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už jen piipomenout autorku, která v české realistické prÓze má své trvďé
místo pÍo svťli sytÝ vÍraz' bystrÍ pozorovatelskf talmt a pŤedevšÍm pro
objektivní' byť často naturalisticky drsné svědectvi o životě na moravském
venkově.

František Sušil
/ t804-1868/

Vlasteneckf kněz; básník a 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 začal studovat 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 pro-
fesorem na bohosloveckém ristavě v Brně. Zde pťtsobil také jako organiátor
katolického hnuti na Moravě, které ieho vlivem ziskalo vlastní spolek'
vydavatelství knih (Děďctví cyrilometoděiské) i časopis (Hlas Jednoty
katolické). Každ! rok zajížděl do některého kraie Moravy, Slezska i západ-
ního Slovenska a sevemiho Rakouska a sbíral lidové písně. Pii léčent plicní
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 české literatury se zďaďl piedevším svjmi sbfukami lidovfch
písni. Cestu ke sbírání folklÓrní písně mu uhízal F. L. Čelakovskf sujmi
Slovansk1irni náror{nírni písněmi; Sušilovy prvni sběratelské práce souvi-
sely s pťípravou dalších vydáď této sbírky. Tak vznikl Sušilťrv první sou-
bor 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'ch i nábožen-
skfch písní slováckfch' lašskfch, valašskj'ch, hanáckfch a horáckfch
a roztčídil je podle námětťr a žánrťr (legendy, písně historické, milostné'
svatební' rodinné, vojenské, hospodské, žertovné). Zaznarnelával je v ná-
iečí toho kterého kraje s místním uvedením a doprovázel je vlastními zápisy
nápěvťr. U některfch písní zachycoval i varianty a pokoušel se sestavit
znění' které pokládď za pirvodní. Tak se jeho sbírka Moraoské ndrodni písně

s ndpěvy do textu oiaděnllmi (1853-60 v sešitech) stala duležitjm ptamenem
nejen národopisn1ím' ale i iazykozpytnÍm a hudebním. Pro poznÁní
moravské lidové písně má obdobnf v1fznam, jakÍ maií Erbenovy sbírky pro
pozruíní písně české.

Josef Svátek
/ t835-18sT /

Žurnalista a kulturní historik, autor efektních historickfch románri
s dobrodružně napínavfmi ději' tajemnfm prostŤedím a záhadnfmi
postavami.

Pocházel z nemajetné roďny, naroďl se 24. 2. 1835 v Praze. Po
absolvování reálky byl dva roky zapsán na technice, pak se věnoval novi-
náiství, soukrom;m dějepisnfm studiím a literatuše. R. 1860 vstoupil
do redakce Času a zristal tarn, i kdyŽ list po roce pťestal podporovat české
národní snahy. Po jeho zániku ptrsobil v re.dakci oficiá]ních PraŽskjlch novin
a Prager Zeitwng, od r. 1866 iadu let redigoval vlár|ní PražskÍ'deník' což mu
vynášelo nepňízeĚ pokrokové české veťejnosti. v těchto listech uveÍejnil
také největší část svj.ch odbornj'ch děiepisnfch článk i beletrie. Zemše|
v Praze 9. 12. L897.

Jako historik využíval Svátek i dosud nepovšimnutj,ch pramentt a shro-
máždil mnoŽství dokumentárního materiálu. Všírnal si 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 Pražské poaěsti a legendy
(1883)' otiskoval pojednání o dějinách Prahy, o jejích památn'ch místech
a budovách, o selskfch boučích v Čechách ai.

Svátkovy romátry piedvádějí většinou stinné stránky českÝch děiin
v 16.-18. stoleti' V pozadí děiri, které vedly k Bílé hofe, viděl Svátek mo-
censkou silu jezuitského iádu, jehož pťrsobení v Evropě a v Čechách chtěl
odhalit v románě Praha a Řln oalD. Rozkladnou činnost jezuitir a kato-
lické šlechty, vedoucí k národní katastrofě, sledovď už v dílech z pčedbě-
lohorského období a zvláště v Bitzlě bělohorské (L86849), kde líčí stavovské
povstání a jeho tragickj' konec. Z pohromy Svátek vini i šlechtu protes-
tantskou, poněvadž pŤipravovala odboi 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 selské vzpoury. V ieho pojetí byly pod-
něcovány zvenčí silami, které chtěly bídy nevolníku využít pro vlastní cíle
(svobodní zednáŤi v románu Sedl ci u Chlumce, 1897' politika francouzské-
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už ien pŤipomenout autorkur lterá v české lealistické prÓze má své trvalé
místo pro svťrj sytÍ vÍraz' bystrÍ pozolovatelskÝ talent a piedevším pro
objektivď, byť často naturďisticky drsné svědectví o životě na moravské'm
venkově.

František Sušil
/ 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 začal studovat soukromě, dokončil v Kroměiíži, v Bmě
vystudoval bohoslovÍ a l |827 se stď knězem. Pťrsobil v olbtamovicích
u Moravského Krumlova, krátce v Komárově u Brna. od r. 1837 byl pro-
fesoren na bohosloveckém ristavě v Brně. Zde p{rsobil také jako organiátor
katolického bnutí na Moravě, které ieho vliven získalo vlastní spole\
vydavatelswí knih (Dědictví cyrilometodějské) i časopis (Hlas Jednoty
katolické). KaždÝ rok zajížděl do některého kraje Moravy, Slezska i západ-
ního Slovenska a sevetniho Ra&ouska a sbíral lidové písně. Pii léčenl plicnt
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, L847 i 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 české literatury se zaiadil pčedevším svjmi sbírkami lidovfch
písní. Cestu ke sbírání folklÓrní pÍsně mu ukázal F. L. ČelakovskÝ srrjmi
Slovanskjmi národními písněmi; Sušilovy první sběratelské práce souvi-
sely s pÍípravou dďších vydánt této sbírky. Tak vznikl Sušilťrv první sou-
bor 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 pčes 2000 světskj'ch i nábožen-
skfch 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 ná-
ňečí toho kterého kraje s místním uvedením a doprovázel je vlastními ápisy
nápěvtr. U některfch písní zachycovď i varianty a pokoušel se sestavit
znění, které pokládď za pťrvodní. Tak se jeho sbírka Morazsské ndrodnl ptsně

s ndpěl;y do textu oiaděn mi (1853-60 v sešitech) stala dťtleŽitjn pramenem
nejen národopisn;im, ale i jazykozpytnÍm a hudebním. Pro poznáď
moravské lidové písně má obdobnf vlznam,iakÝ mají Erbenovy sbírky pro
pozlán| písně české.
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Žurna|ista a kutturní historik, autor efektních historickfch románrl
s dobrodružně napínavfmi ději' tajemnfm prostŤedím a záhadnfmi
postavami.

Pocházel z nemajetné roďny, naroďl se 24. 2. 1835 v Praze. Po
absolvovriní reálky byl dva roky zapsán na technice, pak se věnoval novi-
náňství, soukromfm děiepisnlm sťudiím a literatďe. R. 1860 vstoupil
do redakce Času a zťrstal tarn, i když list po roce pňestal podporovat české
národní snahy. Po jeho zániku pťrsobil v rqdakci oficiálních PraŽskfch novin
a Prager Zeitung, od r. 1866 iadu let redigovď vládní Pražskjl deník, coŽ mu
vynášelo nepňízeĎ pokrokové české večejnosti. v těchto listech uvečeinil
také neivětší část svj'ch odbornj'ch děiepisnÝch článk i beletrie. Zemie|
v Praze 9.12. L897.

Jako historik využíval Svátek i dosud nepovšinnutj'ch pramenťr a shro-
máždil mnoŽství dokumentárního materiálu. Všírnal si zvláště doby císaťe
Rudolfa II. a bělohorského období. Psal stati z kulturní historie (napň.
o rudolfínsk:ich uměleck1i'ch sbírkách, o dějinách poštovnictví, o životě
básníka Šimona Lomnického), sbírď a vydal Pražské poaěsti a legendy
(1883), otiskoval po|ednání o dějinách Prahy, o jejích památnj'ch místech
a budovách, o selskj.ch bouŤích v Čechách aj.

Svátkovy romány pňedváděií většinou stiÍrné stÍánky českÝch dějin
v 16.-18. století. V fiozadí dějri' které vedly k Bílé hoňe' viděl Svátek mo-
censkou sílu jezuitského Ťádu, jehož pťrsobení v Ewopě a v Čechách chtěl
odhalit v románě Praha a Řln GazD. Rozkladnou činnost jezuitťr a kato-
lické šlechty, vedoucí k národní katastrofě, sledoval už v dílech z pčedbě-
lohorského období a zvláště v Bině bělohorshé (186849), kde líčí stavovské
povstání a ieho tragic\f konec. Z pohromy Svátek viní i šlechtu protes-
tantskou, 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, Sasťr a Švédtr.
Stejně bezv:i'chodnjmi se mu jeví i selské vzpoury. V jeho pojetí byly pod-
něcovány zvenčí silami, které chtěly bídy nevolrrik{r využít pro vlastní cíle
(svobodní zednáŤi v románu Sedl ci u Chlumce, 1897, politika francouzské-




