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Podstatou předložené práce je ediční příprava výboru textů Růženy Jesenské, publikovaných 

v časopisech „zejména“ v období 1910–1930. Usiluje přitom rovněž o reflexi „dobového 

kontextu a kontextu tvorby Růženy Jesenské“ – spisovatelky, jejíž bohatá a žánrově pestrá 

tvorba, vycházející od osmdesátých let 19. století do roku 1940 a spjatá především 

s dušezpytným modernismem fin de sièclu, symbolismem či tzv. novoromantismem, není 

literárněhistoricky příliš reflektována a upadá v zapomnění. V tomto smyslu je třeba ocenit 

volbu tématu a snahu o znovuoživení prací Jesenské. 

V první části (Komentář a ediční zpráva) autorka-editorka podává nejprve ve zkratce 

přehled života a díla Růženy Jesenské. Následuje kapitola Charakteristika výboru, poskytující 

přehled oddílů, v nichž je výbor strukturován a jejichž prostřednictvím usiluje o komplexní 

představení díla Jesenské; zahrnuje různorodé žánry a typy textů v sedmi oddílech (Polemiky 

a kritiky; Ankety, úvahy a autoreflexe; Vzpomínky a medailony; Charakterové obrázky; 

Cestopisné črty; Didaktické texty; Beletrie /Povídky/). Upozorňuje dále podrobněji na vybrané 

texty v jednotlivých oddílech a jejich místo a význam v díle Jesenské i v přítomném souboru. 

Kapitola Ediční řešení je vlastně podrobnou ediční poznámkou informující o zvoleném 

textologickém zpracování vydávaných textů, které lze považovat za přiměřené a funkční, a také 

posléze důsledně uplatněné (avšak: tvary „neobmezeně“ a „výminečný“ byly dobově zcela 

běžné, stěží je tedy lze považovat za autorské). Následují rozsáhlé Vysvětlivky řazené podle 

pořadí vybraných textů. 

Ocenění zaslouží rozsáhlá a obezřetná práce s pramenným materiálem (s pomocí 

dostupných archivních, knihovních i digitálních zdrojů), s relevantní oporou v základních 

editologických, resp. textologických příručkách. Soubor lze považovat ze zvoleného hlediska 

žánrového a tematického vskutku za reprezentativní; rovněž otištění textu „Růžena Jesenská“ 

z rukopisné pozůstalosti je cenné. 

Po tomto obecném konstatování se zaměřím na problematické momenty a jevy: 

Výběr textů je „koncipován podle aktuálnosti a zajímavosti pro současného čtenáře“ 

(s. 7); na místě by bylo jasnější vyjádření, komu je takto zpracovaná a vysvětlivkami opatřená 

edice určena – asi ne jen široké čtenářské obci, nýbrž i odborné veřejnosti, pak je kritérium 

aktuálnosti a zajímavosti poněkud vágní a nedostatečné. Vhodná by byla rovněž informace, jak 

výběr probíhal, zda vycházel z úplné/částečné registrace časopisecky otištěných textů Růženy 

Jesenské (pracovního bibliografického soupisu), co zůstalo stranou apod.; dále proč bylo 

zvoleno časové rozmezí 1910–1930? – tento výměr je navíc porušen, když jsou zařazeny též 

(nikoli ojedinělé) texty „z počátku 20. století“, tj. z let 1887 (!), 1902, 1903, 1905, 1908. 

Jde-li o výbor z prací Růženy Jesenské, nepatří do něj texty jiných autorů, tzn. již první 

článek J. R. Hradeckého, na nějž pak Jesenská reagovala, měl být přesunut do vysvětlivek, nebo 

zde pro čtenáře parafrázován – stejně jako další texty v této diskusi, jejichž autorskou není 

Jesenská; podobně se zařazení vzpírá text České spisovatelky za války, který obsahuje od 

Jesenské jen jeden odstaveček, identifikován přitom měl být zmíněný zdroj, tj. původně 

publikovaný – a částečně i cenzurovaný – text ankety České spisovatelstvo za války v rámci 

seriálu Pražské válečné kapitolky (Národní listy 55, 1915, č. 85, 26. 3., večerní vydání, s. 3–4, 



atd.), do níž přispělo množství literátů a který uvedený článek v Ženském světě poté jen 

částečně citoval.  

Vlastní edice je členěna do sedmi výše zmíněných oddílů, přitom však chybí 

podstatnější a jasnější zdůvodnění zvolených okruhů. Nadpisy oddílů jsou navíc poněkud 

matoucí a bylo by třeba tato vyznačení důsažněji charakterizovat; jejich záběr se též překrývá: 

texty obdobného, vzpomínkového charakteru v druhém i třetím oddílu, beletrie umístěná na 

závěr a předcházející cestopisné črty nebo „charakterové obrázky“ (ty nejsou beletrií?). S tím 

souvisí vůbec potíž s pojmy a označeními, např. „publicistická tvorba“ ve smyslu publikovaná 

v periodikách (tzn. všech žánrů, včetně beletrie), což ovšem není publicistika ve vlastním slova 

smyslu, a publicistika není zas divadelní či výtvarná kritika, resp. esejistika atp. Podobně lze 

v jiné rovině shledat jistou povrchnost (tedy nejasnost či vágnost) formulační (např. beletrie 

R. J. „je komplexní“, s. 9, její dílo by mohlo pomoci nahlédnout „do zajímavého období českých 

dějin“, s. 295). 

Srozumitelnější, čtenářsky vstřícnější by myslím bylo jednodušší dělení: např. 

publicistika – cestopisné a vzpomínkové práce – povídky; jako nejvhodnější se ovšem 

vzhledem k povaze a různorodosti zpracovávaného materiálu přece jen jeví prostá chronologie, 

která by ukázala i kontinuitu a proměny autorčina psaní (možnosti tematického a žánrového 

dělení by bylo možné dostatečně pojednat v úvodním komentáři). 

Nejednotný (a často neúplný) je zápis bibliografických údajů za jednotlivými texty. 

Hesla v kompendiích, tedy i v Lexikonu české literatury mají své autory (podepsané šifrou; 

v tomto případě jc, tj. Jarmila Cinková); napravení „nepřesností“ v Lexikonu je naopak cenné 

(samozřejmě u vědomí, že úplnost údajů závisela na úplnosti dostupných zdrojů v době 

zpracování hesel, mj. „Retrospektivní“ bibliografie ÚČL, která byla mezitím právě v uvedených 

případech doplňována, navíc podrobný vhled do díla jakéhokoli autora prostřednictvím osobní 

pozůstalosti musí takřka vždy přinést korekce a doplňky). 

Vysvětlivky – umístěné (stejně jako ediční poznámka) nestandardně před vlastní edici, 

a nikoli náležitě na závěr (nebo za každým textem zvlášť) – jsou pojaty v poměrně širokém 

a poctivém záběru, především v zaměření na osobnosti, pojmy či překlady cizojazyčných 

pasáží. Někdy působí až nadbytečně (např. viněta, nyvě, Černé moře nebo Bohumín), jindy 

naopak chybí, např. (typologicky): alespoň stručná charakteristika časopisů, jež jsou 

tematizovány, třeba jako představitelé „změny“ (Ženské revue a Ženského světa); jde-li 

o divadelní referáty, je třeba dodat (není-li to v původním textu) důsledně informaci 

o inscenaci, která je tu předmětem (kde, kdy hráno, kdo hru případně přeložil atd.). 

I vysvětlivky by měly by zahrnout údaj o původním otištění (ovšem podaný úplně a jednotně, 

viz výše). Shledat lze dále i některé věcné a formální nedostatky, např.: Knihomil a Knihomol 

je třeba přece jen odlišit jako dva, byť příbuzné a na sebe navazující bibliofilské časopisy; 

pokrokářské hnutí tzv. Omladiny z poloviny 90. let nelze bezprostředně spojit s anarchistickým 

časopisem z počátku 20. století; Jarmil Krecar (ne Krejcar); Friedrich (nikoli Fridrich) 

Nietzsche; je rozdíl mezi pomlčkou (–) a tiretem (-), a ten je třeba dodržovat. 

Na závěr lze – přes uvedené výhrady – konstatovat, že Tereza Nejtková naplnila zadání 

a stanovený cíl, odvedla značné penzum práce a prokázala schopnost komplexního edičního 

zpracování literárněhistorického materiálu, cenného výboru z díla Růženy Jesenské. 

Doporučuji její práci k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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