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Ve své diplomové práci Tereza Nejtková navázala na bakalářskou práci, jejímž obsahem byla 

ediční příprava souboru povídek Růženy Jesenské Mimo svět. Přestože jde opět o práci ediční, 

která se dokonce zabývá dílem stejné autorky, problémy, jež tu musela řešit, jsou zcela 

odlišné. Zatímco v prvním případě měla před sebou ucelený knižní soubor a nejnáročnější 

součást její práce představovalo dohledání časopiseckých otisků jednotlivých povídek a 

následné kolace, tentokrát musela výchozí soubor textů teprve sama vytvořit. Procházení a 

pročítání mnoha ročníků novin a časopisů i dohledávání souvisejících informací znamenalo 

v tomto případě jednoznačně nejnamáhavější část jejího výkonu, byť se do výsledku promítlo 

jen nepřímo. Také samotná kompozice výboru nebyla samozřejmá. Autorka např. musela 

vyřešit, zda pokryje celé období tvorby Jesenské, nebo se soustředí pouze na konkrétní časový 

výsek. Těžiště souboru nakonec spočívá v textech ze druhého a třetího desetiletí 20. století, 

kdy už význam Jesenské jako beletristky ustupuje do pozadí, ale o to víc je aktivní jako 

publicistka.  Otázkou samozřejmě také bylo, jak soubor vnitřně rozčlenit. Nejjednodušší 

nabízející se řešení – postupovat prostě chronologicky nebo shromáždit texty podle 

jednotlivých periodik, v nichž vyšly – autorka nevyužila, protože výsledek by nutně působil 

chaoticky. Našla však řešení v uspořádání žánrovém a tematickém, které také nejlépe 

umožnilo prezentovat překvapující různorodost a šíři zájmů Jesenské. Motivace pro výběr 

jednotlivých textů byla samozřejmě nutně subjektivní, ale promyšlenost kompozice a úsilí o 

objektivní pohled dokládá např. fakt, že rozsah jednotlivých oddílů alespoň rámcově odpovídá 

kvantitě zastoupení toho kterého žánru ve spisovatelčině tvorbě. 

 Pokud jde o samotný text, úvodní biografická kapitolka má pouze orientační význam. 

Následná charakteristika výboru vysvětluje nejen motivaci výběru jednotlivých textů, ale 

pokouší se z nich vyvodit i závěry o názorech a postojích spisovatelky. Přesto považuji 

označení „literárněhistorický komentář“, které autorka pro tuto část používá v úvodu práce, za 

poněkud nadnesené. Texty zařazené do prvního oddílu nepůsobí zcela sourodě a zpětně bych 

je asi rozdělil do oddílů dvou, přestože prvotní záměr (ukázat Jesenskou jako ženu aktivně 

reagující na aktuální společenské a kulturní dění) je zjevný a srozumitelný. Účast v polemice 

o postavení ženy ve společnosti, vyvolané Hradeckého článkem, však podtrhuje staticky 

konzervativní ideová východiska Jesenské, zatímco následné divadelní a výtvarné kritiky ji 

prezentují jako osobnost vnímavou a citově otevřenou nejrůznějším podobám uměleckého 

tvoření. Druhý oddíl představuje spisovatelku prostřednictvím úvahových statí. Vysvítá z něj 

motivace jejích vyhraněně nacionálních postojů za války a po válce. Zvláštní pozornost ale 

zasluhuje rozsáhlý článek, vlastně komentář k vlastnímu dílu O vzniku uměleckého díla a jeho 

osudech, publikovaná v zapomenutém Knihomolu. Dobře ji doplňuje stať Růžena Jesenská, 

přepis dnes v úplnosti nedostupného rozhlasového rozhovoru, která je v této diplomové práci 

publikována z autorčiny pozůstalosti, uložené v pobočce LA PNP v Litoměřicích, vůbec 

poprvé. Z konvenčních vzpomínkových portrétů ve třetí části vystupuje text O Věře 



Valentové, reflexe sebevraždy mladé sestry spisovatele Edvarda Valenty. Zájem o lidské 

osudy dokládá malý oddíl žánrových obrázků, ale kupodivu i obsáhlejší oddíl lyricky 

laděných cestopisných črt. Ženské osudy, formované vždy osudově láskou, jsou ostatně také 

námětem všech povídek zařazených do závěrečného oddílu. Jedná se o povídky dnes 

zapomenuté, jež nejsou obsaženy v žádném z knižních souborů Jesenské, ale které obraz 

Jesenské jako literátky doplňují, a už proto považuji jejich uvedení v souboru za smysluplné a 

logické. Zbývá významný oddíl textů výchovných a didaktických, dokládající na jedné straně 

spisovatelčinu schopnost citové účasti, na druhé ale neproměnnost jejích výchovných zásad 

vlastně od konce osmdesátých let 19. století až do závěru života (srov. např. obsáhlý 

„průvodce mladé dívky“ Kapitoly Daje z roku 1923). 

 Ediční poznámka je zpracována systematicky, a byť lze s některými jednotlivostmi 

nesouhlasit (např. emendace spojení „u veliké míře“), nabízí vcelku legitimní ediční řešení. 

Oddíl Vysvětlivek představoval sám o sobě náročný výkon, s nímž se autorka vypořádala se 

zjevnou pečlivostí a důsledností. Vzhledem k rozsahu některých textů je však možná škoda, 

že jej nevybavila paginací. Protože jde o práci ediční, zamrzí některé prohřešky a přehlédnutí 

(občasné nerozlišování mezi spojovníkem a pomlkou; „zákonem, jenž nařizoval“, ne „jež 

nařizoval“, s. 12; nevhodná ediční řešení jednotlivostí, např. „pronásledovani rodiče“, s. 88, 

„srcí“, s. 95). Materiálová práce tohoto typu samozřejmě vždy otevírá řadu cest k dalším 

úvahám, komentářům a srovnáním. Domnívám se však, že vzhledem k tomu, co autorka 

vykonala, ji není nutné kritizovat za to, že se po těchto cestách nevydala (a že např. seznam 

odborné literatury působí poněkud kusým dojmem).  

 Již samotné vyhledání, výběr, uspořádání a přepis množství textů Jesenské z různých, 

často obtížně dostupných časopisů představoval náročný výkon, který si zaslouží ocenění. 

Dílčí badatelské objevy (revize chyb v Lexikonu české literatury, publikace neznámé stati 

z pozůstalosti) pak tento výkon jen podtrhují. Práci proto bez výhrad doporučuji k obhajobě a 

navrhuji pro ni hodnocení „výborně“ (při nepřesvědčivém průběhu obhajoby „velmi dobře“). 
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