměru v případě
sledované prózy záměrně uvádíme mužskost na prvním místě. Neboť to, co čtenář
v rámci recepčního procesu vnímá, nejsou proměny v osobnostním vývoji hlavní
hrdinky, nýbrž proměny jejího obrazu v Bartolomových očích. Mnohem výrazněji
nežli Frantina samotná se mění vypravěčův náhled na ni; spíše nežli jednotlivými
stupni vývojového procesu (jak jsme je popsali např. u Sylvy ve Vesnickém
románu)

provádí

vypravěč

čtenáře

záznamem

individuálního

procesu

poznávacího. Jeho výchozím bodem je střet nezkušeného mládí s jinakostí:
Bartolom se zprvu přirozeně bojí toho, co nezná (co přichází „z jiného světa“
zahaleného tajemstvím a reprezentuje jiné názorové založení) a vůči čemu tedy
bezděčně vymezuje sám svou vlastní identitu. Frantina je takto pro něho nejen
ženou, která odporuje všeobecně sdíleným představám o ženskosti. Jak jsme již
vícekrát naznačili, v tomto případě se jedná o konfrontaci s jinakostí mnohem
širšího a komplexnějšího významového dosahu. Bartolom se přímému střetu zprvu
brání, posléze se ovšem čím dál tím otevřeněji s Frantininou jinakostí (a se vším,
co s ní souvisí a z ní vyplývá) utkává, snaží se proniknout k jejím kořenům,
pochopit její podstatu. V předchozích kapitolách popsaná síla determinace hrdinky
výchozím prostředím se postupně významově zmnožuje a stvrzuje mimo jiné tím,
že se v daném vztahu stává elementem formujícím žena. Muž je zde plně ve sféře
jejího vlivu, jeho vlastní osobnostní vývoj je jejím působením fatálně ovlivněn.
S ohledem na naše snahy o postižení možností recepce a interpretace ženského
typu je však nezbytné znovu připomenout podstatnou okolnost: celý takto
rozvíjený vztah mezi vypravěčem příběhu a ženou je součástí specifického
narativního plánu, v němž je vše vyřčené obsahem zvláštního druhu vzpomínkové
ich-formy. Během té je postupně utvářena komplexní typová tvářnost hlavní
hrdinky. Jedním z klíčových charakterizačních prostředků je tudíž v tomto směru i
zobrazení intenzity, s jakou je ženská postava schopna natrvalo zasáhnout
myšlenkový obzor vyprávějícího (vzpomínajícího) muže.
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Připojíme-li k doposud uvedenému krátký pohled do textu Nemodlence,
zjišťujeme, že postava Daleny stabilní mužský protějšek (ve výše vymezeném
duchu) postrádá. Pokládáme za bezúčelné vést dohady o tom, zda by v rámci zde
rozvíjených úvah měl danou roli plnit Míchal, či spíše jiný z mužských
románových typů. Významová rozmanitost uvnitř řady dílčích aspektů, kterými je
v tomto případě formování hrdinčina charakterového obrazu ovlivňováno, je tak
široká, že lze jen stěží považovat vliv kteréhokoliv z mužů za faktor v tomto
smyslu dominantní a určující. Postava Daleny prochází nejkomplikovanějším
mravním a citovým vývojem ze všech ještědských hrdinek. Pokud poukazujeme
v souvislosti s dalšími ústředními ženskými figurami na vývojové změny či
posuny, v případě Nemodlence již musíme hovořit o sledu radikálních obratů. Jako
by se složitost a vrstevnatost celkové syžetové výstavby textu přímo (ve svých
konkrétních projevech) odrážela v průběhu charakterového tvarování postavy
samotné; každá zápletka, každý podstatnější posun v dějové linii nachází
bezprostřední aktuální odezvu ve vývoji Daleniny osobnosti. Mnohé vnější
impulzy vyvolávají na její straně okamžitě citlivou až bouřlivou vnitřní reakci.
Právě s ohledem na tento problém se k Nemodlenci – „dílu za života
autorčina tak přeceňovanému“348 (viz např. již citované obdivné výroky Elišky
Krásnohorské) – staví kriticky Věra Lišková: „Jednotlivé dramatické výjevy
střídají se i zde s místy přímé charakteristiky a duševní analysy; na scéně je však
od počátku celý zástup postav, jež jsou k sobě v poměru krajně napjatém; během
děje postav přibývá a napětí, které každá z nich přináší s sebou, se tak umocňuje a
neustále stupňuje až na nejzazší mez umělecké pravděpodobnosti; divoká
romanesknost fabule, melodramatičnost výjevů a nepravděpodobnost stálých
vnitřních obratů hlavních osob, předchozím vývojem nedostatečně motivovaných,
brání odstupňování a vyvážení, zastírá stavbu a ohlušuje čtenáře.“349 Není
rozhodně naším cílem předkládat hodnotící soudy v jakékoliv formě, nicméně
souhlasně s Věrou Liškovou konstatujeme následující. V případě ostatních hrdinek
se jeví směřování k jejich výslednému typovému ztvárnění taktéž jako dynamický,
avšak nikoliv nepřehledný či fabulačně „přebujelý“ proces. V těchto prózách jsou
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jednotlivé fáze přirozeně a věrohodně vymezovány adekvátně motivovanými
změnami, jejichž četnost není nijak nápadně přehnaná – a o to více pak vyniká
zlomový význam těchto míst. Pohled na celkový průběh vývojové linie osobnosti
ženské postavy je tudíž mnohem jasnější; zřetelněji je takto naplňován a
akcentován rozdíl mezi vstupní hrdinčinou podobou a jejím závěrečným, pevně
zformovaným a typově završeným charakterovým obrazem. Oproti tomu je tedy
ústřední hrdinka Nemodlence postavou, jež právě vinou neustálých vnitřních
obratů a proměn nemá možnost získat významově jasně formulovanou
charakterově-typovou tvář. V celé řadě podobných předělů, jimiž je struktura
Nemodlence prostoupena, pak mimo jiné zaniká i onen poslední, rozhodující krok
k definitivnímu dotvoření komplexní citové a morální výbavy ženské postavy.
Ve světle právě uvedeného se jistě nelze divit dobovému (a nejen
dobovému) čtenářskému úspěchu Nemodlence; bylo by zbytečné dlouze
spekulovat o jeho příčinách. Stejně jako je spletitá a komplikovaná motivická
struktura románu coby celek, je spletitá a komplikovaná i výstavba samotné
milostné tematické linie, která textem prochází. Právě její dramatičnost je tím, co
může být z hlediska recepce textu potenciálně vysoce atraktivní. Opět tedy
můžeme odkázat na Čechova názorová stanoviska, k nimž svoje úvahy průběžně
vztahujeme: platí-li podle něj výše řečené téměř o všech prózách Karoliny Světlé,
pak to o Nemodlenci platí dvojnásob (srov. námi již citovaný výrok o tom, že tento
román „…daleko více než myšlenkovým obsahem působí svými rozrušujícími
scénami.“350).

Projevy konfrontace feminity a maskulinity v ještědských prózách
Karoliny Světlé můžeme s Leandrem Čechem vnímat v první řadě jako součást
rozvíjení „zábavného faktoru“: v motivických liniích žensko-mužského střetávání
je rozehrán a gradován vývoj milostného příběhu, který svou spletitostí a vypjatou
dramatičností přirozeně poutá čtenářovu pozornost. V souhlasu s Mojmírem
Otrubou (s jeho úvahami o podílu „zábavného faktoru“ na uměleckém naplňování
tendence) ovšem dodáváme, že právě na pozadí vývojových stupňů – kolizí,
proměn, obratů aj. – tohoto milostného příběhu dochází k nejvýraznějším
konfrontacím, jež uvádějí v pohyb rozvíjení stěžejních složek celkové ideové
350

ČECH, 1908, s. 161.

157

náplně díla. Stručně řečeno: onen dramatický příběh lásky nestrhává pozornost
jenom sám na sebe. Podstatné jsou konotace, které svou podobou a usazením do
komplexní sémantické výstavby románu čtenáři „nabízí“; jeho významový dosah
má být (může být) v rámci utváření smyslu textu čtenářem mnohem hlubší.
Takto lze ve vrcholných ještědských románech nacházet významové
propojení vývoje hrdinčina citového vztahu k jejímu mužskému protějšku s tím,
co jsme (opět slovy Mojmíra Otruby) nazvali kreací ideálu. Neboli: jde o spojení
oné „lovestory“ s charakterovým vyzráváním hlavní ženské postavy do podoby
vzoru hodného následování, do podoby reprezentantky toho nejlepšího, co může
představovat česká národní povaha (její románová kreace je přece založena na
věrné „zprávě“, kterou Světlá obdržela z „hor našich“).

Na tomto místě můžeme znovu alespoň v několika poznámkách obrátit
pozornost k textům, jež jsme výše označili za otevřeně tendenční (ve smyslu
naplňování vlastenecky-výchovné funkce díla), tedy zejména k povídkám
z posledního období spisovatelčiny kariéry. Zjišťujeme, že tato otevřená
tendenčnost se v nich taktéž velmi často projevuje právě na rovině specifického
prolnutí milostné tematické linie s centrálním ideovým plánem díla; že milostný
příběh coby „zábavný prvek“ (podpůrný element tendence) účinkuje v mnoha
případech výraznou měrou i zde. Významové konotace, kterým se v rámci recepce
otevírá, jsou však nastaveny jinak, než jak je tomu v případě ještědských románů.
V tendenčních povídkách z osmdesátých let je milostná tematika propojena
s rozvíjením tematiky vlastenecké přímo a výslovně. Jestliže v ještědských
románech bývá typová kreace vzorového ideálu završena v momentu, kdy je
hrdinka charakterově všestranně vyzrálá do té míry, že je schopna obětovat
naplnění vlastních citových tužeb ve prospěch „něčeho vyššího“, pak lze říci, že
„to vyšší“ (čemu je záhodno se obětovat) je v pozdních tendenčních prózách
explicitně pojmenováno jako prospěch vlasti a národa.
V daném ohledu jednoznačně je vystavěna kupříkladu sémantická struktura
prózy Z našich bojů (z jejíž předmluvy jsme již výše citovali), poprvé vydané
v Ženských listech roku 1883. Hned v úvodní scéně je rozvinut dialog mezi
Albínem a Rudolfou. On je vlastenecky smýšlejícím intelektuálem, ona příslušnicí
venkovské honorace, vypočítavou slečnou (jež se, jak záhy vyjde najevo, snaží
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získat Albínovu náklonnost s vidinou výhodného sňatku), které učarovala „vyšší
německá společnost“ a která opovrhuje vším českým. Albín je do Rudolfy již z
dřívějška zamilován, avšak toto setkání mu přináší nemalé rozčarování. Jejich
rozhovor na téma české národní přítomnosti a budoucnosti je záhy značně
vyhrocen. Rudolfa je nadšena pozváním do německé společnosti, což dává najevo
pro Albína nepřijatelnými výroky: „´…dámy z české společnosti, jsouce pozvány
hráti úkol čestný při slavnosti německé, se mohou cítiti povznešeny, kdežto dáma
z německé společnosti, přijímajíc při slavnosti české úkol podobný, s výše své
značně by sestoupila.´ ´S výše, pravíte? S jaké to výše?´ vzkřikl Albín vášnivě. ´S
výše svého dokonalejšího, všestrannějšího vzdělání,´ odvětila Rudolfa s chladnou
rozhodností. ´A ústa vaše, tak krásná, půvabná a sladká jsou s to se otevříti, by
pronesla urážku tak krvavou českého národa, jehožto jste dcerou?´ zvolal Albín
všechen zdrcen.“351
Albínova milostná touha se dostává do přímého a vysloveného střetu
s citem vlasteneckým; obě motivické linie se takto ocitají v těsném kontaktu, ba co
více: vzájemně se prostupují. Vyhrocenou polemikou o podřízenosti českého
národa germánskému živlu prochází všudypřítomné erotické „jiskření“ mezi
Albínem a Rudolfou; patetické výroky k otázce národní jsou doprovázeny
toužebnými pohledy (jež jsou v tomto případě projevem jiného nežli
vlasteneckého vzrušení), letmými doteky atp.: „Upjal na ni zrak plný
nevýslovného zanícení. Jak byla krásná v tom dlouhém, řasnatém, běloskvoucím
rouše, jak se třpytily na něm skvosty jejího zlatavého vlasu, jakým kouzelným
svitem planuly její sladké oči. /…/ ´Vy jste přec jen strašlivý podivín, Albíne,´
kárala jej lichotivě položivši při tom důvěrně ruku na jeho rámě. ´Jakmile přijde
řeč na národnost, kladete každé slůvko na zlaté vážky. V každém ohledu milo
s vámi pojednati, jen v tom nikoli. Co to je? A přece jsem jista, kdybyste mne
nechal vymluviti, že bychom se také ve věci té jednou provždy domluvili.´
´Myslíte?´ zašeptal, nevěda v opojení svého blaženého srdce, co pronáší.“352
K následnému prozření z milostného poblouznění dovádí hlavního hrdinu
náhodné setkání se stařenou Albínou, dávnou láskou jeho otce, podle níž byl Albín

351

SVĚTLÁ, Karolina. Z našich bojů. Obrázek z jeseně r. 1882. In K.S. Časové ohlasy. Ed. J.
ŠPIČÁK. SNKLHU, Praha 1958, s. 326.
352
Tamtéž, s. 327.

159

pokřtěn – jak se dozvídá později.353 Ta mu ve své prosté lesní chaloupce (jež je
zde vypodobněna jako poslední výspa češství)354 vypráví svůj příběh o tom, jak
svou životní lásku obětovala ve prospěch věci národní. Kdysi se vzdala svého
milého (Albínova otce), přenechala jej dívce, která jej rovněž milovala (Albínově
matce), „…aby on se dostal do bohaté, široce rozvětvené rodiny, by ji počeštil, a
jmění veliké, jímž vládla, bylo věnováno úkolům vlasteneckým.“355 Tato žena
svou bolestnou obětí kdysi zachránila Albínova otce – a posléze svým vyprávěním
zachraňuje i Albína samotného: „´Ano, ženo nad jiné velebná, jest mi ti žehnati
jako dobroditelce své největší,´ konečně Albín se rozhodl a veliké žhavé krůpěje
mu padaly při tom z očí. ´Věz, že právě než jsem sem zavítal, než jsem práh ten
překročil, veliký a rozhodný se byl ve mně započal boj. Bůh ví, jak by byl
zakončil, neboť viděl jsem na roli národa samý jen zmar, nadějné osení zpupnými,
nešetrnými nohami vlastních dětí udupané, aby nikdy již nevymetalo, nerozkvetlo.
/…/ I já nechci jiného znáti, než čemu on [otec] se klaněl, i já chci žíti tomu, co za
nejsvětější povinnost svou považoval, i já se chci vzdáti všeho, všeho, jen ne sebe,
úcty k sobě… Ano, tys to, /…/ kteráž mě darovala znova vlasti, nad níž jsem chtěl
jen již truchliti, jako by se hotovila položiti se do hrobu.“356 V epilogu se tedy
Albín Rudolfy zříká a s novým elánem se vrací do Prahy, aby dokončil studia práv
a mohl takto vyzbrojen cele sloužit národním zájmům.
Podobně je motiv oběti nastaven rovněž ve významové výstavbě povídky
„Ten národ“ (o níž jsme se výše už také zmínili).357 Tento text, vydaný v Květech
již roku 1872, lze pokládat za jednu z prvních otevřeně vlastenecky-výchovných
próz zpracovávajících venkovské látky. Jinak řečeno: svým charakterem je ve více
ohledech mnohem blíže pozdním tendenčním povídkám nežli slavným ještědským
románům vydaným na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Nám zde jde opět
o poukázání na explicitnost významového propojení milostné tematiky
s tematikou vlasteneckou – jako v případě povídky Z našich bojů. Avšak tím, kdo
353

Spletitost dávného příběhu, prvek tajemství, překvapení atp. – i toto vše odpovídá Čechovým
tezím o „nejprimitivnějších technických prostředcích“. Rovněž toto jsou prvky, na kterých je
budována potenciální čtenářská atraktivita textu: dějově spletité, „zamotané“ apod. jsou téměř
všechny tendenční povídky a novely z pozdního období spisovatelčiny tvorby.
354
Obecně k této problematice srov. např. MACURA, Vladimír. Chaloupka – projekt idyly. In
Daniela HODROVÁ a kol. Poetika míst. H&H, Jinočany 1997, s. 43-61.
355
SVĚTLÁ, Karolina. Z našich bojů. Obrázek z jeseně r. 1882. In K.S. Časové ohlasy. Ed. J.
ŠPIČÁK. SNKLHU, Praha 1958, s. 350.
356
Tamtéž, s. 354.
357
Viz komentář k obrazu Ještěda jako „strážce češství“ v textu povídky „Ten národ“ a v autorské
předmluvě k Vesnickému románu.

160

obětuje naplnění vlastních citových tužeb ve prospěch vlasti a národa, není v próze
„Ten národ“ žena, nýbrž muž. Horskému chalupníkovi Šimonovi je „ten národ“
nade vše, nepracovali-li v lese, „…tu jen rozjímal. Měl v obyčeji, že při tom si
sepnul ruce a pevně, jako když se nejvřeleji modlí, k prsům je přitisknul; zdvihl-li
mezitím oči k nebi, míval je vždy plné slzí. ´Ó, ty ukřižovanče!´ zvolával pak, ale
dále nikdy nemohl; předělávala ho lítost. Tím ukřižovancem byl u něho národ
český, jemuž pro krátkost říkával jen: ´Ten národ.´“358 Pro svoje vlastenecké
zanícení dlouho odsouval do pozadí vlastní milostný život. City, které chová ke
schovance Vincce, si naplno uvědomí až ve chvíli, kdy je pozdě. Do Vincky se
totiž zamiluje jeho přítel Václav, nejvýraznější postava vlasteneckého života na
horách. Zápletka je tedy vyhrocena do podoby milostného trojúhelníku, přičemž
na konci (v dramatickém dialogu Šimona s Václavem) Šimon svému sokovi
v lásce Vincku přenechává, neboť ví, že Václav by bez Vincky na horách nezůstal:
„´Chci ti ji – nechat! /…/ Nesmíš odtud, poněvadž by ty hory tu bez tebe
neobstály… já tě zastupovat nemohu… nemám ani tvou hlavu, ani tvoje peníze;
kdo by chtěl poslouchat takového sprosťáka, jako jsem já? Všecko by tu přišlo zas
v nic – a já bych to pak měl na svědomí…´ /…/ Dokud meškal Václav ve sednici,
stál Šimon hrdě vztýčen, nespouštěje očí z obrazu ukřižovance, s nímž měl
v okamžiku tom podobu úchvatnou. Ale sotva dozněly jeho kroky za stavením,
jako když mu podtne nohy – padl před křížem na kolena, dotýkaje se čelem
podlahy… Vyrval si v službě národa živé srdce z ňader…“359 Smysl Šimonovy
bolestné oběti je pak v epilogu explicitně vsazen do rámce didaktické funkce díla
(opět jde o odkaz „ven“ z textu, k mimoliterární realitě; o jednoznačně
formulovaný vzkaz čtenáři, jak je třeba uměleckému ztvárnění konfliktu mezi
individuálními citovými potřebami a nadosobními, národními zájmy rozumět):
„Jen kříž nade dveřmi by mohl o tom vypravovati, co v něm [v Šimonovi] se dělo;
ten mohl světu pověděti, čeho, zasvětiv se myšlence, jest schopen český venkovan,
jehož jméno nikdy se neozve, bude-li se národ honositi skutky svých dětí, jehož
hrobu neověnčí vavřínem, jemuž nepostaví žádný okázalý pomník, a jenž mu dal
přec více ještě v oběť než život – celé blaho a spokojenost srdce svého.“360
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Oproti těmto prózám, kde je přítomen motiv oběti (milostný cit je s citem
vlasteneckým v konfliktu, hrdinové tudíž řeší vnitřní dilema – potlačením citu
milostného), ovšem nacházíme v oblasti tendenčních povídek Karoliny Světlé
rovněž texty, v jejichž sémantickém plánu jsou milostný a vlastenecký cit
v naprostém souladu. Příběh milenecké lásky, přirozeně poutající čtenářovu
pozornost, je rozvíjen jako spásný proces; láska milenecká rozsvěcuje v duších
hrdinů zároveň lásku k vlasti – na obou rovinách dochází mezi protagonisty těchto
příběhů k naprostému souznění, a osobní oběť tudíž není nutná.
Tak je tomu kupříkladu v povídce Z ovzduší barikád (s podtitulem
Vzpomínka na rok 1848), poprvé vydané ve Světozoru roku 1880. Hlavní hrdinka
Estella prochází prudkým charakterovým vývojem – z povrchní poněmčené
slečinky v uvědomělou českou vlastenku. Toto její duševní probuzení způsobí
Raul, jeden z vlasteneckých vůdců, po jehož boku Estella posléze stane na
pražských barikádách. Během tajných nočních schůzek Raul Estellu zasvěcuje do
otázek národních a půjčuje jí české knihy: „A hvězda za hvězdou vycházela při
tom v její duši a dech probouzejícího se národa, jejího to národa, ovanul její čelo a
srdce její s ním slavilo příchod svého jara.“361 Jak patrno z posledních slov
citovaného úryvku, zároveň s tím, jak se v Estellině nitru probouzí láska k národu,
začíná mezi ní a Raulem klíčit cit milostný („…[Raul] byl onen, jenž tiskne její
ruku při blesku a hromobití k ústům“).362 Právě naplnění jejich lásky posléze
dodává příběhu happyend. Raul je sice po porážce revoluce pronásledován, musí
se skrývat a nakonec se uchyluje na venkov, Estella jej ovšem následuje a stává se
jeho chotí. V epilogu je pak čtenář (k němuž se hlas vypravěče adresně obrací)
výslovně ujištěn o tom, že i mimo centrum politického dění, tedy na venkově, lze
vykonávat činnost národu vysoce prospěšnou: „Raul, nemoha se věnovati otázkám
politickým, horlivě se uchopil otázky národohospodářské, snaže se řešiti její
problémy. Podobá se, že v oboru tom byl dosti šťastným, neboť v krajině, kde žije,
vyjednanou jest věcí, že jeho v ní se usazení dlužno považovati za pravé pro celé
okolí požehnání.“363
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Jinou podobu významového souznění milostných motivů s tematikou
vlasteneckou představuje novela Plevno, vydaná roku 1880 ve Světozoru – jako
právě zmíněná próza Z ovzduší barikád. Jak bylo řečeno, v té je rozvíjení příběhu
lásky dvou hlavních postav uváděno do přímé souvislosti s hrdinčiným
vlasteneckým procitáním. Tento vývojový aspekt v charakteristice ústřední
postavy však novela Plevno naopak postrádá. Hlavní hrdinku Luběnu čtenář
poznává jako zapálenou vlastenku hned v úvodním rozhovoru (o vývoji ruskoturecké války na Balkáně) mezi ní a jejím otcem, „nad jiné osvědčeným to
vlastencem z doby předbřeznové“364 panem Srdečným, majitelem venkovského
panství nedaleko Prahy: „´Co zamýšlely kdy jiní národové, pouštějíce se do válek,
než výboj, rozšíření moci a slávy své vlasti? Avšak tam, v průsmycích
balkánských se cedí bratrská krev za bratrskou krev, umírá bratr za mravní
osvobození bratra svého. Nepodobá se ti, otče, že jen naši husité, hynouce nadšeně
na bojišti za rovnost všech lidí a svobodu svědomí, mohou k nim býti přirovnáni,
že jen oni stojí ještě výše, žádný národ jiný?´ A Luběně zanikl hlas v slzách.“365
Milostná zápletka a její rozvíjení pak Luběninu charakterovou pevnost spíše
ilustruje a stvrzuje. Je totiž schopna odolat jinému muži, mladému právníkovi
Vlastislavu Bučkovi, jenž je (v rozporu se svým křestním jménem) typovým
vtělením všeho negativního, tj. protičeského. Luběna se naopak staví po bok
nešťastného Luciána truchlícího nad ztrátou svého zbožňovaného vychovatele.
S Luciánem, který se posléze zotavuje jak z bolu duševního, tak i z fyzického
zranění způsobeného sokem Vlastislavem (v potyčce, v níž Lucián hájil národní
zájmy), pak Luběna souzní jak v citech milostných, tak v citech vlasteneckých.
Obě tematické roviny se setkávají v „prozářeném“ finále, kde je před čtenářem vše
výslovně dovedeno k dobrým (a tudíž příkladným) koncům: Plevno padlo a
všichni jásají nad tímto projevem slovanské soudržnosti; odrodilec Vlastislav
Buček zpytuje svědomí a zdá se, že je na nejlepší cestě ke znovuobjevení svého
češství; Luběna a Lucián „těsně k sobě se tulíce“366 spolu za poledního slunce
procházejí zasněženou zámeckou zahradou: „´Ovšem, že jsou andělé,´ šeptal jí
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hlasem, jenž chvěl se nejvřelejším pohnutím, ´a tys mezi nimi nejlíbeznějším,
nejsvětějším. Čím bych se byl stal bez tebe, ó spasitelko, milenko moje?´“367

Závěrem k celé kapitole pojednávající o možných významech různých
podob „genderového střetávání“ se po právě provedeném exkurzu k tendenčním
prózám, jež představují explicitní propojení milostných motivů s tematikou
vlasteneckou, vrátíme opět k ještědským románům:

Střetávání feminity a maskulinity je tedy v naší interpretaci sémantickým
polem, na němž jsou ve všech podstatných souvislostech osvětlovány možné
odpovědi na otázku, jakého druhu je hrdinčina jinakost, jaké další významy
potenciálně implikuje. V souhlasu s Pam Morrisovou pokládáme samotnou
ženskost za jinakost, vůči které vymezuje mužské hledisko svou vlastní identitu;
v tomto pojetí jde o jinakost, jež je pro muže „prázdným prostorem“ (viz výše –
srov. pozn. 342), který sám obsazuje významy protikladnými těm, jež určují jeho
mužskost. Je-li takto ustaven konstrukt, který lze pokládat za patrně nejvýraznější
genderový stereotyp (ženy jsou křehké, zranitelné, emocionální atd.; muži jsou
silní, neohrožení, racionální atd.), pak se tento konstrukt coby možná součást
„horizontu fikce“ (toho, jak čtenář reflektuje reálné projevy feminity, resp.
maskulinity a jak tato reflexe determinuje způsob rozumění literárnímu dílu) ocitá
v mnoha podstatných ohledech v rozporu s individuální typovou tvářností hrdinek
próz Karoliny Světlé. Jejich jinakost může tedy být čtena jako „netypická
ženskost“. Netypická především proto, že je silně zasažena tím, co je v rámci výše
zmíněného genderového stereotypu nahlíženo jako projevy mužskosti. Umělecká
„kreace ideálu“ zde postupuje cestou prolamování konvenčních bariér genderu,
cestou modelování postavy coby souboru charakterových rysů „typicky ženských“
i „typicky mužských“.
Jakožto ideál, který de facto překonává mimo jiné i relevanci vymezování
hranic mezi feminitou a maskulinitou, může být hrdinka čtenáři představena už
v prvních fázích své pouti textem (Kříž u potoka: Evička). V jiných případech
367
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může jít o hrdinku zprvu tápající, pomýlenou, chybující (Vesnický román: Sylva).
I zde však ona původně nejednoznačná jinakost postupně získává pozitivní
významovou náplň: cizí a výjimečné se na pozadí konfrontace s naším a obvyklým
(tedy s tím, co kupříkladu v textu Frantiny reprezentuje postava-vypravěč
Bartolom) postupně formuje do významové polohy čisté, přirozené, neposkvrněné.
Původní základ individuální citové, hodnotové a myšlenkové výbavy každé
z ještědských románových hrdinek je dříve či později zřetelně osvětlen jako to, co
má převahu nad axiologickým klimatem společenství, s nímž je tato individuální
výbava konfrontována – je vyšší, ušlechtilejší, lepší.
Jinakost Sylvina, Eviččina, Frantinina i Dalenina se tak otevírá možnosti
stát se v rámci výsledného utváření smyslu textu pozitivním vzorem. Tato
„vzorovost“ je posléze v rámci celkového sémantického plánu stvrzena rozvinutím
motivu položení oběti.
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3.1.3. Oběť: završení kreace ideálu
Motiv položení oběti chápeme především jako závěrečný stupeň formování
citového a morálního profilu hlavní hrdinky. Lze jej vnímat jako nezbytné
potvrzení

vyzrálosti,

celistvosti

a

přesvědčivosti

jejího

komplexního

charakterového obrazu – jako nevyhnutelnou a nutnou „zkoušku“, kterou dříve či
později podstupuje každá z ještědských hrdinek. Obecně vzato se jedná o motiv,
který neabsentuje ani v jednom ze sledovaných románů. Avšak příčiny, specifický
způsob realizace a důsledky jeho začlenění do finálních pasáží struktury textu již
od sebe jednotlivá díla (a jejich ústřední ženské postavy) přirozeně výrazně
odlišují.
Chceme-li se dále pokusit o porovnání konkrétních modifikací, v nichž je
daný motiv ztvárňován na ploše jednotlivých textů, můžeme na tomto místě
připomenout jeden z postřehů Jaroslavy Janáčkové, ve kterém jeho autorka
komentuje sémantické vyznění motivu položení oběti ve Vesnickém románu – a
klade jej právě v tomto ohledu do opozice vůči ostatním ještědským prózám:
„…v Kříži u potoka, v Kantůrčici i ve Frantině se vždycky žena nevšední mravní
síly vzdá své vášně ve prospěch povinnosti k manželovi a k obci či k
společenskému pokroku a její sebezapření ve jménu nadosobních úkolů je
korunováno zdarem i zadostiučiněním. Románové konce, takto vyvážené
k přitakání kladnému hrdinovi, apelují na čtenáře a zvou k následování, kdežto
závěr Vesnického románu navozuje úvahu, proč moudrá odpovědnost a uznaná
platnost samy o sobě na štěstí nestačí a štěstí neposkytují.“368 Z hlediska vlivu na
průběh a výsledky čtenářské recepce pak Janáčková nastíněnou diferenci shrnuje a
posuzuje takto: „Vesnický román vyžaduje čtenáře, který ten divný konec přijme
jako výzvu zamyslit se nad svízelným údělem člověka, jenž nechce své osobní
štěstí zbudovat na neštěstí druhého. Naproti tomu další ještědské romány počínaje
Křížem u potoka nabízejí návod k jednání a zvou k následování, vynucují si buď
obdiv pro výjimečné hrdinky a pro jejich cestu, anebo spor s jejich obětí.“369
Sylvina oběť se může čtenáři jevit jako v danou chvíli překvapivé a svou
„zbytečnou“ krutostí až provokující vyústění příběhu. Žádné vnější nepříznivé
okolnosti již přece nestojí vztahu mezi Sylvou a Antošem v cestě, což potvrzuje i
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jinak naprosto neoblomná Antošova matka, když v rámci závěrečného dialogu
Sylvě sděluje: „Teď pryč nemusíš! /…/ vímť, co jste s Antošem zamýšleli. Bůh
sám však se do toho vložil a povolávaje rychtářku k sobě uspořil mně hanby, vám
hříchů.“370 Sylva jí však vzápětí podává jasnou odpověď, která s sebou zároveň
přináší explicitní odůvodnění nutnosti a ozřejmění smyslu samotného aktu
sebeobětování: „Nechť si je rychtářka živa neb mrtva, já odsud odejít musím. /…/
slíbila jsem jí, jak visela na kříži, zatracujíc ´jeho´ i děti jeho, vás i vlastní duši, že
zůstane jejím /…/ musím mu jít tedy navždy z cesty, aby neměla kletba její
k němu moci a přístupu, a také jdu…“371
Podobně jako Sylva i ostatní ještědské hrdinky předkládají – většinou na
dějově gradujících místech výstavby textu – poměrně jasně formulované objasnění
nevyhnutelnosti a významu jimi přinášené oběti. Tyto emocionálně vypjaté
promluvy jsou často navíc doprovázeny a zesilovány způsobem neverbálním:
neméně expresivním a patetickým gestem. Někdy se dokonce zdá, jako by gesto
bylo mocnější slova; jako by byl jeho sémantický potenciál ještě širší – právě o to
nevyřčené či nevyřknutelné: „´Nepůjdu odsud,´ Evičce z prsou se vydralo, a
objavši jednou rukou kříž, druhou proti němu vztáhla.“372
V případě Evičky, která se jako jediná na své sebeobětování cíleně
připravuje předem, ovšem narážíme na první projevy hrdinčiny snahy komentovat
vlastní záměry a způsob jednání již mnohem dříve nežli až v koncových fázích
románu. V podstatě už ve chvíli, kdy se Evička dozvěděla z mlynářčina vyprávění
o prokletí rodu Potockých, „byloť u ní skutečně od prvního okamžiku rozhodnuto,
že půjde tam, kam jí tak zřejmě ukazoval prst boží, vše ostatní bylo věcí
vedlejší.“373 A později (po prvním setkání se Štěpánem) svým pěstounům
výslovně zdůrazňuje nutnost vlastní volby a předurčenost ke splnění daného
úkolu: „Vždy v tajnosti srdce svého na bohu jsem si žádala, abych mu byla na tom
světě přece co platna. /…/ Neslíbila jsem Józe, vijíc jí u kříže věnec, na licho, že
kdybych věděla, jak potomkům jejím ulevit, zajisté že bych to učinila.“374
Dokonce ani v těch úsecích textu, v nichž je líčeno relativně šťastné a
bezproblémové úvodní období čerstvě uzavřeného manželství, nezapomíná na
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vytčený cíl svého směřování a onu osudovou konfrontaci s Józou přímo vyžaduje:
„´Bez zápasu?´ zvolala Evička, ´ne, to nechci, ať ustoupí, ale teprv po boji
poctivém, jinak by se mi opravdu pořád zdálo, že má přece ještě k nám právo a
cosi za lubem.´“375
Jak jsme však již dříve podotkli, následně uskutečněné přímé střetnutí
s Józinou kletbou na sebe bere podobu, jakou hlavní hrdinka neočekává.
Dlouhodobé snášení útrap ve stále se zhoršujícím soužití se Štěpánem je
z Eviččina pohledu obětí pouze domnělou. Skutečnou zkouškou citové a morální
vyzrálosti a síly prochází až v okamžiku bolestného odmítnutí Ambrožovy lásky,
což sama (opět zcela explicitní formou přímé řeči) potvrzuje v závěru u jeho
úmrtního lože: „Nevykoupila jsem Potockých, pokořivši se před milostnicí
mužovou, ale tenkráte jsem je vykoupila, když jsem se u kříže od tebe
odtrhla…“376
Nejjasněji formulované a naprosto vyčerpávající vyznání nacházíme
v textu Frantiny. Tím, že je celé zasazeno do rámce závěrečného dialogu mezi
umírající hrdinkou a Bartolomem, dochází zde k zesílení dojmu rekapitulace,
bilancování, konfese v pravém slova smyslu. Bartolom je i v této chvíli oním
„protihráčem“, se kterým se Frantina dostává do posledního ideového střetnutí.
Mnohem podstatnější je však jeho role zpovědníka, před nímž Frantina odhaluje
kořeny svého činu (usmrcení Apolína) – výslovně přitom akcentujíc právě morální
aspekt a vlastní pevné a neměnné světonázorové přesvědčení, pod jehož vlivem
jednala. Vysvětluje samotnou podstatu a obsah oběti, kterou se odhodlala přinést,
zdůrazňuje její nutnost a oprávněnost, obhajuje její smysl: „…já obětovala více
než sebe, obětovala jsem toho, jejž daleko nad sebe jsem milovala, obětovala jsem
se nikoli veřejně a lidem na odiv, nýbrž ve skrytosti, nikoli z bázně před vyšším
soudem, nýbrž abych zadostučinila vlastnímu svědomí. /…/ Jen aby bylo učiněno
po právu, štěstí svoje sama jsem usmrtila, a to rukou tou, která nemohla mouše, ba
ani bylině ublížit, i beze vší naděje, že štěstí zničené v nebi tím krásněji pro mne
obživne, neb v nebe nevěřím.“377
V případě Nemodlence jsme již upozorňovali na to, že samotný akt
položení oběti – v jiných sledovaných prózách významově maximálně
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exponovaný – zde de facto zaniká v celé řadě předcházejících dějových předělů a
zlomů; že je pouze závěrečným článkem početné série radikálních proměn, jimiž
prochází vývoj charakterového obrazu hlavní hrdinky. Rovněž tak i scéna, během
které Dalena svou oběť přináší, by se dala popsat jako bouřlivý vnitřní monolog
plný prudkých obratů, pochybností a nezodpovězených otázek: „Chvíli Dalena
s sebou bojovala, ale jí se zdála chvíle ta celým věkem…jaké to vichřice divoké
bolesti, odporu náruživého, zoufalé nadšenosti ji probouřily duší v těch několika
minutách němého zápasu vedle snící sestry, netušící, že se rozhoduje osud její.“378
Posléze však i Dalena řeší ono osudové citově-morální dilema podobně
jako ostatní ještědské hrdinky: Alžbětino a Míchalovo společné štěstí nadřazuje
prospěchu vlastnímu. Přičemž ani v tomto případě nechybí v textu hrdinčin osobní
komentář ozřejmující smysl vykonané oběti. V okamžiku, kdy Dalena předává
sestře listinu „čest, rod a jmění pojišťující“, zároveň zdůrazňuje: „Pevně drž, co ti
tu odevzdávám, /…/ dvojnásobně skvostné jest to pro tebe, neb život a svobodu
Míchalovu tím jsem zaplatila a v tvoje ruce ji teď odevzdávám.“379 Po absolvování
všech zmíněných dramatických proměn tedy konečně i Dalena nachází relativně
pevnou a defintivní charakterovou tvář.

K doposud uvedenému připojme ještě krátkou doplňující poznámku. Motiv
položení oběti zde interpretujeme jako poslední výrazný krok nezbytně završující
směřování k výsledné podobě ústřední ženské postavy. Vnímáme jej jako
přirozenou součást vyvrcholení dějové linie (postupně gradovaného příběhu lásky
plného komplikací, překvapivých zvratů apod.). Zároveň ovšem každý ze
sledovaných románů obsahuje vzápětí po takto vystavěné finální scéně cosi navíc.
Nejde o epilog v obvyklém slova smyslu; jedná se spíše o v jednotlivých prózách
specificky ztvárněný textový úsek, který v protikladu k vypjaté atmosféře pasáže
předchozí přináší závěrečné zpomalení tempa a „ztišení tónu“ vyprávění. Hlavní
ženská postava má právě za sebou poslední a nejdůležitější zkoušku charakterové
pevnosti. V tuto chvíli však před čtenáře nepředstupuje šťastná hrdinka okázale
slavící vlastní morální triumf. Naopak: citová, mravní a intelektuální vyzrálost
osobnosti se v samotném závěru projevuje jako schopnost smíření, pochopení a
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přijetí bolesti, která má – v souladu s hrdinčiným individuálním přesvědčením –
svůj smysl.

Zasazením motivu položení oběti do sémantického plánu prózy je typové
tvářnosti všech hrdinek sledovaných ještědských próz Karoliny Světlé dodán
poslední atribut z řady těch, na jejichž základě čtenář rozumí charakteru a
významu jinakosti hlavní ženské postavy – v rámci komplexního utváření smyslu
textu. Jinakosti primárně signalizované hrdinčiným „příchodem odjinud“ a dále
specifikované v předivu interpersonálních vazeb, tedy především na pozadí
genderových konfrontací.
Ústřední ženská postava je jiná a výjimečná v tom ohledu, že v pozitivním
slova smyslu přesahuje hodnotové klima uzavřeného společenství, v němž buď od
dětství vyrůstala (Evička), anebo do něj nově vstoupila – původně coby
„narušitelka“ (Sylva, Frantina, Dalena). Podstatná je ovšem okolnost, že jejich
jinakost a výjimečnost (včetně schopnosti obětovat vlastní citový prospěch)
nepochází odnikud z „jiného světa“. Naopak: důvěryhodný vypravěč konstruuje
tento „beletristický přepis ideálu“380 jako to, co je pravdě-podobné.
Hrdinky ještědských próz jsou sice jiné, výjimečné, jedinečné, ale na
druhou stranu: pocházejí přece z „hor našich“. A konec konců, pokud jde o
konkrétní významové polohy motivu sebeobětování v jednotlivých textech, jejich
„cílem“

v rámci

komplexní

významové

výstavby není

žádná

revoluce

v hodnotovém řádu společenství, v němž vyrostly, nebo do něhož nově vcházejí.
V jistém smyslu je tomu právě naopak. Mravní velikány dělá z těchto hrdinek
právě schopnost uznat všeobecně respektovaný nadosobní řád – tedy to, co
svazuje, ale zároveň chrání – za závazný etický kodex, před kterým je třeba se
sklonit, ať jsou jeho projevy jakékoli. Například (co se týče jedné z motivických
linií, jež jsou v námi zkoumaných textech opakovaně přítomny a variovány):
projevem funkčnosti tohoto nadosobního řádu (toho, co určuje a stmeluje
komplexní duševní a hodnotové klima určité society) bývá též nutný respekt vůči
moci a síle slova, které představuje zlo – ohrožení jedince i celé komunity zevnitř.
Vůči moci a síle toho, čemu nelze rozumět, co nelze „poznat“ a pochopit.
Takovou temnou silou je v rámci vnitrotextových sémantických vazeb
380

OTRUBA, KAČER, c. d., s. 56.
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v ještědských románech i v dalších prózách nadána především kletba. Před tou je
třeba se sklonit, nést osobně její důsledky, aby nebyl zničen nikdo další (Vesnický
román), anebo se s ní aktivně utkat, aby byl někdo další zachráněn (Kříž u
potoka). V žádném případě však není možné ji obejít.
Každá z ještědských hrdinek tedy nakonec svou obětí dochází k uznání
platnosti intersubjektivní soustavy norem utvářejících nadosobní řád – poté, co
z tohoto řádu dočasně jakoby vystoupily, neboli zpochybnily jej svým bolestným
váháním mezi tím, co je přirozené a správné (z hlediska individuálních citových
potřeb), a tím, co tyto individuální preference přesahuje.381 Právě a především tím,
že svou obětí upřednostňují prospěch někoho jiného anebo dávají najevo respekt
vůči nadosobnímu řádu, mohou být v rámci recepčního procesu vnímány jako
kreace toho nejlepšího (nejlepšího představitelného, nejlepšího možného); toho, co
čtenář na základě prožitku vlastního skutečnostního „horizontu fikce“ ztotožňuje
s představou ideálně správného – v rovině morální, myšlenkové, obecně
hodnotové.
V komunikaci mezi autorkou a čtenářem, jejíž kód je mnohostranně
určován předporozuměním svého druhu (vědomím toho, že prvořadým úkolem
národního spisovatele je umělecké zobrazení projevů podstaty duševního života
národa; očekáváním toho, že tento úkol bude splněn) pak může celkové
„nastavení“ poetiky literární postavy fungovat jako pars pro toto: recipient vnímá
obraz citového, myšlenkového, axiologického obzoru lidu ještědského jako obraz
citového, myšlenkového, axiologického obzoru lidu českého. A z něj coby
představitelé (představitelky) toho nejlepšího, ideálního vystupují výjimečné, leč
pravdě-podobné hrdinky.

381

Ve studii Ve směru od reality do literatury formuluje Mojmír Otruba názor, že právě na této
významové rovině se nachází jeden z hlavních rozdílů mezi tzv. pražskou a tzv. ještědskou částí
tvorby Karoliny Světlé. V prózách ze staré Prahy (jako příklad zde Otrubovi posloužil Černý
Petříček) se vyskytují hrdinové, kteří „se vymykají životnímu stylu svého prostředí a vzpourou
proti němu demonstrují jeho strnulost a pragmatickou omezenost“. (OTRUBA, c. d., s. 173) Oproti
tomu: „Podještědské romány /…/ neznají kladné hrdiny, kteří se vzepřou svému okolí tím, že
hladce odmítnou závaznost jeho životních norem. Hrdinové románů z Podještědí jsou sice zjevy
výjimečné, jejich výjimečnost však nespočívá v krajní odlišnosti od okolí, nýbrž v hyperbolizaci a
důslednosti těch rysů, které konstituují perspektivní životaschopnost daného lidového společenství
a jeho hodnotového řádu. Regenerují tento řád tím, že z něho načas vybočují, že svými vztahy a
jednáním poukazují na oprávněné zájmy a citové potřeby jednotlivce, s nimiž intersubjektivní
hodnotový řád nepočítá; podřizujíce se nakonec osobní obětí zavedenému obecně závaznému řádu,
souběžně také poukazují na jeho sociálně stabilizační roli.“ (Tamtéž, s. 172)
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Tímto způsobem je realizováno významové propojení vlasteneckyvýchovné tendence s ženskou otázkou, jde o možnost četby (viz v předchozích
oddílech práce předloženou analýzu dobové recepce), takto lze interpretovat
ještědské romány Karoliny Světlé jako výraz pohybu v mýtu o vzkříšeném,
emancipovaném a silném národu.
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Závěr
Jako základní problém, na jehož pozadí jsme otevřeli všechna dílčí témata,
jsme vymezili otázku kódu literární komunikace druhé poloviny devatenáctého
století. Jak tento kód vypadal a jak vznikalo recepční prostředí, v němž byl
aktivován, jsme se pokusili analyzovat a interpretovat v prvním oddílu práce:
Zárodek

formování

tohoto

kódu

nacházíme

v raně

obrozenském

myšlenkovém ovzduší. V této době byly nastaveny podmínky, v jakých byla
vedena veřejná rozprava o povaze a úkolech české kultury ještě několik
následujících desetiletí. Diskurz o národní literatuře rozvíjený v průběhu celého
devatenáctého století má ve svých kořenech to, co interpretujeme jako mýtus o
vzkříšení české národní identity. Jedním z projevů životnosti tohoto mýtu je
všeobecně sdílená víra v nezastupitelnou moc národního písemnictví probouzet
duševní život národa, střežit jej a demonstrovat jeho jedinečnost v evropském
kontextu. Onen kód, v němž je diskurz o české literatuře veden, je tedy totéž co
autorská i čtenářská reflexe vlastenecky-výchovné tendence literární tvorby. V
tomto kódu dobový čtenář rozuměl svému spisovateli – a národní spisovatel (toho
titulu hodný) takovému rozumění vycházel vstříc.

Jedním z prvořadých cílů předkládané práce bylo nalezení odpovědi na
otázku, jak se v dobovém literárněkritickém diskurzu pohybovalo dílo Karoliny
Světlé. Protože jsme se rozhodli právě nad její tvorbou rozkrýt problém nastavení
a funkčnosti autorsko-recipientského kódu, zaměřili jsme se nejprve na dobu těsně
předcházející okamžiku vstupu Světlé do veřejného kulturního prostoru – tj. na
konec padesátých let devatenáctého století. Vývojové předznamenání nástupu
májové generace jsme nalezli v působení Pospíšilova Obzoru (v sousedství
s Ladou Niólou). Vztah mezi Obzorem, resp. Ladou Niólou a následným
působením májovců vnímáme jako přímou vývojovou souvislost především na
rovině důsledného prosazování požadavku umělecké reflexe časových otázek – v
čemž zároveň nelze nevidět silný vliv mladoněmeckého myšlení. K preferování
domácích zdrojů umělecké tvorby, tedy ke stanovisku, jež Obzor s Ladou Niólou
spojovalo, se mladí májovci zprvu naopak stavěli odmítavě – a takto vyzbrojeni
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vkročili do české literatury coby básníci i coby aktéři rozpravy o historických
podobách a novodobých úkolech našeho písemnictví.
Ačkoli nástup májovců na českou kulturní scénu nelze zjednodušeně
chápat jako jejich přímý konflikt s obrozenským myšlením, pohled na polemiku
mezi Obrazy života a Poutníkem od Otavy na konci padesátých let nám ve své
dočasné, relativní vyhrocenosti poodkryl některé základní tváře dobového
diskurzu o žádoucím směřování moderní české kultury. Vystoupily před námi
především dvě odlišné představy o výchozích předpokladech cesty českého
písemnictví ke světovosti: první z těchto představ lze popsat jako popření nutnosti
zdůrazňovat specifičnost národní literatury (české básnictví bude světovým jen
tehdy, pokud splyne s „básnictvím vůbec“ – řečeno s mladým Hálkem), druhou
naopak jako prosazování specifičnosti národní literatury (české písemnictví –
stejně jako každá jiná národní literatura – bude světovým jen tehdy, když do
rodiny velkých evropských kultur vstoupí s důrazem na jedinečnost projevů
vlastní národní identity).
Další vývoj těchto postojů k základním otázkám původnosti a světovosti
národní literatury – v době časově sousledné s umělecky vrcholnou fází tvorby
Karoliny Světlé – jsme sledovali především na pozadí vývoje Hálkova kritického
myšlení o úkolech národní literatury. V odpovědi na otázku, jakou cestu Hálek
ušel od doby, kdy jednohlasně s Nerudou odmítal „stálé žvanění o národnosti a
vlastenectví“382, až k výrokům z konce šedesátých let, v nichž nadšeně vítal
Vesnický román Karoliny Světlé jako „nejen nejpůvabnější snad povídku literatury
české, ale jednu z nejkrásnějších prací novellistické literatury vůbec“383, uvádíme
následující: pro Hálka byl roku 1868 Vesnický román skvostem „literatury vůbec“
právě proto, že byl specificky český. Vztáhneme-li toto poznání k výše zmíněným
dvěma odlišným představám o žádoucím směřování našeho domácího písemnictví
ke světovosti, můžeme v souladu s tím, co uvádí Leander Čech v Literatuře české
devatenáctého století384, konstatovat, že Hálek se v průběhu šedesátých let zjevně
obrací k přijetí druhého z naznačených přístupů: k chápání specifičnosti národní
382

Viz výše – NERUDA, Jan. Něco o „posledním slově“. Obrazy života, roč. I, 1859, s. 236-237.
Citováno dle Život Jana Nerudy II., s. 223.
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HÁLEK, Vítězslav. Karolina Světlá. Květy III, 1868. Citováno dle V.H. O literatuře I. (Úvahy
o písemnictví a spisovatelích. Časové projevy a boje literární. Příležitostné články o české
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literatury coby nezbytného předpokladu k dosažení světovosti. Interpretace
vybraných Hálkových statí nás nicméně záhy dovedla k ověření skutečnosti, že
tento jeho obrat proběhl v plné míře již na samém počátku let šedesátých. Což je
fakt, který jej poměrně zřetelně odlišuje od směru a tempa, jakými se vyvíjelo
kritické myšlení některých jeho generačních souputníků, především Jana Nerudy.
Sledováním vývojových proměn dobových náhledů zejména na problém
původnosti a světovosti domácí literární produkce jsme došli až k situaci na
přelomu let osmdesátých a devadesátých, resp. ke konstatování její příbuznosti s
diskurzem let padesátých. Celkově vzato: otázka po smyslu vytyčování hranic
mezi jednotlivými národními literaturami, jež je živá v době nástupu májové
generace, se s neztenčenou intenzitou projevuje i v kritické rozpravě na přelomu
osmdesátých a devadesátých let. To jsme doložili připomínkami vystoupení
příslušníků moravské literární kritiky, dále statí Hostinského, Schauerových atd.
Především teze z pera posledního z uvedených lze pokládat za výrazný projev
životnosti kritického myšlení májové generace. Právě v Schauerově pochybování
o smysluplnosti jasného ohraničování vlastní národní identity (o smysluplnosti
lpění na specifičnosti jejích kulturních produktů a nezávislosti na kulturním živlu
germánském) se nejzřetelněji ozývají otázky otevírané mladými májovci. Návraty
těchto otázek s blížícím se koncem století jsou pak zároveň signálem rozpadu
původně raně obrozenských ideových konstruktů, v jejichž „zajetí“ se v podstatě
celý literární (a literárněkritický) diskurz devatenáctého věku pohyboval.

Součástí takto nastaveného diskurzu byl i kritický hlas samotné Karoliny
Světlé. V početné řadě výroků obsažených zejména v memoárových reflexích ze
sedmdesátých a počátku osmdesátých let rovněž ona spoluutvářela komunikační
kód, v němž ve druhé polovině devatenáctého století probíhala rozprava o
charakteru dřívějších a o úkolech budoucích výtvorů národního písemnictví. Tyto
autorčiny projevy byly často součástí statí (sebe)obranného charakteru. Světlá se
vytrvale bránila proti nařčením z „přílišného idealisování“, proti výtkám, že „do
lidu našeho /…/ vbásnila, co v něm není.“385 Při takových příležitostech zároveň
odhalovala samotné kořeny geneze svých ještědských próz, přičemž opakovaně
poukazovala na význam fenoménu mimoliterární provenience: na východisko
385

SVĚTLÁ, Karolina. Z literárního soukromí. In K.S. Z literárního soukromí I. (Vzpomínky.
Paměti. Literární dokumenty). Ed. J. ŠPIČÁK. SNKLHU, Praha 1959, s. 305.

175

tvorby v tradovaném vyprávění jakožto věrné zprávě o duševním životě
venkovského lidu (v souladu s obrozenskou představou venkova coby jediného
spolehlivého strážce ryzího češství). Když zdůrazňovala, že samotní vypravěči jí
„ručili povahou za věrohodnost podání svého“,386 de facto strhávala pozornost
k vazbě literární dílo – realita. Takto „sugerovala“ čtenáři jediné žádoucí
rozumění textu: umělecký text má být vnímán jako věrný, pravdivý obraz ideálně
možných podob skutečnosti.
Jako zvláště pozoruhodnou podoblast těchto „sebevýkladových“ textů jsme
zohlednili předmluvy k ještědským románům. Zjistili jsme, že v případě
Vesnického románu, Frantiny či Nemodlence tyto paratexty svým způsobem
„suplují“ to, co je kupříkladu v pozdních, otevřeně tendenčních povídkách
vysloveno přímo v rámci beletristické fikce. Motivická výstavba žádného
z ještědských románů nestojí na explicitní tematizaci otázky národní a
vlastenecké. Přesto – v kódu vlastenecky-výchovném mají být tyto prózy čteny.
Právě zmíněnými autorskými předmluvami (resp. doslovy – např. ve Frantině) je
vytvářeno pro takový způsob četby příslušné recepční prostředí. Lze ovšem dodat,
že v případě některých tzv. otevřeně tendenčních próz se Světlá zachovala stejně.
Předřadila jim explikativní text výše nastíněného typu, ačkoli tyto povídky a
novely takovou přípravu žádoucí recepce vlastně „nemají za potřebí“ – neboť si
onen

vlastenecky-výchovný

komunikační

kód

nastavují

samy,

v rámci

vnitrotextové tematické struktury. Řečené se týká kupříkladu prózy Z našich bojů.

K analýze a interpretaci projevů kritické recepce spisovatelčina díla
publikovaných

jejími

současníky jsme

přistoupili

se

záměrem

rozkrýt

nejvýraznější tematické okruhy, kterých se při výkladech či hodnoceních významu
tvorby Karoliny Světlé tehdejší kritický diskurz dotýkal. Zkoumaný textový
materiál – dobové recenze, studie, zprávy apod. (včetně nekrologů) – se takto
rozevřel do dvou základních oblastí: první z nich tvoří reflexe souvztažnosti
vlastenecky-výchovné tendence s tematizací ženské otázky (čemuž jsme věnovali
kapitolu 2.1.2.), druhou pak reflexe propojení otázky osobitosti a světovosti
autorčiny tvorby (kapitola 2.1.3.). Docházíme ke zjištění, že právě na těchto
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rovinách ustavilo dobové myšlení o literatuře Světlou de facto jednohlasně do
pozice ztělesnění všeobecně sdílené představy ideálu národního spisovatele.

Na základě vymezení stěžejních dobových poloh diskurzu o národním
písemnictví – toho, jak se ve výše nastíněných otázkách vztahoval k dílu Karoliny
Světlé – stavíme vlastní interpretaci spisovatelčina díla. Z důvodů, jež uvádíme
v úvodu práce a specifikujeme na začátku třetího oddílu, jsme zaměřili svou
pozornost na spisovatelčiny ještědské romány. Tento textový materiál jsme
zkoumali především se soustředěním na poetiku literární postavy. Prokázali jsme,
že kritická recepce ve druhé polovině devatenáctého století rozuměla
hrdinkám románů Karoliny Světlé jako uměleckým obrazům toho, co mohl
dobový čtenář v rámci vlastního zkušenostního „horizontu fikce“ ztotožňovat s
projevy ryzí podstaty duševního života národa. Mimo jiné právě to, jak čtenář se
svou autorkou sdílí mimetickou reflexi funkce literární postavy, vnímáme jako
jeden z předpokladů jejich společného pohybu v mýtu o obrozené síle národní
identity. V intencích kódu literární komunikace mezi autorkou a recipienty jejích
textů byly ještědské prózy přijímány jako beletrizace tradovaných vyprávění, tj.
věrných zpráv pocházejících z úst „lidu našeho“; zpráv o reálné existenci
výjimečných lidských typů, jejichž výjimečnost ovšem nebyla cizí, jiná – naopak:
byla produktem „hor našich“. Právě s poukazem na tuto schopnost uměleckého
ztvárnění „ideálně reálných“ typů byla oceňována myšlenková hloubka a
vlastenecky-výchovný potenciál autorčiny tvorby.
Na takto vymezeném sémantickém poli jsme se dostali k odpovědi na
otázku, v jakém vztahu jsou některé Světlou užívané narativní postupy, jimž se
Leander Čech387 na více místech svého spisu téměř vysmívá jako lacině
podbízivým prostředkům (a napadá tak důvody, na základě kterých bylo v tvůrčím
typu Světlé spatřováno vtělení ideálu národního slovesného tvůrce), a naplňování
vlastenecky-výchovné funkce textu. Interpretovali jsme především to, jaké
významy v ještědských románech produkuje vypravěčský akcent na milostnou
tematickou linii; jak může právě tato složka spisovatelčina uměleckého rukopisu v
procesu recepce podporovat utváření smyslu díla v kódu přijetí jeho vlasteneckyvýchovné funkce. Došli jsme ke zjištění, že v ještědských románech je ona
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„lovestory“ tím, co přirozeně strhává čtenářovu pozornost k hlavní hrdince,
k jejímu charakterovému zrání. Takový způsob četby pak probíhá jako reflexe
vývojových stupňů kreace ideálu – od momentu hrdinčina „příchodu odjinud“ až
po okamžik stvrzení její charakterové vyzrálosti: položení oběti.

Co se týče významové souvislosti mezi milostnou tematikou a utvářením
smyslu textu v kódu vlastenecky-výchovné tendence, srovnali jsme ještědské
romány s otevřeně tendenčními povídkami z posledních fází spisovatelčiny
kariéry. Takto dospíváme k formulaci následujících závěrů:
V ještědských románech je přítomna významová vazba milostná tematika –
„kreace ideálu“ poetikou postavy; tento ideál pak může být ztotožněn – díky
mnohostrannému přednastavení dobového kódu literární komunikace – s
představou toho nejlepšího z duševního života národa; toho, co čtenáře vyzývá
k následování. Vazba mezi narativně nasyceným milostným příběhem a
rozuměním textu je v duchu vlastenecky-výchovné tendence v ještědských
románech obsažena nepřímo jako možnost četby, neboť nedochází k její explicitní
tematizaci.
Oproti tomu v otevřeně tendenčních povídkách z konce tvorby (podobně
též v raných románech, jako je První Češka nebo Na úsvitě) je významová vazba
milostná tematika – vlastenecká tematika v samotném textu rozvedena přímo,
explicitně. Zjistili jsme, že v těchto textech je naznačená významová spojitost
realizována ve dvou základních polohách. V první z nich se milostný cit dostává
do konfliktu s citem vlasteneckým – a hrdina je tudíž nucen podstoupit bolestnou
oběť: zříká se naplnění vlastních milostných citů a podřizuje se nadosobním
vlasteneckým ideálům. Takto nastavený motiv oběti nacházíme kupříkladu v
povídkách Z našich bojů a „Ten národ“. Ve druhém případě se příběh lásky odvíjí
v souladu s tematizací otázky vlastenecké a osobní oběť tak není nutná: naplnění
milostných citů jde ruku v ruce s tím, jak hrdinové naplňují ideály vlastenecké
(např. Z ovzduší barikád, Plevno).

Shrneme-li výše řečené: dílo Karoliny Světlé jsme interpretovali se
zohledněním dobového kódu literární komunikace a zároveň se zohledněním
eventuality jeho „vypnutí“ (a právě v tom, jak se domníváme, jde naše poznání
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dále za Špičáka, Řepkovou i Otrubu388). Jako první se o takovéto záměrné
„vypnutí“ pokusil Leander Čech už na začátku devadesátých let devatenáctého
století. Spontánní, všeobecnou ztrátu funkčnosti kódu určeného přijetím
vlastenecky-výchovné tendence díla pak ztotožňujeme s rozpadem obrozenského
mýtu jako oné „veřejné fikce“; v době, kdy byl tento kód ještě plně funkční, tedy
Čechova četba Světlé z našeho pohledu představuje interpretaci cestou
demytizace. Z hlediska běžného novodobého čtenáře je tento kód zcela přirozeně
nefunkční už dávno: dnešní „horizont fikce“ vytváří jiné předpoklady rozumění
dílu, nežli ten tehdejší. V takovém případě vystupuje při četbě Vesnického
románu, Kříže u potoka, Frantiny či Nemodlence do popředí milostný příběh
udržující čtenáře v neustálém napětí a v očekávání dalších dějových kolizí, zvratů
a dramatických scén. Tento recepční přístup se jako možnost četby nabízí a bude
nabízet nekonečné řadě všech příštích konkretizací.
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Abstrakt
V předkládané disertační práci interpretujeme dílo Karoliny Světlé na
pozadí diskurzu české literární kritiky druhé poloviny devatenáctého století.
Soustředíme se na dobové přístupy k podobám a funkcím národní literatury,
zaměřujeme se na problematiku úkolů kladených na českého spisovatele. Nad
prózami Karoliny Světlé otevíráme otázku, v jaké míře mohla tato „společenská
objednávka“ ovlivňovat individuální umělecký rukopis. Zajímá nás problém
autorské i čtenářské reflexe vlastenecky-výchovné tendence literární tvorby. Toto
dobové přijetí tendence daného druhu coby faktoru, který žádoucím (nikoli
limitujícím) způsobem přednastavuje utváření smyslu uměleckého díla, chápeme
jako výraz dědictví raně obrozenských ideových konstruktů (přičemž součástí
tohoto dědictví je též víra v nezastupitelnou moc národního písemnictví, jehož
úkolem je probouzet duševní život národa a střežit jeho svébytnost a jedinečnost).
Chápeme jej jako projev pohybu v mýtu o vzkříšeném národu – pohybu, který
v rámci všeobecně akceptovaného vlastenecky-výchovného komunikačního kódu
čtenáři sdílejí se svou spisovatelkou.
Odpověď na otázku, jak se základní aspekty tehdejšího diskurzu o české
literatuře vztahovaly ke spisovatelčině tvorbě a jakými cestami byla Světlá
vynesena do pozice ztělesněného ideálu národního slovesného tvůrce, hledáme ve
druhém oddílu práce. Se zohledněním základních poloh dobové kritické recepce
díla Karoliny Světlé se pak (ve třetím oddílu práce) pokoušíme formulovat vlastní
rozumění autorčinu uměleckému výrazu. Svou pozornost zaměřujeme především
na problém specifických uměleckých postupů na poli poetiky literární postavy
(citový a mravní vývoj výjimečných hrdinek, rozvíjení dramatických příběhů
lásky završených motivem položení oběti apod.); klademe si otázku, v jakém
vztahu jsou tyto postupy vůči naplňování vlastenecky-výchovné tendence,
v jakých ohledech je možné právě v těchto prvcích spatřovat projevy onoho
pohybu v obrozenském mýtu.
Zkoumaným materiálem jsou pro nás především ještědské romány
z přelomu šedesátých a sedmdesátých let devatenáctého století (Vesnický román,
Kříž u potoka, Frantina, Nemodlenec), přihlížíme ovšem rovněž k autorčiným
otevřeně tendenčním prózám z pozdních fází její kariéry. Včlenění reflexe jejich
dobového účelu (reflexe způsobů utváření jejich smyslu tak, jak je artikulovala
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kritická recepce druhé poloviny devatenáctého století) do naší současné
konkretizace nabízíme jako novou možnost četby.
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Abstract
The presented thesis interprets works by Karolina Světlá on the
background of Czech literary critical discourse in the second half of the nineteenth
century. It focuses on the period approaches to the forms and functions of national
literature. It is aimed at problems of tasks set on a Czech writer. Karolina Světla´s
prose raises a question - in what extent such “political order” might have
influenced individual writing style. We are interested in the issue of both author´s
and reader´s reflection of patriotic-educational influence on literary output. Such
period acceptance of this intention of given kind as a factor that in desirable (but
in no manner restricting) way pre-sets the formation of the sense of artwork, is
understood as an expression of heritage of early revival idea (belief in a
nonsubstitutable power of national literature the task of which is to arouse
intellectual life of a nation and to guard its independence and uniqueness is a part
of this heritage in the process). It is understood as an expression of movement in
myth about a nation raised from the dead – a movement that under the terms of a
generally accepted patriotic-educational communication code is shared by both
readers and their writer.
An answer to the question of how the basic aspects of the discourse of
Czech literature then relate to a writer´s work and in which ways Karolina Světlá
was taken to a position of personified ideal of a national literary author is found in
the second part of the thesis. Considering the basic position of the time period
reception to work by Karolina Světlá the author tries to phrase his own
understanding of the author´s expression of art (in the third part of the thesis). Our
attention is aimed primarily to specific methods of art on the field of poetics of a
literary character (emotional and morality development of extraordinary heroines,
progress in dramatical love stories crowned by the motive of making sacrifices
etc.); the following question is raised – in what relation are such methods towards
implementing patriotic-educational tendency, in what respects is it possible to
observe expressions of such a movement in revival myth in these very
components.
Ještěd novels from the turn of sixties and seventies of the ninteenth century
(Vesnický román, Kříž u potoka, Frantina, Nemodlenec), represent most of the

191

examined material, we also take into account the author´s open tendency prose
from her late career phases. Integration of reflection of their period purpose
(reflection of ways of forming their meaning in the way the critical reflection of
the second half of the nineteenth century articulated them) into our contemporary
concretization is offered as a new approach of reading.
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