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K t i sku  pÍ iprov i l i  o IdÍ ich  Kr6| ,  B lonko SvodbovÓ ,  PoveI  Voš6k.

Obrozovou pÍí|ohu ses tov i lo  M i |eno Fre imonovÓ

V zÓimu rychlého zveŤeinění v' fs ledkťt sympozio bylo pÍíspěv.

kťrm ponechÓno púvodnÍ outorskÓ jozykovÓ o stylovÓ podobo.
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Prorněny ženského téBatu y. tyorbŠ. spiso atelek na pĚelonu

stoIetí

Dobrava Moldanová

Jeden z rysú, charakterist ickÝch pro Iiteraturu

pŤelomu století, je fenomén tzv. ženské 1íteratury, která

se vázala na dobově pŤíznačné diskuse o emancípaci žen, o

jej ich oběansl<fch právech, postavení v rodirrě, v sociál-

ní sféňe i ve sféie umělecké. Specif ičnost tohoto fenomé-

nu nebyla dána faktern, že v této době píše daleko více žen,

než v pžedchozÍch obdobích, ale tím, že někťeré z nicn pň1'-

jímají vědomě a programově novou ro1i, která je odl išná od

role, jíž hrá1y dosud. .Jej ich r lkoIem se nyní stává pŤede-

vším zobrazit.rnoderní, novodobou ženu, v1'mezit její duchov-

ní obzor, její sociální, existenciáIní a mravní problémy,

jak je nastíni ly dobové dískuse. oěje se to v době' kdy

ženské hnutí dosáh1o prrmích ríspěchri: zaéínají pracovat prv-

nÍ ženské stŤední školy, koncipované nejen jako prakticist-

ní pÍíprava na rr1zná povolánÍ, prrmí ženy navštěvují vyso-

ké školy a získávají první akademické ťituly, diskutuje se

o sociálním uplatnění ženy která dosud nemrlže srrobodně za-

cházet se svfm majetkem, nemrlže rozhodovat o PodstatnÝch

faktech svého živoťa a života svfch dětí, je ťo doba vášni-

vfch diskusí o volebním právu pro ženy. .fsme sl vědomi, že

celf komp1ex sociálně potitickfch problémrl v té době disku-

tovanf a alespoř ěásteěněi Ťešenf byl určujícín prvkem této

proměny. V našich ríyahách ho yšak ponecMvárre stranou stej-

ně jako ponecháváme stranou ríIohu spisovatelek v ženském
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hnutí' jqj ich aktiyÍtu kglturně osyěťoyou. publ icist ic-

kou a poliťÍckou. Je to pnoblérn h.tqtorickf . Ťeše.nii y his-

tor|ck.)ích pracích', nejnoyěji) 1r Rnize Evy Uhrové Po nevy-

šlapanfch stezkáctr.]/ otázku, kterou sŤ klademe, proměny

ženského tématu v tvorbě spisovatelek na pŤelomu století,

chceme Ťešit jako problán l i terárněhistorickf a chceme

se pokusit ukázat, že jeho prostŤednictvím dochází i k

da].ším proměnám l it 'erárního styIu té doby.

z tohoto zorného rlhlu se ukazuje, že autorky'píší-

cí na pĚelomu s$oletí, neťvoŤí homogenní skupinu. Jen

část z nich ťuto novou rol i  pŤijímá a svou tvorbou k těm-

to problémrlm míňí. i len část z nich považuje za dominant-

ní motiv své tvorby ženskou zkušenost, ženskf zornf ríhel.

To, že dvě vfznamné spísovaťelky té doby sí voIí mužskf

pseudon]rm' je z tohoťo hlediska sympťomaťické, sťejně ja-

ko je signif ikantní, že autorka, která se v1íznamně anga-

žova1a v ženském hnuťí a patŤí mezi největší zjevy toho-

to obdÓbí' Teréza Noyáková, se vlastně k žerrské problema-

ťíce svou l iterární prací' téměŤ nevyjádŤila. Podobně Gab-

riela Preissová se vňazuje daleko spíš do kontextu rea-

l isťické pr6zy a dramatu než do kontexťu ' 'ženské l iťera-

tury',. Nicnéně ve větštně sv5ich 1tterárních děl si všímá

zejména ženskfch postav - af jsou to nairmí selská děvča-

ta čl vášntvé ženy jdoucí za sv]ÍrR+* láskami i proti kon-

vencíÍr a uznané morálce. .Tejí nejslavnější p:eáce drama-

ttcyé2/ Íeší doboyě piíznaěné problérny svobodn]ich matek

a neformálních' svaz]<rl rr1uže a ženy. Pohled na tuto Pro=

blematili-u nenÍ ovšem zasažen tendenčním femínismem anÍ

J Y i

teoriemi yolné lásky. Prei.ssoyé ž'enské postayy jsou v

jÍstátt snyslu i'de,all.zoyánY, jsop chápárry jako oběti

oliolností', literé. je y}d<o le-jují z normáIní dráhy. Sto-

jí jako hrdírrové. a hrdinky antÍckjch tiagédtí mezÍ

dvěma imperativy, v tomto pňípadě mezi imperativem

mravním a citovfm, a z jej ich sítuace neexístuje čest-

né vfchodisko. V torn jsou Preissové hrdinky bLízké

žensk1ím postavám Karo1íny Světlé.

Poněkud jiná sítuace byla v tvorbě .JiŤího Sumí-

na /Amálie Yrbvé/, kterf pŤekračuje rámec regionální-

ho real ismu, z něhož vyšel, a konfrontuje se s nově

se fbrmujícími l i terárními programy nejen. natura1is-

l ickfmÍ, ale i s programem ženské l iteratury. V Ťadě

novelr\ckfch prací, zejména v druhém období své tvor-

by /v kni}riích Dvě novely, 1906, Kťlyž v1ny opadly, 1910'

Kroky osudu, L9L2, PŤ!éLna rozvodu, 1913, Zápas s andě-

lem, Dětí soumraku. L9LB/, vypráví pňedevším modeIové

pňíběhy žen z r.&zn,lch socj-álních vrstev - od venkovanek

a děInic pŤes služky a pŤíslušnice měšt'anskfch vrstev

až k postavám šlechtičen -, ostŤe vnímá jejích sociální

s i tuac i ,  v idí  v  n i ch ,  jak  sám c i tu je  August ina  Babe la ,

' 'otrokyně otrokú'', aÍ' isou to ženy téžee fyzícky pracu-

jící nebo ženy a dívky vychované v městanském prostňe-

dí k ťomu, aby se zajístt ly ,,vhod'nou partií,,. V centru

pozorností se ocitají. ženy osamělé, vdovy, živitelky

početn1ích rodi 'n, osiŤelé dírrkYr jej ichž život se staI

nesnesÍte1nfm ňetězer4 starogtí- a bídy, ženy osamělé,vy-

vržené smrťí oťce či nuže na okraj světa, v němž yyrost-
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hnutí, jqj icb. aktiyiÉu kulturně osyěťoyou, publ lcisťic-
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ženského tématu v tvorbě spisovatelek na pielomu stoIetí,

chceme Ťešit jako problém l iterárněhistorickf a chceme

se pokusit ukázat, že jeho prostŤednictvím dochází i k

da].ším proměnám l it 'erárního stylu té doby.

z tohoto zorného hlu se ukazuje, že autorky'píší-

cí na pĚelomu s$oletí, neťvoŤí homogenní skupinu. Jen

část' z nich tuto novou rol i  pžijímá a svou tvorbou k těm.

to problémrlm míčí. i len část z nich považuje za dominant-

ní motiv své tvorby ženskou zkušengst, ženskf zornf ríheI.

To, že dvě vfznamné spísovaťelky té doby sí voIí mužskf

pseudon]rm, je z tohoťo hIediska sympťomaťické, sťejně ja-

ko je signif ikantní, že autorka, která se v1íznamně anga-

žova1a v ženském hnuťí a patŤí mezi největší zjevy toho-

to obdÓbí' Teréza Noyáková, se vlastně k žerrské problema-

ťíce svou l iterární prací' téměĚ nevyjádŤila. Podobně Gab-

riela Preissová se vŤazuje daleko spíš do kontextu rea-

l ist ické pr6zy a dramatu než do konťexťu ' 'ženské l itera-

tury',. Nicrnéně ve většlně sv5ích l i terárních děl si všímá

zejména žensk1ích posťav - at ' jsou to naivní selská děvča-

ta či yášntyé ženy jdoucí za sv]ÍIR+* Iáskami i proti kon-

vencín a uznané morálce. .rejí nejslavnější p:iáce drama-

ttcké2/ Íeší dobově piíznaěné problérny s]r'obodn]Ích matek

a neformáIních' gvaz]<rl lr1uže a ženy. Pohled na tuto Pro=

blematil.-u není ovšem zagažen tendenčnírn fernínismem anÍ
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teoriemi yolné lásky. Prei.ssoyé ž'enské postayy jsou v

jtstén snyslu i'de-alÍ.zoyánY, jsou chápárry jako oběťi

oliolností, lšteré je rr}dro le'jují z norrnální člráhy. Sto-

jí jako hrdi:rové a hrdinky antickjch tťagédií mezÍ

dvěma imperativy, v tomto pňípadě mezi imperativem

mravním a citovfm, a z jej ich sítuace neexistuje čest-

né vfchodisko. V torn jsou Preissové hri l inky bLízké

žensk1ím postavám Karo1íny Svět1é.

Poněkud jíná sítuace by1a v tvorbě .]iŤího Sumí-

na /Amá1ie Yrbvé/ , kterf pŤekračuje rámec regJ.onální-

ho real ismu, z něhož vyšel, a konfrontuje se s nově

se fbrmujícími l i terárními programy nejen^ natura1is-

l ickfmi, ale i s programem ženské l iteratury. V Ťadě

novelr\ckfch prací, zejména v druhém období své tvor-

by /v xni}ráctr Dvě novely, 1906, Kd'yž v1ny opadly, 1910'

Kroky  osudu,  1912,  PŤíčina rozvodu,  1913;  Zápas  s  andě-

lem, Ňti soumraku. 19LB/, vypráví pňedevším mode1ové

pŤíběhy žen z rt,zn,lch sociálnÍch vrstev - od venkovanek

a dělnic pňes služky a pŤís1ušnice měšt'anskfch vrstev

až k postavám šlechtičen -, ostŤe vnímá jejích sociální

situaci, vidí v nich, jak sám citrrje Augustína Babela,

' 'otrokyně otrokú'', a[' isou to ženy .Léžee fyzícky pracu-

jící nebo ženy a dívky vychované v městanském prostňe-

dí k ťomu, aby se zaj istt ly ,,vhodnou partíí,,. V centru

pozornost1 se ocitají. ženy osamělé, vdovy, živitelky

početn1ích rodÍn, osiŤelé dírrky, jej ichž žÍvot se staI

nesnesÍteInfrn ňetězer4 sťarogtí- a bíd'y, ženy osarnělé,vy-

vržené smrťí oťce či nuže na okraj světa, v něrnž yyrost-
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ly, žiyoŤící.bz záj17:u' bez 1ás$., bez pgtozunění.

Suroínovou zásluhou $e pojetí ženského osudu pro-

blernaťizuje akcentem na jehio soctáIní lazby'. S oťevŤe=

nos.tí až dras.ťr^ckou ukázal slepou ul lčku, i lo níž se že-

na snadno a bez zavinění' nr1že dostat. Tragická perspek-

tiva, která v sobě obsahuje vždycky možnost katarze,

mizí. Nastupuje jednoťvárná šeč každodennosti, šeě tÍ-

že, rÍnavy a bezvfchodného smutku. Sumínovy ženské po-

stavy jsou stále ještě vričí svému osudu pasívní, jsou

objekty vfchovy, sřatkovfch obchodr3 atd. Nerozhodují o

sobě a ve chvíIích, kdy je okolností pŤinutí pŤijmout

za svr1j osud plnou odpovědnost /napi. tím,.že ovdoví,

os iĚí  apod. / ,  b r<:utí  se ,  se lháva jí ,  nenacháze jí  p lnohod-

noťné ňešení.

Konfl ikt, kter}í se tu r1ísuje, není už motivován

eticky, jako tomu bylo u Karolíny světlé a ještě í u Gab-

riely Preíssové, jejíchž hrdtnky usi lovaly . časťo mar-

ně - o harmo4ii se sv m mravním cíťěním i se světem, v

němž žily. Sumín níŤí' ke krit ice systému, v němž jeho

dívky a ženy ží)í a s nímž vsťupují do konfl iktu. s ros-

toucím zájmem psychologÍck1ím' kterf se objevuje zhruba

okolo roku 19oo v podstatě zároveĚ s pŤíklonem k ožen-

skému témaťu'l, sledujeme směĚování k pňíběhrlm a posta-

vám vyboěujícím z rámce rs.tá leného sPolečenského poÍád-

ku, k posťavám r zně vyšinuťfm. poznamenanfn ěÍ trauma-

tÍzovanfm. Pointou těcht'o Poyídek' je obrana práva jedÍn-

ce na dústojn1í a ltdskf ž.Ívot, i když se liší' od prr}měru,

Í když je terrto jedlnec jen ženou nechráněnou bezpečím

194

rodíny. Konflikt se' tu neodehr.áyá uynítŤ jednoho eť1cké-

bo a soci)á].ního s1rsténru.v podstatě peyného a ynitŤně kon-

zí.stentního. kterf pos&}Éuje' ye 9yé stri'ktnosti a obecné

pŤijatostÍ pravldla 1tdského soužttÍ ,/byč' stísřují'ct a

někdy 1 pokleslá,/, jako je tomu u Karolíny Světlé a jak

Lo doŽívá v dramatech Gabriely Preissové, ale ve světě

nezceleném pevnÝm Ťádem mravnírn a socíálním, rre svěťě, kde

tato pravÍd'la už neplatí a kde už reexbtuje stabÍlnÍ hod-

notovl' systém' ve světě, kde je ělověk sám, osamělÝ, vYda-

n1í všanc lhostejnému osudu. Tímto pojetín světa a člověka

v ném sumínl pÍestože nlkdy neoPusti l  terén real lst icko-

naturalíst lcké pt6zy, pŤece jenom její hraníce pčekraěuje

a otvírá svÍml nejlepšíml díly nové možnostÍ, pomátrá kon.

struovet novf rnodel ženské hrd1nky a jejího osudu.
\
Prd. Íadu auťorek se stávaJí "ženské otázkyn, k nlmž

jak Pretssová' tak Sumín pŤicinázejí jaks1 druhotně, vfcho-

zírn problémem, kterf sv mí díly Ťeší. Když F.X.šalda ve

statí Žena v Poezi i  a IÍteratuĚ 
"3/' 

^ Sl.ovíěko o ženském

rrrrění uvažoval o perspektlvách ženského umění, konkrétně

a piesně pojrrcnorral jeho slabiny a děťské nemocí. l'Ta

unělecká pŤÍšera - dovolťe' abych byl upŤímnf - které se

ňÍká propagaěnÍ fenlnistickf román, bude pro pĚíští věky

snutnfin ponníkem tohoto tragÍkomlckého poblouznění.n

Šalda odmítá "žensk1i ronánn jako žánr, jako "no'vou spe-

cial ltu',, t lnové schéroa',. Drlsledně od spisovatelek žádá,

aby se svfin dílem integroyaly do kulturníro dění., y němž

není podstatné, zda jde o tyorbu muže nebo ženy, ale zda

jde o t,rrorhu hodnotnou a stlnou a, jak šalcla zdrlrazřuje,
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na snadno a bez zavÍnění- mriže dostat. Tragická Perspek-
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mizí. Nastupuje jednotvárná šeč každodennosti, šed tí-

že, rínavy a bezv1íchodného smuťku. Sumínovy ženské po-

stavy jsou st 'áIe ještě vr1či svému osudu pasívní, jsou

objekty vfchovy, sřatk6v1ích obchod atd. Nerozhočlují o

sobě a ve chvílÍch, kdy je okolnost' i  pčinutí pĚÍjmout

za svrl j osud plnou odpovědnost ,/napŤ. tím, .že ovdovÍ,

osiŤí apod. /, hrc:utí se, selhávají, nenacházejí plnohod-

noťné Íešení.

Konfl ikť, kter1í se tu rfsuje, není už motívován

eticky/ jako tomu bylo u Karolíny světlé a ještě i u Gab-

riely Preissové, jej ichž hrdinky usi lovaly - často mar.

ně - o harmo4ii se sv m mravnírn cÍtěním i se světem, v

němž žiIy. Sumín míŤí' ke kriťice systému, v němž jeho

dívky a ženy Žíjí a s nímž vsťupují do konfl iktu. s ros-

toucím zájmem psychologickfm, kterf se objevuje zhruba

okolo roku 19oo v podstatě zároveř s pŤíklonem k ' 'žen-

skému ťérnatu' ' ,  sIedujeme směňování k pŤíběh m a posta-

vám vyboěujÍcím z rámce wtá 1eného společenského poĚád-

ku, k postavárn rrlzně vyšinutfiR, poznamenanfrq či trauma-

tÍzovanÝm. Poinťou ťěchto povídek. je obrana práva jedin-

ce na dústojnf a lidskf ž.Ťvoť, Í když se liší od prr1rněru,

Í když je terlto jedr.ne.c jen ženou nechráněnou bezpečím

194

rodiny. Konflikt se' tu neodehráyá uyni.tŤ jednoho eťÍcké-

bo a soclálního s1rsc6nlg y podsťatě peyného a ynltfně kon-

zisťentního, kťerii Pos&}Éuje ye syé strÍktnosti a obecné

pŤÍjatostt pravldla 1tdEkého souž.*tí ,/byt' stí,sřujt'ct a

někdy j- pokleslá,/, jako je tomu u Karolíny světlé a jak

to dožívá v dramatech Gabríely Preissové, ale ve světě
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tato pravid'la už neplatí a kde už reexistuje stabÍIní hod-

notovÝ systém, ve světě, kde je ělověk sárn, osaměIÝ, Wda.

n1í všanc lhostejnému osudu. Tímto pojetím světa a ělověka

v něm Sumín, pŤestože nikdy neopustJ.l terén realÍst1cko.

natural ist ické pr6zy, pŤece jenom její hranice pčekraěuje

a otvÍrá svfmi nejlepšími díly nové možnostÍ, ponáhá kon-

struo\novf model ženské hrdínky a jejího osudu.

Pr\iadu autorek se stávají "ženské otázkyn, k nirnž

jak Pre1ssová, tak Sumín pŤíc}:ázejí jaksí clruhotně. vfcho-

zím problérnem, kterf sv1ímí dí1y Ťeší. Když F.X.šalda ve

statí Žena v Poezl. i  a l1teratuŤ 
"3/. 

^ S1.ovíčko o ženském

umění uvažoval o Perspekt1vách ženského uměnÍ'. konkrétně

a pĚesně pojrneno\'al jetro slabiny a dětské nemoci. 'lTa

umělecká pŤÍšera - dovolťe' abych byl upŤírnn1í - které se

Ťíká propagaění. fern1nisttckf rornán, bude pro pÍíští věky

snutnÍnt pomníkem tohoto tragÍkonÍckého poblouznění'.,'

šalila odmítá '.žensk1i ronánn jako žánr, jako "norrou spe-

cial ltu'., , 'nové schérnal ' . D sledně od spisovatelek žádá,

aby se sdn dílen integroyaly do kulturn{ro děnÍ., y němž

není podstatné, zda jde o tvorbu muže nebo ženy, ale zda

jde o trrorbu hodnotnou a sÍJ-nou a, jak šalda zdrlrazřuje,
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sjednocující., aby,,byla znemožněna obmezeně nenáyistná

sťrindbergovská l i teratura, at j.]ž j i  píší muži nebo že-

ny,'. V závěru staťt Sloyíěko o žens.kém *n6,,14/, která

konkrétnímÍ pÍíklady navazuje na staf Žena y poezi i  a

l i teratuĚe, své rÍvahy demonstruje na někol ika ťypech

souěasn1ích světovfch umělkyř a staví protl sobě dva do-

bově pÍíznaěné české typy: Boženu Vikovou-Krrnět1ckou a

Rrlženu Svobodor,ou . V Boženě Vikové-Kunětické vídí pŤí-

'klad autorky, stavící svr1j talent do služeb bojovného

feminísmu, a proto j i  odmítá:,. i lest v jejích díIech mnoho

Ismri, mnoho polemiky' nrnoho t'ezí. mnoho jednostrannosti

a jednooké rímyslnosťi, mnoho tendenčnosti až programové

... - ale málo uměrtí, málo něhy, málo naivnÍ tvárné

síly, máIo rozhovoŤenfch prarrenrl duše a noe i. .Je to pňí-

klad Ínužského umění pĚeneseného na ženské syžety, na

feminist l .cké syžety. ' '  Proti Boženě Vikové-Kunětické 'sta-

ví Rr1ženu Svobodovou pro její rísi lí pojnout ženskou

$.ázku jako otázku Qbecně Iidskou. nNepíše ěasovou žurna-

}ist iku v beletr istÍcké formě - tvoňí neěasová, tragická

Podobenství života a smrti, básně, umělecká díIa..,

Abychom pochop1li, co vlastně Svobodová v tísílí o

nové zachycení ženského osudu pňínáší, posťarrme vedle

sebe její Písěítou p du a Kunětické Pána. V obou dí1ech

je rístĚední posťavou ruladá díyka a rís,tňední konflikt se

rozvine ve chvíl i ,  kdy se provi lá. Blažena z Písěiťé p ay5/

nepochopila, že j i  vČtávají- za prázdlého, bezcitného a

hloupého hejska, kterf proh'f it l  rnajetek a chce si pomoci

jejím věnern. Doopravdy se do něj zarrrÍluje. Po sřat}u vy-

s tňí ,z l i ví .  Z j i s tí ,  že muž má mi lenku a  s  ní  dÍtě .  V fcho-
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diskem ze si.tuace pro ni není odchod od manžela, to by

odporoyalo jejírnu rqravnígu cítění, ale' pžehodnocení do.

savadního života. Uvědomí sÍ' že nfkdo a ntc jf nepomrl.

že, Že sama musí sebrat síIu, nezhrouťit se, nézemŤít'

nezešílet, jak to v ťé době b1ívalo v l i teratuĚe éasLé,6/

ale zaěít hledat novou náplř života, pňestat b}'t onou po-

víj ivou rostl inou, závislou na muži, najÍt' zprlsob, jak

žít plnohoi lnotnf život i  poté, kdy rezlgnuje na osobní

š t ě s t í .

SyŽet románu Boženy víkové7/ je postaven také na

stŤetnutí dÍvěí naivity s mužskou vypočítavostí a cito-

vou vyprahlostí. .]ejí zdeřka ro\měž po sřatku z lásky

ptožívá proces dezi luze, když si uvědomuje, že muž )í

neop lácí  je jí  c i t ,  že s i  pň ines l  do  manže ls tví  Ťadu

erotick}ich zkušeností a ani po síatku jí neníní b}'t věrn}'.

Konfl ikt je pojatf jako stŤetnutí dvojí rnorálky - ženské

a mu\ské - a je vypracován jako betetr ist ická Ílustrace

dobovfch diskusí o manželství.. Postaw a jej1ch akce

jsou tomu plně počtĚízeny. svobodová pracuje - tváĚí v

tváÍ téťo tezovitosti - chce se Ěíci daleko l i terárněji .

Fakta pčíběhú jsou jen naznačena, vše je soustieděno k

vytíčení duševnÍho stavu hrdinky; autorka usl luje o na-

lezení uměleck!'ch prostŤedkrl, jak její citové a psychic-

ké naIadění ztvárnit. H]ídinka V1kpvé si' nrrohornluvně zou-

fá, nemriže-Ii dosáhnout žÍvotnÍho štěscí, a mstí se muži.

Vše je v1oženo do emocionálně yyPjatfch monologrl a dia.

logr1, plnfch patetické rétorlky.

i{i

otázka, ěím m že žena naplnlt svúj život po ztros-
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sjednocující., aby .,byla znenožněna obmezeně nenáyisťná

strj-.ndbengoYsk'á liĚe']atura, ač jrž jl pÍší mužÍ nebo že-

ny,,. V záyérp' statt Sloyíěko o ženskérn *n5,,141, která

konkrétnímt pÍíklady navazuje na sťat Žena v poezi i  a

IíteratuĚe' své rÍvahy demonstr:uje na někol ika tyPech

současnfch světov ch umělkyř a staví protí sobě dva do-

bově pŤíznačné ěeské typy: Boženu Vikovou-Kunět1ckou a

Rr1ženu Srpbodoriou . V Boženě Vikové-Kurrětické vidí pĚí-

.klad autorky, stavící sv j talent do služeb bojovného

feminismu, a Proto j i  odmítá:l ' .Jest v jejích dílech mnoho

ísmri, mnoho polemiky, mnoho tezí, mnoho jednostrannosti

a jednooké rímyslnosti, mnoho tendenčnost'í až programové

. . .  -  a le  máIo  umění,  má lo  něhy ,  máIo  naÍvní tvá rné

síly, máIo rozhovoňen1ích pranenr1 duše a noai. Je to pŤí-

klad Ínužského umění pĚeneseného na ženské syžety, na

feministícké syžety. |, Proti Boženě Vikové-Kunětické sta-

ví Rr1ženu Svobodovou pro její rísi lí pojmout ženskou

6ázku jako oťázku qbecně l idskou. "Nepíše časovou žurna-

l ist iku v beIetrístlcké formě - tvoĚí neěasová, tragická

Podobensťví života a smrti, básně, umělecká díla. ' ,

Abychom pochop1li '  éo vlastně Svobodová v,rísi lí o

nové zachycení ženského osudu pŤináší, Postaune ved1e

sebe její písčitou prl itu a Kuněťické Pána. V obou dÍlech

je stĚeČlní postavou 41adá dÍyka a rÍs.tŤední konflikt se

rozvine ve chvÍ]-i '  kdy se Provčlá. Blažena z P'ísčité p,1ay5/

nepochopÍla, že ji' vdávají- za prázdnébo, bezcitného a

hloupého hejska, kter proh1íĚtl rnajetek a chce sl pomoci

jejím věnem. Doopravély se do něj zamÍluje. Po sřatku vy-

stĚí,zl iví. Zj istí, že muž má milenku a s ní dítě. Vfcho-
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di.skem ze si.ťuace pro ni není odchod od manžela| to by

odporoyalo jejÍrou rnravnÍI9u cítění, ale. pŤehodnocení do-

savadnítio žtrrota. UvědomÍ si, že nikdo a ntc jí nepomrl-

že, že sama musí sebrat síIu, nezhroutÍť se, nézemŤít,

nezešílet, jak to v ťé Člobě b1ívalo v líteratuŤe časté,6/

a1e zaěít hIedat novou náplř živoa, pĚestat bÝt onou po-

víj ivou rostl inou, závislou na muži, najít zprlsob, jak

žít plnohodnotnf život i  poťé, kdy rezígnuje na osobní

štěs tí

syžet románu Boženy vrkové7/ je postaven také na

stŤetnutí dívěí naivÍty s rnužskou vypočítavostí a cíto-

vou vyprahlostí. i lejí zdeřka rovněž po sřatku z lásky

prožívá proces dezi luze, kČtyž si uvědomuje, že muž jí

neoplácí její cit, že si pŤinesl do manželstvÍ Ťadu

erotick}'ch zkušenosťí a ani po sřatku jí nemíní b}'t věrn}'.

Konfl ikť je pojatf jako stŤetnutí dvojí morálky - ženské

a mu\ské - a je vypracován jako beletr1sťická Ílustrace

dobov}ch diskusí o manželství.. Postavy a jej1ch akce

jsou tomu plně pocl iízeny. svobodová pracuje - tváží v

tváĚ téťo tezovitosti - cbce se Ťíci daleko l iťerárnějí.

Fakta pčíběh jsou jen naznaěena, vše je soustŤeděno k

vylíčení duševního stavu hrdinky; autorka usÍluje o na-

lezení urněleckfch prostĚedkrl, jak její citové a psychic-

ké naladění ztvárnit. Hrdinka Vtkoyé sÍ rnnolromlurmě zou-

fá, nem že-l i  dosáhnout žÍrrotnÍho štěscÍ., a mstí se muž1.

Vše je vloženo do emocionáIně y1rpjat1ích monologrl a dia.

1ogr1' plnfch patetické réťortky. '

iS'

otázka, ěí'm múže žena naplnit svrlj život po ztros-
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kotání rni lostného a rodinného štěstÍ, je jednou ze zá-

kladhích.'otázek'., Jtteré. Syobodoyá gy5im dí1em Ťeší. Nachá*

zí. jako jednu z rnožn1ich alťernativ realtzaci ženy v

unělecké tvorbě a v unělkynl objevuje novf typ samostat-

né ženy. která se v1mkla svému urěení a jde vlastnÍ

cesťou. Pro sofi i  Podl ipskou. je)íž t\,orba se v 9o.1e-

tech uzavírá, je postava umělkyně ještě pĚíkladem toho,

jak štěstí nelze dosáhnout. v románě osud a nadání8/

velká zpěvaěka dosáhne svého štěstí až tehdy, když

Ťustí.skvělou dráhu obdivované operní divy a štastně se

provdá za muže, kterého neoslníl lesk jejího umění, ale

miluje j i  pro ni samou, pro hodnotu jejího laskavého

srdge. Pro Podl iPskou /a mohli bychom uvést i pŤíklad

Krásnohorské céLLnkyg/1 je to jen krátká epizoda, která

skoněÍ ve chvíIi, kdy se ženě podaÍí št'astně provdat.

Pro hrdinku románu MÍlenkylo/ od Rrlženy Svobodové, je

umélecká dráha naoPak vfchodiskem ze zakletí tradíění-

ho ženského 'sě]ut,. v)Íchodisxem ěestnfm a plnohodnot-

lym' které je v oěích Svobodové souměĚitelné s dráhou

manželky a matky. Svobodové Ěešení ženského tÍťiělu tedy

vyznívá akcentem na aktivitu, apelem.k osamostatnění

se pčedevším citovému a mravnímu. .]ejí zásluhou se pro-

blém ženského osudu dostává z rovÍny diskusí a polern1ky

do d1menzí psychologick1ich a existencl 'á lních. Mizí tu

polariťa mezl ženskfin a rnužsk;im syětem a nastoluje se

tu polarl'ta mezl citem, spontaneitou, pĚj.rozenou Í!rav-

ností', ale t ž.tvoťní akttrritou a na druhé straně okora-

lostí', lžÍvostí, lhostejností a společenskou konyencí.
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Svobodová se pokouší. y]rpracoyat noyou žiyocní koncepcÍ,

noy5i rnodel ženské postavy| a hleclá proto l adekvátní

stylové prostŤedky.

SoustÍedění se ke světu cÍ'tu' orientace na psy-

chologi i  Postavy, oslabení pÍíběhu a posílení jeho Iy-

rlckého podtextu - to jsou rysy, jJ.miž mladá Rr1žena

Sriobodová pĚináší do české l iteratury, spolu s V.Mrští-

kem a F.x.svobodou' no\'ou orientaci, která se ukazuje

na dlouhá léta nosná. Její umění navod1t náladu, oži-

vít scenér1Í tak, aby spoluv1rpovídala o duševním stavu

hrdínově, akcent na vizuální detai l ,  kterf pointuje

pĚíběh /rozkveLlá a polánaná jíva v ztroskotánu/, sLej-

ně jako pozornost ke gestrlm postav' jej1ch oblečení'

mimice ap. - ťo všechno jsou vysloveně moderní umělecké

postuPy pŤíznaěné pro špiěkovou avantgardní pr6zu pňe-

lomu toletí. s\ 'obodová je v našem kontextu jeJí spolu-

tv rkFtní. Umělecká ct ižádost, která j l  vedla k neustá-

Iénu prověŤování uméleckfch prostĚedk a k cílevědomému

rozvíjení umělecké krea'tivlty stejně jako k promfšlení

základních sltuací, které zobrazovala' byla velkfm pží-

kladem Pro tvorbu dalších spisovatelek. Posunula zájem

od tématu ke stylu a forrně. Stopy vlívu Rrlženy Svobodo-

vé nacházíme í v tvorbě tak v1íznamnfch autorek,jako bY-

la BoŽena Benešová, která se ve sv5|ch zaěátcích pod

vlivem Svobodové vyvíjela, nebo MarÍe Pujnanová.r1/

Ještě na konci 3o.1et cítílrp ozvuky jejího stylu y Pr\,o-

! i 'ně Jarmlly Glazaroy é.f2t

Zásluhou $vobočtové se ženské téma vrací zpět

do ..velkén lfťeratury' splfvá s tématem zápasÍcího mlá-



197

kotánÍ milo,stného a rpd{nného štěstí, je jednou ze zá-

kladhích. otázek., Jt.teré. Syobodoyá 9y.1im dílem Ťeší. nachá-

zí. jako jednu z nrožnfch alternativ realizací Žerry y

uněIecké tvorbě a v umělkyni objevuje norrf typ samostat-

né ženy, která se v1mkla svému určení a jde vlastní

cestou. Pro sofi i  Podl iPskou, jejíž t.vorba se v 9o.le-

tech uzavírá, je postava umělkyně ještě pŤíkladem toho,

jak štěstí nelze dosá}rnout. v románě osud a naaání8/

velká zpěvačka dosáhne svétro štěstí až ťehdy, když

q>ustí.skvělou dráhu obdivované operní divy a šĚastně se

provdá za muže, kterého neoslníl lesk jejího umění, ale

miluje j i  Pro ni samou, plo }todnotu jejího laskavého

srdge. Pro Podl ipskou /a moh1i bychom uvést i pÍíklad

Krásnohorské céLtnky9/1 je to jen krátká epizoda, která

skoněí ve chvílÍ, kdy se ženě podafí šfastně Provdat.

Pro hrdinku románu Milenkyro/ od Rrlženy Svobodové, je

urněIecká dráha naopak vfchodiskem ze zakletí tradiěnÍ-

ho ženského iě}rt, v1Íchociisxem ěescnfm a plnohodr'ot-

n1fur' které je v oěÍch Svobodové souměžÍtelné s dráhou

manželky a matky. Svobodové Ěešení ženského rÍciělu tedy

vyznÍvá akcentem na aktivitu, apelem'k osamostatnění

se pfedevším citovému a mravŤrímu. Její zásluhou se pro-

blém ženského osudu dostává z rovÍny diskusí a polem1ky

do dimenzí psychologÍckfcb a existenc{álních. Mizí tu

polarita mezi' ženskfm a mužsk1im syětem a nastoIuje se

tu polartta mezi '  c item, spontaneitou, pňirozenou rnrav-

ností' ale Í žÍvoťní aktiyi ' tou a na druhé straně okora-

Iostí' '  lžÍvostí', lhostejností a spoIeěenskou konvencí.
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Svobodová se pokouší- y]rpracoyat noyou žlvocní koncepci,

noyf nodel ženské Postal/y. a hledá proto l. adekvátní

sťylové prostňedky.

SoustŤedění se ke světu citur orientace na psy-

chotogi i postavy' oslabení pĚíběhu a posílení jeho ly-

r1ckého podtextu . to jsou rysy, j imiž mladá Rrlžena

Srrobodová pi inášÍ do ěeské l iťeratury, spolu s v.Mrští-

kem a F.x.svobodou, norrou orientaci, která se ukazuje

na dloďrá léta nosná. .Tejí urnění navodit náladu, oži-

vit scenérii tak, aby spoluvypovídala o duševním stavu

hrdinově, akcent na vizuální detai l .  kterf pointuje

pĚíběh /rozkveLLá a polámaná jíva v Ztroskotánu/, sHej-

ně jako pozornost ke gestrlm postav, jej1ch oblečenÍ,

mimice ap. - to všechno jsou vysloveně moderní urnělecké

postupy pŤíznačné pro špičkovou avantgardní pr6zu pŤe-

lomu století. Svobodová je v našem kontextu její spolu-

tvrirkyní. unělecká cťižádost, kťerá j i  vedla k neustá-

lému prověĚování uméleckfch prostĚedkrl a k cÍlevědomému

rozvíjení umělecké krea.t ivlty stejně jako k promÍšlenÍ

základních situací, které zobrazovala, byla velkfn pŤí-

kladem pro tvorbu dalších spísovatelek. Posunula zájem

od ténatu ke stylu a formě. Stopy vllvu Rrlženy Svobodo-

vé nacházíme i v tvorbě tak v1íznamnfch autorek,jako bY-

la Božena Benešová, která se ve sv1ich zaěátcích pod

vlivem Syohodové vyvLjela, neLro !íarÍe P..rir,ra,,ová.ltl

,Ještě na koncÍ 3o.1et cítírne ozvuky jejího st}'lu y prvo-

tlně .Jarmity Glazarov é.r2/

Zásluhou Svobočlové se ženské téma vrací zpět

do ..velkén lÍ'teratury, sp1fvá s tématem zápasícího mIá-
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dí' která Ťeěeno se štárur.'em-''na každérn trnu kousek masa

nechá!L, squzní. s rÍsl.lím litera'tury směĚující k zobraze.

ní ěloyěka ve chvíli jeho lidského i sociálnffro dozrání,

jak ho zachycuje Šrárnek, DYk, Mahen, s literiaturou ro-

mantické dezi luze pŤíznačné pro první deset1letí 20.sto-

Ietí. V tomťo okamžiku už pĚestáváme nluvit o ženské

lÍteratuŤer která svou historickou rÍlohu dílem Srrobodové

dovršila. Ženy spisovateiky se nadále svfm rísi lím plně

vĚazují do kontextu národní 1iteratury.. ženské téma po-
!

stupně rozšiŤují a vzdalují se jeho vÝlučnosti.

Svou vfluěnost sí ponechává v pokleslé 11teratu.

Ťe, v nechvalně proslulÝch ',ženskfch románech't. ep1gon-

sky a kfěovitě opakujÍcích syžetové vzorce, které umě-

lecká literatura v!Ť)racovala na pňelomu století í v dal-

ších deseti1etích, a parazitujících na dílech velkfch au-

torek tohoto období. Tento fakt zpětně zkresluje a pĚímo

il iskrediťuje záva žnost jej ich uměleckého v1íznamu. To je

však prob lém j in f . .

Poznámky:

l,/ Eva Uhrová, Po nevyšlapanÝch cestách, Praha 1984.

2/ Gazdi.na roba měla prenÍéru 1889' knižně vyšla I89o.

Její pasťork1nia byla poPryé hrána 1890 a knižně vyšla

1 8 9 1 .

3/ stat vznÍ'kla na poěátR'u století., knižně byla otíštěna

v Bojích o zítŤek, 1905.
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4/ TaLo šaldova stař' vznikla jako ríyodník pňítohy Žen-

ské.reyue. Eena v umění., kterou Pod Patronacf R ženy

Srroboťlové založlla a redigovala Božena Benešová. Pčí-

loha byla ťribunou ngvého, ProtifeministÍckého PojeťÍ

ženského umění a měla značně polemick! ráz. šaldr1v

t e x t  vÍ z  KP  6 '  s . 5 76 .

5,/ R žena Svobodová, Na písěité prldě, 1895; román vyšel
. 

v definit ivním znění Pod t itulen Písčitá prlda v roce

1917. v. definit ivním zněnÍ Svobodová zvfrazn1la pozi-

t ivní a ěinorodf postoj Blaženy. Podobně pĚepracovala

i další svou ranor práci, ztroskotáno, 1896, kterou

nazvaIa v definítivním znění z roku J-917 i líva.

6/ Tento problém zachyťila Svobodová ve svém díle rnnoho-

krát. Tematizovala ho v románě Milenky, 1902, nebo

modelově v novelě Hluchavky /soubor Pěšinkarni srdce,

L9o2/ .  P ro t i  zoufaIs tví ,  pas iv i tě  a  rez ignac i  s taví

pŤíkaz živobrí akt1vity, sebeovládání a altruismu.

\
7/ B;ožena Viková-Kunětická, Pán. Fento román z roku I9o5

je závěrečnfm člílen tr i1ogíe, )e)tž prvrlím svazkem je

MedĚ ická ,  L897,  a  da lšín Vzpoura ,  19oI .  V  této  t r i l o -

gi i  zpracovala autorká záklaťtní feminist ické problémy:

právo rn syobodrré mateŤství., závaznost vztahu matky

a dítěte a posléze rodÍnnou morálku muže a ženy.

8/ sofie Podl lpská, osud a načlání, 1872.

9,/ El iška Krásnohorská. célině1no štěstí', 19o2. Podobnou

fÍ}ozofi1' lrysloyuje t' y dalšÍch románech pro dÍvky.

zejména ve Svéhlaviěce /.jednotlÍvé dfla 1887, I9oo,
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dí, které Ťeěeno se Šrárrul..ern-''na každém ťrnu kousek masa

necháli squzní s sl.lím J.ite.ra.tury směĚující k zobraze.

ní ěloyěka ve chvíl i  jeho ltdského i sociáln lo dozrání,

jak ho zachycuje Šrámek, DYk, Mahen, s lite:iaturou ro-

mantické dezi luze pŤíznaěné pro první deseti letí 20.sto-

letí. V tomto okamžiku už PŤestáváme mluvit o ženské

literatuŤe, která svou hl.storickou rllohu dílem Srpbodové

dovršila. Ženy spisovateiky se nadále svfm rÍsi lím plně

vĚazují do kontextu národní literatury. ženské térna po-
!

stupně rozšiŤují a vzdalují se jeho vfluěnostÍ.

Svou vfluěnost si ponechává v Pok1eslé Iiteratu.

Ťe, v nechvalně proslulÝch nženskfch románech|., epigon-

sky a kfěovitě opakujÍcích syžetové vzorce, které umě-

1ecká l i teratura vn)lacovala na pňelomu sťoletí í v dal-

ších deseti leťích, a parazitujících na dílech velkfch au-

torek ťohoto obclobí. Tenťo fakt zpětně zkresluje a pĚÍmo

diskredituje záva žnost jej ich uměleckého vfznamu. To je

však prob lém j in f . .

Poz.nánky:

L/ E.va Uhrová, Po nevyšlápanfch cestách, Praha 1984.

2/ Gazdína roba něla prerBtéru 1889, knižně vyšla 1890.

.Iejí pastork1nia byla poPryé hrána 1890 a knižně vyšIa

1 8 9 1 .

3/ Staf vznÍkla na PoěátRu staletí, knižně by.la otištěna

v Bojích o zíťŤei' 1go5.
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4/ ,Iato Šaldova stař, vznikIa jako ríyodník pŤítohy Žen-

ské. reyue. Žena v urněnÍ., ktero! pod patronací Rrlženy

Srroboťlové za1ožlla a redigovala Božena Benešová. Pží-

loha byla tr ibunou nového, protifeministÍckého Pojetí

ženského umění a mě1a znaěně polemick! ráz. Šaldrlv

t e x t  v i z  KP  6 ,  s . 5 76 .

5,/ Rrlžena Svobodová, rta pÍsěité pr1dě, 1895; román vyšel
. 

v def1nit ivním znění Pod t itulem písčitá p da v roce

1917. v. definiťivním znění Svobodová zvfrazni la pozi-

tivní a činorodf postoj Blaženy. Podobně pĚepracovala

i další svou ran(u Práci, ztroskotáno' 1896, kterou

nazvala v definit ivnín znění z roku J-917 .]íva.

6,/ Tento Problém zachytila Svobodová ve svém díle mnoho-

krát. Tenatizovala ho v rornáně Milenky, 1902. nebo

modelově v novelě Hluchavky /soubor Pěšínkami srdce'

L9o2/ .  P ro t i  zoufa l s tví ,  pas iv i tě  a  rez ignac i  sťaví

prlx"" životní aktivity, sebeovládání a altruisrnu.

7/ Eiožena Viková-Kunětická, Pán. Tento román z roku 1905

je závěreěnfm dílern tr i logie' je)íž prvním svazkem je

Ivledňická, L897, a dalším vzpoura, t9o1 . v této tr i lo-

gi i  zpracovala autorka základní feminist ické problémy:

právo na syobo&lé mateŤství, závaznost vztahu matky

a dítěte a posléze rodinnou morálku muže a ženy.

8/ sofíe Podl ipská, osud a nadání, 1872.

9/ El iška l(rásnohorská' célinčino štěsťí', Lgo2. Podobnou

filozofil vyslorruje t y dalších románech pro dívky,

zejména \'e svéhlavičce /.jectnotlÍvé dÍ].a 1887. 19oo,
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tqoo a Lgo7/,, y jqÍláné ďediná ad'

1o/ Rrlžena Svobodová, l l i lenky', 1902, pĚeprac.1914'

t l l J a r r n i } a G l a z a r o v á v R o c í c h v k r u h u / L 9 3 6 / n a v a z u j e

na Svobodoťou zejména v práci s vÍzuálně vfraznfm

detaÍlem' jehož prostÍednictvím pi ibl ižuje .nejen

prostŤedí svého pĚíběhu, ale í jeho emocionální

atrnosféru.
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P'ť.PTĚPX sŤ.t.ílP* Pr*Y. 3. PŤ9IPJÍ}P. F}P,.rŠ}t

Da{íríar' ,}locná

Jeclním z,v raznfch rysrl kultury pŤelomu století

byla skuteěnost, že se v centru její pozornostl ocit l

také prostl' pracující člověk, reallta jeho každodenního

byťí 1 monumental1ta jého zápasu o pĚežltí v soclálně

rozporném světě. Až dosud se jeho obraz slce v j1stfch

vfvojovfch obdobích v unění objevoval, v jinfch však opět

m1zel. Tepr\'e pŤelom století znarrrenal deftnttlvní zdomác.

nění dě1níka a jďro probl émrl e světě rmění. svědčí o tom

romány Enlla zoly' zrovrra tak jako p}astiky QonstantÍna

Meun1era. či kresby Frant1ška ltupky. aft rnoderní tedy zna.

nenalo také bÍt vnímavf k soclálním otĚesrlm doby a rrmět

objevlt v ubíjející všednost1 dělníkovy práce a jeho ž1rro-

ta rysy trag1cké monumentallty, hodné rrměleckého zpodobe-

ní. o tom, že právě takto chápal1 moderně cít.tct urnělci

nožno]st1 skryté v soclálním námětu, svědčí napŤ. slova

Antonfna Macka o tom. žé v děIníkově "zápase za kus chle-

ba /.;./ je cost obrovského, blubokého a spolu trag1ckého"

a že lhornít vystavenf nejpŤíšernějším bouŤírn podzemních

žlvlú Poutá umělce nejvíce tragÍckou hrrlzou a s1lou }ror-

níckého ž i lp ta" . f /

Urreclenf pŤí'stup k soclálnímu nánětu se odrazll r,e

speclf1cké poet'Íce socÍáIního uxnění. pĚelomu století.' ye

gván vystoupení se pokus n naznaěit její základnÍ. rysy

na pÍíkladu prozaické tvor:by t.larle t.lajerové. ,Její literár.

ní debut, povídka ileÍáby, je uvozena vzrušenou exklarnací:




