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speeÍ.fte}rou gvlástnogtť řunlnú varríku t]eského románu bylo s *a
ge rorn&r progremové zakládal Jako ááý!r národnÍ r a t$ v obouenakÚn

slo1ra srnyelu, zatí::rco v Jlných evrppe}ých llteraturáeh 26}}{{9! 6rr
m&r *romenrt národnÍ ve c*tť,.eďovďkdm slova orr5r*I'ur Román ropodal do
ránee obroz*ngkt! ].1terattrrxr; kJaafeÍ.gtní ve svýcb pogtuláteeb a k].a.
Eletstně ronant1cké ve své prax1r rlotudl Pokud tryl. qyaolďra; ldeál*
nfm řánrerc l]:]'g 1e1etnÍ rya/, ale pokud zrjrovcň aobrazovat' nár"odnÍ
gkutečnost * íÍvot v JeJtch speclfÍ.ce /romantl.chý rye/ r ba piiíno v Jo*
Jíeh p1toreslnrostí. Fostupr6 stále vťee sí].'.lo ekutečncstní poJetÍ
ronánu1 gouv{se].o Jednak g kgnkrátní abnoaenakou
potřcbou přerlvdst g d.e facto lt.terárně ustavlt čeol'.{ národ Ja]ro neope-
kovat. elnou etnl.ckou s ll,teránrí tndlvlclualltu' Jerlnek vypl3nulo r cgl-
kové tondenee evropskd próayr sr$řuJíeí k potlafení romarresknogt1 ve
zrraaourí nero:nánovd, **ř pŤ{mo řívotnÍ gt<utečnostl' át.tad6 Německo r V aur-
ku naturá]'nť lkola./.

Pře<lsteva o rondnu Jalro o vysok*rn řánru' )rterý ná zotlragl.t speeífí.o.
kou gkuterlno*t nároďa, Íe obaaĚona t v Jturgaannově $]"gveanast1. V p:v.
nfn vydánť z roku l&2c Je roaán eharakter1zovárr Jako *krasovědrrá fon-
Eď, r Jež má spoJlt, v Jcdtný ce].ek ''nořná úkazy'', ''epůeobry a přeměny
v*řeJn6lro' donrrÍuťho a nnmcrtného řívota" fr}rI/ n a to akutečné 1 rnořné.
&sník ná v roménF vytvářet Í.í'eá]"nÍ obrag. Ánt v dru}réra vydánÍ filo{rgo.
nogtí' které od prrrního dřl1lo dvaeet šegt let ^846l - teáy doba ?ab
květu rornárru v Ívropá, Jrxrgmmrn v pdetat6 noopouótÍ klgaÍeígtnÍ názorr
Rou&tovou četbu vyhrazuJe vzrlělarrénu čtenář1 a přírto ge hrozí myšler}gl'
áe bv ge rorasn nolr]. etát záležl.toetí prootonárodnÍ. }t1crnéně klade dsr.
r&E na vo1bu l'átky ae wého vě}cu a aamě a n0 věrrrost robrcuení * oYě€B
"při vBem ;:oe.iíc}:érn r.1deálnťe/ obragovéní" Ía?I /,

Y této *obč se všalt Jr.rrgraannovo pojetí ron:Ínu uE nutrrě poc1tovalo

JgI{o agetara]-ď n pro*aaova} t8 . a].egpoň v toorÍíH. fi6-

derrrěJšíil náuor.Ty1.,1v' Ilavlíěkův' Sab1nův. V pra:d ee vsak rom&r Ješt8
gtí ve čtyficátých letechr kdy ee ogtatrrě tepre Jakc ž'ár.,s v české
I'Íteratuřg lronstttuu$o, rredokázal vymanl.t z lIuze o nezbytnc.gtÍ rr3rtvo.
fÍt .'vysoký" román s použ!.tÍm báelrí.ckýeh proetřeďků a nr;ltu národní
čdvnověkogtí /tw T',Índovy ZáŤe naa polranstv& Z Tl 7"eJ.8/. ď.E.Tlrl ec
ve ětyřlcátých le.teeh dl"etmeuJe od bá$ríeké pnóayn kterou mu přei!.
atsvuJe }lovotnólto Obňt s Y Í|tt, - Jak se vyJadŤuJe * stýl1etÍeká for.ga
učusala dušÍ' ,/l,tnconr zář1, ',straketě.na].ovantou"r tý1 Jeětě pť.íJírné,
cbarakteríz,gte Jt J*o .gladkou lah*dku veskerdho tehťteJšířro čtenáín
atvs - 3l/Š*;yl polenr1zuJe a předrtavou'pě*ná pr.os$Úr ktonÉ se údcJn!



Y
ncmůže obeJÍ{"bez pédného' vlečÍtého chodu nahronaděných okrae a obr'.l

ffv nÍž ''vsecko rnnrselo tencgvatJ. Jako na chůdách a znÍtt Jako gfovf,

nd tg oubenÍ.t /3E/. HáJÍ zdravou přÍ.roaonroot protl. ''olověnégu vleěcí
g kroucení.', posinÍvá se nepť"1rozel"$b' dí"al.og$n, stroJero*tí nluvy
/nepř. v Eůří na poustl. Jgna x }Ivsady/ a zélá ss rnu' áe "ono líbůgŤ,ko.
v&r{" uE poktJrk čne'ů uehvátÍl a 'bhdá n* věky poehova1"/38/. Nad
}íaat1čkářera or3 téhuĚ autorrat ktsrý Je pyo Tyla novídkou čÍ novelcu
eteJně Jeko Jarrshněv z jirá.lku /od autora se ořekává l.r1etoríclrý romáýn
rowÍJť ?yl svou teor1í ht*to7.leké prázy l 3ež má být '{kugam žívota
r Jtgt*ho čBau,, /36 - .'}res1ofv1aatt' zapdďrd našÍm gtoletťď, - 38/"
CIdsuauJo &olanda a l',íegtÍ.čkáře ga Jeho pucí'vÍtu' neachoptoat č!"nu' ale
xrÍ' on gám v Posl.ei.tnÍn čeohu ngrÍ $ bo gtvoř!.t vskutku čínrrou postavu1
aa eož ho nt1!!ne prr'ool'ulý výrrgů HavlÍčksv. Tý1 hodnotí přÍběh a h].e6ír
ka Jeho vn1třní aoutlržnogtl a tu odauzuJe n&odu a básnf}:ornr lÍbovůl.l
r ep},étání ce].kul '.... e tak sa Í' někťty přlhodtlas ža přliíel příblítr
aa přÍbč.herr, ltt,eré se nutné ge sebe nev;rvl.nuJť' nýbrž Jerr pou}rou nár.'
hodou nebo-lt zvlástní báenÍkovou ll'bůstkou aetkar1ý s celk€n souvte{ý

tgké KaĎe]. {iabína ve evýeh nágoreeh na ronárr /s].ovo o romdnu' 1s58
tJ./ zastávr' předetavr o novóm typu rom&ru, o roná"ru Jako g řárrru řt.
vot* - 'pobybl.1vého žíwta" /,r/, záoaťktš orl11dnóm oČ ronáru stalrdha
tyttlu . ítnm;lšlenln poprátrlé fagrtaaůe* /9z/z 'ttlcl co aázračně se dě1o,
Jen go ťlobrodruřgtvím takořka přelg4povslo' aa pceoru}ro*né ee považorya-
I:o" /92/'(&}řec1rro*t nov&ro rvndrru tk'rÍ v tom1 ěl "veěkerou rpangrítost
a peatroot opravdtváhrr áívcta v obor sÝ'lJ JÍBá' že ř1výn Í'nrlíví'dualÍ-
avárríg povah 1 .okolnogtť nÍstnfch í osobÚťďt neJen událogtÍ vtrpravuÉ
Jgr al.ebÍrž 1 pohnutlry lí.ágkét'o Jeiln&rí 1 lkrytá ař{dta veť'esrých dě-
Jrn odkr}'vd t proJevuje.... g].oven, Že podávd obraE ELuýl pohnutllvý
e vábfeí ' Jenáto čterráse nlocť tÁtrrr* v obor atůJ a iak dlouho ho k go-
bě poutd : aE vytknutý iló$ sa doplní a rildavost počátkom probuaená ee
uapokoJí,, /93/. v Íýbínavý& &vrtrgcn ar obJernrjo í prg rwré teorle
realÍsmu eři'ar'a}rtorÍotÍcks metaťora arcadlal "Hoiedn Jest věrrré arcgdlo
měJšího 1 duševního řlvota'' r ]5f ',}te!i novověkdho ronánu Jest zread}m
časové Jgkég nryšlenky,, 197/,



Sabtnova koneepce; oarsč€ná pozdčj{ za lůeální rea11strttB* nepoetrr'

IuJ* však Jen 1.tn1í rornárlu' }cterý 8e v t6 době pť'eehodně Jdroby fi'&-
p}ync v neey.řetovd čt og1aben6 ayfiotovd Tobrary*, *le u&oveň í. :.tn1Í.

J1nou a v ;J1gtsm snryrslu 1 vztrleden k pnnrÍ opsčňour přerlpolc}ádd gk-lo*

b€!!í těehta ''obraz.l.' apůsobenn, JenŽ by váb1l, rrocÍ tá}tl čtenáře v obo'r
tttJ' pouta} a uspolcoJovel JeJíeh zv*davost. J1n}ýmí s].ow - ve].é Po no.
ín ďobrru*n:řnJm ron&ru ne už v3nmyšlen&n' ale ze ř.1vote r v torn opoěí.
vá osuůový nararloX - vždy[ srvmtrtrrrost ge sYou rnaálnerl"í rnotivů, n#to.
6y a proxřet*lnogt{ jc *vou podotatou.ryte neglruteťnoctné. sobína y tjp*
z{'t a také v ronldnové praxí untluJe vytvoť'ít JakýaÍ. ť1obrodru"án$.ooYětás.
ot'ý u* v1asta;n6eky - goelá].nf ctobnorlružný ron&: prt ltdt' tedy něeo nr
rp'$aob evr^opskeílio rom*ru btůvár:rí}ro typu 5ueových ,IaJností PsřÍže Aaz-
IB43,/. Ťato ,ršeherazáda XÍX. stolgtí" l Jak rcnén nagval Běl1ngk1J,YnÍ-
o1ovela d1orrhou trad1c1 l Féva].l Les ryot}res de Londree, LB44l Y Ru'*
ku t,íeščerskdý r"3''y Bovr€nenřlogo Petmwp.s2J,}:7z-ag,, aJ.i1porrrr
.**F.*ps**b€ť }: t,dt,o tradÍcí.]fri'fuykaJÍ r ronřň-ý ffišíogevakého'

Ťs'[, kde evropský romdn s t*Jernstvťnn hýčkat gvé goeí.álnť utÓpls' }ýĚ*
Lá ěeoký @ roundn g taJeraotv'Ía příaračnš svou v].aeteneokou
íluglc Je. mánro z ty}ova ]"lgtu llobnorrl z ls. ďubrra r'B53' áe Í tyl aařa3
paát ttn&l pod nÁrrrw taJrrosti ze ř1vota ěegk6ho. Svého órďru Ta$nostl
Pretry Je Jďro Fosl'ednÍ čeeh1 otednó Jako $ablnovt strmové av*tIa1 TaJ.
nostt praáabd ná po*úěJt Joseť svdtgk ,/l "taJnoetío Jsou 1 ror'
eery *r.*T. lfoldrg dalš{eh'

Obroaexslí]ř ronrdrr b'yl rondn bez ndro kont1nuíty' f když
ronmedrní aároJe tu by1y.v Jtných žárrreeh a v po!c1eg16 llteratuře
ámířky lldov 6}ro čtenÍlpale přt vl.aatní rouénové tvortě neb5rl.o na ně
v počáteíeh pratrtlcky navéz&to' Vrn1kaJíeÍ čeaký ronén aí h1er3a1 noodcly
v lÍteraturáeh elzéch a ude přÍlílt nerorlÍ.ěoval ineai romdnovýní typy
uř vyšrýmÍ' z nóay /nebo posrnwšÍm1 svůJ význarn/ a typry aktuálnÍn'.. !{c.

UÉo proto r}Ívun z* ant v td době neobyčeJně
popuIárn{ ř{Ílnr rondnových ,'taJnoetíř ' který zdálo ae ekýtal wlášt vhodb
n$l mode} pro rpnán a českého nárottního žlťeta. Itůrnorodé rgnárrové t5pr
83 Y nfu oeÍ.tl'Y v pod1vná maclrronícké s'*s*lcÍ. ' neb5rly vsak neŽ koetroul
aa nlĚ ge nw6r1ovg1 ''národní" dšJ eoby };ostýn v ntÍrodnťc}: barrráďr' I'Ť1.
novncní ke kooŤ.Jlmu tu ngnÍ samnoúčg}nét í.lnae o národníra Ělvotě a c}rerab.
tenr m$1a v obr:oacnÍ velyní a*ete1n6 vegtlmentsrní r&x, vněJšÍ oděv, ěar-
to přťrcg maškarně qrvedený' národnf ba'vy" pť{paťtně čtstota odčvu byxy
adHl*aatěrry @ gt<rge ně a příno v níe}r Jalrg by se oéhr{Jr
lo námdriÍ nyatérÍum. BÍ'garnogt a ělgtota J}rL.l+ odérnr rrčíté pogt|rw
rydĚl.uJí * Jtrr nenrlggtního proatředÍ' zdrlraaňuJí JcJ!.ďr c!.zoroitoat tz:w 
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rák a Mar inka u l{áchy,  Roland a L idka v Mast ičkář i ;  oděv loupeřníků

a katů apoď./  iasto však,  jak uŽ s lovo kostým naznačuje,  neby1 oděv

neŽ máchovskou, ,}arvoď uu" vn i t řku.  VestÍmentárnost  ú.zae souv isí s  cha-

rakterern d.obrodru i ' r 'éino románu, v němž totožnost  postav je zatemňována

přev1eky.  | 'p řev lekeml l  bývá ostatně i  domně1ý původ postav -  nepravých

diuochů, c ikánů, hrobníků, žebráků, loupežníků a katů, za nímž se

sk rývá  původ  j i ný ,  v znešeně jší .

Ve lmí  nápadná  j e  1a rvov i tos t  na  pos tavě  v l a s tence ,  j ak  j e  po ja ta

v českérn obrozenském románě.  Je to postava pro tento román pŤíznač,rrá ,

p ř ímo román  zakLáda j ící ,  v  ní  se  ne jbezp ros t ř edně j i  r eí Iek tu je  p řed .e .

všírn představa o národě.  V lastenec-to je přímo národ sám, národ v so-

bě uvědomělý a osvícený9r národ '  vyšňořený k obrazu svérnrr .  V lastenec
jako představ i te l  národa by rně l  být  typ ický '  a1e v českém obrozenském

románě je v lastenec pod. ivín.  iqě l  by stát  uprost ře$| ' lohrb l ivého života ' '
-  v  českém románě  j e  to  však  kdos i ,  kd .o  žL1e  j ako  pous te rmík  v  ús t ra -

ní l 'na poušt i ' ' ,  jako Robinson na ostrově /ěešství v románě má ostrov-

ní ráz/  nebo někdo,  kdo pŤichází z  da leké c iz iny -  tedy bývá to někdo,

kdo  s to j í  m imo,  a1e  kdo  s i  p ř es tu  usu rpu je  p r ávo  zas tupova t  ná rod l  vx -

h l ašova t  se  za  néj  a  osvěcova t  j e j  /bud i t e ] - s t ví  tu  dos t ává  i n i c i ační

nádech/.  V lastenec je z  h led iska ostatních,  dosud nenaleznuvších svět-

1o ,  monoman '  ší1enec  by tos t ,  k te r á  odporu je  p ř i r o zenos t i .  Ex t rémně

romaneskní postava šílence, promlouvajícího ú'trúrovity'* .,JJtecrý' ja-

zykem, jínž se dotýká záhaď člověka a vesmíru,  pat ř i la  s ice k 1ocí com-

nunes romant ické l i teratury,  a]-e českou zv láštností zů'stává,  že právě

tento mode1 postavy by1 použit  pro typ v lastence.

Definice vlastence, kterou podává T},1 v ďtá' 'to. ' Co je r ' lastenec?

/l<rátua rozprávka PraŽského Posla 9 člověkem venkovským, Pražský Po-

se1 ,  l B47/  Í l ř ádný  občan '  sp raved l i vý  č1ověk ,  m i l u  j í cí  b l ížní ,  p ravý

křestan /s .  276/ se pod.obá před 's tavě ušlecht i lého /c iv i l i zovaného
a ostatně nepravého/ dÍvocha z f rancouzských osvícenských románů. Toto

po je t í  českého  v l a s tence ,  k te ré se  Ty l  pokouše1  rea ) ' i zova t  v  Pos l edním

iechu,  poctěném cenou desít i  dukátů od '  I r iat ice české' vypsanou na nej-

lepší be letr is t ické sp isy,  zceba konvenovalo dobovému vkusu.  Ty1ův

vlastenec,  p1ně konformní konzervat ivnímu dobovému ideá lun pobouř i l

pouze mladého Havlíěka.



$I'ův FoslerlnÍ čeeh ns44/ oe sr4fo duchem a ěá€tečnč Í stevbou

ředť k řárrovóm* typu ronránovýeh *tt*Jností|'' '. kd$rĚ v Jeho názvu taJ*

noetÍ, přírno neftgunrJí. Svsděť tg o Ůoffir ře eueovgký raodE]. rorr&nu a t*.

Jenstvfry vyirovova]- dobře potí:ebě za}ra].tt čeaký řÍvot' Ílvot vl"aatare0;

romgneelnn-{un plářt{konn taJe'netrrÍ, a tírn JeJ oavláštn1ti učínít zaJín*-
qýB Jako tdrga rom.{nu, urěendho pro řír'.oké vrŮrtvyr ll"lagtmectví dostá.
vá arrreo].u záhar]noatÍ' igf9.*},ffig#Fusektáť'ské q1volenostl /aedndřsk3l
zab*rvené v Gebi:ttct{ Fříiád{dLŤ-ffiffÍnskostí, ba přÍno blázrrovs,,l 157*
rý hrcbě Yel.enoký coby qpoÍllední čech", Plrokop Y"ttaveký v sablnovýctl
s5nnectr Bvět1a/. Vlast€!:gí cobg psÍsl.ušn{eÍ taJné oekty' nesoucť peěad

"posleďního řešstvÍ" 1 5.,*dobaJí ae v toruto pnet rl. 
^r 

@
boáakýa bytoatoa z romdnu zgevě.

cení ěl duelr,ln zq vražděných hradrríeh pánfi z řernóho ronÉnu hrdry.l šlo*

Yo .'poelední'' obrozenaké ltteratuře u}rrxrtrlot J*o rrhranulo ce1d ronm.
ttcké 11teretuře1 eJ.e6Íe nad "ponleťlnÍní." v nÍ bývala obv;Écle el.egÍ.í
nad d1voehy vyeíraJícťeh lnnelrrl ,/Ctrateaubrí.grcrCooper aJ,/, zatťmco qi'l

Jt rep61 nad ''poelednÍm čecbem" v době, kterd uE zdale]ra neel$tal.a ěgĚ*
řtvť tak ehmurrré vyhlÍd!.gy. Učiníl g vl.aatgrce "pť'íšgtruň 1 auřovanou po.
cÍtem ta$nd vtrqy. I{ev].éček byctře postřďt} r,*ys} nárvtr tylova r.om&ru'
řtohot;D krásndho "porl1wrétro títulku" /43/ } vytvořan&o pno roraanegbrí
arert{"ve s].ově sogledrrí,Leut Jakásí taJná, sénonská aíIa, a tu chtěL
llt ďt|u co etů$ vyčerffi"/43/. H tmu Havl.{ěetr pŤípoJí} 1ron1ckou po*
zrránlru' ře t on hodlá vydat, aac!rová-.l1 ho Rů}r pří ztlravýoh 5rrotech,
ššg{Pgtgglho-řeghg. * lídyby t{svlíčsk' svůJ glÍb aplníll W1 bť na evé-
tě čea}ý ryrtÍ,romárr1 což /tr\€g!/pro čee!.tp1 rorpánovou literatr:ru e pří*
lts }lrátkgu trÍgtoríí rfuol nacl JeJÍ sÍly. v

lfilggtffilec Je v tytovskén a pogděJ1 v sabÍnovq5.ép-poJetí bfiost' kto.
rá Je talti't<a mgst1cl#'n /no*].í pcuze r"ornanee}cnírlfffiífiata g Boěát.kem náp
}roda, a to 4;ostřotln1ctvín neJaké trad{ae; tady Je vé}rárÍ a vývoJ od
ŤsdÍce pohanské ice křestenrské, od katcil.tetvÍ k českobaatrstvÍr tJ. k
bsdtcÍ kacťřská' l něktly 1 esot€lr1cky aa.banr'vďlé' Určení ilprvnÍ* 8 r'p,6r

elednfo, k.t,erá se často obJerr.rJÍ v nárv*eh děl' rlestává v českén rornÉ.
novdm kontext,u speeÍ.ť1c$/ oclstÍnl Je ta první e p,oslední česství lBa*
g}eánf Čeeh tylův, Pl\rnť ťeška ť. sYěť[€/* IlryfiÍ čí poel.edrrí vnášÍ do
r.ouánu konflLÍkt' Í-ail't}íuJo romárro'{ý děJr Jerrá nezřídka n€se s}lné ilobr6r-
družn6 ÍT'syr ťlceký vlaetťnr:cký rornán Jé romÉrr avanturní a ce3.ýn a:pzenáp
Iera Jebo převl.akrl' zárněn' rotrpofflání. ,,ťiágka k nároélu Je v rondně atytl*
zovárre Jako dobrotlrtráná 1áska s přelrd#,k*d'.

/



et*ř Foale&ré ťesh Je rg'q&tem ./lyt JeJ ovšem owr*čuJa rg nm*lql
re *olrča*loatl' napaan$m ?#ý v d*chu ,'gtarého'' romái.ru n Jetra rrgg&|a*
hodnostxt*' a '|*lepou nálroďnu* r Y gl.*feh ::*m*nectr Ťyl.en t*k o{*rraoirxrou'
a ro'*anesknírir1 eťekty dobrodružného a hrůaogtrgšného románu* Útryír{ rr
*cénau v sal.óně, ktlo poť.ú*ský tenor5-ata vykl-ádá hÍstoríx svéhp $áír!eň*
ného zaehťánčnt tTecltýl nal.Ířery Carl€Íq, z n5hož se posléae b5r}cJ.ube aler
dý hrg.bě ďwoa}"aY Vcl

ř*té ee ěěJ or,lebťrs do admnlrn pcdtii
víngksho "posl-e$ního čechao, Jmg}wovg otce, }.:terý tu slrn$írá avEc
rrtlrvělou 'tgs&€ckou pltedatarou lčl v].a*trrs n#nlí/, JíĚ Jeho odrdl!$
a3m o**Ítá gáťl.*t a apptu o ní t ru}ni pwrny iÍl"tadJr' l{1twdaě t Japarlcv
$e ''va{ en& obragffi $laoht'íqkd *pxrí1onya1nostÍ.'. * }terou vóalc na* $i*
ná přéleřÍtogtí pr*Jgvít d.lm věrtrorr 1áaku k sprdvcově dceří td4rail'tt*
fu'É Odm{td bř'1}d né }'{Í'}'a*ur $sd JeJ{ř přítonrroetÍ v u&re vxn&{ tú*
$ematYí* Y rgnárrě Je }rned troJÍ lá*ka * pť'*áskerrr1 - Jernos}trĚ r l,ttrt
I.y' t{í.lacItr a LÍ.{qllÍ.na bratra a poul'éae Fedr*rzÍ'trg k tídld't"g' &a{**at
ta$etatv{ a rgstřgná tgtaEnogt n*kter;íeh'poctav tvořť xÉplotkrr lwt&ltf
v Jaboř gtřeďu so tyč{ poci{vnd ťígura arímeckéh? párra - "posto&tťb* ěr*
*ha* ' kt6JÍý po&ob*r };r&r Rybářt ř1Ju upro$tť.o$'pustd aměo ./€K{* J*
tu avótlo* Jeá by gkg}o sr ns vscl. raliEgfurit *gvěc*valE? iideě Je *lm*r1
Jeř by vgtc}ré grdge ÍEs althřťva3"o? Vg tmso}r b].ou*í 1.í** w*zíx{ý n rl|.třl
I'edový po vrclhry bra*r nemá br*tra, s$a} gs odříká atg€**.*' 16?* *}Ep
bo}.lka gvstI.a e trqr brude .Je$tě vÍet rggvínuta v $Ebínov$ďr syÍr*$b *Tětt.
I.*' eteJns Jsůío předetava puatď agffis * *rln tT* pouštÍ,/* ilrabě lí€lfiáď
ř€es na *vé}ro gppglt .g}.p a ť!sdí*e Jako bár, na rytťře Fercelrgla n*b* se.
láde. á kjo sn ffi!řc4t{íto "EgIlt#};,"y,"dovíeo Fedrazzt, v nlnt Jc
neJprve po'ťtán bratr i{íta*1r11zís.1f$íaY'Peťřařgkř* ztraom;Í a n*!rtr1ý
ayn 3Bxtcoug& Lec1aÍ.ra. Y Lrdt]rá t1obě g* nguč{ č*el1i, *béanán,d ř* i lt*
terstu3ou a áě$ínmní. a * }rgrťou v ruee přcáetcupú pť-e& gtsrého }*lbst**
S*JhraJa př*d níx rÍ1ohu dposled&éhs řeéhe'' s tém příspěJ* k $etra uarb***.
rrenf. Merrrotratný gyrr Jq:los:.ar ge mea1tÍut ''očj.etÍ'', prnc1*rre xa ař&o,
ndrodního n*uvědon$nÍ, a *íee po duelu s fr,ancoursffi d,l*toJnťxw a%*
n&tÍ' ktors v n6g utrřtl,* .Ítt\ý d&otojnÍk a* rrkáže být doMěl"e aabt.tý'
g dávného soubo{xhrq,pst'e Ye]-engkétr*', Jelro& aírotku - IJll'4Y n ldll*lr*
Y& -, se hrabs Pe# uJal. Jlrotcl te{y r:ejsou sirotcl ani děti^.g$lý.tb,
roďÍ.řů, ale dĚtí slechtické. ťesÍ" ne$oou čeěí, ale FYatlcouar.,áffit'o*
řÍvne* rgalouč*rrd roe3íny ee shledaJíj;mílencÍ. aí psdrrau da nérrrč{' ss*lrú}
rrf řeeh na}egne trdbg náatupee * Jrrltdho "poeledníhÓ ťecha" z}revedÍ, ř*
trrgrcguue./ a nakon*c ob*Jpne Í, gvsho l marnotratnéh* $sřlá* M",o

I
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Typ románu s vlasteneckým tajemstvínr by1 v ě.'ské l1teratuře B ob-
1tbou pěstován ještě dlouho po Tylovl .  PozděJšíml doklady této Žánro-

vé odrůdy by1a První Óeška /I86L/ a Zvonečková královna /J..8?2/ K. Svět-
1é' Svátkovy TaJnoetí. pražské /1868/. Do téŽe l1n1e patřÍ 1 Sab1nův
rornán Synové slvětla lprvní neďokončená časopleecká veÚze v roce 1859/ :
pozdějl v knižním vydánÍ přezvaný Na pouštL /L86,/. Jak umožřruje ten-
to románový typ, odehrává se děJ v řadě prostředí a společenských Y!8-
tevt v sa1óně, v chudém příbyt}ru, taJemném domě, což Je mÍsto zv].ášt
charakter lst lcké' v bláz lnclr  I l& gámku, v hospodě.. .  Tato prostředí a
vrstv3r, lcteré repTezentujír S €  však ukážou být propojeny podzemníml

chodbam1 utajených rodových svazků. Do Prahy přrj tř,dí ze švédska Alf
Bert, potomek rodu 3ertýnů' aby tu pátra1 po svén rodu. Praha v romá-
ně je město zak].eté a hynoucí, město pod.z1mu a zapadajícího s].unce.
Snad' je to právě Sab1na, kdo v ěaské p,tu" objevuje mýtus měota, ožíva.
jÍcího v antropomorf1zujících nnetafordch /, ,Ta stará Prahal . . .  Domýš3.e1
jsem se ,  že se  as  zs1na lé s ta řeně podobá ,  v  je j t -ž seš lé tvá ř l  se  jen

trosky býva1é krásy udržeJ.y, avšak ona se podobá zakleté krá1ovně v \,á-
chorce'  jež sta].etÍ přežívajíc '  nestárne.n - n/ i  od Sab1ny vede cesta
k ?taze a Arbesových romanct ,/která joou ostatně svébytným pokračováním

tradíce českého románu s tajemstvím/, k Praze 1mpres1on1stiekých a rroYo-
romantÍckých románů z přelorrnr sto1etí. Praha, utělesňujÍcí český národ,
je jako rozpadaJÍcí se hrad hrrlzy, ozáŤený měsícem' v němž straší zb
vražděný pán - duch národa, ae$Jící na posledního potomka a metlte]-e.

Tajemná vlna se stává v1nou na ahrzeném národě' obrazem národa je 1 ší-
lená harfenÍce, potulující se městem' tajemná bytost,  přÍpomínající har-
feníka Goethova a pomatenou žebračku anrlel1}ir}, a"\|pbůy"h C1kánů. Alf
Bert jako mstitel ze zámku hrůzy pronás1edrijěl6aběte AstrémaFfi'dce-

azá rove ř jepozorova te1emproc1táníčeskéhonárod . -
ního ž1vota /lonán koněí vpředvečer revoěJ-uce 1848/.

Mot1v svedené a opuštěné a následkem toho ěílené ženy, bez něhož se
syžet oobového románu takřka neÓbešel, tu však nabývá symbo11ckého vy.
znamr' t národ. je m1lenka svedená a opuštěná. ťárooné zabarveny Jsou
koneěně 1 motlvy levoboěka a žebráka /obdóbně ja}co u Máchy: ' 'kciysl bo.
hatý' sklesl v tak ve1kou chudobrrlt - V MarÍnce/' slrotka a macechy. Ná.
rodní je Í symbo11ka jnnen, a nLebŽ mnohá jsou vJ.astenec}ry trmluvícíil -

příklad aa v$eehny - Prolrop Vltavský. Symbollcký je Í tajemný pražský
dům Bertýnů s jeho jméng1ffipoušt,L, do Jehož eentra směňrje románový
dě j. Obdobou tohŮto dorrnr_Jěpůn U pět1 zvoneěků, který mé zednářskou
mlnulost. Domem Na poušt1 bloudí zasvěcenec Prok.op, bývalý velmlstr

sekty 0bručnÍků' lrlava sekty Synů světl.a, autor n:ystJ.ckých sp1sů a Iu-



nat1k. češství v románě má vůbec 1unat1cký ráa. V doně se zJevuJe rmrĚ
g maskou, duch tohoto domu brůzy' kterému neschází aní al.chymÍetlcká
dí1na a astrologlcký kabinet.

aké 1etní síd].o Bertýnů je obestřeno taJemstvím, žtje v něm n3.adý
hrabě'  jehož nlkdo ještě nespatř l l  a který údajně nlkdy neopust1l  zá-
mek. lDatímco Alf Bert pronlká do domu l{a pouští, pátrá lvan Dudek v
okolí bertýnského zámku. xrgllÉrÍxnÍrte1xtůrxrrxrrhúrrttxřrštÍx}*rrftT
r:r$l$trhřxĚrtrxst*rlr:tlx3rrtýxnrúrxsrtktr*xrrx3řttcnxrxitslr'lltrllrnx!re*
knlrn Dop1s ho dovádí do nejzazšího kouta par}nr /var1anta opuštěných
kříde1 zámků hrůay/, k zaporrrenutému hrobu. Ivan nachzází místo, kde Be
schízel1 leští bratří, v jeJ1chž čele kdysl stávall Bert;fnové. Setká-
vá se př1tom s blouzn1vcem Prokopen' jenž s1 povš1mne lvanovy neobyčeJ-
né po<ioby s obrazem zámeckého pána /další topos z romá,nu bn\zy/. Pro-
kop Yltavský a Ivan Dudek pŤedstarnrjí typÍekou románovou dvojlc! .
gtaree a jinocha /dvoJ1cl obřadní, vřdy spoJenou s nějakým typem za-
svěcení/, opět národně zvýznamněnou. Pro tazvíjeJící se ěesko., p"úo
skýtala tato dvoJíce něj<o11k syžetových možnostíí obět /aueh/ a mladý
mstltel /v románu }crr:&zy/, otec a n}arnotratný synr otec a syn-otcovrah'
v lastenec / ' 'poslední čechn/ a jeho nnladý nástupce.. .

lajemství rodu a taJemství národ.a, navzájem spJatá, vyeházeJÍ pos3.é-
ze naJevot h1stor1e bratrů*r1va1ů' zm1ze1é AnastázÍe, harfenl.ce FrÍde-
rli{y1 a1chym1sty a rlekromanta Ťemného' h1storÍe Bo}es].avových ]"evoboě-
krl a jeho znetvořené tváŤe. Y taJemnén porrríku lvan objeví schránlcu
s šlfrovanýrr1 záplsky' obsahuJÍc{ml. taJemství bertýnského rodu a své
vlastní, nebot Je synem zámeekého pána a Anagtázlg. Stará hraběnka,
kterou př1chází její syn Bo}es1av navštÍv1t jako Heřman nplkovou dánu'',
aby se od ní dozvědě]', kde se nacháaÍ Ánaetánle a jeho BYDI hyne
v propastí zříeené věže. Alf Bert v přestroJení g,a hatfeníka pron!.ká
za Fr1derlkou do blázÍnce, v němž urnírá da].ší fortýagký levoboček
Lazat,., . artat dá].e v tomto duchu.

Román prostupuje učení synů svět la,  podobající se uěení zed'nářské-
Illllr Zak3.ádá se na víře v pa11ngeneai znovuzrození, algftato myst1eká
víra je v ronránu opět vlastenecby aktualizovánal synové s.větla sní 1
o znovuzrození národa. Ztracení synové - Fx záixorurtí 1 baetard'i - jin1ž
se Sablnův román hemží' hledajíl svého otce; světJ.o poznání rod'u je
zároveň poznáním rrrystlcké m1nu].ostl národa, kterf Be skrývá v 1abyr1n-
tu podzemních chodeb zámlnr, v pribpletených arabeskách výzdoby, v zpust-
1éro koutě parku' tajernném pomníku a schráncer V € zd'ech hynoucího města
a která dohasíná v mozcích pomatených 1evoboč}nl a svedených panen.

/Rorruín zůstal nedokoně en, /



stavba roraánu, roapadajícÍno se na řadu s*mostatnýc}r a pos3.éze

se prop3.étajícÍch ltnlíl Jeví ještě výrazněJÍ a ve větší šíř1 mnoř*

ství rozlíčných romd'nových rnodelůr román h:.r&z3', román o tajných spol-*
eÍch a zasvěcencíc}r lneibltřšÍm vaorem by3.t QutzkowovÍ Díe Rltter
vom *el.st, ].s50.52/, román h1stor1cký a román s taJemstvÍm /prototyp
románu bu1várního/ l román soclální atd.nl tyto typy se otšem překrý-

vaJt.  |ťol Co Je spoJuJe'  Je avanturní, neskuteěné' přímo herní poJe-

tí dě je'- EkŤÍ.Ž,ené románové typy jsou v $abÍnově rorrónu' steJně jako

Í u dalěích pokraěovateJ.ů tohotg ronánového rltvanr na ěeské půděl &k.
tuallzovány Y národní*b, vJ-asteneckém duchu, takře povstává zce1a
osobitý ž6nr, který by byl"o možng nazvat rográn národní hrrlry ěí v].as*
teneeký rornán hrilzy anebo d.obrodnrĚný vlasteneclcý román, vlastenecký
ronán zasvěcení apod. Tento typ obrogensky.ylasteneckého avýznamnění
tradJ.čn{ch a Jlnde uř přeřJ.1.ých románových podob |}.e zv].áštnost{ pnÍ-

ních českýchx románů. Jeho vznÍk podmínll,a speclf1cká sl 'tuaee národ-
ní v obrození 1 specl-fické oko]'nostl českó lÍ'teratury, která vytváře-
la své prvnÍ romány bez předchoaí románovó tradJ.ce a v dbbě' kdy QY-
ropský rornán už mě]. aa sebou bohatou hlstorll a stanuJ. na svén vreho.
].u" češství' romaneskně přistroJené a fet!š1zovapé, často zak].eté do
ně;até symbo1.ické poatavy v b1zarním a hera].dxckém oděvrr, zak3.ádá
český román, a tprávě v podobě románu s taJenstvín - s v].aste[ €c.
kým tajemstvínt. \e./
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L/ Cítováno podl-e J.K.Tyla lÍterárních a dÍvadelních rozprav v 5e-
branýeh spiseeh, BV. ]-5, Praha 1851.

2/ K. Sabina, 0 l iteratuře, Praha I95,.

5/ '{ . G. Bělínsk1 #ffi,," soěinen1 ?iffi.
4/ PřebuJelot dobovou l1terárr.í sentinentalitu paroduje Eav1íěek

ve t'rraběÍr var1antě povídky Hrob nilenců od Jána z Hvézdy /v teské

vče1e 15 .8 .  1845r  s .  26I . ?62/ .

5/ Román s vlasteneckýn taJemstvím v Úech{cb zdomácnll a 'přeříva].
ještě v době, kd.y se sta1 anachroniBmen. Typickým příkladen pozdní-

ho výhonku řánru jsou Baisovl Zapadlí vlastenci. /1994/ - podle ša].-
dy tttkl1vá a vib&ni fa1ešná int1mní Ídyl-a starého romantlckébo stř1hun

/rrttteté proJew 2'  1894-1895t Praha 1950,s.226/.




