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Crsrn Z PCIJTI
POSTAV^A KlWlNA V PoVlDlGCH BOŽENY NĚMCOVÉ

A|ice JedliČková

Rada povídek BoŽeny Němcové tematizuje krajinu jako dějiště, respek-
tive cestu krajinou již v expozici. obraz kraje obvykle nez stává na rovni
konkretizující kulisy, nfbrŽje uváděn do vztahu s postavanri a zv1iznamřuje se
v jejich komentáĚích nebo více či nréně ql'jádŤenéni stanovisku vypravěče.
V následující rekapitulaci se pokoušíme skloubit lrledisko chronologické s wZna-
čenínr analogicklch postupti, zvláště pak míry explicitnosti vypravěčova hodno-
cení; rádi bychom se dobrali obrazu jakési v./vojové linie sledovaného jevu,
ukazuje se však, že probíhá spíše ve vlnách sfylorn./ch inovací a návratri k tra-
dičnín schématrim.

Y Sestrách (1854) je popis ,,líbezného níSta.., jeŽ se má stát tajnlm
točištěm milencŮ, zprostĚedkován nadosobním lypravěčenr, ktery ovšenr ne-

skn.vá sympatie k postavě. Ta je uvedena prrihledně hodnotícími vyrazy v har-
monick! celek s pĚírodou, jež jako by se snažila b t dostatečně pŤíjemnjnt
i skvostnym rámcem pro dívčinu krásu /.../ u širokého dubu, pod nínlž vÍestt i
mechujak by schválně nastlal, děvče ustane. l.../ Skrze strontoví zažehne poslední
paprsek slunce a osvěcuje hlq u děvčete, napolo pokrytou zlatym čepečkem. /.../
Tak sedí děvče v mechu jako lqltice. (Dobry člověk, s. l59, |60) Zce|a zŤejmě
hodnotící je také stanovisko osobní vypravěčky v Chttdych lidech (|856)' kde je

obraz krajiny ovlivřovánjejí schopností zapojit se do nového prostŤedí a zuš|ech.
těnou vnímavostí pro piírodní atnrosféru; tento postoj oponuje nelibosti nrěst-
ského hosta promlouvajícího v incipitu.



V expozici Karly (1855) se vceiku konvenční popis lyhledu do kraje
zhodnocuje pŤedevšínr radostn1inri \ry7kŤit] a díkrivzdáním vojenskych navrá-
tílcŮ' kteŤí pŤekročili hranice, geografick1i q.iklad podávan1;i veliteli vojákŮ je pak
pro místnílro sedláka piíležitostí k lyjádŤení lokální hrdosti:

,,- hy, ty dvavrchy u santych oblakjsti Panny Marie prsa." ,,Tot' je Oser
a Arborec,,, vpadl mtt do žeči dftstojník. ,,Nu, hu vás je zovti tak, hu nás
j inak,,, pohodil hlcrvou Chodov ák...

(Patero dívek' dále PD' s. 162)

Také v Dobrénl člověktt (l858) je hodnocení z velké části pŤenecháno
postavánr. PŤírodní, venkovské prostiedí tu má, jako v zásadě u Němcové,
pozitivní charakter aj.e také líčeno v opozici k,,cizím krajrim..či znenrravnělému
prostŤedí nrěstskému.: na začátku se Madla, nezvratně rozhodnutá odejít, loučí
s rodnym krajem v slzách a s takŤka osudoqim váháním: rozhlédla se několikrát
po malé zahrádce.... Položíc sepaté ruce k tisttinl a uslzené oči zdvihnouc k oblo-
ze... (PD, s' 4l). Naivní tetka hledí na VídeĎ jako na konec světa a projeluje
obavy, Že tak daleko snad ani léta není; špatnou pověst velkoměsta potvrzuje
zkušeny povozník Hájek. Madlino poznávání novyclr kraj je však implicítní
součástí jejího rozvíjejícího se vztahu k Hájkovi: cizí města a vesnice se dívce
jeví drivěrně známé a blízké díkry vlídné autoritě jejího pruvodce.

Ve skrytější, rafinovanější podobě podává nadosobní vypravěč hodnocení
dvou prostoru prostŤednictvím rozruznění stylistick)ich postupŮ v expozici Divé
Báry (|856):

Vestecje velká dědina, mají tam kostel i školtt; tt kostelajefara, podle ní
cllalupa kostelníkova, také rychtáÍ ztistavá uprostí.edvsi, na sanlém konci
dědiny pak stojí chaloupka obecního pastyže. _ Za chalupou táhlo se
dlotthé tidolí, ohrazené z obott stran vršinanli, porostlymi nejvíce jehličím.
Semtam bylovidět mejtiště nebo zeleny palouk, na němž por zno bělokoré,
světlolisté bÍízy stály, ty dívlE mezi stromovím, jako by je tarn byla p ít.oda
lyrtist nechala k obveselení těnl zasnlušilyn snlrktIm a jedlím, vážnym
dt ťtm a bttkt.tm. UprostÍed tidalí mezi lrtčinami a poltni tekla žeka, zrovna
okolo pastyŤové chalttpy; bžehy její vroubené byly olší a vrbou.

(PD, s .  t  16)

]iŽv Barušce (|853) se spolehlivě uspoiádmé (a puntičkáisky, až mnolronrluvně rryličené)
hospodáŤstr'i Baruščina otce dostává do kontrastu s dezorientujícínr rucltent v pražsk!ch
ulicích a ryláště pak podeďel1im, nečistlm r'zhledem Baruškou nerozpomaného hodi.
nového hotelu.

První část popisu lokaliry, rozdělerrého na dvě pasáŽe pomlčkou, je věrro-
vána ,,prostoru cir' i l izace... Popis je věcn! až stroh1i' neindividualizovan1i. aper-
spektivní, pŤedstaruje spíše jahjsi obecny model ',rozprostranění.. sociální struk-
tury vesnice. Naproti tomu popis věnovan1i prostoru za hranicenri ,,civilizace.. je
mnohem pestiejší, alespoĎ náznakově perspektivizovanf, srylisticky obolracen
personifikacemi stromoví, jeŽ pŤírodní kulisu proměřují ve společenství nej-
rriznějších a navzájenr konrunikujících povalr. Srovnání se strolr1inr raportem
první části nán-r dovoluje domyšlet se, Že pŤírodní lokalitu povaŽuje vypravěč za
mnohem zajímavějŠí a staví ji hodnotově v.j'še.

Uvedeme-li expozici do vztahu s pŤíběhem titulní posta\ry, zjišťujeme, Že
stylové rozr znění a formální oddělení popisu obou prostŤedí pŤedjíná dělení
prostoru tak, jak je prožívá a je nucena proŽívat Bára. Vesnická komunita se k ní
chová spíše odměieně, ne-li nepŤátelsky. V pŤírodě se naopak cítí volná i bez-
pečná, sbližuje se s vodním Živlem i vichry, ví, jak si počínat v Ťadě obtížnych
situací; v piírodě si také ověŤí neexistenci zlyclr duclrú a tato zkušerrostjí dodá
pocit racionální pievahy nad pověrčiv.j'mi vesničany a motivuje ijejí odváŽn1i
kousek. PŤedevším však vzájemnost, kteroují odpírá lidské společenství, zakouší
Bára právě zde.

Tutrr elemerrtární blízkost k pĚírodě má divá Bára společrrou s Viktorkou,
obyvatelkou lesní jeskyrlky; právě ona pŤináší první jarní petrklíč, neboť právě
ona je zároveĎ nositelkou klíče k tajerrrstvím pŤírody, jež jsou ostatnín lidem jiŽ
vzdálena. I její smrt je dŮsledkem živelného zásahu pŤírody a všemi obyvateli
dolíčka je vnínrána jako Viktorky dristojná čijí pŤiměŤená, zároveii jako vykou-

perrí ze rmutného osudu.
Y Babičce (1855) má pŤíroda dvojí základní rozměr: na jedné straně je to

prostor respektovaného pradávného Ěádu, jehoŽ sorrčástí je i Živelnost, na straně
dnrhéje to prostor kulturní krajiny, zietelně a ričelně pŤizpŮsobené iádu venkov-
ského života. Viktorkaje organickou součástí prve jnrenovanélro prostorového
kontinua a do druhélro vsfupuje jen v letm1ich setkáních se svynri ,,vzdálen1imi
b|iŽními... ostatní posta\T jsou integrovány do kulturní krajiny, která je samo-
zŤejm)im dějištěm dětsk],'ch her a moudrych rozprav s babičkou, v nichŽ dostává
i časoprostorovy-J roznrěr panrěti lidského rodu či národa (vyprávění pověstí
a proroctví), jind1' zas rytváií pŤíležitost k společnému zamyšlení nad vášněmi
a osudy,jako napiil<lad devět kŤížŮ ve Rťynském lese'

Nedotčenou pŤírodu všechny postavy, jimž lypravěč dopieje projevit
nějakry postoj, nejčastěji citovy, uctívají jako oŽivenou. Tak je tomu v naivním,
mytizujícím ryprávění babky koŤenáÍky, jeŽjarní povodně lypodobĎuje jako

náŤek Rybrcoula zapuzeného princeztrou Kačenkou. Ve r,yprávění obou mysliv-
c ristí líčení záŽitk a zvyklostí v hlubokou sebereflexi; právě oni spojují iád
kulttrrní krajiny.s piírodou, kterou vnímají jako citlily subjekt, jelroŽ duchern
jsou prostoupeny r'Šechny bytosti. oba to zakoušejí pii násilnénr zásahu do tolroto
celistvélro organismu: pan Beyer se prohŤešuje zastčelenínr srny' ry7znbursky
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V expozici Karly (|855) se vcelku konvenční popis l"jhledu do kraje
zhodnocuje piedevšín-r radostn rrri \"JikŤitr/ a díkrivzdáním vojensk]ich navrá.
tilcli, kteŤí piekročili lrranice;geograficky qiklad podávany veliteli vojákŮ je pak
pro místnílro sedláka pŤíleŽitostí k vy'jádŤení lokální hrdosti:

,,- hy, ty dvavrchy u samych oblakjsri Panny Marie prsa." ,,Tot' je Oser
a Arborec,,, vpadl mu do žeči dt7stojník. ,,Nu, hu vás je zovti tak, hu rtás
j inak,,, pohodil hlcnou Chodovák...

(Patero dívek' dále PD' s' l62)

Také v Dobrém člověku (l858) je hodnocení z velké části pŤenecháno
postavánl. Piírodní, venkovské prostiedí tu má, jako v zásadě u Němcové,
pozitivní charakter a je také líčeno v opozici k,,cizím krajrim..či znenrravnělému
prostŤedí městskému': na začátku se Madla, nezvratně rozhodtrutá odejít, loučí
s rodn1im krajem v slzách a s takŤka osudovym váháním: rozhlédla se několikrát
po malé zahrádce.... Položíc sepaté rrtce k tist nt a uslzené oči zdvihnouc k oblo-
ze... (PD, s.4l). Naivní tetka hledí na VídeĎ jako na konec světa a projewje
obaly, že tak daleko snad ani léta není; špatnou pověst velkoměsta potvrzuje
zkušen1i povozník Hájek. Madlino poznávání novyclr krajŮ je však implicitní
součástí jejího rozvíjejícího se vztahu k Hájkovi: cizí města a vesnice se dívce
jeví drivěrně známé a blízké díkry vlídné autoritě jejího pruvodce.

Ve skrytější, rafirrovanější podobě podává nadosobní vypravěč hodnocení
dvou prostoru prostŤednictvím rozruznění srylistick1ich postupŮ v expozici Divé
Báry Q856):

Vestec je velká dědina, mají tam kostel i školtt; tt kostela jefara, podle ní
chalupa kostelníkova, také rychtáÍ ztistcrvá uprostí.ed vsi, na sanlém konci
dědiny pak stojí chaloupka obecního pastyže. - Za chalupou táhlo se
dlouhé tidolí, ohrazené z obott stranvršinanli, porostlymi nejvíce jehličím'
Sentam bylovidět mejtiště nebo zeleny palouk, na němž porúzno bělokoré'
světloIisté bčízy stály, ty dívly mezi stromovím, jako by je tam byla p ít.oda
vyrtist nechala k obveselení těn zasmušilym snlrk nt a jedlím, vážnym
dubtttn a bttkt.tm, UprostŤed tidalí mezi lučinami a polmi tekla žeka, zrovna
okol o p astyŤ ov é chalttpy ; b ehy j ej í vroub ené byly olš í a vrbou.

(PD. s .  I  l6)

IiŽv Barušce (L853) se spolehlivě uspoiádmé (a puntičkáisky, až mnohorrrluvně lylíčené)
hospodáŤství Baruščina otce dostává do kontrastu s dezorientujicínr rucltent v praŽsk ch
ulicích a n4áště pak podeďelfm, nečistlm r,zhledem Baruškou nerozpommého hodi.
nol'élro hotelu.

První část popisu lokaliry, rozděleného na dvě pasáŽe pomlčkou, je věrro-
vána,,prostoru cir' i l izace... Popis je věcny aŽ strohy, neinclividualizovany. aper.
spektivní, piedstaruje spíše jah-/si obecny model ,,rozprostranění.. sociální struk-
tury vesnice. Naproti tontu popis věnovan prostoru za hranicenri ,,civilizace.. je
mnohem pestiejší, alespoř náznakově perspektivizovan!, srylisticky obohaceny
personifikacemi stromoví, jeŽ pŤírodní kulisu proměřují ve společenství nej-
rriznějších a navzájem konunikujícíclr povah. Srovnání se strohynr raportem
první části nám dovoluje domyšlet se, že piírodní lokalitu považuje vypravěč za
mnohem zajímavější a staví jihodnotově vyše.

Uvedeme-li expozici do vztahu s pŤíběhem titulní postavy, zjišťujeme, Že
sťylové rozruznění a formální oddělení popisu obou prostiedí pŤedjíná dělení
prostoru tak, jak je prožÍvá a je nucena proŽívat Bára. Vesnická komunita se k ní
chová spíše odměieně, ne-li nepťátelsky. V pŤírodě se naopak cítí volná i bez-
pečná, sbližuje Se S vodním živlem i vichry, ví, jak si počínat v Ťadě obtížnych
siruací; v pŤírodě si také ověŤí neexistenci zlych duchŮ a tato zkušenostjí dodá
pocit racionální pŤevahy nad pověrčivymi vesničany a motivuje i její odváŽn!
kousek. PŤedevším však vzájemnost' kterou jí odpírá lidské společenství, zakouší
Bára právě zde.

Tuto elementárrrí blízkost k piírodě má divá Bára společnou s Viktorkou,
obyvatelkou lesní jeskyřky; právě ona pŤináší první jarní petrklíč, neboť právě
ona je zároveĎ nositelkou klíče k tajemstvím pŤírody, jeŽ jsou ostatním lidem jiŽ

vzdálena. I její smrt je drisledkem živelného zásahu pŤírody a všemi obyvateli
ridolíčka je vnímána jako Viktorky dŮstojná či jí pŤiměŤená, zároveř jako vykou-
perrí ze rmutného osudu.

Y Babičce (1855) má pŤíroda dvojí základní roznrěr: najedné straněje to
prostor respektovaného pradávného Ťádu, jehož součástíje i Živelnost, na straně
dnrhéje to prostor kulturní krajiny, zietelně a ričelně piizpŮsobené Ťádu venkov-
skélro Života. Viktorka je organickou součástí prve jnenovanélro prostorovéiro
kontinua a do druhého vsfupuje jen v |etnr1ich setkáníclr se svymi ,,vzdálen5imi
bližními... ostatní posta\T jsou integrovány do kulturní krajiny, která je samo-
zŤejm1im dějištěm dětsk],ich her a moudrych rozprav s babičkou, v nichŽ dostává
i časoprostorovy-J roznrěr panrěti lidského rodu či národa (vyprávění pověstí
a proroctví), jindy. zas vytváií pŤíleŽitost k společnému zamyšlení nad vášněmi
a osudy, jako napií}ilad devět kŤíŽri ve R$inském lese.

Nedotčenou pŤírodu všechny postavy, jimŽ vypravěč dopŤeje projevit
nějaky postoj, nejčastěji citovy' uctívají jako oŽivenou. Tak je tomu v naivním,
mytizujícím vyprávění babky koienáYky, ježjarní povodně lypodobĎuje jako

náiek Rybrcoula zapuzeného princeztrou Kačenkou. Ve lyprávění obou mysliv-
crj ustí líčení záŽitkťr a zvyklostí v hlubokou sebereflexi; právě oni spojují Ťád
kulturní krajiny.s piírodou, kterou vnímají jako citliv../ subjekt, jelrož duchem
jsou prostoupeny r.šechny bytosti. oba to zakoušejí pŤi násilnénr zásalru do tolroto
celistvélro organisnru: pan Beyer se prohŤešuje zastŤelenínr srny, ryznburslqi
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pocítí hlas Svědonlí a uprímnou lítost nad ,,plačícírn.. poraženym stromem.
osanlěly snrrk v krkonošskénr dole je pro pana Beyera stejně jako pro vězně
z jeho romantickélro piíběhu nrístem meditace a sntíĚení. Senzitivní Barunka
v rozjitiené náladě jarní noci obtíŽně rozlišuje mezi hlasy pŤírodního dění a
hlasenr svého nitra _ prostor vnější a prostor duše se prostupují...

Právě v Babičce však najdenle také vyhrocenou situaci bloudění; v páté
kapitole lypráví babička, inspirována panoramatick1im rozhledem po krajině,
pověst o Boušíně: osamocené děvčátko ru zabloudí v lese domněle mámém, jímŽ

bylo zatínr vždy bezpečně vedeno. Bloudění je však pro ně ve v.j'sledku vysvo-
bozenínr, neboť dosud němé dítě nejen najde cest^u k domovu, n brŽ i cestu
k liden, ke konrunikaci: za svou upŤímnou ntodlitbu, je odměněno darem sluchu
a Ťeči.

A právě bloudění je klíčov'-im motivem nás|edující interpretace nedo-
končené povídk7 Cesta z pottti (l859/l860):

Hlavní hrdinka Verunka se loučí po návštěvě Pralry s tetou, jeŽ ji pečlivě
vypravuje na cestu.3 odjezd venkovského formana sice o chvilku propásly, dívka
se však energicky vydává ve stopách známého povozu, kten./jí ukazuje cestu. Cítí
se natolik nezávislá a silná atouží po volnosti, Že sejí nechce tísnit se ve voze a
nesnaží se jej dostihnout. Mladičké dívčí postavě dokonce vypravěč piipisuje aŽ
vyjinrečnou vnímavost a tílrnutí k reflexi: Bylo jí milejší jíti pěšlq, po krajině se
rozhlížeti, zažívati dojmy, jež cítila, a vštěpovati si v mysl obrazy, které viděla za
svého tíídenního pobyfu v Praze, než seděti stěsněna ve yoze a poslouchati
rozpravlq dvou starych poutnic, o nichž věděla, že s Dohnálkem zpátlE pojedou.
(PD, s. l0_l l) Tento ,,nadstandard.. je o něco později korigován milou naivitou
Verunčina záŽitku z divadelního pŤedstavení: l...l jak byla se strycem v divadle,

2 Tato situace vaiuje princip obrácení k Boltu' jeŽ Němcová opakovaně označuje za ne.
zár'is|é na povue nrísta: ve XIt. kapito|e Babičky zatouží modlicí se Brunka: ,,_ l2ii
bychon nynÍ klečely na Sněžce!.' _ ,, Chceš-li Btlha vroucně vjryal' všudc k tonu níslo, :cnI
l ,  něce l  k rásn  , , ,Í .ek labab ička ' . . (Bab ička,s . l77)Ste jněsoudí in lys| ivec 'k teďseprávě
prohlásil j ako BáŤin žen ich a osIoví jej ího otce: ,, _ dcjt e n n, ,edy vaše po1ehnán í' Tžebos
to bylo na hžbitově, všude:en P ně' všucle Bťth|,,(PD' s' l55)

3 To je nrinroclrodem ntoti\', kteni' Něntcová velice oblibuje a vždy nru věnuje detailní
pozorlrost, dokonce až obsedantně opakuje některé ps.ky; v Dobrěn čIověku i v Ccstě :
pouli \,ypÍawje stará pňibuaá nrladé děvče časrrě ráno na cestu, radí,jak si počinat,jak
naložit s oděním, r' obou piipadech takika identicky zkostlivě dbá na bezpečné uloŽeni
peněz:,,Kanpak,:a adra:kapsyb1lsjenrchla:|ra|i|._Jetop<irrynsklch_naces|ěsilo
spoěteš ' a tuhle pár grešlí si dej do kap.r.v. .. (PD' s. 46). ,pej si je :u iladra, : kapsy bys je

nohla snadno vyhodit, a tu náš p<ir grošti tlrobnlch, aáysle (dvacetniky z donrova, A. J.)
i leuusela nlěnit...,, (PD' s' l0); pozorujenre i obdobnou delikátní taktiku, s níŽ obě Ženy
odúvodóují srrij finmční pŤispěvek' Kromě toho, že podrobn! popis si'pra\ry na cestuje z
hlediska psyclrologického adekvátní drjkladnosti, s níž se na ni prost'j 'člověk chystá, neni
ryloučeno, že Něnrcová v paralelrríclt sítuacíclr bez zábrm sahala k ,'textoFi'nl pre-
fabrikát nl.. z pŤedchozí tl'orby' PÍíbuatf je v obou por'ídkách téŽ zá|ibnf popis hezké
dívky'jejíŽ rozpálen! obličejik se pod šátečkem napril cudně, napril koketně skrlvá pŤed
zakv minroidoucích obdir'ovatelrj.

z něhož se jí ani nechtělo, a jakse divila, když ta nlladá patu1a, ca unti,ela a jíž

opravdu litovala, - zase živá ven vyšla /'. ./ (PD' s. l2)
Vztah postar,y ke krajině Se ovšem podstatně proměĎuje poté, co Verun}ia

zjistí svrij onlyl, totiŽ Že se lydala po nesprávné ze dvou cest za cizím vozkou.
Dva kolenrjdoucí muŽi jí poradí, jak vozkovi nadejít, Verunka se presto leká,
protože musí nejen opustit j istotu silnice, ale hrozí jí inevítané Setkání s četní-
kem; nemriŽe Se totiŽ vykázat domovníIn Iistem, kten.i jako vozkova pasaŽérka
nepotŤebovala. V této fázi cesry dívka zce|a ztrácí dosud vŤely zájem o své okolí:
Nevšímala Si tu a tam pracujícího v poli li t, neposlouchala zpěvtt vysoko nad ní
sevznášejícíchskÍivánkťt,neohlédalaseposvěžíchlukách... (PD's. l3)Zatímco
do zjištění omy|u nejvíc se jí líbila ta široká žeka, po které tu prám, tu loďku
viděla plouti... (PD, s. l 1), nyní uŽ na ni pom!šlí jen jako na nevábnf zdroj vody:
ráda by se napila, ale voda byla jako rntut. (PD, s. 14) Setkání s chudobnou
rodinou v Řevnicích osvěŽí nejenjejí tělo, ale i dobrotivou duši: za trochu vody,
vlídné dětské štěbetání a kratičky doprovod odnrění Verunka s radostí malé
děvčátko všemi dostupnlnli dary ze své skromné l^jbavy na cestu v touze pĚispět
potiebnym.

Doporučení, kterájí děvčátko dá k další cestě' prisobíjednoduše a bezpeč-
ně a nesou pŤíznak drivěrně známého: ,,Tantto od božích mrtk nechoďte cestolt
dol , ale jděte po ntezi nahoru, až k plané hrušce. od hrušky slezete s kopečku
dol na cestu a ta vás povede rovničičko do SvinaŤ... (PD' s. l 7)

Verunčina mysl je cele zaujata osudy chudobné rodiny, a tak dívka
zapomene' Že si unrínila lyhnout Se Setkání s četníky. Krajina se jeví piívětivá,
jednotlivá znanreníjejí cesťy Se spolehlivě ukazují; tváinost krajejí navíc pŤipo-
míná podobu kraje rodného a posiluje takjejí naději na šťastn návrat:

U božích nluk zastavila Se na otče,7ášek a takjí bylo tttěšeně, že si, jdottc po
mezi nahont, zpívati začala: ,,Kdes holubičko, kdes lítala, kdes syé bíIé
peÍíčko zmáchala,, hlasetn jako zvon. _ Ale utěšená ta chvíle netryala
dlouho. _ Když pÍišla k plané hruŠce, zastm'ila se, aby s; ,7,1n,,la. - oko
její utkvělo na osvětlenych vrších Housínskélrc pohoí.í a pí.ála si, aby to
byly vrclry šumavské a ona j im t ak nablízku.

(PD, s .  l7-18)

Na plánované cestě se však náhle objeví četník a vyděšená Verunka
bezhlavě prchá zpět s myšlenkou hledat rikryt u svych Ťevnickych hostitel :

Ale pod kÍížem zmátla si cest.v a místo vlevo běžela vpťcvo cestou dol ,
pÍes kamení, hrou$l, pŤes koly, rejhy a stolql, pžes pole, lltka, vrchy, pÍese
všecko uháněla jednínt vrhem j ako štvaná strašnou ntátohou, neohlédaj íc
se anivpiavo artivlevo, ani za sebe, jenvždy pÍed se, kde b1,našla kryfu a
odpočinht. _ Již nepostačuje jí dech, nohanta SoNa vládtte a tu hle, pod
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pocítí hlas svědonrí a upŤímnou lítost nad ,,plačícírn.. poražen1im stromem.
osanrěly snrrk v krkonošském dole je pro pana Beyera stejně jako pro vězně
z jeho romantického pĚíběhu nrístem meditace a smíŤení. Senzitivní Barunka
v rozjitiené náladě jarní noci obtíŽně rozlišuje mezi hlasy pŤírodního dění a
hlasenr svého nitra - prostor vnější a prostor duše se prostupují...

Právě v Babičce však najdenle také lyhrocenou situaci bloudění; v páté
kapitole lypráví babička, inspirována panoramatick1im rozhledem po krajině,
pověst o Boušíně: osamocené děvčátko tu zabloudí v lese domně|e známém, jímŽ

bylo zatínr vždy bezpečně vedeno. Blouděníje však pro ně ve qisledku vysvo-
bozenínr, neboť dosud němé dítě nejen najde cest^u k domovu, n1ibrŽ i cestu
k lidenr, ke konrunikaci: za svou upŤímnou ntodlitbu, je odměněno darem sluchu
a Ťeči.

A právě bloudění je klíčov'-im nrotivem nás|edující interpretace nedo-
končené povídk7 Cesta z pottti (l859/l860);

Hlavní hrdinka Verunka se loučí po návštěvě Pralry s tetou, jeŽ ji pečlivě
vypravuje na cestu.3 odjezd venkovského formana sice o chvilku propásly, dívka
se však energicky vydává ve stopách známého povozu, kter1/jí ukazuje cestu. Cítí
se natolik nezávislá a silná atouží po volnosti, Že sejí nechce tísnit se ve voze a
nesnaŽí se jej dostihnout. Mladičké dívčí postavě dokonce vypravěč piipisuje aŽ
v.j'jinrečnou vnímavost a tíhnutí k reflexi: Bylo jí milejší jíti pěšlq,' po krajině se
rozhlížeti, zažívati dojmy, jež cítila, a vštěpovati si v mysl obrazy, které viděla za
svého tÍídenního pobyfu v Praze, než seděti stěsněna ve l)oze a poslouchati
rozpravlql dvou starych poutnic, o nichž věděla, že s Dohnálkem zpátlE pojedou.
(PD, s. l0-l l) Tento ,,nadstandard.. je o něco později korigován milou naivitou
Verunčina záŽitku z divadelního pŤedstavení: l...l jak byla se strycem v divadle,

2 Tato situace variuje princip obrácení k Boltu' jeŽ Němcová opakovaně označuje za ne.
zár'is|é na povue nrísta: r'e XII. kapito|e Bahič|q, zatovží modlicí se Baunka: ,,_ k)jj
bychon nyní klečely na Sněžce!., _ ,,Chceš-li Btita vroucně viDat, všude k tonu ilíslo, :cnl
I ,  něce l t j k r  sn  , , ,Í .ek labab ička ' . . (Bab ička,s . l77)Ste jněsoudí in lys l i vec 'k ten j ' seprávě
prohlásiljakoBáiinženichaoslovíjejíhootce:,, _.lcj,en n,,edyvašepo1ehnání.Tžebas
to bylo na h|bitově, všude:ent P ně, všude Buh.|,.(PD' s' l55)

3 To je nrinroclrodem nloti\', kteď Něntcová velice oblibuje a vždy nru věnuje detai|ní
pozornost, dokonce až obsedantně opakuje některé plky;v Dobrén čIověku iv Cestě:
pouli trypraw1e stará pňibuaá nrladé děvče časrrě ráno na cestu, radí,jak si počínat,jak
naložit s oděním, v obou piipadech takika identicky zkostlivě dbá na bezpečné uloženi
peněz:,,K o n pak, :a ad ra : kapsy bvs j c noh la :| rat it. - J e t o p<i r ryn skjc h _ na ces| ě si ! o
spočtcš'aluhlepárgrešlÍsidejdokapl-v...(PD's.46).,pejsije:aitactra':kapsybysje
nohla yndno vyhodit, q tu náš pár groš tlrobnlch, aáysle (dvacetníky z donrova, A. J.)
i leuusela něnit...,, (PD' s' l0), pozorujenle i obdobnou delikátni taktiku, s níž obě Ženy
odrivodóují srrij finmční pŤíspěvek' Kromě toho, Že podrobn! popis qipra\y na cestuje z
hlediska psyclrologického adekvátní drikladnosti, s níž se na ni prost'j'člověk chystá, není
ryloučeno, že Něnrcová v paralelrrich situacíclr bez zábrm sahala k ,,textowi'nl pre-
fabrikát|im.. z pŤedchozí tr'orby' PŤíbuzt! je v obou por'ídkách též zálibnÝ popis hezké
dívky'jejíŽ rozpálen;| obličejik se pod šátečkem napúl cudně, napril koketně skrlvá pŤed
zaky minrojdoucích obdir'ovatelú.

z něhož se jí ani nechtělo, a jakse divilu, kd.vž ta nlladá pat.u.la, co uni.ela a jíž
opravdu litovala, _ zase živá ven lyšla /.../ (PD' s. l2)

Vztah postavy ke krajině Se ovšem podstatně proměĎuje poté, co Verunlia
zjistí svŮj omyl, totiž že se lydala po nesprávné ze dvou cest Za cizínr vozkotr.
Dva kolenrjdoucí muŽi jí poradí' jak vozkovi nadejít, Verunka se presto leká,
protože musí nejen opustit j istotu silnice, ale lrrozí jí inevítané Setkání s četní-
kem; nem že se totiŽ wkázat domovním |istem, kten-/ jako vozkova pasaŽérka
nepotŤebovala. V této fázi cesťy dívka zce|a ztrácí dosud vŤel1y zájem o Své okolí:
Nevšímala si hl a tam pracujícího v poli lidu, neposlouchala zpěvttvysoko nad ní
sevznášejícíchskživánkti,neohlédalaseposvěžíchlukách... (PD,s. l3)Zatíntco
do zjištění omylu nejvíc se jí líbila ta široká žeka, po které tu prám, tu loďku
viděla plouÍi... (PD, s. l l), nyní uŽ na ni ponr!šlíjen jako na nevábny zdroj vody:
ráda by se napila, ale voda byla jako rnlut. (PD, s. 14) Setkání s chudobnou
rodinou v Revnicích osvěŽí nejenjejí tě|o' ale i dobrotivou duši: Za trochu vody,
vlídné dětské štěbetání a kratičh-i doprovod odmění Verunka S radostí malé
děvčátko všemi dostupn;imi dary Ze Své skron]né vybaly na cestu v touze pŤispět
potŤebnlnr.

Doporučení, kterájí děvčátko dá k další cestě, p sobíjednoduše a bezpeč-
ně a nesou pŤíznak drivěrně mámého: ,,Tarnto od božích mttk nechod'te cestott
dolit, ale jděte po nlezi nahoru, až k plané hrušce. od hrušlql slezete s kopečku
dol na cestu a ta vás povede rovničičko do SvinaÍ.... (PD' s. l7)

Verunčina mys| je cele zaujata osudy chudobné rodiny, a tak dívka
Zapomene' že si unrínila vyhnout Se Setkání s četníky. IGajina se jeví piívětivá,
jednotlivá znanreníjejí cesťy se spolehlir.ě ukazují; tváŤnost krajejí navíc piipo.
míná podobu kraje rodného a posiluje takjejí naději na šťastny návrat:

U božích nluk zastayila se na otče,7ášek a takjí bylo t ěšeně, že si, jdouc po
mezi nahont, zpívati začala: ,,Kdes holubičko, kdes lítala, kdes své bílé
peÍíčko zmáchala,, hlasem jako zvon' _ Ale utěšená ta chvíle netr ala
dlouho. - Když pÍišla k plané hruŠce, zastavila se, aby si oddechla. - oko
její utkvělo na osvětlenych vršich Housínskélrc pohoÍí a pÍ.ála si, aby to
byly vrchy šumavské a ona jin tak nablízku.

(PD, s .  l7-18)

Na plánované cestě se však náhle objeví četník a ry-děšená Verunka
bezhlavě prchá zpět s myšlenkou hledat ukryt u sv'jch Ťevnicklch hostitelú:

Ale pod kÍížem znlátla si cesty a nísto vlevo běžela vprcNo cestou dolťt,
pžes kamení, hroudy, pÍes koly, rejhy a stolE, pŤes pole, luka, vrchy, pŤese
všecko uháněla jednínt ,lrhem jako šnaná strašnolr ruátohou, neohlédajíc
se anivpiavo anivlevo, ani zasebe,jenvždy pŤedse, kde by našIa ktyn a
odpočitlktt. - Již nepostačuje jí dech, nohanta sotva vládne a tu hle, pod
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vrcl.]enx svěží louka a pěkny háj. Tam dovleče se k smrti Ltmdlena a klesne
na zem porostlott ntechent a travou.

(PD, s. l8)

Povšimněme si gradace v popisu Verunčina riprku: jak pŤekáŽky v její

cestě narustají, zvětšují se od kamení až po samé vrchy, od hrud až po pole,
rozšiŤujíce prostor horizontálně i vertikálně. Dimenze Verunčina ritěku jsou
hyperbolizovány v míŤe pŤipomínající stylistickou zkušenost Němcové pohád-
káiky. Na hranici sl"./ch sil se dívka uchyluje na okraj svěŽího hájku, pťrvabné
místo však užnedokáže vnímat jako točiště:

Všude ticho. _ Bylo by ji potěšilo, kfuby slavíkv háji zazpíval _ anebo pes
zaštěkal! _ Ani hlásku nikde, ani ten lístek nezašuměl! Verunka zdvíhala
pomalu hlqvtt a ohlížela se po sltmci _ slunce bylo na západě - ohlížela se
po louce, po háji, ale nic, _ ani živé dttšičlq nikde.

(PD, s .  l8-19)

PŤírodní scenérie uŽ neprisobí pŤíznivě díky své piíbuznosti s Verunčin1im
domovem' nepomáhá ani to, že jde o prostŤedí, s jehoŽ povahort je dívka dobŤe
obeznámena. Kraj se mění v neŽivou kulisu, nastává jakési ticho pŤed bouií,
q'volávající neurčité obalry z budoucího. Ustrašená Verunka se dokonce bojí
ticho porušit a promlouvá sama k sobě šeptem. A tu pŤichází okamŽik pŤesahující
situaci venkovské dívkry, jež se octla v neznánré krajině, situaci poutníka, ktery
sešel z cesťy:

Začalojí byti teskno a zdálo sejí, jako by zem pod ní rostla, jako by se
rozšiĚovala do nekonečnosti, zdálo sejí, žev kolvšecko pževeliké, a cítila
se všecka opuštěna, tak malá proti té velikosti,

(PD, s .  19)

Záměmě jsme text rozdělili, aby pasáž lynikla. V originále na ni těsně
navazuje Verunčina náhlá, rázná a psychicky nemotivovaná snaha vybŤednout
z obtíŽí: Nqvzdor všenut vzchopivši se, vyšla rychle z podstt.omí na louku (PD,
s. l9). Hlas večerního zvonku, ktenj' zanedlouho zaslechne, zaznÍ Verunce jako
hlas vykoupení, hlas kŤesťanské obce a dobrych lidí, a zanedlouho se také setká se
svou zachránkyní Toničkou, kteráji uvede do svého domova a slíbí pomoc v další
cestě. Všechna hruza je brzy zapomenuta, jedinou památkou na ni jsou Verunčiny
zhmoŽděné nohy, mateŤsky ošetŤované hostitelkou. Povídka končí idylickym
v..ijevem: uprostŤed noci se neočekávaně vrací domácí syn a nachází ve svém loŽi
p vabnou spící dívku' S okouzlením v srdci a Ťadou nezodpovězenych otázek
v nrysliuléhá jako její oddan stráŽce v zalrradě...

obdobné otázky si klade i čtenáŤ, donr šleje se moŽnych 'vry stění pŤíbělru.
Fragnent se pak mťrŽe jevit jako uzaviená kapitola povídky, v níž milá dívka
ztratí sice cestu, nalezne však pŤechodny domov, pŤátelství, ba nroŽná i lásku.
Pokud si čtenáč tyto otázlry neklade, spokojil se s otevŤenynr koncem, ktery
dodává pŤíběhu spíše idylickému nádech romantického tajemství.

ČtenáŤ pŤítomny v tomto textu se však vrací k onomu riryvku tema-
tizujícímu vztah putující postavy ke kajině aztrátucesťy. Reklijsme. Že v pověsti
o Boušíně je bloudění trpkou zkouškou drivěry v Boha, za niŽ je zboŽné děcko
odměněno obnovenín dosud utlunren1ich snryslŮ. Bloudící děvčátko se piitom
bojí zloby rodičú, ,,z|é zvěÍe,'spojené s pŤíclroderrr noci. V Cestě z pottti hrdinka
záhy unikne bezprostiedně hrozícímu nebezpečí, které je dodatečně odlraleno
jako plané. Úzkost v ní však zttstává, nryšlenka na modlitbu jí na mysli nezatane
(modlila se u božích muk v radosti a pohodě). Dosud prosluněny kraj se najednou
jeví ner,ysvětlitelně nebezpečn1i, pŤestoŽe nebezpečí pominulo, a piedevším
nejen neznámy acizí,nybrži,,odcizeny.., pŤírodní scenérie ztrácí své obvyklé
charakteristiky. Prostorjako by získával pievahu nad postavou, odnímaljí sílu:
zatímco vyčerpaná dívka se clroulí do sebe, krajina kolem se zdánlivě rozpíná do
děsivé nekonečnosti.o

Zdrojem rizkostného staw uŽ neníjen nezkušenost nrladé dívky, obava ze
zpoždění, ze ztráty cesťy, ťrŤedního násilí či veŤejné ostudy... To je pocit ztráry
ritočiště vtibec, rizkost zbeznloci a nicoty osanrě|élro člověka' zkost pramenící
z nejistoťy, kam se obrátit, tizkost ze světa..

V kontextu rozšafnych rozhovoru o místních mravech a zlyklostech, jeŽ

Verunka vede s ostatními postavatrri, v jímavém rámci loučení a moŽného
citového setkání snadno unikne sledovaná pasáŽ čtenáŤově pozornosti nebo se
oslabí její vyznamorn.i dopad. PŤesto ji povaŽuji za nesnrírně zajímavou: v po-
psan1ich souvislostech tvorby BoŽeny Němcové je to jev singulární. V textu

obdobnou situaci, ovšenr epicky rozviIlutou a stylisticky boltatší, nacltázírrre v povídkovénr

souboru Adalberta Stjftera Pestré kantelly ( l 853) pod tituIem Horskj, kÍišťt'il. Kontrast nezi

idyličností zápletky a nretafyzick1inr zážitkenr prostoruje tuještě rrylrralěnějši: dvě děti z

Irorské vesnice se o vánočnich svátcich lydár'ají pŤes horsk! hŤbet za babičkou do udoli;

sejdou s cesty a po d|ouhém bloudění se za nuku r'ánočníclr zvonri št'astně slrledávaji se

sr}imi zachránci, k nimŽ se piipoji la celá r'esnice, která dosud na rodinu s odstupenr h]eděla
jako na ,'pÍivmdrovalce zdola... Situace ohroŽení a společného usil i prisobíjako ,,integrační
katalyzátoÍ... Su.ední část povídky fascinuje obruenl ledovce, ktery zde reprezentuje

časoprostor popírajíci běŽné dimenze.

Dor'oluji si v této souvislosti pŤipomenout poetické ápisky Edvarda Muncha: ŠeIjsen po

cestě se dvěnn pžáleli _ slunce :apadalo:a hom nad n s|em aJjorclen pocítiljsen n par

sntutku _ nebe se náhle :něnilo y kn-ayou čem^eti. Zasravil jsen se, opžel o :dbracllí,

snrtehĚunayeil_pžáteléseponněohlécll iapokračovalicIál dívaljsensenapltipolajíci

ntrakv nadJjordent, bylyjak krev a neč, a něsto ntodročernjfiorrl a město ' ní pŤtitelé šli

dál a .já nn s l a |Ítisl se srrachy _ a cítil .jsen, jako by velbj' nekonečnj, vj;kžik šel tou

nekutečnou piírodoa' (Wittlich l985' s. 20)
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vrchem svěží louka a pěkny háj. Tanl dovleče se k smrti untdlena a klesne
na zem porostlou ntechem a travou.

(PD, s. l8)

Povšimněme si gradace v popisu Verunčina prku: jak pŤekáŽky v její

cestě narustají, zvětšují se od kamení až po samé vrchy' od hrud aŽ po pole,
rozšiŤujíce prostor horizontálně i vertikálně. Dimenze Verunčina těku jsou

hyperbolizovány v nríŤe pŤipomínající stylistickou zkušenost Němcové pohád-
káŤk7. Na hranici sqich sil se dívka uchyluje na okraj svěžího hájku' p vabné
místo však už nedokáŽe vnímat jako ritočiště:

Všude ticho' _ Bylo byji potěšilo, kdyby slavíkv háji zazpíval - anebo pes
zaštěkal! - Ani hlásku nikde, ani ten lístek nezašuněl! Verunka zdvíhala
pomalu hlavu a ohlížela se po slttnci - slttnce bylo na západě - ohlížela se
po louce, po háji, ale nic, - ani živé dttšičlq nikde.

(PD, s .  l8-19)

PŤírodní scenérie uŽ neprisobí pŤíznivě díky své pŤíbuznosti s Verunčinym
domovem, nepomáhá ani to, že jde o prostiedí, s jehoŽ povahou je dívka dobŤe
obeznámena. Kraj se nrění v neŽivou kulisu, nastává jakési ticho pŤed bouŤí,
vyvolávající neurčité obaury z budoucího. Ustrašená Verunka se dokonce bojí
ticho porušit a pronrlouvá sama k sobě šeptenr. A tu pŤichází okarnŽik piesahující
situaci venkovské dív|<y, jeŽ se octla v neznámé krajině, situaci poutníka, ktery
seŠel z cesťy:

Začalo jí byti teskno a zdálo se jí, jako by zem pod ní rostla, jako by se
rozšiÍovala do nekonečnosti, zdálo sejí, žev kolvšecko pževeliké, a cítila
se všecka opuštěna, tak malá proti té velikosti'

(PD, s .  19)

Záměrnějsnre text rozdělili, aby pasáž lynikla. V originále na ni těsně
navazuje Verunčina náhlá, rázná a psychicky nemotivovaná snaha vybŤednout
z obtíŽí: Navzdor všemu vzchopivši se, vyšla rychle z podstronlí na lottht (PD,
s. l9). Hlas večerního zvonku, ktenj'zanedlouho zaslechne, zazní Verunce jako
hlas lykoupení, hlas kŤesťanské obce a dobrych lidí, a zanedlouho se také setká se
svou zachránkyní Toničkou, která ji uvede do svého domova a slíbí pomoc v dalŠí
cestě. Všechna hruza je brzy zapomenuta, jedinou památkou na ni jsou Verunčiny
zhmoŽděné nohy, mateŤsky ošetŤované hostitelkou. Povídka končí idylicklm
v'j'jevem: uprostŤed noci se neočekávaně vrací domácí syn a nachází ve svénr loži
privabnou spící dívku. S okouzlením v srdci a Ťadou nezodpovězenych otázek
v nrysli uléhájakojejí oddany strážce v za|rradě...

obdobné otázky siklade i čtertáŤ, donr;íšleje se moŽnych lry stění pŤíběhu.
Fragnrent se pak mriže jevit jako uzavŤená kapitola povídky' v 1ríž nrilá dívka
ztratí sice cesfu, nalezne vŠak pŤechodny dotrrov, pŤátelství' ba nrožná i lásku.
Pokud si čtenáĚ tyto otázky neklade, spokojil se s otevŤenynr koncenr' kteryi
dodává piíběhu spíše idylickému nádech romantického tajemství'

Čtenár pŤítonrny v tomto textu se však vrací k-onomu ryvku tenra.
tizujícímu vztah putujícípostavy ke krajině aztrátuces|y. Rek|ijsme, že v pověsti
o Boušíně je bloudění trpkou zkouškou dŮvěry v Boha, za niŽ je zbožné děcko
odměněno obnovenínr dosud utlunren1ich sntyslri. Bloudící děvčátko se pŤitom
bojí zloby rodičŮ, ,,z|é zvěÍe* spojené s piíclrodem noci. V Cestě z pottti hrdinka
záhy unikne bezprostiedně hrozícínru nebezpečí, které je dodatečně odlraleno
jako plané. Úzkost v ní však z stává, nyšlenka na modlitbu jí na mysli nezatane
(modlila se u božích muk v radosti a pohodě). Dosud prosluněny kraj se najednou
jeví neqlsvětlitelně nebezpečny, piestože nebezpečí pominulo, a pŤedevším
nejen neznámy a cizi, nybrž i,,odcizen!.., piírodní scenérie ztrácí své obvyklé
charakteristikry' Prostor jako by získával pŤevahu nad postavou' odnímal jí sílu:
zatímco lryčerpaná dívka se clroulí do sebe, krajina kolem se zdánlivě rozpíná do
děsivé nekonečnosti."

Zdrojem zkostného stalu uŽ nerrí jen nezkušenost mladé dívky, obava ze
zpoždění, ze ztráty cesty, irŤedního násilí či veŤejné ostudy... To je pocit ztráťy
točiště vťtbec, zkost z bezn-roci a nicoty osamělélro člověka, zkost pranrenící

z nejistoty. kam se obrátit, uz}iost ze světa.,
V kontexfu rozšafn1ich rozhovoru o místníclr mravech a zlyklosteclr' jeŽ

Verunka vede s ostatnínri postavartli, v jínravém ránrci loučení a moŽného
citového setkání snadno unikne sledovaná pasáŽ čtenáŤově pozornosti nebo se
oslabí její l"-iznamovy dopad. PŤesto ji povaŽuji za nesmírně zajímavou: v po-
psan ch souvislostech tvorby BoŽeny Něnrcové je to jev singulární. V textu

obdobnou situaci, ovšenr epicky rozvirrutou a stylisticky bohatší, naclrázínre v por'ídkovénr

souboru Adalberta Stiftera Pestré kantei ry ( l 853) pod titu|em HorskÍ, kžišt'ál. Kontrast nezi

idyličností zápletky a nletafyzicklnr záŽitkenr prostoruje tuještě lylrraněnějŠi: dvě děti z

horské vesnice se o vánočních svátcich rydár'ají pŤes horsk! hibet za babičkou do udolí;

sejdou s cesty a po dlouhém bloudění se za ntku r'ánočnich zvonli št.astně sltledár'ají se

srymi zachránci, k ninrž se piipoji la celá l,esnice, která dosud na rodinu s odstupem hleděla
jako na ' 'pŤivandrovalce zdola..' Situace ohroŽení a společnélro usiIi ptisobijako ' ' integrační
katalyzátor..' Stiedni část povídky fascinuje obrazent ledovce, kteď zde reprezentuJe

časoprostor popirající běŽné dimenze.

Dovoluji si v této souvis|osti pŤipomenout poetické ápisky Edvarda Munclra: Šeljsen po

ces|ě se dvěna pžá|eli - slunce :apadalo :a hom nacl něstem afiordent _ pocítiljsen ntipor

sntutku _ nebe se náhle :něnilo y kn,al'ou čen.et1' Zasloyil jsen| se, opžel o :dbradlí,

sillrtelně unayen - pŤátelé se po nulě ohlédli a pokraěovali clál - dÍval jsen se na pldpolající

n raky naclfiordent, byly jak krev a neč' a nĚSlo ' nodročernyljord a něsttl ' ní pÍ lelé šli

clcit a iá mn sÍá! a rráil se s|rachy a cítil.jsen4 jako by vellcy, nekonečn! vykžik šel tou

nekonečnou piírocloa. (Winlich l985' s. 20)
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samém uŽnenacházím argumenty, jimiŽ bych doložilajejí svébytnost, zbyvátedy
doklad názorny. Kdybych měla pro povídku lrybrat ilustrace, doprovodila bych ji
vcelku bez vyhrad několika obráz|<y Adolfa Kašpara _ s qjimkou partie ,,blou.
dění..' K té bych pŤiŤadila dílo expresionistické. Zdá se mi totiž, Že Verunčina
,,ztráta cesty.. je obrazem němého lrykŤiku do neslyšícího prostoru; možná i ja-
kousi momentkou bloudění autorčina...

PRAMENY

NĚMCoVÁ, BoŽena
|940 Dobty člověk a jiné povídlq (Praha: L. Mazáč)

|94| Patero dívek (Praha: ELK)

|999 Babička (Praha: Lidové noviny)

WITTLICH, Petr

1985 Edvard Munch(Praha: Odeon)
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Dále uvádinre KP, citujenre podle lrydání z roku l994- Číslo onačuje príslušnou stranu
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Poror- KŘlZ - KN|HA
POZNÁMKY K SÉN/ÁNTICKE !Ý5T^VBĚ

ROMÁNU KAROL|NY sVn.LE KŘÍŽ U PoTofi

Václav Vaněk

Karolina Světlá pŤetrvává dnes ve čtenáiskérn povědomí pŤedevším jako

autorka knih o jedincích ocitajících se v situaci osudového citově-nrorálního

dilematu nebo obětujících své city q,ššímu, nadosobnímu mravnímu pŤikázání.

Většina jejích prÓz má ostatně podobnou postavu (častěji ženu - Frantina,

Zvonečková královrta, První Češka atd., ale i muŽe - IÝernodlenec, Lamač a jeho

CríÓ iiŽ v titulu. Takovénru personalizujícímu určení námětu titulem se ze

znánrějších prací Světlé rymykají pouze dvě - VesniclE ronán, v jehoŽ náz'uu

autorka ve zkratce akcentovala disparátnost zvoleného prostŤedí a Žánru, a Kžíž

tt potoka.| Jeho stŤední postava, Evička Potocká, je pŤitom již od lrydání knihy

pŤijímána jako pŤímo prototypové ztvárnění mravně skvělé hrdinkry, stvrzující

navíc svou dokonalost citovou obětÍ. Zvyraznila.li oproti její postavě Světlá

v titu|u poÍok a kííž, musíne se ptát, jaké místo ve strukture románu zaujímaji

právě tyto prvky'

.l--




