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už jen piipomenout autorku, která v českérealistické prÓze má svétrvďé
místo pÍo svťli sytÝ vÍraz' bystrÍ pozorovatelskf talmt a pŤedevšÍmpro
objektivní' byť častonaturalisticky drsné svědectvi o životě na moravském
venkově.

FrantišekSušil
/t804-1868/
Vlasteneckf kněz; básníka pňek|adatel.Proslu| jako sběratel
a vydavatet moravskfch lidovfch písní.
Naroďl se 14. 6. 1804 na Moravě v Roustaově u Vyškova iako syn
hostinského a od dětství pčicMzel do styku se světem hudby a písnÍ.
Gymnázium, které začalstudovat soukromě, dokoričil v KroměÍíŽi, v Brně
vystudoval bohosloví a t. L827 se stal knězem. Prisobil v Olbramovicích
u Moravského Krurnlova, krátce v Komárově u Brna. od r. 1837 byl profesorem na bohosloveckémristavě v Brně. Zde pťtsobiltakéjako organiátor
katolického hnuti na Moravě, které ieho vlivem ziskalo vlastní spolek'
vydavatelství knih (Děďctví cyrilometoděiské) i časopis (Hlas Jednoty
katolické). Každ! rok zajížděldo některého kraie Moravy, Slezska i západního Slovenska a sevemiho Rakouska a sbíral lidové písně. Pii léčentplicní
nemoci v BystŤici pod Hostjnem zemiel 31. 5. 1868.
Sušil byl velni vzdělanf a mnohostranně činní'. Psal básně, v nichž
pčevládaly náboženské a vlastenecké motivy (sbírky Bdsně, t847 i Rúže
a tmí' l85l)' o básnictví se zajímal i teoreticky (Kr tkd prozÓdie českd).
Piekládal antické básníky a ruské a slovinské lidové písně' poiídil i pčeklad
církevních zpévtl (Hymny ctrkeon|), které se pak podle jeho textťr zpívaly
v moravslc!'ch kostelich.
Do vjvoje českéliteratury se zďaďl piedevšímsvjmi sbfukami lidovfch
písni. Cestu ke sbíránífolklÓrní písně mu uhízal F. L. Čelakovskf sujmi
Slovansk1irnináror{nírnipísněmi; Sušilovy prvni sběratelsképráce souvisely s pťípravou dalšíchvydáď této sbírky. Tak vznikl Sušilťrvprvní soubor z okolí Rousínova Moravské ndroilní plsně (1835). Hudebně vzdělanf
t nadanf sběratel se rozhoď v práci pokračovat a soustŤeďt písně z celé
Moravy. Pči svfch cestách sebrď nakonec pies 2000 světskÍ'chi náboženskfch písní slováckfch' lašskfch, valašskj'ch, hanáckfch a horáckfch
a roztčídilje podle námětťra žánrťr(legendy, písně historické, milostné'
svatební'rodinné, vojenské,hospodské,žertovné).Zaznarnelával je v náiečítoho kteréhokraje s místnímuvedeníma doprovázel je vlastními zápisy
nápěvťr.U některfch písní zachycoval i varianty a pokoušel se sestavit
znění' kterépokládď za pirvodní.Tak se jeho sbírkaMoraoskéndrodnipísně
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s ndpěvy do textu oiaděnllmi (1853-60 v sešitech)stala duležitjm ptamenem
nejen národopisn1ím' ale i iazykozpytnÍm a hudebním. Pro poznÁní
moravskélidové písněmá obdobnf v1fznam,jakÍ maií Erbenovy sbírkypro
pozruínípísně české.

Josef Svátek
/t835-18sT

/

Žurnalista a kulturní historik, autor efektníchhistorickfch románri
s dobrodružněnapínavfmiději' tajemnfm prostŤedíma záhadnfmi
postavami.
Pocházel z nemajetnéroďny, naroďl se 24. 2. 1835 v Praze. Po
absolvováníreálky byl dva roky zapsán na technice, pak se věnoval novináiství, soukrom;m dějepisnfm studiím a literatuše. R. 1860 vstoupil
do redakce Časua zristal tarn, i kdyŽ list po roce pťestalpodporovat české
národní snahy. Po jeho zániku ptrsobil v re.dakcioficiá]níchPraŽskjlchnovin
a Prager Zeitwng,od r. 1866iadu let redigoval vlár|níPražskÍ'deník'cožmu
vynášelo nepňízeĚpokrokové českéveťejnosti.v těchto listech uveÍejnil
takénejvětšíčást svj.ch odbornj'ch děiepisnfch článk i beletrie. Zemše|
v Praze 9. 12. L897.
Jako historik využívalSvátek i dosud nepovšimnutj,chpramentt a shromáždil mnoŽstvídokumentárního materiálu. Všírnalsi zvláště doby císače
Rudolfa II. a bělohorského období. Psal stati z kultuÍní historie (napi.
o rudolfinskfch umělec$fch sbírkách, o dějinách poštovnictví,o Životě
básníka Šimona Lomnického), sbíral a vydal Pražsképoaěsti a legendy
(1883)'otiskoval pojednánío dějinách Prahy, o jejíchpamátn'ch místech
a budovách, o selskfch boučíchv Čecháchai.
Svátkovy romátry piedvádějí většinou stinné stránky českÝch děiin
v 16.-18. stoleti' V pozadí děiri, kterévedly k Bíléhofe, viděl Svátek mov Evropě a v Čecháchchtěl
censkou silu jezuitskéhoiádu, jehožpťrsobení
odhalit v románě Praha a Řln oalD. Rozkladnou činnostjezuitir a katolické šlechty,vedoucí k národní katastrofě, sledovď už v dílech z pčedbě(L86849), kde líčístavovské
lohorskéhoobdobí a zvláštěv Bitzlě bělohorské
povstání a jeho tragickj' konec. Z pohromy Svátek vini i šlechtu protestantskou, poněvadž pŤipravovalaodboi ze sobeckj'ch a zištnj'ch drivodťt.
Jako marné a pro zem i národ zhoubné pňedstavuje pokusy emigranttt
napravit poráŽku s pomocí cizích vojenskj'ch spojenctr, Sasrl a Švédir.
Stejně bezvlchodnj'mi se mu jeví i selskévzpoury. V ieho pojetíbyly podněcovány zvenčísilami, kteréchtěly bídy nevolníku využítpro vlastní cíle
(svobodnízednáŤiv románu Sedl ci u Chlumce, 1897' politika francouzské-
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už ien pŤipomenout autorkur lterá v českélealistické prÓze má svétrvalé
místo pro svťrj sytÍ vÍraz' bystrÍ pozolovatelskÝ talent a piedevším pro
objektivď, byť častonaturďisticky drsné svědectví o životě na moravské'm
venkově.

FrantišekSušil
/t804-1868/
Ylasteneckf kněz; bálník a pÍekladatel.Proslu! iako sběratel
a vydavatet moravskfch lidovfch písnÍ.
Naroďl se 14. 6. 1804 na Moravě v Roustnově u Vyškova iako syn
hostinského a od dětsM pčicházel do styku se světem hudby a písní.
Gymnázirrm, které začalstudovat soukromě, dokončil v Kroměiíži, v Bmě
vystudoval bohoslovÍa l |827 se stď knězem. Pťrsobilv olbtamovicích
u Moravského Krumlova, krátce v Komárově u Brna. od r. 1837 byl profesoren na bohosloveckémristavě v Brně. Zde p{rsobil takéjako organiátor
katolického bnutí na Moravě, které ieho vliven získalo vlastní spole\
vydavatelswí knih (Dědictví cyrilometodějské) i časopis (Hlas Jednoty
katolické). KaždÝ rok zajížděldo některého kraje Moravy, Slezska i západního Slovenska a sevetniho Ra&ouska a sbíral lidové písně. Pii léčenlplicnt
nenoci v Bysďici pod Hostjnen zenŤď 3l. 5. 1868.
Sušil byl velni vzdělanf a mnohostranně činnf. Psal básně, v nichž
pťevládaly náboženské a vlastenecké motivy (sbírky B saě, L847i Rúže
a trnl, |85|)' o básďctví se zajímal i teoreticky (Kr tkd prozÓdie česhd).
Pčekládal antické básníky a ruské a slovinské lidové písně, poiiďl i pčeklad
církevních zpěvtt (Hymny c|rheonl), které se pak podle jeho textir zp|va|y
v moravskj.ch kostelích.
Do ujvoje českéliteratury se zaiadil pčedevšímsvjmi sbírkami lidovfch
písní. Cestu ke sbírání folklÓrní pÍsně mu ukázal F. L. ČelakovskÝ srrjmi
Slovanskjmi národními písněmi; Sušilovy první sběratelské práce souvisely s pÍípravou dďších vydánt této sbírky. Tak vznikl Sušilťrvprvní soubor z okoli Rousínova Moratlshé ndroilní písně (1835). Hudebně vzdělanf
á nadan1 sběratel se rozhoď v práci pokračovat á soustčedit písně z celé
Moravy. Pči svfch cestách sebral nakonec pčes2000 světskj'ch i náboženskfch písní slováckfch, lašslsfch, valašskÝcb hanáckfch a horáckfch
a roztčídil je podle námětťr a Žánrťr(legendy, písně historické, milostné,
svatební,roďnné, voienské,hospodské,žertovné).Zazlarnenáva| je v náňečí
toho kteréhokraje s místnímuvedeníma doprovázel je vlastnímiápisy
nápěvtr. U některfch písní zachycovď i varianty a pokoušel se sestavit
znění,kterépokládď za pťrvodní.Tak se jeho sbírkaMorazsskéndrodnlptsně
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s ndpěl;y do textu oiaděn mi (1853-60 v sešitech)stala dťtleŽitjn pramenem
nejen národopisn;im, ale i jazykozpytnÍm a hudebním. Pro poznáď
moravskélidové písněmá obdobnf vlznam,iakÝ mají Erbenovy sbírkypro
pozlán| písně české.

Josef Svátek
/L835-18s7 /

Žurna|istaa kutturníhistorik, autor efektníchhistorickfch románrl
s dobrodružněnapínavfmiději' tajemnfm prostŤedíma záhadnfmi
postavami.
Pocházel z nemajetnéroďny, naroďl se 24. 2. 1835 v Praze. Po
absolvovriníreálky byl dva roky zapsán na technice, pak se věnoval novináňství, soukromfm děiepisnlm sťudiím a literatďe. R. 1860 vstoupil
do redakce Časua zťrstaltarn, i když list po roce pňestalpodporovat české
národní snahy. Po jeho zániku pťrsobilv rqdakci oficiálních PraŽskfch novin
a Prager Zeitung, od r. 1866iadu let redigovď vládní Pražskjldeník,coŽ mu
vynášelo nepňízeĎpokrokové českévečejnosti.v těchto listech uvečeinil
takéneivětšíčást svj'ch odbornj'ch děiepisnÝch článk i beletrie. Zemie|
v Praze 9.12. L897.
Jako historik využívalSvátek i dosud nepovšinnutj'ch pramenťra shromáždil mnoŽstvídokumentárníhomateriálu. Všírnalsi zvláště doby císaťe
Rudolfa II. a bělohorskéhoobdobí. Psal stati z kulturní historie (napň.
o rudolfínsk:ich uměleck1i'chsbírkách, o dějinách poštovnictví,o životě
básníka Šimona Lomnického), sbírď a vydal Pražsképoaěsti a legendy
(1883), otiskoval po|ednánío dějinách Prahy, o jejích památnj'ch místech
a budovách, o selskj.ch bouŤíchv Čecháchaj.
Svátkovy romány pňedváděií většinou stiÍrnéstÍánky českÝch dějin
v 16.-18. století.V fiozadí dějri' kterévedly k Bíléhoňe' viděl Svátek mov Ewopě a v Čecháchchtěl
censkou sílu jezuitskéhoŤádu,jehožpťrsobení
odhalit v románě Praha a Řln GazD. Rozkladnou činnost jezuitťra katolické šlechty,vedoucík národní katastrofě, sledoval už v dílech z pčedbě(186849), kde líčístavovské
lohorskéhoobdobí a zvláštěv Bině bělohorshé
povstání a ieho tragic\f konec. Z pohromy Svátek viní i šlechtu protestantskou, poněvadŽ piipravovala odboi ze sobeckj'ch a zištnj'ch ditvodťt.
Jako mamé a pfo zem i národ zhoubné pčedstavuje pokusy emigrantťr
napravit porážku s pomocí cizích voienskfch spojencťr,Sasťra Švédtr.
Stejně bezv:i'chodnjmi se mu jeví i selskévzpoury. V jeho pojetíbyly podněcovány zvenčísilami, které chtěly bídy nevolrrik{r využít pro vlastní cíle
(svobodnízednáŤiv románu Sedl ci u Chlumce, 1897, politika francouzské-

