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dyž jsem před časem přihlásila téma tohoto příspěvku, vzápětí mi došlo' Že

o zvolené problemirtice možná toho tolik nevím. .jak jsenr si původně mysle-

a, protože se posledníclr seclnr let z pro1.csních důvodťr zabývám literarturou

19. stolctí. Požádala jsem proto vstřícnou duši Mahenovy knihovny v Brně, aby pro

mě odkládaia takto zaměi.cné knilr;l (tedy od Žen. o Ženác|r' pro Ženy). Příval, který
jsern na sebe spustila, se dá přirovnat k prcltržerré přehradě nebo k uwllněné lavině.
Naštěstí cesta vlakem z Brna do opavy trr'ír zhruba čtyři htldiny, takŽe jscrrr přestala
při svých každotýdenníc:h ccstách lelkovat po krajinč, snít, či zapřátiat hovory s ne-

známýml l idmi a ponořila jsenr se do četby knih' které začaly zavalovat moji domác-

nilst. Můj diskusní příspěvek je výsledkenl clné vlakové četby, ale také pokusem najíi

v té lavině horlnotu, rnyšlenkový řircl. zákla<Jní ternatické okruhy, Zaznamenat pocito.

vý a myšlenkový svčt hrdinek i jejich autorek, gencračně odiišných a rc;zdílně dlou-
ho ve zvolené prolesi spisovatelky Íungujícíclr. To všc v pouhých rlbrysech a spíšcjen
v náznacích, vzhledern k rozsal'ru stati.

Z gcneračnílro hlediska tr,oří jednu skupinu autorky, ktcré do literatury vstul]()Va.
ly na rozlrraní padesátých a šedes1rtých let (Valja Stýblová' Alcna Vrbr;vá, Jarrri i la
Loukotková, .Iaromíra Kolárová). V devadosátýcli letech publikují již ojediněle.
Generačně dcl této vrstvy patří i Marie Kubátová, zachovávající si nadále publikační

svěžest, mimo.iiné voinýnr pokračováním 't'náméLókárnické tri|ogie. V rrovele |est

a bída podnikúní (1996) zachycuje na postavě lékárnice Ivlindy, zestárlÓ, obklopené
odrůstajícími vnoučaty, důchodkyně praou.jící na část úvazku v restituované sorrkro.
mé lékárně' chvat a zrnatky clnešní cloby. (Kclmu V tom[() výčtu chvbí jméno Evy
Kantůrkové,3e to zánrčr, sVou tvol.bou přesahu.je rnIrou zvtllenou tcmatiku.)

Druhou r'ýraznou skupinu tvoří atrtorky, které clo Iiteratury vstupovaly většinou na
konci šedesátých či v pr.ůběhu sedrndesátýcli iet a převážně publiktlvaly v samizdatu
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či v enrigraci (Zdena Salivarová, Lenka Procházková, E'da Kriseová, Iva Hercíková,

Inna Mirovská, Alexanclra Berková, TerezaBoučková)' Některé z nich se současné-

rnu čtenáři v průběhu devadesátých let představily většinou svou starší tvorbou, aby

tak vpluly do ústředního toku literatury. Mnohdy právě tyto autorky oŽivily literaturu

zvýrazněnou sexualitou: Procházková Smolnou knihou aj., Iva Hercíková zejména ro-

mánem Hester aneb o čem ženy sní (1995), o kterém v jedné televizní debatě známý

sexuolog Radim Uzel prohlásil, že navzdory své dlouhoieté praxi se až na stránkách

této knihy naplno abez zábran dověděl o tom, co ženy při sexu cítí.

Autorky z výše jmenovanýclr skupin jsou renomované tvůrkyně, které najdenre ve

slovnících a jejichž hesla podle šifer prozrazuji, Že jejich byť třeba ojedinělými čte-

náři byli z proÍ.esrrích důvodů i ntuži. Dok|ádá to i zájem literárních kritiků' Knihy

těchto autorek tvořily jen nepatrnou část oné pomyslné |aviny, neboť její hlavní ,,hmo-
tu..představují autorky debutující a posléze chr|ící knihu za knihou v pruběhu po-

sledního desetiletí. od tohoto proudu odděluji jako hlušinu a suť knihy různých

harlekýnových řad, kde se ženskými jmény a pocl cize znějícími pseudonymy dost

často skrývaj í bývalí renomovaní spisovatelé.

E|iška Krásnohorská, jedna z patronek českého feminismu a autorka nepří|iš hod-

nol'né ženské četby (Svéhlavička, CéIinčino štěstí), se už na konci rninulého století
svou beletrií zpronevěřila ušlechtilému úsiií o emancipaci ženy skrze střední a vyso.

koškolské vzdé|ání tínr, že prostřednictvím svých hrdinek předkládala čtenářkám typ

nenáročné, penzionem vychované ženušky, zafixované hmotně i citově na rnuže * ži.
vitele a ochranitele.

I když se role mvŽe za posledních sto let velmi podstatně proměnila' tuto fixaci
jako stigma nese velká část literatury psané ženami, právě tó, která se urodila v tom-
to desetiletí. Častým námětem řady knih se pak stává otřes, který v jejich citové Íixa-
ci způsobil rozvod a následná osamocenost s dětmi. Prózy v této tematické řadě pak

budí dojem terapie, doporučené psychiatrem jako léčba citového traumatu, a způsob,
jak se vyrovnat s problémem, jakým rozvod bezpochyby je. Terapie ve většině přípa-
dů kultivovaná, psaná mnohdy s jistým ironizujícím nadhledem humanitně vzdělané
inteiektuálky' kdy hrdinka, stejnějako autorka, prošla vysokoškolským vzdělánírn fi-
lologického směru a profesně působí jako středoškolská učitelka.'

V základním půdorysu jsou si tyto knihy velmi podobné; hrdinka' intelektuálka
mezi třicítkou a čtyřicítkou, po rozvodu sama se dvěma dětmi, obklopená stejně po-

' Například I. OBERMANNoYÁ, Deník šílené nwnžetky. Praha 1998; T. NÁLEPKOVÁ, Scéwiř ptllvinč-
níhtl příběllu. Praha 1999; P VERNEROVÁ, Druhú naděje. Praha |999,224 s.
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stiženými kamarátJkarni, zběsile touŽí znovu navázat rnilostný vztah. A z této sveře.

pé umanutosti pak pramení řada trapasů a různých citových úrazů.

Nálepková, jejíž protagonistka se vyznačuje sebeironií' skepsí a snlyslen pro po.

někud černě zabarvený humcr, nabizí i řcšení: hrdinka se musí osvobodit od sebe-

podceňování, malicherností a depresí tím, Že pozná hodnotu sebe sama v zajimavé

tvůrčí práci, stane se sebevě<lorrrým jedincenr, zbaví se mindráků azačne si váŽit sa-

ma sebe' stane se tak vyrovnanější a tím i přitažlivější bytostí. Trochu to připomíná

rady znáného psychiatra Cimického. Do tkaniva tohoto příběhu však umně vetkaná

rritka působí přirozeně a má jistě i povzbuzující účinck.
obermannová své hrdince, toužící po muŽi, který by by| ',chytrý, vz'dělaný, něžný,

tttilý, ztísadový, pravdomLtlvn,ý, t,tipttý, silný, neporazitelný, nepřekona.telný v pcl,steli

i na bitevním, poli a nebude ani trochu na holky,,,, obstará tento ideál v podobě do.

oenta americké univerzity, emigranta, který ,,v zcimoří zkrásněl a oči mu jen zóří,,'
Frekvence dobře situovaných emigrantů v současné Ženské četbě je dosti častá, tenti. l

hrdina vystřídal uŽ zvetšelý typ tzv. prince z, pohádky, šlechtice či Íilantropického to-
várníka ze starší literatury. Sladký happyend se však v láskyp|nóm čtyřlístku nekoná

tak'jak se až do pclsledního odstavce zdálo, neboť happy, Bnalg7,. je svět bez nružů, kdy

se hrdinka a její dcery (obrazně řečeno) stávají jedním mužcm v;rájenně a pro sebe
(závěr.: olnítnutí atraktivníhcl doccnta, zcela nepochopitelný).

V knihách této nejsou řady podoby nruŽů nikterak l ichotivé' Thkto rrad Žehlením
prádla ntedituje hrdinka Taťány Nálepkové: ,,Kde jsou ti tllýtičtí hrdinové, kde jsou ti

středověcí rv"tíři, renesanční milovníci, gaLantní kavulíři, tlsvícení vz,děl.anci, hlavy
měšťanských rotlin, ruoderní manželé, tolerujicí zaměslnané žery, (..,) Mám přijmout

skutečnost, že jsou mwžj nrtLí, v1,strašení tt nezod1lovědrtí chlapci, ktetYí potřebují ma.
teřskou' 1léči?.,'jcví se nli jaful parazitu.jící zvířcitka,,,,3

Tuto f-ernirristickou skepsi zasela do české litcratury už Karolina Světlá. Ve svých
prózách podobně ur,ažovala o nužích' které musí Ženina láska zušlechťovat a pro Ži.
Vol Zachlaňovat. S mnohern větší otevřeností pak tyto své pooity ventilova|a v kores-
pondenci se Ženatni _ např. s Eliškou Krásnohorskou a Terézou Novákor,ou.

KdyŽ se m|adičké fuásnohor.ské za jejího pobytu v Plzni dvoři l j istý pan T. a ona
o nětn horovala v dopisech SvětIé, odpovídá ji tato uŽ životenr zkoušcná Žena: ,'Vy
jste ujisté zamilovana, Eliško, ž,e se té suverenitě muž'ské tak dobtomvslně klaníte.
Prosín, povězte mi přec, v čeru tu vlnešenosÍ.jejiclt hletlati mtíruc, kterak osvědču-ií tu

'  t .  OBERMANNOVA, c.  <1..  s .  i22
.T'  NÁLEPKoVÁ. c.  t l ' .  s .  l  I4.
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Svoji tisíciletou kulturu? Letos aspoň se hódaliještě o neomylnosti papežově a přija-

li ji a ted, právě se vraždí mužové nejvzdělanějších dvou ndrodů na bojištích nešťast-

né Francie hůře než dvě stdda nejlítějších divobých šelem! Zdtlž by byly ženy schopny

podobné ,vznešenosti,? Zdaž by tyto ohavnosti byly možné, kdyby měly matlq, zkuše.

né a vzdělané to matróny' hlasy ve sněmovnáck a vliv na ztikonodárství? (.'')

Vyzruivám se vám zpříma, že nevidím, v čem by nás mwžové předčili (...) Co musí mít

muž zct den toho piva a mas(l a co tabóku a cig'aret, než mu je život možný? Co musí

míti jiných drdžditel, chce-Ii dttševně něco vyvést. Pohlédnete na ženu - trochu kdvy,

slqva chleba s mtislem, a ona je úplně spokojena, sytti a štastnd. K duševní produkci
jí dostačí kapka míru, trochu volnosti, několik květin za oknem, paprsek slunce nad

nimi, vlaštovčí hnízdo naproti pod oknem, vše ji těší, nadchne, povzndší,,o

Další řadu tvoří spisovatelky' jejichž věk se pohybuje mezi dvaceti aŽ třiceti lety.

Navzdory svému mládí mnohé mají na svém kontě už několik knih. Sabrina Karasová
(1970)' šéfredaktorka Cosmopolitana, je autorkou už pěti knih povídek, \ěra Chase
(1970)' překladatelka, tlumočnice a novinářka, čtyři knihy povídek a básní' Simona

Monyová (1961)' nadproduktivní, o něco starší, vydává ročně nejméně dvé prózy

a ponralu se blíží k prvrrí desítce' dále Hana Poltikovičová (1968)' novinářka
z Mladého světa, Ringu a Blesku Radka Štetánková' studentka a novinářka Barbara
Nesvaclbová' Jejich opusy, psané v ich-formě, čtivě, svižně až rczantné odrážeji žl-
votní tempo a životní normy mladé generace, jsou obtiskem vlasiní biografie, neza-
stíranou, aŽ exhibicionistickou snůškou milostných avantýr, večírků, rautů, prožité či
vysněné noblesní společnosti,nabizejíci dost často toliko prvoplánové čtivo o světě,
viděném skrze sebe samu, bez vnitřních souvislostí ajiných, neŽ toliko osobních vý-
znanů.

Z ce|é této laviny jmen na sebe největší pozornost médií strhávají dvě autorky:
plavovIasá pětadvacetiletá lvice pražské intelektuální společnost'i, majitelka atraktiv-
ního dekoltu Barbara Nesvadbová, besedující na Nově v erotických a bu|várních po-
řadech Peříčko a Prásk, rozdávajici interview od Cosmopolitanu po Lidové noviny.
První knihu povídek s názvem Řtzmrt vydala v roce 1998, na ni navazova|ojakoby
volné pokačování s názvem Bestidř (1999) a se stejnou hrdinkou Karlou Dostálovou
i třetí kniha Život nanečisto Q}a$. Sama své knihy označuje jako příběhy o lásce
a dodává, že její ,,komentovdní intimity, sexu, emocí je občas nekontrolovatelně otev-
řené, ..5 Nesvadbová píše o sobě a ze svého prožitkového světa a je jí jedno, že (ak ří-

. K. SVĚTLÁ, Z litertirního stluklumí I]' Uspořádal Josef Špičrák, Praha |9.59, s. 3'17' dopis ze srpna r. l870
5 |n' NecIěIe, vikendová příloha Lidových novin, l.5. 4. 2000.
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ká) si mnohé příběhy vypůjčuje či historky krade svým kamarádůrn' Je to svět, který

se bude v jejích knilráoh pronrěňovat tak. jak bude autcrrka Stárnout _ česká obdoba

FranEoise Sa-ganové, završí bezpochyby své dílo memtláry identickými s celou její

tvolbou.

Druhou protagonistkou medií ze dnešní Ženské literatuly je tmavovláska, žena

v dornáonosti (ncbo spisovatelka na volné rroze.i), tntitka dvou synů, usazenít v Brně,

Sitntrna Monyová. Bibliografie jejích knih je.iiž úr:tyhodná (osud nlě ntcí rád, 199];

Mil,osttrci strate7ie, 1997 Zítra vyjde slunce. |998: Krotitelka snů, 1998; Hra svalů,

|999: Poslední extúz'e, |999; Roznesu tě na kopytech' 2000 * a clalší dvě knihy' při-

pravené k vydání). V tisku se o ní píšc jakcl o Vicweghor'i v sukních, alc patrně pro-

to, že se její knihy dobře prodáva.jí. Monyovír však rrepíše scbcprojekce či

autobiografie. Vytváří f'abulované hrdiny' kteří.jsou jakoby prototypern něktcrých lid-

ských Životních postojů, někdy až úchylek (vdavekchtivé erotomanky, sexem poscd-

lého seladona, narcisis|níhc rnladÓho muže aptld.).

Po psychologické stránce clobřc vystavěné příběhy i l idské typy mnohdy na1í pří-

dech odstrašu.jícího nrelrtenta: Slabiriou.ie skřípající fbrnra, ledabylý styl, velmi uvol.

něný způsob vyprávční - plostč klábtlsení, po brnčnsku ,,pokcc...
Svýrn způsobenl, byť s malýnr přesalrern' patří Llo l i l-eratury o Ženách a pro ženy

i tvorba Haliny Piiwloivské a velrni prrldirk.tivní lvanky DovátÓ. obě svclu tvorbou.

psanou jako vcdlcjší produkt vedle atraktivrrího zaměstnání (novinářka a sccnáristka

Pawlowská, herečka Devátá) navazují na osobitou řadu' v níž jakcrusi předchůdkyní
je Jindřiška Strretanová. Jscru to drobné povídky |ejetonistického typu. vystavčné na

vtipu; jejich nllrplní jsou rŮz;té ž,ivc>tní drobnosti osobrrí i rodinnó.

Stur]nicc tzv. ženské litcratury posledního <Jesetilctí je bezedná. Nesmíme zapo-

mínat, že ji píší samozře"jmč hojně ispisor,ateió rodu rl iužského. ale to už jc n1rmčt šir-

ší a přesahující můj záměr.
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