
samém už nenacházím argumenty, jimiŽ bych doIoŽilajejí svébytnost' zbyvátedy
doklad názorn'!. Kdybych nrělapro povídku lybrat ilustrace, doprovodila bychji
vcelku bez q/hrad několika obrázky Adolfa Kašpara - s rry'jinrkou partie ,,blou-
dění... K té bych pÍiŤadila dílo expresionistické. Zdá se nri totiŽ, Že Verunčina
,,rtráta cest5l.. je obrazem němého vykiiku do neslyšícího prostoru; moŽná i ja-
kousi momentkou bloudění autorčina...

PRAMENY

NĚvcovÁ, Božena
|940 Dobry člověk a jiné povídlE (Praha: L. Mazáč)

|94| Patero dívek (Praha: ELK)

|999 Babička (Praha: Lidové noviny)

MTTLICH. Petr
1985 Edvard Munch(Praha: Odeon)
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Poror- KŘíŽ _ KN|I-],A
POZNÁIVKY K SÉM^NTICKE \,ÝSTAVBĚ

ROMÁNU lGRoLlNY SVil.LÉ rŘÍŽ u poror,q

Václav Vaněk

Karolina Světlá pňetrvává dnes ve čtenáňském povědomí pŤedevším jako

autorka knih o jedincích ocitajících se v situaci osudového citově-nrorálního
dilematu nebo obětujících své city vyššínru, nadosobnímu mravnímu pŤikázání.
Většina jejích prÓz má ostatně podobnou postavu (častěji Ženu - Frantina,
Zvonečková královna. První Češka atd., ale i muŽe - IÝernodlenec, Lanlač a jeho

díÓ iiŽ v titulu. Takovému personalizujícímu určení námětu titulem se ze
znánrějŠích prací Světlé lynykají pouze dvě _ VesniclE rontán, v jelroŽ názvu
autorka ve zkratce akcentova|a disparátnost zvoleného prostŤedí a Žánru, a Kžíž
u potoka.L Jeho ristŤední postava, Evička Potocká, je pŤitom jiŽ od vydání knihy
piijímána jako pŤímo prototypové ztvárnění mravně skvělé hrdinkry, stvrzující
navíc svou dokonalost citovou oběti. Zvyraznila.li oproti její postavě Světlá
v titu|u potok a itžfi, musínre se ptát' jaké místo ve strukfure ronránu zaujímají
právě tyto prvky.



l .

Děj rornánu je situován do ,,utěšenélro dolíčka.., ohraničenélro prilkru-
hem hor. Jeho obyvatelé jej oblykle opouštějí jen za obclrodními nebo riĚedními
záležitostmi, často taková cesta za hranice dŮvěrně známého končí tragicky
(Veník Kobosil umírá na vojně steskem po donrově, do|ansky stárek poznává
v Praze pii konrnovaci lehkonryslnost Své milé a vzdává se lásky atd.). Udolí je
uzavŤenym světem, lybaven5irrr ostatně vším potiebn]/m k Životu i ke smrti
(kostel, hospoda, hŤbitov).

Mezi nrnožstvínt potok , které stékají zhor a napájejí vodou rodnou
pridu ridolíčka, jeden nabyvá zvláštního v1iznamu. Evičku na něj upozorřuje
pěstoun ve vypravění o tragickém osudu rodu Potock1ich:

,'Pohlédni k horám: tam, kde jsott nejvyšší, ttzÍíš na okraji lesa vrchol|gl
jejich, kryjící skálu, strntou a vysokou. Nevšímej si stavení nad ní, jestit'
potthott jen strží, jindy tan Ííkali u Kobosilti, teď je prázdné; tím lépe si
všimni |aho, které v stírut skály v sadě se rozkládá. Hle, mezi ním a lesinou
do tidoli se sklánějící se to ted, zatžpytilo jako zlatá nit, i zaleskl se tam
v slunci potok sh ry padající, jenž pomáhá také mlyn náš hnát. Po potoktt
tom má stavení i rodinav něm bydlící jmeno svoje, íkají tam, jestli to ještě
nevíš, u Potoclqlch, odtamtttd pocházeli nešt'astní ti bratÍi..,
/.../ Pravě v lont okamžiku jako by slova jeho tínt většího nlěla nabyt pro ni
vyznamu, zahoí.ely hory, skála, strž nad ní, stavení pod ní, potok, les podél
něho se táhnoucí v krvm'é záí.i západtt. (KP, s. 50)

TotéŽ činí i pěstounka, když lrypráví pŤíběh JÓzin: Pranlínek /.../ na své
pouti lesern stále vzrftstá, až co potok širolq a hlubolE spadavá okolo Potoclqlch
do dolí, kdežto spojiv se s vodami jinymi naplžuje rybník náš. (KP, s' 7l).

Tento polok tedy spojuje všechna tŤi místa, v nichž se odehrává románoqi
děj. Pramení pob|íž sÍuení Kobosilovj,ch, v něrnŽ vyrustala nešťastná JÓza,
protéká kolem JÓzinou k|etbou stiŽeného slaÍku Potockj,clt, pohánÍ dolanskj,
nljln a hned za ním končí svou cestu v rybníce. Tím je dána jelro určující role
v utváŤení ronlánového prostoru; je osou propojující drileŽitá místa děje' jeho
voda plyne od počátku (setkání JÓry s Mikšem) ke konci (katarzní Eviččin náwat
na nrísto osudového roáodnutí) tragické historie. Stává se dokonce aktérem
románovélro děje: po potoce posílá JÓza své nikdy nepŤijaté milostné vzkazy,
kytice divoklch horskych bylin pro Mikše, protiproudu potoka až kjeho prameni
se v den pÍed svat..im Janem lydává Evička, aby poznala místo JÓziny lásky'
podél potoka pak v zamyšlení dojde na místo svého osudného setkání se Štcpá-
nenl.

Potok je tak jedinou viditelnou spojnicí mezi dvojínr světenr v románu se
setkávajícím - mezi světem hor' drsnynr a zasvěcenynr silám pňírody, v něntŽ z
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l idí pŤežívá pouze okoralá rodirra Kobosilova' a světern udolíčka, vettkovské
pospolitosti, kultury a civi|izace.2 Na hranicích těchto dvou světŮ, na ripatí hory
se nalézá statek Potockyclr. Ve sntěru toku potoka, zhor, pÍic|lází do ně|ro JÓza a
její kletba tak dopadá na rod Potock;/ch z v..iše, jako piírodní katastrofa; vzhriru
proti proudu (proti směru piirozeného pťrsobení pŤírodních sil) se naopak vydává
Evička. Její cestaje uŽ touto skutečností mnohem těŽší.

I I .

Potok tedy vymezuje prostor, v němŽ se odehrávají děje románu. Samotn!
jeho pran"ren, studán}ia v nejhlubšírn lese na h'Ťebenu hory, je ntístent, kde se JÓza
setkává s Mikšern Potoclcj'm a kam se potom uchyluje i v osamoceném snění
o lásce.

Také na druhénr konci cesťy potoka, poblíŽ rybníka, se utváŤí prostor pro
osudové dívčí snění. Ve mllně Dolansloj'ch jako by se sbíraly, ,,nrlely.. a ve
vyprávění proměĎovaly temné události pramenící v horách a vodou pŤinášené do
ridolí. Jako o historce z dávn1ich dob se Evička dozví od pěstouna o zabitíjednoho
z Potockyclr druhym pro dívku ze nt|yna, jako rodinné tajemství vypráví její
pěstounka pŤíbělr JÓzin - a právě pěstouni tak nechtěně iniciují Eviččinu oběť.

Historie sdělovaná Evičce pěstounem je spojena s polozboŤenou kaplič-
kou nedaleko mlyna, v polích uprostŤed horu. Na toto podivné' pusté místo
poznanrenané bratrovraŽdou:. /...l jako by tu p íroda piisobit pÍ.estm,ala. Nebylo
tam Široko daleko ni stronlku, ni kžoviny, ni t1lznamnější byliny, jen nizounká
plavá tráva p du pokrynala... Bylo to nlísto nejen pusté, ale i zaponeru é, mrtvé
tam vždy panovalo ticho, kažÓ, zvuk tam se rozléhající byl jen oměnou hlasu
vzdáleného, nikdy tam nevznikal, vždy jen zanikal (KP, s. 47), piiclrází Evička snít
a pŤenryšlet, zde se odhodlává ke své oběti.

Stojí tak proti Sobě dvě nrísta spojená nejen potokenr, ale i svou sakrální
povalrou (kaple jako posvátné místo kŤesťanské, pramen-srudánkajako posvátné
místo pohanské), a konečně i vzájemn;/m odkazem v textu: Evička u kapličkry
položivši si knihu na klín, takradostně a dychtivě se dala do čteníjako poutník,
hasí-li si v lese pustén žízeít u stŽíbrojasné šplottchající studán|ql (KP, s.47), JÓza
líčí proměnu pŤírody ve chvílích čekání na milého u studánky uprostŤed pustého
lesa slovy: ,,Jako by to ani nebyl tentyž les, kde derutě byvám na stelivu, n brž
kostel jalEs, jehož sloupy jsott tyvysoké kolenl mne Stronry,, v nichž to nešunlíyítr,
nybrž hrají varhanyjako o bílou sobotlt o vzk išení... (KP, s. 76)

2 Spojeni mezi jedrrotlirjnri dějišti zprostÍedko\'á\,ají i častllé či touŽebné pohledy' které
Evička lrysílá do dálek od kapličky' později k domoru od kŤíŽe. Vinální spojitost \'šech ti i
míst \'šď. 1' těchto pŤípadech pouze podtrhuje jejich praktickou komunikační intaktnost'
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l .

Děj rornánu je situován do ,,utěšenélro ridolíčka.., ohraničenélro prilkru-
hem hor. Jeho obyvatelé jej oblykle opouštějí jen za obclrodními nebo riĚedními
záležitostmi, často taková cesta za hranice dťrvěrně známého končí tragicky
(Veník Kobosil umírá na vojně steskem po donrově, do|ansky stárek poznává
v Praze pÍikorunovaci lelrkonyslnost sVé nilé a vzdává se lásky atd.). Udolí je
uzavienym světem, lybaven5irrr ostatně vším potiebn]í,m k životu i ke smrti
(kostel, hospoda, hŤbitov).

Mezi nrnožstvínt potok , které stékají zhor a napájejí vodou rodnou
pridu ridolíčka, jeden nabyvá zvláštního q7znamu. Evičku na něj upozorřuje
pěstoun ve vyprávění o tragickém osudu rodu Potock17ch:

',Pohlédni k horám: tam, kde jsott nejvyšší, ttzÍíš na okraji lesa vrchollgl
jejich, kryjící skálu, strmou a vysokou. Nevšímej si stavení nad ní, jestit'
potthott jen strží, jindy tan Ííkali u Kobosilťt, teď je prázdné; tím lépe si
všimni |oho, které v stírut skály v sadě se rozkládá. Hle, mezi ním a lesinou
do tidolí se sklánějící se to ted, zatžpytilo jako zlatá nit, i zaleskl se tam
v slunci potok shtiry padající, jenž pomáhá také mlyn náš hnát. Po potoktt
tom má stavení i rodinav něm bydlící jmeno svoje, ňíkají tam, jestli to ještě
nevíš, u Potoclqlch, odtamtttd pocházeli nešt'astní ti bratii..,
/.../ Prdvě v tont okamžiku jako by slova jeho tínt většího nlěla nabyt pro ni
vyznamt4 zahoí.ely hory, skála, strž nad ní, stavení pod ní, potok, les podél
něho se táhnoucí v krvm'é záí.i západrl (KP, s. 50)

TotéŽ činí i pěstounka, když lrypráví pŤíběh JÓzin: Pranlínek /.../ na své
pouti leseru stále vzrftstá, až co potok širolgl a hlubolE spadná okolo Potoclqlch
do dol í, kdežto spoj iv se s vodami j inymi naplžuj e rybník náš. (KP, s' 7 |).

Tento potok tedy spojuje všechna tŤi místa, v nichž se odehrává románoqi
děj. Pramení pob|íž sÍavení Kobosilovj,ch, v něrnŽ vyrustala nešťastná JÓza,
protéká kolem JÓzinou k|etbou stiŽeného statku Potockj,clt, po|lánÍ dolanskj,
nljln a hned za ním končí svou cestu v rybníce. Tím je dána jelro určující role
v utváŤení rontánového prostoru; je osou propojující dŮleŽitá místa děje' jeho
voda plyne od počátku (setkání JÓry s Mikšem) ke konci (katarzní Eviččin náwat
na nrísto osudového rozhodnutí) tragické historie. Stává se dokonce aktérem
románového děje: po potoce posílá JÓza své nikdy nepiijaté milostné vzkazy,
kytice divoklch horskych bylin pro Mikše, protiproudu potoka aŽ kjeho prameni
se v den pied sva|l'm Janem lydává Evička, aby poznala místo JÓziny lásLry'
podél potoka pak v zamyšlení dojde na místo svého osudného setkání se Štcpá-
nenl.

Potok je tak jedinou viditelnou spojnicí mezi dvojím světenr v románu se
setkávajícím _ mezi světem hor, drsnyrrr a zasvěcen1inr silám pňírody, v něntŽ z
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lidí pŤeŽívá pouze okoralá rodirra Kobosilova, a světetn udolíčka, venkovské
pospolitosti, kultury a civilizace.2 Na hranicích těchto dvou světt.i, na ťrpatí hory
se nalézá statek Potockfch. Ve snlěru toku potoka, zhor, pÍic|tází do něho JÓza a
její kletba tak dopadá na rod Potocklch z qiše, jako piírodní katastrofa; vzh ru
protiproudu (proti směru piirozeného pŮsobení piírodních sil) se naopak lydává
Evička. Její cestaje uŽ touto skutečností mnohem těŽší.

II .

Potok tedy vymezuje prostor' v němž se odehrávají děje románu. Samotn!
jeho pranren, studánka v nejh|ubšírn lese na h'Ěebenu hory, je nlístent, kde se JÓza
setkává s Mikšem Potoclqim a kanr se potom uchyluje i v osamoceném snění
o lásce.

Také na druhénr konci cesťy potoka, poblíŽ rybnrka, se utváĚí prostor pro
osudové dívčí snění. Ve mlyně Dolanskych jako by se sbíra|y, ,,nrlely.. a ve
vyprávění proměřovaly temné události pramenící v horách a vodou piinášené do
ridolí. Jako o historce z dávnych dob se Evička dozví od pěstouna o zabitíjednoho
z Potockyclr drulrym pro dívku ze m|yna, jako rodinné tajenrství vypráví její
pěstounka piíběh JÓzin - a právě pěstouni tak nechtěně iniciují Eviččinu oběť'

Historie sdělovaná Evičce pěstounem je spojena s polozboŤenou kaplič-
kou nedaleko ml1ina, v polích uprostĚed horu. Na toto podivné, pusté nrísto
poznanrenané bratrovraŽdou: /...l jako by tu pí.íroda p sobit p esÍávala. Nebylo
tam Široko daleko ni stromku, ni kioviny, ni t1lznamnějŠí byliny, jen nizounká
plná trna ptidu pokr1nala... Bylo |o nlísto nejen pusté, ale i zaponenuté, mrtvé
tam vždy panovalo ticho, každy zvuk tam se rozléhající byl jen ozvěnou hlasu
vzdáleného, nikdy tam nevznikal, vždy jen zanikal (KP, s. 47), piiclrází Evička snít
a pŤenr1išlet, zde se odhodlává ke své oběti.

Stojí tak proti sobě dvě nrísta spojená nejen potokenr, ale i svou sakrální
povahou (kaple jako posvátné místo kiesťanské, pramen-studánkajako posvátné
místo pohanské), a konečně i vzájemny|n odkazem v textu: Evička u kap|ičky
položivši si knihu na klín, tak radostně a dychtivě se dala do čteníjako poutník,
hasí.li siv lese pustém žíze u stÍíbrojasné šplottchající studánly (KP,s' 47), JÓza
líčí proměnu pŤírody ve chvílích čekání na milého u Srudánky uprostŤed pustélro
lesa sloly: ,,Jako by to ani nebyl tentyž les, kde derutě b1vdm na stelivu, n brž
kosteljalEs,jehož sloupyjsou tyvysoké kolem nlne stronry,, nichž to nešunlíyítr,
nybrž hrajívarhany jako o bílou sobotlt ovzkí.íšení... (KP' s. 76)

2 Spojení nrezi jedrrotlirlnli dějišti zprostŤedková\,ají i čast|lé či touŽebné polrledy' které
Evička trysílá do dálek od kapličky, později k domoru od kiíŽe. Vinální spojitost \'šech tií
míst \'šď. 1, těchto piípadech pouze podtrhuje jejich praltickou komunikačni intaktnost.
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oba privátní prostory, v nichŽ hrdinkry na|ézají místo pro fornrulování
s{ch nejv|astnějšíclr tužeb a citťr' je charakterizují ijako reprezentantky nes|u-
čitelnych světti: sÍtrlríltli;a určuje JÓzu, i s bratrem od mládí udrŽovanou v
nevzdělanosti (Cáry byly jejich modlitbami, svatym písmem i zákoníkent; více na
ně davali než na kněze, ba než na Boha samého. KP, s. 64), za zástupkyni světa
pŤírodních sil, pohanskych rituál a kouzel, kaplička pak pĚipomíná Eviččino
místo na straně k-Ťesťanství a kultur,ního společenství.

JÓza svedená FraĎkem z hor do statku Potoch.ich se skryivá se svymi
nejsoukronrějšínri ciry za večeru do vrb na bŤehu potoka, na stejném nrístě pak
končí vlastní rukou svúj Život. U kanrenné|ro kŤíŽe, kten.í dal Franěk vystavět nad
jejím hrobem, se potkává Evička se synem Potoctgich Štěpánem' nrísto u kŤíŽe se
jí stává ritulkem (v samotě i v hovorech se Stěpánoq/m bratrem AmbroŽem) poté,
co ji Štěpán opustil. JÓza a Evička se míjejí v čase (a to o více neŽ pril století),
setkávají se ale v nlístě, v něnrŽ dávají pruchod sv.j'nr nejprivátnějším citrim. Jako
se ke stavení a světu Kobosiloqich pŤimyká JÓzirra studánka a k ml nu Dolan-
sh-i ch Eviččina kaplička, tak se ke statku Potock1ich patŤí kŤíž u potoka.

Tento kŤíŽ označuje stied románového světa, do něhoŽ pak vstupuje
s celyim svym symboliclqim potenciálem. Nacházeje se uprostŤed cesťy mezi stu-
dánkou a kapličkou je znanrením' v němŽ se prostupltje symbolika pohanská
(prŮnik světa Ži'r.-/'ch a mrtqich) se symbolikou kŤesťanskou (místo utrpení, oběti
a víry). Piedevšínt je však ntístenr stietnutí (a syntézy) protikladn17ch sil.

Stetnutí Evičky a JÓzy probíhá jako boj o odčinění Joziny rouhačské
kletby. Rovnováha je nastolena spíše neŽ Eviččinou obětí jej ínr piijetím JÓzny
bolestné zkušenosti ztracené lásky (v symbolické rovině ji vy'jaďuje situace, kdy
po roztržce Ely s AmbroŽenr zjevivší se JÓzin duch vytrháván Žze svych prsou
avráŽíjej do Eviččina srdce). Tato zkušenostje zviditelněna Eviččinoujizvou na
čele, která se opakovaně piipomíná ve vyjew Anrbrožova unrírání i v trpce
ironické závěrečné scéně ronránu, Zestár|y, jíž zce|a zaponrnětliqi pěstoun vy-
kládá u kapličky Evičce znovu star;i krvalry pĚíbělr o dvou Potoclg7clr bratŤíclr
jednu dívku milujících' pŤíběh, kten.i se stal pŤedznamenánínr osudu jejího i
JÓzina. PŤidává i svou oblíbenou prripovídku o lásce, kteráje nejhorší ze všech na
světě zimnic (srov. KP, s. 53 a 24l)' Eviččin pohled je pŤitonr upien, stejně jako
kdysi, k horám, ne však ke statku Potock1ich, ale ke hŤbitovu, kde leží milovan1i
AmbroŽ.

Úhor kolem kapličky Evička proměnilav zahrádku, kterou pečlivě pěstuje
(KP, s. 24|). Jednoznačnou odpověď, jestli cena zap|acená za piijetí a kultivaci
JÓzina pŤírodního, pudově elementárního proŽitku je pŤiměŤená, však Světlá
nedává.

II  i .

Svět rontánu je utváŤen knilrami, které formují nrinulost (knihy Ambro-
žou.ich pŤedkri byly spáleny cizírrri Žoldáky a jejich popel vhozen do potoka:
,'...že snad tu pravy počátek kletby vds stíhající?* ptá se Evička, ,,Tak jest,,'
dotvrzuje jí AmbroŽ, KP, s. l98) i budoucnost rodu Potock1ich (Evička vyÚvá
Anrbrože, aby do náhodně zachované kroniky pŤedkri pŤidal lu nejspanilejší ze
všech stránku).

JÓzino poníŽení nrá pŮvod v pověstné knize, kterou pn-i pansh.i ovčák
získal od samotného d'ábla. Ta se nru stala zdrojenr vědonrostí, s jejichŽ pomocí
pŤipravil kouzeln nápoj pro JÓzu. Proti moci této nragické knihy stojí Evička se
sv',i'mi knihami a novinami, která se znalostí světa vyčtenou z ronrán nepŤipouští
kompromis ani ciry menší než absolutní. Pokus napravit rod Potocktj'ch pouze za
ponroci této nrravní vybavy sellrává - Evaje dokonce Štěpánenr pÍinucena vzdát
se své četby a zamknout knihy do trulrly. Uspěje, teprve když získá podporu
Stěpánova bratra AmbroŽe.

Také on svťrj osud spojuje s knihou - Se starou kronikou Čech, k níŽ je
pŤivázáno několik archri nábožensk1ich uvah a rodinn;ich záznamfi pŤedkri Potoc.
kjch: ', Ó, iací to byti lidé a jaké to měli rn\,šlentql! Zápislq; ty jsou nlymi
ntodlitbami, jinliž k Bohu se povznášínt av nebi prodlévánt',,(KP, s. l97) Teprve
prolnutínr Eviččiny nezkušené učenosti a AmbroŽovy nekultivované moudrosti,
čerpající však ze zdrojťr národní a rodové historie, mohla b1yt nroc JÓziny kletby
zlonrena. Proti magické nloci kouzel a zaÍkání tak i v tomto pŤípadě stojí
kiesťanská víra a lidská vzájemnost.

JÓza a Evička se nekonfrontují pouzejako dvě milující ženy, jedna z lásk7
proklínající, druhá svou lásku obětující, dojejich stŤetu se pronrítá boj sil piesa-
hujících osud jednotlivce. Ten na|ézávyraz v uspoŤádání ronlánového prostoru'
JÓza ná|eží ke světu hor, ve kterénr dosud vládne divoká piíroda a člověk je
podŤízen jejím nezbadatelnynr zákonrim, Evička pŤístuší do světa civilizovaného
lidského společenství; její silí o zrušení kletby nad statkem Potockych ntá i
dimenzi kolonizační.

opuštěná nrísta, kam se obě dívky uchylují se sny' jež nají rozhodnout o
jejich budoucnosti, se stávají mísry jejich citového, ale i duchovního zasvěcení -

JÓze se nejen zdá les blt kostelent, ale i na Mikše pohlíŽí jako na nebeské zjevení,
jeho Ťeči má za prorocrví a také Evičce je u kapličkyjako by u zpovědi byvala.
Právě tato skutečnost, prinrárně posvátná podoba obou míst, kaple i pramene'
a povaha Jíziny kletby, která je explicitní q?zvou Bohu a vyrazem pochybnosti
o boŽí existenci (,,oslyšíš.li mne, pakvolati budu, '..že nejsi, že nikdy nebyls, že
zvuku jen se klaněli a báli.., - s, l08), dodává stietu obou dívek rozměr ideově
nábožensk!.

Součástí obrozenského polrledu na svět bylo i ronrantické okouzlení
piedkŤesťanskym nrytenl, polranskymi rituály a bohy. Toto okouzlení, zdá se, se

t 7 8

I

1 7 9



oba privátrrí prostory, v rrichŽ hrdinky nalézaji místo pro formulování
sv ch nejvlastnějšíclr tužeb a citŮ, je charakterizují ijako reprezentantky nes|u-
čitelnlch světti: s/tlrldn*a určuje JÓzu, i s bratrem od mládí udržovanou v
nevzdělanosti (Čáry byly jejich modlitbami, svatym písmen i zákoníken; více na
ně d vali než na kněze, ba než na Boha san ho' KP, s' 64),za zástupkyni světa
pŤírodních sil, pohansk ch rituál a kouzel, kaplička pak pĚipomíná Eviččino
místo na straně k-Ťesťanství a kulturního společenství.

JÓza svedená Frařkem z hor do statku Potockych se skr vá se sv.j'mi
nejsoukronrějšínri city za večeru do vrb na biehu potoka, na stejném místě pak
končí vlastní rukou svrij Život. U kamenného kŤíže, kten-í dal Franěk vystavět nad
jejím hrobem, se potkává Evička se synem Potock]ich Štěpánem, místo u kŤíŽe se
jí stává tulkem (v samotě i v hovorech se Štěpánovym bratrem AmbroŽem) poté,
co ji Štěpán opustil. JÓza a Evička se míjejí v čase (a to o více než pril století),
setkávají se ale v nístě, v němŽ dávají prťrchod su-im nejprivátnějším citrjm. Jako
se ke stavení a svěfu Kobosilovych pŤimyká JÓzina studánka a k ml1inu Dolan-
s[/ch Eviččina kaplička' tak se ke statku Potoclq?ch patŤí kííž u potoka.

Tento kŤíž označuje stŤed románového světa, do něhoŽ pak vstupuje
s cel;im sv,j'm symbolickym potenciálem. Nacházeje se uprostŤed cesty mezi sťu-
dánkou a kapličkou je znanrením, v němž se prostupuje symbolika pohanská
(prunik světa žil"-ich a mrtv..ich) se symbolikou k'česťanskou (místo utrpení, oběti
a víry). PŤedevšínt je však místenr stietnutí (a syntézy) protikladn1i ch sil.

Strehutí Evičky a JÓzy probíhá jako boj o odčinění JÓziny rouhačské
kletby. Rovnováha je nasto|ena spíše neŽ Eviččinou obětí jej ím pŤijetím JÓziny
bolestné zkušenosti ztracené lásky (v symbolické roviněji lyjadŤuje situace, kdy
poroztrŽce Evy s AmbroŽenr zjevivší se JÓzin duch vytrhávánŮŽze svych prsou
avráŽÍjej do Eviččina srdce). Tato zkušenostje zviditelněna Eviččinoujizvou na
čele, která se opakovaně pŤipomíná ve l jew Ambrožova umírání i v trpce
ironické závěrečné scéně ronránu ' Zestár|y, již zce|a zapomnětliu.i pěstoun ly-
kládá u kapličky Evičce znovu stary krvavy pŤíbělr o dvou Potoclgich bratŤíclr
jednu dívku milujících, piíběh, ktenj' se stal pŤedznamenáním osudu jejího i
JÓzina. PŤidává i svou oblíbenou prripovídku o lásce, kteráje nejhorší ze všech na
světě zimnic (srov. KP, s. 53 a 24l)' Eviččin pohled je pŤi tonr upŤen, stejně jako
kdysi, k horám, ne však ke statku Potoclqich, ale ke hŤbitovu, kde leží milovan
Ambrož.

Úhor kolem kapličky Evička proměnilav zahrádku, kterou pečlivě pěstuje
(KP, s. 24|). Jeďnoznačnou odpověď, jestli cena zaplacená za pÍijetí a kultivaci
JÓzina pňírodního, pudově elementárního proŽitku je pŤiměŤená, však Světlá
nedává.

II i .

Svět románu je utváien knihami, které formují minulost (knihy Ambro-
žotl.ich pŤedk byly spáleny cizími Žoldi{ky a jejich popel vlrozen do potoka:
,,.'.že snad tu pravy počátek kletby vás stíhající?,, ptá se Evička,,,Tak jest,,,
dotvrzuje jí AmbroŽ, KP' s. 198) i budoucnost rodu Potock1ich (Evička vy$vá
Ambrože, aby do náhodně zachované kroniky pĚedkri pÍida| tu nejspanilejší ze
všech stránku).

JÓzino ponížení má púvod v pověstné knize, kterou pn-i panslq/ ovčák
získal od samotného ďábla. Ta se mu stala zdrojem vědomostí, s jejichž pomocí
pŤipravil kouze|n nápoj pro JÓzu. Proti moci této nragické knihy stojí Evička se
su.imi knihami a novinami, která se znalostí světa lyčtenou z román nepŤipouští
kompromis ani city menší neŽ absolutní. Pokus napravit rod Potoc\ich pouze za
pomoci této mravní vybavy selhává - Eva je dokonce Štěpánem piinucena vzdát
se své četby a zamknout knihy do truhly. Uspěje, teprve kdyŽ získá podporu
Štěpánova bratra Ambrože.

Také on svrij osud spojuje s knihou - se Starou kronikou Čech' k níŽ je
pŤivázáno několik archŮ náboŽensklch rivah a rodinnych záznamŮ pŤedkri Potoc-
k!ch: ,, Ó, iací to byli lidé a jaké to měli myšlenlql! Zápislq ty jsou mymi
modlitbami, jimiž k Bohu se povznášínl av nebi prodléván,t,,,(KP, s. 197) Teprve
prolnutínr Eviččiny nezkušené učenosti a Ambrožoly nekultivované moudrosti'
čerpající však ze zdrojri národní a rodové historie' mohla b1it moc JÓziny kletby
zlomena. Proti magické moci kouzel a zaÍkání tak i v tomto piípadě stojí
kŤesťanská víra a lidská vzájemnost.

JÓza a Evička se nekonfrontují pouzejako dvě milující Ženy, jedna z lásky
proklínající, druhá svou lásku obětující, do jejich stietu se promítá boj sil pŤesa-
hujících osud jednotlivce. Ten na|ézávyraz v uspoŤádání románového prostoru.
JÓza ná|eži ke svěťu hor, ve kterénr dosud vládne divoká pŤíroda a člověk je
podiízen jejím nezbadateInynr zákonrim, Evička pŤísluší do světa cívilizovaného
lidského společenství; její risilí o zrušení kletby nad statkem Potoch.ich má i
dimenzi kolonizační.

opuštěná místa, kam se obě dívky uchylují se sny, jeŽ mají rozhodnout o
jejich budoucnosti' se Stávají mísry jejich citového, ale i duchovního zasvěcení -

JÓze se nejen zdá les byt kostelenr, ale i na Mikše pohlíŽí jako na nebeské zjevení,
jeho ieči má za proroctví, ataké Evičce je u kapličky1ako by u zpovědi byuala.
Právě tato skutečnost, primárně posvátná podoba obou míst, kaple i pramene'
a povaha Joziny kletby, která je explicitní vyizvou Bohu a vyrazem pochybnosti
o boŽí existenci (,,oslyšíš-li mne, pak volati budu, ...že nejsi' že nikdy nebyls, že
zvuku jen se klaněli a báli.,, _ s. l08), dodává stŤetu obou dívek rozměr ideově
náboŽensk!.

Součástí obrozenského polrledu na svět bylo i ronrantické okouzlení
pŤedkŤesťanskym m1item, polranskymi rituály a bohy. Toto okouzlení, zdá se, se
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však r'-/kalo spo|ečnosti ve svém celku cítící nábožensky konvenčně (a zahmující

napŤ. i kněze). Existující rozpor byl reflektován (viz napi. Lindova Záže nad
pohansvem)' k jeho dŮslednému donrfšlení však chyběla odvaha a ďejmě

i vyrazové prostredl:y. Na sanrém konci celé epochy se ale objevuje s novou
naléhavostí. Někde (ako v Erbenově Kytic), otevŤeněji, jinde (ako v dílech

BoŽeny Němcové a Karoliny Světlé) skryt pod povrchem citově laděn)ich pŤíbě.

hŮ. Karolina Světlá pak jako jediná ze zmíněnych autorú nalézá sílu k poloŽení

otázky, která nutně vyplyvá z pochopení a pŤijetí obou světŮjako ideově auto-
nomních a rovnoprávnych _ otázky samotné boŽí existence. otádq, kterou se
stupřovanou naléhavostí klade v následujících románech, ye Frantině a Nemod-

tenci. JiŽjejínr položením se ocitá v názorové blízkostijinfch autoru své doby -

Karla Havlíčka, Jana Nerudy a jejich klitického skepticismu.
Hovoiit o ,,objektivním romantismu.. (Janáčková l985, s. l25) lze tedy

v souvislosti s dí|em Karoliny Světlé také v tomto kontextu: jako o schopnosti
objektivizovat vášnivě proživany rozpor a učinit z něj osu uměleckého díIa.

Celf děj románu Kžíž u potoka je rámován postavou starého mlynáĚe
dolanského. Začíná se okamžikem jeho rinrrtí, retrospektivně se dozvíme o udá-
lostech jeho Života, znow je pĚipomenut v poslední větě románu. Tato postava
v sobě spojuje rysy obou dívčích protagonistek. Se zanícen1im odhodláním se
nejprve bouŤí proti Bohu, stĚílí do nebe avzpírá se otroctví tělesnosti. PŤi pokusu

obejít se bez spánku upadá do nemoci, která pŤipomíná JÓzin kataleptick! Stav po
poŽití kouzelného nápoje Qločal sice dychat, udy pohybovat, oči oNírat, ale
nadobrovzpanlatovat se nenloh). Pozdějidochází smírné vyrovnanosti s Bohem,
pokory a mravní vznešenosti, která ho spojuje sEvičkou(Zdědila po něm všechny
jeho myšlentE a návyky, všínrá si mlynáňka1 KP, s. 44). DoŽívá však - stejně jako

Evička v závěru ronránu - poznanrenán zraněním, se Životnínri si|anti pod-

lomenlmi chorobou. Ani v pŤípadě jelro osudu Světlá bezvylrradné rozlrodnutí
stŤeťu pŤírodních sil a kŤesťanského světa nenabízí.

V titulu ronánu však kííž (v době K. světlé jistě chápan! piedevším jako

symbol kŤesťansk;/) apotok (pÍirodní fenomén, vyvěrající z pramene' posvátného
pohanského místa) nalézají prostor vedle sebe.

PI?AMEN:

svĚtÁ. Karolina
|994 Kžíž u potoka (Praha: KniŽní klub' pŤevzato z vyd. l 968 Praha: odeon)

Ténra (ukadení duše Ženy) i zpracor'ání JÓzina pŤibělru (mužovo hledání ponroci u nroudré

báby' jeho l,ina na ženině smrti' noti\' potoka) nápadně upomínají na Erbenoru baladu

l'rba.
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však |ykalo společnosti ve svém celku cítící rráboŽensky konvenčrrě (a zahrnující
napŤ. i kněze). Existující rozpor byl reflektován (viz napi. Lindova ZáÍe nad
pohanstvem), k jeho d slednému domyšlení však chyběla odvaha a z}ejmě
í vyrazové prostňedkry. Na sanrém konci celé epochy se ale objevuje s novou
naléhavostí- Někde (iako v Erbenově Kytic)3 otevŤeněji, jinde (ako v dílech
BoŽeny Němcové a Karoliny Světlé) skryt pod povrchem citově laděnych pŤíbě-

hú. Karolina Světlá pak jako jediná ze zníněnych autoru nalézá sílu k poloŽení
otázk:y, která nutně lypl1/vá z pochopení a piijetí obou světri jako ideově auto.
nomních a rovnoprávnlch - otázky samotné boŽí existence. otád<y, kterou se
stupřovanou naléhavostí klade v následujících románech, ve Frantině a Nemod-
lenci. JiŽ jejínr poloŽením se ocitá v názorové blízkosti jinlch autoru své doby _

Karla Havlíčka, Jana Nerudy a jejich kritického skepticismu.
HovoŤit o ,,objektivním romantismu.. (Janáčková l985, s.l25) lze tedy

v souvislosti s dílenr Karoliny Světlé také v tomto kontextu: jako o schopnosti
objektivizovat vášnivě proŽívan! rozpor a učinit z něj osu uměleckého díla.

Ce| děj románu Kžíž u potoka je rámován postavou starého mlynáie
dolanského. Začíná se okamžikenr jeho rinrrtí, retrospektivně se dozvíme o udá-
lostech jeho Života, znovu je piipomenut v poslední větě románu. Tato postava
v sobě spojuje rysy obou dívčích protagonistek. Se zanícen m odhodláním se
nejprve bouŤí proti Bohu, stiílí do nebe avzpírá se otroctví tělesnosti. PŤi pokusu
obejít se bez spánku upadá do nemoci, která pŤipomíná JÓzin katalepticky stav po
poŽití kouze|ného nápoje Qločal sice dychat, lidy pohybovat, oči otvírat, ale
nadobrovzpamatovat se nenlohl). Pozdějidochází smímé vyrovnanoSti s Bohem,
pokory a mravní vznešenosti, která ho spojuje sBvičkou(Zdědila po němvšechny
jeho myšlenlql a navylcy, všínrá si mlynáŤka; KP, s. 44). DoŽívá však _ stejně jako

Evička v závěru ronránu - poznanrenán zraněním, se Životnínti silanri pod-
lomen1imi chorobou. Ani v piípadě jelro osudu Světlá bezv'.ilrradné rozlrodnutí
stŤetu pŤírodních sil a kŤesťanského světa nenabízí.

V titulu ronránu však kžíž (v době K. Světlé jistě chápany pŤedevším jako

symbol kŤesťansk!) apotok (pÍírodní fenomén, lyvěrající Z pramene' posvátného
pohanského místa) nalézají prostor vedle sebe.

PIRAMEN:

SVĚTLÁ' Karolina
|994 Kí.íž u potoka (Praha: Knižní klub, pŤevzato z vyd. l 968 Praha: odeon)

Ténra (ukadení duše ženy) i zpracor'ání JÓzina piíbělru (muŽovo hledání pontoci u nroudré

báby, jelro r' ina na Ženině smrti ' n)oti\, potoka) nápadně upomínají na Erbenolu baladu

l'rba.
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