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1. Úvod

„Většina spisovatelů žije v trpkostech a zápasech, vím to. Avšak jiní, jíž nemají jiné
ctižádosti, než vydělati si vezdejšího chleba, žijí ve stínu a klidně. Toť byl by v tom ďas,
aby ubohé nadání, jako je moje, nemohlo ujiti pohledům lidským....Jsem více než jindy
odhodlána sledovati dráhu literární. Přese všecku nechuť k ní, přese všecko unavení mezi
prací, přes to, že tu vedu více než-li skromný život, cítím, že jest moje povolání vyplněno.
Mám účel, úlohu, ať to vyslovím, mám vášeň. Psaní jest prudkou vášní, ba neúmornou.
Zmocnila-li se ubohé jakési hlavy, nelze, aby se zastavila." 1
(George Sandová: Histoire de ma vie)

Tato vlastní niterná zpověď zcela vystihuje naturel slavné francouzské spisovatelky George
Šandové. Dobrá nohantská paní, tolik oblíbená u „svých venkovanů", toužící na jedné
straně po klidném a skromném životě na venkově stranou od mondénního života v Paříži,
která na nás shlíží zádumčivým pohledem tmavých očí z dobových portrétů, v sobě skrývá
vášeň, která se plně projevuje nejen v jejích milostných vztazích, ale snad ještě více
v neutuchající spisovatelské energii proudící z jejích nejslavnějších románů. Sandová byla
reprezentantkou

literárního romantismu tělem i duší. Snad každý, kdo jí věnoval svoji

vzpomínku, neopomene popsat její temné oči na první pohled tak klidné a hluboké, ale
vzápětí plné vášně a nebezpečí. Příběhy, které barvitě líčila ve svých románech, prožívala i
v osobním životě a psaní se pro ni stalo katarzí jejích milostných zklamání.
Sandová však nebyla pouze spisovatelkou řešící nešťastnou lásku ženy, její cíl byl vyšší.
v

Toužila po všelidském usmíření, nastolení rovnosti mezi lidmi různých národů a
společenských tříd, byla odhodlána za tyto sociální myšlenky i veřejně bojovat. Tyto její
ideální sociální vize se nenaplnily a velmi ji zklamaly. Ale její filosofické úvahy týkající se
například úlohy Německa v dějinách Evropy nebývají často vzpomínány, což je chyba,

' Podlipská, Ž: Z mých studií o George Šandové, Lada, 1893, č . l , str.6
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protože jejich prostřednictvím můžeme poznat i Sandovou - vizionářku,

která si už v

polovině 19. století dokázala uvědomit nebezpečí druhé světové války a varovala před ní.
George Sandová, ač dle jejích vlastních slov neprahla po slávě a zájmu veřejnosti, byla
několik desetiletí jednou z nejznámějších a nejvýznamnějších osobností kulturní Evropy.
Její myšlenky ovlivnily ve své době i řadu předních představitelů českého literárního světa.
Mezi největší obdivovatele Šandové patřili Žofie Podlipská, její sestra Karolina Světlá,
Božena Němcová, J.V.Frič a Jaroslav Vrchlický. Dobu její největší slávy u nás můžeme
zařadit do šedesátých a sedmdesátých let 19. století, kdy vycházejí překlady jejích děl do
češtiny a vznikly první studie zabývající se výkladem jejího díla. Toto slavné období tvoří
ohnisko mého zájmu.
Práce Žofie Podlipské, ve kterých se zabývala dílem a osobností Šandové, se staly pro nás
velkým přínosem k celkovému poznání slavné francouzské spisovatelky. Jen musíme
bohužel dodat, že zůstaly přínosem jediným, především z hlediska ucelenosti pohledu na
Sandovou. Také z tohoto důvodu zde cituji nadšená slova Podlipské, která dle mého názoru
nejlépe charakterizují míru obdivu, který vzbuzovala Sandová u českých vlastenců:
„Obdivuju-li se, jako celý spisovatelský svět, géniu této spisovatelky, zahřívá mi srdce
každý spis její s přesvědčením, že vznikl ze srdce nejlepšího, z citu právě ženského,
z překypující laskavosti a že se pojila k tomuto mužnému duchu vzlétajícímu až
k nej dálnějším obzorům myšlének lidstva neobmezená shovívavost a něžnost ke všemu i
sebenepatrnějšímu v žití našem....Kdykoli čtu z jejího péra ať neznámé posud dílo, ať dobře
známou starou knihu její některou, vždy bývá mi, jakoby ke mně mluvila moudrá matka,
soucitná přítelkyně, vševědoucí orákul. Uložila jsem si drahou povinnost prostudovati a
probrati její dílo co možná úplně, abych se sdělila s tím, co jsem v nichž našla. Leč tato
úloha přesahuje meze mého času a nevím, zda-li mi dovolí nával jiných prací a povinností
dostáti jí, jak si myslím."
Je udivující, jak tato autorka více než stovky románů, revolucionářka, zakladatelka
feminismu a ženské emancipace, nadšená obdivovatelka husitství a české historie, upadla
v českých zemích v zapomnění. Její dílo je v dnešní době skoro neznámé české čtenářské
veřejnosti.

V povědomí

zůstaly ještě

tak její

skandály

a

milostné

aféry

se

slavnými hudebními skladateli, ale její romány byly zapomenuty. Tato skutečnost by jistě
velmi překvapila již citovanou Žofii Podlipskou, která Šandové předpovídala zcela jinou

2

Podlipská, Ž: Něco z mých studií o G. Šandové, Lada, 1891, č.l
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budoucnost, věřila, že dílo Šandové zůstane navždy živé a čtené, i když již budou jiné
literární směry vévodit české literatuře.

Vybraný citát a myšlenky Žofie Podlipské pocházejí z její studie o George Šandové, která
vyšla roku 1891 v časopise Lada. Tato studie byla jakýmsi úvodním zamyšlením k dalšímu
cyklu studií věnovaných osobnosti George Šandové, které vycházely v časopisu Lada na
pokračování po celý rok 1891 a dále znovu

v roce 1893. V tomto roce byla George

Sandová již patnáct let po smrti a celkový zájem u nás o její dílo a život pomalu utichal.
Tato doba je také víceméně časovým mezníkem v mé práci, ve které jsem se zabývala
ohlasem díla a osobnosti George Šandové v Čechách od třicátých až do devadesátých let
19.století. Pokusila jsem se ukázat, jak bylo přijímáno její dílo a jak se názory na ní a na
její spisy měnily. Vycházela jsem z dobových časopiseckých dokumentů, korespondence a
pamětí předních představitelů české literatury 19.století. V závěrečné kapitole nazvané
„Česká George Sandová", jsem se také zamýšlela nad tímto pojmenováním, které bylo
přisuzováno především

Boženě Němcové a Karolíně Světlé. Soustředila jsem se na

specifický význam osobnosti Šandové pro tyto dvě české spisovatelky, tak jak je zachycen v
dobových literárních pracích. Mým cílem nebylo rozsoudit spory vedené na toto téma, ale
spíše ukázat spojitosti mezi životem a tvorbou českých spisovatelek a životem a tvorbou
George Šandové.
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2. Osobnost a dílo George Šandové
2.1. George Sandová v evropském kontextu

Sandová byla zářným zjevením své doby. Obdivovaná i zatracovaná objevila se na literárním
nebi coby zářící meteorit, který s neuvěřitelnou silou a energií proletěl několika desetiletími,
osvítil celou Evropu, aby pak na dlouho zapadl a zmizel ze zájmu kritiků i čtenářů.
Přijetí jejího díla v její rodné zemi bylo rozdílné. Nejprve slavila velký úspěch se svými
romány zabývající se postavením ženy ve společnosti

a její rolí v manželství. Poté byly

nakladateli odmítány její romány se sociální tematikou, aby se nakonec dočkala velkého
ocenění za své venkovské idyly.
Mnozí významní spisovatelé a kritici prokazovali této spisovatelce obdiv a úctu, ať už to byli
Victor Hugo, Alexander Dumas, Leconte de Lisle, Gérard de Nerval a ve 40. letech 19. století
i Honoré de Balzac, který však měl například k románu Consuela výhrady. Gustave Flaubert
ji považoval za svou učitelku, naproti tomu Emile Zola ji odmítal.
Přijetí díla Šandové bylo v cizině mnohem citlivější a příznivější než ve Francii. Přední ruští
spisovatelé - Dostojevskij a Turgeněv - Sandovou nesmírně obdivovali, vyzdvihujíce její
humanismus a hluboké sociální cítění. Dostojevskij byl fascinován vznešenou čistotou jejích
postav a myšlenek. Její proslulá formulace „venkovan je dnes člověkem" měla za carského
režimu až revoluční charakter a Sandová byla považována za první revoluční spisovatelku.
V Německu ocenil Sandovou například Heinrich Heine, především její román Consuela.
Fridrich Nietzsche zaujal k dílu Šandové ironické stanovisko.
F.X Šalda výstižně shrnuje její celoevropský význam v předmluvě ke knižnímu vydání
korespondence Jaroslava Vrchlického a Sofie Podlipské:
„George Sand, jejíž hvězda stála v zenitu, dříve než vystoupil ve Francii realism a naturalism
jako směr a metoda, jejíž vliv byl nesmírný na evropskou společnost, nevyjímajíc z n í
společnost ruskou, v letech 1835 až 1855, kdy „říkalo se věk George Šandové jako se říkalo
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věk Byronův", aby poklesl a skoro úplně zmizel v posledních dvou desetiletích XIX století,
•

r

byla božstvem, v jejímž znamení obcovali spolu Vrchlický a Podlipská."

3

George Sandová prožila velmi zajímavý a bouřlivý život. Měla jedinečnou schopnost všechny
své neobyčejné životní prožitky geniálně transformovat do beletristické podoby. Tímto
způsobem dosáhla skutečnosti, že většina jejích děl jsou částečně autobiografickými
výpověďmi.
Prvním samostatně napsaným dílem George Šandové byl román Indiana (1832), který je
výpovědí o nešťastném manželství autorky. Sama Sandová o Indianě říkala, že je obrazem
ženy své doby - „slabé bytosti" - sociálně a právně nerovné muži a ve všem mu podřízené.
Kniha měla velký úspěch jak u kritiků, tak i u čtenářů. Ocenili ji i velcí spisovatelé té doby.
Úspěch Sandovou povzbudil a ještě téhož roku vydala další román pod názvem Valentina,
jehož hlavním tématem opět bylo nešťastné manželství.
Po tomto úspěšném začátku své literární dráhy se Sandová rozhodla zcela odloučit od
manžela a žít naprosto volně bez ohledu na veřejné mínění a zásady středostavovské morálky.
Tento způsob života sebou však přinášel množství obtíží a mladá žena strádala po stránce
duševní i hmotné. Obrazem této těžké doby je její další román Lélia (1833), který byl často
nazýván citovou zpovědí „dcery své doby".

Román Lélia je až mysteriózním příběhem

lidského utrpení, úzkosti člověka, který se snaží čelit pocitu vlastního odcizení a životního
zklamání. O tom, jak překvapující byl tento román i pro přátele Šandové, kteří ji dobře znali,
vypovídá reakce jednoho z nich, kterou Sandová zachytila ve svém životopisu:
„U ďábla, kde se ve vás vzaly tyto světoborné myšlénky? Znám vás přece dávno. Tančíváte
bourrée s našimi vesničany, šijete celé dni, zavařujete výtečné ovoce. Jak srovnává se to
všechno s Lélií? Nikdy jsem vás neslyšel takto mluviti ani sobě stěžovati?"4
Sandová se později od tohoto románu částečně distancovala a přepracovala jej směrem
k optimističtějšímu vyznění. Charakter románu nejlépe vystihují její vlastní slova:
„ ... tato kniha, tak špatná a tak dobrá, tak pravdivá a tak falešná, tak vážná a tak výsměšná,
je vskutku nejhlouběji, nejbolestněji, nejostřeji procítěnou knihou, jakou kdy zplodil mozek
uprostřed šílenství."
Jedním z dalších důležitých témat v románech Šandové se stalo řešení sociálních problémů.
Napsala několik románů se sociální tematikou, většinou však sloužily především jako

1

Dopisy Jaroslava Vrchlického se Sofii Podlipskou z let 1875 - 1876, nakl. Fr.Borový, Praha, 1917, předmluvu
napsali F.X.Šalda, str. XXXVII
4
Podlipská ,Ž.: Z mých studií o George Šandové, Lada, 1893, č . l , str.6
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prezentace sociálních vizí jejího přítele, socialisty Pierra Lerouxe. Těmto myšlenkám

byl

často podřízen i vlastní příběh a čtenáře nijak neoslovily. Jejími nejznámějšími romány tohoto
typu jsou Vandrovní tovaryš (1840) a Horác (1841). Sociální myšlenky doznívají i v následně
napsaných románech Consuela a Hraběnka z Rudolstadtu (1842-44), jimiž se budu
podrobněji zabývat v následujících kapitolách.
Po neúspěchu revoluce v roce 1848, na níž se aktivně podílela, Sandová zcela opouští sociální
a revoluční myšlenky, které naplňovaly její předchozí díla a píše idylické venkovské romány.
Mezi tyto romány patří Ďáblův močál (1846), František Nalezenec (1847), Malá Fadetka
(1848) a Mistři dudáci (1853). Tyto romány mají charakter až jakýchsi „rolnických pastorál"
a sociální rozdíly jsou tu překonávány mocí čisté lásky. Líčení nezkažené přírody a dojemné
příběhy chudých venkovanů jim zajistily popularitu až do dnešní doby a ve Francii se staly
oblíbenou školní četbou.
Sandová byla autorkou věrnou zásadám romantismu, proti skutečnému světu stavěla svět
vysněný a ideální. Jelikož její díla vznikala i v době, kdy se romantismus dostával do střetů
s nastupujícím realismem, můžeme pozorovat její odlišnost od tohoto přístupu. Balzac popsal
rozdíl mezi postavami Šandové a svými postavami a vystihl tak i hlavní rozdíl mezi
romantismem a realismem:
„Vy hledáte člověka, jaký by měl být, já jej beru jaký je... já také mám rád výjimečné
bytosti... potřebuj i je ostatně, abych mohl vyzdvihnout, zdůraznit své vulgární bytosti, které
mě zajímají víc než vás...Dávám jejich neforemnosti hrůzné nebo groteskní rozměry. To vy
byste neuměla, idealizujete směrem k půvabnosti, ke krásnu."5
Sandová s tímto výrokem plně souhlasila a hájila svou metodu idealizace tím, že jejím cílem
není zobrazit skutečnost, ale vyrovnat dobro a zlo a poskytnout čtenáři útěchu.

5

převzato z životopisu Šandové
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2.2. Díla s českou tematikou

2.2.1. Historické studie

George Sandová se velice zajímala o husitské hnutí. V době, kdy autorka čerpala dostupné
materiály, bylo již možné vysledovat odlišné hodnocení této doby - na jedné straně katolické
vidění, na druhé straně vidění socialistů, kteří v husitském hnutí viděli jeden z prvních
pokusů o vytvoření svobodné společnosti, založené na rovnosti mezi jedinci, jak z hlediska
stavu, tak z hlediska pohlaví (rovnost mužů a žen v husitské armádě).
Pro Sandovou bylo objevení tohoto tématu velmi vzrušující, zajímala se o Myckiewiczovy
přednášky, byla oddanou stoupenkyní utopického socialisty Pierra Lerouxe. Touto cestou se
dostala k četbě Lenfantovy Historie husitských válek a Basilejského koncilu (vyšla
v Utrechtu roku 1731.) Také získávala informace od známých, kteří Čechy navštívili
(například hudebník Josef Dessauer, který byl pražským rodákem).
Sandová, okouzlena tímto obdobím českých dějin, píše v roce 1844 historickou studii o Janu
Žižkovi, kterou uveřejnila v časopise La Revue Indépendante. Nechtěla sepsat historické
vědecké dílo, ale na pozadí historických událostí se zamýšlí nad jejich hodnocením historiky.
Je přesvědčena, že husitské hnutí tehdejší oficiální proudy hodnotí bez souvislostí, nikoli
nestranně a dokonce používá slovo lživě. Vinu za to klade církvi a králům. Je jasné, že tyto
autority, které považovaly a dodnes i považují husitské hnutí za buřičské povstání proti řádu
a církvi, nepřiznávaly, že toto hnutí bylo vyústěním boje za očištění církve od světských
nepravostí, za zrušení vybírání odpustků a podobných nemorálností. Nebraly v úvahu
politickou vraždu Mistra Jana Husa, kterou katolická církev a král Zikmund rozzuřili český
lid do takové míry, že vyprovokovali 15 let trvající válku a pět neúspěšných křížových
výprav.
Sandová apeluje, aby historikové hodnotili dějiny citlivě a „určovali chod událostí
uspokojivěji z hlediska jejich morálních příčin". Tady jasně vidíme, že příčinu vzniku
husitského hnutí pochopila a autority kárá za jeho nepochopení.
Sandová však husitské hnutí nevidí jen jako náboženský střet, ale hlavně jako střet sociální.
Všímá si, že předchozí pokusy lidu o jakékoli nastolení spravedlivého řádu končily
„mystickými návrhy" a nikoli „politickými artikuly". Tím měla samozřejmě na mysli čtyři
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pražské artikuly, sepsané v roce 1420 a požadující svobodné kázání slova Božího, přijímání
pod obojí, zákaz světské moci duchovenstva a trestání hříchů bez rozdílu stavu.
Byla patrně uchvácena životem v Táboře, rovností mezi lidmi, mezi muži a ženami a vším co
obsahoval Žižkův vojenský řád. Nachází podobenství v učení utopických

socialistů,

přirovnávala husitské hnutí k velké francouzské revoluci. Přirovnává úděl sirotků a táboritů
kjakobínům a montagnardům, tedy k údělu těch, kteří stáli včele revoluce a pak byli
ostatními umírněnějšími proudy revoluce zrazeni.
Další pojednání věnovala George Sandová Prokopovi Holému (Procope le Grand).
Vyjadřuje se zde také k odvrácené straně husitství. Omlouvá však zločiny, ničení a
drancování jako "politováníhodný výsledek navždy posvátné věci - totiž věci revoluce, v jejíž
principech není toto zlo obsaženo". Toto zlo je podle ní vyvoláno „provokacemi nepřátel
osvícenství a božské pravdy". Zde vidíme asi nejvýraznější důkaz naivity utopistických
socialistů, kteří snad doufali, že vládnoucí elita, jak světská tak náboženská, předá moc lidu
dobrovolně.
Sandová s obdivem popisuje vítězné boje husitské pod vedením Prokopa Holého a se
zjevným politováním prohlašuje, že „slovanská rodina by bývala byla tehdy dobyla svět,
kdyby bývala byla sjednocena stejnou vírou". Zabývá se zde úlohou kališníků (přesněji měla
patrně na mysli tzv. panskou jednotu, které považovala za předchůdce pozdější buržoazie).
Oprávněně je obviňuje ze zrady na sirotcích a táboritech a kárá je za spojení se Svatou říší a
se Zikmundem. Nakonec vyslovuje politování, že se Žižka a Prokop nedožili bojů proti
Turkům a paradoxně je pasuje do role hypotetických vůdců křížové výpravy proti nim.

Z dnešního pohledu tedy lze říci, že Sandová problematiku husitství podrobně znala, ale její
závěry nebyly zcela správné. Ne zcela pochopila pravou podstatu husitského hnutí, která
spočívá především v náboženské otázce - touze husitů po reformě církve. Sociální aspekt byl
pouze

jejím přirozeným důsledkem. V tomto ohledu nelze husitství přirovnávat k velké

francouzské revoluci, jejíž hlavní myšlenkou byla změna sociálního řádu - nastolení rovnosti
v

mezi jednotlivými stavy ve společnosti. Tento její pohled je ale pochopitelný vzhledem
k době, ve které žila a která byla plná sociálních nepokojů vrcholících revolučním rokem
1848. Přes tyto nedostatky měly studie Šandové bezesporu nesporný význam pro české
vlastence, protože jimi připomenula slavnou minulost českého národa a to v době, kdy český
národ prožíval bolestné období útlaku a temna. Husitství, slavná epocha českých dějin, byla
vždy hodnocena historiky velmi rozporuplně. Katolická doktrína ji samozřejmě vždy
odsuzovala, husitské hnutí bylo dokonce i v dnešní době jablkem sváru mezi Českou
13

republikou a Vatikánem, výsledkem čehož je absence smlouvy mezi těmito zeměmi. Naopak
komunistický režim zveličoval význam husitského hnutí, pomíjel i jeho negativní dopady.

2.2.2. „České romány" - Consuela a Hraběnka z Rudolstadtu
Neobyčejnou popularitu a oblibu si tyto dva romány vydobyly v Čechách 19.století. Byly
s hrdostí nazývány „českými romány", kvůli české tematice v nich obsažené. Jejich děj se
odehrává částečně v Čechách v době panování Marie Terezie. Autorka v nich s porozuměním
hovoří o českých dějinách, zvláště pak o době nad jiné slavné a Čechům drahé, o husitství.
Tato česká tematika měla jednak historický charakter, její počátky jsou v historických
studiích

Šandové,

kterými jsem se zabývala v předchozí kapitole. Druhou část české

tematiky

tvoří prostor románu. Děj se odehrává z velké části v Čechách, konkrétně na

Šumavě. Myšlenky husitského hnutí, jejichž vyznavačem je jedna z hlavních postav románu,
hrabě Albert, spíše ubírají příběhu na čtivosti. Naopak líčení

tajemné šumavské krajiny

dodává románu dobrodružný a tajemný rozměr a velmi přispívá k napínavosti děje.
Vznik Consuely a Hraběnky z Rudolstadtu, která je volným pokračováním románu prvního,
úzce souvisí s literárním časopisem
založila

roku 1841 spolu spřátelí

Nezávislá revui (Revue Indépendante), který Sandová
Pierrem Lerouxem a Louisem Viardotem poté, co jí

nakladatel odmítl vydat její romány se sociální tematikou. První část Consuely vyšla v této
revui v únoru roku 1842. Consuela byla nejprve zamýšlena jako novela, líbila se však, a tak
spisovatelka v líčení hrdinčiných příběhů pokračovala, psala „roman - feuilleton" (román na
pokračování), v té době velmi žádaný. Tento způsob psaní byl ale pro Sandovou doslova
štvanicí,

protože takto musela vždy k pevnému termínu v měsíci odevzdat

další

pokračování.
V létě toho roku chtěla Sandová psaní románu vzdát, ale čtenáři románu naléhali na další
pokračování. O tom, jak usilovně Sandová psala svědčí skutečnost, že poslední část románu jedenáct kapitol, napsala za deset dní! Psaní ze dne na den sebou neslo i určitá nebezpečí,
kterých se George Sandová nevyvarovala. Román postrádá proporcí, jednotlivé části nejsou
vyvážené, místy je plný vzruchu a jinde mu chybí děj. V poznámce k pozdějšímu knižnímu
vydání Consuely autorka přiznává, že neměla plán, což také pokládá za hlavní nedostatek
, svého románu. Avšak příslovečná lehkost, s níž Sandová většinu svých děl psala, schopnost
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geniálně improvizovat i značná kompoziční zručnost a fabulační jistota jí pomohly napsat
román, který patří k jejím stěžejním a nejčtenějším dílům až do dnešní doby.
Román tedy vznikal do jisté míry pod tlakem čtenářské veřejnosti. Tento fakt pravděpodobně
zapříčinil jeden ze zdůrazňovaných rysů románu, kterým je jeho epizodičnost. První epizoda
se odehrává v Benátkách, další v tajuplném prostředí Obřího hradu na odlehlém místě
Šumavy v Čechách, další je útěk Consuely z Čech a její tulácká pouť do Prahy, další je její
uvěznění na rozkaz krále a konečně cyklický, avšak ne šťastný návrat na Šumavu k loži
údajně zemřelého milovaného šlechtice Alberta.
Jako negativum i pozitivum Consuely je vykládán fakt, že román v sobě skrývá několik
různých románových typů. Na tomto jeho podstatném ryse se shodují de facto všichni jeho
vykladači. VI. Brett ho nazývá románovou „všehochutí", která je někdy uchvacující, jindy
ovšem až fádní a blíže jej specifikuje následovně:
„....je to také dobrodružný roman de cape et ďépé

(román kápě a meče)

i dobový

„sociální4' román, líčící život „nízkých" vrstev společnosti, stejně tak i román mondénní o
životě na královských dvorech (Vídně a Berlína), ve šlechtických salónech a zámcích (v
Čechách, na Moravě, v Rakousku, v Německu), v uměleckých kruzích především hudebních
skladatelů a operních pěvců), je to svým způsobem i román pikareskní (Consuela vede
„tulácký" život podobně jako Lesageův Gil Blas), existenciálně metafyzický (stejně jako jím
byl už r. 1833 její román Lélia) a mystický...." 6
Z tohoto důvodu je tedy velmi obtížné podat jeho úplnou a přesnou charakteristiku a analýzu.
Zdeněk Hrbata ve své knize Romantismus a Čechy v kapitole Tajemné Čechy

objevuje

v románech ještě jeden důležitý románový typ, se kterým jsme měli možnost se setkat v
literární vědě až v posledních desetiletích, a to román iniciační. Iniciační téma je přítomno
především v Hraběnce z Rudolstadtu, ale jeho počátek nalezneme už v Consuele. Zápletka je
tu podřízena rozuzlení - zasvěcení hlavní hrdinky a jejímu přijetí do zednářské lóže, ale i
celkové myšlenkové poselství obou románů si bere za cíl ukázat možnost změny
celosvětového řádu lidstva.
Mistrné líčení českého prostředí v obou románech bylo vodítkem k domněnce, že Sandová
Čechy navštívila a při popisu prostředí čerpala z osobních zážitků.

° Brett,VI.: George Sand a Čechy, Sborník Národního Muzea, 1965C-X-2, str. 59
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2.3. Byla George Sandová v Čechách ?
Ve dvacátých letech minulého století
spor, jehož

proběhl

původcem bylo tvrzení, že

na stránkách literárních časopisů vědecký

George Sandová

někdy v minulosti osobně

navštívila českou zemi.
Toto tvrzení vzniklo na základě několika skutečností. Jednou z nich byla přítomnost české
tematiky v románech Šandové. Sandová vylíčila českou krajinu tak věrně, že to vzbuzovalo
dojem, že ji musela někdy vidět na vlastní oči a ne ji vytvořit jen na základě svojí
obrazotvornosti. Druhým vodítkem k tomuto tvrzení se stala vzpomínka Karoliny Světlé,
kterou zaznamenala ve svých pamětech. Vzpomínka se týká setkání Karoliny Světlé a Boženy
Němcové s doktorem Čejkou. Naše začínající spisovatelky ho navštívily v roce 1852.
Okolnosti této návštěvy jsou zajímavé z několika důvodů. Světlá zde dává najevo svůj velký
obdiv k Šandové, jejíž podobizny si při návštěvě povšimla, doktor Čejka obdivné hovoří o
francouzské spisovatelce a nabádá Němcovou, aby se jejími díly nechala inspirovat ve své
další literární činnosti (tento aspekt jsem podrobněji rozebrala v kapitole „Česká George
Sandová", ve které se mimo jiné zabývám možnými analogiemi mezi Sandovou a Němcovou)
a zároveň vypráví, jak měl tu čest se se Sandovou setkat osobně při její návštěvě Prahy.
Karolina Světlá předává Čejkovo vyprávění:
„ ...jal se vypravovati, jak se cítil šťastným, když mu bylo dopřáno doprovázeti Sandovou po
Praze. Bylať doporučena profesorovi Gordicianímu, učiteli zpěvu na pražské konzervatoři,
jenž si uvedl k setrám N., nadšeným to přítelkyním jazyka a literatury francouzské. Ale
nemohly jí dámy ty, německy jsouce vychovány, pověděti po čem prahla, a Čejka , jenž
s rodinou tou byl spřátelen, nabídl se slavné spisovatelce za průvodce. Ovšem byl nucen
učiniti tak téměř na zapřenou, neb

bylo pohlíženo v tehdejší metternichovské době, kde

červencové pařížské povstání ještě velmi živě tkvělo v myslích, podezřivě na dámu tak
Podvratných zásad politických, jako byla Sandová; pročež máloco o tom do obecenstva
vniklo, že byl on tlumočníkem mezi ní a národem českým." 7 Čejka svému

setkání se

Sandovou dodal na věrohodnosti tím, že na otázku Němcové, jak Sandová vypadala, byl
schopen podrobně vylíčit její vzhled:
» Byla mnohem menší než vy, zavalitá, nemýlím-li se, tož začínala šedivět, a když mlčela, tož
se jí rozložil po tváři, který sice nebyl bez zajímavosti, ale nikoho zvláště nedojímala a

7

Světlá, K. : Z literárního soukromí, SNKLHU, Praha, 1959, str. 285
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neuchvacoval. Avšak jakmile promluvila, tož jí vyskočila taková jiskra z očí, a tahy její
nabyly v záři její takového výrazu, že předčila co do krásy každou smrtelnici na této zemi
zrozenou a tudíž i také vás. Musím se přiznat, že pokaždé jsem se zachvěl, když na mne
znenadání upřela zrak, v němž bylo najednou sto nej palčivějších otázek, z nichž ani jednou k
spokojenosti své a zajisté také nikoli k spokojenosti její zodpovídati jsem s to nebyl." 8
Karolina Světlá začala své paměti vydávat roku 1880, tedy v době, kdy mimo ni už ani jedna
ze zúčastněných osob nežila a kdy i Sandová byla mrtva a nemohla se tedy sama k celé věci
vyjádřit. Čejkovo tvrzení zachycené Karolínou Světlou bylo tedy dlouhou dobu považováno
za literárně historický fakt.
Tímto faktem se ale ve dvacátých letech 20.století začal blíže zabývat Miroslav Haškovec.
Napsal článek do Lumíru - O pobytu Šandové v Čechách9 a následně i studii Byla George
Sand v Čechách? 10 Podnětem k napsání těchto prací mu bylo tvrzení tajemníka francouzské
legace v Praze Jeana Pozziho. Pozzi tvrdil, že promluvil s vnučkou George Šandové ohledně
její údajné návštěvy Čech a ta tyto domněnky vyvrátila s tím, že o něčem takovém by se jistě
zachovaly nějaké zmínky v její korespondenci či denících, ale že nic takového neexistuje.
Haškovec vychází ze svědectví Karoliny Světlé, o které prohlašuje, že vždy mluvila pravdu
(zde mu jaksi uniká, že to nebyla Světlá, kdo Sandovou údajně doprovázel po Praze, ale
doktor Čejka - v tom případě měl spíše spekulovat o pravdivosti jeho slov). Naopak Sandová
prý si často vymýšlela. Ve slavném dopise Žofii Podlipské z roku 1865 Sandová sama
přiznává, že Čechy nikdy nenavštívila a dokonce se za to omlouvá. Haškovec však uvádí, že
je mu znám jistý veřejný projev Šandové z roku 1843, ve kterém pobyt v Čechách přiznává a
který je tedy v rozporu s pozdějším dopisem.
Haškovec dokonce určuje i místo a dobu, ve které mělo k návštěvě dojít. Jedná se o Teplicko
a léto roku 1838. Tyto údaje zdůvodňuje tím, že v té době žila Sandová s hudebním
skladatelem Fryderykem Chopinem a oba chtěli v té době cestovat někam , kde by nemohli
b

Ýt poznáni (Haškovec tyto poznatky čerpá z biografické knihy W.Karénina). Takovým

místem mohly být právě Čechy. Jako důkaz uvádí, že roku 1838 věnoval Chopin tři valčíky
hraběnce Thunové, české šlechtičně.
Další důkazy své teorie nachází Haškovec přímo v románech Šandové. Jedním z nich je
z

Působ psaní zeměpisných názvů v románu Consuela a Hraběnka z Rudolstadtu. V románech

se objevují zkomoleniny názvů českých měst, které se neshodují s názvy uvedenými
J l d em„ str. 285
1Q Haškovec,P.M.: O pobyt George Šandové v Čechách, Lumír, 52, 1925, str. 58-62
Haškovec, P.M.: Byla George Sand v Čechách?, spisy Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně,
Br
no, 1925
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v populární francouzské encyklopedii té doby Lenfante (například v encyklopedii je uveden
Beroun jako Beraun, Sandová píše Béraune). Z toho Haškovec vyvozuje, že Sandová tyto
názvy nikde nevyhledala, ale odposlouchala je přímo v Čechách (domnívám se, že rozdílné
psaní místních jmen bylo spíše zapříčiněno nedostatkem času, který měla Sandová
k dispozici. Při

rychlosti, jakou byla Sandová nucena romány napsat, pravděpodobně ani

neměla čas nějaké údaje někde vyhledávat). Haškovec se ale také pozastavuje na jistou
zmateností zeměpisných údajů ve zmiňovaných románech. Uvádí například doporučení jedné
z románových postav, aby Consuela se svým učitelem Porporou jela do Berlína z Vídně přes
Rudoltice a Pradubice. Tyto zeměpisné nedostatky však Haškovec vzápětí použije na podporu
své teorie. Používá k tomu místo v románu, kdy se Consuela dostává až do Prahy:
„Svěžest, živost a plastičnost kresby, přesnost postřehů v jednotlivostech, to by byla Sandová,
tak nepřesná

a konfusní v údajích zeměpisných, nebyla dokázala, kdyby nebyla Prahu

viděla....To je prožito, procítěno, vzato ze skutečnosti." 1 '
Haškovec předpokládal, že Sandová psala Consuelu bez jakýchkoli knižních znalostí, pouze
na základě vlastních prožitků.
Studie Miroslava Haškovce, Byla George Sand v Čechách? byla propracovaným pokusem o
dokázání něčeho, o čem byl autor hluboce přesvědčen, ale o čem neexistoval/ vědecky
prokazatelné důkazy a navíc ani žádná důvěryhodná svědectví.
Arne Novák se

ke studii vyjádřil kriticky. Nesouhlasil stím, že Haškovec označuje

Sandovou za osobu, která často nemluvila pravdu a naopak se dovolává výborné paměti a
Pravdomluvnosti Světlé. Sám pokládá otázku pobytu Šandové v Čechách za neřešitelnou,
Protože neexistuje dostatečné množství důkazů svědčících pro či proti.
Konečné slovo k celé otázce řekl francouzský literární historik George Lubin. Ve své studii
uveřejněné roku 1964 v Philologica pragensia 12 ,

přináší důkazy svědčící proti tvrzením

v Haškovcově studii.
Lubin sestavil detailní časový plán činnost

Šandové z let

1838-1841. Na

základě

korespondence Šandové ukazuje, že trávila léto 1838 vNohantu a v Paříži a pak odjela se
Chopinem a dětmi na Majorku. Poukazuje i na jeden z dopisů Šandové jednomu z jejích
Přátel, ve kterém píše, že v Čechách nikdy nebyla a zná je jen z mapy. K otázce zeměpisných
názvů uvádí, že u Šandové v knihovně byla nalezena francouzská historická kniha, v níž jsou
Psány české místní názvy stejným způsobem, jako tomu je v „českých románech" Šandové.

. '^viu, au. /H

v

Lubin,G.: George Sand, est-elle vraiment allée en Boheme? (George Sand, skutečně navštívila Cechy?),
Philologica pragensia, 1964, č . l , str. 336 - 345
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Lubin uvádí i množství dalších důkazů, ze kterých vyplývá, že Sandová Čechy opravdu nikdy
nenavštívila a tak spolehlivě vyvrátil legendu o jejím pobytu u nás.
Na závěr této kapitoly bych ještě chtěla uvést, že pravděpodobně nejzajímavěji reagoval na
údajnou návštěvu Šandové v Čechách zachycenou v pamětech Karoliny Světlé velký
obdivovatel Šandové, Josef Václav Frič. Frič se nechal touto skutečností inspirovat a napsal
13

komedii Paní Sandová v Brandýse, aneb jen žádnou frašku, pane Kopecký!
Ve hře vylíčil příjezd domnělé George Šandové do Prahy. Ve skutečnosti šlo o Češku Jiřinku,
která se po letech vrací z ciziny domů a kterou bratr její macechy, světácký pan Alfons,
pokládá za

George Sandovou, protože se do hotelové knihy hostí zapsala jako George

z Paříže a je ve městě na zapřenou. Jiřinka Alfonse požádá, aby nikomu neprozradil, že je ve
městě. Frič zesměšňuje Alfonse, který si myslí, že poznal známou francouzskou spisovatelku.
Již z názvu hry je patrné, že Frič měl v úmyslu parodovat údajnou návštěvu Šandové, které
nevěřil a možná i konkrétně parodovat vyprávění doktora Čejky, který byl na své údajné
setkání se spisovatelkou velmi pyšný. Frič se se Sandovou setkal osobně při svém pobytu
v Paříži a vzpomíná na to ve svých pamětech s nepředstíraným dojetím a skromností (více na
straně 26).
Co

j e možné dodat k uvedeným sporům o uskutečnění jedné návštěvy Čech

osobnosti

francouzské literatury? Snad jen

to,

slavnou

že je tak trochu typická pro naší národní

povahu a přetrvává až do dnes v mnoha různých podobách (připomínám jen pro příklad
„spory o pomlčku" z relativně nedávné doby). Literární badatelé a i jiní vědci z jiných oborů
se dokážou často zaníceně přít o něco, co s narůstajícím počtem stránek obětovaných tomuto
sporu přestává být důležité a spor se stává jen tzv. pří pro při.
Z dnešního pohledu, co by se změnilo, kdyby Sandová Čechy opravdu někdy v minulosti
navštívila? Měli

bychom být v tomto případě hrdí, že naši zemi poctila svou osobní

návštěvou? Zlepšil by se náš postoj vůči jejím románům? Byla by jej díla více překládána a
čtena? Myslím si, že rozhodně ne.
Naopak si myslím, že fakt, že českou krajinu Sandová pravděpodobně nikdy neviděla na
vlastní oči a přesto budí dojem, že ji velmi dobře znala, je jen dalším potvrzením toho, že její
literární talent byl opravdu nesmírný a že její romány nic neztratily na své přitažlivosti.

" Frič, J.V.: Paní Sandová v Brandýse, aneb jen žádnou frašku, pane Kopecký!, nákladem Palečkovým, Praha,
'881, str. 61-62
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3. George Sandová a Čechy literární
3.1. První překlady a kritiky

První dílo George Šandové, se kterým se čeští čtenáři měli možnost seznámit, byla povídka
Leone Leoni. Tato povídka vyšla roku 1836 jako třetí svazek Bibliotéky zábavného čtení.
Nedlouho po vydání povídky se objevila první kritika 14 , která byla podepsána pouze značkou
-j-. Neznámý autor na počátku své kritiky vyjadřuje obavu, že český čtenář nebude spokojen
s nejednoznačným závěrem povídky:
„Povídka tato formou dosti zajímavá podobá se více episodě, z většího románu vyňaté, takže
mnohý čtenář po přečtení s neukojenou zvědavostí řekne: „A jakýž toho všeho konec? - Co
pak se dále s Julií dělo? Dal se Leoni konečně na dráhu pořádného života? - Byla s ním Julie
napotom šťastna?" A vskutku má v tomhle pravdu."
Své obavy dokládá vylíčením děje povídky. Mladá dívka Julie se zamiluje do vznešeného
Benátčana Leoniho a k zármutku svých rodičů s ním prchne. Z počátku je šťastná, ale brzy
zjistí, že Leoni je „nešlechetník, podvodník a vražedník" a jiné lže o své lásce. Přesto ho
nepřestává milovat. Až když chce zaprodat její čest a hrozí jí smrtí, pokud ho neposlechne,
skočí zoufalá Julie z okna, aby byla nalezena šlechetným hrabětem, který o ni pečuje a
následně ji požádá o ruku. Julie se však znovu setkává s Leonim, zahoří k němu novou láskou
a

opouští svého zachránce a následuje milence.

Ujištění o šťasném konci příběhu tedy povídce chybí, což bylo pro čtenáře v té době
Překvapením. Co však bylo horší, že dívka podlehla moci náruživé lásky, nepoučila se ze
zrady milence a vrátila se kněmu. Autorka nijak neujistila čtenáře, že dívka pak špatně
skončila, a tak se tu objevuje nebezpečná myšlenka - že snad bylo dívčino rozhodnutí
správné!
Autor však Dudevantovou omlouvá tím, že asi měla jiný záměr před očima, a to „ vyobrazili
nepřemožitelně náruživou lásku".

Přesto konstatuje, že u nás by se snad vkus urážel o

výtvory ducha jejího a vytýká panu Malému (Jakub Malý - redigoval Bibliotéku zábavného
čtení), že nevybral jinou povídku pro naše čtenářstvo. Na závěr své úvahy podotýká, že ve
Francii je jiná situace, ale že „ v Čechách nás nebesa na scestí francouzské nesvedou."
" Bibliotéka zabawného čtenj. Swazek třetj, obsahugjcj: Leone Leoni, powjdku z francauského panj
Dudewantowé, Kwčty, 13,1836, přjloha Xlltá, str.45-46
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Velkou část kritiky tvoří podrobný rozbor práce překladatelské, která je vcelku pochválena
až na výtku, že se místy překladatel držel příliš originálu. Z doložených příkladů tohoto
překladatelského nedostatku vyplývá, že povídka byla přeložena z němčiny.
V závěru si autor neodpustil ani výtku týkající se vzhledu knihy. Píše, že je škoda, že se lépe
nehledělo na „čistý tisk a typografickou oupravnost" a že i čtenář nemá rád, když kniha „na
mnoha místech makulaturou 15 zapáchá".
Po této kritice následuje portrét „Madame Dudevant" 16 , který připojil H.Týl. V poznámce
pod čarou autor vysvětluje, jaké důvody ho vedly k uveřejnění tohoto příspěvku: „ Zdáloť se
mi příhodné několika tahy - ne sice s duchem, jako s osobou - znamenité spisovatelky
čtenáře naše seznámiti". Dále uvádí, že se jedná o výňatek z díla právě v Paříži vycházejícího,
ale o jeho názvu se nezmiňuje. Portrét má být pokračováním cyklu portrétů současných
osobností. Svou poznámku autor zakončuje přáním a výzvou, aby i jiní

se podíleli na

pokračování tohoto cyklu.
Z článku se čtenář pravděpodobně poprvé dozvídá, jak Madame Dudevantová vypadala. Jsou
tu zachyceny její typické rysy, které člověk, který ji viděl, byť i jen na obraze, nikdy
neopomenul v duchu tehdejšího romantismu zdůraznit, když chtěl její charisma přiblížit
čtenářské veřejnosti. Především byl zmiňován její uhrančivý pohled vyhlížející z pod černých
kadeří.
Tak například později nacházíme v pamětech Karoliny Světlé popis Šandové, jako ženy
„ temných, zádumčivých očí"a „havraních kadeří" 17 . Další nadšený obdivovatel Šandové, Dr.
Čejka zase na dotaz Boženy Němcové, jak Sandová vypadala, když ji provázel při její
návštěvě Prahy (údajné setkání se mělo odehrát někdy v padesátých letech 19. století,
Šandové tedy mohlo být asi padesát let), odpovídá, že to byla žena nepříliš krásná, která ale
„•••jakmile promluvila, tož jí vyskočila taková jiskra z očí, a tahy její nabyly v záři

její

takového výrazu, že předčila co do krásy každou smrtelnici na této zemi zrozenou a tudíž i
také vás. Musím se vyznat, že pokaždé jsem se zachvěl, když na mne znenadání upřela
zrak." 18
v

Zpět však k prvnímu portrétu paní Dudevantové. Autor pozoruje u popisované ženy i některé
^ s y typické pro muže, neopomene zmínit její polomužský župan a činnost, kterou se právě
zabývá: výrobu cigaret (Sandová byla často hanlivě nazývána „francouzskou mužatkou").
Můžeme si domýšlet, že ho její celkové vzezření částečně udivuje, částečně šokuje, ale
15

wakulatura - odpadový papír
,7 T ýl, H.: Madame Dudevant, Kwěty, 3,1836, přjloha Xlltá, str. 46-47
18 Světlá, K.: Z literárního soukromí, 1, SNKLHU, Praha 1959, str. 283
Idem, str. 285
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zejména fascinuje, takže v něm nakonec převládne pocit „spanilé ženskosti", kterou krásný
zjev Šandové vyzařuje.
V článku je
spisovatelky:

popsán také

„tvůrčí proces", během kterého vznikají

romány francouzské

Podle svých slov nejraději pracuje na venkově v kruhu rodinném, kde její

blízcí „z náklonnosti noc v den promění, kdykoli toho žádá; neboť toliko v noci psává, a pak
nerada o samotě bývá." Celé noci píše - raději by ovšem diktovala, ale to by přitom mnoho
cigaret vykouřila a toho se musí chránit. Přes den spí, vstává kolem poledne (zde autor
neopomenul upozornit, že polednem je ve Francii myšlena doba pozdější než u nás), pak
přicházejí návštěvy, poté následuje oblékání a posléze se jde do některého divadla na
představení.
Autor decentně naznačuje i bohatý milostný život spisovatelky. Její vztah k hudebnímu
skladateli Lisztovi, přátelství s mladými muži...Ale vzápětí ujišťuje čtenáře, že její srdce
zůstalo čisté a skládá hold jejímu dílu: „Prvnější život její nebyl mírný - i naučilať se znáti
srdce lidské, a z poznání toho - spojeného s krásným vroucím citem a bohatou fantasijí,
povstávají ony podivné malby, prosté, pravdivé a pohnutlivé, jenžto ji za dnů našich tak
znamenitým úkazem ve francouzské literatuře činí."
Autor portrétu vyobrazuje spisovatelku nejenom jako krásnou a obdivovanou ženu, ale i
jako velkou autoritu v literárním světě. Můžeme se jen dohadovat, proč byl takto pochvalný
Portrét

zařazen za nepříliš příznivou kritiku povídky Leone Leoni (autor se ve své poznámce

omlouvá za zařazení úryvku na neobvyklé místo v listě). Je pravděpodobné, že cílem bylo
napravit negativní dojem, který mohla u čtenářů vyvolat literární recenze.
Sandová vzbuzovala po celý svůj tvůrčí život vždy velké emoce - buď nesmírné nadšení a
obdiv nebo naopak zdrcující kritiku a odsouzení. To potvrzuje i vzpomínka Karoliny Světlé,
kterou uvádí ve svých pamětech: „ Matka patrně zhrozila se obrazu, který jí o nebohé
Šandové podával, o níž přinúšívaly časopisy tehdáž nejneslýchanější zprávy, hanopisy to
o
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skandalósní vedle nejnadšenějších chvalozpěvů. "

J

ak jsem

Sv

již uvedla v první kapitole své práce, Sandová napsala ve čtyřicátých letech mimo

Ých „českých románů", jejichž ohlasům se věnuji v následující samostatné kapitole, další

dvě práce, které se zabývaly českými dějinami. Jedná se o historické studie Jan Žižka a
Pr

okop Holý. 20

19 S

20

větlá, K. : z literárního soukromí, I.dfl, SNKLHU, Praha 1959, str. 219

Sand, G , Jean Ziska, episode de la guerre des Husites (Paříž 1843), Procope le Grand (1843)
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Tyto studie do češtiny přeloženy nebyly, ale ohlas měly velký, především mezi českými
vlastenci. Studií Jan Žižka se zabýval Antonín - Rybička Skutečský. Roku 1846 uveřejnil
v

,

Ol

v časopise Květy článek Žižka, obraz historický od paní Dudevantové.
V úvodu článku připomíná čtenářům, že se jedná o autorku v
prostřednictvím povídky Leone Leoni.

Sandovou označuje

Květech již známou

dále za autorku Consuely a

chválí ji, že i ve svých dalších pracích na Čechy nezapomíná. Její studii charakterizuje jako
obraz historický, ve kterém se francouzská spisovatelka rozhodla představit svým krajanům
„slepého hrdinu českého".
Neváhá upozornit na četné historické a místopisné omyly, kterých se Sandová dopustila, ale
omlouvá je nedostatečnými prameny, ze kterých byla nucena čerpat, protože jiné nejsou
v současné době ve francouzštině k dispozici.
Naopak chválí výstižnou charakteristiku osobnosti Jana z Trocnova a ducha i ideji husitství,
ve kterém „docela původně a zdařile si počíná". Nazývá ho mečem, pochodní a nástrojem
vtěleného hněvu božího, přirovnává ho k panně Orleánské i k Napoleonovi,

je pro ní

geniálním polním vůdcem, ale i státníkem a politikem. Jeho slepota je pro ni znamením jeho
velikosti:
„...jako Nemesis slepá se maluje, tak i Žižka, co služebník vyšší spravedlnosti a mstitel
tehdejší nekázanosti, slepým býti, že musel, aby zanechal Táboritům svatou po sobě památku
a dobyl Čechům jména znamenitého."22
Dále Rybička zdůrazňuje důležitou skutečnost, že Sandová konečně jako jeden mezi prvními
vysvětluje pravý název našeho národa, ve které jinak cizinci často chybují:
„Hnedle v prvním oddělení vytýká světu učenému, že větví oné Slovanů, jenž se Čechové
jmenují, „Bohemiens, Bohmen"
Francouzska

přezdívati tak nepříslušno jest, jako chtíti obyvatelé

Celty nazývati; jelikož Bojové, dle kterých Čechie Boheim sluje, od Čech

docela rozdílný národ byli."23
Zabývá se i skutečností, že Sandová hájí Čechy, když uvádí, že bezpráví, surovosti a
ukrutnosti, které se českým husitům předhazují a považují se za jejich typické atributy, se
v

odehrávaly ve stejné míře i v „krásné"

Francii a trefně přirovnává Václava IV.

k francouzskému králi Karlu VI.

Rybička-Skutečský.A.: Žižka, obraz historický od paní Dudevantowé, Květy, 1846, str.438-439
Idem
Idem
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Sandová se dále obdivuje postavení žen táboritských, kterým bylo dovoleno „účastniti se
porad mužských a s nimi do boje táhnouti", autor článku zde správně usuzuje, že tyto práva
by „horlivá zastánkyně ženské emancipace nynějšímu krásnému pohlaví přála." 24
V závěru článku si autor neodpustil ironickou poznámku směřující k našim německým
sousedům:
„Divno nám, že sousedé naši, jinak dosti kvapní v překládání spisů paní Dudevantové, co se
víme upamatovati, dosaváde ještě dílo toto na jazyk německý nevyložili" 25
Důvody, které pravděpodobně vedly německé nakladatele ktomu, aby nový spis paní
Dudevantové, pojednávající o slavné minulosti jimi porobeného národa, přešli bez
povšimnutí, jsou zcela nasnadě a myslím, že není třeba je vysvětlovat.

3.2. Ohlasy „českých románů" George Šandové
Vnímání francouzské spisovatelky českou společností se radikálně mění

v polovině

čtyřicátých let. V těchto letech píše George Sandová Consuelu a Hraběnku z Rudolstadtu
(1842 - 1844). Česká tematika obsažená v těchto románech vzbudí nadšení v řadách českých
obrozenců. Dějiště obou románu je z velké části zasazeno do Čech, autorka se v nich zabývá
českou historií a dává najevo své sympatie s husitským hnutím. To vše velmi pomáhalo
obrozeneckému úsilí českých vlastenců.
Cesta Consuely k našim čtenářům nebyla snadná. Román byl hbitě přeložen do němčiny, ale
úplný překlad Consuely a jejího pokračování Hraběnky z Rudostadtu vyšel až v šedesátých
letech v překladu Žofie Podlipské. Což byly bezmála dvě desítky let po publikování románu
v Revue Indépendante. První výňatek z Consuely přeložený do češtiny se objevuje v Květech
a plodech roku 1848. Úryvek vybral do časopisu Josef Čejka a je udivující, že se jedná o
pasáž pojednávající o setkání Consuely s Josefem Haydnem, ve kterém se české reálie
neobjevují. 26 O překlad Consuely se pokusil i G. Pflleger Moravský, roku 1861 se objevilo
v tisku oznámení, že odevzdal do tisku první část románu George Šandové, Consuelo. 27 Další
zprávy o tomto překladu se však nedochovaly. Roku 1862 proběhly tiskem dvě zprávy

24

Idem
Idem
6
Josef Haydn, Wyňatek z románu Consuelo., Kwety a plody, 8.července 1848, str. 8-17
" Obecné listy 1, 1861, č.23, str. 279
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oznamující, že se Žofie Podlipská chystá k překladu Malé Fadetky, Consuely a Hraběnky
z Rudolstadtu. 28
V korespondenci Karoliny Světlé je zachycena zmínka týkající se překladu Consuely,
Karolina Světlá píše sestře Žofii ze Světlé:
„Co dělá Hermina, co Consuelo? Consuelo očekává se i zde s netrpělivostí velkou. Pan farář
si dělá o ní zvláštní pojmy." 29
Francouzskou spisovatelku ale znali a obdivovali čeští vlastenci již před prvními překlady
jejích děl do češtiny, doklady o tom nalézáme např. v korespondenci Boženy Němcové,
z které lze vyvodit, že i ona byla odkázána na německé překlady děl Šandové. Píše o tom
Žofii Rottové:
„Těším se až mi povíš, cos všecko četla zatím, věřím ti, že se ti Sandová více a více líbí, i
mým ideálem je ta žena. Lituji velice, že nemohu číst spisy její v originálu, a ona nejvíce by
mi chuti dodávala učit se francouzské řeči. Povíš mi ale všecko z toho cestopisu, či je i v
němčině?" - A jak se ti může líbit ještě jiný, když čteš její ? Mně se vždy jaksi vše jiné
znechutilo, když jsem od ní cos četla, a vadila mi vždy v spravedlivém úsudku jiného, byť i
pěkného spisu." 30
A jindy: „Tedy jste četly opět plod ducha naší světice, Aurory Šandové ? Závidím Vám
známost jazyka, v němž ona píše, a ráda bych se mu učila jen už kvůli ní."31
0 tom, že Božena Němcová znala i román Consuela před jejím přeložením do češtiny, svědčí
1 její

vzpomínka, která je zachycena v „Obrazech z okolí Domažlického", které Božena

Němcová psala v letech 1845 - 46:
„Z koutského zámku, okolo něhož se pěkný park táhne, viděla jsem na vysokém vrchu
zbořeniny hradu Rýznberku a vzpomněla jsem si přitom na pověstný román „Consuelo" ,
jehož děj z větší části do těchto krajin položen." 32
Dalším důkazem, že naši vlastenci znali a obdivovali „české romány" Šandové již ve
čtyřicátých letech nalézáme v pamětech J.V. Friče, kde líčí své seznámení se Sandovou,
k němuž došlo na počátku r. 1847 v Paříži na přednáškách Cypriena Roberta. Na tuto
v

skutečnost upozornil VI. Brett ve své stati George Sand a Čechy:

2S

Rodinná kronika, sv. 1, 1862.Č.33 a Národní listy, 2, 1862, č.86,
Světlá, K.: Z literárního soukromí, Il.díl, SNKLHU, Praha, 1959, str.23
30
Dopis Boženy Němcové Žofii Podlipské z 3.10. 1852, Němcová, B.: Korespondence I, 1844-1852, NLN,
2003, str. 263 -264"
' Dopis Boženy Němcové Žofii Podlipské z 24.6. 1853, Němcová, B.: Korespondence II, 1853-1856, NLN,
2004, str. 45
" Němcová, B.: Vybrané spisy, sv. 4, - Básně-Stati-Dopisy, SNKLHU, 1957, str.42
29
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„ (Robert) nejraději tlumočil srbské hrdinské písně, jejichž výkladu pilně naslouchala, činíc si
poznámky, zamlklá, avšak živými pohyby a jiskrným černým okem nápadná paní... Po
přednášce dávala se vždy sprof. Robertem v tichý rozhovor a provázela jej pak často
z Collěge de France až k jeho tehdejšího bytu rue 1'Odéon, 32. Když jsem se byl s vřelým tím
přítelem Jihoslovanů blíže seznámil, byl jsem jí v nádvoří téhož domu také představen. Byla
to spisovatelka Consuely a Hraběnky z Rudolstadtu slavná George Sandová, jíž vykoktal
jsem několik díků za to, že vmyslila se v nešťastný osud a slavnou minulost našeho
národa..." 33

3.2.1. Dopisy českému národu

Vraťme se nyní k českým překladům

jmenovaných románů.

S nimi spojené jsou velmi

zajímavé dopisy, které jsou dnes již součástí naší národní historie.
Podlipská se po překladu Consuely rozhodla zaslat jeden výtisk českého vydání Consuely
s průvodním listem autorce. V korespondenci sester nalézáme i reakci Karoliny Světlé na toto
rozhodnutí její sestry:
„Nadšena jsem byla myšlenkou, že budeš Šandové psáti. Jak ji potěší ten tvůj dopis! Komu
děkujeme tolik radosti, tolik potěchy? Ona byla dobroditelkou naší mladosti. Nezapomeň jí
říci, že nás povznášela morálkou svou, to ji potěší zajisté více než vše jiné, neb že je génius,
to ví beztoho, a že sejí nikdo více na světě nevyrovná, taktéž." 34
Výtisk Consuely s dopisem Podlipské byl Šandové doručen prostřednictvím

francouzského

slavisty Luise Légera, který v té době navštívil Prahu a seznámil se s Podlipskou. Sandová jí
odpověděla osobním listem, který Podlipská ihned uveřejnila v Národních listech: 35

33
34

Brett,Vl.: George Sand a Čechy, Sborník Národního Muzea, 1965C-X-2, str. 57-80, str. 64-65
Světlá, K.: Z literárního soukromí, Il.díl, SNKLHU, Praha, 1959, str. 181

35

Dopis publikovala Podlipská ihned po jeho obdržení v Národních listech, Národní listy 5, z 21. února 1865,
dále ho publikoval Jeroným Holeček ve francouzštině v Časopisu pro moderní filologii, 1913 (r.III, str.413),v
Českém překladu ho vydal Fr.Bous r. 1919 v Ženských listech (č.6, str.5-6), v původním znění ho uveřejnil VI.
Brett ve své stati, George Sand a Čechy, Sborník Národního Muzea, 1965C-X-2, str. 57-80. Mnou citovaný
Překlad pochází z readeru k přednášce Phdr. Růženy Hamanové, Paříž v Praze, Praha v Paříži, která je součástí
cyklu přednášek Praha- křižovatka kultur, 2006.
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Madame,
jsem velice dojata zásilkou, kterou jste mi laskavě poslala, dostala jsem ji před několika dny
zároveň s přiloženým milým dopisem. Jsem tím poctěna. Cítím, že Váš překlad byl dělán
s citem a láskou, vybraně a šlechetně. Pan Léger mi poslal francouzský překlad vaší zajímavé
předmluvy. Přenesla mě do vzdálených časů, kdy jsem si vysnívala

Consuelina

dobrodružství a nemajíc dostatek informací, pokoušela jsem se proniknout a vcítit do génia
Čech, krásy jejich krajiny a do hlubokého ducha skrytého v symbolu kalicha. Neměla jsem
ani možnost ani prostředky jet do Čech a říkala jsem si, že pokud jsem se dopustila nějakých
chyb, Čechy mi je odpustí už pro můj upřímný zájem a vřelé sympatie. Zůstávám
přesvědčena, že národ, který měl tak dramatickou a pohnutou minulost, je a bude vždy
velkým národem.

Přijměte, vážená paní, mé díky a výraz mých upřímných citů

Palaiseau, Seine-et-Oise, 14.února 65.
George Sand

Roku 1867 vyšla v nakladatelství Kober Hraběnka z Rudostadtu opět v překladu Žofie
Podlipské. Podlipská

zaslala výtisk Šandové opět s průvodním dopisem (ani jeden

z průvodních dopisů se nezachoval), na který Sandová odpověděla 10.4. 1867. Následující
ukázka z dopisu, kterou uvádí také VI. Brett ve své stati byla ještě větším vyjádřením
sympatií a podpory českému vlastenectví:
„Horším se na sebe,... že neznám váš jazyk. Soudíc podle Vašeho dopisu, máte v srdci mládí
entuziazmu a víry. Ať Bůh vyslyší Vaše tužby, které jsou tužbami Vaší ušlechtilé vlasti!
Respektování národnostní je zásada, kterou Evropa volky nevolky usiluje prosadit, a den,
kdy Francie v tomto ohledu zklame, bude velkým viníkem, neboť pocítila posvátnost této
zásady a byla potrestána, když na ni zapomněla. Doufejme, že dobře chápaný zájem osvítí
v

národy, které nechápou citové otázky. Budoucnost musí určitě národy vrátit jim samým. Bude
nutno bojovat ještě dlouho a mnoho? Snad, je však nutno věřit a doufat stále, není-liž pravda?
Věřte mi, že mé srdce je s vámi a že projevy sympatie, které mi vyjadřujete a které, jak říkáte,
jsou sdíleny Vašimi čtenáři - měla bych říct našimi čtenáři - mě dojímají stejnou měrou,
jakou mě ctí..." 3 6

,h

Brett,VI.: George Sand a Čechy, Sborník Národního Muzea, 1965C-X-2, str. 66
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Dnes si už jen těžko dokážeme představit, jak velký význam měla tato slova v dopisech
Šandové pro české vlastence. V té době jsme byli národem, který teprve snil o svém
znovuobjevení a mohl jen doufat, že někdy v budoucnu bude uznán a vrátí se mu jeho práva,
rozvine se znovu jeho krásný jazyk a literatura. Jak těžká to byla doba a jak

důležitou

podporou byla povzbuzující slova Šandové pro české obrozenecké snahy, vyjádřila Podlipská
ve své odpovědi.
„Říkáte nám, madame: „mé srdce je s vámi". Ach, nevím, zdali si představíte, jaké blaho
nám prokazují tato slova v době, kdy veškeré bědy našeho národa stále narůstají, kdy se
nenávist našich německých krajanů, možno říci stává součástí našeho chleba vezdejšího.
Přišla k nám jako poselství z lepšího světa. Všichni chtějí na vlastní oči vidět váš dopis.
Osoby, které sotva znám, přicházejí ke mně, abych jim jej ukázala jako skutečný poklad. Ach,
jak máte pravdu, madame, ve všem, co říkáte o našich záležitostech a záležitostech všech
národů. Ano, je nutno bojovat a doufat, věřit a vždy bojovat. Nesmíme ztrácet odvahu a říkat:
„Co je mi do toho? Jestliže jednou bude lepší doba, nebudeme to my, kteří ji uvidíme";
naopak je nutno umět umírat a přitom stále ještě doufat. Může se to zdát dětinské pro
nadcházející dny, ale kdo tak učiní bude mít pravdu ve vzdálenější budoucnosti, která vždy
bude žehnat těm, kdo neustoupili. - Je nutno se podívat do historie, abychom se o tom
přesvědčili." 37
Tento dopis Podlipské nebyl dlouho znám, k j e h o objevení přispěl český romanista Vl.Brett.
V roce 1963 při návštěvě Paříže se dohodl s Georgem Lubinem na možné výměně
sandovských materiálů týkajících se českého kulturního světa. V roce 1964 zaslal Lubin
Brettovi fotokopii dopisu z 27. dubna 1867 napsaného Podlipskou francouzsky Šandové.

37

Brett,VI.: George Sand a Čechy, Sborník Národního Muzea, 1965C-X-2, str. 67
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3.3. První výklady díla George Šandové
Na konci šedesátých a začátkem sedmdesátých let se již

také můžeme setkat s prvními

výklady díla George Šandové. Její dílo a osobnost je v nich nazírána v rámci evropské popř.
úžeji

francouzské literatury. U Šandové je zdůrazňována především otázka ženské

emancipace v jejím díle a její romány s vesnickou tematikou. Od těchto studií se svou šíří a
hloubkou výkladu výrazně odlišují studie Žofie Podlipské, ve kterých se zaměřila na
podrobný rozbor jejích románů a pokusila se její tvorbu utřídit z tematického hlediska. Pokud
pomineme až bezmeznou nekritičnost Podlipské, postrádáme v jejích studiích také zařazení
Šandové do literárního kontextu té doby.
Do šedesátých let spadají přednášky Gustava Šálka o francouzské literatuře.38 Šálek se mezi
jinými osobnostmi francouzské literatury zabývá podrobněji i George Sandovou. Nejdříve
rozebírá její první romány - Indiánu, Jacquese, Lélii - a poukazuje především na otevřenost
autorky při líčení těžké situace ženy v nešťastném manželství, v kterém správně vidí hlavní
téma těchto románů. Toto téma povyšuje až na vzpouru autorky proti společnosti, J e ž ženám
tak obmezený obor činnosti vykazuje, jež všechnu vinu vrhá na hlavu ubohé ženy a muže
stejně vinného neodsuzuje, jež dívku nezkušenou nerozlučně přikovává k muži kolikráte bez
citu a bez duše." Chválí Sandovou, že se ve svých dílech snaží rozluštit otázky
nerozlučitelnosti sňatku a emancipace ženy.
Šálek se dále

stručně věnuje několika dalším románům Šandové, uvádí např. romány

Mauprat, Spiridion, Leone Leoni, Jana a venkovské romány, které nazývá „povídky z kraje".
Dále zdůrazňuje přínos historické studie o Janu Žižkovi, který tkví v tom, že podle něj byla
Sandová první mezi francouzskými spisovateli, která vypravovala činy národa, jenž
Francouzi až doposud považovali za shodný s cikány.
2 Šálkových

přednášek je ještě velmi zajímavá pasáž věnovaná Balzacovi, ve které ho

srovnává se Sandovou a poetickým jazykem plným mytických přirovnání ukazuje odlišnosti
°bou slavných autorů:
^Balzac jen zponenáhlu, po dlouhém namáhání a experimentování dochází uznání, George
Sand jako Minerva v plném brnění z hlavy Zeusovy v svět vstoupí a jej omamuje. Balzac
maluje dopodrobna, čím skrytější záhyb duše, tím důkladněji do ní vniká...George Sand
žaluje velkým štětcem duše nadšeně milující a nenávidící obrovské půtky...Balzac pesimista
38

Přednášky Gustava Šálka o literatuře francouzské, Literární listy, 2, 1865, č . l , 4,6.
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a realista nej horším způsobem, jistou okázalostí vždy dokazující, jak zlé chtíče nad dobrými
vítězí, tropící si smích z lásky. George Sand idealista, jenž má víru ve vítězství dobrých
andělů v duši lidské...a co nejnápadnější jest: on nejskvělejší znatel duše ženské čten a ctěn
nejvíce dámami, ona Učitelka neporovnaná ducha mužského a mužským pohlavím, ačkoliv
mu nelichotila, obdivována. Zdá se opravdu, jako by tito dvě Koryfeové se vzájemně teprv
dovršili, co jednomu schází, má druhý, a slučením těchto dvou povah a talentů bylo by nás
obdařilo největším literárním zjevem nových časů." 39
Roku 1869 vyšla v časopise Květy studie Miroslava Krajníka, O literaturách evropských,
zvláště pak slovanských. 40 . V prvním díle studie se Krajník zabývá otázkou ženy působící
v literatuře. Konstatuje, že „literární činnost žen stojí doposud dalece za literární činností
mužů" a přirozený důvod toho vidí v poměru ženy k lidské společnosti, která jí vykázala buď
roli služky nebo paní, což obojí je nesprávné. Dále ukazuje, že v historii až na ojedinělé
výjimky (básnířka Saphó) ženské spisovatelky nenalezneme, ale že „teprv v posledním a
hlavně nynějším století objevuje se žena v literatuře co mocný sok mužův, zvláště
v některých oborech, v které oko mužovo nikdy tak hluboko nevnikne a je nepochopí jako
oko ženy." 41
Po tomto úvodu se Krajník věnuje nejprve ženským osobnostem ve francouzské literatuře,
která podle něj zažívá největší rozmach v této oblasti. Jako první jmenuje paní Staěl. Krátce
popisuje její život, uvádí román Delphine, kterým se podle něj Staěl stala zakladatelkou tzv.
sociálního románu. Zdůrazňuje, že v tomto románu je hlavně vylíčeno „ postavení ženy ve
společnosti a konflikty mezi slušností, náklonností a zákonem". Román naznačil směr,
v jehož duchu pokračovali mnozí romantikové, zvláště George Sandová, kterou označuje za
následovnici paní Stael..
Hlavní látku děl Šandové spatřuje v tématech lásky a vztahu ženy a společnosti. Její spisy
nehodlá příliš podrobně rozebírat a tak letem světem jmenuje román Růžena a Blanka, který
Sandová psala spolu s přítelem Julesem Sandeau a ve kterém je podle něho zajímavý hlavně
konec zdůrazňující důležitost ženských klášterů. Dál jmenuje romány Indiana, Leone Leoni.
v>

André, který „přímo vybízí k opovrhování muži", Jacques - román o manželství. Ve výčtu děl
Pokračuje romány Lélia, Simon, Valentina, Intimní deník, Mauprat, Horác, Consuela.
Consuelu označuje za

autorčino nejlepší dílo a připomíná překlad Žofie Podlipské. Její

Pokračování, román Hraběnka z Rudolstadtu je však prý mnohem slabší než Consuela.

39

40

Idem
Krajník, M.: O literaturách evropských, zvláště pak slovanských, Květy, 4, 1869, č.34 , str. 267 -268
Idem. str.267
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Šandové si cení především pro její díla s vesnickou tematikou: „Velmi vynikla Sandová
v novém genru, v kterém se posléze pokusila, totiž v idylách a románech venkovských,
krásných to, poetických výtvorech." Jmenuje Janu, Ďáblovu bařinu, Františka Nalezence,
Malou Fadetku. (román Jana je spíše řazen k sociálně - tendenčním románům Šandové, za
skutečné vesnické idyly jsou považována až díla po něm následující). Na závěr se zmiňuje i o
dramatické tvorbě Šandové, kterou ale „nejméně získala". Její romány staví vysoko nad její
divadelní hry.
Krajník se ve své studii dopouští několika pochybení. Například názvy děl uvádí nejednotné
buď francouzsky či v českém překladu. U názvu povídky La petite fadette se dopouští i
pravopisné chyby - správný název se jménem hlavní hrdinky je La Petite Fadette. O ne zcela
přesném zařazení děl ať už tématicky, či z hlediska časové posloupnosti jsem se již zmínila.
Přes tyto nedostatky přináší Krajník kritický pohled na tvorbu Šandové, je schopen odlišit
díla slabší (dramata a Hraběnku z Rudolstadtu) a vyzdvihnout díla nejzdařilejší (Consuelu a
vesnické romány). V tom je přínos jeho kritiky, protože tento názor přetrval do dnešní doby.

Tento kritický pohled zcela chybí v jinak propracované studii Žofie Podlipské z roku 1872.
Studie nazvaná, George Sandová o minulé válce 42 ,

byla uveřejněna na pokračování

v časopisu Květy. Název je poněkud zavádějící, protože válečným tématem se Podlipská
zabývá pouze v prvním a druhém díle studie 43 , v dalších dílech se věnuje životu a některým
románům George Šandové.
V úvodu studie informuje čtenáře o novém spisu George Šandové, jehož název překládá,
Deník cestovatele o válce ( Journal ďun voyageur pendant la guerre). Tento deník psala
Sandová v roce 1870 v Nohantu, v době prusko-francouzské války 44 , kde se ukryla před
válečným nebezpečím, které ji hrozilo v obléhané Paříži.
Podlipská uvádí, že proti tomuto spisu byla vedena polemika v německém listě Bláter fiir die
Literatur Auslandes, ve kterém byla Sandová obviněna z rozšiřování lží o Prušácích. Navíc
byla tato polemika vedena úmyslně, protože byla napsána francouzsky, aby si ji Sandová
mohla přečíst a je jí vyčítáno, že se dosud nenaučila německé řeči. Následuje několik citátů
z jmenované polemiky a spisu Šandové, na základě kterých Podlipská Sandovou vášnivě
obhajuje a ukazuje nespravedlnost Němců.

Přestože některé vybrané citáty působí svou

** Podlipská, Ž.: George Sandová o minulé válce, Květy, 7, 1872, č. 19-22
Idem, č. 19, str. 147-148
Prusko-francouzská válka se odehrála v letech 1870-1871, Prusko útočí na Paříž, která po úmorných měsících
obléhání kapituluje. Výměnou za příměří bylo postoupení Alsasko- Lotrinska Německu (vráceno až po 1. svět.
v
álce), poté došlo ke krvavému potlačení Pařížské komuny, která vznikla na protest proti mírovým podmínkám.
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exaltickou stylizací až přehnaně, myšlenky v nich obsažené jsou aktuální i dnes a je
pochopitelné proč byly Podlipské a jiným českým vlastencům tak blízké:
„Což máme svědčit těm, kteří praví, že je republika záštitou všech možných intrikantních a
lakotných bídáků, kteří si přivlastňují právo k moci, pocházející z klamu a bídy, jež na ně
jiná moc uvalila ? Můj bože, můj bože! Tedy byla by republika stranou, nic než stranou! Není
tedy ideálem, filosofií, náboženstvím ? 45
Podlipská soucítí se Sandovou, která „po bouřlivém a pracovitém žití, zasvěceném velkým
prospěchům

lidstva" byla vtažena do válečné katastrofy její vlasti

a trpěla

touto

nespravedlností. Souzní se Sandovou v jejím vlasteneckém cítění:
„A kdo, jako ona, po celý život takměř s vlastí svou se totožní, jejím jménem mluví, za ni
myslí, za ni pracuje, ten trpí jejími ranami tak, jakoby mu vlastní srdce proklávali." 46
Některé ukázky z knihy budí dojem až vizionářský. Sandová zde tuší nebezpečné důsledky
mocenských požadavků Německa v budoucnu. Z jejích slov na dnešního čtenáře mrazivě
dýchají obrazy druhé světové války: „Německo podléhává téže politice (přirovnává diktaturu
Napoleona k Bismarcovi - moje poznámka) a z jeho vášnivých antipatií proti Slovenstvu
vysvítá, kterých mstitelů se strachuje." 47 Sandová se obrací k německému národu se slovy:
„ Ještě jedno století a vy se budete hanbit, že jste se dali za podnož osobní ctižádosti.". Na to
jí německý kritik odpovídá: „Kolikrát máme opakovat, že nebyla tato válka válkou
dynastickou, že to byl ohavný boj národa zdravého, kvetoucího a m í r u m i l o v n é h o proti
národu výbojnému, ošemetnému, neloyalnímu a ve zkázu padajícímu." 48
Sandová vyjadřuje i lítost nad německým národem: „Ubohé Německo, vědy, filosofie a
umění, Německo Goetheho a Beethovena! Jaký to úpadek, jaká to hanba! Ty vcházíš dnes do
neuprositelného úpadku, z něhož teprve vyjdeš pokáním, které se nazývá 89! 49
V té době nemohla Sandová tušit, jak dlouhá a krvavá bude cesta Německa k dlouhodobému
míru.
Několikastránkový rozbor knihy uzavírá Podlipská nadšenou myšlenkou o povaze díla
Šandové: „Smýšlení v tomto denníku, tak vřele a neohroženě dávané, tvoří veškerou povahu
spisů George Šandové. Láska k národu i k lidu, ku svobodě, k pravdě a k vymaňovacím
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Idem, č. 19, str. 147
^ Idem, č. 19, str. 147
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Idem, č. 19, str. 148, rokem 89 měla Sandová na mysli rok 1789, kdy se ve Francii odehrála velká
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pokrokům člověčenstva jest u ní hluboká, pravdivá a druží se velkým směrem svým ku vzletu
jejího génia." 50
Poté Podlipská plynule přechází k životu Šandové. Nejprve zmiňuje

její první román

Indiana , J e ž bylo výkřikem proti útlaku manželskému..." a které vzbudilo velký poplach
v Evropě, ne však svým obsahem, ale objevením jeho autorky, skrývající se pod mužským
pseudonymem a navštěvující kavárny v mužských šatech.
Podlipská se takto dostává k otázce ženské emancipace, nad kterou se zamýšlí v dalším díle
studie. Spatřuje v emancipaci ženy i jisté nebezpečí, které může způsobit přechod od svobody
do nevázanosti. Přirovnává nastalou situaci k prudce otevřeným vratům, kterými se všechny
ženy nedůstojně hrnou, jedna přes druhou a požaduje potřebu „pořadatele", který by tento
proces uspořádal. Úlohu takového pořadatele by mělo plnit vzdělání a výchova mládeže.
U Šandové nalézá správné pojetí těchto osvobozujících snah :
„Sandová byla jedna z těch, kteří pomáhali vrata svobody otevříti, ale její směr liší se jako
den a noc od přenáhleného polemisování o ženských právech, od kousavého polemisování
s mužskými, od nesmyslně jednostranného převracování vědy a umění od uzoučkého obzoru
dosavadního žití ženského. Ona hleděla naopak vyšinouti ženského ducha nad tento obzor,
obrátiti jeho zřetel k pravdám a zájmům všeobecným a touto snahou kráčela skrze nadšení a
svízele, skrze osvobozující boj a smutnou reakci svého záhadného století." 51
Po tomto zamyšlení pokračuje Podlipská podrobným popisem

životních osudů Šandové,

čerpá z její životopisné knihy, Histoire de ma vie (Příběh mého života). Líčí její poetické
dětství, které trávila na panství Nohant u své babičky, její první kroky ke vzdělání, výchovu
v klášteře. Zde se věnuje podrobněji otázkám víry. Sandová propadla v klášteře až jakémusi
náboženskému fanatismu, chtěla do kláštera vstoupit, ale její babička s tím nesouhlasila.
Mladá Aurora opustila tedy klášter a dále se v otázkách víry vzdělávala sama. Tak poznala i
myšlenky J.J. Rouseau, který měl podle Podlipské rozhodující vliv na její dílo.
Podlipská také objasňuje původ zvyku Šandové nosit mužské šaty a hájí tento zvyk
vysvětlením, že Sandová v mládí pomáhala svému vychovateli, který byl lékař a který jí tento
oděv doporučil jako praktičtější. K této otázce se vrací i při popisu literárních začátků
Šandové. Sandová po rozchodu s manželem odjíždí do Paříže s velmi omezenými finančními
prostředky a zde se převléká do mužských šatů, které byly odolnější nestálému pařížskému
Počasí a navíc takto mohla nepozorovaně a lacino navštěvovat divadlo.

1° Idem., č.20, str. 157
' Idem, č. 21, str. 163
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Podlipská podotýká, že Sandová byla pro své chování často nepochopena, což ale pramenilo
z neznalosti jejích děl: „ Teprva ve spisech svých nalézá tato bytost pravou půdu, v nich
teprva vtěluje se tak, že lze chápeti pomocí umění velkost její z nejopačnějších živlů
shledanou a obyčejností nepochopitelnou." 52 Zdůrazňuje význam životopisu pro pochopení
sepětí jí samé s jejími díly: „Čtouce životopis její, prostoduše a skromně psaný, vidíme,
kterak vyplývá obsah děl jejích uměleckých z této vzácné povahy, z tohoto ducha ješitností
netknutého." 53
V posledním díle své studie

se Podlipská věnuje konkrétním dílům, která jmenuje

chronologicky podle jejich vzniku a poukazuje na okolnosti, za kterých vznikly a jaké dopady
mělo jejich uveřejnění na život spisovatelky. Jako první uvádí román Rose et Blanche
(Růžena a Blanka), který vyšel ještě pod jménem přítele Julese Sandeau, dále

zmiňuje opět

Indiánu, která již měla na obálce pseudonym George Sand a která ji proslavila, Valentinu,
kterou psala již v Nohantu a zádumčivý román Lélii.
Připomíná také Listy cestovatele, které odrážejí pobyt Šandové v Benátkách, kde vznikly i
romány André, Mattea, Leone Leoni a jiné.
Zvlášť podrobně se zabývá Consuelou,

která je nám

„nebližším

a nejdražším ze spisů

Šandové". V Consuele vyzdvihuje její hudební téma a jedinečnost hlavní hrdinky, v níž
spatřuje ženský ideál:
„ Obsah tohoto románu je velkolepě rozsáhlý. Základ jeho tvoří umění hudební, zpěv jehož
velké poslání, ideální vplyv, mohutný kulturní význam, novou dobou vzrůstající, v něm je
pojmut jako v žádném jiném poetickém díle. Zpěv, co genius člověčenstva, vtěluje se
v podobě Konsuelině, ženské to povaze, která bez odporu vrcholí typus ženské laskavosti,
dobročinnosti, trpělivosti a ctnosti. Nemohu si pomysliti pravdivějšího ideálu ženské povahy
vůbec. Tento anděl zabloudí do českých hor a spisovatelka s ním" 54
V Consuele také upozorňuje na její husitské téma:
„...Přiznává se v privátním listu obvyklou skromností a prostotou, že nemohla velkých studií
konati k tomuto předmětu. Ji zajisté vedla analogie duševního procesu vlastního, když
z hlubin katolické víry, pro niž druhdy se fanatisovala, tyto duševní zápasy podstoupila, které
naše vlast krvavým písmem do dějin zapsala... I neznám spisovatele mezi cizinci, který by byl
přilnul tak vroucím srdcem k našim dějinám a k našemu národu, vyjímajíc ovšem výtečného

" Idem, Č.21, str. 165
Idem
54
Idem., Č.22, str. 172
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prof. Légera. Jakž bychom odolali spláceti jí na vzájem sympatií nej vřelejší,

která nás

zároveň pobádá chápati pravý základ její duševní činnosti."55
Podlipská uvádí i romány s vesnickou tematikou, podrobněji se zabývá romány Malá
Fadetka, Jana a Teverino. Malá Fadetka je pro ni metaforou autorčina dětství, obdivuje v ní
zdařile vykreslenou idylu, ve které se pojí obrazy nedotčené přírody milovaného kraje a
mravní čistota venkovského lidu. Jana je kniha, která „zasloužila by velice, aby byla do
češtiny přeložena" 56 Je to pastýřská pastorále, hlavní hrdinka je srovnávána s pannou
orleánskou.
Posledním románem s vesnickou tematikou, kterým se Podlipská zabývá, je román Teverino.
V souvislosti s postavou hlavní hrdinky, která je ptáčnicí, poukazuje Podlipská na to, že tato
postava je autobiografická. Sandová ve svém životopise vypovídá o jedné zvláštní schopnosti,
která je předávána v jejich rodině z generace na generaci. Jedná se o schopnost krotit a chovat
ptáky. Tato zvláštnost Šandové

zaujala i Karolinu Světlou,

zmiňuje ji v dopise Elišce

Krásnohorské:
„Čtouc Vaše o ptáčcích poznámky živě jsem si připomněla rozkošné místo v životopisu
Šandové, kdež rozepisuje se o nich s touže jako vy vřelostí a dosti nenalezá slov, by vylíčila
jich rozmilé vlastnosti a zvláštnosti. I jí jsou nejmilejšími a nej poetičtějšími tvory, je sto celé
hodiny s nimi se obírat, má jích plno v pokoji, kde se proletují, a nikoli v klecích, nýbrž na
ulomených větvích nocují. Mezi nej horlivějším psaním pořád na nich má oči. Jest mi to
přelíbezným znamením, že se o ptáčky teď tak zajímáte, tuším, že nám sama brzo něco
r Íl57
zazpíváte a nás potěšíte jako oni Vás."
Posledním románem, kterému se Podlipská věnuje podrobněji, je „klášterní román" Spiridion.
Hovoří o něm jako o díle, ve kterém „se jeví nejvíce nejvlastnější povahy spisovatelčiny":58
„Jest to román, v němž není láska veškerá mezi mužem a ženou, ale láska k bohu, k pravdě
osnovou, v němž není romantických zápletek zevnějších poměrů, ale mnohem hlubších a
zajímavějších, způsobených spiritualismem, mysticismem, pochybnostmi a pátráním po
pravdě... Poesie a vroucnost nedostižná dýchá v tomto vypravování a činí z otázek
v

metafysických a dogmatických živoucí postavy....Zdá se mi, že není možná, aby kdo tento
román s chladnou myslí četl. Dotýká se strun tak hlubokých a v každé i nejprostší a

55
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Idem
ldem.,č.22, str 173
Dopis Karoliny Světlé Elišce Kráasnohorské z 13.června 1867 v Světlá, K.: Z literárního soukromí, II.díl,

SNKLHU, Praha, 1959, str. 274
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nejvytříbenější mysli tak podstatných, že se s nimi ozývá upomínka vlastního čtenářova
ducha..." 59
V závěru studie Podlipská třídí romány Šandové do tematických skupin. Jedná se o jakýsi
první pokus o systematizaci děl Šandové u nás,

což bylo rozhodně přínosem. Podobné

roztřídění děl Šandové, samozřejmě odbornější převzal i VI. Brett v Dějinách francouzské
literatury.
První skupinu tvoří díla s vesnickou tematikou, ke kterým řadí již zmiňované - Janu, Malou
Fadetku

a

Teverino.

K románům filosofickým řadí mimo Spiridiona také Lélii a Listy

cestovatele. V poslední skupině jsou romány s ideou svobodné lásky: Jacques, Valentina,
André, Angibaultský mlynář, Indiana a mnoho jiných. Podlipská vyjadřuje obavu, že idea
volné lásky v nich obsažená, ,jest našim ideám a zvykům poněkud nepřístupnější." Zároveň
je ale obhajuje a vyzývá ke změně poměrů, ke které by tyto romány mohly být vodítkem:
„...jsou tyto romány nej důležitější, neboť jest čas, aby se začalo přemýšlet o poměrech
společenských, v jakých by byla konečně možná opravdová mravnost mužů i ženštin všech
tříd a poměrů, nejen některých do popředí postavených případech, vnichžto ještě bývá potřebí
lže a přetvářky, aby vše vypadalo, jak si to přejeme a jak to předpisuje mravní, nedůmyslný
zákoník." 60
Podlipská doplňuje, že na základě myšlenek a názorů vyjevených v těchto románech se také
Šandové činí známá výčitka z nemorálnosti a saint-simonismu. Už ale ponechává na čtenáři,
aby si vytvořil vlastní názor na ni po přečtení jejích spisů.

Jak jsem již uvedla v úvodu své práce, napsala Podlipská ještě další dvě rozsáhlé studie o
George Šandové, a to do časopisu Lada v letech 1891 a 1893. Přestože rokem uveřejnění tyto
studie nezapadají do této kapitoly, zařadila jsem je na toto místo především proto, abych
mohla dobře ukázat myšlenkovou návaznost a vývoj názorů Podlipské na Sandovou
uveřejněných v časopise Květy a téměř po dvaceti letech v časopise Lada.
První cyklus studií, které Podlipská nazvala Něco z mých studií o George Šandové, uvádí
v

nadšenou zpovědí svého neutuchajícího obdivu k Šandové (z tohoto úvodu jsem již ve své
práci citovala, str. 7), jejímuž studiu se Podlipská věnovala prakticky po celý svůj život.
Vyjevuje svoje odvážné rozhodnutí prostudovat a probrat její díla co možná úplně, aby sdělila
myšlenky v nich obsažené co nejvíce čtenářům. Zároveň se však obává, že nebude mít na
tento úkol dostatek času a také ji v něm bude bránit skutečnost, že všechny romány nebude
59

Idem, Č.22, str. 174
Idem, str. 174

60 . .

36

mít k dispozici. Z těchto důvodů vybírá pro svou první studii romány Lélia, Consuela,
Hraběnka z Rudolstadtu, Spiridion a dále dnes naprosto neznámé romány Mademoiselle la
Giutiure a Valvedre, které podle ní tvoří „společné souhvězdí démantových myšlenek" a na
nichž nejlépe ukáže mravní cenu názorů Šandové.
Jmenovaná díla rozebírá opravdu podrobně. Přestože rozbor díla v jejím pojetí znamená
hlavně velmi detailní popis děje příběhu, můžeme se tu již setkat o pokus vystihnout typické
charaktery hlavních postav románů a porovnat je mezi sebou. Takto dochází k zajímavému
srovnání Consuely a Lélie. Podlipská obdivuje Consuelu, ve které vidí posun od zádumčivosti
a marnosti pesimismu Lélie k pracovitosti, skromnosti v cílech a obětavosti mladé cikánky
Consuely: „Konsuelo není přeučená a přemudrovaná jako Lelia. Zůstala dlouho nevědomá.
Její žádosti a ideály nejsou titanické jako u Lelie. Nicméně dosáhla ve svém žití nejvyššího
ideálu o jakém Lelia pouze snila a nad jehož uskutečněním si zoufala, jehož dočkati se jí
souzeno nebylo." 61
V trpělivé práci Consuely spatřuje Podlipská prostředek ke splnění snů a vyjadřuje přání,
aby se obě hrdinky setkaly, protože pak by Consuela mohla naučit Lélii „tomu jedinému léku
proti všem nejistotám ducha, kterým jest láska k bližnímu, jež vyplňuje srdce tak, že tam
nezbývá místa pro vášnivé žádosti" a pak hned práci, která je pro duši rozhodně lepší než
neúrodné mudrování. Podlipská označuje Lélii za knihu trudnou a namáhavou a pedagogicky
ji nedoporučuje

ke čtení mladé mysli. Pakliže už se dostane román do rukou mladého

člověka, vyslovuje půvabné přání, aby použil Consuelu jako protilék k vyléčení se z temné
nálady, kterou mu nešťastná Lélia mohla způsobit. V Consuele nalézá odpovědi na
nezodpovězené otázky v Lélii, a tím také vysvětluje zvolené řazení rozborů románů.
V souvislosti s Consuelou vzpomíná Podlipská také

na „zbožňovaný dopis", ve kterém

Sandová vyjevila své sympatie k Čechám a zdůrazňuje českou tematiku v románu, která je
podle ní určena hlavně českému národu a to do té míry, že ani Francouzi nemohou tento
román dostatečně ocenit. Spolu se Sandovou věří v příchod lepších časů pro Čechy:
„...prorokuje našemu národu velkou budoucnost a mně zdá se , když minulost naši tak
v

věšteckým duchem pojala, že lze její věštbě do budoucnosti důvěřovat, jisto jest, že se stala
G. Sandová tímto románem tak naší jako žádný jiný spisovatel nečeský." 62
Stejně detailně jako Consuelou a Lélii se zabývá i Spiridionem. Uvádí, že jde o zcela jiný
román než dva předchozí, ale že jejich myšlenkový základ je stejný. Doporučuje Spiridion
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k četbě čtenářům, dokonce se svěřuje, že ví už o hotovém překladu, který však nenašel zatím
nakladatele.
Pozornost jakou věnovala tomuto duchovního románu pravděpodobně měla kořeny v její
korespondenci s Jaroslavem Vrchlickým, který Spiridion pokládal za nej lepší dílo Šandové.
Na závěr této první studie se Podlipská omlouvá čtenářům, že předložila jen malý zlomek
z děl Šandové, ale zároveň doufá, že jimi dostatečně naznačila hloubku jejích myšlenek. Za
pozornost také stojí její návrhy na další zajímavá seskupení románů Šandové - například díla
o velkých otázkách lidstva, o lásce, o poměru manželském, o emancipaci žen, o přírodě, o
vědě, o hudbě, o malbě, o sociálních otázkách.... zmiňuje se i o románech historických,
cestopisných a vesnických. Připomíná i její málo známé bajky pro děti a dramata. Také
informuje o rozsáhlé korespondenci Šandové, která právě vychází. Z této korespondence
Podlipskou zaujaly dopisy Šandové a G.Flauberta, ze kterých přináší citát, kterým uzavírá
celou studii a který výstižně vypovídá o tom, jak velký význam mělo pro Sandovou
spisovatelské poslání:
„Nuže, píšeme pro všecky lidi, kteří mají potřebu čisti. Nerozumějí-li nám, nemáme za zlé a
začínáme, zkoušíme znova. J, těšíme se a činíme pokroky. V tom vězí tajemství naší
vytrvalosti, naší lásky

kvěci. Avšak čím bychom byli bez těch srdcí, bez těch duší, do

kterých vléváme kouzlo umění svého? Sluncem bez paprsků neoživujícím přírodu." 63

Druhý cyklus studií 64

Podlipská

uvedla citátem Šandové, ve kterém se autorka zpovídá ze

své víry k bohu a rozebírá duchovní otázky. Podlipská uvádí, že v Šandové tyto ideje dřímaly
již od dětství a že sama Sandová se spíše pokládala za vtělení hlavního hrdiny duchovního
románu Spiridion, než za nešťastnou láskou zmítanou Indiánu. Přesto nebo právě proto se
Podlipská rozhodla v těchto studiích rozebírat romány, jejichž hlavním tématem byl poměr
ženy v manželství a význam lásky v životě ženy. Toto rozhodnutí zdůvodňuje tvrzením, že
Sandová nežila jen ve snění a v bádání o věcech božských, ale že její skutečný život jí byl
tvrdou školou a je zobrazen v jejích románech. Vybrané romány považuje ve velké míře za
autobiografické a z toho důvodu nejprve předkládá čtenářům vylíčení životních osudů
Šandové. Její život označuje za „nepřetržitý život neštěstí", která byla nezaviněná a která
vyplývala jedno z druhého, líčí osudy Šandové až melodramaticky, vidí ji jako ženu, která se
obětovala svým milencům a byla jimi nepochopena (zde se nabízí zajímavé srovnání
s charakteristikou Šandové, jak ji podal ve svém fejetonu Jan Neruda, viz str. 41). Podlipská

^ Idem, č. 23, str. 180
* Podlipská,Ž.: Z mých studií o George Šandové, Lada, 1893
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se podrobněji věnuje dvěma nej významnějším mužům v životě Šandové: Alfrédu Mussetovi a
Fryderyku Chopinovi.
Poté se vrací k rozboru vybraných románů jako jsou Indiana, Valentina, Mauprat, André a
další. Tyto romány spojuje téma nešťastné lásky ideální ženy k nemorálnímu muži, ale
Podlipská v nich nalézá i kladné mužské postavy, například hlavního hrdinu románu Jacques,
kterého srovnává s mužem slabochem a tyranem v románu André. I hlavní ženské postavy
románů je schopná porovnávat podobným způsobem jako ve studii z roku 1891. Takto vidí
rozdíl mezi Indianou, která byla zákony připoutána k nemilovanému muži, a Julií z románu
Leone Leoni, která byla otrokyní Leoniho z vlastní vůle a kterou

osudová vášeň

nutila

obětovat mu vše.
Posledním rozebíraným románem se stal Jean de la Roche, jehož rozbor je zajímavý hned ze
dvou důvodů. Podlipská o něm hovoří velmi pochvalně (jako ostatně o všech románech
Šandové), ale v korespondenci Karoliny Světlé se dozvídáme, že tento román její sestru
nezaujal. Toto hodnocení Světlé je celkem udivující, protože v románu se objevuje zřetelný
motiv oběti, kterou přináší mladá dívka své lásce a tento motiv nalézáme pak i v mnoha
dílech Světlé. Román však nebyl nikdy do češtiny přeložen, a tak se musíme spokojit s jeho
popisem Podlipské, ze kterého nevyplývá důvod, pro který by Světlá mohla dílo odsoudit.
Podlipská se v této studii pokusila vystihnout, jak se vyvíjely názory George Šandové na
manželství a jaké typy ženy vytvořila ve svých románech. Při rozboru jejích děl opomenula
nejspíš záměrně venkovské romány, ve kterých Sandová zobrazila manželství jako ideální
pouto mezi dvěma milujícími bytostmi.

Pokud bychom se pokusili vyvodit ze studií Žofie Podlipské

nějaké závěry, byly by

následující:
Studie Podlipské svědčí o tom, že velmi dobře znala tehdy dostupná díla Šandové, že se
ztotožnila sjejími filosofickými i sociálními názory, kterým věnovala svou pozornost
především v prvním cyklu studií v časopise Květy. Z článků v časopise Lada je již poznat
autorčina vyzrálost, která může být dána i jejím věkem, její rozbory románů jsou
propracovanější, především co se týče typologie postav. Podlipskou zde více zaujala otázka
ženské emancipace, ve které rozpoznala stěžejní téma Šandové. Z dnešního pohledu jsou
studie Podlipské, ač jim chybí kritické zhodnocení spisů Šandové, přínosem,

protože do

dnešní doby se u nás v takovém rozsahu Sandovou nikdo nezabýval, což vzhledem k tomu,
že Podlipská své studie napsala před více než dvěma sty lety, považuji za alarmující.
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3.4. Ústup zájmu o dílo George Šandové
3.4.1. Rok 1876 - nekrology

Ještě předtím, než začala sláva Šandové u nás pohasínat slavná spisovatelka zemřela, a tak
ač se dožila požehnaného věku 72 let nemohla naštěstí již sledovat pokles zájmu o její dílo,
který započal v 80. letech 19.století a týkal se nejen její rodné země, ale i Čech, které tolik
obdivovala.
George Sandová zemřela 9. června roku 1876.

I na sklonku svého života byla velmi

populární osobností, a tak se po celém evropském kulturním světě objevilo velké množství
nekrologů na její počest. I v našich periodikách jich vyšlo několik, některé byly jen stručným
oznámením, ale jiné rozhodně stojí za pozornost, ať už z důvodu jejich autorství (Jan
Neruda), či rozsáhlosti a umístění (celá titulní strana Lumíru). Všechny dohromady svědčí o
tom, že ještě v tomto roce byla Sandová skutečně uznávanou osobností literární Evropy.
Jeden

z prvních

českých

nekrologů

byl

uveřejněn

v Lumíru

Josefem

Jakubem

Toužimským. 65
V úvodu článku zařazuje Sandovou mezi nej větší literáty Francie - Voltaira, Huga, Dumase,
Rousseaua - a staví ji na první místo mezi spisovatelkami všech národů. Dále líčí její život
s důrazem na již obvyklé zajímavé detaily - výchova u bohaté babičky, pobyt v klášteře,
nešťastné manželství, útěk do Paříže a první literární úspěchy. Článek byl doplněn i portrétem
mladé Šandové, ke kterému se autor také vyjadřuje:
„Jestli dle obrazu z doby té pocházejícího souditi dovoleno, nebyla Aurora sice imposantní
krásou, avšak příjemnou ohnivou dívkou; černé jiskrné oko pod klenutým čelem prozrazuje
nejen horoucnost, ale i Francouzi charakteristický „ésprit", červené kulovaté rty smyslnost,
ohnutý nos a výraz tváře i pleť mužnost a odhodlanost."
Pozornost je v závěru článku věnována i vztahům Šandové k význačným mužům, kteří se pak
objevují v beletrizované podobě v jejích románech (to většinou v případě, že vztah nedopadl
dobře), nebo jsou v nich hlásány jejich myšlenky a názory. Mezi jmény slavných spisovatelů
a hudebních skladatelů, jejichž díla zůstávají živá po staletí, tu nalezneme i jména filosofů,
revolucionářů a socialistů, jejichž myšlenky tolik slavné a obdivované v 19. století již byly
zapomenuty:
65

Toužimský, J.J.: George Sandová, Lumír, 4, 1876, č.18, str. 318-319
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„...Musset vylíčen jest v románech Elle et lui (Ona a on), Jacques a Les lettres ďun voyageur
(Zápisky cestovatele). V románu Le compagnon du tour (Vandrovní tovaryš) vylíčen jest
Bourges, v jiných Chopin, Liszt, Mickiewicz, Piěre Leroux, Louis Blanc, Jules Favre, Ledru
Rollin aj. I názory a snažení jednotlivců, jako mysticism Mickiewiczův a Lerouxův (v
Spiridionu) byly jí výtečným pramenem. Všechna její díla byla mohutnou reprodukcí
zažitého a poznaného, ve všech jeví se neobyčejná znalost duše a všechna jsou prodchnuta
hlubokým názorem světa."66
Velmi zajímavý je nekrolog - fejeton uveřejněný 14. června 1876 v Národních listech, jehož
autorem byl Jan Neruda. 67 Neruda se i v tomto krátkém fejetonu jako i ve svých ostatních
dílech vymyká soudobé literární tvorbě. I z tohoto jednoho článku působí na nás jeho
jedinečnost, originalita a příslib jeho budoucí nesmrtelnosti, o které v jeho době nebylo vůbec
uvažováno, ale která je pro nás dnes nezpochybnitelná. V několika odstavcích se Nerudovi
podařilo vystihnout Sandovou jinak než bylo dosud zvykem. Líčí její život bez obvyklých
zavedených frází o nešťastném manželství (i když neopomíná uvést, že její manžel byl
pravděpodobně omezeným surovcem), vidí ji jako silnou a vášnivou ženu, geniální osobnost,
která by ale stěží mohla zůstat po celý život ve vyrovnaném dlouhodobém svazku s nějakým
mužem:
„Snad je to pravda, ale kdyby byl býval andělem, Sandová by dřív či později byla se přec od
něho odtrhla. Duch Šandové brzy prožil každý poměr a každou situaci, brzy vyžil a vysál
hloubku té které povahy, ku které ho byl osud právě připoutal, a pak již potřeboval zas
potravu novou a dovedl si ji také opatřit.... Na muži vůbec jí tak nezáleželo jako na muži
vznešeného ducha, a bylo v tom cosi démonického, že náklonnost její trvala jen, pokud
milovanému muži nevysála veškerou zvláštnost jeho ducha a nevylíčila ho ve spisech svých,
dle spisovatelské individuálnosti své... stála vždy při myšlence nové - ne k vůli praporu,
68

nýbrž k vůli praporečníku."

Tato odvážná a hlavně originální
kontrastuje například

charakteristika Šandové coby „ženského upíra" ostře

s prvním portrétem paní Dudevant uveřejněném v Květech v roce

1840, kterým jsem se zabývala již dříve69 a ve které autor pouze decentně a stručně
naznačuje, že Sandová měla i několik mužských přátel.
Vyvstává tedy otázka, zda byla Sandová spíše tou klidnou zádumčivou paní nohantskou
s posmutnělýma očima, jak jí s oblibou líčí Podlipská a jak se popisuje i ona sama ve své
66

Idem
Neruda,J.: George Sand - Feuilleton, Národní listy, č.163, 14.6. 1876
' Idem
69
viz kapitola „První překlady a kritiky"
67

41

autobiografii, či vášnivou ženou, která neváhala ve svých románech zužitkovat všechny své
milostné vztahy. Myslím si, že její spisovatelský talent spočívá právě v tom, že se v ní
spojovaly tyto dvě rozdílné osobnosti, a proto také byla schopna stejně dobře psát romány o
vášnivé lásce a vesnické idyly prosluněné láskou ideální.
Neruda stejně jako Toužimský tedy ukazuje, že ve svých románech Sandová popisovala
muže, které milovala a přejímala jejich názory. Zároveň však zdůrazňuje narozdíl od
Toužimského její individualitu:
„Ejhle - žena! Neboť jakož nesamostatna v názoru, byla zas nanejvýš samostatna ve své
tvořivosti, v poetické reprodukci dojmů zažitých - nosila dítě pod srdcem a porodila je pak
k obrazu svému. V každém díle jejím je obrovitá síla psychologická, duch filosofií veskrz
prosáklý." 70
Neruda se

také ve svém fejetonu nerozpakoval zkritizovat rozpačitost a rozporuplnost

některých nekrologů, které se objevily po smrti Šandové a ve kterých jejich autoři na jedné
straně líčí genialitu ženské spisovatelky a jedním dechem hned dodávají, že přece jen to byla
jen „pouhá žena":
„Velebí ji co jednoho z největších spisovatelů, ale úzkostlivě naznačují mez, nad kterou se
přeci jen nepovznesla, a to pro „ženskost" povahy své. Líčí ji co slabou a vrtkavou ženu,
často si s nejčistším citem lásky jen lehkovážně zahrávající, a vidí v tom zas „mužný směr"
povahy její. Mluví o její geniálnosti co o vzácném nebeském daru a zas praví s Meissnerem 71 ,
„že běh vtisknul na hlavu její nejtěžší, nejtrnitější korunu, jaká ženu tížiti může", totiž její
geniálnost. Chválí, haní, vypočítávají dlouhou řadu jejích spisů, vyprávějí hned při tom řadu
jejích zamilovaných pletek, řekněm skandálků, a ku konci dodají laciné: „budoucnost sama jí
v v

u72

posoudí - její chyby jí budou odpuštěny."
Rozbor Nerudova fejetonu bych chtěla uzavřít citátem, ve kterém Neruda kritizuje
nepochopení osobnosti francouzské spisovatelky a ze kterého jasně vyplývá, že i pro něj
měla George Sandová velký význam a že ji obdivoval nejenom jako spisovatelku, ale i jako
člověka velkého ducha:
v

„Jako

by žena jako

Sandová

potřebovala jakékoli

odpuštění!

Co

spisovatelka

je

monumentálně velká - co chcem s titěrnými výtkami pro život její! Byl to největší člověk-

70
72

Idem
německý básník
Idem
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žena, který se posud na poli literárním objevil, a díváme-li se naň ze stanoviska čistě
lidského, porozumíme mu."

3.4.2. Nezájem mladé generace literátů

V osmdesátých a devadesátých letech devatenáctého století se ve Francii prosazuje nový
umělecký směr - naturalismus a v Čechách ve stejné době vítězí kritický realismus. Sandová
je mladou generací literátů, kteří jsou reprezentanti realismu, zapomenuta. Pokud se o ní
v novinách píše, tématy článků jsou její milostné skandály, je jmenována v souvislosti
s Chopinem, Adamem Mickiewiczem a Alfredem Mussetem. Nastalou situaci vystihuje citát
z pamětí

Karoliny Světlé, ve kterém se ohrazuje proti jedné

kritice Šandové, která byla

převzata z ruských novin a která pravděpodobně nebyla příliš lichotivá:
„Jest prý celá ta kritika i s onou o Šandové poznámkou přeložena z některých ruských novin.
I vzkázala jsem panu překladateli, zda-li se chtějí páni Rusové takovým chvastem blamovati,
nechť tak činí, ale co že si pomyslí ve Francii (např. prof. Leger), když po těch jejích
sympatiích tak dychtíme, dočte-li se toho pohrdlivého výroku o autorovi, který v době, kdy o
nás nikdo nevěděl, nám věnoval několik tak skvělých prací, že jimi tehdáž zachvěl veškerým
vzdělaným čtenářstvem. Heyse 74 kdesi nedávno pravil, že „Consuelo" byla jeho první láskou.
A naši páni spisovatelé? Ohrnují nad ní svoje hloupě nosy." 75
Jindy se Karolina Světlá opět ozvala proti článku, který se zaměřil pouze na bulvární téma
z života Šandové:
„Jeden den přinesly Národní listy zprávu o slavném odhalení pomníku

George Šandové,

nejspíše Fricem, velkým jejím ctitelem, tam pašovanou. A již druhý nato den, jaký
škandalosní fejeton a zároveň bezvýznamný o ní a o jejím zeti. Co světu do toho, že se dcera
její s mužem neporovnala, především však světu literárnímu?" 76
Jak vyplývá z těchto úryvků, Šandové zůstali věrní jen její celoživotní obdivovatelé, mimo již
zmíněné Karoliny Světlé, to jistě byla Žofie Podlipská, která právě v devadesátých letech
vydává své studie o Šandové (podrobně jsem se jimi zabývala v předchozí kapitole), z čehož
73

Idem
německý spisovatel
75
Dopis Karoliny Světlé Elišce Kráasnohorské z 30.července 1889 v Světlá, K.: Z literárního soukromí, Il.díl,
SNKLHU, Praha, 1959, str. 596
76
Dopis Karoliny Světlé Elišce Krásnohorské z 17.srpna 1884 v Světlá, K.: Z literárního soukromí, Il.díl,
SNKLHU, Praha, 1959, str. 529-530
74
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vyplývá, že jedním z jejích důvodů pro vydání své studie, mohla být i skutečnost, že zájem o
Sandovou opadal.
Dalším velkým obdivovatelem Šandové byl po celý svůj život J.V. Frič. I on se pokusil
obnovit zájem o Sandovou. V roce 1880 uveřejnil článek ve Světozoru pod názvem Nešťastná
láska Šandové. 77 Frič se v něm zabývá vztahem Šandové a básníka Musseta. Fričovým
záměrem bylo pravděpodobně přitáhnout pozornost čtenářů prostřednictvím názvu článku,
který vzbuzoval dojem, že se jedná o nějaké zajímavé skandální momenty z milostného
života Šandové. Obsahem článku však byla plamenná obhajoba Šandové, ve které ji líčí jako
moudrou ženu, rádkyni, která se do Musseta zamilovat vůbec nechtěla a když to již připustila
byla tímto divokým rozmazleným dítětem velmi zklamána. Líčí Sandovou jako činorodou
ženu, která měla nad slabým mužem vždy morální převahu, a Musset je v jeho podání
sebevědomým slabochem, který se nikdy ničemu plně nevěnoval a podle vyčítal Šandové její
umírněnost a intelektuální omezenost. Celý článek, který se nese v duchu nekritického obdivu
Šandové, pravděpodobně byl ozvěnou jejího románu Ona a on, ve kterém se snažila vylíčit
sebe sama co nejlépe a obvinit Musseta z jejich rozchodu. Patří se myslím dodat, že tento
román napsala Sandová až jako reakci na román On a ona, který napsal bratr Musseta a ve
kterém je Sandová vylíčena jako „podlá svůdkyně mladého muže".

77

Frič, J.V.: Nešťastná láska Šandové, Světozor, 14, 1880, č. 4,5,6
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4. George Sandová v korespondenci našich literárních
osobností
Překladatelka obou románů, Žofie Podlipská

patřila rozhodně knejvětším obdivovatelům

George Šandové, jak jsem již ukázala rozborem jejích studií. Již od mládí byla vášnivou
čtenářkou jejího díla. Pocity vyvolané četbou zachycují dopisy, které psala svým přátelům,
sestře Johaně, Boženě Němcové a Jaroslavu Vrchlickému.
V dopisu Boženě Němcové z roku 1852 nalézáme ještě spíše spontánní nadšení ze Šandové:
„Dostala jsem tyto dni do ruky Briefe eines Reisenden od George Šanda, tu jsem na tebe
navzpomínala a nemohu opominouti, bych ti o tom nepsala. Učinily na mě dojem nemalý.
Spisovatelka zde mluví mnoho, skoro pořáde o sobě, bez marnosti, bez ostýchavosti. Tato
žena mi vždy tane na mysli, svítí mi co hvězda, od té doby, co poněkud jsem ji poznala,
práhnula jsem po jejím učení. A nyní se mi odhalila úplně, její vroucí srdce, neúnavný duch
její se mi objevily v úplné kráse jejich." 78
V letech 1875-1876 pobýval Jaroslav Vrchlický v Itálii. K tomuto pobytu se vztahují dopisy,
které si vyměňoval s Žofií Podlipskou. Dopisy jsou významné tím, že v nich Vrchlický
vyjadřuje své názory na literární a filosofická díla, které měly vliv na jeho vlastní tvorbu.
Knižní vydání této korespondence doplnil F.X Šalda předmluvou, kde se podrobně vyjadřuje
k významným jménům světové literatury, které se v dopisech objevují. Sandová zde patří
k nejvíce zmiňovaným:
„George Sand. Jméno, které se vrací nejčastěji v naší korespondenci a prostupuje ji celou jako
červená nit; vyskýtá se hned v prvním listě Vrchlického, pronesené se zbožným entusiasmem
věřícího." 79
V tomto dopise Vrchlický dokonce přirovnává Sandovou k Balzacovi:
„Čtu paní Sand a dělá mi velké potěšení. K ní by se měli modlit lidi, zrovna tak jako
k Balzacovi, ono to jde ale právě pozpátku. Divím se a nemohu pochopit, proč jen my tak
dobře vidíme, vždyť přec to je tak snadné dát se unésti krásou a zapláti myšlenkami." 80
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Dopis Žofie Podlipské Boženě Němcové z 12.9. 1852 in Němcová, B.: Korespondence 1, 1844-1852, NLN,
2003, str. 244
79
Dopisy Jaroslava Vrchlického se Sofií Podlipskou, Praha, 1917, str. XXXVI (předmluva)
80

Dopisy Jaroslava Vrchlického se Sofií Podlipskou, Praha, 1917, str. 6
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Z dnešního pohledu je zajímavé, jak díla, pod kterými je Sandová známa u nás i v zahraničí,
tedy - Consuela, Hraběnka z Rudostadtu, Valentina, Jana či Mauprat - Vrchlický buď ve
svých dopisech vůbec nezmiňuje, nebo je přejde jen zmíněním názvu (Mauprat). Zcela také
opomíjí její tvorbu s vesnickou tematikou - novely, které jsou dodnes populární a jsou znovu
vydávány a překládány:

Ďáblova bažina, Malá Fadetka, František nalezenec. To, že se

nezmiňuje o „českých románech" Šandové je také překvapující i z dalšího důvodu. Podlipská
byla jejich překladatelkou a zaujímaly u ní

v té době první místo mezi ostatními díly

Šandové. Především Consuela pro ni byla tím nej lepším, co Sandová napsala (viz studie
Podlipské Sandová o minulé válce strefy
Vrchlický věnuje mnohem více pozornosti tzv. filosofickým spisům Šandové, ke kterým
řadí například

Spiridion, Sedm strun lyry, Antonia, Jacques, Val vědře a další, která jsou

českému čtenáři Šandové zcela neznámá, ale i ve Francii stojí spíše na okraji zájmu
sandovských studií.
Stejný poznatek konstatuje i F.X. Šaldu již v roce 1917:
„Vrchlický znal z ní však podrobně i knihy, jímž vyhýbá se moderní čtenář nebo před nimiž
jest hotov dokonce pokřižovati se: nejen díla jejích subjektivně romantických počátků, její
individualistické vzpoury feministické, deklaračně lyrické romány, v nichž obléká do sukní
módní typ znuděnce byronovského a chateaubriandovského, „Indiánu", „Lelii", , nýbrž i
programové

romány

sociálně

filosofické

a humanitářské,

pojaté pod

vlivem

nauk

Lamennaisových a fantastické metempsychosy Pierra Leroux, „Spiridion" a „Sedm strun
lyry"." 81
Mezi díly Šandové, které Vrchlický znal přisuzuje největší význam Spiridionovi:
„Spiridiona četl jsem před pěti roky německého a loni originál. Je to apokalypsa moderní.
Zeptejte se mého bratra, jak jsme byli dojati touto hlubokou mystickou a velikou poesii. Až
budu si psáti o nějaké knihy objednám si ho opět- nalezl jsem v této novele co v žádné knize
p. Šandové, jež znám, něco neznámého a přec dobře tušeného, ono něco, které jako pečeť
dokonalosti leží na všech dílech, jež vyšla z rukou géniu. Snad je to veliký idealismus této
v

knihy, snad ta horečná touha poznati pravdu , snad konečně vědění že muky, touhy, sny a
halucinace tohoto mnicha prožil básník sám a že nelze veliké pravdy vysloviti než mythem a
symbolem." 82
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Idem., str. XXXVIII (předmluva)
Dopisy Jaroslava Vrchlického se Sofií Podlipskou, Praha , 1 9 1 7 , str. 11-12
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K podobnému názoru dospívá i Podlipská, ale až o patnáct let později, kdy publikuje
v časopisu Lada své studie o Šandové (kladně hodnotí Spiridion i ve své první studii
v Květech, 1872)
„Nevím, není-li Spiridion nejlépe psaným románem Šandové vůbec. Jeho mluva, sloh jest
učiněnou hudbou. Vyniká co do formy daleko nad Lélii a částečně i nad Konsuelu ještě. Není
tu nikde délky, těžký jeho obsah jest formou tak dokonale ovládán, tak energicky podmaněn,
že čtenářův duch nad ním se kloní co nad kyticí svěžích, rozkošných květů." 83
Studie však pochází až z roku 1891, v sedmdesátých letech ještě byla přesvědčena o
jedinečnosti Consuely, o které se, jak už jsem uvedla, Vrchlický se nezmiňuje vůbec.
V dalších dopisech Vrchlického se již objevuje i kritický pohled na Sandovou. Jeho kritika se
zaměřuje především na román Lélia a přiznává, že se v něm kdysi patrně zmýlil:
„Řeknu Vám upřímně jen několik slov o Lélii a prosím, byste mi řekla zda se neklamu. Po
třech letech vzal jsem ji začátkem tohoto měsíce do ruky, četl jsem, jak vůbec čtu tak veliké
věci jako spisy Šandové, ale neubránil jsem se jistým reflexím, jež valně seslabily můj starý
dojem. Při úchvatných scénách, při vší hloubce myšlenek, při všem, deklamuje mi dnes Lelia
trochu více než potřeba."

84

Zajímavé je, že Podlipská jeho úvahy příliš nehodnotí, nevyjadřuje svůj názor. Až ironicky
působí jedna její reakce na dopis, ve kterém Vrchlický kriticky hodnotí román Sedm strun
lyry. Přiznává, že je to první dílo, jemuž neporozuměl a byl jím znepokojen. Táže se tedy
Podlipské na její názor a ta mu v následujícím dopise odpovídá velmi stručně: „Také mne
neuspokojily, ale nevím už proč"
F.X Šalda ve své předmluvě uvádí důležitou skutečnost, že je třeba si při četbě dopisů, ve
kterých Vrchlický vyjadřuje své dojmy z četby Šandové a hodnotí tato díla, uvědomit, že jde
o korespondenci, která nebyla psána s úmyslem pozdějšího zveřejnění. Proto mohou jeho
soudy podléhat „náladovosti, na kterou má právo čtenář, hledající jen rozkoš, a dopisovatel
sdělující se jen o své dojmy a nepíšící veřejných recensí..." 86
Na závěr Šalda předkládá závěry, které jsou z četby patrné a o kterých už jsem se zmínila:
Vrchlický obdivoval Sandovou především ,jako velikého ducha a básnířku

filosofickou"87

nezmiňuje se o jejích vesnických povídkách a za její největší dílo považuje Spiridion.

83
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Podlipská, Ž.: Něco z mých studií o George Šandové, Lada 1891, č. 18, str. 139
Dopisy Jaroslava Vrchlického se Sofií Podlipskou, Praha , 1 9 1 7 , str. 108
Idem., Dopis Žofie Podlipské Jaroslavu Vrchlickému ze 3. ledna 1876, str. 54
Idem!, str. XL (předmluva)
Idem
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Dopisy Jaroslava Vrchlického přinesly nový, kritický pohled na dílo Šandové, ale je jisté, že
její osobnost měla pro něj velký význam, který nejlépe vystihuje citát z dopisu, který napsal
svému bratrovi z Itálie: „Je to nádherná paní a já nevím, zda ji více miluju či sejí obdivuju." 88
Další četné zajímavé zmínky o Šandové nacházíme v korespondenci Karolina Světlé se
sestrou Žofií Podlipskou a dále s Eliškou

Krásnohorskou. V těchto dopisech můžeme

pozorovat i jisté výhrady k některým dílů Šandové ze strany Světlé, což je ve srovnání
s korespondencí a studiemi Žofie Podlipské naprosto neznámý jev. V dopise sestře Žofii
z roku 1861 přehodnocuje Světlá svoje dřívější nadšení ze Šandové.
„Čtla jsem od Šandové: „Jean de la Roche" a „La valée noir" (Černé údolí), líbilo se mi to,
ale kde je ten frenetický obdiv, kterým jsem její ostatní práce hltala?" 89
V jiném dopise již z roku 1855 nalezneme dokonce i výtku týkající se Consuely, románu
tolik oblíbeném její sestrou. Karolina Světlá píše své sestře:
„Mám Consuelu sebou, ale čtu velmi málo, jsem pořád venku aneb robím něco v pokoji chci si poněkud odvyknouti toto jalové snění, umrtvující zdraví i rozkoš života, chci robit
cokolvěk, jen jsem-li činná přitom." 90
Podobné prvky jako v Consuele vytýká i dalším dílům Šandové. Můžeme si domyslet, proč ji
tato díla neoslovila. Světlá píše svoje dojmy z četby během pobytu ve Světlé, kde

v horách

poznává skutečný život a trápení chudých lidí, příčí se jí přepjaté a nepřesvědčivé city. Tyto
její pocity zachycuje dopis z roku 1868, kdy je znechucena nejen z románu, ale i z nevítaného
hosta, který obdivuje podobu lásky v románě vykreslenou.:
„Také nemám ktomu ani kdy, musím těšit a domlouvat jinde a jinák, skutečné ohledávat a
obvazovat rány, palčivé z krvavých srdcí se prýštící slze stírat z lící ubledlých a ztrhaných
bolestí opravdivou, nemám žádné trpělivosti zde s bolem vynuceným, se vzdechy a slzami
původ majícími v obraznosti podrážděné chorobné. „La dernier Aldini" nesmírný naň učinila
dojem, proč snadno se domyslit. Staví dílo to mezi nejlepší práce Sandčiny , pořád by jen
vypravoval o lásce mladého plavce k paní a velitelce své, krásné, líné, smyslné. Když začne,
točí se mi žaludek , jako když přijde na stůl tučná vepřová pečené, odvrátím tvář a hněvám se
na Sandovou, že svoje božské myšlenky pokálela pozemským blátem." 91
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Idem
Dopis Karoliny Světlé sestře Žofii Podlipské, ze 3. září 1861 in Světlá, K.: Z literárního soukromí, Il.díl,
SNKLHU, Praha, 1959, str.109-110
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Dopis Karoliny Světlé Žofii Podlipské z 30. srpna 1855 in Světlá, K.: Z literárního soukromí, Il.díl,
SNKLHU, Praha, 1959, str. 23
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Dopis Karoliny Světlé Žofii Podlipské z 30.srpna 1868 in Světlá,K.: Z literárního soukromí II, SNKLHU,
1959, str. 205
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Přestože Karolina Světlá nehodnotila některá díla Šandové pozitivně, vyjadřuje pochopení a
soucit se spisovatelkou při vypuknutí prusko-francouzské války v roce 1870. Je zajímavé, jak
se názory Světlé na problém fungujícího demokratického státu shodují s názory Šandové,
které je vyjevila ve svém Deníku cestovatele během války o rok později. Českým čtenářům je
zprostředkovala Žofie Podlipská roku 1872 ve své studii v časopise Květy.
„Byla bych zde zajisté šťastná a veselá, kdyby stály politické poměry lépe. Mámť pořád na
mysli ušlechtilou tu Francii krvácející a každý den si připomenu nebohou Sandovou. Jak asi
snáší neštěstí na vlast se hrnoucí? Zajisté nezamhouřila oka , co vypovězena válka. Těšila
bych se , kdyby tam byla vyhlášena republika, ale co je nej svobodnější státní forma platna,
když nejsou povahy tak dalece dospělé, aby si ji vážit dovedly? Zdá se, že schází Francii
charakterů, srdcí, mozků, zrovna jako nám, že tam není rukou dosti čistých, aby se chopily
pevně a s prospěchem otěží veřejných záležitostí a dále jich nezašantročily, jak již kolikrát se
stalo." 92
V dopise Karoliny Světlé z roku 1877 se již opět patrný velký obdiv k Šandové. Světlá ji
dokonce klade nad Dumase mladšího.
„Pokochala jsem se v „Marianne" od Šandové. Jaký to rozkošný párek, ten starý mládenec a
ta stará panna! Jaký dojem činí tato malá povídka bez děje, bez scenérie! Nikdy nedocílí
Dumas syn cosi podobného s tím ohromným aparátem svým. Není žádným poetou, neumí
udělati z ničeho něco. Největším umělcem přec zůstane na věky věkův ten, kdož v lidech
zdravé mysli nejjednoduššími prostředky dosáhne úkolu vší poezie - die Rúhrung

"93

Co pro Karolinu Světlou znamenala osobnost Šandové až dojemně vystihuje celkem
nenápadná poznámka v dopise Žofii Podlipské. V tomto dopise si Světlá stěžuje sestře na své
kolegyně v ženských spolcích, které ji nepomáhají. Také zmiňuje možnost, že ukončí svou
veřejnou činnost. Mezi těmito smutnými myšlenkami se náhle objevuje obraz Šandové jako
metafora klidu, porozumění a útěchy v těžké životní chvíli české spisovatelky.
„ Již vidím, kterak s e j í vyhýbají (práci), jak nevědí, kterak by se svých povinností zprostily;
zvolí si brzo někoho, kdož jim lépe vyhoví, nechají mne konečně na pokoji a já se vrátím zas
v

k svému psacímu stolu do stínu ořechu a zádumčivých očí nebohé Šandové."
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94

Dopis Karoliny Světlé Žofii Podlipské z 19.srpna 1870 in Světlá,K.: Z literárního soukromí II, SNKLHU,

1959, str.215
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Dopis Karoliny Světlé matce a sestře z 2.června 1877, in Světlá, K.: Z literárního soukromí, Il.díl, SNKLHU,
Praha, 1959, str. 230
94

Dopis Karoliny Světlé sestře Žofii, z 11. srpna 1871 in Světlá,K.: Z literárního soukromí II, SNKLHU, 1959

str. 217
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Eliška Krásnohorská patřila k velkým obdivovatelkám díla Karoliny Světlé. Stavěla ji na
roveň Šandové, a poukazovala na spřízněnost obou spisovatelek:
„Zdá se mi, že počínáte teprv žít, zasednete-li k onomu psacímu stolu, kde jsem Vás tak ráda
vídala pod podobiznou Šandové. Visí tam ještě ? Jak často myslívala jsem si, že byste zajisté
nalezla duši spřízněnou a sesterskou, kdyby náhle místo obrazu jejího ona sama se tam
objevila. Oč, že by ona zatoužila po Vás, kdyby mohla číst Vašeho Antoše, Váš „Kříž"?" 95
Světlá na tuto otázku reaguje hned v dalším dopise a nenalezneme v něm snad očekávaný
výlev

obdivu

předpokládat

k nedostižnému
například

v dopise

vzoru

francouzské spisovateky, jak

Podlipské,

ale naopak

znovu výtku

bychom

mohli

směřovanou

k sentimentálnímu románu:
„Aspoň desetkrát zasedla jsem k psacímu stolku - visí nad ním dosud Sandová, ač stále se na
ni hněvám pro její „Dernier amour" - a chtěla jsem Vám psáti, avšak opět a opět jsem byla
odvolávána a jinde za nutnější uznána." 96
V dalších dopisech již Krásnohorská vyjadřuje názor, že Světlá v mnoha směrech Sandovou
předčí:
„...Mně je „Zvonečková královna" každým dnem milejší a vzácnější, každým dnem nacházím
v ní nových krás a nikdy se nimi neunavím. Řikej si co chceš - já vidím v Tvých knihách
všecky přednosti Šandové bez jejich vad; její skvělou a žhavou obraznost a hluboké
porozumění životu, její mistrné líčení, krátce celé její umění, avšak bez přepjatých jejích
některých náhledů, bez výstředností jejího citu. Ušlechtilý, zdravý rozum má u Tebe vrch
nade vřením chaosu lidských vášní a myšlének, z něhož svá díla tvoříš. O kéž bys psala v tak
příznivých okolnostech, jako psala Sandová, pokud byla ve své síle; kéž bys mohla myšlénky
své rozpřádat v tak velkých rozměrech, tak zcela dle síly perutí svého génia, a ne dle délky
šňůry, na které jej drží knihkupci a redaktoři!" 97
Zajímavý je dopis Elišky Krásnohorské, ve kterém sděluje Světlé své rozhořčení nad tím, že
František Zákrejs ve svém článku o světové literatuře označil

Světlou za českou George

Sandovou a zdůraznil její vliv na Světlo především v prózách s vesnickou tematikou
(podrobněji jsem se tímto článkem zabývala v kapitole „Česká George Sandová", viz str. 42.).
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Dopis E. Krásnohorské Karolíně Světlé z 5.června 1869, in Světlá,K.: Z literárního soukromí II, SNKLHU,

1959, str.325
Dopis Karoliny Světlé Elišce Krásnohorské z 25. června 1869 in Světlá,K.: Z literárního soukromí II,
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SNKLHU, 1959, str. 325
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Dopis E.Krásnohorské Karolíně Světlé, bez data SNKLHU, Praha, 1959, str. 405

duben 1872 in Světlá,K.: Z literárního soukromí, Il.díl,
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„ ... u něho to zajisté není malice, píše-li o tendenci a o vlivu Šandové atd. Ovšem jsem pro
Zákrejse velmi zaujata, protože povídá stále něco, co dávno všichni víme a co přec žádný
ještě dosti důrazně neřekl, totiž , že jsi básnířka v nejušlechtilejším a jedině toho pravém
slova smyslu, měl ovšem říci, že jsi básnířka, jakou ani Sand ani žádný jiný romanopisec
jakživ nebyl, on především opominul položit váhu na nesmírný filosofický význam tvých
prací..." 98
O rok později Krásnohorská v jednom ze svých dopisů nadšeně chválí pro ni nej důležitější
rys tvorby Karoliny Světlé - její opravdovost v líčení lidské psychologie. V tomto ohledu se
může Světlé vyrovnat pouze Shakespeare:
„A nejen, že to jsou práce Tvé, ale miluji je i jinak, nacházím v nich opravdu něco, čeho jinde
není, leda v jediném Shakespearu, to jest: ten pravý pohled do lidského nitra, bystré seznání a
upřímné vyznání, co a jak tam je, tu není jediného slova, jež by lichotilo, či překrucovalo,
není čárečky afektované - a to jest o to větší přednost, třeba vezme-li se to pedanticky, jen
přednost negativní, - ba větší, než by se na pohled zdálo, neboť jak se aspoň mně zdá, nelze
přisouditi přednost tu ani Šandové, ani Bozovi, Hugonovi a podobným geniálním lidem už
naprosto ne, ba nevím věru z nej znamenitějších lidí žádného, jenž by mohl každou svou čárku
poctivě odpřisáhnout,..." 99
Krásnohorská velmi ocenila i paměti Karoliny Světlé a považuje je za zdařilejší než „Histoire
de ma vie" George Šandové:
„Čím jest životopis Šandové Francii vedle toho, čím tyto Upomínky budou nám! knížkou
budoární, románem jako každý jiný téže spisovatelky - Francie na ně větší váhy neklade a
také klást nemusí, ale Tvé Upomínky! Vedle poetického půvabu, jímž Tvůj začátek tak velice
předčí nad vstupem Šandové , jaké jsou to svaté památky národní! a proto setrvej ve svém
AQ "100
předsevzetí rozepsat se o r. 45, ...
Když si přečteme výše uvedené citáty, v nichž Krásnohorská obhajuje Světlou takřka proti
celé evropské literatuře, napadá nás, že je potěšitelné, že měla Karolina Světlá již ve své
době tak vášnivou obdivovatelku a zastánkyni jejího díla. Ale současně tyto názory působí
v
svým nekritickým nadšením velmi nevěrohodně. Hlavním cílem těchto dopisů bylo snad
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povzbudit naši spisovatelku v další tvorbě a dodat ji sebevědomí a víru v sebe samu, které ji
v některých těžkých obdobích života chyběly.

v

5. „Česká George Sandová"
Na počátku 20. století vycházejí

literárně historické studie věnované prvním českým

spisovatelkám, především Boženě Němcové a Karolíně Světlé. V těchto pracích a i dobových
kritikách jejich děl se často vyskytuje srovnávání s George Sandovou. Vyskytly se i spory,
které z nich přísluší titul „česká George Sandová". Karolina Světlá se po letech vyjádřila
k této situaci následovně:
„Bylo to „point ďhonneur", abychom měli také Sandovou, jejíž jméno hlaholilo všude a o
jejímžto vlivu nelze si teď již udělati pojmu." 101

5.1. Božena Němcová
Počátky snah o nalezení české George Šandové poutavým způsobem zachytila ve svých
vzpomínkách Karolina Světlá. Vypráví zde o tom, jak navštívila spolu s Boženou
Němcovou lékaře a především českého vlastence Josefa Čejku. Během této návštěvy 102 byla
Světlá okouzlena podobiznou krásné ženy, která byla součástí přepychové výzdoby bytu:
„Avšak můj pohled zůstal jako přitaven k iluminované litografii, v jednom z výklenků okna,
vedle psacího stolku jeho pověšené, představující dámu prostředního věku, snědé, výrazuplné
tváři, temných zádumčivých očí, oděnou v černé hedvábí, přes jejížto krátce zastřižené kadeře
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převzato ze studie Josefa Kopala: George Sandová a Božena Němcová ( Sbírka přednášek a rozprav, ř.3,
extense University Komenského v Bratislavě, nákl. Jednoty československých matematiků a fysiků, Praha 1937,
str. 5 - uvádí zde, že tuto poznámku Karoliny Světlé zaznamenala A. Čermáková - Sluková v náchodském
sborníku Božena Němcová, 1912.
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Návštěva u Josefa Čejky se odehrála pravděpodobně někdy v letech 1852 - 1854, jelikož Čejka vyčítá
Němcové, že je jí již „nějaký rok přes třicet" a že by se tedy měla považovat za dostatečně zralou na napsání
románu.
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lesku havranního byl přehozen malý krajkový závoj, malebně k nim upevněný větví růžově
• 10"}
kvetoucí akácie."
Josef Čejka se mezitím vysvětloval Boženě Němcové, kterým směrem by se měla její tvorba
nadále ubírat:
„Myšlenky plamenné, sršící, odvážné, pro které bychom vás velebili i nenáviděli, milovali i
hanili, o které bychom se mohli donekonečna hádati, myšlenky takové, které by se staly hesly
naší mládeže. Nutno nám v duševní stagnaci, v níž celý národ pohroužen, nikoli klidné
kontemplace, smavé hravosti, smířlivé harmoničnosti, nýbrž především ruchu, vznětu,
rozmachu, zápasu, smělého náběhu, sžíravého skepticismu, kteréž by měli v zápětí pokrok,
vzlet, vítězství, poznání to pravého života ideálu."104
Po

těchto ohnivých slovech si

Světlá uvědomila, která osobnost takovým způsobem

upoutala její pozornost a zároveň čí myšlenky obhajoval J. Čejka.
„Již jsem věděla, kdo je ta dáma, jejížto podobizna mě takovým kouzlem k sobě vábí, vášnivě
jsem zvolala: „Toť tedy spisovatelka Indiány ?" 105
Její otázka byla podnětem pro nadšený projev Josefa Čejky:
„Ano, ano", pravil mi hlasem slavnostním, „toť George Sandová, první žena všech věků
minulých i budoucích, nej pověstnější to autor naší přítomnosti J e n ž zastiňuje svým duchem
lesk všech vavřínů souvěkých, nevyjímaje slávo věnce Victora Huga, ano, jestliť to obraz
spisovatelky, již Němci e neostýchají nazývati ve svých literárních dějinách, das erste
Kunstgenie Frankreichs'. Žádný dosud muž nevnikal pracemi svými do takových hloubek,
nedotýkal se tak směle nej choulostivějších mravních otázek, neodvažoval se do takových
závratných výšin duševních, nepronášel tak odvážných pochybností o tom, co světem cností
se nazývá, netrhal rukou tak odhodlanou škrabošku z tváří lži a licoměrnosti, nepovznášel
dobro a krásu nad trůn tak kvetoucí, netřímal rukou tak pevnou a hrdinskou prapor pravdy
jako ona zázračná žena, již svět zato blátem nej špinavějších svých pomluv potřísňuje, a před
níž jako každý poctivec hluboce čelo k zemi svoje skláním." 106
Po tomto plamenném projevu, Čejka vypravoval, jak byl průvodcem George Šandové při
v

její návštěvě Prahy a jaký na něj udělala dojem. Nakonec se obrátil na Boženu Němcovou
s naléhavým přáním, aby následovala příkladu George Šandové a napsala ideologický román:
103

Světlá, K.: Z literárního soukromí, I, SNKLHU, Praha, 1959, str. 284
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Světlá, K.: Z literárního soukromí, I.díl, SNKLHU, Praha, 1959, str. 285
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Světlá, K.: Z literárního soukromí, I.díl, SNKLHU, Praha, 1959, str. 288
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Idem.
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„Kéž byste se chtěla státi naší George Sandovou a mne překvapiti,až z Itálie se vrátím,
knihou, v níž bych shledal ono sto palčivých otázek, které na mne šlehaly z očí Šandové."

107

Z předchozích ukázek vyplývá, že to byla právě Božena Němcová od koho česká vlastenecká
obec očekávala následování vzoru George Šandové. Na otázku, jak

s tímto očekáváním

naložila Božena Němcová, se pokouší odpovědět práce Josefa Kopala, Božena Němcová a
George Sandová. 108

Životní paralely

Kopal začíná srovnání těchto dvou spisovatelek tím, že konstatuje jistý životní paralelismus
mezi nimi. Obě ženy zažily ztroskotání svých ideálů v nešťastném manželství. Jejich reakce
na tuto skutečnost však byly různé.
Sandová se vcelku brzy vymanila z manželských okovů a začala svoji nezávislou literární
dráhu. První romány Šandové vypovídají mnoho o nesvobodě ženy a ostře vystupují proti
instituci manželství. Sandová se již nevdala a její milostné skandály ve své době otřásaly
celou Evropou.
Božena Němcová nedosáhla v českých podmínkách takové míry emancipace jako Sandová,
zůstala v manželství, ale i ona nacházela na své životní pouti milostná přátelství. Obě ženy
v životě velmi trpěly, obě žily často ze dne na den, aby zajistily živobytí sobě a svým dětem,
ale Sandová měla narozdíl od Němcové to štěstí, že se po letech vášní a bojů za své ideály
dožila klidného stáří na svém panství v Nohantu, kde si získala přízvisko „dobrá nohantská
paní". Boženu Němcovou životní útrapy předčasně uštvaly - byla mladší o šestnáct let než
Sandová, která ji o celých čtrnáct let přežila.

Víra v ideál
v

Další paralelou a asi nej podstatnější, která spojuje obě spisovatelky, vidí Josef Kopal v jejich
víře v ideál. Božena Němcová se ze své horoucí víry v ideál všeobjímající lásky a dobra
vyznává v dopise svému muži z 13. září 1857:
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Světlá, K.: Z literárního soukromí, I.díl, SNKLHU, 1959, Praha, str. 289
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Kopal, J.: George Sandová a Božena Němcová ( Sbírka přednášek a rozprav, ř.3, extense University
Komenského v Bratislavě, nákl. Jednoty československých matematiků a fysiků, Praha 1937
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„Touha ta, spočívá v duši mé jako kapka, která nevysýchá ani neodtéká, ale věčně se třpytí
jako diamant; je to ona touha po neskonalé Kráse a Dobru, je to ona touha, která člověka
z prachu povznáší, která, kdy se octne v přírodě, náruč mu rozevírá, že by vesmír k sobě
přitiskl, která ho vede na cestu Calvarie! - Touha ta spojena s láskou, láskou opravdivou, ne
k jedné osobnosti, ale ku každému člověku, k veškerému lidstvu, láska, která nežádá odplaty,
nalézajíc sama v sobě vše, snaha státi se vždy lepší a Pravdě se zblížiti, to je můj ráj, to je
moje štěstí, můj cíl. To mi dodává síly, to mne blaží, a bez té lásky co bych byla? 109
Toto vyznání se podobá vyznání z touhy po ideálu George Šandové: „ Máme všichni
neuhasitelnou touhu po ideálním krásnu: tedy touha má cíl. Tento cíl není nikde v našem
dosahu, tento cíl je nekonečno, tento cíl je Bůh." 110
Sociální myšlenky George Šandové, pocházejí z učení jejího přítele Pierra Lerouxe, pod
jehož vlivem vznikají i její takzvané socialistické romány, které byly u nás populární hlavně
za socialismu. Josef Kopal nachází i u Boženy Němcové takového učitele - považuje za něj
Matouše Klácela, zakladatele nové Jednoty bratrské, který Němcovou seznámil s učením
Pierra Lerouxe a dalšího socialisty, Louise Blanca.
Tímto

dochází k závěru, že i „výchova intelektuální" (poté co v úvodu studie porovnal

výchovu citovou) Boženy Němcové se pohybovala do jisté míry v okruhu myšlenek, které
poskytly Šandové osnovu jejich socialistických románů." 111
Božena Němcová měla silné sociální cítění, jak dokazuje například povídka V zámku a
podzámčí nebo Chudí lidé. Ve svých dílech však zůstává blízko trpícímu porobenému lidu a
nepředkládá čtenáři celosvětové koncepce sociálně ideologické, tak jak je nalézáme v díle
Šandové. Němcová tedy nesplnila přání Josefa Čejky

a nenapsala ideologický román.

Z pohledu dnešního čtenáře jí za to můžeme být jen vděční, protože právě pasáže v románech
Šandové, ve kterých zcela nebeletristicky prezentuje své sociální učení, jsou často zcela
čtenářsky nestravitelné a ubírají jejím jindy tolik poutavým příběhům na přitažlivosti.

Idealizace venkovského lidu

Další paralelu v tvorbě Němcové a Šandové nachází Kopal v dílech s vesnickou tematikou.
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Idem., str. 8
Idem., str. 11
Idem
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Shodným způsobem stylizace u obou autorek je idealizace. Vesnický lid je zobrazován jako
ideál a syntéza všeho lidského dobra. U Šandové tato víra v lid prošla roku 1848 krizí. Po
červnové revoluci nalézáme v její korespondenci následující věty:
„ A lid venkova? Lid venkova je strašně sobecký. Sedlák je nevzdělaný; ale řemeslník, který
chápe, který čte a který mluví, je v dnešní chvíli mnohokrát zkaženější." 112
Za své zklamání však později přičítá vinu sama sobě a spatřuje ji v tom, že neviděla lid
takový, jaký opravdu je, ve svém díle se však rozhodne zachovat věrnost idealizaci:
„Nemám již síly, abych mu (lidu) vmetla v tvář prokletí, jehož si zaslouží. Zastavuji se tedy,
obracím se k fikci a tvořím v umění lidové typy, jakých již nevidím, ale jakými by měly a
románech býti. V umění je tato záměna skutečností snem ještě možná. V politice je každá
113
poesie lží, která se vzpírá svědomí."
V této, pro Sandovou těžké době, kterou odhaluje ve svých dopisech, vznikají její vesnické
romány, které s těmito dopisy kontrastují, neboť naopak dýchají láskou, vírou v dobrotu
lidských srdcí, v lidskou sounáležitost a obětavost. Sandová nalézá ve svém psaní bezpečný
úkryt před těžkou životní realitou.
Podobně jako u Šandové nalézáme i u Němcové útočiště před krutým osudem v podobě psaní
idylického románu. O okolnostech vzniku Babička se zpovídá v korespondenci.:
„Po Hynkově smrti, když na mne všechny těžkosti, choroba, zármutek, bída, klam v lidech,
jež jsem za přátely držela - vše to když na mne doráželo a mysl moji tížilo, našla jsem
v spisech svých lístek, na němž poznamenán byl plán k Babičce již od tří let. Čtu s větším a
větším zalíbením, a jako nějaká fata morgana začne tu přede mnou vystupovat luzný obraz
údolíčka, do nejmenších podrobností, a vněm tichá domácnost Proškovic rodiny, v níž
babička hlavní osobou. - Nemohu to ani povědít, jak mne tenkrát vzpomínka ta, unášejíc
mne z trudu života do utěšených dob mládí, umírnila, potěšila." 114
Tuto analogii mezi spisovatelkami dokresluje Kopal ve své studii ještě jednou okolností. Obě
autorky čerpaly ze svých vzpomínek z dětství. Sandová psala pod vlivem vzpomínek na
příběhy, které jí v dětství vyprávěl česač konopí v jejím milovaném kraji Berry. I Němcová se
pomocí vzpomínek vracela do kraje svého dětství, idylického a útěšného.
Tématem idealizace venkovskému lidu u Šandové a Němcové
zabýval Zdeněk Hrbata. 115
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Idem., str. 16
Idem, str. 17
Idem, str. 18
Hrbata, Z.: Atributy lidu in Romantismus a Čechy, H&H, Praha, 1999
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se ve

stati Atributy lidu

Jeho cílem není porovnávat zmiňované spisovatelky a tímto způsobem dospět k obecným
závěrům, které by dokázaly analogie mezi nimi, naopak uvádí tyto hypotézy z počátku 20.
stol., na pravou míru:
„ Faktické nebo vágní paralely, z nichž obecně nejplatnější je ta, že obě poznačila idylickosentimentální linie romantismu i jeho sociální vizionářství, nemohou však překlenout rozdíl,
nemluvě už o nezanedbatelné rozdílnosti tvůrčích typů a různém záběru obou spisovatelek.
Jestliže je srovnatelný a modelový půdorys jejich děl, nelze současně přehlédnout, že tato
díla, s jejichž společenským ohlasem a působením se samozřejmě počítalo, jsou určeny
odlišnému prostředí. Skutečný lid ve Francii, jemuž se model epicky předvádí, se nachází
v jiné situaci než v Čechách, podobně jako je jiné „nelidové" publikum, které má být o tomto
lidu přesvědčeno."" 6
Z počátku 20. století pochází i další studie zabývající se Boženou Němcovou. Autorkou
článku Božena Němcová a soudobé ženské literární talenty je Žofie Pohorecká 117 . Pohorecká
upozorňuje na nedostatek v pracích o Němcové a chce ho napravit:
„Němcová je již půl století mrtva, ale její literární hodnota není však dosud vřazena přehledně
mezi světové zjevy současně tvořících žen" 118
Autorka uvádí Sandovou jako první ze spisovatelek, které měly vliv na Němcovou. Nazývá jí
Jakýmsi prvním úderem romantismu, jehož ozvěna jakoby byla doletěla až kduši její." 119
Dodala ji odvahy psát venkovské romány, ale Němcová Sandovou předčila:
„Neboť Sandová píšíc, sní o krásném a harmonickém životě, navráceném do klidné
nedozírnosti přírody. Sandová tkví svým cílem v naprostém romantismu, kdežto Němcová
vyrůstá z romantismu do realismu." 120 V Pohorské vesnici a v Babičce vidí Pohorecká víc
než vesnickou idylu, představuje pro ní již jakousi sociální vizi, která překonává romantismus
Zajímavá je úvaha autorky nad rozdílným pojetím funkce erotiky u Šandové a Němcové
( i jen možnost takového tématu v dříve citovaných studiích je nemyslitelná):
„Jest zajímavé porovnati, v jakém měřítku stojí v díle Němcové erotika k celkovému obsahu
121

a umělecké cenně knihy."

V Babičce v příběhu o Viktorce a její lásce k černému

myslivcovi vidí pouze prostředek a formovou náplň knihy, nepovažuje ji za obsah, stejně
soudí i o lásce Kristly k Mílovi a dospívá k závěru, že cílem knihy není erotika, ale svéráznost
místa, doby i lidí. Opak tohoto pojetí spatřuje u Šandové. Obsahem jejích děl je erotika a
116
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krajinomalba pouze její ozdobou. Hned za tímto zjištěním dodává, že přítelem Šandové byl
Alfred de Musset, a toto přátelství její duši jistě zkrášlovalo a obohacovalo. U Němcové však
shledává handicap, „že takové obohacení jí její přátelé z literárních kruhů nemohli
poskytnouti a že všeho musela dobývati sama." 122 Spojitosti nalézá dále mezi Němcovou a
anglickou spisovatelkou Elisabeth Barett-Browningové a také sestrami Bronteovými. Na
závěr vyhodnocuje, že „svérázná a prostá vůně Babičky", staví Němcovou mezi dokonalé
zjevy ženské literatury XlX.století. Zmiňuje se i o Karolíně Světlé, kterou považuje za její
nástupkyni, ale nedosahuje jejích kvalit.
„Světlá nemá však samorostlosti a původnosti Němcové, není počátkem, nýbrž pokračováním
uměleckého směru. Jejím dílem probíhá více vlivů a časových proudů." 123
Na závěr této kapitoly uvádím ještě pro zajímavost studii Jana Erazima Sojky nazvanou
Božena Němcová a uveřejněnou v časopise Jasoň již v roce 1859.124 Její pozoruhodnost
spočívá v tom, že autor se ve jmenovaném článku rozsáhle zabývá životem a dílem Boženy
Němcové, aby v jeho závěru vyslovil potěšení ze skutečnosti, že Němcová nenásledovala
George Sandovou v jejím náhledu na postavení ženy v manželství. V souvislosti s tím autor
kritizuje literaturu mající emancipační snahy, která se v té době začala objevovat a které byla
Sandová zakladatelkou:
„Žeť hlavně ženské, vyřivnuvši na pole literární a smuži rovného ducha míti doufajíce,
takových spisů tendenčních byly autorkami, jest na bíledni. Přihlížejíce však k výsledku spisů
takových, vidíme toliko rozhořčení proti zbrklým oněm messiášům víry nové, zmrzačení
literatury - leč blahé působení nižádné, nastaly zvláštní bibliotéky pro ženské, jichž, Bohu
díky! dosud nemáme."
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Pohorecká, Ž.: Božena Němcová a soudobé ženské literární talenty, Ženský obzor, 11, 1912, č.2, str. 40
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5.2. Karolina Světlá

Dříve než se začnu zabývat jednotlivými studiemi, kde je osobnost Karoliny Světlé
spojováno s George Sandovou, chtěla bych ještě uvést dva důležité okamžiky v jejím životě,
které jsou úzce spjaty s osobností Šandové.
Její první „setkání" s francouzskou spisovatelkou spadá

do jejího dětství a podle toho, jak

ho zachytila ve své vzpomínkové knize, nebylo příliš šťastné.
Učitel ve škole, kterou tehdy Johanka navštěvovala, objevil její první literární pokusy. Poté
velmi rozhořčen navštívil její matku a varoval jí před strašným nebezpečím, které její dceři
hrozí, bude- li jí dovoleno v této činnosti pokračovat. Jako doklad svých tvrzení použil
negativní vzor George Šandové:
„Snad bych věc tu mnohem lhostejněji pojímal", pokračoval se vzrůstající vážností, „snad
bych si i já myslil: nechrne tu holčičku spánembohem si hráti s básničkami a pohádkami
místo s panenkami, když ji to více těší, vždyť to nebude míti beztoho dlouhého trvání, za dva
tři roky jí nastane doba tanečních hodin, bálů, toalet, hlava se jí naplní pentlemi, tanečními
pořádky, ctiteli, a pero samo sebou z ruky jí vypadne, avšak dostaly se mi před nedávnem do
rukou spisy jisté Francouzsky, paní Dudevantové, jménem, kteráž píše pod pseudonymem
George Sand, ježto budí sensaci v nejsmutnějším smyslu slova...Káže ženám válku proti
mužům, přijala nejen mužský šat, ale i mužský mrav, jezdí, kouří, chodí do kaváren, prochází
se se studenty atd. Napomíná každého vychovatele dívčí mládeže k největší obezřetnosti
příklad ten truchlivý, kam až žena jest sto zablouditi, v čem si libovati
a jakých výstředností se dopustiti, vybočí - li z dráhy společností lidskou od pravěku jí
vykázanou, přilne-li k zaměstnání jinému než domácímu." 126
Z citovaného úryvku je patrné, že v této době (30. - 40. léta 19.století) je

spořádaná

měšťanská společnost v pravém slova smyslu zděšena zjevením „nebezpečné francouzské
mužatky". Je pobouřena způsobem života, jaký Sandová vedla, mužským oblečením,
126
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kouřením, byly pro ni nepřijatelné její názory na manželství, na lásku, na postavení ženy ve
společnosti.

Jaký obraz asi děsil české

dobře představit podle

středostavovské matky mladých dcer si můžeme

karikatur Šandové, kterých v té době bylo velké množství(viz.

přílohy)
Tato vzpomínka má z hlediska historického velkou výpovědní hodnotu, ukazuje totiž nelehké
postavení ženy ve společnosti té doby. Svoboda ženy a její emancipace patřily mezi hlavní
témata děl George Šandové. S ženskou otázkou byl také spojen přístup ke vzdělání dívek,
které bylo velmi omezené a bylo zaměřeno především na zvládnutí chodu domácnosti popř.
ještě na ovládnutí cizího jazyka (němčiny či francouzštiny) pro případ, že by se dívky měly
stát vychovatelkami či učitelkami.
Sandová tu zafungovala jako odstrašující příklad toho, kam vede duševní činnost ženy. Co
bylo důsledkem uvedení tohoto nebezpečného vzoru? Jaké byly další osudy talentované
dívky?
Poté, co učitel takto zasáhl do jejího vzdělání, musela Johanka opustit školu a zůstat pouze
v domácím prostředí a věnovat se ručním pracím, které samozřejmě jejímu tvůrčímu duchu
nesvědčily. Mladé dívce bylo však jejími rodiči povoleno další studium francouzštiny (ale ne
z pohnutek emocionálních, ale ryze praktických: pro případ, že by podnik pana Rotta
neprosperoval, by se dívka uplatnila jako vychovatelka či učitelka francouzštiny). Její
psychika však byla už zasažena a nemoc, která takto vznikla jí pak provázela po celý život.
Po zdánlivě šťastných letech, kdy se zamilovala a vdala za domácího učitele češtiny Petra
Mužáka, přišla krize v podobě smrti jejich jediného dítěte. Světlá ve svých vzpomínkách
otevřeně popisuje i těžké chvíle svého života:
„ Znovu jsem ochuravěla, a to tentokráte hrozným způsobem. Viděla a cítila jsem se stále ve
dvou osobách, což se mi někdy již za dětství, však vždy jen na několik minut, přihodilo, když
za neobyčejně parného dne po sedmihodinném ve škole pletení a háčkování, přerušeném jen
na půlhodinku cvičením se v německém či francouzském čtení a psaní, tělesně umořená,
duševně vyhladovělá, ze školy jsem se vracívala." 127
v

Tyto stavy provázené krutými bolestmi hlavy trvaly čtyři nekonečně dlouhé roky. Pomoc
přišla až v době, kdy rodinu Rottových začal navštěvovat budoucí manžel sestry Žofie.
Doktor Podlipský navrhl překvapivé léčení, a to neodkladné duševní zaměstnání. Prvotní
nápad byl prohloubení znalostí francouzštiny a příprava ke zkoušce z tohoto jazyka. A zde se
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opět objevuje jméno George Sandová v životě Karoliny Světlé a tentokrát vede (i když jen
zprostředkovaně a symbolicky) k lepším následkům než v prvním případě.
„Ještě tentýž večer vyhledala jsem si z knihovny mého manžela, jenž byl francouzskému
jazyku velmi mnoho píle věnoval, několik mluvnic. Probírala jsem se v nich hledajíc, co by
v překladu se mi hodilo. Mezi hledáním klesl můj pohled náhodou na rejstřík spisovatelů
světských a duchovních, přidaný k jedné z oněh knih. Utkvěl na jméně pátera Lamennaisa.
Připomněla jsem si, co mi byla sestra před málo dny vypravovala, čtouc kdesi jeho životopis:
„Proslulý tento přítel George Šandové, jemuž se Heine tak rád posmíval, že s ní hledá boha,
jehožto rozmluvami v ní vznikla myšlenka k „Spiridionu", románu to bez hrdinky a bez
ženské lásky, jenž náleží k nej významnějším jejím dílům, zahořel prý ve své mladosti
k nevěstě jednoho ze svých chovanců láskou blouznivou, a poznávaje, že cit tento jest
s tímtéž zápalem opětován, stalť se knězem, vztyčuje tím mezi sebe a dívku milovanou i
128
milující hráz nepřekročitelnou."
Inspirace vzešlá z tohoto příběhu vedla Světlou ke spontánnímu psaní ve francouzštině, a tak
vzniklo její první dílo: francouzsky psaný román v dopisech, nazvaný Un roman au hasard
(„Bezděčný román"). Toto dílko zaujalo mladého Vítězslava Hálka, který připravoval
společně s Janem Nerudou almanach Máj.

Na jeho žádost Světlá svoji práci zkrátila a

přepracovala pro potřeby almanachu a jelikož nemohla přijít na nový název, byl to Hálek,
který toto dílko pokřtil „Dvojí probuzení". Pod tímto titulem vychází

novela roku 1858

v almanachu Máj a zde se také poprvé objevuje pseudonym Karolina Světlá, který si autorka
vybrala pro své první literární „vystoupení" na veřejnosti.
Ponechání studia rodného jazyka George Šandové se tedy po letech ukázalo jako šťastné
řešení, protože francouzština byla jazykem, který si Světlá zvolila pro svůj návrat k tvůrčímu
psaní. Dvojím probuzením se Karolina Světlá vrací nejen do literárního života, ale i do života
samotného, končí jím období těžkého duševního utrpení, které bylo vyvoláno nevydařeným
manželstvím a hlavně smrtí jediného dítěte a zvolený název Dvojí probuzení působí jako
výstižná metafora této skutečnosti. Dovoluji si tedy konstatovat, že druhé „setkání"
v
s francouzskou spisovatelkou bylo šťastné a napravilo neblahé následky toho prvního.
Karolina Světlá nebyla za „českou George Sandovou" označována tak často jako Božena
Němcová a rozhodně jí nebylo v tomto směru věnováno tolik pozornosti jako v případě
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Světlá, K.: Z literárního soukromí, I, SNKLHU, Praha, 1959, str. 219

61

Němcové. Přesto bylo několik literárních teoretiků tehdejší doby přesvědčeno, že tento titul
náleží právě jí.
Roku 1873 vyšel v časopise Osvěta článek Františka Zákrejse nazvaný Rozhledy osvětové. 129
V tomto článku se Zákrejs zabývá vymezením pojmu světová literatura. Nesouhlasí s
názorem, že nemáme ve své literatuře díla světové důležitosti. Pokládá si otázku, kterou
literaturu lze pokládat za světovou a odpovídá, že to je nejen taková literatura která došla
světového uznání „neboť i ukryté zlato je zlatem a i zneuznávané umělecké dílo zůstane
dílem uměleckým." 130 Za světovou literaturu považuje takovou, „která se může vykázati
básnickými

děly

zjevujícími idey

své doby

pomocí

národních

látek

v

typicky

charakteristické mluvě sestrojených" 131 V duchu této myšlenky nalézá Zákrejs i u nás toto
„skryté zlato" a jmenuje Čelakovského Ohlasy, Kollarovu Slávy dceru, Erbenovu Kytici a
z děl nejnovějších uvádí ještědské romány Karoliny Světlé, Vesnický román, Kříž u potoka a
Frantinu. Těmito romány Karoliny Světlé se ale nezabývá a představuje tři její nové práce,
které vyšly v Knihovně národní v nakladatelství Otto, roku 1873. Jednalo se o novely
Cikánka, Společnice a O krejčíkové Anežce. Autor podrobně vylíčí obsah všech tří povídek a
poté shrnul hlavní rysy děl Karoliny Světlé. Zdůrazňuje její aktualizaci ženské otázky. Světlá
zobrazuje ve svých románech „ideu ženy volné v dobrém, ideu ženy co božské prozřetelnosti
mužovi" 132 . Za tuto ideu je Světlá vždy připravena bojovat. Zákrejs vidí její postavy jako
osobnosti, které ač zidealizované, svým jednáním přesvědčí čtenáře o pravdivosti příběhu a
vytvářejí souladné napínavé organické celky. Její romány jsou tendenční, ale její génius ničí
tendenci v intenci Vyzdvihuje její charakterizaci venkova, k jejíž věrohodnosti umí výborně
využít jazyk a jeho dialekty. Její romány nepostrádají ani epický humor. Právě ve vesnické
epice spatřuje Zákrejs kongeniálnost Šandové a Světlé: „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." 133
Toto přirovnání, ač bylo míněno velmi kladně, neocenila Eliška Krásnohorská, které bylo
proti mysli, že je tu Světlá vyobrazena především jako spisovatelka vesnických románů, a že
autor nezmínil filosofický význam jejích děl. (viz str. 23)
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K otázce vlivu Šandové na Karolinu Světlou zaujal nesouhlasný názor i F.X.Šalda. V
předmluvě ke korespondenci Vrchlického a Podlipské se vyjadřuje skepticky o vlivu Šandové
na Karolinu Světlou a přičítá jej Podlipské: : „ ... a na její dílo - ne na dílo sestry její, Světlé,
jak se obyčejně papouškuje- působila nohantská paní rozhodně jednak romaneskním
optimismem,

jednak

myšlenkami

sociálně

humanitními,

feministickými,

protiklerikálními." 134
Za českou George Sandovou označil Karolinu Světlou

Leander Čech, který

studiu osobnosti a díla Světlé věnoval několik svých prací. V úvodu

detailnímu

studie Karolina Světlá,

obraz literárně-historický se Čech také vrací ke vzpomínce Světlé týkající se návštěvy
doktora Čejky a komentuje Čejkovo přání, aby se Božena Němcová stala českou George
Sandovou, následovně:
„Tehdy netušil ani dr.Čejka ani Božena Němcová, která slíbila, že vyplní přání tak toužebně
pronesené, že českou Sandovou nebude Božena Němcová, ale ona mladá paní, která vábena
jsouc zvláštním kouzlem podobizny dámy

, že českou Sandovou bude Karolina Světlá,

tehdy ještě Johanna Mužáková, která za příčinou lékařské porady s Boženou Němcovou dr.
Čejku navštívila." 135
Kapitolu své studie, ve které se zabývá idealizací a charakteristikou románových osob Světlé,
uvádí citátem z životopisu Šandové, ve kterém Sandová popisuje teorii, kterou se řídila při
tvorbě svých románů:
„Dle této theorie román byl by dílem poesie i analysy, bylo by tu třeba pravdivých situací a
pravdivých i reálních charakterů kupících se kolem typu určeného ktomu, aby rozluštil
hlavní cit neb ideu knihy. Tento typ představuje všeobecně vášeň lásky, poněvadž skoro
všechny romány jsou historie lásky. Dle ohlášené theorie (a tuto počíná) jest třeba idealisovati
tu lásku, následovně tento typ, a nebáti se mu dáti vešjkerou mohutnost, po níž touhu máme
v sobě samých, nebo veškeru bolest, jejíž zranění jsme viděli nebo cítili. Ale nikterak
nesmíme svrci ho v náhodu událostí: zemříti musí nebo triumfovati, i nesmíme se báti dáti mu
výlučnou závažnostv životě, síly vynikající nad všednost, půvaby nebo strázně, které
překračují naprosto obyčejnost věcí lidských, ba i poněkud pravděpodobnost připuštěnou
většinou

inteligencí.

Zkrátka

idealisování

citu,

který

tvoří

obsah,

kdažto

umění

vypravovatelovu se ponechává péče postaviti tento obsah v podmínky a rámec reality dosti
136
smyslný, aby mohl vyniknouti."
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V těchto slovech spatřuje Čech nejlepší charakteristiku tvorby Karoliny Světlé. Její romány
jsou historie lásky, jejichž hlavními osobnostmi jsou bytosti idealizované, postavené v rámec
současné skutečnosti. Světlá vytváří takové postavy záměrně, chtěla tvořit vzory hodné
následování. Nejčastěji jsou těmito vzory ženy. Jsou to ženy, které jsou obdařeny inteligencí.
Jsou apoštoly hlásajícími nové evangelium, které přináší rovnost mezi lidmi, lásku ke
svobodě, je proti veškeré tyranii. Pro tyto hrdinky je typická obětavost a láska k povinnosti.
Všechny tyto charakterové vlastnosti můžeme v různých obměnách nalézt i u hrdinek románů
Šandové. Jejich nej příkladnějším obrazem je pravděpodobně Consuela, která podobně jako
například Evička překonává svůj strach, bojuje s přízraky i s lidskými předsudky, obětuje
svoji lásku, cítí se povinna pracovat na svém talentu, kterým ji obdařil bůh. Další spojitostí
mezi hrdinkami Světlé a Šandové je

nesoulad inteligence a fyzické krásy. Dívky jsou

popisovány jako nepříliš krásné, ale vždy se s jejich duševním prozřením projevuje i jejich
skrytá krása, kterým osvěcují své okolí. I u Světlé jsou hlavní postavy nositelé a šiřitelé
myšlenek autorce vlastních. Čech u Světlé vymezuje otázky jimiž se její postavy nejvíce
obírají. Jsou to myšlenky národní, náboženské, filosofické, umělecké, otázky svobody a
rovnosti lidí a otázka ženská. Opět můžeme říci, že stejnými tématy se zabývají i postavy
Šandové.
Z Čechovy studie však můžeme vyvodit i jeden výrazný rozdíl mezi Sandovou a Světlou. Pro
Světlou byla z pochopitelných důvodů prioritou otázka národní, před kosmopolitismem, bylo
pro ni důležité ideální vlastenectví, jež by zachránilo český národ. Sandová, která se
nemusela obávat o budoucnost silného francouzského národa, předkládá vize o změně
celosvětového řádu.
Tomuto rozdílu mezi Sandovou a Světlou se Čech věnuje podrobněji i ve své práci Karolina
Světlá: kritická studie 137 , v kapitole O původnosti prací Světlé. Zde ukazuje, že dokud
Sandová nepsala pod vlivem jejích sociálních učitelů, byl okruh jejích témat naprosto shodný
se Světlou. Uvádí jako příklad nešťastné manželství v románech Indiana a Valentina. Zároveň
však zdůrazňuje, že provedení děl je zcela jiné - Světlá své postavy zasazuje do zcela jiného
dějiště než Sandová, přizpůsobuje je životu českému.
V závěru této kapitoly shrnuje Čech své úvahy o vlivech na uměleckou tvorbu Světlé a
konstatuje, že Světlá není zcela původní v literární své činnosti, co se týče hlavních zásad
následuje hlavně vzoru Šandové, ale myšlenky její postavila na českou půdu a pátrala, jak
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podobné poměry odehrávají se v národním životě českého lidu. V tomto zaměření na česká
specifika spočívá její originalita a původnost.
Pokud se zamyslíme nad výše uvedenými analogiemi mezi George Sandovou a našimi dvěma
předními spisovatelkami, můžeme vyslovit závěr, že jistou spojitost mezi nimi určitě můžeme
nalézt. Bylo by i zvláštní, kdyby se její tvorbou nenechaly inspirovat. Myslím si však, že větší
podobnost se Sandovou nalezneme u Karoliny Světlé. Jedná se především o podobné typy
ženských

hrdinek. Němcová

byla přirovnávána

k Šandové

především

kvůli

svým

venkovským idylám. Její pojetí idealizace je ale odlišné od Šandové, venkovský lid působí
přirozeněji, Němcová zobrazuje lidové zvyky a tradice, pro Sandovou se venkovan stává
„apoštolem" hlásajícím její sociální vize. Toto přirovnání je zavádějící i z jiného důvodu:
venkovské romány tvoří u Šandové jen malou část jejího díla a nepatří mezi její díla stěžejní,
narozdíl od Němcové, které byla idealizace venkova nej bližším tématem. Naopak ještědské
romány Karoliny Světlé můžeme v jistých rysech přirovnat k románům Šandové z jejího
prvního období, ve kterém psala díla, jejichž hlavním tématem byla žena bojující za svou
lásku. Co se týče označení česká George Sandová, myslím si, že vzniklo z pochopitelné touhy
českých vlastenců po zviditelnění naší literatury i na poli tolik opomíjeném, jako byla ženská
literatura. Dnes jej spíše chápeme jako metaforu
literaturu.
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významu

George Sandová pro českou

6. Závěr

V posledních několika desetiletích zaznamenává osobnost a dílo George Šandové renesancí
zájmu jak v její rodné zemi, ve Francii, tak i v jiných částech světa (USA, severské země).
Zkoumáním jejího života a díla se ve Francii zabývá několik institucí a neustále vycházejí
nové práce, ve kterých se objevují nové aspekty jejího díla. Rok 2004 (100. výročí narození
spisovatelky) byl dokonce vyhlášen

francouzským ministerstvem kultury rokem George

Šandové. K obnově zájmu o Sandovou jistě přispívá i aktuálnost jejích myšlenek týkajících
se ženské emancipace a feminismu.
Sandová měla ve své době velké množství obdivovatelů po celém světě a ovlivnila mnoho
začínajících spisovatelů v období romantismu. Nesporný vliv měla i na naši literární scénu,
Její vliv je možné sledovat hlavně v dílech Boženy Němcové a Karoliny Světlé.
Největší zájem o Sandovou u nás proběhl

v 60 a 70. letech 19. století. O její ucelenější

výklad se zasloužila hlavně Žofie Podlipská. Její práce ač z historického hlediska jsou
významné, z hlediska literárněvědného již nesplňují náročné požadavky současné literární
vědy (jedním z důvodů je také až nekritický přístup Podlipské k dílu Šandové).
V druhé polovině 20. století jsou sice její díla znovu vydávána, ale hlavně pro jejich sociální
rysy, které jsou akcentovány a zdůrazňovány na úkor jiných (např. Vandrovní tovaryš). Roku
1976 (k stému výročí autorčiny smrti) vychází výbor několika jejích románů s doslovem VI.
Bretta a roku 1988 vychází Consuela.
O životě Šandové vypráví kniha A. Mauroise, Lélia, jejíž překlad u nás vychází roku 1966.
Tato kniha, kde je detailně vyobrazena především bouřlivá životní dráha Šandové, přispívá
pouze nepatrně k pochopení jejího díla (také to nebylo jejím cílem, ve Francii nebyla nouze o
vykladače díla Šandové.)
Je udivující, že i v dnešní době u nás není této osobnosti světové literatury věnována skoro
žádná pozornost. Myslím si, že není nutné vydávat souborné vydání jejího díla (už proto, že
obsahuje více než 100 svazků !), ale spíše se pokusit o ucelené kritické zhodnocení tohoto
díla. Jiným řešením by byl překlad některé ze starších nebo novějších prací týkajících se díla
Šandové do češtiny, což si ale myslím, že není řešení zcela vyhovující, pokud nebude tento
překlad doplněn odborným zhodnocením a českými souvislostmi.
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Zcela na závěr bych si dovolila malé zamyšlení nad možným významem George Šandové pro
dnešního čtenáře. Francouzská literatura 19.století je i u nás stále populární. Jsou to však
především představitelé realismu a naturalismu, kterým je věnována veškerá pozornost.
Fascinuje nás detailní přiblížení surovosti života a lidských povah (Balzac, Zola) bez jakékoli
idealizace. V našich životech jsou ale i okamžiky, kdy nám

náš vlastní život ukáže svoji

tvrdost tzv. z první ruky a potom netoužíme prožívat bolestné okamžiky

ještě jednou

zprostředkovaně v naturalistickém románu. V takovém případě se rádi necháme vést ideálem
morální čistoty talentované Consuely, prožíváme její tajemná dobrodružství, procházíme se
po uklidňujících nábřežích Benátek či hlubokých lesích kolem starého

českého hradu a

zapomínáme na realitu, která není zrovna taková, jakou jsme si ji představovali. Věřím, že
v takových chvílích nás odkudsi sledují zádumčivé oči Šandové a na její jindy tak vážné tváři
pohrává lehký úsměv plný pochopení.
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7. Resumé

Diplomovou práci George Sandová a Čechy jsem rozdělila do čtyř tematických celků.
První z nich nazvaný Osobnost a dílo George Šandové obsahuje pět podkapitol. V těchto
kapitolách jsem se zabývala zařazením francouzské spisovatelky do evropského kontextu,
jejím životem a stěžejními romány, dále jejími díly s českou tematikou, tzn. historickými
studiemi Jan Žižka a Prokop Holý a „českými romány" Consuela a Hraběnka z Rudolstadtu.
Závěrečnou kapitolou tohoto tematického celku tvoří kapitola věnovaná sporům o pobytu
George Šandové v Čechách.
Druhým tematickým celkem jsou ohlasy děl Šandové v Čechách od 30-40 let 19.století do
90.1et 19.století. Prostřednictvím dobových novinových a časopiseckých článků jsem se
pokusila popsat

vývoj názorů v české společnosti na

tuto slavnou francouzskou

spisovatelku. Ve třicátých a čtyřicátých letech 19.století se u nás objevují první překlady
jejích děl. Sandová je obdivována českými vlastenci, ale zároveň je středostavovskou
společností vnímána jako nebezpečný příklad ženské emancipace. Od poloviny čtyřicátých let
je hodnocena především jako autorka Consuely a Hraběnky z Rudolstadtu, jako spisovatelka,
která se pokusila pochopit smysl českých dějin a která je zachytila ve svém díle. Sedmdesátá
léta můžeme označit za dobu největšího zájmu o Sandovou u nás. Vycházejí české překlady
jejích stěžejních románů a objevují se již první výklady jejího díla, z nichž nejobsáhlejší jsou
studie Žofie Podlipské. Po smrti Šandové v roce 1876 následuje postupný ústup zájmu o její
dílo u nás, který je způsoben především nástupem nového literárního směru - realismu.
Třetí samostatný celek mé práce tvoří přehled názorů na George Sandovou, jak je zachycuje
korespondence našich předních literárních osobností: Žofie Podlipské, Boženy Němcové,
Karoliny Světlé, Jaroslava Vrchlického, Elišky Krásnohorské.
V posledním tematickém celku nazvaném „Česká George Sandová" jsem se zabývala tímto
pojmenováním, které bylo přisuzováno Boženě Němcové a Karolíně Světlé.
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8. Anotace

Základní údaje: Kateřina Kuncová
George Sandová a Čechy

Popis obsahu:
Osobnost a dílo George Šandové. Ohlasy díla George Šandové v Čechách 19.století. Díla
s českou tematikou (Consuela, Hraběnka z Rudolstadtu, Jan Žižka, Prokop Holý). Sandová
v korespondenci Žofie Podlipské, Karoliny Světlé, Jaroslava Vrchlickéhoa Elišky
Krásnohorské. „Česká George Sandová" - Božena Němcová, Karolina Světlá.

Klíčová slova:
George Sandová. Žofie Podlipská. Karolina Světlá. Consuela.
Žena v literatuře. Emancipace. Ohlasy francouzské literatury v Čechách.
Husitství.
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1. Portrét mladé George Šandové - autor neznámý
2. Portrét George Šandové pořízený rytcem H.Robinsonem r. 1842 podle portrétu
namalovaného malířem Charpentierem vNohantu roku 1838. Tuto rytinu věnoval dr.
Čejka Boženě Němcové. Pravděpodobně tento portrét obdivovala Karolina Světlá na
návštěvě dr. Čejky a jeho popis zachytila ve svých pamětech.
3. Skica George Šandové pořízená roku 1833 jejím přítelem Alfredem de Mussetem
4. Portrét George Šandové od Eugena Delacroix
5. Fotografie George Šandové od slavného fotografa Félixe Nadara, 1864
6. Fotografie George Šandové od Placida Verdota, 1875
7. Karikatura George Šandové, 1848
8. Karikatura George Šandové, 1848
9. Titulní strana Národních listů z 14.června 1876 s fejetonem Jana Nerudy
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•J«aja: Atelsésods Albrecht o d j e d . daee ptee tottnooieni
iiaplv, a nicM íkrtnuUm píra nťiaili „ná- Jméno Jsbo >aiB s pochopitelných příčinnebojuje. Tlichnl
6. března. Beatkoá KilU rada vyznaiena
ofiekávaJI viieKolte n
ad Hýriesa, kda h a d . sejlra pfeoooositl.
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jakolto
1
obecné
posdviienl
hnlharskébo
do Brssselo k olsltiei k r i l e s s H rodloy. O 01„Cbtrara lllllea'. Marodil Uto rada má dle Dnes ráno konala se v .sabnrsej crkrl
a sllba>}cb oprav.
národa,
vllehnt
ehtějf
své vlasti
nata
a B r a m l . naol »lc blllllbo an«ao.kornn
6. břetna. Následkem vyialřovánl proU.Baaaircta" dáwti poznr ua úředníky, abyjsanlečnl slavnost ss savraldinebo kulisu W
vybojovat
národní
a
státal samoala t«na]a domaíaka, la arclrtroda imiíIU n
a
rsnosU jakouž m»jl Srbelco
u Eyaattaml byl aatčesi ředitel ívtt-nekradil a porolnsati půjčky, jinak ale nemť. ohala. Obřad sjkonal metropoUU n pHtosprávu,
n Roara a p l t M o l raald narMrlU cara Alciandragenerál
aho ústavu,
do
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elaaJa Vliama. — V doplaa, Jaai k / i a CaH- 7. března lšísladkem tíhol vyíeltoTiínlvAlečníliorozpočtu,do vilky s míru e do Hrb lituje duse smrti onoho národního kotlete,
Povsul
c
l
m
a
j
i
stále
d
o
b
r
é
spojeni
s
ú
stlednlm
krada a a i U a . T a l i i . Corraap ", « « •« "nlai™ bylo zatčeno nikallk válených kopci v Tentu.
kot anu Aby pak .národní rada' také opravdu ponivadi tl je dobře vídnm, kdyby lan
jeitf
vjk
m v Bnkureltl, odkud! jich oo dan doo poréill, la g a n a r l l I f o i l l r llial, abf b»l
ekoorem
dopisy. Vlastni, velký boj poGenerál Eynatten aa- byl. nijak .národní', budou v ni provincie bjl ns tlvn, la by Brbsko jit dávno sTarakásejt
•daolla a la Norlkor nilaiman jako n M n p -v r 8a ibřezna.
vstalc(l
lačné
prý
tepr?
státkem
sestoupeny kaidá Iřemi delegovanými, jel válka bylo nWu,
d i 1 ae ve víaenl.
aao. —
Ministrfinind,Bmck, vy-bude •ejsjíUe jmenovali iulián aám a týttm Poslední dokon atifaii íde velmi mnoho
Z Tldjlé, II, íanna. (O B) .Pol. Oorr.
' 22.ugbřezna
ude jun pltliti aa dobré chotiul K
i XXl piaatřfl
pisuje
voa pfljtko P00 milioaO zlatflb.b
Bolbarfl. titílnoo »todentí. Z*éaíljwra *e stra*v.
ny Potru a Pavla.
fcUla;-: Oltar pttíai *4ar. oorabo .(aataraMaa»
•
13 dubna Přídseda burzovní komory roční
a diét
•polebllv«, to dojde co nejdM.o do ílolbnufea
rtdho Balauai.0 • t«k Hpaíma nonila J"ornl ředitel líobert aoaavraidil. Jinak ostáno víedino při starám. Pini (odkad - ue»mim Hd) 50.000 dobita
Z hf.wgovského bojifttí. O boji, kteMnlko.
, . baokn
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byl svedeo,
podpora a rozfttfeol tamjjitho pOTittat.
Z B t l d l r t d n . l S - í a m a . ( a - B J Z . priv Cařihradi abor podivných lidi, klellisto SOO millionta bylo upsáno jen 76 vidétl
milocháaejl tyto podrobuoetL Vuhoda Miloá CurÉinoo čaMOko poralottel kraoioarbakKb rfallni
1:1 nový úřad tnasí dáli také nový rozuP.m,Z Bokurviti. 11. ienna. (Půrodcl dopid
i klatých.
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IM In aplaoaioaalnl koo,Wl do Tldla., .bU
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čaa bude se s touto komedi tropiti (Z p o v e táni * Bnlhariko.) k TreWui odeslán, aby přepadl turecký,
dubna ťiaaaill ministr |,1íjaký
do Tre« u b . a n M l réoi ta a f j f c n tamní® I W " J
svít*frrlndl,.národní rada' anstd ráznč 0U
ae eavraidil.
biué táhneud voj ae spUL Tureckému potravOB pHb/la »m jakási Balbarka, looa
7. KiaiokA. 13.ternu(0.-B.) m—kHrnek
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Ořadal list oznunnje jménajeité níkolikn úřadulkúm vřrujm před.ilč táíccého obchodníka x Trojanu. Žena tato
níma voji velel bnljuk-baia Avda Kapič,
pKbodo HI du.« nab aítra.
-osob1.klkvčtna
et.", císař povolává do rozmuoáeaáviidi as nneu svčt, aao pokusí se dokoncveypravuje hrflíué vÉcl o řidřnl torackýr.b bafldůstojník velmi udatny. Asi ua tři bodioy centy
Z WMhingtona. 1». tarrn.. (O.-B)
ski
od Trebiné sraslll eo Turci • povstalci, I strhl
nkfi. Kdyi byli tcUS bnUbosncl n Trojana
lialad. tuji n hadaoat praaldanta BpuJ.nJcbrady HŘk.etna
o néjski to upraveni financi, ale kooec aboi
Baron Ef.tvds nepřijímá avt
p o r al 0 n i a oaapít uhnáni, hledali pose
mstzuuřivý boj, ve kterém! Torcl na povstalce
•UU kandidaja. ranla kli airtrtcl. lidrataM jmen10.
k
o
n
c
e
m
,
k
d
e
ale
aeai,
j
a
k
a
a
říká,
ani
tert
ováni do rORPDOleni rady Híakí. nebere
klidných okolukk owlách a tačaU ceailou-duětřikráte bodáky •tokem hnali. Ale moai Um byl
««ln autoaplU Jan ponoln.. Tm tUl ^ 26.
kvítns. Clením rozmnoieaí Hilkí Aeat urdíi na kalily spflnob ale mfiýepUnlt a pálit vesnice v okolí Belri. Mat Ufwt
tnrecký veUtel Kapií télf^ poranér. a Turci
"iadek narodniko konroou r Clnrlnal poolijk»í».
rady rozdává se jrinad řiti. Veřejnostta komedie trvati. Turci sami dali si tutoiltrny jeut meči povaulcl, jl pak lavraidlll kallpontili té okolnosti, aby od boje ustatl a sa
• a vylučuje a řliakým riddia ae ukláp
dá nf llbeniínnn lhůtu a Kvropa ji přijala.
botnci vUchay 3 díti. Na to vlekli ji a tedbtoék
u m dáU mohli. Povsuld ukoHstilí PH tom
Turecká ústava.
sa povinnost, aby o poradách avjcb iádoáCnoelcdvtek
pC*a pole, hory a doly al do vbí J a b Imonohno 1splle,
ec. sbraní * střeliva. — Dne 92. kvčtoa
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nečinili.
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Taprr rttra oulmil lim t»I«*t»I. te udíleni
to nikdo nemůře povéditi. Dobře aspoň uaa nutili lýránlm do dalií chůze. Ý Jablonlckotifc®
a M. Lnburifie povolány, xby obi
Tich nřkolik dát úplní poutači, aby H
Milttn anral >t-lkého rtilra, .bj
kai
d
ý
a
p
f
i
a
o
b
n
o
v
ý
sultin
udílí,
kdyi
o
n
y
sadily pevná poeUveDÍ u Zralce, Kljute a Zi>pamít na oan situaci v Rakonakn,nfllky svého vsnet\enčko strýce Abdul AzizrsoU LaiboiokA na poval opila • nebohrt ien«
' tomu, ifdno podal rlídni pnwrain, a Irvosvíiila
graady, cos se jim ukd plnou míron a be> boje
Tmíla srflj vznik rozmooioiá radadobře nsebová. Moiná, la jich velmi brzopodafllo ao oUol. Za noci u oootnrakn tloukl
MKdil, abr Midbal pata rjpratotal nírrli Hi
»«skterá
se pak od vetnico k vonld, al se protloukpodsři
la klo. Na to hnala se hlavni sila povlaků
sk to nyní vypadá v Turecku, usni
bode pro sebe potřebovali.
•rolial
národa! rady, ktarál mí aa- ká. opakoval
k
edyením PekaPavlovlČo, Šimona Bftčerife,
Duniji. kda jl balharaky j«d«u rybák na drovb
i; národa! tada, na jejllto
ínll na výhradní (inantanú a roko«u opotřeb!
břob přepravil. Odtud doitala ae JU ewidaopopa Bogdana ZlmouiCe, popa Porj lUdoviče h
svoláni Mldhat pate viTracovnl návrh, má poJapoitu: a klel i Torttku píilnajl « >«J-litickou
Origora MUifievlče ku předa » obsadila dne UX
rubu v mnohých částech u nás o Z jihoslovanského bojiště. do BnknroŇil, kdtd má pMbuiuť.
^Ualilcjái íilelltov. ryHaoratí a MMaonaedmnúctoblet
ráno Kameno Brdo. Večer asi k 8. hodlnd
Uolná, ie nám br. An- V Z Bílobradn. 11 červos. t Pis. dop.) O n«ld»k08tl, nUlloictvl a Burovoiteoh balipcbloatl a snadností. Cl dnta aa dorldímrdrisy učinil vláaUrií.
se 8 tiborfi tarookúho vojsk* • (lvíma
boiakft a apojených r nimi čerktift nedovedpřibhlllo
ete
da tnrwckou pozernu, ie ne{Ceellajev
rotkaay sultánovy byly vyplněny dHra nal
a
vojenaki
přípravy.
—
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Uval
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co
tropili
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e y. Turci udeřili útokem na povstalce, i nam
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'Worany. llAjflín* vlbomost ministrSr, kltH
sltimstum. — Smataínivesnicích, kudy po meku dotíeaí porátce aestal vrat edn J boj, k t c r y i n 8 k ol i k
áe díjiny rakonakí mail zásobu vtelikýcb Turecká
re-alasnost
W maji via holovt, W.ljř panovník to na«dll
kaliate Hicbala) tloukU: sbírali leuám « klfnfi neraluv-hodlo trval IHwsulcl byli by jit málem
i jakým Turecko nyni přes viechnu Včeceodpolasadoeodejel
llibat pate dostal rtem ríno roakM wlli-ceptfiv,oechut
CerOaJev fiata, liáielije vytioko do v*dtichopodl
a ehli, dála tasuovala jim krátí noy, a jit
k opravám sáhnonti moif. Kd
ýihmnici (k Alexlnel) irseeoerai
"K aby nestavil nAvrb na iMiaul národnísvou
enásfým poboialksm cvičili
a
ae v tom, íejapakvletuna "" se dáti roskae k spátefnimn pecbodu. Na
v Turecku řekne. Ie návrh na aKleoln
""ly, kteri by vaal. do pr<dl. noklaalanikrSO
y
e dralinon. Vlajko.ič Ojoka odelelhandíáry cbytali a ca bodali! Co nurái
a to he tvrdit: kdyby byU jen jeitá bodino
odní rady jest ponhý opis statuta o rozmčnneaotnoD
""Movanf finance turackí; a tíboi dna vrínr
rlnn a převesrae nthnl seleni nad taařjllm
dá* tátech, tónách a holích pátou, nehe mlbetTy-pomoc! sfisUli, byU by vtrpáii pOviUld
lenú radí řlilkí v ltakousku z r. 1860, jeet
Vidní phbylj poloSlídnl tureckř llat .Baaoretn dobroeolnlhi, kterýl dosad ve sbnul paravovaU
střílnou porálko. Ale ve ebvlli ncjvétlt
sa, le Tichni obtaní pod tcilem sni-áb
•nt* »i phnril príci Mldb.la paia v;ti»t<-udili
álečných pohybech cvičen byl snámým kapetaoem v okolí Plovdilvii bylo tomXc i ie přli 1 a pomoc: četjy Ogalooriže,
Ktcrí Hte na a'«tí »tta a. vykfalllanovým jilesajlci, počnou objímali ae aa vpoIs
jako na moři vmetaného dnebn, aobrna
bylo avéau. V katdém dile Hun ,e ohrov.U
sárurl se nab se stanoviska čistí lidského, po dovedl s! jl tskí opatřit. Anrora vyt tálelolo
tr- psychologická, duch Cloeofi veskrt proBáklý.
rosamin.t mu. 'Ibtíi pokud rnsamlms vibott vliaselá mládl, vytils romaatlkn klálternl samotvy tom coil démonického, Ic uákloouoit Jojl Kila
FEUOJJSTON.
e-«dor vtom pfomíuám av/m dulovnlci," praví
velká kádance. ktarsn človák je, hádsoce (cbtílst
to, se sstn. Jsptilkon stát), sytila tsly avala jen, pobud molivauAmu moll uevynsála v,V
ško,erou ivliStiioit jeho ducha a uovyličila hoEtivoonne, .vzdor vál reflexi osobnosti citlcb ták j.jlmnl vytvítleni přispívá sito keltiý jednortadosti scate arci obyčejného srstka maolelskih
u
ftphech
ivycb, dle ípiaovatelskd indlvldaálnoitiit.tif Jen Otorge Saodovou, která vle, co
Useo, jet se nám ala rosřsll Upíná ss leprvteďs JI 10 pudilo dli. Bnad byl raní vskutk
ClHift Mand
. Proto proudy, jel Franci dulevnř lomcsov-enčl obdrtaje, Oploé aobé přlsvojt a pak forčlosíkem posledním kdy al vlastni nťjskásírový, ssad Ipčl Jaa ns jejl peneilck (jlehlbv<jl5"
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) ovaly ji jeden ikoro po drobům, m
val
htoáula stou mohatnou a krásnou reprodukuje."
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V kaldém spise je «raír jasnjr, proud Oplné přirosomlrae jll nyai hádance natvani
lany id a rltnl rana Jakíi úUnaUivoA
at. pokud
poru, ufbrJ k vili praporefinlkn. A protorozený. J<JI řeč Je uilechtllá, ko podivn kriusl,
iana.
.1'oraha ten Ja aall podobna, ala npaundl v nl samé. Poidťj m pad len objeviplrajeité
f"Ml, i-a nsjl aaOt sa lanikjm M
m Itouaai.
řekla o nt Oirardinova, lo málo kdy byl ipieoJak déataut jasná — Uk nepsal lidný eonvíký
nl sisjns; Ja jakýs sáUsd v til, jejl nantestíjl.
l Ise
"bol lnrt haQla sm^a, udalram a n.il Jabolapepsat.
. sovatel fraucoasaky. NeJsmilejé!, nc,krsp<j«
osni Ise pojmeuovet, Jesii Ja als čiul bySyne nechala manlal, dcera viala a sebvoaetul Uk málo íumoetatný jako George Baudspi
""'don cl} národ pil'. Valabl JI co Jadnoko - eeel
idy jen poplioTala mole, který ji práv* aajiid-ey své dovedla podat v roole přímo pacen" Nsie spoisíeaski po- II. do Psřlle. B počátks 11*11. ae nnsutVprsti
' "ílríillch apl-orsulí, ala lakoaUlrt oamaínBéry
jl a naihUssláltalml.
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"•s, nad ktivroo sa pMn jaa nn«"»aal», d•ova kýla s tfcb, která aa dusit nenechají. Ortem; redakce .Ktfisre" a sde se s nl stalo,
B»nos
de«oc»«, pak gtniálnftjo opilce, Alíreda da M
psáata-idyllckoa povídku vesnickou a stát ae v nl
E> .laiuknat* porahy art. Liti JI oo sl.boa
•etkou,(.Le«
lettrwi ďun v»y«geur,* .Jacqow", ve svítá prvni.
nemailém přllollt k nl méflUo a als béloá, U- posad nabyla pomyslila, sula i* spisovatel
T^aron lena. íalto al a aojtistllri dtaia liaky
pik Mí(Ar1» Bonrgona (.La comZ
- poaledukb jejl let četl jsem popis osoby
aby Isos Jen „rudils a se modlila' a eic'IJ spulaul se Jsles bandeanem napsala.K
roilemntuMdultti*},
"» labkoráiaí sahráiajM, a lidi v tom »>dajld.
ik
tour de Franoe*), pak Chopina (.Jejl.
Coii-pocbátejlci od jiatéfao Maďara. Ten krníl
ste. Bsndova atála tak vysoko, ie o Cínech asýtl. .Rose et Blaocle" t lá U doby, st p
on«roloos„,
rta IJitU,
'Halný ak' por.by W> Wavt o JaJI «anlllB
*
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1
ak myatika Plerra Leronx (.Bpirl-olklivá a volni nevkeená odéoá". Ale stará podenx htondee* objevila se pusledni nosalM
ksarc-le"„),I.op
"Mi nvrrm la .báb vtlsknal aa klava JaJpIobrdNnalaz.ývala ae plvodní Aernra Dupinova, bdes
a 8ept cordw do lyro*), pak Lonpialny praví: Ceorgo Šandovi je pani v plním
yla U lour da Psrcemnnt.- vyebáiely s páradloo,
jajl
h
o
"IWlil, najtrsitíjll koraná. Jaká lano WIU mile,
"
nn
cey, Ledru Rolloa, Julea Kafru atd. Chslon
odila smyslu krásaá, prostředni, velká; v obilbohitábo doma. Provdala se sara.rkýrsDe- spisy, s alckl mnnhi jsos ceny rřčni, B
slolaek
privl tn |0I paaiálaoat CbrtU kml, rr-adersul
utakjch latwb a boUch a byla prorokyřoji
ni jejím vidli mu&nun roshodnost a lenskoa
a . maelelst.l to nebylo It.atoá Vypt. .Is ptoonihodoy. 2 en e v niob sídlemvvolvem
""lu.rji ^lonbu. lado .alkjd, JaJI >PK »7ní lásky ae Baadeauem, křeetauakon aoclallstgrácii rároveh. Oti jojt jsou velké a čeraé, «tt«
S>'lJI bnad pM tom lado J.JI i»n,il„raoyckvajl. te manlsl jejl byl nlskíbo, snrosáhn smyslu, viecli.
jejl plná dachaplnofltl i emyalnoatl.
rakním .kudlikl. . ko tnnel dod.JIie dbal Jen koni s oh.fi, ji. lenn ssne, Se 1 Prsní ispáck mák mlslrsfm románemde.lam
okratkon • Micklevrlcaem a aaae republikáu- Pro nás má j e i t é ivláttoi vysnemP.řednfl
stot
.badouaoat isma JI poaandl jajl, fackoval. Proto prý maals stád od Bábo. Snad dlena,' s nimi popseU msnlstatsl asK.
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