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Úvod
A tak to šlo pořád: „Budete pucovat?” „Nebudu pucovat.” Hajzly lítaly sem
a tam, jako by to bylo nějaké dětské říkadlo od Pavly Moudré.
Obršt běhal po kanceláři jako pominutý (…)
(Hašek 2000: 263)
Ironický aţ výsměšný tón, s nímţ bývá vyslovováno jméno Pavly Moudré, lze
vycítit

nejen

z

výše

uvedeného

citátu.

Její

osobnost1

byla

na

konci

19. století a v první polovině 20. století poměrně známá, ale nebyla přijímaná
bezvýhradně. Její ve své době neobvyklé názory a ideály, za které bojovala,
vzbuzovaly u některých jedinců posměch, rozpaky, a u jiných nadšení. Postupem
času si však veřejnost na její přesvědčení zvykala a Pavla Moudrá se stala
autoritou. To jistě souvisí mimo jiné s šířením spirituálních hnutí, které ve
dvacátých letech 20. století hojně vznikaly. Úspěch autorky dokládá mimo jiné
fakt, ţe si její knihu Obrození duší koupilo 12 tisíc čtenářů (Jelínková 2009: 110).
Existuje mnoho dobových článků, jejichţ autoři vyjadřují obdiv k činnosti
Moudré. Tento entuziasmus se promítá rovněţ do medailonu od Jaroslava
Františka Urbana z roku 1922 (Urban 1922) a do biografie od Karla Kováře z roku
1934 (Kovář 1934), jimţ však chybí kritický odstup.
Krátce po smrti aktivistky bylo její jméno téměř zapomenuto, ale
v posledních letech lze zejména v akademickém prostředí zaznamenat zájem
o zkoumání této osobnosti.
Jméno Pavly Moudré se objevuje dále v Novákových Přehledných dějinách
1
Samotná autorka by zde proti pojmu osobnosti měla zřejmě námitky:
(…) všeliké uplatňování osobnosti – ne individuality, která jest nad osobnost – všeliké ješitné
sobectví, panstvíchtivost, draní se do předu na něčí úkor, upírovité vyssávání něčích duševních
sil, (…) vše to jest u ţeny stokráte větším proviněním neţ u muţe, a jako takové má i stokráte
horší následky.
Proč? Protoţe jevíc takovéto vlastnosti, které samy o sobě jsou nízky, neušlechtily a nehodny
pravého člověka, hřeší ţena především proti přírodě. A takové hříchy jsou z nejtěţších
a nejhůře se mstí. Hřeší proti svému určení, které se nese docela jiným směrem, a to uţ jest
přímo hřích proti duchu svatému! (Moudrá 1923b: 16–17)
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české literatury – v kontextu memoárů (Novák 1922: 525), překladů z angličtiny
(ibid.: 568), časopisecky publikovaných povídek (ibid.: 649) a také vyznávaných
etických ideálů (ibid.: 771) – a v Kuncově Slovníku soudobých českých spisovatelů
(Kunc 1945: 553–554). V těchto případech se ale jedná spíše o krátké zmínky,
registrující její jméno, neţ o jakoukoli analýzu autorčiny tvorby. Zevrubněji je o ní,
její původní tvorbě a překladech pojednáno v Lexikonu české literatury, jehoţ
autorem je Dalibor Holub (Holub 2000b).
Podrobněji se autorkou zabýval i Jaroslav Pánek, autor článku „Pavla
Moudrá. Poznámky k ţivotu, působení a pozůstalosti české spisovatelky
a bojovnice za mír“ z roku 1974, v němţ jsou zmapovány četné aktivity
spisovatelky. Tato práce byla výchozím bodem pro další budoucí výzkumy
a diplomové práce, které vznikly o třicet let později.
Za nejpřínosnější z nich povaţuji práci Lucie Jelínkové Zapomenutá
aktivistka Pavla Moudrá (Jelínková 2009), v níţ je na základě pozůstalosti Pavly
Moudré, uloţené ve Státním okresním archivu v Benešově, rekonstruován ţivot
spisovatelky. Jelínková se zde zaměřuje především na biografické údaje, nezabývá
se přímo její tvorbou.2 Ta je tématem bakalářské práce Kateřiny Kříţové Pavla
Moudrá a její literární tvorba pro děti a mládeţ, jeţ je popisná, ve velké míře
bohuţel omezená na shrnutí dějů jednotlivých knih autorky (Kříţová 2010).
Podobně deskriptivní je bakalářská práce Hany Moravcové, která si klade za cíl
analýzu časopisu Sbratření, jehoţ přispěvatelkou a v jisté době rovněţ redaktorkou
Pavla Moudrá byla (Moravcová 2011). Překladům aktivistky a jejím vztahům
k originální tvorbě a veřejné činnosti se věnuje také Leona Dolečková v pečlivě
napsané práci Překlady jako součást tvorby Pavly Moudré. Okrajově se
spisovatelkou zabývá rovněţ Klára Dvořáková v práci Svět osamělé spisovatelky
Anny Pammrové (1860–1945) v korespondenci s Pavlou Moudrou, věnované však
především osobnosti Pammrové (Dvořáková 2006).
Existují také příspěvky pojednávající stručně o jednotlivých aspektech ţivota
nebo činnosti Pavly Moudré: kupříkladu korespondencí s Otakarem Březinou se
zabývají Ludmila Pánková a Vladimír Luksů v článku „Listy Pavly Moudré
Zájem o Moudrou je u Jelínkové zřejmě důsledkem výzkumu k bakalářské práci Dvě
období časopisu Lada (Jelínková 2004), v níţ se o autorce zmiňuje pouze na několika stránkách.
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Otakarovi Březinovi“ z roku 1980 (Pánková – Luksů 1980).3 O jejích mírových
aktivitách velmi stručně pojednává článek „Tvůrkyně mírové čítanky“ z roku 1988,
který – v souladu se zaměřením časopisu Hlas revoluce – je však interpretuje jako
boj proti fašismu (E. U. 1988). Jméno spisovatelky se rovněţ objevuje v několika
publikacích zaměřených nejen na její osobnost, ale také na obecnější tématiku:
Tomáš

Zdraţil

o

ní

stručně

píše

v kontextu

českého

teozofického

a antropozofického hnutí (Zdraţil 1997). Z podobného úhlu pohledu o ní pojednává
Josef Sanitrák v Dějinách české mystiky (Sanitrák 2010: 198–203). Marie
Neudorflová ji zařazuje do skupiny pokračovatelek Berthy von Suttner na českém
území (Neudorflová 2007). V publikaci Libuše Heczkové je zmiňována v souvislosti
s počátky ţenské literární kritiky (Heczková 2009). V Bibliografii americké
literatury a českých překladech se její jméno objevuje několikrát (Arbeit – Vacca
2000).
Většina ze zmíněných publikací má ve velké míře biografický charakter.
V této práci bude upřena pozornost nikoli na rekonstrukci ţivota Pavly Moudré,
coţ jiţ výtečně učinila jiţ Lucie Jelínková, nýbrţ na její publicistiku zveřejňovanou
v ţenských časopisech. Biografické údaje budou stručně připomenuty v první
kapitole, ovšem bude se jednat hlavně o ty, které jsou podstatné pro pochopení
názorů autorky, prezentovaných v analyzovaných článcích, její soukromý ţivot pak
nebude nutně oddělován od veřejných aktivit.
V druhé části práce se zabývám emancipačními časopisy, do nichţ Moudrá
přispívala. Pokusím se vymezit její místo v periodikách a charakterizovat strategii,
jakou v nich přijímala. V poznámkách pod čárou připomenu rovněţ osobnosti
spojené s těmito časopisy, zejména pak ty, o kterých dnes víme jen málo. Třetí
kapitola je věnována široce pojímaným literárním tématům objevujícím se v její
publicistice a čtvrtá jejím názorům na takzvanou ţenskou otázku.
Součástí práce je rovněţ bibliografie článků autorky z časopisů Ţenská
revue, Ţenské listy, Ţenský obzor a Ţenský svět, sestavená na základě
Krátký článek je informací o objevených deseti dopisech Moudré a jejich stručným
shrnutím. Autoři chtějí také zdůraznit, ţe korespondence aktivistky s Březinou nespočívala pouze v
jejich vztazích k Anně Pammrové – je v ní přítomná rovněţ hluboká výměna názorů na filozofické
a náboţenská témata.
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mnohaměsíčního výzkumu v Národní knihovně, Archivu hlavního města Prahy
a Knihovně Akademie věd ČR.
Je moţno se ptát, proč se Pavlou Moudrou vůbec zabývat, kdyţ – jak
zdůrazňují mnozí z uvedených badatelů – její vlastní literární tvorba, zahrnující
časopisecky publikované básně a povídky, kniţně vydané memoáry, jednu
divadelní hru a jeden román, nedosahují vysoké literární kvality. Zde však vyvstává
jiná podstatná otázka, a sice zda se literární historie má zabývat pouze literárními
„velikány“ a interpretovat jen díla, která jsou součástí kánonu. K této práci
přistupuji s přesvědčením, ţe je nutno věnovat pozornost jak dílům, jeţ mají
ustálené, pevné, neohroţené místo v literární historii, tak textům pozapomenutých
autorů,

které

často

otevírají

moţnosti

jiným

pohledům,

přehodnocují

kanonizované názory a především umoţňují sledovat, co se v dané době psalo.
V současnosti můţeme pozorovat rostoucí zájem o znovuobjevování
zdánlivě „ztracených“ textů a autorů. K této tendenci rozhodně přispěla
feministická i genderová literární bádání. Úkol, který jsem si předsevzala, je moţné
vepsat v kulturní model projektu gynokritiky, definovaný Elaine Showalterovou,
jako způsob feministické kritiky, který „studuje ţeny jako spisovatelky a jeho
předmětem

jsou

historie,

styly,

témata,

ţánry

a struktury

psaní

ţen;

psychodynamiku ţenské tvořivosti, trajektorie individuálního či kolektivního
ţenského vývoje, evoluce a zákony ţenské literární tradice“ (Showalter: 134).
Projevujíc zájem o nedávno „znovuobjevenou“ Pavlu Moudrou budu na její dílo
pohlíţet kriticky. I přes přesvědčení o nutnosti věnovat v literární historii
dostatečný prostor autorkám a autorům, kteří se nacházejí spíše na okraji
literatury, nechci idealizovat jejich tvorbu či dokonce připisovat jí hodnoty, které
tam nenacházím. Základem mé práce je analýza pramenů, tedy článků autorky
publikovaných v emancipačních časopisech konce 19. století a první poloviny
20. století, pro které se však snaţím najít místo v dobových debatách. Budu tedy
nejen pozorně číst texty Moudré, nýbrţ také zkoumat různé kontexty, v nichţ
pracovala, neboť analýza kulturních, vědeckých nebo intelektuálních souvislostí
můţe pomoci pochopit autorčiny názory, a naopak: její publicistika osvětlí různá
témata a starosti konce 19. a první poloviny 20. století.
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1. Život Pavly Moudré
„Ţivot je kruh, který, počínaje dětstvím, rozestupuje se do nejvyšší míry
v mládí. […]“ Smrt pak uzavře kruh, nenásilně, neznatelně, a zavěsí ho ke druhým
jako článek v nekonečný řetěz bytostí v ustavičném vzestupu.
(Moudrá 1930: 198)
Ţivot Pavly Moudré velmi zevrubně rekonstruovala Lucie Jelínková ve své
diplomové práci. Její dětství a školní léta popsala na základě vzpomínkových knih
autorky: Dívčí léta (Moudrá 1936a), pojednávající především o vzdělávání dívky,
Rok dětství (Moudrá 1936b), popisující rodinný ţivot v jednotlivých měsících roku,
a Ţivot jde dál (Moudrá 1936c), kde autorka líčí studium pěvecké školy a také
divadelní epizodu i vychovatelské zkušenosti. Dalším zdrojem byly pro Jelínkovou
texty tématizující vztah Moudré k matce: „O mé mamince”, publikovaný v Můj
odkaz světu (Moudrá 1925), „Vzpomínky na moji maminku” v Ze studánky vody
ţivé (Moudrá 1930) a „Moje maminka” v Obrození duší (Moudrá 1926).
Z autobiografických textů ve velké míře vycházeli rovněţ ostatní badatelé, věnující
se Moudré (viz Kovář 1934, Pánek 1974).
Hlavní přínos zmiňované diplomové práce spočívá jednak v zasazení její
biografie do širšího kontextu reálií české společnosti druhé poloviny 19. století
a první poloviny 20. století4, jednak v rekonstrukci průběhu zralého ţivota autorky.
Lucie Jelínková v tomto ohledu vycházela především z pozůstalosti Pavly Moudré
uloţené ve Státním okresním archivu v Benešově, rozčleněné na kategorie: Osobní
dokumentace, Korespondence, Rukopisy, Tisky, Obrazová dokumentace, Materiál
rodinných příslušníků. Fond činí 1874 inventárních jednotek a je uloţen ve
25 kartonech (Jelínková 2009: 10). Dalším zdrojem byl Osobní fond Pavly Moudré
v Literárním archivu Památníku národního písemnictví. Fond obsahuje zlomek
korespondence s filozofkou Annou Pammrovou nebo dopisy spisovatelky Pavly
Maternové (tamtéţ). Díky analýze dostupných materiálů se autorce podařilo

4

K dějinám kaţdodennosti srov. Vošahlíková 1996; k situaci ţen v 19. století srov. Lenderová

1999.
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důkladně popsat ţivot Moudré, odhalit události, které jiní badatelé nezmiňují. 5
V této části své práce si nepokládám za cíl znova opakovat všechny detaily
biografie autorky. Průběh ţivota Pavly Moudré budu jen stručně rekapitulovat,
přičemţ se zaměřím spíše na události důleţité pro pochopení osobnosti autorky,
jak se jeví v článcích, jeţ budou předmětem analýzy v dalších kapitolách. Vycházím
zde především ze dvou zdrojů: zmiňované diplomové práce Lucie Jelínkové, která
poskytuje mnoho informací zejména na téma osobního ţivota autorky, a ze studie
Jaroslava Pánka „Pavla Moudrá. Poznámky k ţivotu, působení a pozůstalosti české
spisovatelky a bojovnice za mír”, otištěné roku 1974 ve Středočeském sborníku
historickém, který poskytuje vhled do veřejných aktivit Moudré.
Pavla Moudrá se narodila 26. ledna 1861 a celé dětství proţila v Praze na
Novém Městě. Její rodina, tedy dívka a rodiče František Moudrý (1830–1899)
a Eulálie Moudrá (1833–1894), rozená Veselá, odpovídala dobovým konvencím
měšťanské společnosti: otec pracoval a ţivil rodinu, zatímco matka se starala
o výchovu dcery a domácnost (Jelínková 2009: 18). Rodiče dbali na vzdělání
dcery6: od roku 1867 Pavla navštěvovala soukromou dívčí školu Marie Matildy
Peškové, v letech 1871–1872 pobývala na františkánské farní dívčí škole u Panny
Marie Sněţné a v letech 1872–1875 studovala na městské Vyšší dívčí škole, kde se
poprvé potkala s Pavlou Maternovou, a potom rok na německé klášterní škole řádu
voršilek. Od roku 1876 se vzdělávala ve francouzském penzionátě B. Tasteho
a zároveň studovala operní zpěv u Františka Pivody a u Otýlie Sklenářové-Malé
herectví (tamtéţ: 19–20). Herectví sice bylo jen krátkou epizodou jejího ţivota,
zájem o divadlo ale nejspíš ovlivnil i její ţurnalistickou činnost: v letech 1897–1899
se stává divadelní referentkou Ţenského světa. Na sklonku první světové války se
ještě jednou přiblíţí divadlu, a to jako autorka dramatu Lekníny (1918), jeţ se však
potká s poměrně kritickými reakcemi. Kritici mu namítali tezovitost, pouţívání
téměř „kazatelských“ prostředků a nízkou uměleckou úroveň (Pánek: 218).
Jedná se především o příčiny rozpadu druhého manţelství ţeny, které jsou přínosné pro
interpretaci jejího článku na téma dvojţenství.
6
Vysokoškolské vzdělání v úvahu samozřejmě nepřicházelo – první řádné posluchačky
vstoupily na filozofickou fakultu v roce 1897; poté nasledovala lékařská fakulta. Nejpozději se pro
ţeny otevřela moţnost studia práv (Lenderová 1999: 263; Vošahlíková 1996: 166–167).
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Jazykové schopnosti pak Moudrá uplatní jako překladatelka.
Literatuře se začala aktivně věnovat v osmdesátých letech 19. století. Vliv na
to měli do určité míry jednak Jan Neruda, díky jehoţ přímluvě vydávala fejetony
v Národních listech, jednak její manţel Pavel Albieri, kterému pomáhala redigovat
týdeník Ratibor (Dolečková: 10). Pavel Albieri, dnes zapomenutý spisovatel, byl ve
své době relativně známým autorem historických povídek z českého a později
severoamerického prostředí, překladatelem a fejetonistou (Hájková: 48). Patřil
k lumírovské generaci. Rámec většiny jeho próz je realistický, historické
podrobnosti jsou velmi přesné; odehrávající se příběhy jsou však pojaté
romanticky (tamtéţ). Své prózy uveřejňoval Albieri mimo jiné v Květech, Lumíru,
Osvětě, Pokroku, Ruchu, Světozoru či Chicagských listech. V Lumíru a Pokroku
publikoval rovněţ překlady francouzské prózy (tamtéţ: 49).
Z dostupných zdrojů nevyplývá, kdy a jak se Moudrá s Albierim seznámili.
Víme, ţe se jejich svatba konala 15. června roku 1885 a ţe se jim po roce narodil syn
Pavel, který 15. února 1887 zemřel (Jelínková 2009: 28). Manţelství se pak
rozpadlo a skončilo v roce 1889 rozlukou. Spisovatel zahynul 2. října 1901 pod koly
vlaku v Texasu.
Po rozchodu s Albierim se Moudrá pokoušela vydávat čtrnáctideník Lada.
Navazovala na časopis existující v 60. letech redigovaný Antonií Melišovou–
Körschnerovou, avšak její vize listu byla velmi odlišná od té původní. Zatímco
Lada z 60. let byla rozdělena do dvou částí – beletristické a „praktické“ a mnoho
prostoru věnovala módním novinkám a ţenským pracím (Jelínková 2004: 25–29),
Lada Pavly Moudré, s podtitulem List pro zájmy českých ţen a dívek, se chtěla
primárně zabývat „ţenskou otázkou“ a stala se na krátkou dobu ohroţením
Ţenských listů Elišky Krásnohorské (tamtéţ: 44–45). V časopisu se hojně
objevovaly články o osudech známých úspěšných ţen; rubrika obsahující recepty
a rady pro domácnost nebyla příliš rozsáhlá (tamtéţ: 45–46).
Tento koncept však z finančních a osobních důvodů skončil neúspěchem
a po dvanácti číslech předala aktivistka časopis Karlu Vačlenovi do Mladé
Boleslavi. Tam ho začala redigovat Věnceslava Luţická, která v souladu s přáním
nakladatele učinila z Lady konzervativní list pro rodinu a domácnost, v němţ se
snaţila o vlasteneckou výchovu dívek s důrazem na tradiční hodnoty (tamtéţ: 48–
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54).
Pavla Moudrá se zatím rozhodla odcestovat do Volyně, kde pobývala
v oblasti, která měla v té době kolem dvaceti tisíc českých usedlíků. Působila tam
jako vychovatelka (Pánek: 217). Znalost ruských poměrů uplatnila dále v několika
článcích, mimo jiné v rozsáhlé studii „Ruská ţena z lidu” (Moudrá 1898h).
Po návratu ze zahraničí se Moudrá stává aktivní aktérkou veřejného ţivota:
bojuje za ochranu zvířat, proti vivisekci a proti alkoholismu, je stoupenkyní ţenské
emancipace a později se stává jednou z nejdůleţitějších postav českého mírového
hnutí.
Od devadesátých let pracuje v praţském Spolku na ochranu zvířat a na
sklonku prvního desetiletí 20. století publikuje broţuru Vivisekce: úvahy o její
ceně a prospěchu, která vzbudí velký ohlas. Text je rozdělen do šesti kapitol. První
kapitola, „Co je vivisekce?“, vysvětluje hlavní zásady a účely pokusů na zvířatech.
Druhá, „Vivisekce a narkosa“, popisuje muka, jaká zvířata podstupují, a klade se
v ní důraz na častý nedostatek narkózy. Moudrá uvádí rovněţ citaci ze Zeyerova
Radúza a Mahuleny: „Zvířata jsou naši bratři, zem téţ je jejich matka jako naše“ –
pouţívání citací z děl české literatury je poměrně častou strategií aktivistky, která
vyuţívá autority českých spisovatelů k potvrzení správnosti svých přesvědčení.
V další části broţury, „Mravní důsledky vivisekce a nebezpečí pro lidstvo“,
vyzdvihuje riziko, jaké vivisekce představuje pro lékaře, kteří ji provozují: potlačení
výčitek svědomí, nedostatek soucitu, netečnost. Ve třech posledních kapitolách
(„Je–li vivisekce prospěšna a nutna?“, „Co je naší povinnosti vzhledem
k vivisekci?“, „Výhledy do budoucna“) pak opakovaně konstatuje nesmyslnost
pokusů na zvířatech a nutnost úcty k ţivotu v kaţdé jeho formě. Za úkol do
budoucna povaţuje přísný zákaz vivisekce jakoby zločinu (Moudrá 1909).
V rámci svých aktivit na ochranu zvířat se Moudrá rovněţ zúčastnila
mezinárodního kongresu Světové ligy na ochranu zvířat proti vivisekci v Londýně
(1909) a Curychu (1912) a spolupracovala mimo jiné s Rakouským svazem proti
vivisekci (Bund gegen die Vivisektion in Österreich) (Pánek: 219). V roce 1912 vyšla
také její přednáška Podstata ochrany zvířat, v níţ Moudrá hledá stopy láskyplného
vztahu k ţivočichům v různých náboţenstvích a je plná obdivu ke buddhismu, který
povaţuje za první náboţenství, „které si všímalo i zvířete“ (Moudrá 1912: 3).
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Prezentuje zde rovněţ svoji představu uspořádání světa a přirovnává je k ţebříku
ve snu Jakubově, jehoţ vrcholem je zduchovnění (tamtéţ: 9). Všechny bytosti spějí
k tomuto cíli a lidé se nachází k němu nejblíţe. O úroveň níţe se nalézají zvířata
a na nejniţší stupnici jsou umístěny rostliny nemající vědomí, které však také touţí
po světlu (tamtéţ: 8).7 Člověk můţe pomoct bytostem na niţší úrovni v dosaţení
vyššího stupně vývoje, a tímto způsobem pomáhá také sám sobě: „Pozdvihujíce
v láskyplné ochraně zvíře k sobě, stoupáme sami výše, jako se to děje vţdy, kdykoli
se skloníme ke tvoru slabšímu a pomoci potřebnějšímu neţ jsme sami, a pracujeme
tak na duchovním zdokonalení celého světa.“ (tamtéţ: 11)
Činnost Moudré týkající se ochrany zvířat tedy úzce souvisela s její obecnou
snahou o mravní povznesení člověka. Součástí těchto snah byla rovněţ činnost
v protialkoholním a v mírovém hnutí. Škodlivosti alkoholu věnovala Moudrá
několik projevů a také publikaci Alkoholism a ţena (Moudrá 1910a), která měla být
výstrahou proti jeho konzumaci. Autorka zde klade důraz nejen na tělesné
následky způsobené alkoholem, ale zejména na ty mravní. Zvláštní roli v boji proti
alkoholismu připisuje matkám, které svým postojem mají moţnost ovlivnit své
děti, tedy další generace utvářející národ. V textu je patrná rozporuplná
interpretace role ţen v tomto předsevzetí: na začátku se píše o nutnosti zbavit se
pasivního přístupu a začít aktivně jednat (tamtéţ: 3); v další části vrhá však
Moudrá ţenu zpátky do tichého zázemí domova a zastává spíše názor, ţe její práce
by měla být nenápadná (tamtéţ: 7), coţ ovšem neznamená méněcenná:
Nemyslím, aby ţeny postupovaly snad nějakým násilím, aby
vnikaly do hostinců a výčepů, a zabraňovaly prodeji lihovin.
Přirovnala jsem práci jejich práci kořenů stromu v ţivné půdě. Je
skrytá, nehlučná, nenápadná, ale na ní záleţí krása květu i hojnost
a dokonalost ovoce. Práce ţenina bude především v srdci muţově.

Toto hierarchické uspořádání bytostí není samozřejmě originální myšlenkou Moudré. Její
názory výrazně ovlivnilo zde teozofické učení – velmi podobnou představu nacházíme kupříkladu
v Steinerově Theosofii, poprvé vydané v roce 1904, v nejnovějším překladu v roce 2010: „Jako
můţeme lidskému tělu přiřknout ony tři formy existence, nerostnou, rostlinnou a zvířecí, tak mu
musíme přiřknout ještě čtvrtou, zvláštní formu lidskou. Svou nerostnou formou existence je člověk
spřízněn se vším viditelným, svou rostlinnou se všemi bytostmi schopnými růstu a předávání
ţivota; svou zvířecí se všemi bytostmi schopnými vnímat své okolí a mít na základě vnějších dojmů
vnitřní záţitky; svou lidskou formou tvoří uţ i po stránce tělesné zvláštní říši.“ (Steiner 2000: 30)
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Tam zapustí kořeny, a odtud bude i klíčit radostné sémě budoucna.
(tamtéţ: 10)
Co se týče pacifistických aktivit Moudré, ještě před začátkem činnosti
v „institucionalizovaném“ mírovém hnutí vystupovala proti válce: například v roce
1909 protestovala proti nařízení ministerstva zemské obrany o zavedení
střeleckých cvičení do škol (Pánek: 220).
Na podzim v roce 1912 byla Moudrá zvolena předsedkyní nově vzniklého
Mírového odboru zaloţeného v rámci Svazu ţenských spolků (Neudorflová: 21).
Ten v prosinci 1912 pořádal v Praze protestní schůzi proti válce. Svaz ţenských
spolků vystoupil v tomto období s provoláním k českým ţenám, aby podepsaly
petici k císaři Františku Josefovi I. s poţadavkem na udělení milosti všem vojákům,
kteří se provinili neochotou bojovat za zájmy říše (Pánek: 220). Petice, podepsaná
125000 ţenami, byla zaslána Pavle Moudré do Neveklova a ta s ní odjela 18. dubna
1913 do Vídně. S císařem se tam však nesetkala (tamtéţ).
V roce 1914, dva roky po vzniku Mírové jednoty v Brně vedené Jindřiškou
Wurmovou, zaloţila Moudrá Chelčického mírovou společnost v Praze a stala se její
předsedkyní.
Ve stejném roce vydaly dvě průkopnice mírového hnutí na českém území
dvoudílnou Mírovou čítanku – sborník protiválečných próz, básní a článků, jak
domácího, tak zahraničního původu. První díl byl určen mládeţi, druhý pak širší
veřejnosti. Obě knihy byly však rakouskou cenzurou zabaveny a většina výtisků
byla zničena. Články Moudré s mírovou tendencí byly zakázány a jí byl přidělen
policejní dozor v Neveklově (Pánek: 221).
Autorky se rozhodly opakovaně vydat Mírovou čítanku po válce. Publikace
(ve změněné podobě) vyšla podruhé v letech 1920–1921, první díl nesl podtitul
„Válka“ (Moudrá, ed. 1920), druhý „Mír“; kaţdý z nich měl kolem 130 příspěvků
(Neudorflová: 23).
Po skončení války pokračovala Moudrá v pacifistické činnosti: publikovala
články odsuzující válku a ve svých přednáškách propagovala mír. Mírové ideály
spojovala jiţ nejen s ţenským prvkem, nýbrţ také s duchovními aţ náboţenskými
úvahami – v pojednání Válka a mír z roku 1920 tedy píše: „Mírové hnutí nečelí jen
k odstranění válek. Všechny ušlechtilé snahy obrodné sjednocují se v něm jako ve
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středisku. Pacifism má ve svém programu i očistu mravní, i zdokonalený řád
společenský. Jeho cíl je vytvořiti k r á l o v s t v í b o ţ í n a z e m i.“ (Moudrá 1920b:
36)
Jako

předsedkyně

Chelčického

mírové

společnosti

zastupovala

Československo na mezinárodním mírovém kongresu v Londýně v roce 1922
a předsedala veřejnému zasedání Mezinárodní ţenské ligy pro mír a svobodu
v Praze v roce 1929 (Pánek: 221). Po celou dobu působení v mírovém hnutí, tedy do
konce ţivota, publikovala v různých časopisech články popularizující tyto ideje
a také překládala texty o protiválečných tendencích.
Otázky etické obrody člověka přivedly Moudrou také k teozofickému hnutí –
v roce 1904 vstoupila do teozofické společnosti (Zdraţil: 42). Dva roky na to
započala svou přednáškovou činnost a měla jednu přednášku téměř kaţdý rok
(Zdraţil: 44). Vliv teozofie na autorčiny myšlenky se rovněţ odráţí v jejích
názorech na výchovu, zejména ve spise O potřebě reformy výchovy (Moudrá
1920), kde za nejdůleţitější cíl výchovy pokládá dovést dítě k tomu, aby pochopilo
pět zákonů ţivota: zákon lásky, zákon zachování energie, zákon kausality, zákon
evoluce a zákonu polarity (tamtéţ: 23–24). Inspirace teozofií je stejně patrná v její
publicistice; z důvodů odlišného zaměření této práce však nebudou podrobně
zkoumány. Je však nutno mít na paměti, ţe mnohé z reflexí Moudré na téma
„ţenství“ a úloha ţeny ve společnosti vychází právě z teozofického učení, coţ
můţeme sledovat v její publikaci Poslání ţeny ve světle theosofie (Moudrá 1923b).
Výchozím bodem jejích úvah je přesvědčení, ţe muţství a ţenství jsou dva základní
principy bytí, které mají zdroj v Jednotě8 (tamtéţ 7–8). Ţena je princip pasivní,
muţ pak ten aktivní: „Vidíme pak všude ve fysickém světě (…) týţ zákon
společného působení těchto dvou principů: muţského, který aktivně vysílá sémě,
sílu, a principu ţenského, který ji passivně přijímá k další formaci.“ (tamtéţ: 8)
Nacházíme zde ohlasy mýtu o androgynovi, přítomného v literatuře jiţ od antiky:
v Platónově Symposiu vypráví Aristofanés mýtus, dle kterého existovalo pokolení androgynů,
bytostí, které nebyly ani ţenami, ani muţi, nýbrţ spojením obou pohlaví. Tyto bytosti byly však
příliš silné, a proto se Zeus rozhodl, ţe je oslabí tím, ţe je rozetne na dvě poloviny. Tak vznikli lidé
jako pohlavní bytosti, které se od té doby stále hledají. Na konci 19. století oţivil androgynní mýtus
francouzský dekadentní spisovatel a okultista Joséphin Péladan, který ho však na rozdíl od Platóna
pojímá v oblasti duševní, nikoli fyzické (Ticháčková: 62). Učení o původu člověka z androgynní
bytosti přejímá teozofie. V českém prostředí se mu věnovala mezi jinými Anna Pammrová, která
příběh vyuţila, aby dokumentovala postupný pád člověka (Pammrová 1917).
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Tyto dva prvky se tedy doplňují a ţádný z nich není méněcenný.
Takzvaná ţenská otázka není jedinou oblastí, na niţ Moudrá aplikuje
teozofické učení. Na tomto místě lze však pouze vyjmenovat a stručně
charakterizovat další díla, která s touto tématikou souvisí. V Spiritické knihovně
byla otištěna její přednáška Výhody duchovního ţivota, v níţ v podstatě prezentuje
několik důleţitých bodů ze Steinerova učení: především přesvědčení o „trojnosti“
člověka, na něhoţ se skládají tělo, duše a duch – prvky, které bychom neměli
vnímat jako sobě protikladné, nýbrţ naopak vzájemně se doplňující. Klade se zde
důraz na harmonii lidského vývoje (Moudrá 1910b).
Další přednášky přednesené v Theosofické společnosti byly otištěny
v prvním dílu Výboru přednášek v roce 1918 (Moudrá 1918). Sborník obsahuje
jedenáct textů; posluchači sedmi z nich („Příznaky nového věku“, „Podstata
mystiky“, „Mystika v básnickém díle Otakara Březiny“, „Středověká theosofie“,
„O sebevýchově“, „Karma marga“ a „Pravá i nepravá askese“) byli právě zájemci
o mystické proudy duchovního ţivota.
S duchovním zaměřením prvního dílu přednášek kontrastuje díl druhý
(Moudrá 1919).9 V něm se aktivistka soustředí především na čtyři tématické
okruhy: válku, alkoholismus, výchovu dítěte10 a postavení ţen ve společnosti. Obě
publikace si kladou za cíl poukázat na mravní hodnoty, které by přispěly k reformě
společnosti, ale zatímco první díl přednášek směřuje spíše k filozofickohistorickým úvahám, druhý se zaměřuje na pojmenování a pokus řešení palčivých
sociálních problémů první čtvrtiny 20. století.
Ve své době byla Moudrá známá právě jako aktivní aktérka veřejného ţivota,
která se snaţila pomáhat všem strádajícím a také ukázat lidem tu správnou cestu.
Jen málokdo – snad s výjimkou Anny Pammrové – znal úzkosti, jeţ ji trápily
v soukromém ţivotě, zejména po smrti jejího dítěte a rozchodu s prvním
manţelem. V roce 1902 se Moudrá totiţ znovu vdala, tentokrát za o čtrnáct let
mladšího Antonína Karla Mrhu (1875–1947), vyučeného koţešníka, který
v Neveklově u Benešova vedl obchod se smíšeným zboţím. Byl to začátek psychicky
Podle data uvedeného v knize byl II. díl Výboru přednášek publikován v roce 1919. Na
základě záznamů a recenzí v dobovém tisku bychom jej však měli datovat do roku 1918.
10
Do svých úvah na téma výchovy dítěte vkládala autorka často myšlenky týkající se ochrany
zvířat. Psala o potřebě učení dětí, jak si zvířat váţit a milovat je. Srov. například Moudrá 1923a.
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velmi náročného období v jejím ţivotě, ale rovněţ šlo o nejplodnější léta její veřejné
činnosti. Moudrá se přestěhovala k manţelovi a z Neveklova (1902–1919 a 1921–
1927) dále pokračovala ve svých aktivitách. Jaroslav Pánek dokonce tvrdí, ţe se
Benešovsko, kde Moudrá rozvinula svoji osvětovou působnost, stalo jakýmsi
centrem českého mírového hnutí a bylo také spjato s počátky pacifistickodemokratického hnutí Volná myšlenka, v němţ byla aktivistka velmi činná (Pánek:
223–224).
Kdyţ manţel narukoval na frontu během první světové války, musela se
spisovatelka o manţelův obchod starat sama. Pravděpodobně právě tehdy začaly
vznikat v manţelství problémy, způsobené manţelovou nevěrou, které nakonec
vedly k rozpadu manţelství. Antoním Mrha psal z fronty nápadně často jisté Else
Šoprové (Jelínková 2009: 34). K ničemu váţnějšímu mezi nimi nedošlo, avšak brzo
nato se ukázalo, ţe váţnější vztah má obchodník s vdanou Růţenou Kulíkovou
(tamtéţ: 35). 8. května 1918 se jim narodil syn Jaromír, v dětském věku
označovaný jako Lálínek.
Pozoruhodný je postoj, jaký Moudrá k těmto událostem zaujala: vůči svému
manţelovi byla velmi tolerantní a s jeho rozhodnutím se rychle smířila. Navíc,
soucítila s Růţenou Kulíkovou, jejíţ osud nebyl jednoduchý: setrvávala
v manţelství s agresivním člověkem, který ji trýznil, jak nasvědčuje početná
korespondence. Moudrá se chovala nejen chápavě, ale dokonce pomáhala
manţelově milence, stala se její důvěrnicí a přítelkyní (tamtéţ: 37). Na začátku
roku 1917 se domluvili, ţe budou všichni tři ţít ve společné domácnosti, coţ se
uskutečnilo aţ o několik let později: v roce 1919 se Moudrá odstěhovala do
Olomouce, kde začala redigovat Ţenskou hlídku Československého deníku (Holub
2000b: 336); Antonín s Růţenou se k ní přidali aţ další rok (Jelínková 2009: 45).
Avšak jiţ v roce 1921 se pár odstěhoval do Piešťan. Výchovu svého tříletého syna
přenechali Pavle (tamtéţ: 46). Pavla Moudrá s Antonínem Mrhou podali ţádost
o adopci Jaromíra a podařilo se jim ji získat. Rozvedli se aţ v roce 1928 (tamtéţ).
Jaromír, který ji doprovázel na četných přednáškách, říkal Moudré
„bábinko“, „babičko“ (tamtéţ). Na základě tohoto faktu a informace týkající se
věkového rozdílu mezi Pavlou Moudrou a Antonínem Mrhou, se mi podařilo
identifikovat článek podepsaný šifrou Th. S. jako text Pavly Moudré (Moudrá
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1921b). Je reakcí na krátký článek Magdy Bílé (Bílá 1921), pojednávající
o manţelské nevěře, jejímţ důsledkem je těhotenství manţelovy milenky. Bílá
zdůrazňuje, ţe kaţdý případ nevěry je třeba řešit zvlášť a nikoho povrchně
neodsuzovat, ale zároveň zastává názor, ţe nejdůleţitější je láska: pokud manţel
chce být s milenkou, ţena by měla ustoupit; pokud však miluje svoji ţenu více neţ
novou milenku, není důvod k rozchodu. V takové situaci navrhuje Bílá, aby si ţena
vyţádala dítě od jeho matky a vychovala je spolu se svým manţelem.11 Moudrá
ve své reakci popisuje svoji osobní situaci, tedy nevěru manţela, těhotenství
milenky a adopce jejich dítěte. V článku vyjadřuje obrovské štěstí, jaké jí adopce
chlapce dala; dokonce tvrdí, ţe je tato situace dokladem, ţe ze zla můţe vyrůst něco
dobrého. Zastává se také svého muţe a snaţí se ukázat, ţe jeho chování bylo do
určité míry pochopitelné: „Neviním a neodsuzuji svého muţe, o celých 14 let
mladšího mne. Nezaslouţí odsouzení, jeţto mne nepřestal ctít a mne si váţit. Dala
jsem mu jen volnost, kdyţ mi ho válka vnesla do náruče jiné ţeny, k níţ nechovám
nenávisti.“ (Moudrá 1921b) Aktivistka tedy zřejmě interpretovala článek Bílé velmi
osobně, moţná dokonce cítila, ţe je nepřímým útokem vyměřeným proti ní,
respektive proti jejímu rozhodnutí vychovávat Jaromíra.
Pavla Moudrá ţila v Neveklově aţ do roku 1927, kdyţ po zlomení kyčelní
kosti musela podstoupit dlouhodobé léčení v nemocnici na Vinohradech. Od téhoţ
roku ţila v Domově osamělých ţen v Praze–Dejvicích (Holub 2000b: 336). Určitou
dobu po nehodě nemohla pracovat, coţ znemoţnilo její četné veřejné aktivity
a přišla tak o značnou část příjmů. Dostávala honoráře za překlady a časopisecké
články12, ale ve velké míře byla odkázána na pomoc Spolku pro pomoc českým
Důvodem k adopci dítěte, který autorka zmiňuje, je starost o pověst nevdané matky: „Ale
snaţila bych se, aby mohla ţíti tak, jak dříve byla zvyklá, aby mateřství, přivoděné mým muţem,
neuvrhlo ji v neštěstí.” (Bílá 1921)
12
V letech 1928–1935 spolu s Přemyslem Pittrem vydávala a redigovala časopis Sbratření.
Periodikum Pittra s podtitulem „Časopis k obrodě ducha a společnosti“ vycházelo v letech 1924–
1941 a objevovaly se v něm články směřující ke mravnímu povznesení člověka, často týkající se
výchovy dětí, pacifismu, ochrany zvířat, vegetariánství či problémů alkoholismu (Moravcová: 16–
30). Moudrá měla na aktivistu podstatný vliv. Seznámili se na jaře 1919 díky Anně Pohlové. Jiţ
tehdy znal Pitter drama Lekníny, které na něj hluboce zapůsobilo (Kosatík: 44). Díky Moudré se
začal rovněţ zajímat mimo jiné o osobnost Jana Milíče z Kroměříţe (tamtéţ: 52) nebo o práci
Armády spásy, od níţ se však odvrátil, protoţe nesouhlasil s „pouličními výjevy“ organizace (tamtéţ:
47–48). Autorka jej seznámila také s předsedou praţské Theosofické společnosti Janem
Bedrníčkem a dalšími osobnostmi spiritistických hnutí (tamtéţ: 50). Spolupracovala s ním nejen
v redakci časopisu Sbratření, nýbrţ také například ve vedení Pittrem zaloţeného náboţenského
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spisovatelům Svatobor (Jelínková 2009: 51).
I přes zdravotní potíţe se snaţila zůstat aktivní do konce ţivota: stále psala
a přednášela. Ještě 20. dubna 1940 se v Neveklově uskutečnila její přednáška
„Tajemství a moc lásky“, kterou Pánek interpretuje jako „vycházející z křesťanskosociální mystiky“ výraz protestu proti militarismu a fašismu (Pánek: 224).
Pavla Moudrá zemřela v 79 letech na embolii myokardu. Jak poznamenává
Lucie Jelínková, jedná se nejspíš o dobový lékařský termín a pravděpodobnější je
infarkt myokardu (Jelínková 2009: 67). V závěti odkázala všechny své věci
Jaromíru Kulíku-Mrhovi. Pohřbena byla ve strašnickém krematoriu a dva roky
později přenesl její urnu Přemysl Pitter do rodinné hrobky na Olšanských
hřbitovech. Po druhé světové válce byl hrob zrušen (Pánek: 243).

sdruţení Nový Jeruzalém, kde občas pořádala přednášky, a pomáhala v jeho tři hlavních oborech:
vzdělávání členů, veřejné činnosti, výchově dětí, pomocných a záchranných pracích (tamtéţ: 58–
69). K osobnosti Přemysla Pittra srov. Kohn; Kosatík; Pasák – Pasáková.
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2. Ženské časopisy
Aţ do posledních týdnů před smrtí zůstala Moudrá intelektuálně aktivní.
Stáří její činnost nejspíš nikterak neomezovalo a nebránilo jí v šíření ideálů. Svá
přesvědčení vkládala nejen do textů svých přednášek, nýbrţ ve stejné míře také do
článků, které publikovala v mnohých časopisech – podle databáze Ústavu pro
českou literaturu Akademie věd ČR se její texty objevují v následujících
periodikách: Cesta, České slovo, Jitřenka, Lada, Lumír, Národní listy, Národní
obzor, Národní Osvobození, Niva, Pramen, Rozhledy, Světozor, Topičův sborník,
Venkov, Zábavné listy, Zlatá Praha, Zvon, Ţenský obzor, Ţenský svět. Tento výčet
není ovšem kompletní; databáze mnohé časopisy vůbec nezahrnuje. Nenajdeme
v ní kupříkladu Sbratření, které Moudrá s Pittrem spoluredigovala, ani teozofický
časopis Lotus, do něhoţ přispívala. Z emancipačních časopisů jsou zmíněny pouze
Ţenský svět a Ţenský obzor.
Ve své práci se zaměřím na články publikované autorkou ve čtyřech
významných emancipačních časopisech: Ţenských listech, Ţenském světu,
Ţenském obzoru a Ţenské revui. V této části se pokusím tato periodika stručně
charakterizovat, poukázat na místo, jaké v nich Moudrá zaujímala, a rovněţ popsat
strategie, jaké v nich pouţívala.
Prvním emancipačním časopisem, který si na dlouho udrţel monopol co se
ţenských témat týká, a který na krátkou dobu „ohrozila“ pouze Lada redigovaná
Pavlou Moudrou, byly Ţenské listy. Byly národně orientovaným časopisem, který si
kladl za cíl vzdělávat čtenářky a vyjadřovat ideje ţenského emancipačního hnutí.
Věnoval se také literatuře a umění (Heczková 2008b: 1825). Vznikl v roce 1871 jako
příloha Květů, avšak jiţ v roce 1872 byl zastaven a opět začal vycházet, tentokrát
jako samostatný list, o rok později, kdyţ je převzal přívrţenec ţenského vzdělání
František Augustin Urbánek. Z časopisu byla „výslovně vyloučena politika jako
něco, co ţenskému časopisu zcela nepřísluší“ (Heczková 2009: 62). V polovině
druhého samostatného ročníku převzal redakci Ţenský výrobní spolek; od třetího
ročníku (1875) přešly Ţenské listy do jeho vlastnictví a jedinou redaktorkou se stala
16

Eliška Krásnohorská (tamtéţ: 62–63). Redaktorka se chtěla vymezit vůči
genderově stereotypickým časopisům pro domácnost a takzvaným dámským
časopisům. Jejím cílem bylo zaměřit se na vzdělávání ţen, pěstování jejich vkusu
a také přiblíţit kulturní a vědecké dění. Beletrii otiskovat nechtěla, ale jiţ po roce
musela od toho záměru odstoupit (tamtéţ: 63–65). Poté co na přelomu 70. a 80.
let Moudrá jakoţto redaktorka vstoupila do sporu s lumírovci, začal časopis plnit
funkci literárněkritické revue a byl čten širším okruhem čtenářstva (Heczková
2008b: 1826). V 80. a 90. letech se časopis profiloval jako věstník ţenského
vzdělání a zevrubně referoval o činnosti ţenského gymnázia a spolku Minerva
(tamtéţ). V tomto období se začaly Ţenské listy důsledněji věnovat problematice
boje o politická práva ţen: nejenţe faktograficky referovaly o jeho průběhu, nýbrţ
také přinášely zevrubné komentáře (Musilová 2007: 17).
Za redakci Elišky Krásnohorské a potom Kristy Nevšímalové13 nepsala
Moudrá do Ţenských listů. Jejím prvním článkem otištěným v tomto časopisu je
„Abstinence“ z roku 1912, kdyţ se redaktorkou stala nová starostka Ţenského
výrobního spolku Jindřiška Flajšhansová, jiţ s Moudrou spojovala činnost
v mírovém hnutí. Flajšhansová zavedla v časopise mnoho změn: začala vydávat
přílohu Práce, v níţ se otiskovaly rady, jak vést domácnost, lékařské a hygienické
rady nebo informace na téma ţenských povolání (Heczková 2008b: 1826–1827).
Tím se původní záměr časopisu podstatně změnil. Za redakce Flajšhansové
publikovala Moudrá v Ţenských listech jiţ pouze jeden další článek (Moudrá
1915a), a o osm let později se sama (spolu s Maryšou Šáreckou-Radoňovou) stala
redaktorkou listu. Ve dvou číslech vedených Moudrou byly vynechány rubriky
zabývající se módou, ručními pracemi a radami do domácnosti. Zdálo se, ţe
časopis zase směřuje v souladu s intencemi Krásnohorské, bohuţel kvůli
onemocnění musela Moudrá po dvou číslech odstoupit, a redaktorkou se opět stala
Flajšhansová, tentokrát spolu s Františkem Sekaninou. Feministický a vzdělávací
charakter časopisu se postupně vytrácel. Ţenské listy přestaly vycházet se smrtí
Elišky Krásnohorské v roce 1926.
Krista Nevšímalová (1854–1935) byla učitelka, překladatelka, autorka knih Informatorium
moderní ţeny a Eliška Krásnohorská, redaktorka Ţenských listů. V časopise se věnovala zprávám
o spolkovém ţivotě v Čechách, informacím ze zahraničního tisku, postavení ţeny ve společnosti
a literární kritice (Heczková 2009: 74–77).

13

17

Jiţ od poloviny 90. let se význam Ţenských listů zmenšoval. Začaly tehdy
vznikat další ţenské časopisy, které často lépe vyhovovaly potřebám mladších ţen,
ve spojení s Krásnohorskou pak časopis začal být povaţován za příliš
konzervativní.
Z potřeby vymezení se vůči konzervativnosti Ţenských listů vznikl v roce
1896 pokrokový časopis Ţenský obzor. Zaloţili jej studenti a redaktorem se stal Vít
Kellner, k němuţ se připojily rovněţ některé studentky Minervy, kupříkladu Věra
Babáková14 a Kamilla Spalová.15 Pavla Moudrá zde publikovala dvě povídky,
„Arabesku“ a „Dvojí nevinnost“. Kellnerův časopis však po prvním ročníku zanikl
a na jeho snahy navázal v roce 1900 Karel Ločák. Od třetího ročníku začal časopis
vydávat Jan Ziegloser, později spolu se svou ţenou Annou ZiegloserovouMimrovou16 (Heczková 2009: 238).
Ţenský obzor manţelů Ziegloserových byl radikálním pokrokovým listem,
výrazně antiklerikálním, zaujímající jasné stanovisko v hnutí za ţeninu svobodu
kontrolovat vlastní tělo. Za cíl si kladl výchovu ţeny k samostatnosti, politickému
uvědomění

a ekonomické

nezávislosti

(tamtéţ:

238–240).

S

spolupracovaly mimo jiné Krista Nevšímalová, Pavla Maternová

časopisem
17

a Ţofie

Pohorecká18, díky níţ se postupně rozšířila jeho literární část. Beletrie zde
publikovaná měla „zprostředkovat příklady vzájemného souţití muţe a ţeny,
modely vztahů zaloţených na kultuře citu, respektu, rovnosti a vzdělanosti, nikoli

Věra Babáková (1875–1962) byla pokroková politička a redaktorka Ţenského světa. V Naší
době vedla Ţenskou hlídku; přispívala do Ţenské revue a Ţenského obzoru (Heczková 2009: 279).
15
Kamilla Spalová (1871–1953) byla filoloţka, učitelka a ředitelka měšťanské školy v Praze,
autorka zeměpisných prací a metodik. Přispívala do Ţenského obzoru, Ţenských směrů a Ţenské
revue. (Heczková 2009: 294).
16
Anna Ziegloserová (1883–1942) byla spisovatelka, básnířka, dramatička, publicistka,
divadelní a literární kritička. Angaţovala se v ţenském hnutí a v četných literárních organizacích.
V době heydrichiády byla zatčena a poté popravena zastřelením (Vojtěch 2000: 1742).
17
Pavla Maternová (1858–1923) byla básnířkou, spisovatelkou a jednou ze zakládajících
členek spolku Minerva. Překládala z polštiny, ruštiny, francouzštiny a angličtiny; soustavně se
zajímala o polskou literaturu (Holub 2000a). Moudrá se s Maternovou seznámila na Vyšší dívčí
škole; spřátelily se aţ mnoho let později. Zdá se, ţe rozhodující byl dopis Maternové z roku 1906,
v němţ poprosila Moudrou o vysvětlení základních myšlenek teozofie (Jelínková 2009: 53).
Spisovatelky sdílely mnoho společného: zájem o literaturu, činnost v ţenském hnutí, podobné
názory na tělesnost a sexualitu, poté také zaujetí teozofií.
18
Ţofie Pohorecká (1877–1963) byla feministka, literární referentka a publicistka,
překladatelka ruské, polské, anglické a německé literatury, autorka veršů, drobných próz
a dobrodruţného románu Ţivé masky (Svadbová 2000: 968).
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na morální povinnosti manţelství a společenských stereotypů.“ (tamtéţ: 241) Pavla
Moudrá zde publikovala články spojené nejen s tématikou ţenského hnutí, ale
rovněţ hnutí mírového, napsala dva texty o Berthě von Suttner a Carmen Sylvě,
a v roce 1929 tiskla na pokračování svůj rozsáhlý článek „Po stopách boţského
sebepoznání ve starší literatuře české“ (Moudrá 1929).
Ţenským časopisem, do něhoţ Moudrá psala nejčastěji, byl čtrnáctidenní
společensko-kulturní vzdělávací časopis Ţenský svět (1896–1930), zaloţen Terézou
Novákovou. Charakterizoval ho široký tematický záběr, „od kaţdodenní ţivotní
praxe po vědomí evropského a světového myšlenkového a uměleckého kontextu“
(Heczková 2008c: 1831), a národně-liberální orientace. Jeho struktura se během
let významně neměnila: stále v něm byly otiskovány naučné články, texty
o ţenském hnutí, beletrie a umělecko-kritické články (tamtéţ). Pavla Moudrá byla
v letech 1897–1899 divadelní referentkou Ţenského světa. V pozdější době se na
stránkách časopisu věnovala spíše sociální problematice a postavení ţen
ve společnosti: psala na příklad o dvojí morálce pro muţe a ţenu nebo o boji proti
prostituci, dále o alkoholismu, ochraně zvířat a mírovém hnutí; občas se zde
objevovaly její texty patrně inspirovány teozofickým hnutím. Publikovala tady také
úryvky z Roku dětství a Leknín.
V roce 1907 vystřídala Novákovou na místě redaktorky její nejbliţší
spolupracovnice
redaktorkami

Pavla

byly

Maternová,

Eliška

blízká

z Purkyňů19,

Mila

přítelkyně
Sísová20,

Moudré.
Vlasta

Dalšími
Kučerová-

Borovičková21 a Doubravka Raisová22. V roce 1919, za redakce Mily Sísové23, vedla
Eliška z Purkyňů (1868–1933) byla politička, poslankyně za národně demokratickou stranu,
překladatelka, publicistka, redaktorka Ţenského světa a starostka Ústředního spolku českých ţen
(Heczková 2009: 293). S Pavlou Moudrou je spojovaly mimo jiné pacifistické názory a aktivní účast
v mírovém hnutí (Neudorflová 2007: 19).
20
Miloslava Sísová (1885–1947) byla prozaička, překladatelka, publicistka, fejetonistka
a redaktorka mimo jiné Ţenského světa a Národních listů (Heczková 2009: 294).
21
Vlasta Kučerová–Borovičková (1890–?) byla vzdělaná výtvarná a literární kritička,
spoluautorka knihy K historii ţenského hnutí v Čechách, redaktorka Ţenské revue a Ţenského světa
(Heczková 2009: 288).
22
Dcera Marie a Karla V. Raisových Doubravka Raisová (1895–1944) je rovněţ autorkou
divadelních příspěvků v Národních listech. Pracovala ve Veřejné univerzitní knihovně, kde
zkatalogizovala Lobkovickou knihovnu. Napsala také minimálně dvě povídky a deníky. Její
osobnost je dnes zcela zapomenuta a je těţké dohledat jakékoli informace k její tvorbě či ţivotu.
Srov. Hladký 2011: 70–73.
23
Za redakce Sísové, která úzce spolupracovala s univerzitně vzdělanými autorkami, mimo
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Moudrá v Ţenském světu Mírovou hlídku a byla jedinou přispěvatelkou do této
rubriky. V pozdější době, aţ do roku 1925, stále do časopisu psala.
Posledním ţenským periodikem, z něhoţ pocházejí mnou analyzované
články, je Ţenská revue, kde Moudrá publikovala několik článku týkajících se
především „ţenské otázky“, války a alkoholismu, a kde na konci roku 1917 svým
nepříliš dlouhým článkem „Dvojţenství“ (Moudrá 1917g) vyvolala rozsáhlou
diskusi.
Ţenská revue (1905–1920) byl emancipační měsíčník vzniklý na půdě
ţenských pokrokových učitelských organizací (Heczková 2009: 203). Zaloţila ho
Zdenka Wiedermannová-Motyčková24, která byla jeho redaktorkou do své smrti
roku 1915 (v letech 1914–1915 s Vlastou Kučerovou); od roku 1916 redigovala
časopis její sestra Ludmila Konečná25 (Heczková 2008a: 1823–1824). Ţenská
revue, od pátého ročníku se záhlavím „Ţena budiţ na roveň postavena kulturně,
právně i politicky“, hlásila se k T. G. Masarykovi a pokrokovému hnutí. Důleţitou
inspirací a vzorem byla rovněţ Ellen Keyová. Periodikum si kladlo za úkol „vymanit
ţeny z právní, sociální, hospodářské, sexuální a intelektuální závislosti na muţích,
která vede ke zneuţívání, a skutečně je zrovnoprávnit tak, aby se i ony samy
přestaly vidět jako slabé, nemohoucí bytosti, jeţ nedokáţou existovat bez opory“
(Heczková 2009: 205).

jiné s Vlastou Kučerovou-Borovičkovou, Marií Štechovou a O. Kovářovou-Máchovou, byl kladen
větší důraz na společensko–politická témata. Časopis se sice přiklonil k pravicové orientaci, ale
podařilo se mu získat spolupracovnice a spolupracovníky různorodných politických názorů
a otiskovány byly například příspěvky Marie Majerové, Zdeňky Háskové či Boţeny Vikové–
Kunětické (Heczková 2008c: 1832).
24
Zdenka Wiedermannová-Motyčková (1868–1915), důleţitá postava moravského ţenského
hnutí, je autorkou Demoracie české ţeny (Heczková 2009: 298).
25
Ludmila Konečná (1862–1935), sestra Wiedermannové–Motyčkové, byla učitelka
a publicistka; po roce 1918 členka městské rady v Brně za Československou stranu socialistickou
(Heczková 2009: 287).
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2.1. Pavla Moudrá v ženských časopisech
Prvními texty Pavly Moudré uveřejněnými ve mnou zkoumaných časopisech
jsou povídky „Arabeska“ a „Dvojí nevinnost“ (Moudrá 1896a, Moudrá 1896b).
Postupem času zde však publikovala méně beletristických textů; v letech 1897–
1899 převaţovaly divadelní referáty, v nichţ se nezřídka soustředila na analýzu
postavení ţeny v konkrétní hře, a tím pádem i ve společnosti – literární texty
povaţovala v tomto období za svého druhu výpověď o mimoliterární skutečnosti.
Kromě textů zaměřených na divadelní tématiku rovněţ v ostatních článcích
tématizovala takzvanou „ţenskou otázku“ a s ní spojenou sociální (Moudrá 1898c,
Moudrá 1898h) nebo náboţenskou (Moudrá 1899a) problematiku.
V dalším období, přibliţně do první světové války, se autorka soustředila na
sociální tématiku. Psala jak o činnosti konkrétních organizací: Domoviny, tedy
praţského spolku, který se zaměřil na záchranu dívek a mladých ţen, jeţ propadly
prostituci (Moudrá 1899f), a brněnské Útulně26 (Moudrá 1910b), tak o obecnějších
otázkách souvisejících s hnutími, v nichţ byla aktivní: hnutím na ochranu zvířat
(Moudrá 1909c), hnutím proti alkoholismu (Moudrá 1912c, Moudrá 1912e), proti
prostituci (Moudrá 1914g) a v neposlední řadě s mírovým hnutím (např. Moudrá
1914h, Moudrá 1918ch, Moudrá 1921a). V roce 1919 vedla dokonce Mírovou hlídku
v Ţenském světě a byla jedinou přispěvatelkou do této rubriky.
Způsob psaní Moudré se postupně měnil: její články se vyznačují čím dále
menší věcností, stávají se metaforičtějšími a je v nich stále více zřetelný přesah
ke spirituální tématice. Roste počet článků na témata náboţenská, duchovní či
představující vizi mravního povznesení společnosti. Výraznější se tedy stává rovněţ
cíl, ke kterému autorka vyuţívala ţenské časopisy. Byly pro ni totiţ médiem pro
šíření ideálů. Konečným cílem měla být reforma soudobé společnosti. Aby mohla
soudobou společnost reformovat nebo při nejmenším potřebu takové reformy
hlásat, vytvořila si autorka určitý ideál, podle kterého jednala a ke kterému
směřovala; tento ideál, jemuţ Moudrá připisovala univerzální hodnotu, nevznikal
pouze jako výsledek originálního myšlení aktivistky, ale byl nutně ovlivněn
26

K historii Moravké ústřední útulny ţenské srov. Randová 2013.
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soudobými myšlenkovými směry a – v neposlední míře – sociální a politickou
situací.
Pavla Moudrá si vţdycky buď zvolila nějaké téma článku, které jí bylo blízké
a které povaţovala za důleţité v projektu mravního povznesení lidstva, anebo
reagovala na předem uveřejněný článek. Tyto reakce na články jsou velmi
specifické: k originálnímu textu se vztahují velmi volně a jeví se spíše jako
vyjádření vlastních proţitků nebo prezentace názorů spisovatelky, k němuţ se
původní texty stávají pouhou záminkou. Názorným příkladem je článek „Moje
puberita“ (Moudrá 1911a), k jehoţ napsání podnítil autorku text Bohumila
Markalouse27 „Puberita dívek, výchova a umění“ (Markalous 1911). Markalous
věnuje šest stran textu popisu dospívání dívek a zdůrazňuje roli rodičů
a vychovatelů v pomoci mládeţi v tomto náročném období. Vyzdvihuje rovněţ
úlohu kontaktu s uměním a poznamenává, ţe na téma „vztahu puberity a umění“
a obecně psychologie puberity nevznikají téměř ţádná pojednání (tamtéţ: 6). Pavla
Moudrá vnímá toto tvrzení jako výzvu pro ţeny, aby přispěly „doznatky svými ke
psychologickému prohloubení otázky té“ (Moudrá 1911a: 39). Toto psychologické
prohloubení problému chápe však velmi zvláštním způsobem a věnuje celý článek
popisu momentu, kdy došla k přesvědčení o nesmyslnosti církevních dogmat
a našla jediné pravé „náboţenství“, tedy Lásku. Vyuţívá tedy článku Markalouse
ke sdílení svých osobních, pro další vývoj její osobnosti nesmírně důleţitých
záţitků z dětství, které jsou úzce spojeny s jejím obecným úsilím předat čtenářkám
ideály spojené s mravní obrodou člověka. Úplně se však rozchází s intencemi
autora původního článku.
Dalším příkladem můţe být reakce Moudré (Moudrá 1911f) na článek Anny
Fischerové „Domy z Anglie“ (Fischerová 1911). Ve svém rozsáhlém článku se
Fischerová28 pokouší charakterizovat anglický národ, jak ho poznala během svých
cest. Zdůrazňuje sice, ţe se jedná o různorodý celek (Fischerová 1911: 165), ale
snaţí se najít charakteristické rysy, které platí o všech nebo většině Angličanů. Za
takové povaţuje intelektuální vzdělání spojené s vysokým stupněm kultury
Jedná se o spisovatele známého pod pseudonymem Jaromír John.
Anna Fischerová (1881–?) byla vzdělanou germanistkou a anglistkou. Přeloţila do češtiny
Obranu práv ţeny od Mary Wollstoncraft. Psala hry pro děti a spolupracovala s Ţenskou revuí,
Ţenským obzorem a Ţenskými směry (Heczková 2009: 283).
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individualismu: „V tom, co bych nazvala anglickým individualismem, je prostá
a hluboká víra v osobní určení, vepsané kaţdé duši, ve vzrůst našeho já z nitra,
v jeho organický vývoj – a v nutnost, ţít svůj vlastní ţivot.“ (tamtéţ: 164) Dále je
autorka přesvědčena v Anglii rozšířeným zájmem o záhadné, mysticismus, telepatii
a také víru v „symbolism náhod“ (tamtéţ). Zdroj těchto zálib spatřuje v keltské krvi
(tamtéţ: 165). Právě tento moment je pro Moudrou výchozím bodem, od něhoţ
rozvíjí svůj komentář. Nepokouší se však vůbec charakterizovat anglický národ,
nýbrţ chce jeho „sklon k tajemství a visionářství“ vysvětlit na příkladu osobnosti
Anny Besantové, jiţ povaţuje za „prototyp anglické povahy“ (Moudrá 1911f: 203).
Valná část jejího textu se zakládá na citacích z Besantovy autobiografie, které mají
tezi autorky potvrdit. V poslední části článku se Moudrá soustřeďuje na spojení
Anglie s dějinami české reformace, které postřehla podle ní Fischerová:
„Dr. Fischerová praví na jednom místě, ţe Anglie je země ,úzce spjatá s dějinami
české reformace„. Netušíte ve snění dítěte Besantové stopy mučednických visí
Českých Bratří?“ (tamtéţ: 204) Na tomto tvrzení je překvapivé, do jaké míry
dezinterpretuje původní tvrzení autorky „Dojmů z Anglie“. Fischerová totiţ psala,
ţe v nových městech nebo zemích, do nichţ cestujeme, nacházíme to, co v nich
hledáme; zdůrazňovala subjektivitu interpretace nově viděného, která se zakládá
na dříve vzniklých předpokladech a očekáváních:
O krajinách a městech snad platí, co bylo řečeno o lidech – ţe v nich
nehledáme jich samotných, nýbrţ svůj sen o nich. (…) Komu je Anglie
zemí nejpraktičtějších lidí, komu je vlastí snah lidovou výchovu
a popularisaci vědy; komu je zemí, spjatou úzce s dějinami české
reformace, nebo doménou feministek a úsilí o zrovnoprávnění ţeny –
– ten zde brzy nalezne skutečnost, odpovídající jeho představám
a otázkám. (Fischerová 1911: 161)
Moudrá nedbá na kontext, v němţ se zmíněné výše tvrzení vyskytuje a zcela
neoprávněně jej vyuţívá jako doklad o existenci tajemného spojení mezi Anglií
a českou reformací: „Jemné, neviditelné nitky pojí vlast naši se ,zeleným Erinem„,
Irskem, Skotskem i s celou Anglií. Wickleff i Hus, Puritáni i Čeští Bratři jsou duše
rodné, spjaté svazky nejuţšího příbuzenství.“ (Moudrá 1911f: 204) Ve shodě
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s teozofickým učením spatřuje za vnímatelnými jevy smyslového světa jejich
skrytou duchovou podstatu, která můţe spojovat věci, jevy či lidi napříč časem
a prostorem (srov. Steiner 2010).
Fischerová se v odpovědi na článek Moudré od teozofie distancovala
(Fischerová 1912). Tvrdila, ţe jí je sympatický názor spisovatelky, ale nechtěla
napsat článek v takových intencích, v jakých jej pochopila Moudrá. Podle mého
názoru však spisovatelka záměr původního článku pochopila; nebyl ale pro ni
překáţkou ve vyuţití moţnosti propagovat teozofické myšlenky. Na druhý text
Fischerové jiţ však neodpověděla.
Exkurz: dvojženství
Autorka se zcela vyhýbala polemikám. Kdyţ na nějaký text reagovala, její
reakce se omezovala pouze na ojedinělé vystoupení, nikdy neodpovídala na
námitky dalších komentátorů.29 Je to patrné nejen u článku „Dojmy z Anglie“,
nýbrţ především u „Dvojţenství“ (Moudrá 1917g), tedy textu, který rozpoutal
dlouhou a vášnivou debatu v Ţenské revue. Moudrá se v něm pozastavuje nad
návrhem Hermanna Torgesa, aby zodpověděla otázku, zda je mravný či nikoli. Aby
jeho řešení problému porodnosti bylo mravně přijatelné, je podle ní nutná ţenina
oběť, tedy ţena musí rezignovat na pohlavní souţití se svým manţelem a ustoupit
místo mladší „sokyni“.
Četné reakce na tento článek byly téměř výlučně odmítavé; pouze osoba
skrývající se pod šifrou J. B. W. neodsuzuje úplně její nápad, tvrdí, ţe občas by byl
proveditelný, a je lepší, kdyby dvojţenství bylo zákonité, neţ („jak je tomu dnes“)
aby muţ měl vedle ţeny „maitressu“. Soustředí se však na jiné návrhy, zejména
zrušení celibátu knězů a uniformování školní mládeţe (J. B. W. 1918).
Míla Grimmichová30 naproti tomu oceňuje, ţe Moudrá jako ţena začala

Jedinou výjimkou od tohoto pravidla je „Otevřený list redakci Ţenské Revue“ (Moudrá
1911h), v němţ reagovala na anonymní kritiku svého článku v brněnském Novém Lidu, uveřejněnou
v Ţenské revui. Autorka této kritiky odsuzovala frázi Moudré, ţe „v rukou ţen a matek spočívá osud
národů“ (An. 1911). Moudrá ve své odpovědi upřesnila, ţe tato slova pro ni nejsou „okřídlenou
frázi“, nýbrţ zdůrazňují mravní odpovědnost matky za dítě, a tímto způsobem rovněţ za národ.
30
Míla Grimmichová (1901–1957) byla feministka, překladatelka z angličtiny, představitelka
levice v Brně. Přispívala mimo jiné do časopisu sociálnědemokratických studentů Útok. Je autorkou
spisu Hitlerovci ve světle svého programu (1933).
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o tomto problému mluvit; neměly bychom nechat diskutovat pouze muţe; tvrdí ale,
ţe návrh je sotva uskutečnitelný, protoţe neexistují ţeny, které by mladší sokyni
ustoupily. Řešení vidí spíše ve zlepšení finančních poměrů; neplodná manţelství by
pak měla adoptovat děti (Grimmichová–Lanc 1918: 28–30). František Lanc
poukazuje, ţe návrh dvojţenství je v rozporu s ideou rovnosti pohlaví. Na stejném
principu by se podle něj mohlo navrhovat, aby si mladá ţena vzala do domácnosti
druhého, mladšího muţe, pokud její manţel je jiţ starý. Lanc tvrdí, ţe takové
zásahy by zabily pojem rodiny (tamtéţ: 31).
Zdenka Fiedlerová31 chce zváţit otázku z psychologického úhlu pohledu –
tvrdí, ţe to, co Moudrá navrhuje, je v rozporu s povahou lásky jako citu, kterému se
člověk plně oddává, ale také chce plně brát. Není moţno přátelství dvou ţen,
s kterými muţ měl nebo má milostný poměr. Kdo věří v moţnost uskutečnění
dvojţenství, nezná dobře duši ţeny, ani povahu člověka vůbec ani povahy většiny
dokonalejších zvířat (Fiedlerová 1918: 106). „Mnohé, zvláště bytosti slabšího
organismu, vedla by jich oběť jistě do blázince nebo na cestu sebevraţdy.“ (tamtéţ
107) Na konci článku konstatuje, ţe snahy o rozmnoţení lidstva nejsou pro lidstvo
prospěšné, jsou proti přírodě (tamtéţ: 107–108).
Nejrazantnějším odmítnutím návrhu dvojţenství je emotivní text Růţeny
Vackové32, podle níţ celý článek Moudré je pouze uráţkou lidí, a zvlášť ţen, jejichţ
role se omezuje na roli klisny. Celý nápad odsuzuje jako hodný pouze opovrţení
(Vacková 1918: 153).
Přes četné reakce, které původní článek vyvolal, se Moudrá k ţádným
námitkám nevyjádřila. S publikovanými texty se však musela seznámit: ve stejném
roce publikovala další články, jeden rovněţ v Ţenské revui, a rozhodně ţenské
časopisy rovněţ četla. Je moţné, ţe předkládané argumenty změnily její názor,
a proto nechtěla svůj původní návrh obhajovat. Je však také moţné, ţe – na
základě svých osobních zkušeností a vyznávaného ideálu ţeniny oběti – stále věřila
v moţnost zavedení praktiky dvojţenství. Pravděpodobně se jiţ nedozvíme, jestli se
Jedná se pravděpodobně o redaktorku Časopisu učitelek a autorku knihy Péče o pracující
ţeny (1953).
32
Jedná se o právničku, která se zasazovala o práva ţen. Byla matkou archeoloţky, teoretičky
umění, divadelní kritičky a pedagoţky Růţeny Vackové (1901-1982), vězněné jak nacisty, tak
komunisty; pozdější signatářky Charty 77 (Sedmiburský 2012).
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její názor na toto téma měnil nebo nikoli; z popsané diskuse je však důleţité
pozorovat strategii, kterou jako autorka přijala: prezentovala svůj návrh, po kterém
se úplně odmlčela. Jak jiţ bylo zmíněno, není to jediný případ takového způsobu
podání: postupem času se články Moudré stávaly „monologičtější“, řím dál více
vylučovaly jakoukoli moţnost polemiky. Moţnost, kterou na konci 90. let ještě,
alespoň zdánlivě, nabízely.

26

3. Publicistika Pavly Moudré
3.1. Literární a divadelní publicistika Pavly Moudré
Články Pavly Moudré se ve mnou zkoumaných časopisech objevují od roku
1896. Jiţ v roce 1897 se spisovatelka stává divadelní referentkou Ţenského světa;
na této pozici pracuje do roku 1899 a své referáty publikuje pod pseudonymem
Olga P. nebo Olga Přibylová.
V prvním desetiletí 20. století publikuje v ţenských časopisech překvapivě
málo článků a ţádný z nich se netýká divadla či literatury. Můţeme to vysvětlit
zaprvé změnou bydliště: jak jsem jiţ uvedla, po svatbě se Moudrá odstěhovala do
Neveklova; další vysvětlení nabízejí stále intenzivněji provozované veřejné aktivity
spojené s ochranou zvířat, teozofií, bojí proti alkoholismu či s mírovým hnutím.
V tomto období se tedy zaměřila spíše na sociální činnost, i kdyţ do svých úvah
vţdycky vkládala citace z literatury, které měly potvrzovat správnost jejích ideálů.
Ke psaní o literatuře se Moudrá vrací v roce 1910 a od té doby se ve svých
textech čím dál nápadněji zaměřuje na ideovou stránku děl, či lépe řečeno na jejich
duchovní význam, a na názory jednotlivých spisovatelů. V tomto období publikuje
portréty spisovatelů, kteří jí jsou myšlenkově blízcí, tedy Lva Tolstého, Berthy von
Suttner, Carmen Sylvy a Sofie Podlipské (pozornost věnuje rovněţ Richardu
Wagnerovi a Anně Besantové, nástupkyni Heleny Blavatské ve vedení Theosofické
společnosti). Dále píše i literární úvahy, jejichţ charakteristickým rysem je
vyjadřování osobních pocitů z četby a velká míra abstrakce popisu. Nenajdeme zde
téměř ţádné poznámky na téma toho, jak je dílo napsáno nebo kam je moţno jej
zařadit v kontextu národní či světové literatury. Postřehy spisovatelky se ve velké
míře omezují na hledání a rozjímání nad spirituálním obsahem textů. Chybí zde
nejen komentáře k formální stránce textů, nýbrţ také shrnutí děje, tedy aspekt, na
který se Moudrá zaměřovala v druhé polovině 90. let.
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3.1.1. Divadelní referentka Ženského světa
V letech 1897–1899, co se týká mnou analyzovaných časopisů, její texty
najdeme pouze v Ţenském světě. Valná většina jejich článků se týká divadla a je
tištěna v rubrice Divadlo a hudba. Tyto články přinášejí především informace
o odehraných představeních, ale najdeme zde rovněţ texty o osobnostech divadelní
scény (Marie Bittnerová, Magdalena Hynková, Adéla Volfová) nebo zprávy
o konfliktech, široce diskutovaných na konci 90. let v kulturním světě Prahy:
o sporu Hany Kvapilové s divadelní správou (Moudrá 1897e) nebo o pohostinských
hrách Marie Bittnerové (Moudrá 1897g), které nově otevřely problém jejího
odchodu z Národního divadla.
O referátech Pavly Moudré do velké míry platí postřeh, kterým Libuše
Heczková charakterizovala recenze Pavly Maternové: „Její recenze jsou popisné
a vzdělávací, informativní, či spíše didaktické, přímo vztaţené k soudobým etickým
potřebám.“ (Heczková 2009: 184) Moudrá totiţ kladla důraz především na popis
děje divadelní hry33 a na vztah tématiky hry k současné společenské problematice,
v čemţ ale nebyla důsledná, jak se pokusím ukázat v další části textu.

Požadavky na dramatické dílo
Tento sociologizující přístup u ní často vedl k nazírání na umělecký text jako
na výraz mimoliterární skutečnosti, coţ ji zase svádělo k hodnocení postav jednak
podle mravních měřítek, jednak na základě pravděpodobnosti jejich existence
v mimoliterárním světě. S tím se rovněţ spojoval poţadavek pochopitelnosti
motivace jejich jednání. Přesto, ţe Moudrá profesionální kritičkou nikdy nebyla
a její literární úvahy nejsou výsledkem vědomé teoretické reflexe, chtěla bych zde
upozornit na styčné body mezi ní a realistickou kritikou, jak ji byť dost neobratně
33
Najdeme zde však i výjimky od toho pravidla: ku příkladu v recenzi Dědečku, dědečku!
shrnutí děje chybí; ta je spíše obhajobou veselohry, kterou autorka povaţuje za „cítěnou a myšlenou
zcela po ţensku“ a tím vysvětluje negativní ohlas u – převáţně muţského – publika. (Moudrá 1897c)
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charakterizuje Jan Císař: „V kritikách realistické generace vystupuje jako základní
a nejvýraznější postulát poţadavek přímého bezprostředního vztahu ke skutečnosti.
Kritikové odmítají smyšlenky a výmysly a ţádají takové lidi, příběhy a fakty, jaké
poskytuje skutečnost.“ (Císař: 46) Z těchto důvodů odsuzuje referentka postavu
Marie Calderonové a Vrchlického drama vůbec: nedokáţe porozumět pohnutkám
hlavní postavy, která podle ní jedná nelogicky, coţ zpochybňuje pravděpodobnost
její existence.34 Rozhodnutí a činy Marie Calderonové netvoří plynulou kontinuitu;
navíc jsou v rozporu s její vlastní charakteristikou: „Ctnostná a hrdá ţena, za jakou
se nám Calderonová sama stále předeklamovává, by se ode dvora mlčky vzdálila
a nechtěla by o králi víc slyšet […] Nechápeme zkrátka celé té Calderonové.“
(Moudrá 1897h: 152) Připomíná to Masarykovu kritiku Exulantů Vrchlického
z roku 1887. Masaryk v ní vytýká nelogičnost v rozvíjení charakterů postav a ţádá
zevrubnou analýzu lidských činů (Císař: 76). Stejné poţadavky nacházíme
ve zmiňovaném referátu Pavly Moudré. Navíc, jak poznamenává Lucie Kostrbová,
kritizoval Masaryk způsob, jakým Vrchlický zobrazoval historické události –
povaţoval jej za povrchní (Kostrbová 2011: 250). Poţadoval „selekci a hierarchizaci
hodnot“, coţ souviselo s jeho filozofií českých dějin zaloţené na specificky české
myšlence humanity, jak ji formuloval Jan Hus a čeští bratři (tamtéţ: 250–251).
Dalším důvodem odmítnutí této hry referentkou je nedostatek jednoznačně
pozitivní postavy: „A v celém dramatu není osoby, na jejímţ charakteru bychom se
osvěţili.“ (Moudrá 1897h: 152) Ve shodě s výše uvedenými kritérii kritizuje Moudrá
rovněţ Taťanu Rěpinu Alexeje Sergejeviče Suvorina: nenachází pochopení pro
sebevraţdu hlavní postavy nejen z důvodu obecného odmítnutí suicidia (aţ v další
části referátu, a to dokonce v závorkách, vyjadřuje přesvědčení, ţe kaţdá
sebevraţda je „chabostí, strachem před dalším ţivotem, útěkem z první šarvátky“),
nýbrţ především proto, ţe tento čin nemohl by být spáchán takovým „typem“ ţeny,
za jaký Taťanu povaţuje:
[…] nejsme spokojeni s touto její samovraţdou, neschvalujeme ji. Byla
by na místě u nějaké ubohé švadleny, vůbec u ţeny, která se dokonale
v lásce k muţi ztrácí, které nic jiného na světě nezbývá, ale
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Je zde patrný poţadavek věrného zachycení skutečnosti charakteristický pro realismus.
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nedovedeme ji chápat u ţeny–umělkyně, která je si vědoma svého
talentu, která by mocí tohoto svého talentu […] jistě v sobě přemohla
[…] chorobnou vášeň k pravšednímu hejsku! Tato slabost ţeny
zdánlivě tak silného energického ducha, jakým se nám jeví Rěpina
v prvním aktu, ubírá nám sympathie pro ni. (Moudrá 1898g)
V nárocích na dramatické dílo se tedy u Moudré mísí poţadavek věrného
zachycení skutečnosti typický pro realismus, u něhoţ referentka předpokládá, ţe
lidské jednání a rozhodnutí jsou vţdy racionální, s poţadavky etickými, které ji nutí
hledat ve hrách mravní vzory, jednoznačně pozitivní hrdiny schopné získat si
divácké sympatie. Do určité míry je zde rovněţ patrné přetrvávající dědictví
romantického postulátu jedinečného hrdiny. Jak se ukáţe v další části práce,
najdeme u Moudré i jiné prvky romantického postoje, jako povýšení citu na
základní hodnotu nebo heroizace umělecké tvorby.
Podstatnější je pro Moudrou evidentně spíše divadelní hra jako text neţ její
konkrétní provedení, které však také téměř vţdy stručně komentuje. Poměrně často
poznamenává, ţe určité dílo není psáno za účelem provedení na jevišti, coţ ale
neznamená, ţe pokusy o to odmítá. Nevhodnost k inscenaci konstatuje několikrát
o textech Zeyerových, v čemţ nebyla rozhodně sama, ale rovněţ například o Mládí
Maxe Halbeho, které nejen, ţe nepovaţuje za naturalistické drama, ale dokonce
tvrdí, ţe hlavním záměrem autora bylo „vystihnout náladu jarní, působení jara
v přírodě na srdce lidská, v jaru ţivota se nacházející, strţení dvou mladých duší
k sobě v celé té jásající, omlazující se přírodě“ (Moudrá 1898a: 13). Kvůli tomu je
velmi obtíţné převést text na jeviště. Schopnost text inscenovat chápe Moudrá jako
obsaţenou vlastnost v textu, která však nerozhoduje o kvalitě díla – Zeyerova
tvorba patřila po celý ţivot autorky k jejím oblíbeným. V tomto přesvědčení je
patrný způsob, jakým pojímá úlohu reţiséra: ta je omezena na minimum, reţisér
má za úkol zobrazit to, co autor napsal, nepřipouští se ţádné větší zásahy či změny
z jeho strany. Interpretovat text však mohou – a dokonce musejí – herci, kteří tedy
sehrávají aktivnější roli neţ reţisér. Nejpodstatnější ale stále zůstává autorův
úmysl, coţ je další bod, v němţ se Moudrá rozchází s realismem a s jeho
poţadavkem na tvůrce ustoupit do pozadí (srov. Císař: 81). Autorův úmysl by se
podle Moudré měl dát z díla snadno vyčíst. Pokud to není moţné, respektive pokud
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toho Moudrá není schopna, je kvalita textu sporná, jak je tomu v případě
Opuštěného od Jana Červenky: „Úmysl autorův se jaksi dá těţko uhodnout, a tím
celá jinak roztomile a poeticky psaná práce zůstává problematickou.“ (Moudrá
1897i)
Autorův záměr můţe podle Moudré mnohé ospravedlnit, například
nedostatek mravního naučení.35 Referentka ho nenachází v Princezně Pampelišce
od Jaroslava Kvapila, ale nepovaţuje ho za minus hry, protoţe si je jista, ţe tam
úmyslně chybí: „[…] smutná pohádka, – nehledejte v ní nic víc! K čemu v ní hledat
mravní naučení, symboliku, satyru? Nebyla psána za ţádným z těchto účelů – ,l‟art
pour l‟art„ platí při této vysoce poetické práci Kvapilově více neţ kdekoli jinde.“
(Moudrá 1897j: 251) Ovšem na kladné hodnocení mohly mít v tomto případě vliv
další faktory: zdařilé zobrazení „pravých“ typů lidských (tamtéţ), ale také vynikající
herecké výkony, především Hany Kvapilové a Eduarda Vojana (tamtéţ: 252).

Požadavky na herce
Dobrý herecký výkon povaţovala Moudrá za nutnou sloţku povedené
inscenace. Několikrát ve svých referátech tematizuje „technické“ poznámky týkající
se zejména artikulace (například Moudrá 1898a: 13); většinou se však omezovala
na obecné úvahy ohledně hereckého výkonu, následující v jejích textech po shrnutí
děje. Oproti reţisérovi přiznávala hercům aktivní úlohu ve vytváření díla: dobrý
herec není totiţ pouhým mluvčím básníka, ale samostatným umělcem.36 Její
Moudrá tedy s realistickou divadelní kritikou sdílí poţadavek pravdivosti, ale její chápání
role autora rámec tohoto druhu kritiky přesahuje tam, kde referentka neuznává submisivitu tvůrce
vůči jeho dílu a naopak vyzdvihuje důleţitost jeho úmyslu. Je tedy zřejmé, ţe autorku nemůţeme
jednoznačně zařadit do ţádného konkretního směru literární kritiky. Moudrá se navíc sama za
literární kritičku nepovaţovala, kritiku jako myšlenkovou aktivitu či roli kritika nikdy
netématizovala; její texty jsou spíše komentáře, v nichţ se mísí různé soudobé myšlenkové směry
s osobními názory a pocity autorky, a v počáteční fázi se blíţí spíše referování neţ literární kritice,
coţ bylo mimochodem typickým rysem literárních úvah publikovaných v ţenských časopisech
v tomto období. Jak bude později blíţe pojednáno, emotivní sloţka jejích textů bude postupně
převaţovat.
36
Rovněţ zde není Moudrá důsledná a v jednotlivých textech přiznává hercům různou míru
svobody interpretaci původní myšlenky autora. Největší svobodu prostor ponechává hercům
a herečkám s „jiskrou génia“, kteří mohou (a dokonce jsou povinni) vnášet něco osobního do
interpretace role: vystoupení herečky Wilhelminy Kaucké (psaná také Kautská), „v níţ dříme snad
jiskra velkého genia“, charakterizuje slovy: „tolik porozumění, tolik svého pojetí, naprosto osobního,
takové originelní nuance a tolik správného pochopení pro mluvené slovo a tolik intelligence ve
zjevu“ (Moudrá 1898a: 14). Génius není však nutnou podmínkou pro dobrou herečku nebo herce –
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poţadavky na herce lze označit za psychologicko–realistické: ten by se měl vcítit
v odehrávanou postavu a předvést ji realisticky. V inscenaci Taťany Rěpiny oceňuje
„přirozenost“ a „pravdivost“ Hany Benoniové v posledním aktu (Moudrá 1898g);
v referátu na hru Boţeny Vikové–Kunětické kladně hodnotí „psychologicky
správně“ vypracovanou roli Otýlie Sklenářové-Malé (Moudrá 1897a) a haní její
přílišný patetismus v inscenaci John Gabriel Borkmann (Moudrá 1897ch: 182).
Právě referát na Ibsenovu hru je jediným, v němţ se věnuje výlučně hereckému
výkonu, coţ zdůvodňuje předpokladem znalosti hry čtenářkami, které si jistě
přečetly v Ţenském světě studii o hlavní hrdince dramatu Elle Rentheimové,
napsanou Terézou Novákovou (Nováková 1896). Dalším vysvětlením můţe být
záměr autorky kritizovat „starou školu“ herectví, k němuţ mohlo provedení
Ibsenovy hry poskytnout pouhou záminku. Referentka odsuzuje zde „deklamační“
školu, která nepostačí na ztvárnění moderních postav Ibsenových a celou hru
nezřídka jen nezáměrně karikuje (Moudrá 1897ch: 182).

Pavla Moudrá a „ismy“
Pouţívání termínů „moderní“, „modernismus“ a také „dekadentní“,
„symbolistický“ či „naturalistický“ je u Moudré poměrně problematické. Autorka
nikde nedefinuje, co těmi pojmy míní a jejich význam bychom museli
rekonstruovat na základě kontextu, v jakém se vyskytují. Zdá se však, ţe pojmový
aparát, jímţ Moudrá operovala, nebyl teoreticky propracován, jeden termín se
mohl v jednotlivých textech vztahovat k různým jevům. Z tohoto důvodu mohou
následující odstavce, v nichţ se pokusím přiblíţit vyznění uvedených výše termínů
v dostupném materiálu, působit poněkud nesoustavně.
„Modernismus“ chápe Moudrá nejčastěji jako označení doby, v níţ ţije;
neliší se tedy nijak od tématizování „moderní doby“, běţného na přelomu staletí.
„Moderní“ je v jejích referátech často synonymem pokrokovosti, novosti, ale občas
také realismu. Jakkoli různé odstíny můţe tento termín nabírat, pokaţdé bývá
hodnocen kladně.
je ji moţno nahradit vytrvalou práci, jak to podle Moudré bylo v případě Karly Velsové: „Umělkyně
ta má vůbec jednu neocenitelnou vlastnost, která částečně i jiskru genia u ní nahrazuje: je to její
vzorná svědomitost.“ (Moudrá 1897f: 140)
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V roce 1897 ho dává do protikladu s obdobím začátku 19. století, pro nějţ je
příznačná naivní iluzivnost (Moudrá 1897d); moderní diváci ji naopak postrádají,
patrně kvůli náročnosti a nervozitě ţivota, jaký jsou nuceni vést. Zmiňuje se rovněţ
o tom, ţe forma moderních děl je odlišná od formy děl z první čtvrtiny století, ale
nevysvětluje, v čem tyto rozdíly spočívají: „Angelina vyšla tiskem v r. 1821, ale
pojetím a celou formou svou je nám, obecenstvu s moderně strhanými nervy,
vzdálena na kolik století.“ (tamtéţ) Přes pouţívání slov jako jsou „prostičký“,
„naivní“, je v textu přítomná jakási nostalgie po minulých časech: „lítost, ţe my,
děti moderní, chvatné a realisticky neúprosné doby, nemáme více té dětsky prosté
mysli, bychom se z pěkných tirád a veršů ušlechtilé hry mohli doopravdy těšit.“
(tamtéţ) Některá vyjádření objevujíce se v referátech svádějí k dojmu, ţe autorka
nechtěla kritizovat to, co se povaţuje za moderní, ţe si byla vědoma „povinnosti“
přijímat to s nadšením za kaţdou cenu, i kdyţ se o tom občas vyjadřovala s určitou
dávkou ironie.
K tomu, ţe se Moudrá na konci 90. let snaţila ještě (alespoň povrchně)
dodrţovat krok s aktuálním děním v literární kritice, nasvědčuje také její
zdůvodnění odmítnutí Krkavců od Henryho Becquea: „Krkavci jsou kusem
tendenčním, to je první vadou jejich; chtějí s fotografickou věrností podat kus
skutečného ţivota, a to je dnes, po překonaném naturalismu, vadou druhou.“
(Moudrá 1898a: 13) Hlavní příčinou jejího negativního postoje k dílu je tedy jeho
údajný anachronismus; naturalismus se jeví jako neslučitelný s modernismem.
Výše uvedený citát dosvědčuje rovněţ pozoruhodný způsob chápání dalšího
pojmu, tedy tendenčnosti. V další části citovaného textu vysvětluje autorka:
„Tendence kusu je namířena tedy proti francouzskému zákonu.“ (Moudrá 1898a:
13) Tendenčnost tedy znamená snahu změnit stávající společnost pomocí literatury,
vůči čemuţ se Moudrá na sklonku 19. století vymezuje. Literatura si nemá
nárokovat právo měnit skutečnost, nýbrţ ji pouze „věrně“ zobrazovat. Vysvětluje to
nadšení referentky z hry Neznámá pevnina, o níţ píše:
Nová hra pí. Kunětické připadá nám jako tichý pracovník,
jenţ nebojuje pod ţádným praporem s hlučným a širokým heslem,
ale jehoţ práce má tolik skryté působivosti a tolik dobra vykoná, ţe
vyváţí kolik vyhraných bitev. „Neznámá pevnina” nemluví
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o emancipaci ţen z jařma nebo z předsudků, nehlásá volnost lásky
a uplatnění práv mateřských pro ţenu, ani neventiluje nějakou
ţenskou otázku sociální. Máme před sebou fakt, něco co dávno
existuje, proč netřeba bojovat, čeho netřeba se domáhat, čeho jen si
třeba všimnout a uznat: je to nepopíratelný vliv čisté ţeny na muţe,
je to mravní spása muţe dobrou ţenou. (Moudrá 1899b: 9)
Pokud pouţívala Moudrá termín „moderní“ v souvislosti s literaturou,
zacházela s ním často rovněţ jako se synonymem slova „symbolistický“, přičemţ je
obtíţné najít klíč k chápání tohoto druhého pojmu: za symbolistické povaţuje nejen
Zeyerovy texty, u nichţ zdůrazňuje, ţe jsou těţce převeditelné na jeviště, a proto
doporučuje spíše jejich četbu, nýbrţ rovněţ Svobodovu hru Dědečku, dědečku. Zde
dokonce povaţuje „modernost“ a „symbolismus“ hry za důvod jejího nepochopení
kritikou (Moudrá 1897c).
Co se týče pojmu „dekadence“, téměř vůbec jej netematizuje. Zmínku o něm
nacházíme pouze v referátu o Zeyerově hře Doňa Sanča, kde se „dekadentní“ chápe
jako svého druhu póza, kterou případně předvedla Karla Velsova v titulní roli. Tato
póza zahrnuje nejen specifický typ chování, ale především příznačný vnější vzhled:
„Celým zjevem, orgánem i charakteristikou je sl. Velsova svéráznou, svou; něco,
řekli bychom – dekadentního – fin de siècle, je v celém jejím umění. Tak jako ona
v úzké středověké robě vypadají ony průzračně tenounké velkooké postavy
moderních umělců v publikacích a la ,Jugend„ nebo ,Pan‘.“ (Moudrá 1897f: 139)
Slyšíme

v

tom

citátu

ozvěny

synonymního

chápání

modernismu

a dekadence, které – jak uvádí Luboš Merhaut – bylo v českém prostředí běţné
zejména v období před zaloţením časopisu Moderní revue (Merhaut: 44). Navíc je
u Moudré patrné zdůrazňování především chorobnosti a slabosti dekadentního,
tedy pejorativně hodnocených vlastnosti. Avšak pro autorku nepředstavují tyto rysy
negativní kvality, nýbrţ nazírá je jako záměrnou stylizaci.
Je tedy zřejmé, ţe způsob referování či recenzování divadelních her
Moudrou nebyly výsledkem přijetí ţádné promyšlené kritické strategie. Její texty
byly nejčastěji popisné, informativní a do určité míry didaktické; měly často
charakter vyjádření jejích osobních postojů, které se však často snaţila
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objektivizovat. Tato snaha dokázat obecnou platnost svých přesvědčení bude
přetrvávat

v dalších

textech

Moudré;

co

se

v

nich

vytrácí,

je

snaha

o literárněkritický charakter článků.

3.1.2. Literární publicistika Moudré ve 20. století
Není mým úmyslem, aniţ se cítím k tomu povolána, abych mluvila zde
o Zeyerovi a jeho díle jako o literátu, a rozbírala jednotlivé práce
s jakéhokoliv kritického stanoviska. Jde o Julia Zeyera č l o v ě k a,
jakoţto typu člověka hledajícího, duše lidské, bloudící a tápající
v mrákotách, dokud nenajde cestu k S v ě t l u. […]
Literární díla jeho jsou tu jen vodítkem, ne cílem.
(Moudrá 1930: 43)
Články zaměřené na literární problematiku začíná Pavla Moudrá v ţenských
časopisech znova publikovat po více neţ desetileté přestávce. Tyto texty jsou velmi
odlišné od jejích divadelních referátů z 90. let: autorka v podstatě rezignuje na
literárněkritický charakter svých úvah a zaměřuje se na ideový obsah děl nebo na
vyzdvihnutí vlastností jednotlivých spisovatelů, které povaţuje za důleţité. Je zde
patrná změna postoje k tendenčnosti: Moudrá ji jiţ nepovaţuje za něco
negativního, čemu je třeba se vyhýbat, nýbrţ naopak klade čím dál větší důraz na
jednoznačné představení autorova úmyslu, které by mělo směřovat k mravnému
povznesení lidstva.
Kupříkladu na knize Ad astra ji zaujala idea sjednocení citu s myšlenkou,
tedy – podle Moudré – ţenského a muţského prvku (Moudrá 1911ch)37, a Lva
Všimněme si zde změny postojů vůči tomu, co je ţena a jak by pohlaví mělo/nemělo
předurčovat způsob ţivota člověka, jeho vlastnosti a ţivotní dráhu. Podle mě se autorčiny názory
vyjádřené v komentáři k Ad astra nachází v protikladu k přesvědčení vysloveným v referátu na
Taťanu Rěpinu, v němţ upřednostňovala energický, sebevědomý typ profesionálně aktivní ţeny
před ţenou slabou, nacházející jediný smysl ţivota v sebeobětování muţi. Teď naopak tvrdí, ţe Oběť
(s velkým O) je smyslem ţivota ţeny jako pohlaví majícího mravní převahu nad muţem. Tuto změnu
se pokusím blíţe analyzovat v další části práce, kde se stane pochopitelné, ţe co Moudrá na tvorbě
Elizy Orzeszkowé (1841–1910) oceňovala. Pro polskou autorku je totiţ charakteristická snaha
nepřekračovat v literatuře to, na co je společnost u píšících ţen zvyklá. Orzeszkowá konsekventně
oddělovala svůj soukromý ţivot od veřejného, tedy také literárního: její pozitivistická tvorba bývá
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Tolstého si cení za jeho upřímnost chápanou jako shodu mezi hlásaným
přesvědčením a skutky:
Jako pravého hrdinu zdobí Tolstého především jeho velká upřímnost.
Ta je jeho význačnou vlastností. Byl upřímným ve své „Zpovědi“, byl
upřímným ve svém hlásání evangelia Kristova, a zůstal upřímným
do posledního dechu. K čemu se dopracoval jako k pravdě, co uznal za
jedině správné, na tom nepřestával theoreticky. Kaţdou svoji zásadu
dokumentoval celým svým ţivotem. S plnou upřímností hrdiny.
(Moudrá 1910c: 327)
Neznamená to však, ţe nemá na zřeteli literární či estetické kvality děl; je si
spíše vědoma své vlastní nekompetence v tomto oboru, a chce se vyjadřovat pouze
k těm aspektům, které jsou pro ni podstatné, a které – jak předpokládá – jsou
zásadní pro pochopení díla nebo autora; je pravděpodobné, ţe rovněţ chtěla, aby
její interpretace či spíše úvahy o literatuře pochopily i literárně nevzdělané
čtenářky.
Své diletantství Moudrá dokonce přímo přiznává a toto vyznání působí jako
svého druhu stylizace, mající za úkol zmenšit význam její osoby a taktéţ
vyzdvihnout velikost konkrétního autora, díla, a především idejí, které šiří, a –
zdánlivě paradoxně – objektivizovat jejich správnost. O Tolstém se rozhodne psát
nikoli jako o spisovateli nebo filozofu, nýbrţ jako o člověku, který dovedl překonat
hřích a našel náleţitou cestu ţivota, tedy jako o člověku ţijícím v podobných
rozporech jako ostatní lidé:
Nechť povolanější péra oceňují význam hrdiny Tolstého jako
náboţenského filozofa, spisovatele i hlasatele prostého, přirozeného
ţivota práce, mým skromným lístkem ve věnec jako paměti budiţ
toto obdivuplné pokoření se před člověkem–hrdinou, který dovedl
projíti výhní hříchu a vytvořiti se v ní v ryzí zlato. (Moudrá 1910c:
328)
Podobně v pojednání o Sňatku slečny Gimelové od René Bazina a Opuštěné
polskými historiky řazena k „mírnému emancipačnímu hnutí“ (Borkowska–Czermińska–Phillips:
71), nevyvolávala ţádné kontroverze, na rozdíl od autorčina nekompromisního soukromého ţivota
(tamtéţ: 72–73). Pavlu Moudrou muselo oslovovat Orzeszkowé zobrazení ţeny jako stráţkyně
mravnosti, ochotné vzdát se soukromého štěstí pro vyšší ideu.
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od Ludmily Grosmanové-Brodské zdůrazňuje Moudrá v prvním odstavci
subjektivitu své výpovědi: „Ne kritika. Ne reklama z kamarádství. Jen myšlenková
úvaha, jeţ vznikla při čtení dvou knih, úplně protilehlých svou náladou, stylem
i vnitřní náplní.“ (Moudrá 1925c: 55) V další části však rezignuje na jakékoli
náznaky osobního uchopení textů a celý článek vyznívá spíše jako popis nezávislý
na jeho autorce.
Komentáře vztahující se k literárnosti děl se v článcích z tohoto období
objevují jen několikrát, jsou stručné a Moudrá je formuluje velmi obecně.
Kupříkladu formální stránku básní Carmen Sylvy charakterizuje takto:
Rým má lehký, nenucený; krása myšlenek vyjadřuje se v básních
jejích dokonalou formou. Má bohatý repertoir tvorby: od lehkého
vaudevaillu a příleţitostných veršů aţ k vzletnému vzrušení
úchvatné epiky, od allegorické pohádky aţ po novely, čerpané přímo
z reality ţivotní. (Moudrá 1914c: 15)
Tato citace dokládá, ţe autorka má stále na zřeteli formální stránku díla; její
opomenutí ve většině úvah Moudré můţeme vykládat jednak jejím zaměřením na
čtenářky ţenských časopisů, které nemusely být nutně literárně vzdělané, tak
i jejím chápáním úkolů literatury v tomto období: literatura a umění vůbec měly
slouţit vyššímu cíli povznesení lidstva, na nějţ měla vliv v první řadě idea obsaţená
v díle.
Knihy, o nichţ psala, si často vybírala právě s ohledem na jejich vyznění
anebo v nich hledala prvky, které by mohly být pomocné v realizaci jejích cílů. Je to
velmi zřetelné v textech, které publikovala jako redaktorka Ţenských listů v roce
1923. Kupříkladu recenze na knihu Paměti domobrance 28. pluku z války světové
1914–1918 od Josefa Šefla se jí stává záminkou k šíření pacifistických idejí (Moudrá
1923d). Z knihy Frederika van Eedena přejímá pouze titul, Radostný svět, aby
vyjádřila svou nespokojenost se stávající společností, v níţ radostně můţe ţít jen
muţská polovina lidstva, protoţe ţeny jsou stále diskriminovány (Moudrá 1923a).
Záměru

mravního

povznesení

člověka

podřizovala

Moudrá

rovněţ

překladatelskou činnost.38 V úvodu k překladu Vzletů lidstva od Berthy von Suttner

38 Ovšem o překladatelské tvorbě Moudré do určité míry rozhodovali nakladatelé. Z dochované
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přiznává, ţe občas překlad vyuţívala jako nástroj propagace konkrétních myšlenek,
tedy sama provozuje to, co dříve odmítala, tedy tendenci v tvorbě, jak literární, tak
překladatelské:
Kaţdý překlad knihy má jistý účel. Buď šíří se dílo, vydané původně
v cizím jazyku, překladem pro cenu svou literární. […] Jiný účel
překladu knihy je šířiti ideu, v knize tendenčně vyslovenou.
Překladem propaguje se ta či ona dobrá myšlenka. Spisovatel něco
svou knihou chtěl, je hlasatelem té či oné reformy, apoštolem toho či
onoho hnutí. Čím více se kniha jeho překládá, tím více vniká obsah
její do všech myslí. Nemůţe kaţdý znát mateřskou řeč autorovu,
proto tlumočí překladatel jeho slova svým krajanům. (citát za
Dolečková 2009: 33)
Za účelem shrnutí myšlenkových obsahů děl odstupuje autorka nejen od
snah o literárněkritický, nýbrţ rovněţ o referující charakter svých úvah.
Zdůvodňuje to v textu věnovaném spisu K světlu Maxa Theona, publikovaném pod
pseudonymem Aia Azis: „Nezabývám se líčením děje Azizova: K Světlu! Stejně jako
se nezabývám, vidím–li velkou vznešenou osobnost člověka, posuzováním jeho bot
a líčením střihu jeho šatu. To vše je jen forma, jen zevní prostředek K Světlu!“
(Moudrá 1925d: 330) Zde je evidentní spisovatelčin nezájem o fabuli díla, kterou
nazývá „jen formou“, tedy povaţuje za něco nepodstatného, svoji pozornost obrací
pouze k idejím v díle obsaţeným. Ty získávají na významu teprve, kdyţ jsou
čtenářem nejen odhaleny, ale především vyuţity jako svého druhu ukazatel správné
cesty ţivota, vedoucí k ideálu dobra. K dobru můţe však vést jedině dílo nebo
spisovatel, který splňuje kritérium pravdivosti. Toto kritérium chápe spisovatelka
jinak neţ na konci 90. let: nejedná se teď o pravdivost ve smyslu věrného zobrazení
skutečnosti v literatuře39, nýbrţ o jakýsi duchovní ideál Pravdy s velkým P. Ideál,
po kterém by měl autor touţit, a ke kterému by měl vést čtenáře svými texty. Tuto
Pravdu našel podle Moudré Tolstoj, a proto diametrálně změnil svůj ţivot,
korespondence však víme, ţe s mnohými byla autorka v kontaktu a měla notný vliv na jejich
rozhodnutí (Dolečková 2009: 98–99).
39
Textem, v němţ se Moudrá do jisté míry vrací k poţadavku pravdivosti jako věrného
zobrazení mimotextové skutečnosti, je úvaha na téma Opuštěné od Grosmanové-Brodské: „Jímá
tím, ţe je veskrze pravdivá; je to Ţivot sám, trpký, zahořklý osud, jímţ stiţena byla dívenka, sotva
pětiletá.“ (Moudrá 1925c: 55)
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a hledala ji také Carmen Sylva, která díky zkušenosti utrpení dospěla na sklonku
ţivota k názoru, ţe Pravda není nikde venku, nýbrţ nachází se v nitru člověka:
Hledala Pravdu v umění, ve vědách, hledala ji v bolestech ţivota,
u úmrtních loţí svých nejdraţších bytostí, otce, bratra, přítelkyně,
dítěte i manţela.
Hledala Pravdu v lásce, v manţelství, v mateřství, hledala ji posléze,
po všech bolestných ztrátách a zklamání, v hojení ran a v mírnění
cizích bolestí.
Ale vţdy zdálo se jí, ţe Pravdy není nikde. Aţ Utrpení ukázalo jí
skutečné sídlo Pravdy, a básnířka na konec doznává: ,Proč jsem
bojovala a trpěla? Vţdyť Pravda byla stále zde, kolem mne, ve mně,
a chci nyní zemřiti!„ (Moudrá 1916b: 113)

Teozofie a literatura
Ukazuje se tedy, ţe proklamované diletantství není (jediným) důvodem, proč
Moudrá ve svých textech odmítá přikládat velkou váhu základním kategoriím
literární kritiky. Povaţuje je za nepodstatné, coţ dokládá citace z článku
věnovanému knize K světlu:
Nepřiléhá mi k ní dosti název románu, ač je psána zevně jako
literární skladba taková […] Jsou stránky, které zazáří duchové,
fysické písmo mizí, ba mizí i okolí v němţ čteš a jsi pojednou zahalen
jakýmsi fluidem, sám nehmotný a éterický […]. A v duchovém oparu
tom pobleskuje […] Poznání. (Moudrá 1925d: 330)
Autorka si tedy je plně vědoma kategorií literárněkritické analýzy, ale tvrdí, ţe
nejsou schopny vystihnout jádro věci. Její postup výstiţně charakterizuje věta
z knihy Za světlem Komenského, v níţ interpretuje Hlubinu bezpečnosti a Cestu
světla jako výraz přesvědčení mystika Komenského, touţícího po světle, a hledá
styčné body mezi texty a buddhistickým učením: „Snaţme se probrati obsah
,Hlubiny„, ne dle litery, ale dle ducha.“ (Moudrá 1933: 7)
Vliv spirituálních zájmů na vnímání literatury u Pavly Moudré nejplněji
dokazuje článek „Po stopách boţského sebepoznání ve starší literatuře české“
39

(Moudrá 1929). Autorka si v něm dává za úkol sledovat českou literaturu z pohledu
teozofie, coţ se ve velké míře omezuje na hledání poukazů „na moudrost indickou“
(tamtéţ: 71). Tvrdí, ţe pohanská doba znamenala pro Čechy národní rozkvět, čehoţ
důkazem mají být báje a pohádky z tohoto období, v jejichţ symbolice se údajně
projevoval duch boţského sebepoznání (tamtéţ: 38). Příchod bránící hlubšího
pojetí ţivota, dogmatického křesťanství učinil tomu rozkvětu konec a doklady
o mytických sklonech „starých Čechů“, pramenících z indického původu národa,
museli objevovat Erben a Němcová. Těmito doklady jsou kupříkladu pohádka
Dlouhý, Široký a Bystrozraký, líčící pohanskou představu o zakleté přírodě, a Tři
vlasy děda Vševěda, v níţ hrdinovy výpravy interpretuje Moudrá jako cestu za
osvobozením, „skrytou Cestu – yogu“ (tamtéţ). Stopy „ducha boţského
sebepoznání“ se nachází také u Husa a Chelčického, které jsou podle ní napsány za
úkolem sbratření lidstva. Ještě více se Pravdě blíţí Komenský, zejména v Hlubině
bezpečnosti, v níţ na spříznění se staroindickou naukou poukazuje mimo jiné
srovnání všeho tvorstva s řetězem, v němţ všechny části jsou na sobě zaloţené,
a především základní myšlenka spisu, tedy „ryze budhistické přirovnání světa ke
kolu“ (tamtéţ: 39–40).
Národní obrození interpretuje autorka jako „rozdmychávání ohně ducha
poznání, jehoţ jiskry zdánlivě byly zdušeny“ a zvláštní zásluhy na tom přiznává
Josefu Dobrovskému a Josefu Jungmannovi. Dále u Jána Kollára a Jana Erazima
Vocela oceňuje poukazy k Indii jako kolébce Slovanstva a u Jana Evangelisty
Purkyně vnímání země jako oduševnělé bytosti (tamtéţ: 69). Dalšími spisovateli,
které jmenuje, jsou Jan Neruda, Boleslav Jablonský40, František Ladislav
Čelakovský, Sofie Podlipská a Svatopluk Čech, avšak nejvíce místa věnuje Juliu
Zeyerovi a Otokaru Březinovi, jeţ pokládá téměř za mluvčí boţské moudrosti
a přirovnává je k Prométheovi.41 Cituje Zeyerovy výroky z Ondřeje Černyševa,

U Jablonského se Moudrá poznamenává: „V Jablonského Otcovské moudrosti je mnohé
zrnko pravdy, ale vadí neumělé vyjadřování. Jablonský je často blízký boţskému poznání, jen škoda,
ţe je vyjadřuje neladnými verši.“ (Moudrá 1929: 70) Je tedy zřejmé, ţe má neustále na zřeteli
estetickou hodnotu literárního díla.
41
Obdiv k Zeyerovi, kterého několikrát přirovnává k Jeţíšovi, a k Březinovi projevuje se
v mnohých textech Moudré. Jedná se nejen o jejich tvorbu, ale také o ţivotní styl a zájmy, které měli
s autorkou společné: Březina se na popud Anny Pammrové soustavně zabýval východní filozofií;
Zeyer byl dokonce od roku 1893 členem Theosofické společnosti (Zdraţil: 29). Podle informací
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Domu u tonoucí hvězdy a Karolinské epopeje, aby dokázala básníkovo přesvědčení
o existenci duše země, jeho touhu po pravdě a úsilí o sebepoznání (tamtéţ: 71).
U Březiny jako „nejvyššího velikána“ oceňuje jeho sestup „s výšin svého
transcendentního poznání“ k „malým a trpícím“ bratrům a ideu bratrství, které je
básník stoupencem. Charakterizuje jeho tvorbu z určitého úhlu pohledu, neuvádí
však ţádné fragmenty: „To je zhuštěně jasný obsah celého díla Březinova, z nějţ
není mi moţno na doklad uváděti citáty.“ (tamtéţ: 72)
Tento výčet českých spisovatelů má za cíl sledovat stopy boţského
sebepoznání v literatuře, ale je zjevné, ţe právě tyto tvůrce pokládá Moudrá za
nejcennější v české literatuře vůbec. Přibliţují se totiţ Pravdě, tedy konečnému cíli
lidského poznání: „Tuchy a vise básníků jsou oproti omylné rozumové vědě
neomylny a vţdy Pravdě blíţ.“ (tamtéţ: 70)

Změna způsobu psaní?
Výše zmíněný článek je v podstatě pokusem o vědecké postiţení spirituálna
v literatuře. Jeho styl a stavba zaloţena na chronologii není nijak zvláštní. Pouze
obsah je pro tento druh projevu netypický.
V emancipačních časopisech najdeme však počínaje prvním desetiletí 20.
století texty Moudré, které tento způsob psaní překračují. Je oprávněné mluvit
o dvojím stylu jejích článků. První se podobá tomu, který známe z jejích
divadelních kritik a jedná se o tradiční způsob uvaţování o literatuře, přítomný v
recenzích většiny autorů. Ve druhém druhu článků se však setkáváme se zajímavou
změnou jejího stylu: téměř úplně se zde vytrácí věcnost výkladu a na jejím místě se
objevují čím dál více abstraktní popisy, v nichţ určité pojmy – Láska, Cit, Světlo,
Poznání, Pravda, Ţivot – jsou psány velkým písmenem. Tato změna je patrně
zapříčiněná obsahem sdělení, inspirovaným teozofickým učením – nelze jej
jednoduše vyjádřit v rámci převládajícího „racionálního“, zaloţeného na binárních
opozicích

způsobu

psaní,

protoţe

se

týče

nadsmyslového

poznání,

nepostihnutelného smysly a rozumem. Je zde však nutno zdůraznit, ţe styl si
uveřejněných v Ţenském světě přeloţila Moudrá do němčiny Zeyerovy aforismy pod titulem „Julius
Zeyers Gedanken“, které vyšly v německém teozofickém listě Blätter zur Pflege des höheren Lebens.
(An. 1905)
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publicistka nevolí v rámci principu buď-anebo; ve svých článcích uplatňuje spíše
celou škálu moţností a volně se pohybuje mezi těmi krajními póly, nezřídka je
slučuje, jak je tomu kupříkadu v článku „Po stopách boţského sebepoznání ve starší
literatuře české“.
Autorčin nový způsob psaní se vyznačuje často velkým počtem emotivně
zabarvených slov a metafor i přirovnání; v portrétu Carmen Sylvy píše: „Kde
Carmen Sylva přenáší děj svých novel či básní na rumunskou půdu, tíhne vţdy
zřejmě k romantismu, jak toho je na př. dokladem novela ,Tchýně,„ jejíţ melodie zní
jako divoká píseň rumunských cikánů.“ (Moudrá 1914c: 14) nebo: „Bolest nemoci,
led povinnosti, která odvádí od ţáru lásky – všechno chápe z hluboka, ze zdrojů
nejhlubších tajů lidské bytosti. […] Je to jakoby ji, kdyţ tělo její usne, genij lidskosti
vodil ke krvácejícím srdcím, jako vodil genij malíře Grotgera po bojištích.“ (tamtéţ:
16) Tropy Moudré čerpají často ze světa přírody, čehoţ nejvýraznější ilustrací je text
věnován Pavle Maternové (Moudrá 1918i), jiţ v titulu nazvané „květem v ústraní“.
Tento článek se hýří anaforami a vykřičníky, Moudrá nešetří ani pouţíváním tří
teček, čímţ dodatečně zdůrazňuje expresivitu a emotivnost: „Nikdo za Tebou
nestál, nikdo neprotěţoval, nikdo do světa chvástavou kritikou Tvé jméno
nerozhlašoval…“ (tamtéţ: 304), „Básnířko melancholie lesů! Cítíš jejich podzimní
smutek, teskníš s duší stromu, v Dryadu se měníš, zmíráš s dechem bříz a sosen.“
(tamtéţ)
Několik textů z tohoto období je moţno nazírat „pod lupou genderu“42 –
genderový úhel pohledu – přesto, ţe se jako kategorie analýzy objevil později – se
stává velmi uţitečným nástrojem k jejich interpretaci. Je v nich totiţ přítomen
pokus vyhnout se instrumentálnímu pojetí jazyka, zaloţenému na bipolárních
významových opozicích, hierarchické organizovanosti, homogenizaci heterogenity
skutečnosti či nároku na univerzální racionalitu a antropocentrismus – tedy snaha
vyhnout se tomu, co je dnes povaţováno za základní kvality falogocentrismu
(Matonoha: 94–101). Texty Moudré občas svádí k hypotéze, ţe se snaţila najít
určitý prostor, v němţ je moţno – jak bychom dnes řekli – destabilizovat
falogocentrický diskurz a děje se tak zejména v případě článků pojednávajících
Toto pojmenování jsem převzala od Martiny Pachmanové z titulu její knihy Neznámá území
českého moderního umění: Pod lupou genderu (2004).
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o literatuře. Pro názornost si zde dovolím citovat úryvek z textů o Rozjímání od
Marie Baciocchiové:
Její zpěvy jsou jako ony zázračné výkvěty mořských hlubin,
u nichţ nepoznáváš, kde končí ţivot rostlinný a kde začíná ţivot
organismu. Mníš, nádherný květ – a je to zvíře; zříš pohyb – a je
to rostlina. A u Marie Baciocchiové plyne voda – a je to ţivot
lidský; mníš, ţe lidský sten a hlas, a zatím jen to zpívá
v borovicích vítr. (Moudrá 1911g: 134)
Moudrá tématizuje mnohost či nejednoznačnost reality a tato nejednoznačnost se
pro ni stává pozitivní hodnotou. V další části článku narušuje ještě další
charakteristiku falogocentrického diskurzu, tedy uspořádání skutečnosti na
základě systému bipolárních opozicí, včetně opozice subjekt-objekt:
Její duše, nevěsta čistá a vroucí, snoubí se s Veškerenstvem
v nejpřirozenějším pantheismu. O n a je řekou, lesem, květem
i mořem, o n a to zpívá, vane i duje, i lidským hlasem mluví
v prostém rybáři, i v dívkách, jeţ jdou k řece […].
Její smutek je radost a v jejím plesu je věčný tichý bolný sten.
(ibid.)
Moudrá však samozřejmě o ţádném falogocentrismu a nutnosti jeho
subverze neuvaţovala a uvaţovat ani nemohla. Je nutno mít na paměti, ţe tento
způsob psaní, subverzivní vůči falogocentrismu, je u Moudré nikoli výsledkem
soustavné reflexe na téma „ţenského psaní“, nýbrţ efektem jednak její kritiky
civilizace, spojované často s muţským prvkem, jednak jejích spirituálních zájmů,
které nutně ovlivňovaly všechna pole jejích aktivit: rovněţ literární publicistiku či
úvahy týkající se „ţenské otázky“. V těchto textech se mění její perspektiva
a těţiště: místo, aby se zaobírala řešením konkretních problémů nebo věcným
popisem určitých jevů, klade důraz na duchovní základy ţivota, které by měly být
v literatuře vystiţeny.
Právě učení teozofie a dalších spirituálních i mystických hnutí, s nimiţ
publicistka sympatizovala, jí dovolily vidět spojení mezi básníkem a celým světem:
„Básnířkou výmluvného mlčení je moţno nazvati Marii Baciocchiovou. V jejím
mlčení je věčný rhytmus moře, rhytmický oddech světla a tmy, bušení dechu času.“
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(ibid.) Skrze úzké spojení se všemi fenomény přírody a světa vůbec se pak básník
přibliţuje bohu, který je všudypřítomný.43

Role básníka
Autorka sice problematice role či poslání básníků nevěnovala ţádný článek,
ale úvahy na toto téma nacházíme fragmentárně v několika jejích textech.
Jak jsem se snaţila poukázat v analýze článku „Po stopách boţského
sebepoznání ve starší literatuře české“, připisuje Moudrá básníkům44 schopnost
vidět více neţ obyčejný člověk, překračovat materiální svět a tímto způsobem blíţit
se k Poznání. V rozsáhlém článku „Richard Wagner a jeho láska k přírodě“
konstatuje: „Básník jako věštec vidí za formy a proniká aţ k podstatě věcí.“
(Moudrá 1914f: 72) Toto tvrzení rozvíjí v textu „Co člověka povznáší?“ zařazeným
do Obrození duší:
Na křídlech poesie vznáší se duše do sfér, kam nevniká všednost
a malichernost tohoto světa. Básník a prorok mají mnoho
společného, a často básník v nadšení svém dohaduje se věci, která
skryta zůstává pilnému badání učencovu. Pravý básník je
průkopník, je ukazatel cesty, je věštec, je ten, jehoţ slovy povznáší se
často celý národ, jiţ snad za mrtvý pokládaný, ke svému vzkříšení
a k novému ţivotu. (Moudrá 1926: 96)
Básník je tedy schopen překonat materialistické vnímání světa a dostat se na
úroveň duchovní, tedy jedinou pravdivou. V citovaných výrocích je očividné
dědictví romantismu, ale navíc je u Moudré role básníka spjata s ideálem mravního
povznesení lidstva. Básník by měl tomuto ideálu slouţit. „Ale básníci byli ode vţdy
svrchované Pravdě blíţe neţ omylná věda. Jejich věštecký zrak proniká aţ do hlubin
Bytí. Vidí dál a jistěji a bývají věštci neomylnými.“ – píše spisovatelka v textu
„O duši zvířete“ z Obrození duší (Moudrá 1926: 54). Toto hlubší vidění, směřující
k poznání Pravdy, zahrnuje několik oblastí. Ve zmiňovaném textu věnuje Moudrá
pozornost zacházení se zvířaty, coţ zřejmě souvisí s jejími aktivitami v hnutí na
Podobně byla přesvědčena o sloučení ţeny s bohem, čemuţ bude věnována pozornost v další
části práce.
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Slovo „básník“ pouţívá Moudrá v širším smyslu, který zahrnuje spisovatele a umělce.
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ochranu zvířat a přesvědčením o potřebě sbratření, zahrnujícím nejen lidi, ale
i ostatní ţijící bytosti. Z toho vyplývá i nutnost pochopení zvířecí duše, k němuţ
nejplněji dospěl Julius Zeyer (tamtéţ: 68).
Několikrát zdůrazňuje autorka rovněţ roli básníků ve vytváření národní
identity nebo tvoření národních tradic:
Básníci jsou to v prvé řadě, kteří probouzejí národnostní cítění. My
do nedávna národ v porobě udeptaný, víme nejlépa, zač vděčíme
svým básníkům buditelům. Oni to byli, naši Neruda, Svatopluk Čech,
Krásnohorská a četní jiní, kteří národ udrţovali ve víře v šťastnější
budoucnost. Jimi neseni vzhůru, dovedli jsme s vrcholku hory zříti na
obzoru jitřenku svobody. A výše ještě, v oblast nesmrtelných duchů
nese nás úchvatná sloka Březinova, nebo z cizích básníků, mistrně
nám ztlumočených, hymny Viktora Huga a velepísně básníka Indie
Rabindranatha. (tamtéţ: 96)
Ovšem Moudrá není v dovolávání se nacionálních úkolů básnictví
konsekventní: v jiných textech volá po sbratření lidstva bez rozdílu na národnosti.
Tyto dvě protichůdné tendence jsou dalším příkladem rozporuplnosti autorčiných
výroků a dokládají, ţe se nedopracovala ţádné soudrţné filozofie.
Za další rozpor bychom mohli povaţovat ukládání úkolů literatuře, z nichţ
nejpodstatnějším je pro spisovatelku povznesení lidstva, při opakovaném odmítání
tendenční literatury. Po roce 1910 neodmítá jiţ Moudrá tendenci v literatuře, coţ
dokonce dokazují i první odstavce článku „Ţena budoucna“, v nichţ literatuře
přiznává schopnost ovlivnit společnost, v tomto konkrétním případě ovlivnit
vnímání ţeny muţi a také způsob chování ţen: v moderní literatuře je údajně
vyjádřen nesprávný názor na ţenu a pod vlivem moderní četby muţi ztrácí respekt
k ţenám, ţeny se naproti tomu snaţí chovat jako hrdinky románů (Moudrá 1915b:
37).
Tendenci v literatuře chápe jako snahu o prosazení určitých ideálů, coţ však
neznamená, ţe nepřikládá váhu kvalitě literárních textů. Ta pro ni zůstává stále
důleţitá a vyplývá především z básníkova talentu. V poezii oceňuje spontánnost
projevu, lehkost, nenucenost; báseň má být jakýmsi „přírodním“ výjevem duše
básníka, není řemeslem; tvorba nemůţe být nucená, vyumělkovaná. Dobře psát
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můţe jen ten, pro koho je to potřebou, nutností, nikoli pouhou hříčkou.
Pavla Moudrá nebyla nikdy profesionální literární kritičkou. Její intuitivní
úvahy o literatuře byly spojeny s ideály, které by literatura měla šířit, a cíli, jichţ by
měla dosáhnout. Nezaměřovala se na literárnost textů, nýbrţ na jejich obsah
a účinek. Literatura by podle ní měla totiţ být jedním z prostředků k mravnímu
povznesení lidstva: v devadesátých letech je pojímala Moudrá jako řešení či
problematizování konkrétních sociálních problémů současnosti. V pozdním období
se jednalo spíše o spirituální povznesení: pomocí literatury můţe vzniknout „nový
člověk“ jako přirozený pokračovatel člověka minulosti a současnosti, čím dál více
blíţící se Pravdě. Podobný přesun důrazu můţeme pozorovat v publicistice
pojednávající o mírovém hnutí, vegetariánství a v neposlední míře o ţenském
hnutí.
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3.2. Ženská témata v publicistice Pavly Moudré
Názory Pavly Moudré na takzvanou ţenskou otázku jsou pro dnešního
čtenáře mnohdy velmi konzervativní a snadno mohou být posuzovány jako
nefeministické nebo dokonce i „antifeministické”. Takové vnímání názorů této
aktivistky (a mnoha dalších soudobých feministek) je však ahistorické: feminismus
není ţádné unifikované, neměnné hnutí, existující ve vakuu. Feministické koncepty
jsou odvislé od mnoha faktorů a vţdy se odvíjí od doby, v níţ vznikají. Navíc
existuje synchronicky více feministických konceptů a z tohoto důvodu lze spíše
hovořit o mnoha různých feminismech spíše neţ o jednotném feminismu.
Problémy s vymezením definice ţenského hnutí nacházíme jiţ sporadicky od
začátku 20. století v článcích publikovaných v ţenských časopisech. V heslu
„Ţenská emancipace (feminismus)” v Ottově slovníku naučném, jehoţ autorkou je
Františka Plamínková, čteme:
1. Ţ e n s k á o t á z k a je problém, v němţ jde o oprávněnost nároků
ţeny na uznání celého lidství jejího a důsledků z toho plynoucích.
2. Ţ e n s k é h n u t í je činorodé úsilí širokých mass o rovné hodnocení
ţeny s muţem po stránce individuální, sociální i mravní, s tendencí po
vyrovnaném a krásnějším souţití obou pohlaví. (Plamínková 1908:
803)
Přes jednoznačnou definici na začátku hesla jiţ tehdy byla patrná mnohost
cílů, k nímţ ţenské hnutí spělo. Autorka hesla tyto cíle rozděluje do čtyř skupin:
první je individuální svoboda, k níţ počítá také poţadavek neomezených moţnosti
vzdělávání pro ţeny; druhou tvoří cíle „sociální a éthické“, tedy mimo jiné umoţnit
ţenám moţnost vykonávat všechna zaměstnání a odstranění dvojí morálky,
prostituce a povinného celibátu; Plamínková dále zmiňuje politické účely, z nichţ
nejdůleţitější je volební právo; jako poslední zaznamenává aspekty rodinného
ţivota: ţeny chtějí mít v rodině postavení rovné muţům, poţadují hospodářskou
nezávislost a rodičovskou moc (tamtéţ: 806). Autorka vyjmenovává tyto účely jako
sloţky emancipačního hnutí, důleţité je však především to, ţe jiţ na začátku 20.
století různé feministky kladly důraz na odlišné poţadavky, které byly nezřídka
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kontradiktorní.
Definování feminismu jako hnutí se tedy setkává s mnoha úskalími, přesto je
moţno – a dokonce nutno, pokud existenci feminismu chceme obhájit – definovat,
kdo je feminista či feministka. Velmi výstiţnou definici podává Karen Offen
v článku „Defining Feminism: A Comparative Historical Approach”, v němţ píše, ţe
feminista či feministka je
female or male, whose ideas and actions (insofar as they can be
documented) show them to meet three criteria: (1) they recognize the
validity of women's own interpretations of their lived experience and
needs and acknowledge the values women claim publicly as their own
(as distinct from an aesthetic ideal of womanhood invented by men)
in assessing their status in society relative to men; (2) they exhibit
consciousness of, discomfort at, or even anger over institutionalized
injustice (or inequity) toward women as a group by men as a group in
a given society; and (3) they advocate the elimination of that injustice
by challenging, through efforts to alter prevailing ideas and/or social
institutions and practices, the coercive power, force, or authority that
upholds male prerogatives in that particular culture. Thus, to be a
feminist is necessarily to be at odds with male–dominated culture and
society. (Offen: 152)
Na základě této definice lze tedy Pavlu Moudrou jednoznačně povaţovat za
feministku, jeţ své názory, proměnlivé a občas si protiřečící, prezentovala mimo
jiné v různých ţenských časopisech. Od konce 90. let 19. století publikovala
v ţenských časopisech články týkající se „ţenské otázky“. Jedná se jak
o publicistické útvary, v nichţ autorka vyjadřuje své vlastní názory, tak o články, jeţ
jsou jakýmsi shrnutím její (nejen) feministické četby anebo komentářem k ní.
Úvahy týkající se „ţenské otázky“ Moudrá navíc vkládá i do svých divadelních
referátů a textů zaměřených na problémy alkoholismu či války.
Během téměř čtyřiceti let, z nichţ pocházejí mnou zkoumané články, se
některé z názorů aktivistky nezřídka měnily. Do obzoru jejího zájmu vstupovaly
nové problémy, měnil se způsob uvaţování, úhel pohledu a zřejmě také inspirace
a vlivy, jimţ Pavla Moudrá podléhala. V další části této kapitoly bych se ráda
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zaměřila jak na neměnné body její feministické publicistiky, tak na její
transformace.
Témata, jeţ se v článcích opakovaně vyskytují, zahrnují především kritiku
dvojí morálky pro ţenu a muţe a soudobého způsobu uzavírání sňatků45, úvahy na
téma postavení ţeny v různých náboţenstvích, zejména v křesťanské církvi,
komentáře k problému sexuality a člověka (ţeny i muţe) jako pohlavní bytosti
a také k mateřství jako úkolu ţeny. Tento poslední bod dnes vyznívá velmi
konzervativně a bývá často spojován s „antifeministickými“ interpretacemi rodu; na
přelomu století a v první polovině 20. století tímto způsobem však vnímán nebyl:
mateřství bylo tehdy základním paradigmatem feministického myšlení nejen
v českém prostředí (srov. Bahenská–Heczková–Musilová 2011b), ale rovněţ
v západní Evropě (srov. Allen).
Pozoruhodné je, ţe se Moudrá na počátku své dráhy soustřeďovala primárně
na kritiku morálky stávající české, respektive rakouské, společnosti, vplétajíc
k tomu obecné poznámky na téma ţenské, popř. lidské, přirozenosti. Aţ počínaje
prvním desetiletím 20. století lze pozorovat posun těţiště jejích zájmů k více
vizionářským textům, předpovídající vývoj lidstva a s ním samozřejmě i ţenských
otázek.

Moudrá se soustřeďovala především na kritiku poměrů v soudobé české společnosti;
v Ţenském světě však publikovala rovněţ dlouhý článek „Ruská ţena z lidu“ (Moudrá 1898ch),
v němţ si kladla za cíl popsat postavení ţeny v ruských vesnicích. Tento text povaţuji však spíše za
analýzu ruské rurální společnosti obecně (samotná autorka přiznává: „Stať o postavení ţeny nedá se
vytrhnouti z celku muţického a částečně i z všeobecně ruského ţivota. Proto jsme nuceni pro úplnost
líčení sáhnouti občas hlouběji do té směsice poměrů celé říše.“ tamtéţ: 241) neţ za analýzu její
ţenské části, a proto se mu nebudu ve své práci podrobněji věnovat.
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3.2.1. Dvojí morálka a manželství jako obchod
Odsuzování morálky soudobé společnosti Pavlou Moudrou je patrné jiţ ve
dvou povídkách, jeţ publikovala roku 1896 v Ţenském obzoru: v „Arabesce“
(Moudrá 1896a) a „Dvojí nevinnosti“ (Moudrá 1896b). Hrdinku „Arabesky“ Helenu
Paulovou opustí muţ, coţ se stane hlavním tématem městských klepů a příčinou
odjezdu ţeny. Kdyţ se po dvou letech vrátí a začne se scházet se studentem, který je
do ní zamilovaný, je to pro zdejší společnost pohoršující. Vypravěč(ka) však
vyzdvihuje „potřebu lásky, té něţné, hluboké, odevzdané lásky čisté ţeny“ a staví se
proti falešné morálce, pro níţ je oficiální svazek manţelství důleţitější neţ upřímný
cit. Podobné téma je pojednáno v „Dvojí nevinnosti“, v níţ společnost odsuzuje
svobodnou Františku za to, ţe má dítě s muţem, jehoţ miluje, ale s nímţ není
svázána manţelstvím. K protikladu k tomuto modelu vztahu je tu postavena bohatá
slečna Annuška, jeţ se schází s muţi, nepohoršuje však společnost, protoţe všechno
probíhá pokradmu a neporodí dítě (v povídce je velmi výrazně sugerováno, ţe si
slečna nechá provést interrupci).
Tyto dvě tendenční povídky tématizují problémy, jeţ od devadesátých let 19.
století byly velmi často diskutovány, a to nejen feministkami: svobodné mateřství,
otázka potratu a pokrytectví měšťanské morálky.46 V kontextu literární
a publicistické produkce Moudré jsou tyto povídky velmi odváţné a do určité míry
odlišné od názorů, jeţ autorka vyjadřovala později. Liberální přístup k problému
předmanţelského pohlavního styku, samozřejmě pouze mezi dvojicí milujících se
lidí, zde rozhodně vyplývá z přesvědčení pětatřicetileté autorky. Tento její postoj se
brzo změnil a postupně se vyhraňoval47, byl ale velmi silně ovlivňován soudobými
debatami na výše zmíněna témata.

Bebel a Viková-Kunětická
Tyto debaty nevznikaly ve vakuu, ani se neodvíjely pouze v prostředí
Ke problematice postavení ţeny v české společnosti přelomu 19. a 20. století srov.
Lenderová 1999, Musilová 2007.
47
V roce 1916 Moudrá vzpomene „mravní čistotu“ Terézy Novákové a přizná, ţe v druhé
polovině 90. let, kdyţ se s Novákovou pravidelně setkávala, nechápala její ideál mravní čistoty,
nerozuměla, proč jí redaktorka Ţenského světa dává za vzor Jane Eyrovou. Musela dospět, aby jí
porozuměla (Moudrá 1916c).
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několika mála ţen snících o emancipaci „druhého pohlaví“. Takzvaná ţenská otázka
se stávala široce diskutovaným tématem a věnovali se jí také politici, filozofové,
spisovatelé a dokonce i lékaři48; odráţela soudobou – v období od 90. let do první
světové války velmi dynamický se měnící – právní, politickou, sociální a kulturní
situaci společnosti a ţeny v ní (Bahenská–Heczková–Musilová 2011a: 27). Navíc se
české feministické myšlení nenacházelo v izolaci, nýbrţ – jak podotýkají autorky
knihy Iluze spásy – navazovalo do značné míry na myšlení evropské (tamtéţ: 8).
Jedním z několika myslitelů výrazně reflektovaných v českém prostředí byl
marxistický filozof a politik August Bebel, jehoţ kniha Die Frau in der
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, později přepracovaná a publikovaná pod
titulem Die Frau und der Sozialismus, česky Ţena a socialism (Bebel 1909), byla
v roce 1896 Karlem Vaňkem přeloţena do češtiny (Bebel 1896).
V předmluvě do Ţeny v minulosti, přítomnosti a budoucnosti píše Bebel, ţe
„ţenská otázka“ je součástí širšího sociálního problému a nazírá ji v úzké souvislosti
s „otázkou dělnickou“. Rozřešení těchto dvou záleţitostí je pro autora rovnoznačné
s „rozřešení[m] otázek kulturních vůbec“ (tamtéţ: 6) a jedinou cestou k tomuto cíli
je změna společenského řádu:
Úplné a dokonalé rozřešení otázky ţenské – kterýmţto pojmem
představujeme si, aby ţena oproti muţi nejen před zákonem, nýbrţ
i hospodářsky svobodnou a neodvislou od muţe, a v duševním
vývinu a výchově jemu rovnocennou se stala – jest za přítomného
společenského a politického řádu rovněţ tak nemoţným, jako
Právě medicínská pojednání, zejména překladová literatura rehabilitující lidskou sexualitu,
která se v českém prostředí objevovala od konce 19. století a obracela se k muţům,
znovuprosazovala submisivitu ţeny (Lenderová 2008: 480). Velmi proslulým příkladem lékařského
skepticismu, vyhroceného aţ k radikálnímu antifeminismu a misogynii, je publikace českého
chirurga Eduarda Alberta Die Frauen und das Studium der Medicin z roku 1895 (Albert 1895), v níţ
autor vědecky argumentuje, proč ţeny nemohou být lékařkami. Zmiňuje takové důvody jak
neschopnost ţen gramaticky, logicky, matematicky a strategicky uvaţovat („Sie zeigen intuitiven,
taktischen, punctuellen, aber fast nie gramatischen, logischen, mathematischen und strategischen
Verstand.“ tamtéţ:12) či menší velikost jejich hlavy („Es haben die Frauen doch nur viel kleinere
Köpfe.“ tamtéţ: 17). Autor poznamenává však, ţe vlastnosti ţen, jejich soucitnost, jemnost
a trpělivost dovolují jim však být dobrými ošetřovatelkami, pomocnicemi lékařů: „Was man an
Argumenten in den zahllosen Petitionen liest, die für das Frauenstudium eingebracht werden, das
läuft im Großen und Ganzen darauf hinauß, daß die Frauen gute – Pflegerinnen sein könnten. Da
bin ich gleich dabei. Ja, die Frauen sind mitleidig, zart, geduldig und was Alles noch. Einverstanden!
Aber ist das die ganze Eignung zum Arzte?“ (tamtéţ: 22). Albertův spisek, publikovaný ve Vídni, byl
reflektován nejen v českém, ale také v německojazyčném prostředí (Anderson: 63).
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rozluštění otázky dělnické a proto cesta ku rozřešení otázky ţenské
jest a bude totoţnou s cestou ku rozřešení otázky kapitálu a práce,
otázky dělnické. (tamtéţ)
V další části knihy dokazuje Bebel, ţe současné monogamní manţelství není
útvar daný od přírody, nýbrţ je důsledkem vývoje společnosti. Opíraje se o texty
Bachofena, Morgana a Engelse, líčí jakousi historii vývoje rodiny od dob, v nichţ
„kaţdá ţena kaţdému muţi, a kaţdý muţ kaţdé ţeně stejnoměrně náleţel“ (tamtéţ:
16), přes rodinu pokrevního příbuzenstva a rodinu punaluanskou (vylučující ze
sexuálních poměrů rodných bratrů a sestry ze strany mateřské) k takzvanému
gentu, v němţ matka kmene (prababička) byla hlavou rodiny, a dále k párovým
rodinám a vzniku soudobé formy monogamie (tamtéţ: 16–26). Za hlavní příčinu
klesání významu gentu a zrodu muţské nadvlády povaţuje autor vznik jednotlivých
řemesel, dělení práce a jejích výtěţků. Otroctví ţeny bylo dovršeno vznikem
soukromého majetku. Jeho vlastníkem byl muţ, coţ mu dovolilo si ţenu podmanit
a sníţit ji „na pouhý porodní aparát, na úroveň věrného, dům hlídajícího psa“
(tamtéţ: 32–3).
Ve svých postřezích Bebel mnohokrát zdůrazňuje nepřirozenost poţadavku
pohlavní střídmosti existujícího v soudobé společnosti, týkajícího se samozřejmě
pouze neprovdaných ţen. Poukazuje na historická období, kdy se za vlády
přísnomravních panovníků (například Marie Terezie) šířila promiskuita (tamtéţ:
82) a oceňuje pokrokovost Martina Luthera, jenţ nezapíral lidskou přirozenost
a připouštěl moţnost rozvodů (tamtéţ: 71). Dále kritizuje existenci dvojí morálky
pro muţe a ţeny a zdůrazňuje, ţe ţeny mají stejné sexuální potřeby jako muţi
a v pohlavní zdrţenlivosti vidí zdroj porušení zdraví, občas šílenství a smrti
(tamtéţ: 86). Pro soudobé poměry je, podle něj, příznačný „hluboký rozpor mezi
člověkem co přirozenou pohlavní bytostí a člověkem co bytostí společenskou“
(tamtéţ: 165). Je to zřejmé nejen v nespravedlivých pravidlech mravního chování
pro obě pohlaví, ale také ve špatném způsobu výchovy ţen, jenţ je nepřipravuje
na přirozený úkol mateřství, nebo dokonce i v ţenském oblečení, zabraňujícím
tělesnému vývoji (tamtéţ: 139–142). Bebel je tedy velmi kritický vůči tehdejším
společenským pravidlům, jeţ jsou pokrytecké a zotročují i poniţují ţenu, avšak
budoucnost nahlíţí poměrně optimisticky: v klesajícím počtu porodů a sňatků
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a přibývajících ţádostech o rozvod vidí předzvěst rozkladu měšťáckého manţelství
(tamtéţ: 171–172).
Bebelově

knize

věnovala

Moudrá

dlouhý

článek

zveřejňovaný

na

pokračování v Ţenském světě v roce 1897 pod pseudonymem Olga P. (Moudrá
1897b), z něhoţ je patrná kritičnost feministky vůči tehdejší české společnosti,
v tomto případě především vůči muţské části české inteligence: „To zní ovšem jinak
neţ pohrdavé úsměšky, s jakými se z pravidla, ţel ţe i se strany muţů vzdělaných,
hledí u nás na ţenskou otázku“ (tamtéţ: 76). Na začátku Moudrá oceňuje autorův
přístup, jenţ povaţuje za sociologický, oproti běţnému v této tématice „stanovisku
fysiologickému“ reprezentovaném Paulem Mantegazzem49 a Augustem Debayem50
(tamtéţ). Podstatné je pro ni to, ţe Bebel umísťuje ţenskou otázkou do širšího
kontextu problematiky sociální, a především to, ţe se nezabývá pouhým líčením
ţeniny poroby, nýbrţ uvaţuje nad způsoby řešení této situace. Uţ zde je patrná
snaha Moudré reformovat stávající společnost – snaha zatím teprve klíčící, jeţ se
plně rozvine v její pozdější publicistice. Nicméně autorka nepřijímá spis
bezvýhradně, naopak do značné míry se proti němu vymezuje, kdyţ tvrdí, ţe „ve
výtečné jinak knize Bebelově jsou přece věci, s kterými nám ţenám nelze souhlasiti“
(tamtéţ) a vzápětí podává velmi vágní vysvětlení, jeţ dále nerozvíjí: „Snad je to ono
básníkem vytušené »das ewig Weibliche«, které nás při vší rovnocennosti s muţem
nutí pohlíţeti na věc jinak, neţ jak na ni pohlíţí on...“ (tamtéţ)
V další části článku shrnuje hlavní body knihy, zdůrazňujíc několik
Paulo Mantegazza (1831–1910) byl kontroverzní italský lékař, fyziolog a antropolog;
přívrţenec darwinismu. Usiloval o vysvětlení lásky vědeckým způsobem. Sexualitu povaţoval za
přirozenou; člověk-muţ je však schopen ji ovládat svou racionalitou. Toleroval prostituci
a zdůrazňoval nutnost péče o tělo. Právě tyto tři body: přirozenost sexuality, tolerování prostituce
a určitý „kult těla“ jsou v rozporu s postoji Pavly Moudré. Navíc jsou Mantegazzovy názory, stejně
jako mnoha jiných dobových vědců, genderově asymetrické a odráţí se v nich soudobá dvojí
morálka; ţenství a muţství jsou chápány esencialisticky: ţena je spojena s citovostí, muţ s
agresivitou. Ţeny mají menší rozumové schopnosti neţ muţi a blíţí se spíše dítěti. Na základě tohoto
přesvědčení povaţoval Mantegazza ţenské hnutí za boj proti přirozenosti a odmítal vyšší vzdělání u
ţen. Srov. Moruno 2010, Lenderová 2012.
Negativní vztah Pavly Moudré k Mantegazzovi je spojen také s jeho vztahem ke zvířatům.
Spisovatelka jej zmiňuje i ve svém spisu Vivisekce jako příklad necitlivosti ke zvířatům: „Napsal
mimo jiné i ,Fysiologii bolesti‘. Ke studiu této opatřil si zvláštní mučící přístroj, v němţ mohl kaţdou
jednotlivou část těla zvířecího mučiti, rozdrtiti a rozdrásati, aby pak dle mnoţství vydechované
kyseliny uhličité mohl stanoviti stupnici bolesti: prudká, velice intensivní, nejděsnější...“ (Moudrá
1909: 17)
50
Auguste Debay (1802–1890) byl francouzský lékař; autor velmi úspěšné publikace na téma
hygieny manţelství Hygiène et physiologie du mariage (1848).
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momentů: myšlenku matriarchátu jako formy organizace rodiny v minulosti
a návrat do něj jako způsob řešení ţenské otázky (tamtéţ: 89–90), vznik
soukromého majetku jako příčinu muţské nadvlády (tamtéţ: 90), vyvracení teorie,
ţe křesťanství osvobodilo ţenu a důkaz pravého opaku obsaţeného v Pavlově
výroku „Ţena ať mlčí ve shromáţdění“ (tamtéţ), pokrokovost reformátorů, zejména
Martina Luthera (tamtéţ), kritiku dvojí morálky v manţelství v dané době
a instituci manţelství jako veřejného trhu (tamtéţ: 105) a také špatnou výchovu
ţeny, jeţ je povrchní a nepřipravuje ji pro praktický ţivot (tamtéţ: 106).
Autorka souhlasí s většinou postřehů socialistického filozofa, ale nachází
ve spisu rovněţ několik bodů, jeţ schválit nemůţe a zdá se, ţe tyto body se nám
mohou stát klíčem k porozumění jejího chápání „das ewig Weibliche“, věčně
ţenského.51 Předmět rozporu mezi Moudrou a Bebelem vyvstává poprvé
v hodnocení postavy Martina Luthera (tamtéţ: 90). Moudrá se důrazně vymezuje
proti jeho přesvědčení o pohlavní lásce jako přirozené lidské potřebě, jejíţ ukájení
je pro člověka nutností. Zdánlivě ponechává na čtenářkách rozhodnutí, zda
uspokojování pohlavního pudu povaţují za nutné nebo nikoli („Přenechávám
čtenářkám o tom úsudek“), ale vzápětí prezentuje svůj osobní názor a – dávajíc do
protikladu Martina Luthera a Jana Husa – vyuţívá národního argumentu, čímţ
prakticky znemoţňuje jakoukoli jinou interpretaci nazíraného problému a svůj
postoj povyšuje na úroveň jediného správného:
Postavím–li však se svého ţenského hlediska vedle Luthera jeho
předchůdce v reformaci, našeho čistého a vzorně mravného Jana
Husa, jenţ sice stejně horlil proti tehdejší nemravnosti, ale hlásal
zároveň čistotu mravů, připadají mi výroky velkého německého
reformátora jako řeči joviálního blahobytníka, které sice také
neprohřešují naturalistické pravdivosti, ale pro vyšší mravní
poţadavky nemohou býti směrodatnými. (tamtéţ)
Aktivistky ţenského hnutí (ale také filozofové, umělci, spisovatelé) se na přelomu 19. a 20.
století velmi často odvolávaly na „věčné ţenství“, tedy jakýsi princip lásky, který „táhne tvorstvo
výš“, jak jej charakterizoval Johann Wolfgang Goethe ve Faustovi. Tento princip však nikdy
nedefinovaly, spojení „věčné ţenství“ aneb „das ewig Weibliche“ pouţívaly spíše intuitivně.Bylo by
přínosné zkoumat, jak byl tento princip chápán jednotlivými dobovými mysliteli; zatím takový
příspěvek neexistuje. V další části svoji práci omezím se pouze na charakterizování způsobu, jak
„věčné ţenství“ funguje v publicistice Pavly Moudré.
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V další části článku se Moudrá pokouší k obhajobě svých názorů pouţít vědecký
argument z oblasti medicíny a tvrdí, ţe oproti výrokům Bebela, Debaye či Luthera,
lékařská praxe dokládá více onemocnění ţen následkem manţelského ţivota neţ
následkem pohlavní zdrţenlivosti, svou tézi nepodporuje však ţádnými vědeckými
publikacemi (tamtéţ: 105).
Na příkladu rozsáhlého pojednání Moudré o Bebelově spisu vidíme tedy úsilí
feministky najít vlastní pozici ve feministickém myšlení. Pro celou dobu jejích
aktivit v ţenském (a také pacifistickém, protialkoholním a teozofickém) hnutí bude
patrná inspirace soudobými myšlenkovými koncepty, ale rovněţ jejich modifikace
a přizpůsobování jejím vlastním přesvědčením a cílům.
Další postavou, vůči níţ se aktivistka musela na konci 90. let vymezit, byla
česká spisovatelka, budoucí politička a velmi výrazná postava českého ţenského
hnutí, Boţena Viková-Kunětická. Stejně jako Bebel kritizovala stávající sociální
situaci, jeţ chtěla reformovat a svým názorům dala radikální výraz v literatuře.52
Jak poznamenává Libuše Heczková ve svém příspěvku do sborníku V bludném
kruhu. Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity, jeţ je výsledkem
kolokvia uspořádaného na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v zimním
semestru akademického roku 2005–2006, trilogie románů Vikové-Kunětické:
Medřická, Vzpoura a Pán jsou „utopií svobodného ţenství na pozadí krize člověkamuţe“ (Heczková 2006: 43). V Medřické se mateřská tělesnost stává základem
nového konceptu svobody samostatné ţeny, jeţ je sama za sebe zodpovědná.
Pesimističtěji vyznívá román Pán, v němţ hrdinka Zdena po opuštění svého Pána
nemá ţádnou perspektivu, avšak i zde je důleţité samotné rozhodnutí muţe opustit,
zdůrazňující samostatnost ţeny. Variaci na stejné téma, s jistými modifikacemi,
nalézáme také v románu Vzpoura, v němţ rozhodnutí k návratu k dítěti, tedy
k mateřství, vyzdvihuje ţenskou nezávislost na muţi.
Pavla Moudrá s touto radikálností Kunětické, z důvodů, jeţ se pokusím
ukázat v další části práce, úplně souhlasit nemohla. Nezabraňovalo jí to však
v oceňování toho, co nebylo v rozporu s jejími osobními názory, tedy zejména
kritického postoje Kunětické k soudobé společnosti.
Viková-Kunětická byla do velké míry ovlivněna názory v Německu a Rakousku uznávané
severské feministky Ellen Keyové, o níţ bude pojednáno v další části práce.
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V recenzi hry V jařmu (Moudrá 1897) oceňuje autorka hru Kunětické,
protoţe upozorňuje na důleţité sociální a právní problémy: na existenci zákona,
jenţ nedovoluje ţeně poţádat o rozvod, zatímco muţ má na to právo, a na obecnou
akceptaci nebo shovívavost české společnosti vůči muţově nevěře. Moudrá
zdůrazňuje především nerovnost norem vůči představitelům obou pohlaví přijatých
ve společnosti a pro názornost navrhuje obrátit role v dramatu a ukazuje, jak by se
vyvinula taková situace: „Ale – změňme na chvíli v téţe scéně pohlaví. Muţ, ţenu
svědomitě ţivící, právě jako Marie ţivila Regnera, odejde z domu a při návratu
najde ţenu v objetí – lokaje či kočího. Co se stane? Vyţene ji bez milosrdenství
a omluvy, bez »důkazů a svědků«, jak toho právem zasluhuje, a uvolní se navţdy od
ní.“ (tamtéţ: 46) Důleţitý je tedy poţadavek stejných práv pro ţenu a muţe. Tento
poţadavek bude autorka prosazovat pro celou dobu svého působení v ţenských
časopisech. Změně podlehnou však akcenty v řešení problému dvojí morálky.

Morálka: stejná, ukázněná nebo uvolněná?
Zatímco v devadesátých letech 19. století klade Moudrá důraz na nutnost
spravedlivých kritérií hodnocení chování ţeny a muţe, jdouc v recenzi dramatu
V jařmu aţ k připouštění situace manţelčiny nevěry, v pozdním období upřesní
a jednoznačně vysloví své názory v článku „Otázka stejné morálky“ z roku 1914
(Moudrá 1914). Píše zde o anketě provedené mezi studenty, jeţ se týkala jejich
sexuálního ţivota. Oceňuje pohlavní zdrţenlivost studentů a cení si muţů, „kteří
prohlásili obcování s prostitutkou za sníţení muţe na prostituta“, a především
studentů, „kteří za důvod své čistoty udali zásadu s t e j n é m o r á l k y pro muţe
i pro ţenu“ (tamtéţ: 97). V další části článku zdůrazňuje, ţe stejnou morálkou, jeţ
by měla být ideálem člověka, nelze rozumět jakoukoli morálku, nýbrţ pouze
morálku ukázněnou, nikoli uvolněnou: to muţi mají začít ţít podle zásad, které
vyţadují od ţen, nikoli ţeny podle zásad, kterými se dnes řídí průměrný muţ. Tento
ideál, jehoţ neoblomnou stoupenkyní autorka je a jeţ prosazuje jako jediné
správné, objektivně dobré řešení problému dvojích mravních standardů, je vidět jiţ
v dřívějších textech Moudré, například v její recenzi Bebelovy knihy, v níţ
zdůvodňovala nutnost mravní čistoty Husovou tradicí. S postupem času se však
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stává její rétorika útočnější a odmítání rozvolněností mravů razantnější: v roce
1897 alespoň zdánlivě ponechává ţenám prostor, v jehoţ rámci se mohou
pohybovat v souladu s vlastním přesvědčením, zatímco v roce 1914 apodikticky
prezentuje objektivní pravdu, jiţ sama vlastní a jiţ chce předat čtenářkám.
Příčin vyhraňování se názorů Pavly Moudré bylo bezpochyby několik.
Můţeme je vysvětlovat psychologicky a za vyhraněním vidět projev postupujícího
konzervatismu typického pro starší či stárnoucí lidi. Další moţností je pokusit se
o biografické uchopení této proměny a zkoumat osobní zkušenosti feministky
(rozvod s prvním manţelem, smrt jediného dítěte, zradu druhého manţele) a jejich
moţný vliv na její názory. Důleţité je však také zdůraznit, ţe na vyhraňování se
přesvědčení Moudré musely mít nutně vliv soudobé debaty a ţe v textech autorky
jsou implicitně obsaţeny reakce na ně. Zaprvé to byla debata o regulaci porodnosti.
Moudrá se vyhýbala přímým vyjádření na toto téma, ale opakovaně zdůrazňovala
nutnost sebekázně, z čehoţ můţeme vyvodit závěry, ţe k antikoncepci přistupovala
s notným odstupem. Blíţila se v tom Masarykovi: stejně jako on tvrdila, ţe
přirozená

mravnost

předpokládá schopnost

pohlavní zdrţenlivosti. Tento

předpoklad nebyl ničím výjimečným, naopak sdílely je různé osobnosti, jejichţ
názory na jiné problémy se nezřídka rozcházely. Příkladem je zde Eliška
Krásnohorská, k jejímuţ nazírání na pohlavnost a erotiku se Moudrá často
přibliţuje. Přesto, ţe se feministky rozcházejí ku příkladu ve způsobu chápání
mateřství nebo hodnocení citovosti a racionality, obě sdílejí ideál určitého
asketismu jako aktu individuální vůle a také odsuzují redukci ţenského těla na
objekt erotické touhy. Na názory Pavly Moudré lze aplikovat postřeh Libuše
Heczkové o tělesnosti u zakladatelky Ţenského výrobního spolku:
Tělo je povzneseno, zušlechtěno. Taková představa těla poskytovala
hráz snadné sentimentální erotice, do které se ţena vtlačovala, neboť
reţimem ţenského těla je být objektem dívání se a erotické touhy. Tělo
potom není samo sebou. Povýšené zušlechtěné tělo se stávalo součástí
harmonického celku (stávající se „tělem národním“), a vyvázalo se
tak z redukující reference. O těle se referuje sice znovu okleštěně, ale
nepopírá se. Ne–smyslovost takového pojetí brání „nevlastní“
erotizaci těla. (Heczková 2009: 50)
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Dalším tématem široce diskutovaným v prostředí českých, rakouských
a německých feministek byly názory Ellen Keyové, inspirující se v mnohém
Friedrichem Nietzschem. Švédskou filozofku a pedagoţku obdivovali mnozí čeští
modernisté, zejména okruh Moderní revue, a – jak poznamenává Libuše Heczková
– její postoje ovlivnily rovněţ Šaldu a jeho pojetí originality ţenské tvorby, jak je
formuloval v textu „Ţena v umění“, resp. „Ţena v poesii a literatuře“ (Šalda 1902).
Keyová ve svých esejích a přednáškách volala po nutnosti najít jakési prvotní
ţenství a formulovala utopistické vize mateřství, doţadujíc se zároveň určité
androgynity, propojení prvků muţského se ţenským (Heczková 2009: 136).
Filozofka hlásala také ideje utopického socialismu a otevřeně tématizovala rovněţ
lidskou

sexualitu,

coţ

bylo

příčinou

odmítnutí

jejích

postojů

Eliškou

Krásnohorskou (tamtéţ: 138). Další klíčová postava českého feminismu Teréza
Nováková se distancovala od ztotoţňování ţeny a citu Keyové, ale na konci ţivota se
stále více klonila k utopické vizi mateřství propagované Švédkou (tamtéţ: 194).
Vztah Pavly Moudré k Ellen Keyové nebyl jednoznačný a je zřejmé, ţe si z její
filozofie vybírala pouze prvky, s nimiţ souhlasila: kupříkladu v článku „Ţena
budoucna“ z roku 1915, který se zdá býti ve velké míře ovlivněn esejí Keyové „Ţena
budoucnosti“, publikovaným v českém vydání Essays, tvrdila, ţe vzor ţeny (vedle
Ibsenových vzorů a vzorů Lagerlöfové), který Keyová předkládá, je hoden
napodobování, protoţe ţena není u ní pouze pohlavní bytostí, nýbrţ především
člověkem (Moudrá 1915b). Obě aktivistky opakovaně zdůrazňovaly roli věčně
ţenského v duchovním vývoji lidstva a sdílely názor o existenci specificky ţenských
vlastností. Ellen Key psala v eseji „Ţena budoucnosti“: „Vzrůst duše bude
podporovati především ţena, kdeţto muţ vzrůst intelligence; ona má rozšířiti obor
tuchy, on rozumu; ona uskuteční lásku, on spravedlnost; ona vítězí rozmarem, on
silou.“ (Key 1902: 17) a dále: „Ţena budoucnosti jest jiţ tu ve snech muţe o ţeně
a ţena utváří se dle snů muţových. Muţův moderní ideal ţeny není ţena muţi
podobná, ale všestranně vyvinuté zjevení věčně ţenského.“ (tamtéţ: 18) Právě toto
vyzdvihování „das ewig Weibliche“ a ideál mravního růstu, v němţ ţeně připadá
důleţitá role, byly prvky, jeţ Moudrou ve filozofii Keyové oslovovaly. Zamlčovala
však individualismus, jeţ u severské feministky opominout nelze: přes
nezpochybnitelnou víru v existenci nadindividuálních „věčně ţenských“ vlastností,
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byla Keyová přesvědčena o jedinečnosti kaţdého člověka, a k tomuto tématu se
vracela v mnohých esejích a přednáškách. Tato premisa byla také základem její vize
reformy školství (Key 1901). Pavla Moudrá sice rovněţ v několika textech
vyjadřovala přesvědčení o individuálních rozdílech mezi lidmi, ale byly to jen
okrajové poznámky. Nejplněji je rozvinula v článku „Moje puberita“ z roku 1911
(Moudrá 1911a). V úvodu píše o tom, ţe u mladých dívek se rodí individualita;
neměly by se vytvářet ţádné sjednocující, zjednodušující „typy“, protoţe kaţdá
dívka je jiná. Zde je vliv pedagogiky Keyové více neţ zřejmý. Vzápětí tvrdí však
Češka, ţe kolektivní práce v pozdějším věku „spojí dívky v jakousi kollektivitu“
(tamtéţ). Zdá se tedy, ţe Moudrá občas připouští myšlenku o individuálních
rozdílech mezi ţenami, ale povaţuje je spíše za nutný projev mládí neboli puberty,
nikoli za vlastnost, jeţ přetrvává celý ţivot. Oproti tomu Keyová odmítala
konvenční mravnost a existenci „jediného nezměnitelného ethického měřítka“;
místo něj postulovala zavedení „nové erothické ethiky“, přizpůsobené kaţdé
individuální bytosti a respektující „různé erotické ţivoty“ (Key 1901: 11). Oproti
tomuto

radikálně

individualistickému

přístupu,

Moudrá

potlačovala

roli

individualismu, aby vytvořila prostor pro nadosobní, objektivní ideály, nutné pro
vývoj k lepšímu, vyššímu lidství.

3.2.2. Ideál mravního člověka a role ženy
V průběhu více neţ čtyřiceti let svých aktivit Moudrá opakovaně
zdůrazňovala, ţe přirozeností člověka je jeho duchovní vývoj k lepšímu.
Pozoruhodná jsou zde dvě slova: přirozenost a vývoj. Jako většina feministek své
doby tyto pojmy neproblematizovala: přirozenost chápala jako jakýsi stav lidstva
v minulosti, neposkvrněný nebezpečným materialismem a neznající dobra a zla
civilizace53; vývoj lidstva a světa byl přirozeným procesem, jejţ člověk nemůţe
pozastavit. Přes tento „kult přirozenosti“, v němţ rozhodně nebyla osamělá,
rozvíjela feministka postuláty mravní reformy člověka, tedy zásah do tohoto
přirozeného vývoje.
Civilizace nebyla pro Moudrou jednoznačně negativní: všímala si jejích kladů spojených
mimo jiné s rozvojem vědy, důraz ale kladla na její negativní důsledky, zejména materialismus
a válku.
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Ve svých poţadavcích mravní reformy apelovala Moudrá často na
vlastenecké a náboţenské city čtenářek: odvolávala se na tradici Jana Milíče
z Kroměříţe, Konráda Waldhausera, Jeronýma Praţského a především Jana Husa.
Autorka v tom rozhodně nebyla osamělá: v ţenských časopisech se články o Husovi
objevovaly pravidelně a červencová čísla byly téměř vţdycky věnovány jeho
památce. Vyuţívání husitského mýtu54 bylo součástí širšího zájmu feministek
o národní tradice a minulost. Podřízenost zájmů ţen v prospěch zájmů národních je
dokonce charakteristickým rysem mnoha desetiletí emancipace ţen na českém
území. Tato podřízenost je pravděpodobně poprvé kritizována v práci Vlasty
Kučerové K historii ţenského hnutí v Čechách (Bahenská 2008: 456). Odvolávání
se na tuto tradici neodehrávalo se však pouze v kruzích spojených se ţenskou
emancipací. Naopak, zájem feministek o národní tradici a historii je úzce spojen se
širší dobovou diskusí na téma „české otázky“, tedy „otázky smyslu, identity
a perspektiv češství“ (Havelka 1995: 8), v níţ důleţitou roli sehrál, jak známo,
Tomáš Garrigue Masaryk, velká autorita tehdejší doby, k níţ se hlásily rovněţ
mnohé feministky. Pavla Moudrá sdílela s budoucím československým prezidentem
přesvědčení o existenci plánu Prozřetelnosti, zakládajícím vývoj světa a také důraz
na duchovní zdroje českých národních dějin.55
Moudrá kritizovala českou společnost, ţe se hlásí k Husově odkazu, aniţ by
se Husovými ideály opravdově řídila; namítala, ţe Češi hlásají reformátorova hesla,
jeţ ale zůstávají pouhými hesly. V roce 1899 pouţívá argument národní tradice
k obhájení nutnosti boje s prostitucí a odsuzuje povrchní uctívání českých
reformátorů. Píše, ţe místo aby se Husovi stavěl pomník v Praze, měl by se stavět
pomník duchovní (Moudrá 1899f: 116). Podporuje spolek Domovina, jeţ chce podat
petici primátoru měst praţských s cílem, aby byla odstraněna prostituce „na
místech, kde on [Hus] ţil a kázal“ (tamtéţ).
Na odsuzování prostituce a boji proti ní se shodovaly téměř všechny soudobé
feministky. Pavla Moudrá, kritizujíc rozšířenost prostituce, poukazovala ještě na
další důleţitý aspekt, jmenovitě na dvojí morálku v hodnocení tohoto jevu:
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Ke (znovu)zrození husitského mýtu srov. Čornej 2008.
K Masarykově chápání českých dějin srov. Havelka 1995.
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společnost velmi často povaţuje za nečistou pouze prostitutku, nikoli muţe, jenţ ji
navštěvuje (Moudrá 1914d). Feministka však rovněţ zaměřuje svůj útok na ţeny, jeţ
obviňuje zejména ze dvou věcí: za prvé, ţe tento stav věcí tolerují: „Většině
průměrných ţen mravní zkaţenost muţova ve společenském styku s ním docela
nevadí.“ (tamtéţ, 98), za druhé, ţe jako matky nejsou dost přísné ve výběru
mládenců, kteří jejich dům navštěvují (tamtéţ). Moudrá jde dále a tvrdí, ţe jednou
z příčin prostituce je mylné přesvědčení, ţe pohlavní styk je pro muţe nutný.
Opakuje zde názor, jeţ známe z její recenze na Ţenu v minulosti, přítomnosti
a budoucnosti, ţe pohlavní zdrţenlivost neškodí, ba, naopak, můţe člověka
zachránit. Toto přesvědčení je zde jiţ vysloveno jednoznačně, ideály sebekázně
a čistoty jsou prezentovány jako jediná moţnost vyřešení problému prostituce
a mravní nápravy člověka. Ta měla začít jiţ správnou výchovou dětí ve školách:
zdravověda a etika by měly být hlavními předměty a tam by se mládeţ měla učit, ţe
pohlavní zdrţenlivost neškodí (tamtéţ, 99). Vidíme, ţe zatímco ještě v povídce
z roku 1896 připouštěla Moudrá pohlavní styk mezi dvěma lidmi, kteří se milují,
i kdyţ je nespojuje manţelský svazek, v pozdější době se její názory vyhraňovaly
a důraz se přesunul na duchovní sféru člověka.
Pro českou feministku je vůbec příznačné uţívání protikladu tělo-duše56
s výrazně negativním hodnocením jeho prvního členu a vyzdvihováním nutnosti
jeho překonání. Za problém povaţovala zdůrazňování pohlavnosti ţeny v literatuře,
jeţ prý muţe vede k despektu k ţeně a dívky k napodobování hrdinek románů
(Moudrá 1915b). Na jednu stranu povaţuje takové zobrazení ţen za nesprávné,
falešné; na druhou stranu opakovaně vyzývá ţeny k přemáhání své sexuality. Zdá
se, ţe v tomto rozporu je implicitně obsaţena reakce na konfliktní vidění ţeny na
počátku 20. století. Za příznačné zobrazení tohoto pohledu je často povaţována
kniha Otto Weiningera Geschlecht und Charakter: Eine prinzipielle Untersuchung
(Bahenská–Heczková–Musilová 2011a: 70–73).
Otto Weininger (1880-1903) byl ţidovský filozof z Vídně, jehoţ rasistické
a misogynské pojednání Geschlecht und Charakter mělo velký vliv na mnoho
umělců, spisovatelů, filozofů a vědců, kupříkladu na Ludwiga Wittgensteina,
V pozdním období, v teozoficky laděných textech, bude Moudrá občas od chápání těla a duše
jako opozice odstupovat a nazírat je jako sice odlišné, ale vzájemně se doplňující projevy Jednoty.

56

61

Augusta Strindberga nebo Stanisława Przybyszewského. Mnozí z čtenářů si
uvědomovali předpojatost autora a jeho argumenty vehementně odmítali,
povaţujíce je za bludy; další část čtenářů však povaţovala Weiningera za génia,
jemuţ většinová společnost není schopna porozumět (Sengoopta: 12). Weininger si
kladl za cíl „analyzovat biologické, psychologické, kulturní a ontologické významy
maskulinity a feminity“ (tamtéţ: 72). Podle Weiningera je ţena bytostí zcela
sexuální, zatímco muţ je sexuální i asexuální a zajímá se o rozmanitou škálu aktivit:
„der Mann hat den Penis, aber die Vagina hat die Frau“ (tamtéţ: 81). Jak trefně
poukazuje Sengoopta, autor konstruuje ţenu z hlediska biomedicínského, zatímco
muţe z hlediska psychologického a filozofického, coţ mu umoţňuje povaţovat ţenu
za bytost amorální a alogickou. Vztah mezi muţem a ţenou je aristotelovským
vztahem formy a hmoty: ţena je čirá, neindividualizovaná hmota, které muţ
uděluje formu; jediným důvodem, proč je potřeba uznat ţeny za lidské bytosti je to,
ţe doplňují muţe. Muţ reprezentuje bytí; ţena představuje nulu, úplnou absenci
významu, je symbolem ničeho. Přes nesmírně silnou misogynii, připouští
Weininger právo ţen na spravedlnost a právo, ţeny mají být povaţovány za
svobodná individua. Zaujmout k ţenám morální vztah znamená podle něj vyhnout
se veškerým sexuálním stykům. Ţena musí přestat být ţenou a stát se muţem –
musí maskulinizovat své vnitřní já popíráním a transcendováním své ţenskosti:
pravý smysl ţenské existence (sexualitu) můţe zrušit pouze čistota – ţenskou
otázku nelze rozhodnout, nestane–li se muţ stejně cudným a čistým jako Parsifal.
Pavla Moudrá Weiningerovo dílo znala přinejmenším z korespondence
s Annou Pammrovou, jeţ se s filozofií vídeňského myslitele vypořádávala
minimálně od roku 1908 a komentovala ji v dopisech Pavle Moudré (Ticháčková:
43). Vůči hlavním Weiningerovým tezím Moudrá nemohla samozřejmě zaujmout
jiné stanovisko neţ odmítavé. Je však pozoruhodné, jakým způsobem sama vyuţívá
podobné rétoriky za velmi odlišným účelem. Jako stoupenkyně ideálu „das ewig
Weibliche“ nesouhlasila s výlučně biomedicínskou konstrukcí ţenství a povaţovala
ji za velký omyl a nespravedlivost. Na druhou stranu, podobně jako autor spisu
Geschlecht

und

Charakter,

hlásala

nutnost

transcendování

pohlavností

a dodrţování čistoty. Důleţité je však, ţe zatímco pro Weinnigera taková
zdrţenlivost ţen znamená potlačení samotného jádra ţenství, pro Moudrou je
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zdrţenlivost pravým opakem. Ta je prostředkem k dosáhnutí pravé podstaty
ţenství. Autorka se zde shoduje s Pammrovou, která útočila na určitý druh ţen, jeţ
nazývala paţenami v podobném duchu jako Weininger, přičemţ, jak poukazuje
Zuzana Ticháčková, „zatímco Weininger ,své ţeny„ pokládal za absolutní, neměnné,
pak pammrovská paţena je pouze defektem, jenţ má být překonán“ (tamtéţ: 45).
Společným rysem pro Weiningera, Pammrovou a Moudrou zůstává chápání
sexuality jako destruktivní síly, jiţ je třeba potlačovat.57 Moudrá v odmítání
biomedicínské konstrukce ţeny jde ještě dále a tvrdí, ţe ţena je pro ni nositelkou
„boţské jiskry kosmického ţivota“ (Moudrá 1915b), a proto je schopna nejen
potlačit svoji sexualitu, ale má dokonce povinnost pomoct muţi transcendovat jeho
pohlavnost.

Das ewig Weibliche. Ženské a mužské vlastnosti
Tak dlouho zneuznávaná ve svých právech, popíraná i ve své existenci,
šlapaná, mučená a přec ve své nesmrtelnosti nezdolatelná, čeká Duše
ţenina na okamţik své vlády nad světem. Ví, ţe „Věčně Ţenské“, to ţe je
Ona, a ne tělesný obal její.
(Moudrá 1916a: 12)
Tuto ideu transcendence tělesnosti rozvíjí v článku „V čem je spása“ z roku 1916. Je
to jeden z mnoha textů, ve kterých autorka problematizuje téma lásky, snaţí se
popsat její podstatu a úkol. V lásce spatřuje prostředek k záchraně lidstva, způsob
nápravy rozvrácené společnosti:
Slibujeme si přehodnocení hodnot, návrat lásky k rodinnému krbu,
zjednodušení potřeb ţivotních. Zatím bují však jako zhoubný plevel

„Ve Weiningerově teorii je sexualita destruktivní silou, která, není–li sublimována
a potlačena, obsahuje vţdy něco animálního a vulgárního. Muţi připadá v dějinách kultury, jak se
zdá, jen proto vůdčí role, protoţe svoji sexualitu dokázal potlačit a sublimovat.“ (Vojvodík 2006: 68)
Moudrá do velké míry sdílí s Weiningerem způsob nazírání sexuality, ale nesouhlasí s jeho
hodnocením úkolu ţeny a zcela odlišně vnímá muţské zacházení se sexualitou: muţ svoji sexualitu
potlačit nedokázal, ale toto potlačení je nutné, aby lidský pokrok mohl pokračovat. Podle Moudré to
je schopna udělat pouze ţena, jako přirozeně mravnější bytost, úzce spjatá se spiritualitou, bohem,
religiozitou – v tomto se cesty rakouského myslitele a české feministky rozcházejí.
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vše, co působí rozvrat rodinného ţivota, a přepych a rozmařilost
staví se beze studu na odiv…
A přec je i pro nás oasa, je útulek z výhně ţivotní, je výšina čistá,
lazurná, kam nedostoupí výpary z údolí smrti. Je jediné jméno pro ni,
jediné slovo, všeobsaţné jako kosmos, jediný pojem, kryjící se
i s pojmem ţenství. Je to Láska. (Moudrá 1916a: 11)
V další části článku se Moudrá snaţí vystihnout, co láska je. Nejdříve skrz
řečnické otázky podává její negativní definici, v níţ nacházíme jiţ typické odmítnutí
tělesnosti:
Lze zváti láskou veškeré ty cizoloţné poměry, které dnes dávno jiţ
přestaly se označovati jako hřích? Je vášeň, která má za cíl jedině
ukojení smyslnosti, láskou? Smí se odváţiti nést jméno lásky všechen
ten skon po vyţití, veškerá ta touha po spojení dvou těl různého
pohlaví? (tamtéţ)
Podle Moudré má pravá láska boţskou povahu, jiţ však stěţí nalézáme
v dnešním světě, kde láska je tělesností a sexualitou degradována. Pro autorku by
měla být cílem jakási duševní láska, doprovázena čistotou a askezí; cit v tomto
pojetí úplně oddělen od sexuality: „V očistěné, smyslnosti zbavené lásce je spása
lidí. Nechte lásce Duší zvítěziti nad láskou Těl, a dokonáno je dílo Vykoupení, jak je
měl na mysli pro nás Kristus“ (tamtéţ: 11). Ideální ţenou je nedostupná světice:
„Degradovali jsme Lásku, která pro minulé generace byla boţstvím. Komu je dnes
milovaná ţena nedostupnou světicí?“ (tamtéţ) Moudrá vyuţívá tedy jeden ze dvou
krajních koncepcí rodové identity ţeny v evropské kultuře: svatou, zbavenou
smyslnosti, čistou, nevinnou, jejíţ vtělením je Panna Marie. V této koncepci
spatřuje ideál člověka, vyuţívá ji k obhajobě práva ţeny na existenci nejen jako
biologické tělo:
A Duše ţenina? Tak dlouho zneuznávaná ve svých právech, popíraná
i ve své existenci, šlapaná, mučená a přec ve své nesmrtelnosti
nezdolatelná, čeká Duše ţenina na okamţik své vlády nad světem. Ví,
ţe „Věčně Ţenské“, to ţe je Ona, a ne tělesný obal její. (tamtéţ: 12)
„Věčně Ţenské“ je tedy ţenskou duší, ne tím, co je průměrný člověk schopen
vidět zvenčí. Rozdíl mezi muţi a ţenami pramení z hlubší podstaty jejich duší,
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nikoli z jejich biologických vlastností.
Úvahy na téma podstaty ţenství, často dávané do kontrastu s muţstvím,
nacházíme v mnoha textech Moudré. Často se nám dnes mohou zdát esencialistické
či „antifeministické“, ale – jak jsme jiţ poznamenali – jsou typickým rysem
feminismu na začátku 20. století a měli bychom je číst s vědomím okolností a času
jejich vzniku.
Pavla Moudrá velmi často zdůrazňuje altruismus ţen a vidí v něm jednou
z nejdůleţitějších ţenských vlastnosti. V článku z roku 1899 spojuje ţenský
altruismus s jejich citovostí a staví jej do kontrastu s „muţským“ rozumem:
Celá povaha a bytost ţeniny tíhne k altruismu, této první podstatě
křesťanství, a kdyby církev nebyla tak vyloučila ţenu ze svého
působení, mohla jistě zůstati bliţší duchu Kristovu, neţ spočívala–li
správa její výlučně v rukou muţů, často tvrdých, u nichţ rozum
převládal nad citem, jenţ přece je prvním činitelem v křesťanství.
(Moudrá 1899a: 17)
V citovaném úryvku se snad poprvé projevuje úzké sepětí ţeny
s náboţenstvím, později rozvíjeno ve vizionářském směru, jak jsme to viděli na
příkladu článku „V čem je spása“. Ţena je od přírody mravnější, čistější a jejím
posláním je pomoci muţům tohoto mravního ideálu dosáhnout. Ţenina přirozenost
ji spojuje s bohem. Moudrá nikdy přímo nevysvětluje, proč jsou to právě ţeny, kdo
se blíţí boţství, ale – jak se pokusíme ukázat v další kapitole práce – zdá se, ţe to
vyplývá z chápání mateřství jako základního ţenského úkolu.
Ţenský altruismus spojuje feministka často se schopností obětí, v neposlední
míře obětí pro milovaného muţe.58 Tuto schopnost vnímá jako jednu z vloh, která
ţenu od muţe odlišuje, jako část ţenské přirozenosti, a proto se její odmítání stává
hříchem:
(…) všeliké uplatňování osobnosti – ne individuality, která jest nad
osobnost – všeliké ješitné sobectví, panstvíchtivost, draní se do
předu na něčí úkor, upírovité vyssávání něčích duševních sil, (…)
Pozoruhodného momentu nedůslednosti si můţeme povšimnout v recenzi Moudré na
Taťanu Rěpinu z roku 1898, v níţ autorka dává přednost samostatné, talentované, výdělečně činné
ţeně před tichou, milující, ubohou švadlenkou; je zde zdůrazněno, ţe láska k muţi není jediným
smyslem ţenina ţivota (Moudrá 1898g).
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vše to jest u ţeny stokráte větším proviněním neţ u muţe, a jako
takové má i stokráte horší následky.
Proč? Protoţe jevíc takovéto vlastnosti, které samy o sobě jsou nízky,
neušlechtily a nehodny pravého člověka, hřeší ţena především p r o t i
p ř í r o d ě. A takové hříchy jsou z nejtěţších a nejhlře se mstí. H ř e š í
p r o t i s v é m u u r č e n í, které se nese docela jiným směrem, a to uţ
jest přímo hřích proti duchu svatému! (Moudrá 1923b: 16–17)
Jiţ v textu z roku 1911 oceňuje „ţeninu oběť, resignaci, odříkání, tiché
osamocení ve prospěch a ku bláhu muţová“ (Moudrá 1911ch: 293). Jakkoli
překvapivě to vyznívá, je třeba se zmínit o tom, ţe velmi tradiční představy ţeny
jako obětující se bytosti byly soudobými feministkami široce vyuţívány a zdá se, ţe
toto pojetí ţeny přetrvává v české společnosti dodnes. Pavla Moudrá aplikuje
paradigma obětí, především aby ukázala ţeninu mravní převahu nad muţem;
současně však poznamenává, ţe dnešní ţeny nejsou schopny porozumět cíli,
k němuţ jsou stvořeny a ţe teprve v budoucnu k tomu poznání dospějí: „Takovou,
jakou Orzeszkowá líčí svou Severinu, Ţena teprve jednou bude. Kdy? Aţ plně
pochopí, ţe v oblasti d u c h o v é – ne v sociální, fysické nebo rodové – je její místo,
ne vedle muţe, nýbrţ n a d nim.“ (tamtéţ)
Přes všechen časem se prohlubující důraz na duchovní oblast ţenských
aktivit je nutno mít na paměti, ţe Moudrá byla velmi činnou aktivistkou několika
sociálních organizací, zejména spojených s mírovým hnutím. Podobně jako mnoho
pacifistek viděla v zavedení míru zvláštní úkol ţeny. Za přirozené vlastnosti ţeny
povaţovala „altruismus, soucit, něhu, mír, snášenlivost, čistotu, střízlivost“
(Moudrá 1915b: 38). Stejné chápání rodových rozdílů sdílely mnohé aktivistky
mírového hnutí, avšak nesouhlasila s ním vůdčí postava pacifistického hnutí Bertha
von Suttner, jejíţ pokračovatelkou Moudrá v mnohém byla. Jak poznamenává
Hamann, Bertha von Suttner zastávala názor, ţe ţeny a muţi jsou si rovni
a vyhýbala se připisování zvláštních kvalit ţenskému pohlaví:
Nemálo bojovnic za ţenská práva bylo – a dodnes je – přesvědčeno,
ţe ţena, na rozdíl od „válečnického“ muţe, je od přírody mírumilovná
a mírná, tedy rozená pacifistka. Lida Gustava Heymann, německá
zastánkyně ţenských práv, razila v té době heslo: „Ţenská bytost
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a ţenský instinkt jsou identické s pacifismem.“
Tomuto názoru Bertha von Suttner vţdy energicky odporovala
a v ţádném

případě

se

neomezovala

pouze

na

pranýřování

válečnického instinktu muţů. (Hamann, s. 443)59
V tomto bodu (a v několika dalších, jako bylo mj. chápání lásky a sexuality byla
Bertha von Suttner přesvědčena, ţe odmítání sexuality, pruderie a ideál „čisté“
lásky vedou k dvojí morálce; láska a sexualita k sobě patří a neměly by se
oddělovat) se pacifistky velmi lišily: Moudrá jako zastánkyně ideálu „das ewig
Weibliche“ často připisovala určité kvality ţenám, jiné zase muţům. Kromě výše
zmíněného altruismu za ţenskou povaţovala mírumilovnost, a proto by podle ní
měly ţeny hrát důleţitou roli v šíření pacifistických idejí. Válku povaţovala za
důsledek muţské nadvlády, neboli nadvlády muţského principu. V ţenství
spatřovala často jakési stopy původní, přírodní harmonie, k níţ by se lidstvo mělo
vrátit.60 Její názory se v tomto směru vyhraňovaly postupně: v devadesátých letech
střídala

poznámky

na

téma

„věčně

ţenského“,

které

však

nerozvíjela,

s připomínkami o nutnosti umoţnění výdělečné práce ţenám a rozvíjení jejich
Bertha von Suttner se distancovala od určitého druhu feminismu, ale s mnoha feministkami
kontakty udrţovala a ujišťovala je o svojí podpoře. Mírové hnutí bylo však středem jejích zájmů
a (kvůli nedostatku času, jak argumentovala) nezřídka odmítala aktivní pomoc ve feministických
aktivitách (i kdyţ, jak tvrdila, souhlasila s nimi a podporovala je). Například kdyţ ji přední rakouská
feministka Auguste Fickert poţádala o spoluúčast v boji za zavedení volebního práva ţen v roce 1892
nebo kdyţ ji Marianne Hainisch chtěla poţádat o pomoc při potírání pohlavních nemocí. (Hamann:
447–448)
Badatelé zabývající se Suttnerovou opakovaně zdůrazňují její odmítavý postoj k vymezování
určitých vlastností jako muţských nebo ţenských. Jak poukazuje Hamann, Suttnerová si všímala
rozdílů mezi pohlavími, ale chápala je spíše jako výsledek nerovné výchovy v evropské kultuře
(Ameriku povaţovala za mnohem pokročilejší jak v otázkách pacifismu, tak feminismu.) Její ideální
člověk byl jakýmsi spojením vlastností tradičně ţenských s vlastnostmi spojovanými s muţi; kdyţ
lidství takového ideálu dosáhne, nebude důleţité, zda je člověk muţ nebo ţena, protoţe oba mají
stejný cíl: „Muţ a ţena vedle sebe, rovnocenni, rovnoprávní – ţena posílena, muţ umírněn, oba
zušlechtění ve vznikající typus plnohodnotného lidství.“ (tamtéţ: 431)
O svých názorech na pohlavní rozdíly se Suttnerová zmiňuje například v dopise organizaci
Frauenbund der Deutschen Friedensgesellschaft, kde spojuje ţenství s citem, jemností a čistotou,
nevysvětluje však, zda jsou ty vlastnosti vrozené anebo vznikají během procesu socializace:
[...] es wird ihnen [Frauen – pozn. OS] […] möglich sein, gegen das, was sie als
Kulturschäden erkannt haben, nicht leidiglich zu protestieren, sondern an der Umwandlung der
Zustände tätig und praktisch mitzurwirken.
Dabei werden und dürfen sie ihre spezifischen weiblichen Eigenschaften als da sind:
Milde, Reinheit, Mitleid, warme Menschenliebe – nicht zurückdrängen, sondern in der Erlangung
einer höheren Zivilisationsstufe mit in den Dienst stellen. (Suttner: 51)
60
Nevţdycky dodrţovala autorka tuto binární opozici: muţský pud k válce – ţenská
mírumilovnost; v jejích textech nachazíme několik momentů, v níchţ obviňuje také ţeny ze záliby ve
válce, nebo přesněji: z obdivování vojáků.
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intelektuálních schopností. Od začátku 20. století se – vedle úvah na téma řešení
sociálních a politických problémů – objevují více spiritualistické úvahy. Onen
druhý druh článků je psaný jiným stylem: metaforičtějším, argumenty však
nezřídka postrádají konkrétnost. Důleţitou příčinou těchto změn je rozhodně
zapojení se aktivistky do teozofického hnutí. Prozkoumání styčných bodů úvah
Moudré a čelných představitelů teozofického či antroposofického hnutí by bylo
velmi přínosné; v této práci se však tímto aspektem zabývat nebudu vzhledem
k jejímu jinému zaměření. Je nutno však poznamenat, ţe právě vlivem těchto hnutí
se mění způsob, jakým autorka pouţívá přívlastky „ţenský“ a „muţský“. Postupem
času je uţ méně spojuje s biologickým pohlavím a nahlíţí na ně jako na určité
vlastnosti nacházející se v kaţdém člověku: „Oba navzájem se doplňující principy,
muţský i ţenský, oba stejně nutné, stejně dokonalé, uplatňující se v duchovním
ohledu v lidských jedincích bez rozdílu jejich pohlaví. Jde vţdy jen o projev
principu.“ (Moudrá 1923: 10) Ovšem neznamená to důslednou změnu autorčiny
definice ţeny a muţe; v mnohých úvahách přetrvává esencialistické chápání těchto
kategorií, z něhoţ se Moudrá nikdy nevymanila.
V roce 1914 konstatuje, ţe se lidé vzdálili od přirozenosti, s níţ spojuje
ţenský princip (Moudrá 1914a: 11). Od tohoto momentu začíná čím dále tím více
poţadovat návrat k této postrádané přirozenosti. Její texty se stávají více
vizionářské a její vize utopické.
Velmi zřetelné se zde projevují ozvěny rousseauovské filozofie, jeţ nazírá
ţenu jako (skrz mateřství) nositelku mravnosti ponořenou v přírodě (Bahenská–
Heczková–Musilová 2011a: 39). Přes zřejmá omezení byla koncepce francouzského
myslitele, která, jak poukazují autorky Iluze spásy, ţeně přisuzovala schopnost
„léčit“, zdůrazňovala její holistickou a mateřskou funkci61, a tímto způsobem ji
vylučovala z účasti na historickém dění, často velmi lákavá také pro aktivistky
ţenského hnutí (tamtéţ: 41).

Rousseau učinil rovněţ z mateřství společenskou hodnotu a jako jeden z prvních zdůraznil,
ţe je třeba se mu naučit, ţe není pouze instinktivní záleţitostí (Lenderová 2008: 471). Toto
přesvědčení sdílela rovněţ Moudrá.
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Anna Pammrová
Významnou ctitelkou Rousseaua v českém prostředí byla Anna Pammrová,
básnířka, prozaička a překladatelka, feministka, známá přepjatostí svých názorů na
tělesnost a sexualitu. Pammrová, nazývaná „ţenou s duší lesa“, většinu svého ţivota
strávila v lese v ústraní Tišnovska a Náměšťska, volala po povznesení ţeny, které
chápala jako část obrody celého lidstva, bez rozdílu pohlaví (Dvořáková 2006: 47).
Byla autorkou teorie evaismu, resp. antievaismu: postavu biblické Evy chápala jako
symbol područí ţeny, z něhoţ většina ţen se neumí, nebo dokonce nechce, vyvázat
(tamtéţ). Toto područí má, podle ní, dva aspekty: zaprvé je ţeně odepřena účast na
duchovní kultuře, zadruhé se jedná o tělesné poddanství ţeny muţi. Pammrová
povaţovala pohlavnost za „genetický omyl“, pohlavní styk byl pro ni něčím
nedůstojným. Zdůrazňovala, ţe její smýšlení o tělesnosti sdílel Otokar Březina:
„V jednom jsme se shodli: ze všech přítěţí nejtrápnější nám byla tělesnost.“
(Pammrová 1929: 44)
Od roku 1907 si Anna Pammrová a Pavla Moudrá dopisovaly.62
Korespondenci nejpravdopodobněji zahájily na popud společného přítele,
evangelického kněze Jana Maliarika (Dvořáková 2006: 70), nejasný však zůstává
první dopis, a proto nevíme, která z ţen korespondenci iniciovala. Kontakt mezi
ţenami trval aţ do smrti Pavly Moudré v roce 1940 a konal se zejména v dopisech
(velmi intenzivně si dopisovaly zejména v období první světové války); osobně se
totiţ setkaly jen několikrát: Moudrá navštívila přítelkyni poprvé v září 1908,
podruhé na podzim v roce 1910. Další rekonstrukce setkání jsou velmi nepřesné
(tamtéţ: 74–75). Jak se dozvídáme z dopisů, Anna Pammrová povaţovala Moudrou
za spřízněnou duši a zřejmě nejbliţšího člověka po Otokaru Březinovi, jenţ zemřel
v roce 1929.
Jak si povšímá Klára Dvořáková, obě ţeny spojovala senzibilita a podobné
ţivotní zkušenosti: rozvod a mateřství, četba stejných knih a čerpání inspirace ze
stejných vzorů (tamtéţ: 78). Na rozdíl od aktivní účasti Pavly Moudré ve veřejném

Známé jsou pouze dopisy odeslané Annou Pammrovou a z nich vycházejí všechny úvahy
uvedené v této části textu, v nějţ vycházím z diplomové práce Kláry Dvořákové.
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ţivotě a snahám uplatnit se v literatuře, Pammrová představovala však spíše
pasivní element: vedla osamocený ţivot a obracela se více sama do sebe neţ do
vnějšího světa (tamtéţ).
Předmětem korespondence obou ţen byla nejčastěji jejich literární tvorba,
ale v dopisech nacházíme rovněţ úvahy na téma ţeny, její místo ve společnosti
a ţenské emancipace. Anna Pammrová byla velmi kritická vůči soudobým ţenám
a povaţovala je za „paţeny“, které ztratily svoji pravou podstatu. Obrodu ţenského
pokolení spojovala zpravidla s obrodou světa od nánosů civilizace, a tímto
způsobem kritizovala společenský řád obecně, coţ měla společné s Pavlou
Moudrou. Nevěřila v příchod Ţeny–Spasitele; tvrdila, ţe na povznesení lidstva se
musí podílet více géniů, a „čím více mezi nimi bude ţen, tím lepší bude svět“.
(tamtéţ: 84) Je pravděpodobné, ţe byla to právě Anna Pammrová, kdo měl vliv na
změnu Moudré vize vývoje lidstva, o níţ budeme pojednávat v další části práce.
„Ţena s duší lesa“ měla moţná také podíl na radikalizaci názorů Pavly Moudré na
pohlavnost: v dopise z 23. března 1912 píše přítelkyni, ţe kopulace má být
bohosluţbou a po kopulaci má být ţeny od muţe na vţdy odloučena. Pavla Moudrá
takové přesvědčení sice nikdy nevyjádřila, ale také baţila po duchovní aţ
náboţenské povaze spojení mezi muţem a ţenou. Stejně jako Pammrová, přísně
odsuzovala pohlavnost motivovanou pouze touhou po uspokojení. Časem stále
naléhavěji psala o potřebě znovunalezení původní „boţskosti“, která by nahradila
soudobé chápání pohlavního styku jako pouhé biologické záleţitosti. V mnohých
úvahách je u ní patrná shoda s postojem Pammrové vůči sexualitě, jenţ jí přítelkyně
sdělila v dopise z 24. června 1923:
Já aspoň od mládí povaţovala jsem pohlavnost vůbec – tak jak se pod
maskou i bez ní kdekoli jevila – jako cosi nedůstojného; a blahořečím
chvíli, kdy mysl moje byla proniknuta přesvědčením získaným
zkušeností "manţelskou", ţe pro tvora myslícího je pohl. ústrojí
obtíţným atavismem a ţe je nutno a zdrávo překonati jeho ohlupující
funkci. A podařilo se mi to. Bylo mě tehdy 33 roků. Získala jsem tím
mnoho. (citát z: Dvořáková 2006)
Toto „překonání pohlavního ústrojí“ se zdá býti podmínkou návratu k ideálu
„věčně ţenského“, který Moudrá tolik proklamovala. Obě ţeny spojuje volání po
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znovunalezení

jakési

podstaty

ţenství,

tedy

odstranění

prefixu

„pa–“

z Pammrovské koncepce „paţenství“ a „pamateřství“. Toto úsilí je úzce spojeno
s odstraněním negativních důsledků civilizace a do určité míry s návratem
k původnímu stavu lidstva.63

Pavla Moudrá si byla vědoma, ţe úplný návrat k přirozenosti (tento pojem nikdy
neproblematizovala a nevysvětlovala, co jím rozumí) není moţný – úvahy na toto téma nalézáme ve
vícero jejích textech. Přesto se opakovaně odvolávala na jakousi pravdivou, původní formu
existence.
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3.2.3 Mateřství
Mateřství tvoří kolem hlavy ţeniny aureolu, kterou odváţí se
svatokrádeţnou rukou strhnouti jen zlosyn mezi lidmi největší.
Vědomě či nevědomě trůní matka v srdci kaţdého člověka.
(Moudrá 1923b: 19)
Ve slučování ţenství s jakýmsi ideálním původním stavem lidstva, jak
Moudrá předkládá, jsou evidentní rovněţ ozvěny spisu Das Mutterrecht. Eine
Untersuchung über die Gynaikokratie in der alten Welt nach ihrere religiösen
und rechtlichen Natur Johannese Jakoba Bachofena, který feministka znala
minimálně z četby Augusta Bebela. Bachofen spojuje ţenu, nebo přesněji
matriarchát jako původní způsob uspořádání společnosti, s přirozeností
a humanitou. Muţe naopak činí odpovědným za vývoj civilizace:
Rozvíjí představu idealizovaných gynaikokratických společenství,
ovládaných mateřským principem, z něhoţ povstalo působení
náboţenství na všechny oblasti ţivota, láska k míru, konzervativní
postoj k ţivotu, ale zároveň všeobecná svoboda a rovnost, mravnost,
ušlechtilá humanita a harmonie, tedy vše to, co Bachofen postrádal
ve společnosti „bank a ţeleznic“ jeho doby, která mu byla vlastně
cizí, přímo nesnesitelná, před níţ unikal do starověké minulosti
náhrobků, ruin, a náboţenských kultů. (Vojvodík: 58)
Moudrá s Bachofenem mnohé sdílí, důleţité jsou však posuny v jejím uvaţování;
autorka Bachofenovu teorii zásadně mění, přepracovává a zasazuje do svého
vlastního výkladu, výrazně ovlivněného teozofickým učením: Bachofen baţí po
idealizovaných

matriarchálních

společenstvích

jako

zdrojích

ušlechtilosti,

harmonie, humanity – jeho utopie je spojena s organizací společnosti, oproti tomu
Moudrá hledá zřídlo přirozené harmonie, dobra a mravnosti v ţeně jako jedinci
spojeném s Bohem. U Bachofena dává matriarchát vzniknout náboţenství,
u Moudré jde spíše o spojení s boţským principem jako zdrojem mravní převahy
ţen. Pro Moudrou – oproti Bachofenovi, jeţ pokládal ţenu za „materiální podstatu
lidského byti“ a muţe za „duchovně nehmotnou potenci“ (tamtéţ: 59) – je ţena
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sepjata s duševností.
Na duševní a duchovní aspekt ţenských aktivit klade Moudrá důraz ve svých
úvahách na téma mateřství, jeţ jsou roztroušené v mnoha článcích a objevují se
častěji v pozdním období ţivota autorky. Příznačné je, ţe ještě v roce 1911 pouţívá
frázi „V rukou ţen a matek spočívá osud národů“, tedy připisuje ţenám určitou
mesianistickou roli v obrodě národů (stejnou roli připisuje často českému národu,
který by se měl stat vzorem pro ostatní), ale pouţívajíc slučovací spojku a,
neztotoţňuje význam slova „matka“ s významem slova „ţena“. V několika textech
z pozdějších let bude Moudrá tyto dvě slova pouţívat téměř synonymně.
Za pouţití této fráze v článku „V čem záleţí pokrokovost ţeny?“ v brněnském
Novém lidu byla Moudrá ostře kritizována v Ţenské revui roku 1911. Autorka
anonymní kritiky nesouhlasí s dvěma body článku Modré: zaprvé s mesianským
posláním ţeny: tvrdí, ţe osud národů spočívá v rukou obou pohlaví; zadruhé se jí
protiví názor, ţe pokroková ţena musí být „náboţenský věřící“. Pavla Moudrá
odpovídá „Otevřeným listem redakci Ţenské Revui“ v Ţenském světě (Moudrá
1911h), kde vyslovuje svůj názor na pokrokovou ţenu–matku: musí si uvědomovat
svůj vliv na dítě (i prenatální), dobrým příkladem můţe nivelovat vliv špatného
otce; zdůrazňuje, ţe heslo „v rukou ţen a matek spočívá osud národů“ není pro ni
prázdnou frázi a sama ţije podle tohoto hesla; ţeny mají mravní zodpovědnost za
děti. V „Otevřeném listu” se autorka vyjadřuje rovněţ k námitce ohledně
náboţenství: vysvětluje, ţe jí nejde o ţádný náboţenský nátlak nebo klerikalismus,
náboţenstvím pokrokové ţeny má být Láska; pokroková ţena má věřit v Sebe a cítit
boţí přítomnost v sobě (tamtéţ).
V článku je patrné, ţe mateřství chápe jednak jako duševní záleţitost: matky
jsou zodpovědné za výchovu dětí, jednak jako biologický fakt: matka ovlivňuje dítě
uţ v prenatální fázi vývoje.64 V dalších článcích se feministka soustředí na první ze
zmíněných aspektů; výjimkou je zde text „Bez maminky“ (Moudrá 1914a), který
pojednává o biologických či fyziologických aspektech mateřství.
Článek napsaný pod vlivem knihy Karla Pulpána, pojednávající o osudech
nemanţelského dítěte, je především obhajobou práv „nelegitimních“ dětí.

64

Zde je patrná naráţka na problém konzumace alkoholu a kouření cigaret během těhotenství.
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V kontextu chápání mateřství je zde však pozoruhodný moment, kdy Moudrá
spatřuje v kojení zdroj mateřských citů: nedostatek fyzického kontaktu matky
s dítětem je pro ni zdrojem násilí a nedostatku lásky (tamtéţ: 12). Fyziologické
předpoklady mateřství jsou společné pro všechny bytosti, ale pouze lidé se vzdálili
od přírody: autorka srovnává matky lidí s matkami zvířat a dochází k závěru, ţe
pouze v lidském světě je moţné, aby matka nechala své dítě napospas. Vinu
nespatřuje však v jedinci, nýbrţ v řádu, ve společnosti, předsudcích, zákonech,
názorech, poměrech „a jak ještě se jemnuje všechno to haraburdí, jeţ si člověk
nastavěl v cestu, aby nemohl býti volným synem a dcerou Přírody“ (tamtéţ: 11).
Patrný je zde ideál přírody, svobody, pro Moudrou tolik typický, jenţ – jak jsme si
uţ mohli povšimnout – není vůbec tak „přirozený“, „svobodný“, protoţe k jeho
prosazení je nutný zásah člověka. Moudrá (v souladu se soudobými feministkami)
tvrdí, ţe cestou k pokroku je ochrana mateřství65 – její projekt je tedy výrazně
intervencionistický.66
Tento intervencionismus přetrvává v dalších článcích feministky, přes různé
kladení akcentů v problematizování mateřství: nacházíme ho jak v textech
zabývajících

se

především

sociální

stránkou

mateřství,

tak

v

článcích

pojednávajících o důleţitosti matky pro duševní vývoj dítěte a chápajících mateřství
jako hlavní úkol ţeny.
Na základě analyzovaných článků lze vyvodit závěr, ţe změny v nazírání na
mateřství se u Moudré odehrávaly v období první světové války a souvisejí s dalšími
posuny v její publicistice. Počátečně je její způsob vnímání mateřství nezřídka
kritický, ovšem pouze pokud se jedná o matky ve stávající společnosti, tedy o ţeny,
které by Pammrová nazvala „pamatkami“. Například v článku „Otázka stejné
Ochrana mateřství byla uţ delší dobu široce diskutována; vliv na její zintenzivnění od roku
1913 měly zřejmě zprávy v německých časopisech po úmrtí ţeny, jíţ byla odmítnuta pomoc
v nemocnici a musela porodit dítě v mrazu, na chodbě, teprve poté byla přijata do nemocnice, kde
brzo zemřela. O tomto případu referoval Ţenský svět v č.3/1914 (z Purkyňů: 13).
66
Pavla Moudrá nebyla rozhodně jediná, kdo slučoval poţadavek znovunalezení lidské
přirozenosti s intervensionalistickými metodami, jak tohoto cíle dosáhnout. Zdá se, ţe spojování
těchto protikladů je charakteristické pro jednání určitého druhu feministek, které Harriet Anderson
nazývá utopickými (utopian feminists) a ukazuje to na příkladě filozofie tří rakouských feministek:
Irmy von Troll–Borostyáni, Rosy Mayreder a Grete Meisel–Hess. Koncepce těch tří myslitelek, přes
zřejmé rozdíly v rozloţení akcentů a do určité míry odlíšné ideály, spojovalo baţení po přirozenosti,
jejíţ existenci nikdy nezpochybňovaly, a jejíţ dosaţení se jim jevilo moţné díky lidskému zásahu do
vývoje společnosti (Anderson: 145–201).
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morálky“ kritizuje Moudrá nedostatek péče matky o své dcery, přesněji nedostatek
přísností ve výběrů mládenců, kteří navštěvují jejích dům (Moudrá 1914d: 98)
a o tři roky později zklamaná konstatuje, ţe v dnešním světě existují nejen dobré,
milující, vzorné matky, nýbrţ také matky kruté, zlé (Moudrá 1917c: 125). Autorka
má tedy stále na zřeteli sociální aspekty „ţenské otázky“, ale začíná klást čím dále
tím větší důraz na mravní úkol ţen, který zdůvodňuje jejich přirozeností. V článcích
z období války se často setkáváme s jakousi směsicí argumentů týkajících se ţenské
mravnosti a argumentů pramenících z rétoriky eugenického hnutí. V roce 1915
neztotoţňuje sice feministka ţeny s matkami: píše o mateřském právu, nikoli
povinnosti (Moudrá 1915b: 39), avšak tvrdí, ţe je to p r v o t n í právo ţen: „Ţenino
konečné vítezství pak bude v opětném nabytí prvotního jejího Mateřského Práva”
(tamtéţ), tedy opětovně se zde objevuje poţadavek návratu k prvotnímu stavu
lidstva jako garance znovuzavedení harmonického stavu společnosti, a nacházíme
tady rovněţ náznaky nového způsobu psaní o mateřství, jeţ Moudrá bude od tohoto
momentu rozvíjet.
Mateřství začne čím dále tím více naléhavěji vnímat nejen jako úkol ţeny,
nýbrţ jako její podstatu, jakýsi základ její bytosti.67 V roce 1918 má sice stále na
zřeteli sociální a politické aspekty emancipace ţen, ale nutnost zrovnoprávnění
zdůvodňuje jednak početností ţen, jednak jejich úkolem mateřství. 1. listopadu na
Všeţenské schůzi v Měšťanské besedě se ve svém projevu o míru zmiňuje
o poţadavku „úplného zrovnoprávnění s muţi na poli politickém, kulturním
i hospodářském“ (An. 1918: 313), coţ zdůvodňuje tím, ţe ţeny stanoví více neţ 50
procent obyvatelstva a tím, jak během války bojovaly s hladem a nedostatkem,
a zachránily „dítě české“ – mateřství se tedy stává důvodem, proč by mělo nastát
zrovnopravnění.68 Moudrá klade ve svém projevu důraz na důleţitost matky ve
Takové chápání mateřství bylo samozřejmě velice rozšířeno a zdá se, ţe v české společnosti
pořád přetrvává a bývá jak pomocí při zahalování myzoginních postojů, tak pozitivním základem
identity ţen. Právě tento (často přehlíţený) druhý aspekt zdůrazňují autorky Iluze spásy, které
interpretují obrat ţen k mateřství od konce devadesátých let 19. století jako jednu ze strategií
posílení ţenské identity (Bahenská–Heczková–Musilová 2011a: 113).
68
Pozoruhodné jsou v tomto projevu dva další momenty, nacházejíce se v rozporu s tím, co
Moudrá prosazuje ve většině svých článků: zdůrazňuje tady aktivitu ţen („působiti […] ruku v ruce
s muţem, s bratrem, od nějţ nedělí jí jiţ propast minulého poddanství a passivity“, tamtéţ: 313)
a pouţívá obraz semene jako toho, co ţeny vkládají v novou generaci („Výsledek naší práce výchovné
zraje nám v dětech našich, v mladé naší generaci. V ni vloţily jsme, matky, učitelky i spisovatelky
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výchově dítěte k mírovým ideálům.
V tomto akcentování důleţitosti matky, mající schopnost zachránit české
dítě, a tím český národ, nebyla autorka jedinečná. Pro období první světové války,
přinášející s sebou smrt mnoha lidí, je charakteristické volání po nutnosti plození
a rození nových občanů. V těchto podmínkách rozvíjela se mimo jiné eugenika69,
tedy utopické hnutí zabývající se dosaţením co nejlepšího genetického fondu
člověka, jehoţ stoupenci byli nejen vědci, nýbrţ také spisovatele. S některými
poţadavky rasové hygieny se shodovaly názory představitelek ţenského hnutí,
zejména v otázkách ochrany mateřství a v řešení problému pohlavních chorob.
Objevovaly se však i odmítavé reakce: některé feministky si povšimly, ţe eugenika
opětovně redukuje ţenu na matku nebo spíše na „stroj“ k rození dětí (Heczková
2013: 29–30). Nejednotné reakce k návrhům stoupenců rasové hygieny na vyřešení
takzvané populáční otázky je moţno sledovat mimo jiné v ţenských časopisech.
K jednomu z mnoha nápadů na vyřešení problémů nízké porodnosti se vyjádřila
také Pavla Moudrá: v roce 1917 publikovala v Ţenské revui článek „Dvojţenství“
(Moudrá 1917g), jenţ vyvolal bouřlivé reakce v mnoha dalších číslech časopisů
a diskuse na toto téma se protáhla aţ do příštího roku.
V tomto článku nevystupuje Moudrá se svým originálním návrhem řešení
problému, nýbrţ komentuje a přepracovává nápad Němce Carla Hermanna
Torgese, který „navrhuje systém dvou manţelek, jedné ,řádné„ a jedné ,vedlejší„“
(tamtéţ: 229). Na rozdíl od většiny českých feministek, které myšlenku dvojţenství
jednoznačně zavrhly70, se jím Moudrá chce zabývat a klade si otázku, zda je mravný
nebo nemravný. Tvrdí, ţe Torgesův nápad je nemravný jen v jednom případě:
„rozumí–li se v něm, ţe by obě manţelky měly ţíti s muţem v sexuelním poměru,
české, sémě, o němţ doufáme, ţe vypučí a dozraje ke zdaru našeho národa.“, tamtéţ: 313). Tuto
metaforu semene vyuţívá opačně neţ v jednom z dřívějších článků, kde pouţívala metaforu ţeny–
pasivní půdy a muţe–aktivního semene. (Moudrá 1911h)
69
Dějiny eugeniky sahají samozřejmě hlouběji. Připomeňme pouze oţivení zájmů o toto hnutí
během první světové války, kdy rasová hygiena byla často vyuţívána jako nástroj k řešení problemů
nízké natality.
70
Dokonce samotná redakce časopisu se od názorů Moudré distancovala a k jejímu článku
přidala poznámku:
Myslíme, ţe dvojţenství řešené tak ideálně a jen v těch řídkých případech, kde ţena jest
o mnoho let starší neţ–li její manţel, by ke zvýšení lidnatosti mnoho nepřispělo. Daleko mravnější
– neţ–li Němci navrhované dvojţenství – a i jistější prostředek pro vzrůst lidnatosti bude: zrušiti
zákon, jímţ se zabraňuje sňatek rozvedených a odstraniti paragrafy uzákoňující celibát. (tamtéţ:
231)
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pouze s tím rozdílem, ţe jedna by jiţ naději na rodinu neměla a druhá ještě měla.“
(tamtéţ) Z této situace však existuje východisko:
Ale je čestné východisko z této sporné otázky. Návrh není tak zcela
zavrţitelný, ba lze ho přednésti tak, ţe se stává mravným. Ovšem jen
v jednom případě, za jednoho váţného předpokladu a na jednom
základě, který by mu dodal pečeť nejen mravnosti ale přímo heroismu.
Předpokladem tím je o b ě ť ţenina. Najde–li se ţena, která vidouc ţe
stárne a jsouc starší svého chotě, vidí zároveň jeho v plné muţné
svěţesti a pozoruje, ţe by jeho sympathie a láska nesly se k ţeně jemu
věkem i duševními vlastnostmi rovné, dovedla by ustoupiti této mladší
„sokyni“ dobrovolně, bez ţárlivých vzdorů, v prostém uznání svého
odkvětu a nutnosti nástupu mladších a účelnějších ţivlů v manţelské
domácnosti – vykoná skutek hrdínství, přinese oběť nejen svému muţi,
nejen své nástupkyni, ale veškerenstvu. Obětuje se ve prospěch blaha
druhých, tak jako, byť ne dobrovolně, ustupuje starý strom, aby mohl
volně růsti mladý dorost pod nim. (tamtéţ: 230)
Ideální ţenství spojuje feministka opakovaně s obětí: ţena, která je starší neţ její
manţel, by se měla dobrovolně obětovat, bez ţárlivosti rezignovat na lásku
a přenechat místo mladší ţeně – jedině tak je Torgesův návrh uskutečnitelný. Ve
vizi Moudré se manţelská láska promění v přátelství nebo něco na vzor lásky
mateřské a mladší ţena se stane jedinou partnerkou, manţelkou muţe, a tedy
nejedná se v podstatě dvojţenství – návrh autorky je v podstatě návrhem
monogamního modelu. Monogamie zůstává jejím ideálem, i kdyţ připouští
rozlučitelnost manţelství. Ještě důleţitější neţ vliv rasové hygieny71 byly v tomto
případě však osobní zkušenosti autorky: připomeňme, ţe její manţel, který byl
mladší, uţ od roku 1915 udrţoval vztah s jinou ţenou, s níţ se Pavla Moudrá
spřátelila a později dokonce adoptovala a vychovávala dítě tohoto páru, ţijícího na
Slovensku.
Jakési završení hledání smyslu mateřství a jeho konečnou definici nalézáme
Moudré zanícení eugenikou v tomto období dosvědčuje její článek „Válka a lidská zdatnost”
ze stejného roku, který je v podstatě shrnutím broţury Starr Jordana, otištěnou roku 1912
v německém překladu. (Anglický text dostupný on–line: Jordan 1907.)
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v přednášce Moudré z 14. prosince 1917, jejíţ závěr otiskl Ţenský svět (Moudrá
1918b). Tvrdí v ní, ţe mateřství je prapodstatou ţeny: „Líbivost, jako nejúčinnější
zbraň v boji proti muţi, zatlačila do pozadí i prapodstatu ţeninu, která tkví
v mateřství.“ (tamtéţ: 52) Tento výrok dokonce ozřejmuje dřívější tvrzení autorky
na téma „věčně ţenského“: jádro „das ewig Weibliche“ tedy tvoří ţenská schopnost
dávat nový ţivot a právě díky této schopnosti je ţena úzce spojena s bohem.
Přes vyzdvihování duševních stránek mateřství Moudrá neztrácí ze zřetele
ani praktické aspekty s ním spojené; její úvahy oscilují mezi těma dvěma póly.
V článku „Slova matkám“ zdůrazňuje zodpovědnost matky za rozvoj dítěte, a tím za
stav lidstva: „Lidstvo je takové, jaké má matky, neboť matka je to, která nejvíce
utváří povahu dítěte v útlém jeho věku, kdy dítě je všem vlivům nejpřístupnější.“
(Moudrá 1918d: 108). Uvědomuje si skutečnost, ţe výchovné ideály a úkoly matky
záleţí na době a po dobré matce poţaduje jejich znalost. Je tedy zřejmé, ţe přestoţe
povaţuje autorka mateřství za „prapodstatu ţeny“, je přesvědčena, ţe mateřství
není pouhá přirozenost, ţe je ovlivněno dobou, dějinným momentem. Navíc, dobrá
matka by svoje mateřství měla přizpůsobovat poţadavkům doby – zde je opět
patrné spojení ideálu přirozenosti s určitou formou intervencionismu za účelem
povznesení lidstva. Shoduje se to do určité míry s novou koncepcí člověka (a tím
pádem také ţeny), podle níţ „[p]řirozenost je třeba spíše dosahovat vlastním úsilím
a vědomou reflexí a přijímáním nových poznatků mateřství a péče, jeţ jsou opřeny
o nové proudy vědecké a filozofické“ (Bahenská–Heczková–Musilová 2011a: 168).
Projekt Pavly Moudré tedy není voláním po jednoduchém návratu
k původnímu, přirozenému, nenarušenému stavu; feministka často bere v potaz
nové poznatky, kupříkladu v „Slovech matkám“ píše o novém poznatku, podle
kterého ţena ovlivňuje dítě uţ před narozením, ve stavu těhotenství: na dítě mají uţ
tehdy vliv matčiny myšlenky. Z tohoto důvodu by se matka měla radovat ze stavu
těhotenství (Moudrá 1918d: 108). Kromě osobní odpovědnosti za rozvoj dítěte
Moudrá zdůrazňuje i nadindividuální dimenzi mateřství: „Ţeně, která je si vědoma
velikého svého vlivu na dítě ve svém lůně, připadá veliký úkol zušlechtění celé rasy
hned takřka od chvíle početí“ (tamtéţ: 109), coţ zase souzní s eugenickými
poţadavky.
Pozoruhodné je, ţe přes uvědomování si politických a sociálních aspektů
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mateřství, tedy uvědomování si, ţe mateřství nezůstává v nadčasové sféře ideálů, si
autorka nepřipouští spojení otěhotnění se sexuální slastí. Účelem pohlavnosti je
pro ni splnění úkolu mateřství, nikoli proţitek fyzické rozkoše. To vyplývá jak
z textu Poslání ţeny ve světle theosofie (Moudrá 1923b), tak z článku „Muţ a ţena“
(1922b), psaném ve velké míře v duchu teozofie. V něm podotýká, ţe jestli muţ
a ţena zapomínají, ţe účelem manţelství je „zaloţení rodiny a rozmnoţení rodu“,
přestávají „býti strůjci a zakladateli rodiny, v níţ pohlavní styk je jen prostředkem
k cíli, a stávají se pak otroky vlastních náruţivosti“ (tamtéţ: 204). Za zdroj ţenské
krásy pak povaţuje „mateřství a cudnost mysli“; za vzor klade biblickou Marii:
Lid bezděky vytušil toto kouzlo ţeny a uctívá čisté ţenství v postavě
neposkvrněné Panny a Matky Jeţíšovy. Uctívá jako boţství to, co
ţenu nejvíce krášlí: její mateřství a při něm panensky čistá mysl,
prostá vášně a nízké smyslnosti. Ne tedy askeze, nepřirozená
zdrţenlivost,

nýbrţ

vyplnění

přírozeného

úkolu

ţenina,

tedy

mateřství, při zachování si cudnosti a onoho duševního panictví, jeţ je
příznakem světců a duchovně vysoko stojících lidí. (tamtéţ)

3.2.4. Vize vývoje lidstva a žena budoucna
Století 20., které svou světovou válkou začíná jako
neukázněné překypění agressivních sil muţských,
nutně musí skončiti zas převahou Věčně–Ţenského.
(Moudrá 1923b: 10)
Jeţíšovu matku povaţuje Moudrá za ideál jiţ v článku „Ţena budoucna“
z roku 1915 (Moudrá 1915b), první článek, v němţ se autorka snaţí vybudovat
jakousi teorii vývoje lidstva/člověka, v tomto případě ţeny. Článek je uvozen
odsouzením způsobu, jakým je ţena zobrazena v moderní literatuře, převládajícím
zobrazením je ţena-bytost pohlavní, coţ autorka povaţuje za „nesprávný názor na
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ţenu“ (tamtéţ: 37).72 Jako protiklad k němu uvádí díla Ellen Keyové, Selmy
Lagerlöfové, Henrika Ibsena či Boţeny Vikové-Kunětické a Richardy Huchové. Tito
autoři a autorky líčí ţenu-člověka, nikoli ţenu-pohlaví, a Moudrá ji povaţuje za vzor
ţeny budoucna anebo – autorka není ve své klasifikaci důsledná – za ţenu období
přechodu z přítomnosti do budoucnosti (tamtéţ).
Ţenu budoucna nazývá autorka ţenou-vítězem; ţenu, která tvoří přechod
z přítomnosti do minulosti ţenou vítězící. Těmto typům ţen předcházejí ţena
minulosti a ţena přítomnosti s jakýmsi mezistupňem, jímţ je ţena trpící – ţena
období přechodu z minulosti do přítomnosti. Trpící ţena byla „průkopnicí nových
snah, a jako kaţdý průkopník trpěla mučednictvím za svoji ideu“ (tamtéţ). Je
překvapivé, ţe se zde Moudrá distancuje od ideálu trpitelky, který – jak by se zdálo
– je často úzce propojen s paradigmatem oběti. Jak však bylo naznačeno, ještě dva
roky nato bude autorka klást důraz na nutnost ţeniny obětí (Moudrá 1917g) – oběť
tedy nespojuje s utrpením, zřejmě proto, ţe akt obětování má vyplývat
z nejhlubšího přesvědčení, ze samotné ţeniny duše, a proto nepřináší utrpení,
naopak: měl by být spíše zdrojem satisfakce.
V další části článku ozřejmuje Moudrá pojem ţeny-vítěze a zde se objevuje
Madonna „potírající hlavu hada-ďábla, odvěkého nepřítele lidstva“ jako symbol
vítězícího ţenství (Moudrá 1915b: 37). Za nejhorší nepřátele lidstva povaţuje
„alkohol, militarism a prostituci“ a v boji proti nim spatřuje úkol ţeny budoucna
(tamtéţ: 38). Dalším posláním ţeny by mělo být ovládání vlastní a muţovy
pohlavnosti, tedy poţadavek, který se u autorky opakuje, ale pozoruhodné je, ţe
v článku „Ţena budoucna“ jej zdůvodňuje jinak: neodvolává se jiţ na ţeninu duši,
cit, přirozenou mravnost, nýbrţ na rozum a vůli. Je zde patrný vliv filozofie Anny
Pammrové, kterou autorka explicitně přivolává:
To vše [ţenska výchova, spolu s tělocvikem a skautstvím – pozn. OS]
jsou prvky, pomáhající vybudovati ţenu silnou, zdravého ducha,
v zdravém těle. K tomu je ale nezbytně třeba, aby vymízel typ ţeny
K problému zobrazení ţen v literatuře se Moudrá vrátí v přednášce „Muţ a ţena ve
vzájemném boji“ z 14. prosince 1917, jejíţ závěr bude otištěn roku 1918 v Ţenském světu (Moudrá
1918b). Bude v něm konstatovat, ţe chorobný zjev ţeny „bojující jedině zbraní pohlavnosti“,
rozšířený v literatuře a ţivotě před válkou, byl zjevem přechodným (tamtéţ: 52). Válka dokázala, ţe
ţena se můţe uplatnit ve všech oblastech stejně jako muţ, coţ přispělo ke změně všeobecného
názoru na ţenu.
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eroticky předráţděné, pohlavně na muţi odvislé, typ ţeny nervově
slabé. … Ţeně budoucna je především třeba, aby pohlavnost, svou
i muţovou, ovládala rozumem i vůlí. Je třeba, aby jak praví
spisovatelka Anna Pammrová, ţena přestala být E v o u a aby přestala
věřit legendě, ţe byla stvořena p r o muţe. (tamtéţ)
Vzápětí však pouţívá argument mateřství a úzkého propojení ţeny s bohem
(tamtéţ). Moudrá slučuje v tomto článku dva způsoby argumentace: první je znám
z většiny jejích textů a druhý, dovolávající se ţenského rozumu a nutnosti
osamostatnění ţeny, nezávislosti na muţi, tedy druh argumentace, který pouţívala
v devadesátých letech 19. století, který se později z jejích textů vytratil a vrací se
k němu během války, tedy v období intenzivní korespondence s Annou
Pammrovou.
Poţadavek nezávislosti ţeny dovádí feministka do extrému a – cituje Julia
Zeyera („Kdy zmisíš, lidstva trude? Aţ Slovo ţenou učiněno bude“) – prorokuje
nadvládu ţenského principu v budoucnosti (tamtéţ). Tato změna ve vývoji lidstva
neproběhne násilím, bude to přirozená změna jako změna ročních období. Podle
Moudré spočívá vývoj lidstva ve střídání muţského a ţenského prvku: muţský
princip vládne uţ dlouho, teď je čas na ţenský, tj. „altruismus, soucit, něhu, mír,
snášenlivost, čistota, střízlivost“ (tamtéţ).
Rozporuplný je závěr textu, v němţ autorka zdůrazňuje „přirozenou“ tichost
ţeny, kterou dává do protikladu s muţským účastí na vytváření veřejného ţivota.
Na jednu stranu uznává vymoţenosti emancipace, jeţ dovolila ţeně rozšířit své
vědomosti a okruh činnosti, ale vzápětí ji strhuje do soukromé sféry a vyzdvihuje
její mateřskou roli jako nejdůleţitější poslání:
V tom zvítězí ţena budoucnosti, bude–li chtít býti ţ e n o u. Celé hnutí
ţenské musí se dnes nésti tímto směrem. Nesmí tedy ţena jiţ přibírati
na sebe další vlastnosti muţské, jak snad jí toho z části bylo třeba
v emancipačním boji, nýbrţ do hloubi vlastního nitra je jí jíti
a věnovati se kultuře vlastností, jeţ jsou jejím boţským údělem. Bylo–li
jí dopřáno obohatiti se vědomostmi, rozšířil–li se okruh její činnosti,
nejsa jiţ omezen jen na rodinu, nesmí zapomínati, ţe se šírší činností
roste i její zodpovědnost. A jmenovitě zodpovědnost jako matky.
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Ţenino konečné vítězství pak bude v opětném nabytí prvotního jejího
Mateřského Práva. (tamtéţ: 39)
K tématu budoucnosti a své vizi vývoje lidstva se Moudrá vrací o dva roky
později v kratším článku „Otázky“ (Moudrá 1917c). Předpovídá zde blíţící se dobu
„splnění poslání ţenina“ (tamtéţ: 125). Opětovně tvrdí, ţe v přirozeném vývoji světa
se střídá prvek muţský, pro nějţ je příznačné ovládnutí hmoty, pokrok technických
věd, státní útvary, rozvoj intelektu, rozum převládající nad citem, s prvkem
ţenským. Oba elementy jsou nutné, „aby pokračoval vývoj“. Autorka to znázorňuje
metaforou kyvadla, které se teď uţ přechýlilo „za normál“ a přineslo s sebou
kapitalismus, brannou povinnost, poddanství ţen a zneuţití technických
vymoţeností k válce a k ničení přírody (tamtéţ: 126), a proto nastává nutnost
nadvlády ţenského prvku: „Ţenino poslání tkví v tom, aby po vyvrcholení muţova
principu v dějinách ujala se vlády citu, aby na zříceninách muţova hmotařství dala
vykvésti zas krásným vonným květům mystiky.“ (tamtéţ) Muţ je tedy spojován
s rozumem a schopností racionálního uvaţování, kterému však chybí citovost –
doména „druhého pohlaví“. V době, kdy byl článek psán, tedy v období války, lze ve
světě podle Moudré vypozorovat nedostatek této citovosti, tento nedostatek se
stává extrémní. Z toho přirozeně vyplývá nutnost brzké dominance ţenského prvku.
Moudrá však zdůrazňuje, ţe se nejedná o ţádnou umělou intervenci, nýbrţ
o přirozený, nutný vývoj, který sama pouze předpovídá. Budoucnost tedy přinese
mírumilovnou, milosrdnou, spravedlivou, mravnou, dobrou ţenu a její panování.
(tamtéţ)73
Poněkud jinou vizi představuje článek autorky z roku 1922, psaný
z teozofického úhlu pohledu (Moudrá 1922b).74 Tématizuje v něm podstatu
V podstatě stejnou argumentaci vyuţívá Moudrá v dalším článku předpovídajícím nadvládu
ţenského prvku, tj. ve „Zvítězí?“ (Moudrá 1918c), jehoţ závěr vyznívá trochu dramatičtěji: autorka
ve vítězství ţeny vidí podmínku spásy celého lidstva.
74
Tento článek souzní s textem vydaným v roce 1922 Poslání ţeny ve světle theosofie:
I v celé evoluční historii evropské rassy lze zřejmě pozorovati občasnou převahu některého
z obou těchto principů. V rozvoji římské civilisace, agressivním panství starého Říma, vidíme
navládu muţského ţivlu, v křesťanské středověké mystice, ve květu mnišství a zároveň galantního
rytířství, jakoţ i kultu mariánského zřejmě nadvládu principu ţenského. Jmenovitě křesťanští
mystikové byly takovéto čistě receptivní duše ţenské ve své oddanosti Kristu, nebeskému ţenichu.
Století 18. a 19. zrodilo skepsi, vládu rozumu, rozvoj intellektu, racionalismu, materialismu,
vesměs to příznaky ţivlu muţství. Století 20., které svou světovou válkou začíná jako neukázněné
překypění agressivních sil muţských, nutně musí skončiti zas převahou Věčně–Ţenského. Vznik
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manţelství, kterou Moudrá spatřuje ve slučování dvou prvků: muţského
a ţenského. Tyto elementy se nacházely původně v kaţdém jedinci – feministka se
odvolává na staroindické okultní prameny, podle kterých byl člověk nejdřív
hermafroditem75 a rozmnoţoval se sám, silou vlastní vůle; potom však upadl do
„hrubé hmotnosti“ (tamtéţ: 185). V současnosti je monogamní manţelství
důleţitým vývojovým prostředkem „jako škola vzájemného poznávání obou
principů bytí, muţství a ţenství“ (tamtéţ: 205). Cíl tohoto vývoje spatřuje Moudrá
jiţ ve vyrovnání se těch dvou principů, nikoli v dosáhnutí nadvlády ţenského
elementu (tamtéţ: 186). Navíc, jak tvrdí Moudrá, čím je člověk duchovnější, tím
méně jsou u něj znatelné příznaky typického ţenství nebo muţství – na vyšší úrovni
vývoje se tedy rozdíly mezi pohlavími budou zmenšovat a kaţdý jednotlivec bude
v sobě slučovat jak vlastnosti tradičně připisované muţům, tak rysy typické pro
ţeny.76 V protikladu ke svým dřívějším textům v tomto pojednání zdůrazňuje, ţe
oba principy obsahují boţský prvek:
Vrchol zduchovnění je tedy vlastně bezpohlavnost. Muţství je rozum,
nebo theosofickým označením manas, intelekt; ţenství je cit, láska,
intuice, anebo indickým jménem Buddhi, princip vyšší nad mannas.
Odtud i význam okřídleného slova, ţe věčně ţenské nese nas vzhůru.
Muţství a ţenství jsou aspekty boţské síly. Je to vědomí a vůle, subjekt
a objekt, ţivel aktivní a ţivel pasivní. (tamtéţ)
V článku „Muţ a ţena“ tedy Moudrá nazírá otázku vývoje světa poněkud
odlišně neţ v předchozích textech. Nový úhel pohledu, evidentně inspirovaný
moderní mystiky, spiritualismu, okkultismu, i rozvoj filantropie a altruismu na ruinách světové
války, jakoţ i zrovnoprávnění ţeny, jsou toho slibnými příznaky. (Moudrá 1922: 10)
Na tomto textu je rovněţ pozoruhodný způsob chápání ţenství a muţství. Moudrá je jiţ
nespojuje s biologickým pohlavím; naopak tvrdí, ţe se muţský a ţenský princip uplatňují
„v duchovním ohledu v lidských jedincích bez rozdílu jejich pohlaví“ (tamtéţ).
75
Překonání toho, ţe se člověk vyvinul z androgynní bytosti, bylo součástí teozofického učení.
Příběh o androgynovi si vypůjčila také Anna Pammrová, aby dokumentovala postupný pád člověka
v knize Alfa. Embryonální pokus o řešení ţenské otázky (Pammrová 1917).
76
Přestoţe Moudrá toto přesvědčení převzala z teozofického učení, je nutno poznamenat, ţe
teozofie nebyla jediným zdrojem podobných názorů a autorka jedinou feministkou, která k nim
dospěla. V Rakousku podobně smýšlela jiţ delší dobu Rosa Mayrederová, která svoji filozofii
rozvíjela na základě poţadavků různých syntézí. Jednou z nich byla syntéze muţských a ţenských
vlastností v jedinci, která by vedla k větší homogenitě mezi pohlavími a heterogenitě v rámci
kaţdého pohlaví (Anderson: 166). „Syntetická ţena“ by měla vnímat sebe sama jako aktivní
sebeurčující subjekt, nikoli jako objekt muţské touhy. Taková nová ţena potřebuje také nového
partnera; znamená to nutnost překonání ideálu příliš maskulinního muţe (tamtéţ: 167).
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teozofií, je v rozporu s její koncepcí střídání prvků muţského a ţenského a nutnosti
nadvlády ţen. Vzápětí však tvrdí, ţe v budoucnosti budou hrát důleţitější roli: „Tuto
harmonii do souţití muţe a ţeny vnésti je úkolem především ţeny.“ Zdá se tedy, ţe
ţenský element musí nejdřív převládnout, aby nakonec byla vypracována
harmonie. Navíc Moudrá ţeny stále nazírá jako bytosti přirozeně „lepší“ neţ muţi:
„Ţeně je vyrůstati do vyšších úrovní duchovních, neb její princip ţenství sám je
něco vyššího neţ intellekt a rozum, jeţ jsou přívlastky principu muţova.“ Vidíme, ţe
autorka zde vyuţívá v podstatě „antifeministický“ argument týkající se intelektuální
povahy muţství, ale obrací jej v prospěch ţen. Umoţňuje jí to vyšší hodnocení
citovosti nad racionálním uvaţováním. Ţena je trvale spojena s Láskou a v ní
spočívá pozitivní vývoj lidstva, k němuţ vede pacifismus, umravnění, vegetariánství
a abstinence. „Ţeně přidělen je v těchto snahách hlavní úkol. Ţena svou intuicí
postřehuje a vyciťuje vše správné ve vývoji.“ (tamtéţ: 206)
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4. Závěr
Ve své diplomové práci jsem se pokusila charakterizovat publicistickou
dráhu Pavly Moudré v souvislosti s literárními a feministickými tématy, jak se jeví
ve čtyřech emancipačních časopisech: Ţenském světu, Ţenském obzoru, Ţenské
revui a v Ţenských listech. Hledala jsem její místo v kontextu soudobých diskuzí,
ale také měla na zřeteli její jedinečnou povahu. Velmi plodná autorka,
překladatelka, publicistka a aktivistka byla totiţ nesmírně sečtělá a informovaná
o aktuálním dění, čerpala tedy inspiraci z mnoha zdrojů, občas je přímo citovala,
ale často jsou v jejích úvahach obsaţeny implicitně. Kombinovala je svébytným
způsobem. Právě tento aspekt, který přiměl většinu badatelů jejího ţivota ke
konstatování, ţe se její znalosti rozrůstají spíše do šířky neţ do hloubky, způsobuje
nemalé potíţe při pokusu o jakousi syntézu názorů Moudré.
Přes všechny nekonsekvence je výrazné jádro úvah publicistky, totiţ snaha
o reformu mravů a povznesení člověka. Tomuto cíli by měla slouţit jak literatura,
tak ţenské hnutí. V tomto úsilí se shodovaly mnohé veřejné osobnosti přelomu
staletí, z nichţ si velkou autoritu získal zejména Tomáš Garrigue Masaryk.
Z emancipačních časopisů se k němu otevřeně hlásila Ţenská revue, ale jeho etiku
rovnocenného postavení obou pohlaví a vnímání „ţenské otázky“ jako důleţité
součásti modernizace české společnosti sdílely rovněţ feministky, které s tímto
periodikem nespolupracovaly. Paralely mezi Pavlou Moudrou a budoucím
prezidentem nacházíme zvláště na začátku její publicistické dráhy.
Úkol mravní obrody člověka je u ní totiţ jinak pojímán v textech
pocházejících z devadesátých let 19. století, jinak v pozdním období. V začátcích své
publicistické dráhy se Moudrá snaţí problematizovat konkrétní sociální problémy,
široce diskutované na přelomu staletí, mimo jiné dvojí morálku pro muţe a ţenu,
prostituci, alkoholismus, ochranu zvířat a pacifismus. Později se vedle tohoto
řekněme věcného druhu textů objevují metaforičtější články, silně inspirované
teozofií. Jejich styl je často subverzivní vůči – jak by se dnes řeklo –
falogocentrickému způsobu psaní. Právě tento subverzivní potenciál se stává
jedním z důvodů, proč bychom se Moudrou měli dnes vůbec zabývat. I přesto, ţe
tato změna způsobu psaní nebyla výsledkem uvědomělé reflexe na téma povahy
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„ţenského psaní“ a vyplývala spíše ze spirituálních zájmů autorky. Tento styl psaní
Moudrá sdílela rovněţ s jinými stoupenci teozofií a antropozofií či mystiky.77
Tento posun související s obsahem sdělení ve způsobu psaní je patrný rovněţ
v autorčině přístupu k literatuře: jako divadelní referentka Ţenského světa klade
důraz na koncept koherentních a konzistentních postav, na přímý kauzální vztah
mezi kvalitami dané postavy a

jejím jednáním ve světě a na snadnou

pochopitelnost autorského záměru. Její divadelní referáty jsou ve velké míře
shrnutím děje hry s poukazem na její souvislost s mimoliterární skutečností
a stručnou charakteristikou hereckého výkonu. Jsou to rysy typické pro divadelní
referáty v emancipačních časopisech vůbec; autorka se zde velmi podobá Pavle
Maternové (srov. Heczková 2009: 183–186). V pozdním období se důraz přesouvá
na záměr, s jakým je dílo psáno – ten má nabádat čtenáře k hledání cest mravního
povznesení a tím ho přibliţovat k Pravdě. Moudrá tedy stále své texty vztahovala k
soudobým etickým potřebám, ale pojímala je čím dál abstraktněji, méně konkrétně.
Literatura se můţe stát spojením mezi člověkem a Pravdou díky básníkovi, který
má schopnost vidět více neţ průměrný člověk, je přirozeně blíţe bohu.
Stejně blízká bohu je pro Moudrou ţena. Tato vlastnost je daná úkolem,
který má splnit mateřstvím. Pozoruhodně spojila dva způsoby chápání mateřství:
na jedné straně jej povaţovala za přirozený úkol ţeny, na druhé straně se zmiňovala
o proměnách, jaké mateřství prodělalo: postupně s vývojem lidstva se šíří
vědomosti o nejsprávnější podobě rození a výchovy dítěte a zodpovědná matka by
se jim měla podřídit. Takový způsob chápání mateřství je obecně přijímán většinou
dobových feministek, a jeho původ sahá aţ k rousseauvské filozofii, která z něj
učinila společenskou hodnotu, zdůrazňuje, ţe je třeba se mu naučit (Lenderová
2008: 471). Zřejmé je zde spojování přesvědčení o tom, jak vypadá lidská
přirozenost, co je její částí a co se do jejího konceptu jiţ nevejde, s notnou dávkou
intervencionismu. V podstatě celý projekt mravního povznesení člověka je vysoce
intervencionistický, i kdyţ se odvolává na to, co je původní. Tento rozpor není
77 Samozřejmě nelze klást rovnítko mezi stylem psaní subverzivní vůči falogocentrismu
a spirituálními zájmy, ani vyvozovat závěr o kauzální povaze vztahu mezi nimi. Určitá část
spiritualistů, teozofů, antropozofů se snaţila vykládat tato hnutí vědecky nebo filozoficky
a pouţívala k tomu věcný, objeklivizující způsob výkladu aspirující k vědeckosti. K takovým patří
například Rudolf Steiner.
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ničím výjimečným, co bychom pozorovali pouze u Moudré. Jedná se naopak
o velmi běţný způsob argumentace určitého druhu feministek přelomu 19. a 20.
století a jeho nedůslednosti, jak je dnes vnímáme, vyplývají ve velké míře z toho, ţe
se pojem přirozenosti tehdy vůbec neproblematizoval, byl bezvýhradně přijímán
jako něco očividného. Představitelky tohoto typu feminismu, který Anderson (1992)
nazývá utopickým (utopian feminism), spojovalo mimo jiné přesvědčení o existenci
pravé původní ţenskosti a falešné, vytvořené civilizací nebo kulturou. Přes různé
odlišnosti sdílely tedy utopické feministky přesvědčení o nutnosti konfliktu mezi
přirozenosti a kulturou (nature a culture).
U Češky se tento utopický či vizionářský způsob argumentace postupem
času zesiluje a vrcholu dosahuje snad v textech zabývajících se vizí vývoje lidstva,
v nichţ se předvídá buď harmonické spoluţití muţského a ţenského prvku, anebo
dominance toho druhého. Změny, jakým názory Moudré časem podléhají, bychom
mohli charakterizovat například jako přesun těţiště od liberálního feminismu
v devadesátých letech, kdy se soustřeďuje na poţadavky rovnoprávného přístupu
do symbolického řádu kultury a společnosti, k oslavování ţenskosti převládající
zejména od prvního desetiletí dvacátého století a ústícího ve vizi vývoje lidstva
s dominantním postavení ţen. Hranice mezi těmito typy feminismu nejsou však
u Moudré výrazné: široký záběr jejích textů se spíš vymyká jednoznačnému
zařazení k striktně vymezeným myšlenkovým směrům. Na základě analýzy její
publicistiky se rovněţ ukazuje, ţe stejně obtíţné je udrţet jednoznačný rozdíl mezi
představitelkami politického a utopistického feminismu (political feminism
a utopian feminism) – Moudrá se v různých textech vztahuje k problémům
jednoho nebo druhého směru a nezřídka je slučuje.
Publicistické texty Pavly Moudré v sobě spojují různé podněty, které se v její
výpovědi na jednu stranu výjimečně kombinují, na druhou stranu však reprezentují
problémy, názory, způsoby uvaţování konce 19. a první poloviny 20. století.
Explicitně i implicitně v nich lze nalézt naráţky nejen na Masaryka a Rousseaua,
ale rovněţ Bebela, Weiningera, Pammrovou, Keyovou či – v neposlední míře – na
Rudolfa Steinera. Právě inspirace spirituálními hnutí která se s postupem času
zesiluje, by si zaslouţila větší pozornost při dalším zkoumání rozsáhlého
publicistického, přednáškového a překladatelského díla Pavly Moudré.
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8. Abstrakt
Práce analyzuje literárně a feministicky zaměřené články Pavly Moudré,
které publikovala v časopisech Ţenská revue, Ţenské listy, Ţenský obzor a Ţenský
svět. Součástí práce je kompletní bibliografie autorčiných textů uveřejňovaných
v těchto periodikách, v popředí pak stojí ty spojené s literaturou a „ţenskou
otázkou“. Analýza postihuje názory publicistky v jejích souvislostech s mírovým
hnutím, ochranou zvířat, protialkoholním hnutím a spiritualismem. Ve všech
zmíněných oblastech se Moudrá angaţovala jako propagátorka duchovních hodnot,
směřujících k duchovní obrodě lidstva, a tomuto účelu podřídila rovněţ svoji
publicistiku. Snaţila se jak tématizovat konkrétní sociální problémy, svědčící
o úpadku lidské morálky, tak psát obecnější, metaforičtější úvahy silně inspirováné
teozofickým hnutím. To se odrazilo ve způsobu, jakým vnímala literaturu:
hodnotila především autorský záměr, který by mohl poskytnout pozitivní vzor pro
čtenáře. Básníka, tedy spisovatele a umělce obecně, povaţovala za bytost blízkou
bohu a mající schopnost vidět více neţ průměrný člověk. Za blízkou bohu
povaţovala Moudrá rovněţ ţenu: tento vztah byl dán „přirozeným úkolem“ ţeny,
tedy mateřstvím jako darováním ţivota a utvářením nového člověka. Feministka
činila rozdíl mezi ţenskými a muţskými vlastnostmi: ţenství, zaloţené na koncepci
„das ewig Weibliche“, spojovala s láskou, mírem, tichosti, muţství často s násilím,
ale rovněţ intelektem a aktivitou. V několika textech je patrný posun od chápání
muţství a ţenství jako charakteristik vázáných na biologické pohlaví k vnímání jich
jako prvků, které se s různou intenzitou mohou objevit u představitelů obou
pohlaví. Jakkoli v konkrétním článku Moudrá tyto pojmy nazírá, je vţdy
přesvědčena, ţe v současnosti vládne muţský prvek, coţ v budoucnu musí být
překonáno: ţenství a muţství se musí nacházet v rovnováze, anebo musí
převládnout ţenský prvek.
Názory Pavly Moudré byly

silně

inspirovány mnohými

debatami,

probíhajícími v českém, rakouském a evropském prostředí. V diplomové práci
poukazuje autorka na nejdůleţitější z nich: jak na ty, na které se publicistka přímo
odvolává, tak i na ty obsaţené v textech implicitně.
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9. Abstract
The thesis concentrates on the literary and feminist articles of Pavla Moudrá,
which she published in the journals Ţenská revue, Ţenské listy, Ţenský obzor and
Ţenský svět. An important part of the diploma is a complete bibliography of her
texts issued in these periodicals. The analysis concentrates then mainly on articles
connected to literature and „the woman question”. It describes the author's
opinions in their relationship with the peace movement, animal welfare, the antialcoholic movement and spiritualism. In all of these areas, she was involved as
a promoter of spiritual values, leading to the spiritual revival of mankind, and for
this purpose she also subordinated her journalism. She tried to thematise
particular social problems, indicative of the decline of human morality, as well as
writing more general texts, more metaphorical and strongly inspired by the
theosophical movement. It influenced the way she perceived literature: she valued
mainly the author's intention, which should be able to offer a positive example for
the reader. She considered a poet, meaning a writer and an artist in general, to be
a creature standing close to God and having the ability to see more than the
average person. Also, a woman was, according to Moudrá, close to God: this
relationship was given by the „natural task” women had to accomplish:
motherhood as creating a new life and shaping a new personality. The feminist
distinguished between female and male characteristics: she connected femininity,
based on the concept of „das ewig Weibliche“, with love, peace and softness; and
masculinity very often with aggression, but also intellect and activity. In a few texts
there is a visible change in the understanding of masculinity and femininity, from
considering them to be characteristics connected to one's biological sex, to
understanding them as elements that can appear in both men and women. Moudrá
is always convinced that in her current self, the masculine element is dominating,
but it will be changed in the future: either the feminine element will dominate or
both elements will be in harmony.
Pavla Moudrá's opinions were inspired by many debates going on in the
Czech, Austrian and European environment. In the diploma the author highlights
the most important of them: both those that the feminist explicitly mentions, and
those being implicit in the text.
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