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1. Úvod
S romány Františka Kožíka o Zdence Braunerové jsem se blíže
seznámila v rámci své bakalářské práce. Mým úkolem bylo zjistit, jak
Kožík pracuje s dochovanou korespondencí. Míra jejího užití mě
překvapila a zároveň potvrdila, že dochovaná korespondence tvoří základní
stavební kámen obou románů.
Při porovnávání autentických dopisů s jejich zněním v románech
jsem několikrát narazila na určitý posun v interpretaci. Stačil chybný
přepis, kombinace údajů z různých dopisů nebo pouze vynechání některé
části nebo i celého psaní a najednou vznikl zcela jiný obraz. To se týkalo
hlavně postav, což částečně vyplývá z faktu, že se jedná o romány
biografické.
Na základě těchto zjištění, kterým jsem se v bakalářské práci
věnovala jen okrajově, jsem si položila následující otázky: Jak je
v biografickém románu utvářena postava? Konkrétněji - jak Kožík vytváří
obraz Zdenky Braunerové a dalších osobností v románu? Využívá nějakým
způsobem korespondenci k tomu, aby čtenář přijal jeho interpretaci?
Mým východiskem při hledání odpovědí bude fakt, že žádná postava
v románu nemůže být zcela totožná s reálnou osobností. To potvrzuje také
Daniela Hodrová, když říká: „Postavy, které jsou údajně vzaty ze
skutečnosti, předpokládají ve svém ztvárnění vždy určitou diferenci,
nemohou být zcela skutečné už pro svou literární zprostředkovanost. […]
Literární postava svými obrysy vždy nějak přečnívá, nebo naopak zcela
nepokrývá reálný předobraz, zůstává tedy v té či oné míře hypotetická,
i když je jejím předobrazem skutečná osoba. (Hodrová, 2001, str. 551)
Při čtení románů bylo víc a víc zřejmé, že se Kožík při psaní opíral
i o jiné prameny a to v takovém rozsahu, který bychom očekávali spíše
v literatuře faktu. Kožíkovy romány o Zdence Braunerové tak v sobě mají
rozpor. Vidíme před sebou ženu na cestě za svou touhou po umění a to vše
na pozadí historických a kulturních událostí, které jsou pevně ukotveny
v čase a prostoru. Na jedné straně je tedy silný faktografický základ, na
druhé zprostředkování nitra hlavní postavy – jejích myšlenek, pocitů,
pochybností…
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Cílem mé práce bude také odpovědět na tyto otázky: Proč si
myslíme, že máme v rukou romány, když obě knihy obsahují tolik
faktografických údajů a odkazů na prameny? Jak se tyto dva proudy (fikční
a faktický) navzájem doplňují?
Stejně jako v případě mé bakalářské práce bude mým hlavním
zdrojem dochovaná korespondence uložená v Literárním archivu
Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově. Primárně se
zaměřím na fond Zdenky Braunerové, v případě nutnosti i na další.
Tentokrát budu pracovat jak s korespondencí přijatou, tak odeslanou,
i když v menší míře.
Korespondenci jsem vybírala podle rozsahu jejího užití v románech
a významu dané postavy. I když by se mohlo zdát, že se tato dvě hlediska
překrývají, není tomu tak. Na základě těchto dvou kritérií jsem zvolila
korespondenci Antonína Chitussiho, Julia Zeyera, Viléma Mrštíka, F. X.
Šaldy, Miloše Martena a Anny Bourgesové, jejíž korespondence se
Zdenkou Braunerovou je nejrozsáhlejší. Právě v případě Viléma Mrštíka
a Miloše Martena jejich prostor v románu neodpovídá většímu užití jejich
dopisů.
Kvůli zachování autentičnosti budou citace dopisů použitých v mé
práci beze změn. Zachovám původní interpunkci, pravopisné a stylistické
chyby i různé formy zvýraznění, pokud se v dopise objeví, např. podtržení.
Pro lepší rozlišení citace z dopisů od Kožíkova nebo mého textu budou
všechny části převzaté z korespondence psány kurzívou. Nečitelná slova
budu značit třemi tečkami v kulaté závorce. Vynechané části budou
zastoupeny třemi tečkami v hranatých závorkách. Odkazy na konkrétní
dopisy - včetně odesílatele, adresáta, data a místa (pokud bude uvedeno)
a fondu – budu uvádět v poznámce pod čarou. Pokud nebude uvedeno
jinak, jsou dopisy z fondu Zdenky Braunerové. Odkazy na Kožíkovy
romány nebo odbornou literaturu budou přímo v textu, vždy za danou
citací.
Nepostradatelným zdrojem jsou samozřejmě oba romány Františka
Kožíka, publikované v nakladatelství Československý spisovatel. V případě
prvního románu Na křídle větrného mlýna jsem měla k dispozici vydání
z roku 1989 (v části o užití korespondence) a z roku 1981 (druhé vydání),
u druhého románu Neklidné babí léto pak výtisk z roku 1983 (také druhé
vydání).
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Faktografické údaje budu ověřovat v monografii Zdenky Braunerové
od Mileny Lenderové. V teoretické části o postavě budu čerpat hlavně
z publikací Bohumila Fořta (Literární postava, 2008) a Daniely Hodrové
(… na okraji chaosu…, 2001). Poznatky o fikčním světě budu přebírat z děl
Dorrit Cohnové (Co dělá fikci fikcí, 2009), Lubomíra Doležela
(Heterocosmica, 2003; Fikce a historie v období postmoderny, 2008)
a Seymoura Chatmana (Příběh a diskurs, 2008).
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2. František Kožík a jeho romány (nejen) o Zdence
Braunerové
Spisovatel František Kožík (16. května 1909 - 5. dubna 1997) psal
poezii, prózu, dramata, filmové scénáře, operní libreta a literaturu pro děti.
Stál u zrodu české rozhlasové hry, později se jeho doménou staly
životopisné romány. Jeho asi nejslavnějším biografickým románem byl
Největší z pierotů z roku 1939, dále jmenujme např. Básník neumírá, Josef
Mánes nebo Fanfáry pro krále.
Později se Kožíkovy romány posunovaly více a více k literatuře
faktu. Do této skupiny bychom zařadili příběh Leoše Janáčka (Po zarostlém
chodníčku, 1967) a hlavně dva romány mapující život malířky Zdenky
Braunerové: Na křídle větrného mlýna a Neklidné babí léto. První z nich
vyšel v roce 1977, druhý následoval o dva roky později. Romány vrátily na
scénu osobnosti i kulturní období, o kterých se příliš nemluvilo, a setkaly
se s kladným přijetím čtenářů i kritiky.
Oba romány mají podtitul „Životní příběh malířky Zdenky
Braunerové a lidí kolem ní“. Nejedná se o zmapování celého života Zdenky
Braunerové. Autora zajímá období od jejích osmnácti let, tedy od roku
1876 až do její smrti v roce 1934. Začátek příběhu vybral záměrně, protože
se překrývá s obdobím, kdy se Braunerová začala zajímat o malbu.
2.1.

Názvy románů o Zdence Braunerové

První román nazval František Kožík Na křídle větrného mlýna.
Větrný mlýn má symbolizovat zvraty v životě, úspěchy a pády. Mlýny
navíc hrály důležitou roli v životě Braunerové. Jeden bývalý mlýn
v Roztokách sama obývala a vytvořila z něj své útočiště a hlavně svůj
ateliér. Větrné mlýny patřily i mezi náměty jejích obrazů, konkrétně větrné
mlýny v Cayeux. Toto místo pro ni bylo velmi důležité, protože v něm
strávila šťastné chvíle s Juliem Zeyerem a naplno si uvědomila svoje city
k němu.
Odkazy na název románu najdeme na několika místech: „Tuší si
skicovala nálady z Cayeux. Stále ji vzrušovaly větrné mlýny. Nejsou jejich
křídla symbolem lidského života? Jak zavane vítr, musí vpřed, vpřed,
nahoru k nebi, dolů do propasti – a zase nahoru…“ (Kožík, 1981, str. 241)
Na dalším místě pak větrné mlýny symbolizují setrvačnou sílu, proti které
je člověk bezmocný: „Unášelo ji to, jako by se vítr opřel o křídla větrného
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mlýna a hnal je nahoru.“ (Kožík, 1981, str. 370) Na konci prvního románu
nechává Kožík postavu Zdenky Braunerové srovnávat svůj život
s pohybem větrného mlýna: „Celý můj dosavadní život byl takový, říkala
si. Zavál vítr, přinesl touhu, žádost, příslib opojení, mlýn se rozechvěl, jeho
křídla se začala točit… napřed nevinně, stále nebezpečněji… letěla jsem
vzhůru, myslila jsem, že do nebe, ale křídlo se jako sražené zřítilo dolů…
Odhodilo mě. Omráčena bolestí jsem se ho chytila znovu, sama jsem se
k němu přivazovala – cítila jsem vzrušení, jásot krve, mdloby, křik vášně…
zase dolů – nahoru – dolů…“ (Kožík, 1981, str. 504)
Ve druhém románu Neklidné babí léto byly nejprve větrné mlýny
nahrazeny větrnými zámky: „Jenže větrné zámky nemají lopatky jako
větrné mlýny, aby se na nich mohla povznést k nebi. Ty se boří jediným
studeným dechnutím. Dubnové výročí mrazilo zevnitř. Jak dlouho může
ten mladý muž [Marten] zůstat ještě s ní? Jistě ji brzy zradí, jestli to už
neudělal, třeba právě teď v Paříži, možná ještě v Praze předtím.“ (Kožík,
1983, str. 241)
Babí léto vyznívá na jednu stranu melancholicky, jako poslední
záchvěv mládí, když mluví Braunerová s Martenem: „- Ale je podzim.
Zahrada umírá. Roztocké babí léto skončilo“ (Kožík, 1983, str. 179) Na
druhou stranu představuje stáří a s ním spojené neduhy: „9. dubna bylo
Zdence Braunerové šedesát let. Zatracené babí léto, říkala si. Kčertu, kam
se ty roky poděly?“ (Kožík, 1983, str. 346)
Z názvu je patrné, že se román se zaměřuje přibližně na druhou
polovinu života Zdenky Braunerové. Doznívá v něm její rozchod
s Mrštíkem, přátelství s Šaldou a Růženou Svobodovou také končí.
Zároveň se objevuje nový, nečekaný vztah s Milošem Martenem, který jen
kvůli velkému věkovému rozdílu přechází v přátelství, ukončené až
Martenovou smrtí. Je tedy jasné, že život Zdenky Braunerové byl plný
zvratů až do konce.
2.2.

Vnější kompozice románů o Zdence Braunerové

Jak již bylo řečeno výše, oba romány mají blízko k literatuře faktu.
Oba obsahují soupis postav, které vystupují v příběhu. Jména jsou uvedena
i s tituly a daty narození a úmrtí. Postavy jsou rozděleny do tří skupin.
V první jsou členové rodiny Braunerovy: Zdenka Braunerová na prvním
místě, její otec František August Brauner, matka Augusta Braunerová,
sestra Anna Braunerová-Bourgesová, její manžel Elémir Bourges a bratři
JUDr. Vladimír Brauner a Dr. Bohuslav Brauner. Druhou skupinu tvoří
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přátelé a známí, celkem čtyřicet osm osobností. Jejich jména jsou seřazena
podle abecedy, nikoli podle důležitosti v románu. Ve třetí skupině najdeme
zahraniční přátele a známé, převážně se jedná o Francouze. Skupina
zahrnuje jména dvaceti osmi osob.
Druhé vydání románu Na křídle větrného mlýna obsahuje
i fotografie, vydání z roku 1989 bylo bez jakéhokoliv obrazového
doprovodu. Čtenář může díky fotografiím vidět, jak vypadala Zdenka
Braunerová, její sestra Anna a další členové rodiny. Kromě nich jsou
v tomto vydání fotografie Julia Zeyera, Viléma Mrštíka, Gabriely
Preissové, Josefa Václava Sládka, Anny Lauermannové a manželů
Náprstkových. Najdeme zde také ukázky prací Zdenky Braunerové,
konkrétně návrhy pro Mrštíkova díla Pohádka máje a Bestia triumphans
a její obraz Švestková alej v Tichém údolí. To všechno deklaruje
faktografičnost obou románů.
Druhý román Neklidné babí léto začíná také seznamem postav, ale
jejich dělení je jiné. Členové rodiny Braunerovy nejsou odděleni od
ostatních. Místo tří skupin jsou tu jen dvě. V první jsou Braunerovi a jejich
čeští přátelé a známí, v druhé jsou zahraniční osobnosti. K rodině
Braunerových přibyli v seznamu noví členové: Sita Bourgesová, žena
Vladimíra Braunera Zdenka, Věra Hellmuthová-Flipo a Jarmila Pellé. Na
prvním místě je z logických důvodů Zdenka Braunerová. Jména ostatních
osob mimo Braunerových jsou už v abecedním pořadí. Celkem se nám jich
představilo devadesát šest českých (s výjimkou Elémira Bourgese, který se
počítá mezi členy rodiny Braunerových) a třicet zahraničních.
I druhý román má obrazovou přílohu. Z osob najdeme hlavně
Zdenku Braunerovou (v ateliéru, na výstavě Jana Zrzavého), jednu její
fotografii s manžely Martenovými, Elémira Bourgese a fotografie Augusta
Rodina v Roztokách a Hroznové Lhotě. Zbytek obrazového materiálu tvoří
dvě její krajiny, lept Platnéřská ulice, obraz Malířka na cestách a váza
s její podobiznou od Františka Bílka.
Směrem k literatuře faktu ukazuje soupis pramenů a poděkování.
Z něj je zřejmé, že se Kožík setkal se členy rodiny Braunerových,
konkrétně s dr. Vladimírem a Martou Hellmuthovými-Braunerovými
a M. Sandifordovou-Pellé. K nim ve druhém románu připojuje zvláštní
poděkování Anně Martenové-Klecandové: „Můj dík ve vzpomínce patří
také dr. Anně Martenové-Klecandové, která mi o Zdence Braunerové
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mnoho vyprávěla a už před více než třiceti lety mě žádala o napsání
braunerovské ságy.“ (Kožík, 1983, str. 442)
Oba romány zdobí viněty nad seznamem postav, začátkem první
kapitoly a bibliografickými údaji. Ve druhém románu je navíc reprodukce
ex libris od Zdenky Braunerové. První písmeno každé kapitoly v obou
románech tvoří iniciála.
Romány se liší rozsahem i obsahem. Na křídle větrného mlýna má
pět set šestnáct stran a pouze patnáct kapitol. Neklidné babí léto má méně
stran (čtyři sta čtyřicet dva), ale o dost více kapitol – dvacet dva.
Rozdíl v počtu kapitol byl způsoben tím, že ve druhém románu
musel autor zpracovat více témat: doznívající rozchod s Mrštíkem, konec
přátelství s Šaldou a Svobodovou, smrt Julia Zeyera, návštěva Rodina
v Čechách, vztah s Martenem, setkání s Paulem Claudelem, válka, shledání
s Annou, smrt Elémira Bourgese a Anny, cesta do Itálie a smrt Zdenky
Braunerové. V Neklidném babím létě většinou odpovídá jedna kapitola
jednomu tématu.
Pokud se podíváme do obsahu prvního románu, máme tu méně
tematických celků, které ale zabírají dvě až tři kapitoly: začátek tvorby,
vztah s Chitussim, Annina svatba a odjezd do Francie, narození Sity,
vyvrcholení vztahu k Juliu Zeyerovi (tři kapitoly), cesta na Slovácko,
seznámení s Mrštíkem a rozchod (celkem čtyři kapitoly), seznámení
s F. X. Šaldou.
Méně stran v Neklidném babím létě (při větším počtu kapitol) je
nejspíš dáno menším objemem pramenů, zejména korespondence (viz
dále).
2.3.

Charakteristika obou románů a jejich vnitřní kompozice

První román Na křídle větrného mlýna představuje Braunerovou ještě
jako dívku, která hledá svoji cestu. Její touha po malířství je chápana
ostatními členy rodiny spíš jako chvilkový rozmar. V centru románu jsou
hlavně její vztahy. Nejprve s Chitussim, pak nenaplněný vztah k Zeyerovi
(ze kterého se ale stává její oddaný přítel a hlavní opora), k Mrštíkovi
a v závěru románu vstupuje na scénu F. X. Šalda. Práci Braunerové není
věnován až takový prostor. Vidíme tu dívku a pak mladou ženu, která se
hledá, pochybuje. A pochybuje také o tom, co je ochotná obětovat naplnění
svého snu.
Druhý román Neklidné babí léto už nám představuje umělkyni. A to
umělkyni s všestranným nadáním (grafika, sklo, úprava knih, olejová
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malba). Vztahy ustoupily do pozadí. Vztah k Šaldovi a přátelství k němu
končí. Vztah s Milošem Martenem je opravdu posledním záchvěvem, který
jí dodá nové podněty pro tvorbu, ale nemá dlouhého trvání. Celý román
také prostupuje smíření. Snad jen v části, kde Braunerová znovu čte svůj
deník, se objevuje zaváhání, jestli svůj život opravdu naplnila. Druhý
román je také mnohem smutnější a ještě podtrhuje její úděl jako osamělé
hrdinky. První ranou je smrt Miloše Martena. I všichni přátelé jsou mrtví,
zemřeli i její nejbližší – Sita, Elémir, Anna… V závěru se objevuje určitá
satisfakce, když je Braunerová opravdu oceněna až po své smrti, ostatně
jako většina umělců. Poslední tři odstavce pak podtrhují její nezávislost –
sama si zvolila jméno, datum narození, povolání i lásky.
Vnitřní kompozici ovlivňují hlavně postavy. První kapitoly v Na
křídle větrného mlýna patří Antonínu Chitussimu. V kapitolách Jan Maria
v Paříži a Večery v Pikardii je v centru dění Julius Zeyer. Ten na chvíli
ustupuje do pozadí, aby načas přenechal své místo Vilémovi Mrštíkovi,
který se objevuje v kapitolách Slovácké opojení a Pohádka máje. Rozchod
s ním je hlavní náplní kapitoly Polibek do vlasů a také scénou pro vstup
nové postavy, Františka X. Šaldy. Šalda propojuje oba romány, protože je
hlavní postavou i v druhém románu a to hlavně v kapitolách Šedá sestra
a Chléb duše. Kapitola Na prahu hvězd je rozloučením se Zeyerem
i s Šaldou a přípravou na vstup další postavy v kapitole Dech zářijové růže
– Miloše Martena. Zlatohlav patří Paulu Claudelovi a Loučení bez konce
vypráví o Martenově svatbě a odjezdu Paula Claudela do Frankfurtu.
Název kapitoly Trosky v sobě skrývá dvojí význam. První je název
zříceniny hradu, kam šla Braunerová s Claudelem na výlet. Druhý je odkaz
na trosky během válečného konfliktu. Nová jara začínají navázáním
kontaktu se sestrou Annou po válce, Sklenice čisté vody nakrátko vrací do
děje Elémira Bourgese. Cesty za mládím jsou retrospektivním pohledem na
život Zdenky Braunerové a úvahou o jejích volbách. Kapitolou Rytířka
české země životní pouť Zdenky Braunerové končí.
Podle množství cizojazyčných výrazů (hlavně francouzských), které
se ne vždy překládají, se dá soudit, že oba romány byly určené pro
vzdělané čtenáře.

3. Prameny a úloha korespondence v románech
Ve svých biografických románech pracoval Kožík s různými druhy
pramenů. Před samotným psaním románů o Zdence Braunerové musel
prostudovat novinové články, katalogy z výstav, dobové recenze,
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dokumenty o historických událostech, odborné publikace o českém
malířství 19. a počátku 20. století a kultuře vůbec, díla spisovatelů
vystupujících v obou románech (Julius Zeyer, Vilém Mrštík, Miloš Marten,
F. X. Šalda) a pravděpodobně také deníkové záznamy Zdenky Braunerové
a možná i jiných osob. Podle poděkování na konci druhého románu je
zřejmé, že mluvil i s členy rodiny Zdenky Braunerové a jejími přáteli.
Zásadní úlohu v obou románech má ale dochovaná korespondence.
Kožík měl velké štěstí. Zdenka Braunerová vedla rozsáhlou
korespondenci s téměř všemi důležitými postavami své doby, ať už se
jednalo o malíře nebo spisovatele. V jejím fondu v Literárním archivu
Památníku národního písemnictví v Praze najdeme dochovanou
korespondenci přijatou i odeslanou. Jen se svou sestrou si vyměnily přes
sto listů a jejich korespondence pokrývá období zhruba padesáti let, od
Annina sňatku a stěhování do Francie v roce 1883 až do její smrti v roce
1930.
Myslím si proto, že pomocí dopisů mezi sestrami vytvořil František
Kožík základní osu příběhu. Vedou mě k tomu i poznámky na papírech, ve
kterých byly vložené dopisy. Většinou se jednalo o data nebo obsahy
dopisů. Několikrát se ale objevila poznámka „vynechat“ a informace
z daného dopisu se skutečně v románu neobjevily. Bohužel prokázat tuto
teorii je těžké. Pracovníci archivu říkají, že Kožík byl velmi pečlivý
badatel. Vodítko ke genezi románu by mohlo být v jeho fondu, který je také
uložený v Literárním archivu. Problémem je, že se jedná o fond
nezpracovaný. Pro práci s ním by bylo potřeba zvláštní povolení od
vedoucího archivu. Obsah fondu navíc není nijak roztříděn a není vůbec
jisté, jak obsáhlý materiál obsahuje a jestli by v něm byla nějaká indicie,
která by napověděla víc.
Jedinou překážkou by mohla být čitelnost písma jednotlivých osob.
Naštěstí se ve většině případů dopisy dají přečíst. Zdenka Braunerová
i Anna Bourgesová měly úhledné písmo, stejně jako F. X. Šalda a Julius
Zeyer. V případě korespondence Julia Zeyera navíc někdo pořídil opisy na
psacím stroji. Jediným problémem bylo písmo Viléma Mrštíka a Miloše
Martena, dvou důležitých postav. V jejich případě ovlivňuje čitelnost
dopisů využití v románu.
Z dopisů Viléma Mrštíka se v románech objevuje převážně jen
oslovení a rozloučení: „Srdce moje zlaté! Mně je na střílení, už nevím, čí
jsem.“„Dobrou noc a k nohám se Ti kladu jako pes, a prach pod Tebou
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líbá, světice, Tvůj Viluš.“1 (Kožík, 1981, str. 401) nebo „Dnes pojď, je
krásná tajemná noc plná hvězd a stříbrného jiskření. Než slunce k ránu
vzejde, chci, abys poznala, co to je, mít s milým první svatební noc – do
lůžka Tě klade a celou Tě líbá Tvůj vládce a pán, William. 2“ (Kožík, 1981,
str. 402)
Poznámky o Mrštíkově písmu najdeme i v románu: „Ochotně luštila
zatím jeho škrábanice, které jako by se marně snažily dostihnout uhánějící
myšlenky, vybírala si z nich, co se jí líbilo, usmívala se stížnostem
a pohrůžkám.“ (Kožík, 1981, str. 403) „Písmo, horší než jindy, vyjadřovalo
rozervané nitro.“ (Kožík, 1981, str. 434)
Podle mého názoru zde promlouvá ústy Zdenky Braunerové sám
autor, který musel mít velké problémy při luštění Mrštíkova písma. Na
druhou stranu dopis, který „vyjadřoval rozervané nitro“, je v porovnání
s ostatními dopisy čitelný. Mrštíkovo písmo komentovala i sestra
Braunerové Anna. Přičítala mu dlouhé přestávky mezi dopisy své sestry3:
„Vím, Viluš za to nemůže, ale že to přece jen jemu mám co děkovat, jsem
jista že Ti píše tak dlouze a k tomu tak škrabe že celé dni čteš a luštíš jeho
listy, pak zas na to musíš odpovědět, hádat se (...) a tu ovšem Anna zatím
visí na svém místě jako klíč od sklepa, na nějž konečně taky dojde.“
V korespondenci Miloše Martena se objevují hned dvě překážky.
První je písmo, které celkem dvakrát měnil. Jeho první dopisy jsou celkem
čitelné, pak ale začal psát hrotitým písmem4, tzn. že se nedají odlišit velká
a malá písmena. Přesně za rok5 písmo znovu změnil, ale ani to se nedalo
snadno přečíst, protože písmena jsou těsně u sebe a velmi malá. Navíc se
pak znovu vrátil k hrotitému písmu. Proto se z jeho korespondence, stejně
jako v případě Mrštíka, objevuje hlavně oslovení a rozloučení: „Drahá
Zdenko, ovinul bych si kolem těla Vaše laskající ruce... “6„Líbám Vám ruce
a utěšuji jejich dotykem horké čelo.“7 Někdy najdeme i jiné části dopisů,
ale v porovnání s korespondencí ostatních osobností jsou to krátké úseky:
„Přijeďte jako na tajnou svatbu!“ 8 (Kožík, 1983, str. 233)
1

Mrštík Vilém Braunerové Zdence, 1. ledna 1896, originál uložen v Literárním
archivu Památníku národního písemnictví v Praze (dále jen LA PNP)
2
Mrštík Vilém Braunerové Zdence, 3. ledna 1896, originál v LA PNP
3
Bourgesová Anna Braunerové Zdence, 11. července 1896, originál v LA PNP
4
Marten Miloš Braunerové Zdence, Obřany, 19.8 1903, originál v LA PNP
5
Marten Miloš Braunerové Zdence, Obřany, 19.8 1904, originál v LA PNP
6
Marten Miloš Braunerové Zdence, 23. 12. 1903, originál v LA PNP
7
Marten Miloš Braunerové Zdence, 18. listopadu 1904, originál v LA PNP
8
Marten Miloš Braunerové Zdence, 20. dubna 1907, originál v LA PNP
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Druhou překážkou je neuspořádanost Martenova fondu. Není to
chyba pracovníků archivu, ale samotného Miloše Martena. Ve značné části
jeho korespondence, podle obsahu hlavně z pozdějšího období, chybí místo
odeslání a datum. Jedná se buď o krátké zprávy psané tužkou, nebo
o dopisy, kde uvádí pouze den. Pro někoho, kdo důkladně nezná život
Miloše Martena, je orientace v jeho korespondenci složitá.
Kvůli špatné čitelnosti písma, která ztěžuje použití informací
z dopisů, pracuje Kožík v případě Viléma Mrštíka i nadále s dopisy Julia
Zeyera a v případě Miloše Martena s dopisy F. X. Šaldy. Ukažme si, jak
moc vystupuje Julius Zeyer a jeho dopisy v kapitolách prvního románu,
kde by měl být hlavní postavou Vilém Mrštík.
V kapitole Slovácké opojení, ve které se Zdenka setkává s Mrštíkem,
je uvedeno, že „koncem listopadu přišel Zdence do Velké také dopis od
Zeyera“. V něm měl psát o cestě do Chorvatska a návštěvě bratra ve
Štýrsku. (Kožík, 1981, str. 353) V další kapitole Pohádka máje se
Braunerová se Zeyerem setkává v Praze a také mu píše o svém úmyslu
strávit Vánoce v Divákách u Mrštíka. (Kožík, 1981, str. 392) Na další
stránce je citace z jeho dopisu, kde se ptá, kdy přijede Mrštík do Čech.
(Kožík, 1981, str. 393) Následuje další setkání se Zeyerem a další citace
z jeho dopisu. (Kožík, 1981, str. 406) Braunerová měla podle románu
Zeyerovi napsat, že „budou s Vilušem žít jako ti dva v pohádce, co měli jen
srdce a kousek chleba.“ (Kožík, 1981, str. 410)
V románu se Braunerová se Zeyerem setkává hned dvakrát také
v kapitole Polibek do vlasů. Nejprve u příležitosti nedožitých
sedmdesátých narozenin Vojty Náprstka (Kožík, 1981, str. 419) a později
v Roztokách, kde mu vypráví o Annině dopisu (Kožík, 1981, str. 429)
I v této kapitole se citují Zeyerovy dopisy a to o setkání s Bílkem
v Chýnově (Kožík, 1981, str. 436) a jeho odpověď na dopis Braunerové
z Martina (viz tamtéž). Podobných příkladů bychom našli více.
Jak je vidět, Zeyerova linka zůstává velmi silná i v kapitolách, které
by měly patřit Mrštíkovi a je to hlavně díky tomu, že bylo třeba doplňovat
informace z jiných zdrojů než z Mrštíkových dopisů. U většiny Zeyerovy
korespondence se Zdenkou Braunerovou byl navíc pořízen opis na psacím
stroji, což velmi usnadňuje celou práci.
Dalším problémem při zpracování románu mohly být dlouhé
přestávky v dopisech. Tento problém se týká hlavně korespondence mezi
Zdenkou Braunerovou a Annou Bourgesovou. Nejvíce je to vidět po válce,
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kdy už se sestrám nepodařilo navázat pravidelný kontakt. Zpočátku psala
Anna Bourgesová jeden dopis i několik dní nebo posílala několik dopisů
týdně. Po válce si sestry psaly v rozmezí několika měsíců. Přestávky mezi
dopisy měly příčinu praktickou (obtížné doručování přes společné známé)
i citovou (odcizení sester způsobené dlouhým odloučením).
Samozřejmě je možné, že se část dopisů nedochovala, ale to by se
týkalo jen menšího množství dopisů. Z fondu Zdenky Braunerové je patrné,
že si všechny dopisy, včetně krátkých zpráv na vizitkách a výstřižků,
pečlivě schovávala. To se ostatně dočteme i v románu: „Stejně tak si
nechávám všechny Anniny dopisy a poprosila jsem ji, aby schovávala
moje.“ (Kožík, 1981, str. 136) Dočteme se, že dopisy měly sloužit jako
záznam vzpomínek: „Prožila příliš mnoho, aby mohla všechno nosit
v hlavě a přesně určit posloupnost příčin a následků. Ale proto prosívala
Annu, aby schovávala její dopisy, že si je později bude číst jako kroniku
mládí.“ (Kožík, 1983, str. 430) Tomu odpovídá velké množství dopisů ve
fondu Zdenky Braunerové.
Přestože dopisy z určitého období neexistovaly nebo byly události
popisovány s velkým zpožděním, příběh musel pokračovat dál. Jako
příklad může sloužit dopis Zdenky Braunerové sestře, kde popisuje
procházku do Ostrovačic s Vilémem Mrštíkem. Procházeli se už v říjnu
1896, ale Anně o tom píše až v červnu 18979.
Kožík ale informaci použil chronologicky, tzn. umístil ji do románu
do období, kdy se měla odehrát. Stejně tak je tomu s Pohádkou máje. Ke
stejnému dopisu připojuje Braunerová jeden výtisk Mrštíkovy knihy
a popisuje práci na ní, např. jak objevila ruční papír. V románu se
dozvídáme, že se vše odehrálo už před Vánocemi 1896: „Před Vánocemi
roku 1896 měla zase hodně práce s rámy pro obvyklou výstavu. Ale
všechno odkládala a na všechno zapomínala, když šlo o to zajistit krásné
vydání Pohádky máje. […] Objevila ruční papír s přírodním okrajem –
neslýchaná novota!“ (Kožík, 1981, str. 451)
Čím víc se blíží konec románu, tím víc Kožík přebírá celé dopisy
téměř beze změn. Mohl k tomu mít dva důvody. Prvním mohla být snaha
dokončit oba romány, které vyžadovaly pečlivou a časově náročnou práci
se všemi dostupnými prameny. Druhým důvodem mohou být výše zmíněné
„mezery“ v korespondenci.

9

Braunerová Zdenka Bourgesové Anně, 18. června 1897, originál v LA PNP
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Omezený počet dopisů ho pravděpodobně donutil brát z nich
maximum informací, aby tak doplnil daný časový úsek v ději. Jako příklad
uveďme dopis Anny Bourgesové ze 7. března 192110. Kožík použil
všechny jeho části, i když v jiném pořadí, ve druhém románu Neklidné babí
léto na několika stranách. (Kožík, 1983, stránky 381 - 385) Začátek dopisu
„Barko, ty jsi ta mužnější, já jsem Matýsek, který byl ten hloupý
a vrňavější“ se objevuje na straně tři sta osmdesát čtyři. (Kožík, 1983, str.
384) V pořadí druhá informace z dopisu tomuto úryvku na stejné straně
předchází: „Elémir nepotřebuje plynoucí vodu a vzduch“. Část „kdyby se
jednalo o rychlou smrt“, která začíná už na straně tři sta osmdesát tři, je
v dopisu až na třetím místě. Annin popis jejího boje se dnou, podle dopisu
na čtvrtém místě, všem zmíněným úryvkům v románu předchází. (Kožík,
1983, str. 382) Podle dopisu by následovalo „I ten nejhodnější je holt
manžel a velitel“, v románu by měla tato část dopisu pořadové číslo tři.
Konec celé kapitoly „Políbím v trávě na zahradě tu drahou českou zem“ je
z dalšího Annina dopisu ze 4. srpna 1921.
Tento příklad má ukázat, jak Kožík maximálně využil jeden dopis
pro několik stránek románu. V prvním románu Na křídle větrného mlýna
často spojoval informace z několika dopisů (viz dále), zde to vzhledem
k omezenému počtu už nešlo.
I Annin poslední dopis, napsaný krátce před její smrti, se v románu
objevuje celý, až na jednu malou změnu. V tomto případě bude autorova
motivace jiná než nedostatek materiálu. Annin dopis uzavírá vztah mezi
sestrami. Je to autentická zpověď s velkým emocionálním nábojem
a účinkem na čtenáře. Těžko by autor hledal lepší způsob, jak se rozloučit
s jednou z hlavních postav, která s různou intenzitou prochází celým
příběhem.
Anninou smrtí přišel Kožík o cenný zdroj informací, se kterým mohl
dosud pracovat. Proto se poslední kapitoly druhého románu Neklidné babí
léto zaměřují na práci Zdenky Braunerové. Při zpracování tohoto tématu už
nepotřebuje korespondenci. Informace může získat z jiných pramenů, např.
dobového tisku, katalogů k výstavám nebo odborných knih o českém
malířství.

10

Bourgesová Anna Braunerové Zdence, 7. března 1921, originál v LA PNP
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4. Způsoby užití dochované korespondence
Dochovaná korespondence, zejména z fondu Zdenky Braunerové,
má v obou románech zcela zásadní roli. Na jejím základě vznikly některé
dialogy, popisy situací nebo prostředí. Korespondence tvoří hlavní osnovu
obou románů. Zdenka Braunerová byla (aspoň zpočátku) v dopisech sestře
velmi důkladná a vše detailně popisovala, někdy i citovala, co jí kdo řekl.
Korespondence nám zprostředkovává i pocity postav – jejich lásky,
touhy, smutky a zklamání. Každý reálný předobraz postav v obou
románech měl svůj specifický styl, který o něm mnohé napovídá.
Chitussiho dopisy obsahují velké množství pomlček, jako by psal
v neustálém rozrušení. Tomu odpovídá i charakter jeho dochované
korespondence, která je milostná.
Dopisy Julia Zeyera jsou plné cizojazyčných výrazů – anglických,
francouzských, italských, ruských, dokonce i bretonských. Skoro se zdá, že
se snažil dát najevo svůj intelektuální rozhled.
František X. Šalda se také vyjadřuje velmi složitě. Značné místo
v jeho korespondenci zabírají jeho nemoci a celkově popisy jeho
zdravotních obtíží, ať už subjektivních či skutečných.
Miloš Marten hned několikrát mění písmo. To možná odráží jeho
nerozhodnost, vždyť mu bylo pouhých devatenáct let, když si začal psát se
Zdenkou Braunerovou. I ji se zpočátku snažil ohromit termíny
a komplikovaným vyjadřováním. Pak se jeho dopisy stávaly čím dál víc
přátelštějšími a v jistém ohledu i srozumitelnějšími.
Písmo Viléma Mrštíka je drobné, nečitelné. Snad odrazovalo jeho
duševní rozpoložení.
Anna Bourgesová píše čitelně, ale neláme si hlavu s čárkami a vůbec
s celým pravopisem. Samozřejmě je možné, že v její době se některá slova
psala jinak, než dnes a bylo to tak v pořádku. Můžeme si ale klást otázku,
jestli množství chyb není odrazem jejího dlouhého pobytu ve Francii.
Přestože z korespondence i z románů víme, že svou dceru naučila česky,
hlavním jazykem v domácnosti byla francouzština. Její jedinou příležitostí,
jak česky psát, tak byly dopisy sestře a známým, kterých ale později
ubývalo.
Podívejme se nyní, jakými různými způsoby Kožík s korespondencí
pracuje a vytváří tak celý příběh Zdenky Braunerové.

19

4.1.

Citace

4.1.1. Přesná citace

Přesné citování dopisu s minimálními změnami (změna jednoho až
dvou slov nebo interpunkčního znaménka, změna slovosledu – maximálně
tří slov) jsem nazvala přesná citace. Tyto změny jsem označila kurzívou
a oddělila hranatou závorkou. Uvažovala jsem i o názvu přímá citace.
V románu není přesná citace tak častá, autor víc používal upravenou
(přizpůsobenou) citaci (viz dále). Všechny citace v románu jsou označeny
uvozovkami.
Citace z dopisu Anny Bourgesové z 23. dubna 188711 je zcela beze
změn (pouze místo doktor Musil je v dopise zkratka Dr Musil): „Dnes se
nám vylíhlo šest kuřátek, z nichž jedno bylo malé, žlutě tygrované a fousaté
jako doktor Musil.“ (Kožík, 1989, str. 169 a také dopis A. B.)
Citovaná část z prvního dopisu Julia Zeyera se v románu liší jenom
interpunkčním znaménkem – v originálu je na konci věty vykřičník,
v románu tečka: „Pozdravujte tu kouzelnou Itálii ode mne, řekněte jí že se
k ní modlím, že po ní toužím, že o ní sním!“12
Citován beze změny je úryvek ze Zeyerova dopisu z Marseille
5. května 1890: „Je tedy vysněn ten sen, seňora mia, ten kouzelný španělský
sen...“ (Kožík, 1989 str. 235) Tři tečky v knize naznačují, že citát není
úplný.
Část Zeyerova dopisu13 ze září 1890 je citována přímo kvůli své
zajímavosti a dramatičnosti: „Kladl jsem si otázku, není-li lépe, neuslyšíteli o mně už vůbec nic. A proč jsem se tak tázal? Proto, že tolik latentní
trpkosti v tónu Vašeho dopisu, a že s pocitem trapným, s bolestí svírající mi
srdce až křečovitě, vidím a musím si přiznat, že jsem vrhl stín na Váš
život.“ (Kožík, 1989 str. 241) Zeyer ještě některé věci škrtal a připisoval,
v románu je citát bez vynechání slov nebo jejich připsání – tak jak psal
Zeyer napoprvé.

11

Bourgesová Anna Braunerové Zdence; v Samois 23. dubna 1887; originál
v LA PNP v Praze
12
Zeyer Julius Braunerové Zdence; v Zelči 18. ledna 1883, strojopis; originál
v LA PNP v Praze
13
Zeyer Julius Braunerové Zdence; ve Vodňanech 7.9 1890; originál v LA PNP
v Praze
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4.1.2. Upravená (přizpůsobená) citace

Pro druhý způsob zpracování korespondence jsem zvolila označení
upravená (přizpůsobená) citace. Znamená to, že v románu se objevuje
citace části dopisu, ale není zcela přesná – autor románu přizpůsobil slova
dnešnímu pravopisu, změnil slovosled, přidal interpunkční znaménka nebo
vynechal některá slova ve větším rozsahu než u přesné citace.
Tento postup nacházíme při zpracování prvního dopisu od Antonína
Chitussiho z 10. října 1878. Dopis napsal Braunerové z Castle Vecchio.
Kožík takto citoval první tři věty: „Roztomilý, srdečný list Váš mi bude
jednou krásnou vzpomínkou z doby krutého tažení, neboť ukončil zároveň
dobu oněch svízelů. Skoro věřím nyní s Juliem Zeyerem na předtuchu.“
(Kožík, 1989 stránky 47- 48)
Nyní porovnejme, jak vypadá tato část v dopisu: „Roztomilý srdečný
list Váš bude mi jedinou krásnou upomínkou z doby krutého polního tažení
– neboť ukončil zároveň dobu oněch svízelu. Skoro věřím nyní s Jul.
Zeyerem v předtuchu – i od něho dostal jsem podobný list – tou samou
poštou.“14
V tomto případě došlo ke změně slovosledu (mi bude – bude mi),
změně méně užívaného slova za více užívané (vzpomínkou – upomínkou),
je užita jiná předložka (věřím na předtuchu – věřím v předtuchu). Za
slovem roztomilý autor románu doplnil čárku a vytvořil tak přívlastek
několikanásobný.
4.1.3. Citace s uvedením zdroje

Uvedení zdroje znamená, že je přímo řečeno, že informace pocházejí
z dopisu.
Poprvé se tento postup objevuje při zpracování dopisu Julia Zeyera
z 25. září 188715. Jeho dopis je blahopřáním k narození Anniny dcery Sity.
Vypravěč uvádí zdroj před samotnou citací takto: „Zeyer dobře chápal,
jakou důležitost má pro Bourgesovy i pro Zdenku příchod dítěte, a napsal
jim dlouhý a krásný dopis.“ (Kožík, 1989 str. 186) Následuje citace
z dopisu uvedená uvozovkami: „Přeji Vaší Sitě všechnu tu lotosovou,
snivou, hvězdně českou spanilost Sity z Rámájany, avšak bez příměsku
14

15

Chitussi Antonín Braunerové Zdence; Castel Vecchio 17. 10. 1878; originál
v LA PNP v Praze
Zeyer Julius Braunerové Zdence; ve Vodňanech 25. září 1887, strojopis;
originál v LA PNP v Praze
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utrpení indické oné princezny. Je mi to tak divné, že dceruška krajanky
Jana Husa je krajankou Héloïsy a Johany d´Arc.“ (viz tamtéž, str. 186)
Přestože to na první pohled vypadá jako naprosto přesná citace
dopisu, najdeme zde drobné změny, ale také jeden špatný přepis.
V originále je přeju, spanilost oné Sity, však bez příměšku. Před spojku že
přidal autor interpunkci a oddělil tak od sebe dvě věty. Jedná se pouze
o drobné úpravy, ale jedno slovo je chybně přepsáno a nedává smysl (viz
dále v kapitole Chyby v přepisech dopisů).
Ze stejného dlouhého krásného dopisu jsou i další dvě citace. První
z nich je: „… takový malý tvor je tak dojemný, prosí tou svou bezmeznou
odvislostí od všech a od všeho tak bolestně o pomoc a lásku, že člověk bez
vlhkého oka na něho skoro dívat nedovede.“ (Kožík, 1989 str. 186). Na
rozdíl od originálu opět najdeme pár drobných úprav (ode všech). Jiný je
i tvar slovesa, který je v originále nedovedl. Zřejmě se jedná o anakolut
neboli vyšinutí z vazby, protože tvar nedovedl by nasvědčoval záměru užít
kondicionál prézentu. Pak by daná věta musela znít člověk bez vlhkého oka
by se na něho skoro dívat nedovedl. Autor slovesný tvar upravil tak, aby
lépe zapadl do dané věty.
4.1.4. Citace formou nepřímé řeči

Jedná se o citaci z dopisu, která ale není v románu značena jako
citace, tj. není oddělena z obou stran uvozovkami.
Poprvé se s tímto postupem setkáváme při zpracování dopisu F. X.
Šaldy. Jedná se o citaci z jeho dopisu, ale jako by převyprávěnou: Jsem
nemocný člověk, psal jí, jsem bolavý pod lhostejně líčeným povrchem,
mívám dny a noci marné pustoty, duševního bezvětří… Lidé nejsou než
stíny na zdi a člověk s nimi mluví lhostejně jako ve snu. A pak přijde domů,
zoufalý smutek padá ze stropu, člověku se chce zaplakat a nemůže. (Kožík,
1989 str. 521)
Znění neodpovídá zcela originálu, text je delší a není tak moc
roztříštěn: „To máte tak: já jsem nemocný člověk, já jsem bolavý pod
lhostejně neseným a líčeným povrchem. A já mívám takové sny a noci
zoufalé marné pustoty, takové noci a dny duševního bezvětří. […] Člověk
jde ulicí a lidé nejsou nic než stíny na zdi […]. A člověk mluví s nimi
a směje se a tlachá nesmysly tak k smrti lhostejně jako ve snu. A půjdu
domů pak, zavru za sebou dvéře, obléknu se kolem a takový strašný smutek
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padá ze stropu a ze stěn na člověka, takový zoufalý […]smutek. A člověku
se chce zaplakat nad tou strašnou marností a nemůže.“ 16
4.1.5. Falešná citace

V několika případech jsem citace, které Kožík označil jako citace
z dopisu, v dochované korespondenci nenašla. Proto jsem si je pro sebe
označila jako falešné.
V románu Kožík uvádí: „Počátkem listopadu 1897 ji Vilém studeným
dopisem požádal, aby mu okamžitě vrátila všechny jeho dopisy […].
(Kožík, 1989 str. 516) Ve svém psaní ale Mrštík Braunerové poděkoval za
zapůjčené knihy a připojil drobnou prosbu o zapůjčení svých dopisů.17
Můžeme říct, že jeho žádost byla zdvořilá. Podle Kožíka dramatická
situace, kdy Vilém Mrštík žádal Braunerovou o své dopisy, je podpořena
několika falešnými citacemi.
Jejich účelem je vyhrotit konflikt mezi oběma postavami: „Chcete
psát pár srdečných slov a odpovídáte mi, co by mi ve snu nenapadlo, že
byste odepsat vůbec byla schopna… Já sám nevím, co by se mi hodilo,
obraz, věta, slovo a Vy si troufáte…“ Nebo další: „Pouhé to vědomí uvádí
člověka v odporné zoufalství. Vysvětlete si tím krutou moji
podrážděnost… Nezdržujte mě, nechtějte, abych si na vás naříkal jako na
nikoho na světě… pamatujte si: Všechno na světě se odpustí a zapomene,
ale zničit v člověku hotové a připravené dílo, odepřením hotového
materiálu, to se neodpouští, nikdy, nikomu a varuji Vás, brát si něco
takového na svědomí. Práce moje nestrpí už žádného odkladu.“ (obojí
Kožík, 1989 str. 517)
Při označení citací jako falešných vycházím z toho, že po Mrštíkově
dopisu18 následuje už jen lístek s přáním k novému roku. Zároveň je ale
možné, že uvedené citace jsou z nějakého dopisu, ke kterému jsem neměla
přístup, protože je uložený v jiném archivu nebo fondu.
4.2.

Převyprávění obsahu dopisu

Tento postup charakterizuje to, že informace z dopisu jsou
převyprávěny jinou postavou nebo vypravěčem. Tomu pak slouží jako
16

Šalda F. X. Braunerové Zdence; Praha, 29. prosince 1897; originál v LA PNP
Mrštík Vilém Braunerové Zdence; Diváky, zřejmě 23. listopadu 1889; originál
v LA PNP
18
Mrštík Vilém Braunerové Zdence, Diváky; zřejmě 23. listopadu 1889; originál
v LA PNP
17
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kulisa pro vyprávění, jako okolnost děje. Uvažovala jsem také o názvu
nepřímá řeč nebo kulisa. Pro převyprávění je typické časté krácení pro
potřeby románu.
K tomu došlo při převyprávění obsahu dopisu Anny Bourgesové
z 24. března. Porovnejme nyní obě podoby:
„Anna naléhala, aby přijely19 už v červnu. Chápala, že bude pro ně
těžké rozloučit se s roztockým létem […].“ (Kožík, 1989 str. 169)
V Annině dopisu je totéž popsáno daleko obšírněji: „K čemu máme
jedna druhou trápit vždy dlouhým [...]20. Já se na Tvé psaní sestřičko drahá
tak horoucně těšila a jaká byla má radost, když konečně se ocitlo v mých
rukou. Tak se mi po tobě [...] stýskalo. Ale nevím věru jak jsem Ti to psala
že Jste mi mohly rozumět jako bych podceňovala Roztoky a oběť kterou
přinesete rozlouče se s nimi v budoucím létě. Já Zdéno milá to mi ani
nenapadlo tak jaks mi rozuměla. Roztoky zústanou mi provždy nejmilejším
místečkem na celém světě a tvé naděje že tam také snad zase jednou jedno
léto strávím [...]“21
4.2.1. Převyprávění obsahu dopisu s uvedením zdroje

Jako samostatnou kategorii jsem se rozhodla vyčlenit převyprávění,
kde je uveden zdroj. To znamená, že v románu je doslova řečeno, že
uvedené informace pocházejí z dopisu, nebo je tam uvedeno datum
a nějaké slovo, které naznačuje původ informace.
Poprvé autor románu použil tento postup při zpracování dopisu Anny
Bourgesové z 9. září 1886: „A nyní, milá Zdéno, musím opět s Tebou
promluvit o věcech praktických: k listu tomu přiložím malý průkaz pro
Tebe, který můžeš je-li toho třeba ukázat Dru Jansovi a pak prosím Tě by
Jsi udělala pro mne [...] Ti možno by mi konečně peníze mi od toho
nesvědomitého Vlády byly vydány. Též šperky u něho déle nenechávejte.
[...] Musím Tě prosit nyní, milá Zdeničko by jsi mi neprodleně zplatila
část dluhu [...].“
Kožík obsáhlou informaci týkající se dědictví shrnul jen do několika
vět: „V září 1886 jí Anna napsala už z nového bydliště v Samois rue
Barbeau, kraj Seine et Marne. Stěhování stálo hodně peněz; prosila proto,
19

Zdenka Braunerová s matkou Augustou
1 slovo nečitelné, asi mlčením
21
Bourgesová Anna Braunerové Zdence; v Samois 24. března 1887; originál
v LA PNP v Praze
20
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aby jí Zdenka zaplatila aspoň část dluhu a aby jí pomohla vymoci podíl
z dědictví, které spravoval Vláda ve své advokátní kanceláři.“ (Kožík, 1989
str. 157)
Kožík uvádí, o jaký dopis se přesně jedná, kdy ho Anna napsala.
Zbytek dopisu je pak o řešení finanční situace Bourgesových.
Poslední část vánočního dopisu Julia Zeyera pro Zdenku
Braunerovou je v románu také převyprávěna. Přímo je uvedeno že: „Tóny
české koledy zazněl Zeyerův vánoční dopis, na který se předem těšila.“
(Kožík, 1989 str. 187) Za svůj podpis Zeyer připsal: „Teď si dělám výčitky,
že jsem malou Situ tak suše ‚osobičkou‘ nazval! A zajisté, že je ‚golubčík‘,
‚un angelino‘, ‚tanto carina‘ “.22 V románu čteme, že: „Anna se s dojetím
zastavila u těch míst v dopise, kde nazýval Sitinku ‚golubčik‘ a ‚un
angelino‘.“ (Kožík, 1989 str. 187) Označené výrazy vyjadřují nadhled,
lehkou ironii, pobavenost a také přátelský vztah mezi pisatelem
a adresátem.
4.3.

Koláž

Při četbě románu a porovnávání jeho pasáží s korespondencí jsem
zjistila, že často jsou informace poskládány z několika různých dopisů
napsaných s určitým časovým odstupem a v románu pak působí, jako by se
vše odehrálo ve stejném okamžiku nebo bezprostředně po sobě.
Jak vypadá koláž, bych nyní ráda ukázala na posledních třech
odstavcích na 55. straně románu Na křídle větrného mlýna. Pro část, kterou
jsem vybrala, autor použil informace z různých dopisů Antonína
Chitussiho. Konkrétně se jednalo o dopisy z 8., 14. a 16. února 187923.
„Já vím, že si vás nezasluhuji. Ale chci se vás stát hodným. Vy jste
mě změnila. Býval jsem trpký, mrzutý, nyní mívám srdce plné něžných
pocitů.“ (Kožík, 1989 str. 55) Zde autor použil části dopisů z 8. a 14. února.
V dopisu z 8. února najdeme: „Na mně však je mnohem větší povinnost –
abych se o Vaše štěstí staral – neboť skutečně Vás nezasluhuji.“ A v dopisu
ze 14. února: „Kterak jsem býval mrzutý, nespokojený.“
Následuje další odstavec „Vykládal jí, jak se tajně toulával okolo
jejich zahrady v Roztokách, jak často sedával nablízku, když třeba bývala
22

23

Zeyer Julius Braunerové Zdence; ve Vodňanech 12. prosince 1887, strojopis;
originál v LA PNP v Praze
Chitussi Antonín Braunerové Zdence; 8.2 1879; 14. 2. 1879; 16.2 1879;
originály uloženy v LA PNP v Praze
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v hodině zpěvu a nenašel ji doma. A v rozhořelých dopisech neznal hranice
roztoužení.“ (Kožík, 1989 str. 55) Autor zkombinoval informace z dopisů
ze 14. a 16. února. Ze 14. února je: „Byl jsem tajně v Roztokách se toulával
[...].“ A z 16. února: „Má milá, byl jsem včera u Vás – Nevzpomněl jsem –
že jest sobota a že se učíte zpěvu.“
V posledním odstavci je pak: „Prosím Vás snažně, veďte mou mysl
dne libosti, neboť mě to blaží Vás poslouchat.“ (Kožík, 1989 str. 55) To
v korespondenci časově předchází, protože se jedná o část z dopisu
napsaného Chitussim 14. února: „Odevzdán jsem úplně Vašemu srdci –
a prosím Vás za to snažně veďte mysl mou dle libosti – neboť mne to blaží
Vás poslouchat […].“
4.4.

Konstrukce dramatické situace

Tento postup použil autor románu při práci s druhým dopisem
Antonína Chitussiho pro Zdenku Braunerovou. Na dopisu není uvedeno
datum, podle Kožíka se jednalo o 28. leden. Není zřejmé, z jakých zdrojů
toto datum zjistil. Jednou z možností by byla korespondence mezi
Braunerovou a další osobou.
Podle Kožíka Braunerová dostala dopis přímo od Chitussiho na
hodině malířství. To by mohlo být dalším vysvětlením, proč nemá dataci –
Chitussi ho neposlal poštou, ale přímo předal adresátovi. V románu čteme:
„Milá Zdenynko! Nemohu Vám déle zatajovat, že Vás nevýslovně miluji
a že od té doby, co jsem Vás poznal, žiju jen pro Vás.“ (Kožík, 1989 str.
53) Poslední věta není zcela přesná, protože v dopise stojí: „[…] od té
doby, co jsem Vás poznal žiji jen ve Vás.“24 u slovesa je užita koncovka
i místo u, chybí čárka oddělující slovesa poznal a žiju. Autor románu je
zřejmě doplnil, aby zachoval správné užití interpunkce a oddělil od sebe
dva přísudky. Není jasné, proč změnil poslední část. Je možné, se mu „žiji
jen ve Vás“ zdálo zastaralé nebo pro čtenáře hůře pochopitelné, a že „žiji
jen pro vás“ se užívá více.
Následuje popis pocitů, které v Braunerové podle Kožíka tento dopis
mohl vyvolat: „Do hrdla se jí dralo dojetí, pocit blaha a zároveň lítosti, že
vyznání zůstalo tak dlouho zamlčeno.“ (Kožík, 1989 str. 53). Poté autor
přeskočil celou prostřední část, která je dalším líčením pisatelových citů:
„Srdce mne bolí nejistotou – chvílemi hrozí mi shořeti nadějí a touhou.
24

Chitussi Antonín Braunerové Zdence; bez datace; originál uložen v LA PNP
v Praze
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Nemohu nalézti jiné cesty než této. Prosím Vás pro vše co drahého Vám na
světě zbavte mne tohoto postavení – a rcete co vykonati mám abych se Vás
stal hodným a Vaší lásky. Myšlenka na Vás drahá Zdenynko vzbuzuje ve
mne sílu – která by snad i se skromnými prostředky kterými vládnu i tu
nejsmělejší touhu mou mohla uskutečniti. Nabídnouti Vám mohu pouze
skromné výsledky své práce a srdce – které za Vás i pro Vás Zdenynko
neleká se pustit v života boj.“25
Autor cituje znovu až začátek posledního odstavce dopisu: „Ó, rcete,
může-li nalézt horoucí touha má pokoj a útulek ve zlatém srdci Vašem?“
(Kožík, 1989 str. 54) V originálním textu se liší interpunkční znaménka.
V celé své korespondenci Chitussi hodně používá pomlčku, stejně jako zde.
Originální text je tedy: „O rcete – může-li nalézti horoucí touha má –
pokoje a útulku v zlatém srdci Vašem?“ 26 Užití pomlček zřejmě naznačuje
citové pohnutí pisatele.
Kožík nepoužil zbytek dopisu, který by posloužil jeho záměru ukázat
reakci Braunerové na vyznání lásky. Zbytek dopisu zní: „Pak-li jsem se
mýlil – odpusťte mi – zničte řádky tyto a zachovejte mi Vaše přátelství. - já
nemohu jinak – nežli s nejvroucnější láskou k Vám žíti a v ní zemříti. Váš
A. Chitussi“27
Autor románu ke konstrukci dramatického momentu nepoužil text,
ale situaci. Četba tohoto dopisu je v knize přerušena příchodem matky
Braunerové. Proto se tam objevuje pouze několik vět, protože dopis je
jakoby čtený ve spěchu a jsou z něj vybírány jen ty nejzávažnější detaily.
(Kožík, 1989 str. 54)
4.5.

Převedení dopisu do dialogu

Tento postup je pro mě asi nejzajímavějším způsobem zpracování
korespondence. Části dopisu jsou upravené pro potřeby dialogu. To se
projevuje hlavně zkracováním a někdy bylo nutné dopsat reakce druhého
účastníka dialogu. Dialog je v románu graficky znázorněn pomlčkami,
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zatímco citace je značena uvozovkami. Tři tečky v románu naznačují, že
mezi větami něco chybí a že jsou od sebe v dopise vzdáleny.
Co napsal Šalda v dopisu z 29. prosince 1897, uvádí vypravěč jako
dialog: „Zlobila se na něho ještě kvůli Vrchlickému a řekla lehce: Vy jste
ale komediant! [Braunerová] Učinil [Šalda] prudký pohyb, jako by byl
zasažen ranou.“ (Kožík, 1989 str. 520) Nyní začíná pozměněná citace
z dopisu: „Vy mi můžete způsobit bolest, ale urazit – to ne. I když mi píšete
v dopisech pěkná slova, pokládáte mě v jádře přece za malicherného
člověka, za něco jako mužskou kokotu, viďte? A já nejsem. Jsem v duši
strašně vážný. Zamykám se rád na sedm zámků – a chtěl bych projít tím
špinavým tržištěm v šatech klauna – a nedat ze svého nitra nic, jen
lhostejnost – a klam povrchu… Můžete mi rozumět?“ (Kožík, 1989 str.
520)
Pro potřeby dialogu bylo původní znění zkráceno a pravopis slova
clown přizpůsoben českému pravopisu. To si nyní ukážeme na citaci
z dopisu28: „Vy mně můžete způsobit bolest, ano, ale urazit – ve smyslu [...]
lidiček to ne. Vy přes všecka pěkná slova, která o mně píšete, mne
pokládáte přece jen v jádře za malicherného člověka, za něco jako mužskou
koketu. A já jí docela nejsem. Já jsem v duši strašně vážný přes všechen
lehký smích na tváři, přes tu masku, kterou nosím mezi lidmi, poněvadž
nechci, aby mne směli urážet lhostejným pohledem do nitra, kde jsem si
sám knězem i obětí. Já sám se zamykám na sedm západů, a pýcha má je
projít sám špinavým životem jako hřištěm v šatech clowna a nedat mu nic
ze svého nitra než lhostejnost a klam povrchu…“
O Vrchlickém se Šalda ve svém dopisu nezmiňuje. Je možné, že
Vrchlického jako příčinu sporu mezi Braunerovou a Šaldou si vyfabuloval
autor, nebo mu posloužil nějaký podnět z dopisu Braunerové, který jsem
neměla k dispozici.
4.6.

Kombinace postupů

V některých případech autor románu použil několik postupů
najednou.
U bretaňského dopisu Julia Zeyera vypravěč použil nejprve
převyprávění obsahu dopisu a pak přesnou citaci: „Na pohlednici jí poslal
28
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kalvárii z Plougastelu. „Znáte něco, co je plus bačul?“ použil jejího slova.“
(Kožík, 1989 str. 213) V originále se pak objevuje: Posýlám Vám na
ukázku Kalvarii v Plongastelu, znáte něco, co je „plus bačul“?29 Na to
navazuje další kombinace převyprávění a přesné citace: Plul tam dvě
hodiny v malé loďce s rybáři proti velkému větru; když vystoupil, putoval
planinou porostlou kapradím a mezi skalami do vesnice. „Vypadala, jako
by ji Millet vymaloval, duby šuměly kolem jako moře a nebe jeden mrak.“
(Kožík, 1989 str. 213) Citovaná část je zcela přesná, předchozí část této
citace vypadá v dopisu takto: „Plul jsem do Plongastelu 2 hodiny po moři
sám a sám v malé loďce a 3 rybaři, kteři proti ohromnému větru plachty
řídili. Pak stoupal jsem sám kapradí porostlou pustinou mezi skalami až do
té ztracené vesničky.“30
Vypravěč kombinuje převyprávění s citací z dopisu i v případě F. X.
Šaldy: Koncem července se pobyt v lázních skončil a Šalda se Zdence
ohlásil z té „louže rozžhaveného bláta, které říkají Ouřiněves“. (Kožík,
1983 str. 124) Šalda to skutečně píše v dopisu z Uhříněvsi u Prahy 26.
července 1900, ale až na konci druhé strany dopisu: „Jsem už přes týden ve
své hyperkulturní rodině a v té louži rozžhaveného mokrého bláta, kterému
říkají Ouřiněves.“31 Dopis začíná: „Milá přítelkyně, chudobská pohádka je
už šťastně za mnou a nezůstalo po ní nic než trochu vůně, která se chytila
do několika knížek, když zůstaly ležet rozevřeny na lavičce v parku, a která
už napolo vyvětrala a vyvětrává každým dnem.“32 To je v románu zkráceno:
„Po ‚chudobské pohádce‘ nezůstalo nic než ‚trocha vůně, která se chytila
do několika knížek, které zůstaly rozevřeny na lavičce v parku‘ ...“ (Kožík,
1983 str. 124)
V srpnu 1901 zval Šalda Braunerovou do Uhříněvsi, kde se kvůli
velkým vedrům rozhodl zůstat déle: „Kdyby Vám bylo libo, zajet si sem,
potěšila byste mne velmi. Abyste nebyla zklamána, píšu Vám, že je tu
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trudno, prašno, sucho a hranato – ale to asi víte sama sama a dobře, jak
může být v okolí Prahy, které nemá vod a lesů.“33
Do převyprávěné části vypravěč vložil citaci z dopisu: „Znovu zval
Zdenku, aby ho navštívila, i když upozorňoval, že je kolem něho ‚trudno,
prašno, sucho a hranato‘.“ (Kožík, 1983 str. 147)
4.7.

Chyby v přepisech dopisů

Každá práce s velkým množstvím materiálu s sebou logicky přináší
riziko omylů během zpracování.
Jak jsem zjistila při porovnávání originálního textu dopisů a jejich
částí v románu, v několika případech se chybám nevyhnul ani Kožík. To
zapříčinilo chybnou interpretaci údajů, nesprávný přepis slov nebo změnu
v časovém uspořádání informací.
Důvodem mohl být právě značný objem korespondence
a nepozornost autora, ale někdy mohl být na vině i obtížně rozluštitelný
rukopis.
4.7.1. Změna časového uspořádání

Kožík sice nepsal vědecké dílo, a proto by mohl s doloženými údaji
nakládat volněji, ale faktické údaje přebíral z korespondence a neměnil je.
Změnami v časovém uspořádání nesledoval žádný zjevný umělecký záměr
a lze je tedy skutečně pokládat za chyby způsobené nepozorností.
Následující část by se dala zahrnout i k postupu nesprávný přepis
slov. Protože toto slovo ale ovlivnilo časové uspořádání, zařadila jsem
nakonec zpracování dopisu Julia Zeyera sem.
V románu se píše, že: „Zeyer děkoval a prosil o zadání od 1. února.
Chtěl zůstat v Paříži asi do července a pak se vydat do Bretaně, země svých
ideálů.“ (Kožík, 1989 str. 194) Ze Zeyerova dopisu z 20. února 1889 je ale
zřejmé, že se jedná se o chybnou informaci: „Odjedu odtud v sobotu, (23.
ú.) jedu Tyrolskem zdržím se v Kostnici a Basileji. Budu tedy v prvních
dnech března v Paříži.“ Neprosil tedy o zadání bytu v Paříži od 1. února,
jak se píše v románu, ale až od 1. března. Na základě chybného přepisu
slova došlo k posunu události o měsíc.
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Myslím si, že došlo ke změně časového uspořádání při nesprávném
přepisu slova z dopisu Viléma Mrštíka34. V románu vypravěč říká, že
Braunerovou „počátkem listopadu 1897“ (Kožík, 1989 str. 516) požádal
o své dopisy. Když jsem se znovu podívala na jmenovaný dopis, dospěla
jsem k názoru, že správné datum je 23. listopadu a ne 3. listopadu, jak jsem
si i já nejprve myslela. Napoprvé možná první číslice vypadala jako nějaký
jiný grafický znak. Ale při pohledu zblízka bylo zřejmé, že nic jiného než
číslo tam nemůže být napsáno. To znamená, že by došlo k posunu události
téměř o měsíc.
4.7.2. Nesprávný přepis slov

První nesprávný přepis slov jsem objevila v dopisu Julia Zeyera,
který ve svém dopisu Zdence Braunerové blahopřál její sestře Anně
k narození dcery Sity. Jedná se o dopis z 25. září 1887, ve kterém Zeyer
napsal: „Přeju Vaší Sitě všechnu tu lotosovou, snivou, hvězdně čistou
spanilost oné Sity z Ramajany, však bez příměšku utrpení indické oné
princezny.“35
V románu vypadá stejná pasáž takto: „Přeji Vaší Sitě všechnu tu
lotosovou, snivou, hvězdně českou spanilost Sity z Rámájany, avšak bez
příměsku utrpení indické oné princezny.“ K chybnému přepisu mohlo
podle mého názoru dojít z nepozornosti, protože Zeyerův rukopis je dobře
čitelný. Slovo česká tu navíc nedává smysl - těžko mohla mít indická
princezna Sita v sobě něco českého.
U dopisu F. X. Šaldy došlo k chybnému přepisu slova a vzniklo tak
slovo skoro až bizarní – kokota: „I když mi píšete v dopisech pěkná slova,
pokládáte mě v jádře přece za malicherného člověka, za něco jako mužskou
kokotu, viďte?“ (Kožík, 1989 str. 520) Jenže v dopisu od Šaldy se dočteme,
že se nejednalo o kokotu, ale koketu: „Vy přes všecka pěkná slova, která
o mně píšete, mne pokládáte přece jen v jádře za malicherného člověka, za
něco jako mužskou koketu.“36
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5. Teorie postavy
Jedním z cílů této práce je zjistit, jak je vytvářena postava Zdenky
Braunerové. Vzhledem k tomu je nutné nejprve obecně definovat literární
postavu a tyto teoretické poznatky následně aplikovat přímo na postavy
v obou Kožíkových románech o české malířce.
Literární postavy jsou zpravidla protějšky lidí, ale stejně tak by
literární postavou mohlo být zvíře nebo věc. U Hodrové je postava
definována takto: „Postava představuje takový prvek literárního díla
epického a dramatického, který prostupuje všechny jeho roviny či složky
a zřetelněji než jiné jeho prvky ukazuje jejich propojenost.“ (Hodrová,
2001, str. 519) Podle ní je postava analogií skutečného nebo smyšleného
člověka a nositelem určitých vlastností. Má i individuální vědomí.
Postavy můžeme vnímat dvojím způsobem. Buď jako narativní
funkce, tzn., že postavy jsou „čistě textovými konstrukty, existují pouze
skrze text a v textu“. (Fořt, 2008, str. 56) Tento přístup se označuje jako
strukturalistický. Proti němu stojí mimetický přístup, který: „nahlíží
literární postavu jako entitu, která je podobná svým reálně žijícím
protějškům“. (Fořt, 2008, str. 57) Mohli bychom přidat ještě tematický
přístup Jamese Phelana, který zkoumá postavy jako reprezentanty určitých
sociálních rolí a idejí.
Postava v pojetí Hodrové „na jedné straně vždy nějakým způsobem
reflektuje okolní svět, sociální normy a role, dobou a žánrovou koncepci
člověka, ale na druhé straně tento fakt nevylučuje, že postava současně
představuje dynamický prvek se syžetově-kompoziční funkcí, prvek
vstupující do nejrůznějších vztahů s jinými složkami textu (Hodrová, 2001,
str. 541)
5.1.

Definice postavy

Postava může být definována přímo nebo nepřímo. Přímá definice
souvisí s tím, co postava říká nebo co se o postavě říká.
Nepřímá definice (reprezentace) ukazuje postavu prostřednictvím
jejích činů, je spjata s aspekty postavy, mezi které patří vzhled, jednání,
promluva, narativní vědomí a vlastní jméno.
Vzhled postavy je čtenáři zprostředkován vypravěčem nebo další
postavou. Je to důležitý nástroj identifikace postavy a může i prozradit
něco o jejích vlastnostech.
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Způsob, jakým postavy jednají, nám napovídá, o jaký druh postavy
se jedná. Jednorázové činy najdeme u dynamických postav. Obvyklé
činnosti budou naopak typické pro statickou postavu. Jednání postav je
hlavním předmětem interpretace čtenáře. Ten na základě vlastních
zkušeností přemýšlí o motivaci postavy a jejím dalším vývoji nebo
směřování děje.
Promluva postavy může čtenáře odkázat na prostředí, ze kterého
postava vzešla.
Vlastní jméno „představuje důležitou součást charakteristiky postavy
(a to i v případě, kdy schází), přitom mnohem více než jiné prvky této
charakteristiky ovlivňuje i další složky literárního díla, počínaje složkou
zvukovou přes složku tematicko-syžetovou až po smysl díla“. (Hodrová,
2001, str. 599) U neživých předmětů slouží akt pojmenování k jejich
zlidštění. Jméno postavy nabírá na důležitosti ve 20. století, kdy se
zdůrazňuje jeho vazba s textem. (Hodrová, 2001, str. 600)
5.2.

Typologie literárních postav

Jednou z možných typologií postav je dělení na postavy-definice
a postavy-hypotézy. Toto pojetí je závislé na přístupu autora k postavě, na
úhlu pohledu a také na míře fiktivnosti nebo reálnosti postavy.
Postava-definice je explicitní, určená textem. Patří sem jak postavy
jedinečné, které se vyskytují v realistických románech, tak postavy
neindividualizované, které najdeme v populární literatuře. (Hodrová, 2001,
str. 556) Postava-definice nic neskrývá. Plní buď určitou funkci, nebo je
beze zbytku odhalena (vševědoucím) vypravěčem. Její chování je
předvídatelné a nijak nevybočuje z tradičního pojetí společenských nebo
lidských typů. Postava-definice má ve většině případů tělo, tvář, své zvyky,
minulost, jméno i původ. Při setkání s postavou-definicí nemusí čtenář
vyvíjet velkou aktivitu. Od vypravěče má většinu údajů a to zmenšuje jeho
prostor pro interpretaci postavy.
Postava-hypotéza se zdá nedokončená, netvoří celek. Taková postava
se chová nepředvídatelně, může být i v rozporu s obecným očekáváním.
Máme o ní jen minimum informací, nevíme nic o jejím zázemí nebo
minulosti. Postava-hypotéza zůstává přístupná různým interpretacím, ať už
vypravěče, čtenáře nebo dalších postav.
Jméno u postavy-hypotézy pozbývá svou identifikační funkci
(Hodrová, 2001, str. 559). Nemůžeme ale jednoznačně říct, že literární
jméno nebo absence jména náleží pouze k této postavě. Jak píše Hodrová,
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„ve volbě jména můžeme shledávat pouze určité tendence (Hodrová, 2001,
str. 559). Neutrální jméno tak mohou mít oba typy postav.
Podle Forsterovy definice můžeme postavy dělit na ploché
a plastické. Vlastnostmi ploché postavy jsou statičnost a čitelnost.
Odpovídala by postavě-definici. Naopak postava plastická je dynamická
a tajemná. Částečně se tak překrývá s vymezením postavy-hypotézy.
5.3.
Postavy
Braunerové

v románech

Františka

Kožíka

o

Zdence

V románech vystupuje postava jménem Julius Zeyer, Vilém Mrštík,
Miloš Marten, Antonín Chitussi nebo Zdenka Braunerová. Jména postav
nejsou smyšlená, ale historická. Odkazují na skutečné, reálně žijící osoby.
Výskyt „reálných“ postav v literatuře je typický pro realistickou
(historickou) i celou postmoderní literaturu. Stírá hranici mezi realitou
a fikcí.
Může se zdát paradoxní, že vševědoucí vypravěč ví víc o postavě se
smyšleným jménem než o postavě historické. U historické postavy
„zůstává konstrukt postavy, byť se opírá o reálná fakta, vždy vlastně
hypotetický“. (Hodrová, 2001, str. 559) U postav s reálným předobrazem
také „vystupují totiž zřetelněji hypotetické, relativizující momenty, ostřeji
bývá vnímán jejich modalizující posun“. (Hodrová, 2001, str. 551)
Zjednodušeně bychom mohli říct, že čím známější postava je ztvárněna,
tím víc jsou čtenáři citliví na případné rozdíly mezi ní a její reálnou
předlohou – mají tendenci je interpretovat a vnímat je jako významoplné.
Hlavní postavou obou románů je Zdenka Braunerová. Je to
realistická postava, která stojí na pomezí plastické postavy a literárního
typu. Termín plastická postava se v tomto případě hodí víc než postavahypotéza, protože mezi hlavní charakteristiky plastické postavy patří
dynamičnost a postava Zdenky Braunerové rozhodně dynamická je.
Sledujeme její vývoj od mladé dívky, která neví, co chce, až po zralou
ženu, která míří za svým snem (přestože občas zapochybuje, jestli si
vybrala správně).
Literární typ je „variantou charakteru, u kterého je zdůrazněna jeho
sociálně reprezentativní funkce“. (Hodrová, 2001, str. 523) To znamená, že
„postava jako typ reprezentuje určitou dobu, sociální skupinu, má vlastnosti
jejích představitelů, její osud či příběh je typický pro představitele této
skupiny“. (Hodrová, 2001, str. 523) Zdenka Braunerová v románech
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Františka Kožíka v sobě spojuje hned několik literárních typů. Prvním by
mohla být svobodomyslná žena, která nemá štěstí v lásce. Druhým pak
umělkyně potýkající se s nepochopením rodiny, nedostatkem financí
a samotou, která získá uznání až po své smrti.
Podívejme se nyní na to, jak jsou jednotlivé „tváře“ Zdenky
Braunerové ztvárněny v obou románech a jaké prostředky autor používá,
aby dosáhl svého záměru.
Zaměřím se přitom zejména na to, jakým způsobem Kožík využívá
dochovanou korespondenci k modelování postav a vztahů mezi nimi.

6. Rodina
6.1.

Braunerovi

František Brauner a jeho žena Augusta měli čtyři děti. Nejstarší byl
Vladimír (Vláda), právník. Druhý syn Bohuslav (Bóža) byl chemik. O rok
později se narodila Anna. Braunerovi měli ještě dceru Zdenku. Nebyla to
ale budoucí česká malířka, ale jejich první dítě, které zemřelo po několika
měsících v roce 1852. (Lenderová, 2000, str. 15) Malířka Zdenka
Braunerová se totiž podle křestního listu jmenovala Zdislava Rosalia
Augusta Brauner (Lenderová, 2000, str. 29) a byla naopak nejmladším
dítětem Františka a Augusty Braunerových.
Do rodiny časem přibyli manželky a manželé sourozenců
Braunerových a jejich děti. Vladimír se oženil se Zdenkou Jansovou a měli
tři děti – Miroslava, Věru a Jarmilu, později provdanou za generála
Pellého. Bohuslavovou ženou byla Ludmila (Lilli nebo Lilly), adoptivní
dcera profesora Vojtěcha Šafaříka (Lenderová, 2000, str. 71) Spolu měli
dceru Milenu. Annin manžel byl francouzský spisovatel Elémir Bourges
a také měli jedno dítě, dceru Situ. Jediná Zdenka se nikdy nevdala ani
neměla děti.
Zpočátku pohlíželi všichni členové rodiny, kromě Anny, na
Zdenčino nadšení pro malířství jako na chvilkový rozmar. Velké pochopení
měl pro ni Elémir, Annin manžel: „Byla ostatně do Elémira sestersky
zamilovaná, cítila, že rozumí jejím uměleckým tužbám víc než kdokoli
z vlastní rodiny.“ (Kožík, 1981, str. 51) Podle Kožíka Zdenku hlavně
mrzelo, „že matka stále dává najevo nezájem o její práci… Ani u bratrů
nenacházela pochopení.“ (Kožík, 1981, str. 122)
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Pocity zklamání z postoje vlastní rodiny se měly ještě umocnit po
návratu Zdenky z Paříže: „Zdálo se jí, že sama je v Roztokách přebytečná
a že je vlastně všem na obtíž.“ (Kožík, 1981, str. 122)
I později je v románu několikrát explicitně řečeno, že rodina Zdenku
nejen nepodporovala, ale i trestala za to, že si zvolila uměleckou dráhu:
„[...] a tak Zdenka, trestaná i rodinou za to, že se rozhodla žít jako
samostatná malířka, musela vyjednávat s nájemnicí paní Pickovou [...].“
(Kožík, 1981, str. 469) Pronájem pokoje v domě, který Braunerovým patřil,
si podle Kožíka mohla dovolit jen díky úsporám na svatbu (Kožík, 1981,
str. 469). Stejný motiv se opakuje na začátku druhého románu: „Hádala, že
ji snad Vláda polituje, když ji potká na schodech, ale mýlila se; oba bratři
byli toho názoru, že je její věcí, pro jaký druh života se rozhodla, a že za to
musí nést následky.“ (Kožík, 1983, str. 82)
Kožík také staví do kontrastu dvě Zdenky Braunerové – umělkyni
a manželku Vladimíra Braunera. Používá k tomu dopis, který údajně
napsala Zdenka Braunerová (rozená Jansová) své švagrové: „Vládoušek je
nejhodnější manžel, jakého si můžeš myslet, a šťastnější ženy, než je Tvá
malá Zdenči, ani již nemůže být.“ (Kožík, 1981, str. 147) Celé psaní
vyznívá poněkud naivně a velmi dobře slouží tomuto záměru. Jediným
problémem je, že ve fondu Zdenky Braunerové žádný takový dopis
neexistuje. Najdeme tam jeden dopis od Vládovy ženy, ale ten je až z roku
1922 a Zdence v něm oznamuje, že se jí narodila vnučka, dcera Jarmily
a Maurice Pellého. Ve fondu je i několik dopisů Vladimíra Braunera, ale
není to Zdenčin bratr, ale prasynovec (syn její neteře Věry, Vladimírovy
dcery). Z toho vyplývá, že celá zpráva mohla být vymyšlená, nebo dopis
existuje, ale byl uložený v soukromém archivu např. členů rodiny
Braunerových.
Bohuslav se svou ženou pobývali nějakou dobu v Roztokách.
O soužití s nimi a vztahu matky k nim psala Zdenka Anně: „Ach jaké to asi
bude na přes rok, (…) budete světit její svátek? Já tam musím a musím
přijet. Já cítím, že mně zde ta duševní, vlastní spíše (…) ta atmosféra bez
duše, udusí. […] Dnes se přistěhovala Lilly. Maminka se již nemohla
dočkat a poslala tam pro ni do Prahy […].“37 Tato zdánlivě nevinná věta,
že „Maminka se již nemohla dočkat a poslala tam pro ni do Prahy.“, je
čtenáři později předložena jako: „ […] a Zdenka měla dojem, že má
37

Braunerová Zdenka Bourgesové Anně, 26.7 1886 na sv. Annu (datováno
archivem), originál v LA PNP
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[matka] pro Lily všechnu láskyplnost, kterou jí odepřela.“ (Kožík, 1981,
str. 155)
Pravdou ale je, že v dalším dopise Anně si Zdenka postěžovala, že
nemá matku jen sama pro sebe: „Já se tak těšila že si s ní [s matkou]
trochu pohovořím, (…) ale hned druhý den po mém příjezdu přijeli Lilli
a Boža, a to bylo hluku po celém domě. (…) jsem pro maminku ztratila
cenu novoty a jsem zase ta všední dcera. Nemohu si ale v žádném ohledu
na Lilly naříkat, je skromná a milá – ale již nejsme samy s maminkou, a to
mně bolí. […] v maminčiných očích jsem absolutně neschopna.“38 To by
možná částečně podpořilo Kožíkovu interpretaci, která měla za cíl ukázat,
že ani nejbližší a nejdůležitější osoba v rodině, matka, neměla pochopení
pro volbu své dcery. Dokonce by ji možná raději viděla provdanou nebo
aspoň zasnoubenou.
Část z tohoto dopisu se objevuje v knize: „Přivítání v Roztokách
bylo vždycky radostné, ale velmi rychle se stala ze Zdenky zase „všední
dcera“. Matka nebyla zvědavá ani na nové výkresy a akvarely.“ (Kožík,
1981, str. 155)
Ve stejném dopise najdeme také: „Právě jsem měla s maminkou
rozprávku o penězích a o plánu na budoucí zimu, jsem celá sklíčená co
maminka mi řekla. Maminka mi na tu zimu prý již nic nebude moci dát a já
budu tedy nucena peníze určené na svou výbavu utratit anebo zde
v Roztokách (...) a s toužebností očekávat šedivé vlasy abych mohla pak
sama žít v Paříži a pracovat ve svém ateliéru pro výživu. [...] Řekla jsem
mamince že se obávám že se jí nebudou líbit mé obrazy, což maminka také
hned potvrdila. Následek toho je, že udělám celý den nic, (…) se
a blbnu.“39 I odtud je převzata nepatrná část: „Jinak už nemůže od
maminky čekat žádnou podporu. Mohla by ovšem sáhnout na věno – ale co
pak? Čekat jen, až zešediví?“ (Kožík, 1981, str. 156) Informace o penězích
na věno je důležitá kvůli pozdější zápletce v příběhu – plánované svatbě
s Vilémem Mrštíkem.
Společné soužití s Bóžou a Lily brzy přineslo první problémy: „Já
nechci ani jí ani sobě kalit chvíle popisováním a žalováním na své nejbližší
příbuzenstvo ale věřila mi že i já toho mám ze všech stran sama již dost.
Nejsmutnější je mi, že doma vlastně ani nejsem doma. Bóža a Lili, zvláště
38
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Bóža (...) tu celému domu, a je rámus od rána do noci. Nyní si (...) ten
párek snoubenců fabrikuje liquéry do nové domácnosti a to celý den [...].
Dnes již se blíží k 11 hodině večer a oni sedí na pavlači a celý večer tlučou
kakao [...]; maminka s láskou pozoruje onen blažený stav lásky [...]. Já
osobně si nemohu na Lili pranic stěžovat [...]. Maminka se ani trochu
nestará o to co dělám; to by mi však nevadilo, vždyť nežádám a nechci její
rady, ale aspoň trochu sympatie bych si za své namáhání zasloužila. […]
Potřebuju ku práci ticho, vždyť nemohu začnout myslet na obrazy teprve
když sedám před plátnem; musím pracovat celý den a mít k tomu klid, ale
v tom hlučném babylonu kde je (...) a legrace hlavní motiv životu, je to až
hrůza a pomýšlím s hrůzou že tak má to být celou zimu.“40
Dopis je psán s lehkou ironií. Zdenka už podruhé říká, že si nemůže
na Lily pranic stěžovat. Je ale pravděpodobné, že opakování tohoto tvrzení
znamená ve skutečnosti pravý opak. Část dopisu je prezentována jako
dialog mezi Zdenkou a její matkou: „- Prosím tě, nač potřebuješ při
malování ticho?“ – Nemohu přece začít myslet na obraz, teprve až si sednu
před plátno. Malíř pracuje celý den. Musím se soustředit.“ (Kožík, 1981,
str. 155) Další část je přímo citována jako součást dopisu pro Annu: „Doma
nejsem vlastně doma,“ psala Anně. […] „Jsem považována za zbytečnou
starou pannu v domě.“ (Kožík, 1981, str. 156)
Respekt k její práci prý projevila Zdenčina rodina až ve chvíli, kdy
prodala svůj první obraz (viz Kožík, 1981, str. 169) a získala čestné uznání
na pařížské výstavě (Kožík, 1981, str. 187). Zdena si Anně často na rodinu
stěžovala. Podívejme se nyní na jeden Annin dopis, kde se vyjadřuje ke
vztahům mezi sourozenci: „Copak ti zas udělal Vláda? Mně poslal
srpnovou činži právě dnes, tedy za 2 měsíce bez 5 dnů! a k tomu museli
jsme mu třikrát psát, naposled psal již Elémir. Ptám se kde se v naší rodině
takový žiďák vzal? […] Zdence zakaž žvanění o Tvých poměrech, dříve ona
asi nepřišla do pokušení, ale nyní co se mluví o tom že si vezmeš Mrštíka,
se jí asi budou na to naše „velkoměstské dámy“ ptát jak si budete stát!“41
Z korespondence není jasné, jak se bratři dívali na vztah své sestry
s Mrštíkem. V románu je jen krátká zmínka: „Bóža s Lily byli k Vilémovi
přátelští, kdežto Vláda o něm několikrát prohodil jízlivou poznámku.“
(Kožík, 1989, str. 389) To se shoduje s tím, co píše Lenderová: „Taktní
Braunerová Zdenka Bourgesové Anně; 26. srpna 1886 z Roztok; originál v LA
PNP
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Bourgesová Anna Braunerové Zdence; 25. září 1895; originál v LA PNP
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byli i Bohuslav a Ludmila Braunerovi“. (Lenderová, 2000, str. 100)
Důvěrníky Braunerové byli sestra Anna a Julius Zeyer a právě oni dva jí
také byli největší oporou po rozchodu.
Z toho co se dočteme v románu, vyplývá, že existovaly nejméně dvě
příčiny pozdějších sporů v rodině. První byly povahové rysy členů rodiny
Braunerových: „Nakonec Zdence připadlo, že se sice z povinnosti sešli, že
je spojila lítost s odešlým životem, ale uvědomují si chlad, jenž je
v minulých letech rozdělil, jakousi braunerovskou náklonnost k osamocení
a tiché zaujatosti proti sobě navzájem.“ (Kožík, 1983, str. 393) Druhou
bylo rozdělení pozůstalosti po Anně: „Jednání o Annině pozůstalosti mezi
sourozenci a jejich dětmi trvalo skoro celý rok a znesvářilo ji
[Braunerovou] s Bohuslavem.“ (Kožík, 1983, str. 415)
Ve skutečnosti byla hlavním důvodem sporů v rodině Braunerových
vila v Roztokách, kterou spravovala Zdenka. V bývalém mlýně si
vybudovala ateliér a žila tam, přestože všichni sourozenci vlastnili nějaký
podíl. Už na podzim 190342 psala Zdenka Anně, že se Lily snaží poštvat
Bóžu proti celé rodině. Téměř v každém dopise od roku 1913 si Zdena
Anně stěžuje na vývoj celé situace. V červenci 191343 Anně píše: „Říkalo
se v rodině, že před svatbou se to začalo hatit, ale Lili už Beera napustila
a Milenu do svatby vehnala. Jedna z atrakcí (…) Mileniných byla též ta, že
Milena „dostala do věna villu v Roztokách“, takže pan Beer se po svatbě
choval jako kdyby byla celá villa jeho. Já jsem se konečně s Vládou o té
věci dohovořila a když mi psal Beer hrubé psaní které mělo za účel mne
z domu vyštvat, dala jsem i psaní a celou záležitost Vládovi, který se mne
ujal jednak jako bratr a pak jako můj právní zástupce.“
V dalším dopise z 15. října téhož roku ale své volby lituje: „[...]
a ptám se Jí, zdali míní svou čtvrtinu v Roztokách prodat? Chci totiž, mít
předkupní právo před Božou nebo před Beerem i nebo před Vládou. – Já
udělala strašnou hloupost když jsem si atelier stavěla a ten velký pozemek
si koupila, že vzala jsem si tehdy Vládu za advokáta.“44
V listopadu se Anně svěřila: „Což pak vím co ta bába se svou dcerou
zas na mě chystá? Až jí Anna má budu povídat všechny ty útoky a tu
špatnost jak mne od tud chtějí dostat ven, nebude se divit. A když chodím
po zahradě a dívám se na ty stromy které maminka a tatínek sázeli, je mi
42
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jakoby jejich duše na mne z nich koukaly – a je mi vždy do pláče, že bych
snad musela odtud pryč.“45 O Roztokách je zmínka i v posledním
dochovaném dopise pro Annu z 27. května 1925.46
Jedná se o velké téma v životě Zdenky Braunerové, protože Roztoky
byly přes čtrnáct let jejím domovem a útočištěm pro její tvorbu. Je proto
zvláštní, že v Neklidném babím létě je toto téma zcela opominuto, až na
nepatrnou zmínku, že „Musela vést spor o vodní právo v Roztokách.“
(Kožík, 1983, str. 415) O problémech s bratry se píše hlavně na začátku
obou románů, pak se autor soustřeďuje na zhoršující se vztah mezi
sestrami. Vynechání tohoto motivu také nezapadá do obrazu, který čtenář
získal – že Zdenka stojí sama proti své rodině, která ji nechápe. Proč tedy
nepoužít i spor o roztockou vilu jako další doklad toho, že Braunerová musí
bojovat za život, který si sama zvolila – život umělkyně?
V knize je pak rozchod s rodinou dovršen Zdenčinou závětí, podle
které se jejími dědici staly neteře Jarmila Pellé, Věra Flipo a Věřin syn
Vladimír. Grafické dílo pak mělo připadnout spolku Hollar. (Kožík, 1983,
str. 435)
6.2.

Anna Bourgesová

V příběhu Zdenky Braunerové zaujímá její sestra Anna velmi
důležitou roli. Anna byla o dva roky starší než Zdenka, narodila se
11. listopadu 1856.
Na rozdíl od své sestry se Anna provdala a to za francouzského
spisovatele Elémira Bourgese. Společně žili na různých místech ve Francii,
kde se jim v roce 1887 také narodilo jejich jediné dítě, dcera Sita.
Sestry si od Anniny svatby až do její smrti vyměnily přes sto dopisů.
Anna své dopisy často psala několik dní a přidávala stále nové a nové
informace. Výměnu korespondence mezi sestrami přerušila válka a i po ní
si sestry psaly jen velmi málo v porovnání s předchozími lety.
Korespondence mezi Annou a Zdenkou bezesporu tvoří základ obou
románů a to jak vzhledem k rozsahu, tak i obsahu. Z dopisů se dočteme, jak
se vztah mezi sestrami během let proměňoval, od podpory a důvěry až
k nepochopení a křivdám.
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Už na prvních stránkách románu Na křídle větrného mlýna se
dozvídáme, jak obě sestry vypadaly a zejména to, v čem se lišily. Anna:
„… přilnula k literatuře a svou plavou krásou a líbezností tváře byla
stvořena, aby se stala, když ne autorkou básní, aspoň jejich Múzou.“
O Zdence se dočteme: „Byla štíhlá jako její sestra, ale měla po matce
snědou pleť, a tmavé vlasy činily její tvář ještě výraznější. Byla ráda
veselá, po otci zdědila prudkost, a upřímná uměla být až k urážlivosti.“
(Kožík, 1981, str. 12)
Zatímco u Zdenky je zvýrazněna spíš její povaha, u Anny je to její
vzhled. To, jak Anna vypadá, je důležité při prvním setkání s Elémirem
Bourgesem, jejím budoucím manželem: „Až dosud se mladý Romeo
domníval, že jeho Julií by se mohla stát Zdenka; ale když uviděl
plavovlasou Annu, zatočila se mu hlava.“ (Kožík, 1981, str. 41)
Podle románu bylo u Anny už od začátku jasné, že směřuje
k literatuře, zatímco Zdenka se zpočátku rozhodovala mezi hudbou
a malířstvím: „Často zapochybovala: nejsem předpověděna spíš pro svět
hudby?“ (Kožík, 1981, str. 12) Anniny literární ambice šly sice po svatbě
stranou, ale přesto se je Anna pokoušela čas od času vzkřísit. V románech
je to párkrát naznačeno, např. na straně 136: „Zeyer se zajímal především
o její práci. I na Anniny literární pokusy se ptal a sliboval, že by je zkusil
umístit v některém časopise.“ (Kožík, 1981, str. 136). Víme také, že jí
vyšel článek o Barbizonu ve Zlaté Praze (viz Kožík, 1981, str. 174)
a „[…]že fejeton o pařížských poměrech, podepsaný tajuplnou kresbou
černé masky, psala Anna Bourgesová.“ (Kožík, 1981, str. 328). Anna
Zdence o svých literárních plánech psala mnohem více (viz dále).
Jako pomyslný začátek korespondence mezi sestrami je uvedeno
znovuotevření Národního divadla 18. listopadu 1883. (Kožík, 1981, str.
112) To se ale úplně neshoduje s prvním dopisem Zdenky Braunerové pro
sestru, který je z 30. června 1882. Zajímavé je, že první dochovaný dopis
od Anny pro Zdenku je až z 29. dubna 1886. Otázkou je, co se stalo
s dopisy z předchozích let a jestli nějaké vůbec byly.
Obsah Annina prvního dochovaného dopisu si můžeme přečíst
v kapitole Mezi Paříží a Prahou: „Anna psala o špatném stavu paní
Bourgesové, litovala ji, ale praktický smysl jí našeptal, aby požádala
Zdenku o zaslání nových šatů; chtěla jich užít dřív, než oblékne smutek.“
(Kožík, 1981, str. 151) V knize je několikrát zdůrazněno, že Anna byla více
praktická než Zdenka. Pokud se podíváme do dopisu, zjistíme, že se v něm
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sice píše o šatech. Ale o šatech, které si má Zdenka podle Anny vzít na
cestu do Anglie. Dalším důkazem Anniny praktičnosti (na rozdíl od
Zdenčiny citovosti) je pak následující citace z Kožíkova románu: „Moudrá
Anna! Nepodléhala nikdy tolik náladám jako ona. Byla přesná a logická.
Proto Zdence nevadila douška dopisu: ‚K tomu, co jsem za tebe zaplatila,
připiš si ještě 60 centimů za rozbité okno, ale na splacení dluhu je času
dost‘.“ (Kožík, 1981, str. 157) V dopise z 31. července 1886 ale žádná
douška o dluhu není.
Nesmíme zapomenout na to, že Anna většinu svého života ve Francii
prožila na venkově v Samois, kde hledal její manžel klid k práci. Z toho
vyplývá, že její dopisy samozřejmě obsahují žádosti o různé předměty do
domácnosti, pokyny jak nakládat s jejími penězi a cennými papíry a další
„praktické“ informace. Jako příklad uveďme Annin dopis po úmrtí matky,
kde žádá Zdenku o nákup vařeček a svíček s Pannou Marií.47
Ale rozhodně to tak není v každém dopise a zcela jistě ne ve dvou
výše uvedených dopisech, které si František Kožík vybral jako doklady
o povaze Anny.
Velká část Anniných dopisů totiž ukazuje její zájem o sestřinu práci.
První náznak je už v Annině dopise z Marseille, který napsala 14. května
1886: [...] byl by rád zvěděl něco podrobnějšího o Tvé práci. Kdy Jsi
poslala své obrazy do Prahy a co mi o nich řekneš. […] Co mi píšeš
o Salonu mne velmi zajímalo. Nestarej se, Zdeničko, že to neuvidíme spolu.
Tak příště.48“ Tento dopis Kožík v románu nepoužil. Z dalšího dopisu49 už
ale převzal část, kde Anna otevřeně vyjadřuje Zdence svou podporu:
„A teď, milá Zdeničko, dej mi hlavičku na rameno a poslouchej:
Nepřipouštěj si stesk, ale pracuj a pracuj. Hleď maminku uspokojit svým
charakterem, humorem a pilností, ale aby se jí zalíbila Tvá malba, to
nežádej, pak by se snad nelíbila těm, jimž se líbí nyní.“ (Kožík, 1981, str.
157)
I v několika dalších dopisech Anna projevuje svůj zájem: „[…]
pracuj s chutí a nevzdávej se plánu na výstavu v příštím jaře. Elemira tato
zpráva neobyčejně těšila a mám Ti říci aby Jsi jen byla vytrvalou. Aby ses
za mne nemusela stydět, chci také pracovat. Inspiraci necítím žádnou, ale
47

Bourgesová Anna Braunerové Zdence; 26. prosince 1890 (datováno
archivem), v LA PNP), viz také Kožík, 1981, str. 247
48
Bourgesová Anna Braunerové Zdence; 14. května 1886; originál v LA PNP
49
Bourgesová Anna Braunerové Zdence; v Paříži 31. července 1886 večer;
originál v LA PNP

42

chci pouze přeložit ‚Legende de St. Julien l´Hospitalier‘. Nechci ale
pracovat na darmo a než se do toho dám prosím by Jsi se optala jest li to
již není do češtiny přeloženo.“50 Na základě tohoto dopisu můžeme říci, že
Anna Zdenku nejen podporovala, ale práce sestry ji také inspirovala
k obnovení vlastních literárních ambicí. Dopis ze 13. března 1887 v sobě
spojuje Annin zájem i její, již zmiňovaný, smysl pro praktičnost: „ Piš
nám, co nyní pracuješ, Elemira i mně nic více nezajímá než Tvé práce. […]
Doufám, má Zdeničko že se nyní zase vrhneš na práci s celou silou a že
nám o tom brzy budeš psát novinky. […] Copak je ten motiv co nechceš říct
[...]. Prosím ještě jednou snažně o ty šumivé prášky pro Elemira.“51
Hned v dalším dopise52 Anna nabádá Zdenu k práci: „Já se jen bojím
aby Jsi se nyní před výstavou nezdržela se šitím šatů, byl by to hřích […].
Máš nyní na renommée a na kritikách ustláno jako na růžích, použij tedy
vhodný okamžik a jen kuráž, kuráž. Jak jsem se ale musela smát že není
našim duchaplným švagrovým (…) dost geniální!“53
Z Annina dopisu ze 4. května 188754 přebírá Kožík jen krátkou část:
„Zlobila se, že nemá dosud hotové obrazy a s humorem jí to vyčítala
(„copak jste, Mates, nemohl zase přijít včas?“), zazlívala jí, že si
nevymohla stipendium, jaké měla třeba Marie Kirschnerová ...“ (Kožík,
1981, str. 170) V dopise je vše popsáno mnohem obšírněji: „Těšili jsme se
tak s Muškou55 že Jsi nyní se svým obrazem v Rudolfinu spokojena, jen se
nás bolestně dotklo že jsou ještě dva druhé obrazy doma; copak Jste Mates
nemohl přijit zase včas. Doufám, že Jsi chybu již napravila, ne-li pospěš
prosím Tě. [...] Mluvili jsme dnes o tom s Muškou, že by Jsi nyní co
vystavující jistě mohla zadat56 o stipendium, jako měla Marie: nevím kolik
to obnáší, ale do Paříže by Ti to byla hezká pomoc. Myslím že by Jsi to
mohla dostat spíše než mnohý jiný, kdyby Jsi se o to zasadila.“
V kapitole Dítě z české báchorky se dočteme: „Mrzelo ji, že Anna
ztratila o její malování všechen zájem. Psala jenom o Sitě: už umí berany
duc, sláva! Ani Elémir se o ni nestaral.“ (Kožík, 1981, str. 188)
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V předchozích dopisech jsme viděli, že Anna chápala, jak je pro Zdenku
malování důležité a podporovala ji. To se nezměnilo ani po narození její
dcery Sity:57 „Gratuluji ti z celého srdce k mention a nemohu se dočkat
journalu, který mi slybuješ. dnes v poledne nemohl přijít že je neděle
a čekám ho zytra. Piš mi jen prosím Tě možno-li ještě podrobněji o Tvé
práci a o všem co se jí týče; ani nevíš, jak sleduji zde [...]58 srdce vše co
myslíš a děláš. Je to vedle Sitinky a Elémira to co mne na světě nejvíc
zajímá. Až budeš hotova s velkým obrazem bylo by jistě dobře kdyby Jsi,
možno-li udělala ještě nějaké pastelly. Ti59 je po mém i Elemirovu úsudku
velmi dobře děláš a ve výstavě des Femmes se není co bát že by menší
delikátní práce nepřišla k platnosti, též pro prodej by tak bylo více
chance„Co mohu psát o nás? Jsme chvála Bohu zdraví a žijeme tu tiše
v lásce a svornosti Sitinka je jako růže – každý den se vyvinuje tělem
i dušinkou o malinký krůček dál. Miluje velice […] a hru ‚beran beran duc‘
už pochopila a cela a nastaví pokaždé hlavičku a pak ducne a má radost.“
Můžeme s jistotou říci, že Annin zájem o Zdeninu práci přetrvával
s větší či menší intenzitou až do začátku války. To samé ale nemůžeme
prohlásit o jejich zpočátku důvěrném a láskyplném vztahu.
I v dochované korespondenci se ukazuje, že, ač se sestry snažily
kompenzovat své odloučení psaním dopisů, vzdálenost mezi nimi si
vybrala svou daň v podobě různých nedorozumění. Z dopisů vyplývá, že
počátečním zdrojem neshod bylo opožďování dopisů. Anna to Zdeně
vyčítá už ve svém dopisu ze 14. května 1886:60 „Má drahá Zdeničko, ze
včerejšího mého listu vidíš, jak velice jsem byla nešťastná, že mi tak dlouho
nepíšeš. Doufám tedy že to bylo již na posled a ujišťuji Tě že mi již ani
trochu hořkosti a toho strachu nezbývá, prosím tedy, aby Jsi také na to více
nemyslela. Jen když já mám zase svou Zdenku. Ale někdy v myšlenkách
jsem již viděla jak nám v Barbizonu přinesou po tobě krvavé šatičky, nebo
opět jsem viděla jak jseš nemocná na cestě do Anglie.“ Dokonce: „…
neměly na sebe čas a žily vedle sebe jako cizí osoby.“ (Kožík, 1981, str.
241) Momentem smíření je podle románu smrt jejich matky Augusty
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Braunerové: „Toho večera, kdy vydechla matka naposled, si padly s Annou
do náručí a byla z nich zase děvčata, která u sebe hledají záchranu
v zoufalství.“ (Kožík, 1981, str. 243)
Problémy se objevily nejen mezi sestrami, ale i mezi manžely
Bourgesovými: „Anna psala, že Elémir na ni pro opožděnou štědrovečerní
večeři tři dny nepromluvil […].“ (Kožík, 1981, str. 272) Tuto informaci
našel Kožík v Annině dopisu ze Štědrého dne 1891. Vzápětí se v románu
dozvídáme: „Jinak se ovzduší v Samois koncem roku 1892 prudce zhoršilo.
Zdenka si připomínala nádherné Elémirovy dopisy – a hle, kam je zahnala
všednost, denní starosti, obtížný život na venkově! Také bych tak skončila?
Ale pak jednal Zeyer moudře, když zamítl mou nabídku.“ (Kožík, 1981,
str. 290)
Anna se pak několikrát zmiňuje o postavení ženy ve Francii: „Můj
domov se změnil ve vězení. Elémir se mnou už ani nemluví. […] Jako by
měl v domácnosti služku, jenže jí nemusí nic platit.“ (Kožík, 1981, str. 291)
Dále: „Víš, co mi řekl? Situ že se mnou nepustí – a až se vrátím, že už ji
nenajdu. Že má právo vzít mi dítě – nebo poslat pro mne žandarmy. A má
pravdu. Francouzské zákony jsou proti ženám nelidské. Muži, ti mají právo
na všechno: na panství nad svou ženou – a na nevěru ovšem taky.“ (Kožík,
1981, str. 291) „Ve Francii má žena, když se nad čubku, slepici nebo
čečetku povznese, postavení věru smutné.“ (Kožík, 1981, str. 355) O svém
manželství se Anna měla vyjádřit, že to je „staré a tvrdé těsto“. (viz Kožík,
1981, str. 365)
Tato prohlášení však v Anniných dopisech nenajdeme. Problémy
mezi manžely ovšem přetrvávaly. Anna o tom píše Zdeně v několika
dopisech, např. v dopise z 29. dubna 1893: „To Sitinka je tak milá
a přítulná když cítí že ji potřebuju. už máme mezi sebou pohledy a úsměvy
jako by jedna duše v nás obou byla. Tebe má ráda radši prý než tatínka, že
to ví a že to je pravda. Elemir netuší, jak sám sobě v Sitinčiných očích (…)
škodí. […]„Byl tak milý a veselý, ale trvalo to jen jeden den. […] Je to
smutné jak je Elemir samotářský a jak se ho každý bojí.“
Načas se situace zlepšila, jak dokládá dopis z roku 1893: „Elemir je
nyní tak velmi jiný a hodný. Považ jen, že mi zas celé večery čte
a několikrát s náma i šel na procházku – o Tobě mluví zas jako kdyby bez
žárlivosti a s láskou – inu je polepšen.“
V dubnu 1894 ale přišel další konflikt kvůli Annině odjezdu do
Prahy: „ Milovaná Zdéno, nehněvej se že ani zejtra ráno ještě nepřijedu;
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byla zde hrozná scena a zachráním tím svůj klid a snad Sitinčino štěstí pro
celý život. […] Tvá smutná ale věrná Anna.“
Zajímavé je, že i v tomto těžkém období se Anna nepřestala zajímat
o Zdenčinu práci a její úspěchy. V lednu 1894 Zdence napsala: „V prvních
dnech roku jsi byla asi moc zaměstnána s tou výstavou [...]. Řekni mi jak
jsi se bavila a co Jsi prodala a bylalis se svým (...) úspěchem spokojena.
[…] Ale vidím Zdéno že se dostávám do slohu jaký by sotva se hodil pro
modní journal. [...] A co tvůj článek dělá? O čem je? Měla bys něco napsat
o výstavě (...) aniž bys při tom tajila svou zásluhu a práci. [...] Lituji jenom
že jsem to neviděla. […] Tvoje Barka.“
V březnu píše: „Milovaná Zdéno, gratuluji ti z celého srdce a Elémir
taky se ke mne přidává. Jak to přece těší už jen ta čest a pak taky zas ty
penízky, které tak hezky přijdou sami. Inu těší mne to má milá Zdeničko
a taky přece jen to porozumění a uznání.“ Rozhodně tedy neplatí to, co
údajně řekla Zdenka Zeyerovi: „Víte, to je teď Anna, stěžovala si Zdenka.
– Stojí o mne, jen když je s Elémirem trochu en froid.“ (Kožík, 1981, str.
229)
Zatímco o Zeyerovi Zdena Anně nepsala, o svém vztahu s Vilémem
Mrštíkem už ano. Kožík to shrnuje do těchto vět: „Byla Anně vděčná, že
s ní tak svědomitě prožívá její nový vztah.“ (Kožík, 1981, str. 372)
Z Anniných dopisů, kde píše Zdence o Mrštíkovi, vybírá jen malé množství
informací. Čtenář se tak nedozví, že se Anna obávala, aby Zdenčino
manželství nebylo stejně nešťastné jako to její: „Jak bych já ráda na tvou
svadbu jela má zlatá Zdéno, můžeš si pomyslet […] No když se tedy
s Vilušem máte tak rádi je snad přece dobré že nebudeš tak sama. Jen
buďte k sobě děti drahé vždycky přátelský a kvůlný (...). Já Ti nemohu ani
říct jak je smutný můj život od té doby co je Elémir pro mne jako (...),
straníme se jeden druhému pořád cizejší a nevím může-li se to ještě mezi
námi kdy zacelit. [...] Když se do svého smutku ponořím modlím se vždycky
z celého srdce, abys ty podobné neštěstí sestřičko má nikdy nepoznala.“61
V listopadu 1895 totiž došlo mezi manžely k další roztržce a to kvůli
neochotě Elémira Bourgese přestěhovat se ze Samois: „Elémir nachází to
se rozumí že to je docela v pořádku, že jsem na světě proto abych konala
své domácí povinnosti a byla jinak ticho. Začínám tak tedy svou desátou
zimu v Samois, proti mé vůli, proti, proti, proti, ale (…) jsem (…) na
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pohled: spokojena, ale přísahám ti že to je poslední zima kterou zde celou
strávím, ať už je to tak či tak a v tomto domě jistě už poslední. […] Máte-li
se oba tak túze rádi a cítíš-li že se to nemůže z žádné strany změnit pak je
přece jenom hlavní zde (…) a nikdy bych Tě nemohla přemlouvat abys
nejisté a skromné třeba štěstí objetovala chladné, teskné samotě.“62 Ani
jeden z těchto dopisů se v románu neobjevuje.
Kožík cituje až další Annin dopis z 13. prosince 1895, kde se Anna
vyjadřuje k cestě Zdenky do Divák za Mrštíkem: „Jak čekala, Anna se
jejího nápadu jet do Divák zhrozila. ‚Höchst unpassend,‘ citovala matku.
(Kožík, 1981, str. 392) Jedním z důvodů, proč si Kožík vybral právě tento
dopis, může být snaha ukázat další rys Anniny povahy – konzervatismus –
který je v protikladu s povahou Zdenky. To Kožík explicitně vyjadřuje ve
druhém románu, kde píše: „Její samostatnost konzervativní Annu dráždila
[...].“ (Kožík, 1983, str. 32) Zároveň ale Kožík vynechal pokračování
dopisu, kde Anna sama sebe zesměšňuje, aby zmírnila svou odpověď:
„Dávám ti dnes jak vidíš samé moudré rady, jak slepice kuřeti a sama bych
jich (...) potřebovala.“
Při četbě románu má čtenář dojem, že hlavně Zdenka řešila otázku
financí před svatbou s Mrštíkem a z tohoto důvodu se jejich svatba neustále
odkládala. Obavy ale měla i Anna: „Mluvíš o tom ve svém listu že nemá
Viluš nyní (...) a on chtěl se na zimu ženit, vidím že je mu otázka materielní
na světě tím nejposlednějším a bojím se čím dál víc, že budete mít málo
peněz, moc dětí a že místo malovat budeš muset zpravovat, vařit, spořit
a trpět sekatury, že si připravíš život plný obětí, díky Bohu že né sostřený
ještě cizinou, jako je můj. Ale již dost žluči – jak chceš abych jí
nepřetýkala, když tak zbytečně jsem se oloupila o radosti života. Přejděme
radši na Sitinku.“63 V románu Zdena vypráví o obsahu Annina dopisu
Zeyerovi: „ – Bojí se, že budeme mít moc dětí a málo peněz, že si
připravím život plný obětí a mužské sekatury ...“ (Kožík, 1981, str. 429)
Zdena pak Anně dlouho nepsala kvůli rozporům s Mrštíkem.
V dalším dopise z 29. září 1896 Anna dlouze píše o tom, co všechno bude
muset Zdenka po svatbě obětovat: „Jen se přiznávám, že mi opravdovou
starost činí Viluškova chudoba, která je větší a nevyléčitelnější ještě než
jsem myslela: máš sama jen právě co potřebuješ abys mohla inteligentně
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žit a v pokoji malovat a vezmeš-li si chudého muže a Bůh Vám dá děti, bude
veta po Tvé malbě, budeš muset, chovat, vařit, spravovat a Viluš který svou
starou matičku viděl pracovat ještě víc, tužeji a s resignací, nebude ani
vidět celé Tvé martirium, celou tvou objeť.“ Tento dlouhý výčet shrnuje
Kožík slovy: „Uvažovala spíš [Anna], zda Vilém vůbec pochopí, jakou
oběť mu chce Zdenka přinést, co chce pro něho opustit a jak je odhodlána
kvůli němu strádat.“ (Kožík, 1981, str. 442)
Po rozchodu Zdenky s Mrštíkem v červnu jí Anna napsala dva
dopisy. Z prvního vybírá Kožík jen malou část: „Anna jí nabídla sesterskou
náruč: „Nyní jsi zase svá, tak bys mohla být i moje… Od čeho jsem Tvůj
věrný Mates, než abych Tě potěšila ...“ (Kožík, 1981, str. 461) Druhý dopis
se v románu neobjevuje vůbec.
V obou se Anna snažila obrátit Zdenčinu pozornost zpět k umění:
„Opakuji Ti, nepiš mi zatím o čem ti bolestno psát, piš mi jen kde jseš, jak
žiješ a s kým se stýkáš, co maluješ, cos vystavila v Rudolfinu, co prodala piš mi celý svůj zevnější život, když o vnitřním zatím snad nechceš nebo
nemůžeš. Od čeho jsem Tvůj věrný Mates, než abych tě potěšila [...]“64 Ve
druhém dopise65 pak vyjádřila svůj obdiv k sestřině práci na Pohádce máje:
„Zdéno, ty jseš báječná ženská, zas v tobě něco prasklo a vyrostlo; jaká ty
mi jseš sestro má umělkyně a poetická. Když prohlížím Ty dlouhé krajinky
a vignetky na konci kapitol, zdá se mi při každé té že je ta nejkrásnější,
a dál zas ta a ta. Jak je to všecko plné duše, plné Tvé dušičky české, tak
jadrné a něžné a fešné a nóbl.“
Konflikty mezi sestrami pokračovaly také v roce 1898. Podle
Zdenina dopisují Anna „nadávala do starých pannen“ 66: „Já odpustila vše,
co říkala, ale trnu ještě při pomyšlení, jak málo opravdové lásky má
k svému dítěti, když mi může před ním nadávat starých panen… Mne život
zpráskal dost, a jsem-li stará panna, pak to není má vina. Jaké je k tomu
třeba tmy v srdci, aby matka učila dítě nenávidět mrzáka, protože má
hrb…“ (Kožík, 1983, str. 50) Na tento dopis není u Anny žádná odpověď.
Její předchozí dopis je z 14. dubna 1898, kde se ptá na příjezd Zdeny do
Paříže. Druhý je až z 9. září 1898 a Anna v něm píše o smrti Mallarmého.
Z dopisu Braunerové se také dozvídáme, že se sestry hádaly kvůli
tomu, že se Zdena zastávala Elémira: „Můj životní názor o všem je různý
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jejího. Mně život zfackoval dost [...]. Za to, že Vás mám ráda oba, za to
nemohu. Bylo by to ode mne nanejvýš nepoctivé kdybych se přidala na
kteroukoliv stranu.“67
Anna měla Zdence po svém návratu z Roztok do Francie napsat:
„Jako by se mezi námi otevřelo peklo, navždy nás dělící…“ „I Situ prý ty
výjevy zkazily, proměnily, byla zlá a trucovitá. Když jsme na sebe hrubé,
opakovala Anna, to je hrob všeho dobrého.“ (Kožík, 1983, str. 129)
V Anniných dopisech jsem ale tyto informace nenašla. Anna psala jen
krátký dopis z Prahy 15. února 1900, další dopis byl až z 30. srpna 1900.
Annin zájem o Zdeninu práci nadále trval. V dopise z 29. prosince
68
1898 píše: „Těším se že budeš malovat Prahu v zimě, jsem jista že
zachováš ji krásně, básnicky pozdějším věkům a jsem tou myšlenkou
šťastna. Těší mě také že jdou obrazy tvé tak na odbyt.“ Stejně tomu bylo
i v létě 189969: „A co tvá malba? Jsem nešťastná jestli nepřipravuješ své
kusy Prahy pro Pařížskou výstavu. Pro tebe to snad bude jediná příležitost
k vyniknutí, jak to můžeš a zasluhuješ, nezahrab tu příležitost do země. Je
to právo Tvé nesmrtelné duše, nezapomeň na ně.“
Informace o tom, že „Anna uznávala význam Zdenčina
milosrdenství, ale vyčítala jí, že se tak nadlouho odvrátila od malby,
a obávala se, že procitnutí z omámení jí přinese velké zklamání,“ (Kožík,
1983, str. 105) získal Kožík z Annina dopisu ze 7. září 189970. Znění
dopisu vypadá takto: „Zpráva o Šaldovi je ovšem smutná. Trpí zlou
nemocí; zápal míchy (…) může prý trvat dlouhá léta, zemřel tak pomalu
Turgeněv i Daudet - oba podrželi (...) až do konce duševně zdraví, někdy
ale i toto zmírá tou hroznou nemocí. Ubohý Šalda že je (…) život jeho tak
časně! Dělá mi starosti že jsi se tak od malby odvrátila, zanedbáváš co
umíš a najednou zas na Tebe přijde zoufalé probuzení. Zima je za dveřmi,
užij toho podzimku ještě k hojným studiím (...) nichž pak budeš moci v zimě
v atelier malovat pro výstavu. […] To je inferiorita ženských že nedovedou
vše objetovat svému umění jako mužové. Ony dovedou vše objetovat ale jen
někomu. [...] Nerozptyluj se, maluj, maluj, maluj.“
V románu pak Zdena říká Zeyerovi: „Víte, to je inferiorita nás
ženských, že nedovedeme všechno obětovat umění jako muži. Když nás
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volá cit, ztratíme hlavu.“ (Kožík, 1983, str. 106) Ve skutečnosti to ale psala
Anna ve svém dopisu.
Při dalším setkání sester se měla Anna svěřit Zdence s nevěrou svého
manžela: „Zdá se, pomalu řekla Anna a hořce se usmívala, - že se našla
žena, která mě nahradila. Je teď asi u ní. – Tak? Moc ji to bolí? – Ať chci
nebo ne, žárlím zejména na její duši. Elémir přece patřil mně – i v radosti,
i v trápení ...“ (Kožík, 1983, str. 268) V korespondenci pro to nicméně není
žádný doklad, ani narážka. Důkazy o mimomanželském vztahu Elémira
Bourgese se objevují až mnohem později, po válce.
Před válkou byla Anna se svou dcerou Sitou ve Švýcarsku: „Také
Anna Bourgesová poslala pozdrav; byla v Beatenbergu, kde si Sita léčila
nemocné plíce – stejně jako loni v Davosu – a Anna doufala, že zájem
mnoha mladých mužů jí dodá chuti brzy se uzdravit.“ (Kožík, 1983, str.
316) O předchozím pobytu v Davosu a také v Lausanne se Kožík dočetl
v Anniných dopisech, které celé vynechal. Z pochopitelných důvodů do
románu nezačlenil několik dopisů, kde Anna prosí Zdenu o nákup liščí
kožešiny pro Situ. V Annině dopisu o Sitině léčbě není také explicitně
řečeno, že by o ni mělo zájem mnoho mladých mužů. Anna pouze psala71:
„[…] jako je slečna Jirkovská, kterou v (…) jmenují ‚la belle Tchèque‘
a tak jsem tam slyšela v ascenseuru někoho kdo mne neznal říct jestliže to
jsou v Čechách děvčata tak krásná jako Jirk. a Bourgesová.“ Kožík zcela
vynechává část, kde se Anna rozepisuje o rodinných majetkových
problémech, konkrétně o užívání a správě domu v Roztokách.
Annin poslední předválečný dopis měl být ze Švýcarských Alp „že
se tam Sita léčí, překládá anglické básníky, a s Annou že se o ni stará její
snoubenec, mladý lékař doktor Major.“ (Kožík, 1983, str. 320) Poslední
zpráva ale přišla z Paříže 8. prosince 1913. Pak psala Anna pouze pohledy.
Ani v jednom případě ale nepíše o doktoru Majerovi. Anna se pouze
zmiňuje o mladíkovi z Beatenbergu: „Něco lepšího ale udělal nyní pro ni
roztomilý mladík se kterým jsem se seznámily v Beatenbergu.“ Stejně tak
nepíše nic o tom, že by Sita překládala anglické básníky. Jedinou spojitostí
je to, že se v lázních mluví hodně anglicky.
Korespondenci mezi sestrami přerušila první světová válka. Sestry
o sobě neměly žádné zprávy přibližně čtyři roky. V prvním poválečném
dopisu ze 17. listopadu 1918 oznamuje Anna Zdence smrt Sity: „Zemřela
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nám naše zbožňovaná, jediná Sita, a s ní zhaslo slunce mého života. […]
Zemřela v Pyrenejích, v Amélie-les-Bains, kam jsem s ní na začátku války
ze Švýcar odjela. Bylo to v neděli 20. února 1915, v půl desáté ráno. […]
Odvezla jsem své milované dítě do Paříže, v níž jsem ji pochovali 6. března
na Père-Lachaise, kde mě očekává už přes půl čtvrta roku.“72 (Kožík,
1983, str. 360)
Zbytek dopisu vynechává. Anna nepíše nic o tom, že Elémir nepřijel
ani o tom, co řekl, když dostal telegram: „V nejhorších chvílích zůstala
sama. Elémir za ní do Pyrenejí nepřijel. – Člověk by neměl mít děti, řekl
prý jenom, když dostal telegram. – Je to strašné, když vložíme své srdce do
někoho jiného.“ (Kožík, 1983, str. 360) O okolnostech Sitiny smrti píše
Anna mnohem později.
Na konci stejného dopisu „připsala Anna, že k jejich nesmírnému
hoři se přidružila bolest z hrůz války a ze ztráty mnoho přátel. Kromě
Rodina zemřeli také Degas a Redon, nedávno také Paul Margueritte.“
(Kožík, 1983, str. 361) Podle Kožíka „teprve konec války i jí přinesl závan
nové síly“ a to když napsala: „Konečné vítězství dodává nám všem útěchy
... Zde národ jásá – a co u Vás, vycházejí vlasti nová jara?“ (Kožík, 1983,
str. 361)
Když se podíváme na Annin dopis, zjistíme, že neříká, kdo všechno
zemřel. O smrti Paula Margueritta píše až v dopisu ze 7. února 191973. Tyto
informace získal František Kožík z jiného zdroje. Liší se i část „Zde národ
jásá – a co u Vás, vycházejí vlasti nová jara?“ V dopise to není otázka, ale
věta oznamovací. Anna také píše „u nás“ místo „u Vás“. Tyto změny mění
interpretaci celé věty. V románu je to otázka, jestli mají v Čechách také
radost z konce války a jestli se situace zlepšila. Navíc je zdůrazněn rozdíl
mezi Annou ve Francii, která se vyčleňuje z českého národa, když píše
„u Vás“. V Annině dopisu se jedná o konstatování. Zájmeno „u nás“ pak
zdůrazňuje to, že Anna stále bere české země jako svou vlast, kde nyní
dochází k převratným událostem.
Kožík dále píše že: „Ale Anna chodila nyní na Père-Lachaise
obtížena i bolestí Zdenky a ostatních pražských příbuzných. I za ně dávala
na hrob narcisky a zimostráz se stuhami v barvách obou Sitiných vlastí.
Když jí Zdenka poslala kytici českého vřesu, položila jednu snítku na hrob
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a vrátila ji pak Zdence, jako by byla posvěcena Sitinou blízkostí. (Kožík,
1983, str. 361) Porovnejme tuto část s Anniným dopisem ze 7. února
191974: „[…] a položila jsem tam za tebe zelenou trávu a za Vás všechny
bílé narcisky a červené bobule co Váš český, milující pozdrav. […] Ten
malý kousek země nad mým dítětem pak je pravým domovem mým.“
V dopise jsou narcisky a červené bobule, nikoli zimostráz. Místo „kytice
českého vřesu“, kterou jí poslala Zdenka, Anna píše o „zelené trávě“.
Můžeme se domnívat, že možným důvodem změn oproti dopisu mohlo být
to, že „zimostráz“ a „vřes“ působí poetičtěji oproti „červeným bobulím“
a „zelené trávě“. Podle mého názoru tato dvě označení celkově lépe
zapadají do scény, kde stojí matka nad hrobem svého jediného dítěte.
Anna by byla ráda viděla svou sestru, ale obě měly po válce omezené
prostředky: „Anna odpovídala, že by ji sice ráda pozvala, ale vysvětlovala,
že to zatím není možné. Ve Francii bylo všechno drahé a frank stál tři
koruny.“ (Kožík, 1983, str. 363) Kožík vynechává tu část dopisu, kde Anna
vysvětluje, proč nemůže sestru pozvat: „Věř že se k tomu slovu přidávám
celým srdcem, a lituji, že nemohu jednoduše říci „přijeď má milovaná
Zdéno, potřebuji Tě, stýská se mi po Tobě.“ Jsme bohužel velice poměry
zastiženi. Při té nesmírné drahotě má mne Elémir úplně na starosti,
nedostala jsem ze svých příjmů nic již po 5 let, jak sama víš a muž, který na
to nebyl nikdy zvyklí, musí mne nyní si plně živit a Sitinčiny pobyty v cizině,
ošetřování a příjemné živobytí, jež jsem jí až do konce dopřála pohltily
velkou část mění [...].“75
Nakonec se sestry shledaly, když jela Zdenka do Paříže
reprezentovat nový český stát. Kožík popsal dojmy ze setkání takto: „Anně
bylo čtyřiašedesát. Byla to stará a smutná žena, která šla životem sehnuta
tíhou lítosti; jen ve službě osvobozené vlasti nacházela zdroj energie.
Elémir byl zcela prošedivělý; jeho tvář zpřísněla, ztratila svou vzrušující
živost, oči mu málokdy zazářily jako dříve.“ (Kožík, 1983, str. 373)
Hlavním tématem rozhovoru mezi sestrami byla Annina dcera Sita: „Když
byla Anna se Zdenkou sama, vyprávěla neustále jenom o Sitě. – Je to pro
mne veliká útěcha, že tu jsi, vysvětlovala Zdence, - protože Elémir se mnou
o ní nechce vůbec mluvit.“ (Kožík, 1983, str. 375) Anna na to připravovala
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Zdenku už před jejím příjezdem76: „[...] budu si moci s Tebou o ní sladce
povídat, což s Elémirem nemohu. On o tom dítěti nikdy nemluví […].
Když zemřela jeho maminka nešel po její smrti ani k ní do pokoje a když
Sita byla blízka smrti a já ho prosila aby přijel, odřekl mi to. [...] – a tak
budu mluvit s Tebou má drahá Zdéno o tom dítěti, stále ve mně přítomném
mluvit a povídat o ní jako kdyby žila.“ Teprve z tohoto dopisu se
dozvídáme, že Elémir odmítl přijet za Annou, když Sita zemřela.
Znovu se naplno projevily neshody mezi manžely Bourgesovými:
„Elémir jako by s dokončením Korábu ztratil zájem o život. Anna se
stereotypně starala o pořádek, dělala jídla včas, přinášela teplou láhev
k vyhřátí postele.“ „I ten nejhodnější je holt manžel a velitel ...“ (Kožík,
1983, str. 384) O muži jako manželi a veliteli píše Anna v dopise ze
7. března 1921.77
Ve stejném dopise také Anna píše o vztahu svého manžela a Edith
Gasparinové a informaci přebírá i Kožík: „Ke všemu se ukázalo, že jedna
ze známých, které Mistra navštěvovaly, jí provedla ‚canaille‘, hanebnost.
Jistá Edith Gasparinová se prý specializovala na chytré muže; nyní se
zachytila na Elémirovi a jemu to, zdá se, dělá dobře.“ Anna pak měla
Zdence říct: „A já už jsem slabá, abych bojovala o muže, k němuž jsem
ztratila během let respekt.“ (Kožík, 1983, str. 384) Zde je přepis této části
Annina dopisu: „Ona mi udělala něco úplně canaille, o čem nemám chuť
a čas dnes psát. Kdyby viděla že vím a že jen (...) přesto dostala respekt,ale
dostala ho právě když já svůj pro ni napolo ztratila. Tak žijeme dál v dobré
pohodě.“78 Došlo tedy k posunu v interpretaci. Anna neztratila respekt
k Elémirovi, ale k Edith. Stejně tak neříká nic o tom, že by o Elémira
s Edith bojovaly.
O vzniklé situaci píše ještě později: „- To je zvláštní, řekla Anna
Zdence, když koncem léta přijela zase do Roztok, - dokud byl Elémir
mladý, byl přece „un original“, ale žádná ženská si ho nevšimla. Teď, že je
slavný, běhají za ním ženy – a jeho to dětinsky těší ...“79 (Kožík, 1983, str.
389) „- Některé jsou milé a diskrétní. Ale ta nohatá Edita, co rozviklala už
76
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dvě manželství, ta je mi z duše protivná. No, smála se, - pereme se
o starouška, jako by to byl hrdinný tenor ...“ 80(Kožík, 1983, str. 389)
Nejedná se tedy o dialog sester v Roztokách, jak je tomu v knize, ale Anna
vše napsala Zdence ještě před svým příjezdem. Pouze v části o Elémirovi
došlo k drobným změnám, protože v dopise stojí: „Jak vidíš z krátka
a dobře, všechny se o mého starouška pereme! Jako by to byl pianista, ba
přímo tenor!“
Sestrám se po válce nepodařilo vzkřísit pravidelnou výměnu
korespondence. Píše o tom Anna a objevuje se to i v knize: „Ano, než psaní
mé dostaneš bude tomu rok co jsme se rozloučily. Snad nikdy, vyjma let
války, kdy to bylo vůbec nemožné, jsme si tak málo nepsaly jak za tento celý
rok a přece jsme se našly s láskou a s láskou rozešly a myslím že to zavinila
z obou stran jen nedbalost.“81
Anna chtěla strávit několik týdnů v Roztokách. Psala o tom 4. května
82
1923 a znovu 3. července téhož roku83. Jednou píše o šesti týdnech,
podruhé o dvou měsících. Prvního srpna pak Anna napsala: „[...] a ujišťuji
tě ještě jednou že ani já nejedu do Roztok vařit a mlsat, nýbrž si v tichu
a v samotě v přírodě odpočinout. […] Víš jistě, že Tě mám vedle Elemira
na světě nejradši, ale jsem zvyklá žít bez Tebe, nemůžeme si nic (…) jako
v mládí a kdybys za mé přítomnosti chtěla být kolik dní úplně sama, nebudu
se ani hněvat ani divit.“84 Kožík to shrnuje pragmatičtěji: „Ty jediná se
nade mnou můžeš smilovat a také Tebe jedinou chci a mohu o slitování
prosit. Nebudu Tě z práce a ničeho vytrhovat, budu hospodařit ve svém
pokoji ...“ (Kožík, 1983, str. 389)
Další Annin dopis je až z 8. června 1926. Buď se dopisy
nedochovaly, nebo si sestry opravdu tak málo psaly. Navíc pokud spolu
byly dva měsíce v Roztokách, neměly důvod si během této doby psát.
S postupujícím věkem psala Anna čím dál častěji o svých nemocech
i o smrti: „Kdyby se jednalo o rychlou smrt,“ psala, „nebála bych se jí nic.
Ale stáří, které ochromuje tělo i duši, to nenávidím a chci se mu postavit.“85
(Kožík, 1983, str. 384) O sobě Anna několikrát píše: „Jsem anemická,
80
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tlustá, slabá a smutná.“86 (Kožík, 1983, str. 384) Vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu se Anna snažila se sestrou usmířit a před svou cestou do
Roztok jí napsala: „Mám k smrti blíž než ty, litovala Anna, - a ptám se
vždycky, co by nám řekli tatínek a maminka… Já tě, Zdéno, celý život
milovala. Proč bych toho měla na stará kolena nechat?“87 (Kožík, 1983, str.
401)
V dopise Anna jmenuje kromě maminky a tatínka ještě Elémira. Jeho
jméno je ale v knize nahrazeno třemi tečkami. Jedním z důvodů může být
to, že v knize jsou vztahy mezi manžely ukázány jako velmi vyhrocené,
skoro až plné nenávisti a pohrdání. Z Anniných dopisů je ale zřejmé, že se
s nastalou situací poměrně rychle smířila.
Při své poslední cestě do Čech se Anna odmítla se Zdenou setkat.
Své důvody jí vysvětlila v dopise, který Kožík přebírá téměř celý beze
změn: „Jsi mladší než já a tak silná a svěží, má drahá Zdéno, že zapomínáš,
že je mi 73 let, a to je u mne vysoký věk. Pravím Ti bez výčitky, že výbuch
při posledním mém kroku přes Tvůj práh v Roztokách trvale otřásl mým
zdravím. Nevyčítám, nezazlívám, ale bojím se. Bála jsem se, aby nový
výbuch skoro neuvědomělé prchlivosti nevyvolal u mne záchvat vážnější
posledního, který by znamenal mrtvici – nikoli smrt… Proto neodvážila
jsem se k Tobě, odpusť mi. Líbá Tě vroucně Tě milující Anna.“88 (Kožík,
1983, str. 413)
I v přepisu tohoto dopisu nahradil Kožík jednu část třemi tečkami.
Místo nich je v dopisu po slovu „smrt“ závorka a v ní „která jest branou
k Bohu“. Z celého dopisu vynechal právě toto. Můžeme se domnívat, že
autor chtěl pokračovat v lince, která ukazuje Annin strach ze stáří, nemocí
a i ze smrti. Smrt jako „brána k Bohu“ pak ukazuje její smíření. Také je
možné, že Kožík pouze nechtěl zdůrazňovat místo náboženství v tehdejší
době. Dočteme se také, že po smrti Elémira Anna řekla Zdence: „- Nevím,
řekla Anna, - jestli mu nemám závidět. On se už snad setkal se Sitou. On už
ví.“ (Kožík, 1983, str. 399)
Kožík se v knize také dopustil faktické chyby. Zjistíme, že „Sousedé
jí oznamovali, že Anna zemřela. Stalo se to 11. března 1930, jen několik
86
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Viz Bourgesová Anna Braunerové Zdence, 3. července 1921; originál v LA
PNP
Viz Bourgesová Anna Braunerové Zdence, 28. července 1928; originál v LA
PNP
Viz Bourgesová Anna Zdence Braunerové; 16. března 1930; originál v LA
PNP
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dní po napsání dopisu, který jako by byl výrazem tísnivé předtuchy.“
(Kožík, 1983, str. 413) Annin poslední dopis je ale až z 16. března 1930.
Není tedy možné, aby zemřela 11. března. Zajímavé je, že stejný údaj
přebírá i Lenderová ve své monografii o Zdence Braunerové. (Lenderová,
2000, str. 216)
U Kožíka se možná jedná pouze o chybný přepis. Autor také zřejmě
nepředpokládal, že budou čtenáři číst autentickou korespondenci. V tomto
případě bych se ale přikláněla k tomu, že autor chtěl celou situaci
zdramatizovat. V knize totiž píše, že Zdena chtěla na Annin dopis
odpovědět a se sestrou se usmířit: „Usedla ke stolu a nadepsala ‚Milá
Anninko‘… Než dospěla dál, volal od vrátek chlapec z pošty.“ (Kožík,
1983, str. 413)
Smrt Anny krátce po odeslání dopisu a předtím, než Zdena
odpověděla, zdůrazňuje beznaděj a smutek nad tím, že si sestry nestihly
odpustit a pak už bylo příliš pozdě. V korespondenci Zdenky Braunerové
není žádný rozepsaný dopis pro její sestru. Zdenin poslední dopis pro Annu
je z 27. května 1926 a Zdena v něm píše o svých zdravotních problémech
a hádkách s rodinou o roztockou vilu.
6.3.

Shrnutí

O vztahu bratrů k Zdence Braunerové se v románech dozvídáme
pouze okrajově. Z korespondence víme, že Braunerová vycházela lépe se
svou švagrovou Zdenkou a hlavně s jejími dětmi Jaroslavou (Jarou)
a Vladimírem. Z obou bratrů měla nejdříve blíže k Bohuslavovi, což se
změnilo při sporech o roztockou vilu, kde ji naopak zastupoval Vladimír.
Nejhůře je z celé rodiny hodnocena Bohuslavova žena Ludmila a její dcera
Milena a to zejména v korespondenci.
Celá zápletka s roztockou vilou je v románu jen naznačena. Jako
možné vysvětlení mě napadá jen to, že se Kožík chtěl raději věnovat
umělecké dráze Braunerové a ohlédnout se za celým jejím životem, protože
o to šlo především. Spory o majetek by samy o sobě vystačily na celou
kapitolu, ale tvořily jen malou část v bohatém životě Zdenky Braunerové.
Anna Bourgesová je z rodiny Braunerovy vyčleněna. Velkou část
života prožila ve Francii, i když se do Čech pravidelně vracela, zvláště
v posledních letech svého života. Už od začátku pracuje Kožík s kontrasty
mezi oběma sestrami. Anna je vylíčena jako praktická, racionální
a konzervativní. Zdenka je pak svobodomyslná, vášnivá a nezávislá.
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Po svatbě se z Anny stává ona panička a hospodyňka, před kterou
Braunerovou varoval Zeyer (viz dále). Kožík nám předkládá Annu jako
ženu, která se kvůli manželství vzdala svých vlastních ambic.
Manželství ale není šťastné a to právě proto, že její manžel dovedl do
extrému to, na co přišla později Zdenka – že musí vše podřídit své práci.
Jejich rodinný život tedy vypadá tak, že se Anna stereotypně stará o
domácnost a o dceru, snaží se dodržovat Elémirův zaběhnutý řád, zatímco
on tráví všechen čas zavřený ve své pracovně, kde píše svůj román. Kromě
toho tvoří náplň jejího života nákupy různého vybavení do domácnosti
a příležitostné sbírání klepů z nejbližšího okolí.
Kožík sice píše o tom, že Zdenku podporovala, ale v korespondenci
zjistíme, že její úloha byla mnohem větší. Ve chvíli, kdy má Braunerová
citové problémy, je to její sestra, která ji vrací zpátky k umění (viz dopis po
rozchodu Braunerové s Mrštíkem nebo dopis o Šaldově nemoci). A tento
zájem nepolevuje ani s narozením dcery, ani s problémy v manželství.
V románu je několik citátů, ve kterých Anna mluví
o nerovnoprávném postavení ženy ve Francii. Čtenář získává dojem, že
sama téměř nesměla opustit dům a musela nesmírně trpět. Zároveň ale
Kožík úplně vynechává dopis, ve kterém píše, že proti své vůli tráví další
zimu v Samois. Skoro se zdá, že sice chce Anně dopřát těžký osud, ale jen
do určité míry.
Zdá se, že mezi manželi panovala hluboká nenávist a Elémir Bourges
byl k Anně velmi necitlivý až krutý, zejména po smrti jejich dcery.
Z korespondence je ale jasné, že to tak nebylo. Oba byli smíření se stavem
svého manželství. Elémir se navíc o Annu staral během války, když neměla
žádné příjmy. Přes všechny problémy byla Anna hrdá na Elémirovu práci
a jeho úspěchy ji těšily.

7. Vztahy Zdenky Braunerové
Různá setkání a lásky Zdenky Braunerové ovlivnily jak její život, tak
její tvorbu. Jejich úloha je zdůrazněna hlavně v prvním románu Na křídle
větrného mlýna.
7.1.

Antonín Chitussi

První láskou Zdeny Braunerové byl její domácí učitel malby, český
malíř Antonín Chitussi. První dopis pro Braunerovou napsal 17. října 1870
z Castel Vecchio. Dopis začíná slovy „Slečně Zdenynce“. Hned v druhém
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dopise se oslovení mění na „Milá Zdenynko“ a mění se i charakter celé
korespondence mezi nimi.
Kožík použil právě tento dopis a jeho předání zdramatizoval (viz část
Konstrukce dramatické situace). Chitussi ho měl Braunerové předat během
jedné z jejich hodin a ona stihla psaní jen tak tak ukrýt před svou matkou.
Celé předání je velmi emotivní: „Do hrdla se jí dralo dojetí, pocit blaha
a zároveň lítosti, že vyznání zůstalo tak dlouho zamlčeno. […] Sklonila
hlavu ještě níž. Viděl, jak na paletu spadla její těžká slza.“ (Kožík, 1981,
str. 57)
O tom, jak skutečně proběhlo předání dopisu, nic nevíme. Nicméně
je jisté, že tento způsob je více atraktivní, než kdyby byl dopis doručen
poštou a Braunerová ho četla o samotě.
Už ve vztahu mezi Braunerovou a Chitussim je naznačeno, že si
Braunerová uvědomovala, že možná nelze mít obojí – věnovat se umění
a mít rodinu. První náznak uvidíme v této krátké pasáži: „Chitussi byl
v mužské touze příliš jednoduchý, kdežto Zdenka dávala přednost službě
umění.“ (Kožík, 1981, str. 58) Jako podklad pro tuto část posloužily
Kožíkovi informace z dopisu Zdenky Braunerové a z odpovědi Antonína
Chitussiho. Braunerová mu psala: „Kdybych jen věděla, aneb měla malou
naději že jsem sto jednou něco vykonati co by Vám radost učinilo, pak
bych se přičinila a pracovala bych až bych dokázala konečně co mohu,
ale nyní jsem chvílemi tak nešťastna, ba zoufám si sama nad sebou, a mám
chvíle kde jsem tak nespokojena sama se sebou, že se toho děsím. Myslíte
že opravdu mohu jednou něco dokázat a že pílí a prací to mohu přinézt
přez meze všednosti?“89
Chitussi se ji snažil uklidnit: „Pravíte – že snad někdy budu litovat
kroku který jsem byl učinil – a že mi bude láska Vaše v cestě – k dosažení
cíle mého. O kterak jste ukrutná - když toto tak chladně pronášíte. [...]
miluji Vás tak horoucně – proto že inu proto že jinak nemohu – než Vás
a opet jen Vás – a miloval bych Vás kdyby jste ani štětec do ruky vzít
nedovedla.“ 90
Jejich cesty se rozešly během Chitussiho pobytu v Paříži. Podle
knihy se sešly v kavárně a Braunerová mu řekla: „Možná že jsem byla pro
vás dobrá pro určitý úsek cesty. Dál jste šel sám. Teď se k vám připojí jiná
žena.“ (Kožík, 1981, str. 181)
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Braunerová Zdenka Chitussimu Antonínu, 4.února 1879, originál v LA PNP
Chitussi Antonín Braunerové Zdence, 7. února 1879, originál v LA PNP
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Antonín Chitussi zemřel 1. května 1891. Braunerová na něj myslela
ještě v roce 1894, kdy jí Anna napsala: „O tom co Tě trápí nemluvila jsem
dosud s nikým a neviděla jsem také nikoho z Chitussiho přátel. [...] a bude
ti to tedy snad útěchou že po konci s Tebou byl ještě schopen života a štěstí
a nepřišlo li toto byla to vůle Boží či osud.“ 91
7.2.

Salvatore Bacile

V roce 1883 odjely sestry Braunerovy spolu s matkou do Itálie.
Zdenka se tam seznámila s malířem Bacilem. Dočteme se, že: „Někdy se
spolu koupali, jindy malovali, a to tak horlivě, že jim museli z hotelu poslat
oběd na nábřeží. Jednou večer přivedl, Bacile pod hotelové okno
hudebníky a v písni se jí vyzpovídal z citů […]“ (Kožík, 1981, str. 105)
Pak se měl mezi nimi odehrát rozhovor, ve kterém Zdena Bacilovi
řekla, že chce nejdřív dokázat něco ve své vlasti (viz Kožík, 1981, str. 105)
a také že by byla špatná manželka: „Jenže jako manželka bych se musela
pak starat já o něho, milý barone, a dělala bych to špatně, protože já si život
bez malování nedovedu představit.“ (Kožík, 1981, str. 107)
Celá romantická zápletka končí tím, že se s ní jde Bacile rozloučit na
nádraží a dá jí květinu, žlutou růži. Malíř Bacile opravdu existoval. Zdena
psala Anně tři roky po cestě do Itálie, že ráno dostala dopis ze Švýcar od
Bacila92: „Dostala jsem dnes ráno kytičku protěže ze Švýcar, nevěděla jsem
od koho, až dle ruky jsem poznala – Bacile. Právě mi Vláda řekl že mu
Bacile psal ze Švýcar a hodlá nás navštíviti do Roztok. Ubohý Bacile.
Kdyby to byl někdo jiný – měla bych větší radost, to však přece mně těší že
tak dlouho na mně myslel.“
Nic víc se o Bacilovi z korespondence nedozvíme. Zdenka o něm
Anně víckrát nepsala. Je pravděpodobné, že romantická zápletka měla
příběh Zdenky Braunerové ozvláštnit. Máme tu všechny atributy správné
romance – cizince, pobyt na břehu moře, vyznání lásky za zpěvu písně pod
oknem… Jediným problémem je pak žena, která to vše odmítá, protože si
vybrala jinou cestu – cestu umění.
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Bourgesová Anna Braunerové Zdence, 18. dubna 1894, originál v LA PNP
(viz také Kožík, 1981, str. 301)
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Braunerová Zdenka Bourgesové Anně, 8. srpna 1886, originál v LA PNP
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7.3.

Carlo Kirschner

O dalším muži píše Zdenka Anně o měsíc později93: „Ví že vždy ráda
do Lochkova jedu a zvláště letos jsem se již tam těšila neb nemám nikoho
s kým mohu o své malbě mluvit [...]. Udělala jsem tam dva velké obrazy
a jsem dokonce i s nimi spokojena! [...], neb jsem to již dávno tušila, ony si
přejou bych nechala malby a vzala si Carlo. Já dostala od Paní Kiršner
pravé nabídnutí ve formě co nejsrdečnější, ale doufám že jsem se zachovala
dobře a jednala delikátně, (…) ony ke mně byly stále stejně laskavé.“
Kožík si zřejmě na základě Zdenčina dopisu domyslel celou situaci,
kdy podle něj „pochopila, když se večer objevil v Lochkově mladý Carlo
Kirschner – právě k procházce při měsíci. Ukázalo se, že schůzka byla
připravena. Carlo vyznal Zdence lásku a jeho sestry začaly mluvit
o sňatku.“ (Kožík, 1981, str. 159) Tentokrát tu máme další romantický
prvek a to vyznání lásky při svitu měsíce.
Autor pravděpodobně doplnil i celý rozhovor mezi Braunerovou
a Kirschnerovými: „ -Ale, Carlo, jak byste si to představoval? Vést
domácnost – to bych přece musela nechat malování.“ (Kožík, 1981, str.
159) „- Není protivné zůstat celý život diletantem v tom, čemu jsme chtěli
věnovat všechny síly?“ „A že kdybych nedosáhla cíle, stala bych se na celý
život tou nejprotivnější ženskou…“ (Kožík, 1981, str. 160)
Protože dopis o námluvách v Lochkově následuje po dopisu Anně
o Bacilovi, mohl se k němu Kožík vrátit a zvýraznit tak paralelu mezi
oběma nápadníky: „- Drahý Carlo, viděl jste tu kytičku protěže, kterou
jsem si přivezla? Tu mi poslal jeden mladý muž z Neapole. Před pěti lety
jsem tam s ním měla podobný rozhovor jako s vámi. Jestli mi chcete udělat
radost, pošlete mi po pěti letech taky nějakou květinu. Potěší mě to v mé
samotě.“
7.4.

Joris Karl Huysmans

Další milostnou kapitolou v životě Zdenky Braunerové měl být
francouzský spisovatel Joris Karl Huysmans, se kterým se setkala v Paříži.
Po návštěvě u něj mu měla Zdenka říci: „Chcete upřímnost? Ne jako mého
manžela. Tím se vás nechci dotknout. Měla jsem správně říct: nedovedu si
sebe představit jako ženu, která by vás ve všem uspokojila.“ (Kožík, 1981,
str. 261) Dovršením jejich krátké romance měla být Zdenčina úvaha:
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„Věděla bezpečně, jak toto milostné přátelství dozní. Ještě dvě tři setkání,
několik dopisů, pozdravy. A pak už jen vzpomínky. Ať jsou co
nejkrásnější, myslila si, když ji bral do objetí a líbal ji na ústa.“ (Kožík,
1981, str. 261)
Setkání s Huysmansem se mělo uskutečnit v roce 1891 po aféře se
slečnou Janouškovou (viz Kožík, 1981, str. 252), tzn. v období od dubna do
července. V korespondenci mezi Zdenkou a Annou nenajdeme
o Huysmansovi žádnou zmínku. Pokud by se setkání s ním odehrálo
skutečně takto, komu jinému by se Zdenka svěřila, než právě sestře?
7.5.

Julius Zeyer

Podle románu představil Zeyera Zdence Antonín Chitussi (viz Kožík,
1981, str. 16). První dopisy si vyměnili v roce 1883.
Už od začátku románu je vztah mezi Braunerovou a Zeyerem
prezentován jako jednostranný a také jako motivace pro Braunerovou, aby
se soustředila na umění: „Kýťu jsem opustila. Julia mám ráda marně. Dva
velké důvody, myslila si Zdenka, abych něco dokázala.“ (Kožík, 1981, str.
90)
Zeyer je vykreslen jako člověk, který rád žije v ústraní, kde se věnuje
tvorbě. V tom nás ještě utvrzuje informace, že se Zeyer chtěl stát na řeckém
ostrově Athos mnichem. Zprávu o jeho rozhodnutí měla Anně a Zdence
poslat jejich švagrová Ludmila. (Kožík, 1981, str. 183) V korespondenci
Zdenky Braunerové opravdu najdeme dopis, kde se ptá Zeyera, jestli je to
pravda a snaží se ho přemluvit, aby upustil od svého záměru: „Žít v zátiší,
v lesích, od tupých lidí vzdálen, zdá se mi život záviděníhodný, ale pak ať je
to skutečná samota; ale zavřít se mezi ty tupé kněze, kteří jsou právě tak
obmezení a malicherní jako každý bourgeois, o jak děsný to los pro duši
ušlechtilou!“94
Zpráva měla Braunerovou velmi znepokojit: „Rozrušena vyběhla za
soumraku ven a dala se alejí starých topolů. Nedbala, že jemný déšť padá
jako stříbrný prach na temnou zeleň listů, na její čelo, na vlasy.“ (Kožík,
1981, str. 183) Právě tam si sama měla uvědomit svou lásku k životu a pak
dopsat list pro Zeyera. Ten jí „odpověděl, že se nemusí jeho odchodu do
kláštera bát. Spadl jí kámen ze srdce. Budoucnost byla zachována.“ (Kožík,
1981, str. 184)
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Fond Julia Zeyera, Braunerová Zdenka Zeyerovi Juliu, Samois, 5. srpna 1887,
originál v LA PNP
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Zeyer ale takový dopis buď vůbec nenapsal, nebo by musel být
uložený mimo celou jeho dochovanou korespondenci. Zeyer Braunerové
v dubnu 1887 napsal, že jede do Cařihradu a do Athén.95 Jeho další dopis je
ze září stejného roku96 a Zeyer v něm reaguje na zprávu Braunerové
o narození Anniny dcery. O srpnových událostech se vůbec nezmiňuje.
Z korespondence nemůžeme nijak ověřit, jestli chtěl Zeyer opravdu
vstoupit do kláštera, nebo se jednalo o senzaci bez reálného základu, která
se šířila tehdejší pražskou společností.
Z jednoho dopisu97 Zdenky Braunerové Juliu Zeyerovi z roku 1891
vyplývá, že i ona přemýšlela o možnosti strávit zbytek života v klášteře:
„Nyní jsem již 3 měsíce v Samois u Anny; chvála Bohu, zotavila jsem se na
těle i na duši! Měla jsem toho věru zapotřebí, neb jsem byla zoufalá. Dnes,
píši Vám již s myslí veselou a to, co jsem již považovala za jisté – zavřít se
do kláštera, - leží nyní za mnou.“ To už se v románu ale nedočteme. Možná
proto, že si v této části Braunerová protiřečí. Nejdřív tak energicky
a naléhavě přemlouvá Zeyera, aby nestrávil zbytek života mezi tupými
mnichy, a argumentuje láskou k přírodě a k životu. A najednou připouští,
že by klidně udělala to samé. Toto přiznání navíc nezapadá do jejího
obrazu jako silné ženy, která už ví, co chce. V obou románech sice občas
pochybuje, ale nikdy nedochází k tak radikálním závěrům.
Zeyer je hlavní postavou v kapitolách Jan Maria v Paříži a Večery
v Pikardii, které zahrnují jeho pobyt v Paříži a v Cayeux. První náznaky
Zeyerovy důležitosti se objevují už před oběma zmíněnými kapitolami:
„Ale často se stalo, že všechen vztah k domovu se soustředil na jedinou
osobu, na Julia Zeyera“ (Kožík, 1981, str. 189) a „Vzrušovalo ji to a měla
i odvážnější představy, v nichž jednal Julius právě tak, jak si přála: byl
něžný, chtivý, zamilovaný.“ (Kožík, 1981, str. 192)
Obě postavy spolu nejdřív mluví o Chitussim, předchozí lásce
Zdenky Braunerové: „Chápete to, Ulišku? Vy byste to mohl pochopit.“
(Kožík, 1981, str. 198)
K zásadnímu rozhovoru mezi nimi dojde v kapitole Večery
v Pikardii. Opět tu máme procházku za svitu měsíce, stejně jako v případě
Carlo Kirschnera, a ještě navíc na břehu moře, kde už předtím trávila čas
s malířem Bacilem. Braunerová se v románu svěří Zeyerovi se svými city
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k němu a on jí odpoví: „Ale vy se přece nemůžete stát manželkou,
paničkou, hospodyní. Správně jste to pocítila, když se o vás ucházel
Chitussi. Vy jste umělkyně, vy se nehodíte pro banální život…“ (Kožík,
1981, str. 221) Odpověď Braunerové v knize je: „Máte pravdu, řekla pak
hlasem, jemuž chyběl dech. Jenže někdy – občas – víte, někdy přece jen
cítím, že jsem žena…“ (Kožík, 1981, str. 221)
Na konci září 1889 napsal Zeyer Braunerové dopis98, kde se o času
stráveném s ní vyjadřuje jako o slunné době a navíc říká: „[…] počítám
těch několik málo týdnů v Cayeux mezi nejkrásnější vzpomínky svého
života. Bylo mi tak blaze, že to dlouho trvat nemohlo, nesmělo…“ (viz také
Kožík, 1981, str. 222) Další Zeyerův dopis byl z 15. října téhož roku a pak
následuje velká pauza – Zeyer píše až v březnu 1890 z Bayone a zdraví
Braunerovou „od hranic Španělských“.99
Zásadní pro osvětlení skutečného vztahu mezi Braunerovou
a Zeyerem je její dopis z 27. července 1890, který přebírá i Kožík: „Marně
čekám, chuť k práci mi dosud nepřišla, vše kolem je mi lhostejno, smutno,
beznadějno…! Živořím den ode dne, uzavřená, a ubíjím ten nejkrásnější
cit, který se kdy v mé duši probudil.“ (Kožík, 1981, str. 237) Ve stejném
psaní vyčítá Braunerová Zeyerovi, že píše jen z povinnosti. Vzápětí
dodává: „Zapomínám vždy že máte tolik a tolik přátel jenž Vám dali lepším
způsobem důkazy svého přátelství než já – a že se mám spokojit a vážit si
třeba jen pěti slov od Vás do roka.“100 O Zeyerově reakci se dozvídáme
v kapitole Smutek a vděčnost. (Kožík, 1981, str. 239)
Braunerová pokračovala v psaní 30. července. Tam už nabývá
vzpomínka na jejich poslední setkání konkrétnějších obrysů: „Dneska
vrátila jsem se z procházky, první den co trochu míru a klidu přišlo mi do
duše. Byla jsem tam v těch písčitých polích či dunách u Mollière, víte tam
co jsme jednou byli při úplňku - Bože co vzpomínek krásných a bolestných
se mi dnes probudilo v duši! Pamatujete se na tu malou zelenou oázu
uprostřed té písčité pouště, kde jsme jednou spolu byli a dívali se na
východ měsíce?“101
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V závěru dopisu Zeyerovi píše: „Žádám-li ale příliš mnoho, tak mi
nepiště než jako obyčejně, jsem již odříkání zvyklá. Člověk se může
v resignaci vycvičit tak, jako jiný v tanci na provaze nebo ve hře na piano.“
O čase stráveném v Cayeux psala Braunerová i své sestře Anně102:
„Již jsem se dlouho tak nebavila jako s tím milým Zeyerem. Dělali jsme
daleké procházky a hledali jsme i starožitnosti jichž si zejména Zeyer hezké
množství odtud odvezl. Někdy jsme byli (...) a (...) jako děti a nikdy jsem si
dříve nemyslela že bych mohla jenom s Zeyerem být tak veselou, tak bez
pósy. Když jsme šly spolu „na výlet“ tu vzal Zeyer vždy sebou něco
k snědku, buď čokoládu nebo (...) nebo pražené mandle a to jsme svačili.
Obyčejně jsem šla sama odpoledne někam malovat a Zeyer tam k večeru
pro mne přišel. pomohl mi pak mé těžké krámy nést domu, ale co jsme se
při tom často nasmáli! [...] Byl to opravdu krásný den.“ Nic víc Zdena
Anně o Zeyerovi ani o sobě nepíše.
Z korespondence mezi Zeyerem a Braunerovou vyplývá, že spolu
opravdu byli na procházce za úplňku. Z dopisu Braunerové víme, že
k Zeyerovi minimálně chovala velkou náklonnost. Co si oba během
procházky řekli, ale věděli jen oni dva. Kožík tak dostal prostor
zkonstruovat celý rozhovor mezi nimi. V něm pak postava Zeyera odkrývá
postavě Zdenky Braunerové to, co by měla vědět už sama – pokud chce být
plnohodnotnou umělkyní, nemůže mít zároveň i manžela a děti.
Z pouhého oslovení v dopisech můžeme vyčíst, že se vztah mezi
Braunerovou a Zeyerm měnil. Braunerová ho důsledně oslovovala
„Velectěný pane“ nebo „Velectěný pane Zeyer“. Na začátku dubna 1890103
už ho ale oslovuje „Velectěný příteli, kochaný poéto“, v dalších dopisech
pak „Drahý příteli“. Zeyer naopak zachovává oslovení „Velectěná slečno“
a až v říjnu 1890 ji také oslovuje „Drahá přítelkyně“. Změna oslovení
v Zeyerových dopisech spadá do doby, kdy se vztah mezi nimi vyjasnil
a změnil v přátelství. Braunerová se mu svěřovala s obavami o matčino
zdraví, psala mu o odcizení s Annou i o aféře s Janouškovou104.
Druhý zásadní dopis pro Zeyera byl z 1. března 1892. Citace
a převyprávění tohoto dopisu najdeme v kapitole Smutek a vděčnost (viz
Kožík, 1981, str. 275 – 276). Kožík tu s většími či menšími úpravami
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přebírá celý dopis a začíná slovy: „Já nemohu jinak než Vás milovat,
a snášet chci vše od Vás, i nenávist… Za to nemůžete Vy ani já, že osud
můj jste už dávno měl ve svých rukách. Tenkrát jste to jistě netušil, je tomu
bezmála sedm let. Tajila jsem se s tím i před Annou, proč jsem Chitussiho
opustila. Věděla jsem jasně, že mě nemilujete – ale porovnávala jsem Vás
stále s ním! “ (Kožík, 1981, str. 275) V tomto úryvku je možné vysvětlení
faktu, že Braunerová Anně o svém vztahu k Zeyerovi vůbec nepsala.
Zeyer jí napsal také otevřený dopis a to už na konci ledna105 a úryvky
z něj najdeme i v románu: „Jak jsem to mohl tušit? Nevěřil jsem ani, když
mi to jiní říkali. […] Zdálo se mi to nemožné. Byl jsem už téměř zralý muž
a Vy téměř ještě dítě, když jsem se s Vámi seznámil.“ (Kožík, 1981, str.
273)
Zeyer se postupně stával větším a větším důvěrníkem Braunerové,
zejména v době jejího vztahu s Vilémem Mrštíkem. Podle Kožíka
o peripetiích jejich vztahu příliš nepsala ani své sestře: „Ani jí se Zdenka
neodvážila napsat všechny své úmysly, celou pravdu o sobě. To bylo
vyhrazeno jen Zeyerovi, jen ten mohl pochopit její hledání.“ (Kožík, 1981,
str. 355)
Z korespondence Julia Zeyera víme, že Braunerové nový vztah přál.
Části jeho dopisu106 najdeme v kapitole Pohádka máje: „ Žehnal jsem Vám
a Vašemu štěstí ... Kdy přijede pan Viluš do Čech? Kdy bude v Praze? Rád
bych se teď s ním seznámil… Mám tušení, že budete velmi šťastna ...“
(Kožík, 1981, str. 393)
Byl to právě Zeyer, kterému napsala107: „Myslím, že se blížím ke
konci svého štěstí. Neviním nikoho a svěřuji se Vám jako bratru.“ (Kožík,
1981, str. 436) Byl to on, komu napsala, když jí přišel urážlivý dopis od
Viléma Mrštíka. Podívejme se nyní na část tohoto dopisu108, který dobře
odráží proměnu vztahu mezi Braunerovou a Mrštíkem: „Taková byla má
důvěra, že v nenávisti by tedy nepsal, a závratná radost se mne zmocnila
při pomyšlení, že by to bylo smíření. […] A tak čtu, čtu list, který mne
omráčil. To může psát jenom šílenec nebo zlý člověk. Já tohoto spílání si
nezasloužila. Něco tak hrozného jsem si nikdy ani nepředstavila, a neřkuli
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že já jednou list takový dostanu. Jsem li špatna tak jak on píše, pak snad by
bylo lepší vzít si život. Jsem tvor beze vší ceny. [...] Já mu ve svaté chvíli
jednou řekla jak ráda jsem Vás měla, a svěřila jsem mu vše co mezi námi
bylo – a on mi to vyčetl! Co v upřímnosti jsem mu svěřila, v důvěře již jsem
k němu měla jako k budoucímu svému muži, to se stalo zbraní kterou mne
ranil. V listě, který mi psal tenkrát při definitivním loučení se se mnou,
udal jako doklad své ceny a mé bezcennosti, že ostatně Zeyer jednal taky
jako on, když mne prohlídnul.“ Tuto zpověď máme v románu velmi krátce
shrnutou jako: „V Paříži jsem se dověděl, že jste Zeyera milovala, jak se
milovat má.“ (Kožík, 1981, str. 447) Je zvláštní, že dopis s tak velkým
dramatickým potenciálem Kožík nepoužil. Pravdou je, že rozchodu
Braunerové s Mrštíkem je v románu věnován velký prostor a tak zřejmě
další zdroj nepotřeboval. Navíc se Kožík snažil pracovat s Mrštíkovými
dopisy, pokud byly aspoň trochu čitelné.
Julius Zeyer zemřel 29. ledna 1901. Braunerová hned druhý den109
psala Anně. Podrobně jí popsala své poslední setkání se Zeyerem i svoje
poslední rozloučení s ním: „Prosila jsem paní Jungfeldovou aby mne tam
nechala samotnou, a tak jsem mu mohla poprvé a naposled zlíbat ruce. I na
čelo jsem ho políbila, též jednou se vzpomínkou že líbám za Ni. […] Vždyť
věděla jsem že ztratím nejdražšího přítele, který mne měl opravdu rád.“
Vyznání Zdenky Braunerové sestře je ve druhém románu shrnuto do jedné
věty: „První týdny roku 1901 žila Zdenka pod dojmem této těžké ztráty.“
(Kožík, 1983, str. 136)
Na konci ledna 1892, když Zeyer ještě žil a ona prožívala svůj vztah
s Vilémem Mrštíkem, zdál se jí zvláštní sen. Zeyerovi o něm psala na konci
ledna 1896110. Ve snu byla s ním. Popis se objevuje i v románu: „- Má duše
není doma, řekl jí [Zeyer]. – Je na Krymu a na Kavkaze a hledá to světlo,
které zářilo pohanům a prvním křesťanům… Ve sněhu byly stopy
a ztrácely se do dálky jako rozmarýnka. Stopy Zeyerovy duše. Ale
najednou se jeho podoba začala měnit a ona poznala, že stojí s Vilušem.“
(Kožík, 1981, str. 450)
Ale v jejím snu se Zeyer v Mrštíka nezměnil, ne podle toho co stojí
v dopise Zeyerovi. Tuto část si přidal autor a jistě s nějakým záměrem. Tím
mohlo být ukázat váhání hrdinky mezi dvěma muži a mezi láskou k nim –
109
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starou láskou, změněnou v hluboké přátelství, a novou láskou, vášnivou,
ale plnou zvratů.
7.6.

Vilém Mrštík

Zdenka Braunerová se seznámila s bratry Mrštíkovými
prostřednictvím spisovatelky Gabriely Preissové v roce 1894. Setkáváme se
s nimi poprvé v kapitole nazvané příznačně Slovácké opojení: „Ten hezčí
byl Alois, učitel, mluvil klidně, s přízvukem autority. Ten mladší byl
Vilém, měl prudkou mluvu i gesta, za skly brýlí bylo mu na očích vidět, jak
v něm vřou myšlenky.“ (Kožík, 1981, str. 329)
Jejich vztah je od začátku popisován jako vášnivý: „Ale vy, Zdenko,
zvroucněl mu hlas, - vy jste ve mně probudila víc. Touhu, čistou i hříšnou.
Víte, kdy jsem to poznal? Ve chvíli rozloučení na nádraží“ (Kožík, 1981,
str. 369) a „Nikdo ji dosud tak prudce nesevřel. Nikdy dosud neměla vedle
sebe muže, který by tak dychtil po milování“. (Kožík, 1981, str. 370)
Bohužel nemůžeme s jistotou říct, jestli má toto vyjádření jejich vztahu
oporu v korespondenci nebo ne. Zdena sestře o Mrštíkovi psala velmi málo
a nic příliš osobního, Mrštíkovo písmo je nečitelné. Je možné, že Kožík
vycházel z jiných prací o Vilému Mrštíkovi nebo z toho, co se o něm
tradovalo.
Z dopisu Braunerové sestře Anně a Zeyerovi víme, že Vánoce v roce
1895 strávila u Mrštíkovy rodiny v Divákách. V románu je to popsáno
takto: „Dárky byly drobné, skromné, ale všichni z nich měli společnou
radost, a Zdenka cítila, že ji mezi sebe přijímají jako budoucí Vilémovu
ženu.“ (Kožík, 1981, str. 400)
Braunerová a Mrštík plánovali svatbu i rodinu. V korespondenci
mezi Braunerovou, její sestrou a Juliem Zeyerem pro to najdeme řadu
důkazů. Už v únoru 1895111 jí Anna píše, že by ráda přijela na Zdenčinu
svatbu. V dalším dopise z března následujícího roku112 zve Anna Zdenku
i Viléma do Paříže, radí Zdence se svatebními šaty a připomíná jí: „Nesmíš
zapomenout, má Zdenko, že do příští zimy můžeš být ‚churava‘ a pak
budeš dlouho mít po cestách a toulkách světem.“ (Kožík, 1981, str. 408)
Zeyerovi zase Zdenka psala o své touze mít děti113: „Jaký může mít žena
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jiný sen, než aby jí dal Pán Bůh děti? I já ten sen mám a netajím se Vám
tím, jak se na to těším, až budu jednou těm svým dětem předčítat Vaše
knihy!“ (Kožík, 1981, str. 393)
Svatba se několikrát odložila a nakonec přišel první rozchod a to
prostřednictvím Mrštíkova dopisu: „Byl datován 30. července v Divákách.
A byl to hrozný dopis. ‚Po několika bezesných nocích a těžkých dnech
zlomilo se ve mně cosi a už se nedá napravit. Nejsme si požehnáni ani já
Vám, ani Vy mně. Považujte poměr náš za skončený. Já jsem už odpustil,
odpusťte, prosím Vás, taky Vy mně všechno, čím jsem Vás urazil‘.“
(Kožík, 1981, str. 434) Následuje krátký dopis z 3. srpna, kde se pokouší o
usmíření a v závěru píše: „Líbá tě a na shledanou se těší Tvůj Viluš“. Další
dopis je ze 14. srpna a Mrštík v něm Zdence vysvětluje svoje důvody
k rozchodu a posílá ji do Chýnova za Bílkem. Mezi těmito důvody ale
nenajdeme, že by se „i umělecky ubili navzájem“, jak se dočteme v knize.
(Kožík, 1981, str. 437)
Pak mělo následovat krátké usmíření a další odklad svatby. Znovu se
usmířili na počátku roku 1897, ale v létě následoval další rozchod.
Mrštíkovým hlavním argumentem bylo, že oba patří mezi lidi neschopné
manželství. (Kožík, 1981, str. 459)
Neshody mezi Mrštíkem a Braunerovou začínají v kapitole Polibek
do vlasů. Tento motiv se opakuje hned dvakrát. Poprvé jako obraz, kdy „ji
Viluš políbil do vlasů, oddálil tvář, a když k němu zvedla oči, připadlo jí,
že počítá její bílé vlasy“. (Kožík, 1981, str. 430) Podruhé se objevuje o pár
stránek dál: „Znovu se jí vybavil z paměti ten okamžik z jednoho večera,
políbení do vlasů, pohled na její skráň, kde se lesklo několik zbělených
vlasů… Ale taková letmá chvíle se nemohla rozrůst do tak hrozného
rozhodnutí.“ (Kožík, 1981, str. 460) Vypadá to, že Braunerová si dělala
starosti kvůli svému věku. V korespondenci pro to není žádný podklad.
Pokud píše o problémech s Mrštíkem, jsou to téměř vždy problémy
s nedostatkem financí nebo s jeho povahou.
Zdenka o všem psala své sestře114: „Anninko zlatá, jsem moc
nešťastná a kdykoliv jsem sedla ku psaní, obyčejně klesla hlava do dlaní
a dala jsem se do pláče ... [...] Avšak okolnosti se otočili tak, že Viluš když
posledně (...) v Praze byl ani mne nenavštívil a tak exemplář zůstal bez
jeho podpisu. Posílám ho tedy tak jak je, a vím že jí bude i tak milý. Bože
co jsem se natěšila na to až Ji spolu tu knihu pošlem. Aninko, vždyť právě
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na této knize visí kus mého života, mé duše až jednou ji budu o všem
povídat, teprv pochopí jakou musím mít teď v srdci bolest.“
Čtenář získává při čtení obou románů dojem, že rozchod s Mrštíkem
a zrušení svatby muselo Braunerovou velmi zasáhnout, zvláště pokud
chtěla mít rodinu a viděla, že toto je její (možná poslední) šance. Není to
ale tak jednoznačné.
I když píše o tom, jak plakala a jak velkou má bolest v srdci, na
konci dopisu se jeho tón mění a Braunerová píše Anně o svých nových
mladých ctitelích, básnících Sekaninovi a Skácelíkovi (dvacet jedna
a dvacet pět let).
I po rozchodu měl Mrštík Braunerové dál psát, hlavně kvůli práci na
vydání Pohádky máje (Kožík, 1981, str. 461) a na začátku listopadu ji
požádat o své dopisy115: „Počátkem listopadu 1897 ji Vilém studeným
dopisem požádal, aby mu okamžitě vrátila všechny jeho dopisy; opakoval,
že je v nich uloženo jeho myšlení posledních let, které si nemůže jinak
evokovat.“ (Kožík, 1981, str. 505) Ve skutečnosti jeho žádost zdaleka
nevyznívá tak dramaticky a můžeme říct, že je zdvořilá: „Buďte tak dobrá,
zapůjčte mi všechny moje dopisy bez výjimky.“ Mrštík navíc žádá
o zapůjčení, nikoli o okamžité navrácení. Na konci svého dopisu děkuje
Braunerové za zapůjčené knihy. Mrštíkovým posledním dochovaným
dopisem je lístek bez datace s přáním milého nového roku. Kožík cituje
další Mrštíkovy dopisy (Kožík, 1981, str. 505) (Kožík, 1983, stránky 1517), ale ty už mezi dochovanou korespondencí v Literárním archivu
nenajdeme. Je tedy možné, že se jedná o falešnou citaci.
Vilém Mrštík se v srpnu 1894 oženil s Boženou Pacasovou. V té
době Zdenka Braunerová už prožívala šťastné chvíle s Milošem Martenem.
V březnu roku 1912 pak Mrštík spáchal sebevraždu. Můžeme se jen
domýšlet, jak moc tato zpráva zasáhla Zdenku Braunerovou. Svému
nejbližšímu člověku, své sestře, o tom nic nepíše. V románu je to podáno
takto: „To bylo před patnácti lety. Od té doby poznala nové citové vztahy,
dospěla k nové rezignaci, naučila se pozorovat vlastní vášně
s dobromyslným cynismem. Ale ta zpráva ji zasáhla, jako by přišla z citlivé
minulosti. Tím spíš, když se později dověděla, že Vilém spáchal
sebevraždu.“ (Kožík, 1983, str. 289)
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Mrštík Vilém Braunerové Zdence, zřejmě 23. listopadu 1897 (pravděpodobně
chybný přepis), originál v LA PNP
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7.7.

František Xaver Šalda a Růžena Svobodová

Spisovatel a literární kritik F. X. Šalda je popsán jako „štíhlý,
mužný, elegantní, jeho obličej měl ostrý profil a půvab přísnosti spojený
s jemným oduševněním. Bylo mu teprve třicet let […]“. (Kožík, 1981, str.
492) S jeho jménem je spojena i spisovatelka Růžena Svobodová, kterou
často doprovázel do společnosti a navštěvoval. V románu se Braunerová
nejdřív spřátelila s ní a na podzim roku 1897 i s Šaldou.
Hned druhý Šaldův dopis Braunerové se objevuje v poslední kapitole
románu Na křídle větrného mlýna a to jako dialog mezi ním a Braunerovou.
Té měl na procházce říct: „ – Vy mi můžete způsobit bolest, ale urazit – to
ne. I když mi píšete v dopisech pěkná slova, pokládáte mě v jádře přece za
malicherného člověka, za něco jako mužskou kokotu, viďte?“ V jeho
dopisu116 ale není „mužská kokota“, ale „koketa“.
Šalda je prezentován jako hypochondr a navíc pod silným vlivem
Růženy Svobodové, se kterou má neujasněný vztah. Zmínky o jeho
zdravotním stavu se neustále opakují, citujme například: „Jsem nemocný
člověk, psal jí, jsem bolavý pod lhostejně líčeným povrchem […].“ (Kožík,
1981, str. 509) a „Bolívala ho hlava, zdálo se mu, že srdce mu jde
naprázdno; ležel doma a počítal čtverečky na stropní malbě.“ (Kožík, 1983,
str. 68)117
Další jeho charakteristikou je, že se vyjadřuje nesrozumitelně. I to se
objevuje v druhém románu: „Nikdy jí dosud nepsal tak nevrle
a nesrozumitelně. […] Uvažovala: je to nervozita, hypochondrie – nebo
opravdu předzvěst nemoci?“ (Kožík, 1983, str. 68) Jako příklad jeho
vyjadřování uveďme dopis z 9. září 1898118, který byl pro potřeby románu
značně zkrácen (viz Kožík, 1983, str. 59): „ (...) vzkaz Váš po P. Bouškovi
pí Svobodové, jejž jsem náhodou také slyšel. (...) vážím si Vás, jste mi
hodnotou v říši ducha (...) a proto poměr můj k Vám je docela pravdivý t.j.
spontánní, integrálný. Každý můj pohyb, hnutí vaše, mysli k Vám je přímé,
celé, své, není důsledkem odvozeným z jiné kombinace, reflexí nebo
odrazem jiného vztahu, jiných sil. (…) Není žádné souvislosti mezi tím, že
pí Sv. je as v Tatrách a já u Vás… V tom jsme dávno a vždy s ní zajedno
a… se mnou, že svět duševního styku je volný, tj. neodvislý a nezávislý…“
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Šalda F.X. Braunerové Zdence, 29. prosince 1897, originál v LA PNP
viz Šalda F.X. Braunerové Zdence, 18. října 1898, originál v LA PNP
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Nakonec se ukázalo, že Šalda byl opravdu vážně nemocný
a Braunerová se o něj obětavě starala: „ Stala se z ní opravdová zdravotní
sestra. Chtěla věnovat na léčbu všechny prostředky [...].“ (Kožík, 1983, str.
99) a „Zato Zdenka, po několik nocí nevyspalá a vyčerpaná rozčilením
a úzkostí, ztratila vědomí. […] – Nevšímejte si mě, omlouvala se, když se
vzpamatovala, - já nejsem důležitá.“ (Kožík, 1983, str. 101) Tato
dramatická zápletka nemá oporu v korespondenci. Pokud by Braunerová
skutečně vyčerpáním omdlela, určitě by to nezůstalo bez povšimnutí, ať už
ze strany Šaldy nebo jí samotné. Nejspíš se tak jedná o autorovu fabulaci.
Podle románu byl Šalda 2. srpna 1899 přijat na interní kliniku
k doktoru Semerádovi. (Kožík, 1983, str. 101) O Šaldově onemocnění
psala Zdena sestře Anně. V dopisech mezi sestrami byla velká pauza.
Braunerová jí psala 22. prosince 1898 a pak až 4. září 1899. Dopis z 12.
září je právě ten, kde píše o Šaldovi a odpovídá sestře na její výtky, že málo
pracuje: „I v mém životě se toho stalo mnoho, ale samé malé věci, o kterých
se spíše povídá než píše. Teď nemám myšlenky než na ubohého Šaldu jehož
nemoc je opravdu hrozná. Ráda bych poslechla Její rady a nerozptylovala
své síly, které beztoho nadarmo utrácím, ale lidské srdce pomoz si, nejde to
_ _ _.“ Znovu o něm píše ještě na začátku října.
V románu je její starost o něj vyjádřena takto: „Ještě nedávno chtěla
Zdenka opustit svůj umělecky tak bohatý život a změnit jej třeba na velkou
řadu let za ošetřovatelskou službu.“ (Kožík, Neklidné babí léto, 1983, str.
104) Šaldova nemoc a péče o něj je tak snad už posledním zaváháním na
cestě k umění. Po Šaldově zotavení spolu podle druhého románu mluvili
„o nemocech, ale pak přešli na literaturu.“ (Kožík, 1983, str. 124)
Jejich vztah se trochu zlepšil, ale stále ho ovlivňovala Růžena
Svobodová: „Rozešel se tedy přece jen se Svobodovou? Týrala ho, to je
jisté, ponižovala ho.“ (Kožík, 1983, str. 52) „Zakázala si hořkost a vzdor.
Když opouštěla nemocnici, umiňovala si, že tam nevkročí, leda by ji o to
Růžena výslovně požádala.“ (Kožík, 1983, str. 104)
Šalda o Svobodové Braunerové často psal, jak jsme již viděli, v jeho
dopise z 9. září 1898119 nebo v dopise z 21. prosince 1898120, kde
Braunerové vyčítá, že její slovo týkající se Růženy […] bylo dobře
nasazený nůž.“ (Kožík, 1983, str. 76)
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Růžena Svobodová je vykreslena jako žárlivá, nepřející žena, které
dělá radost ovládat druhé a špatně snáší jakoukoliv konkurenci: „Růžena
ženami pohrdala.“ (Kožík, 1983, str. 72) „- Je to pravda, že si Šalda bude
brát Zdenku? – To je přehnané. Jede jenom do Roztok, bude tam bydlet.
Pokývla hlavou a měla v tváři lítost i nevraživost.“ (Kožík, 1983, str. 86)
Vztah Braunerové a Svobodové také procházel různými peripetiemi,
několikrát se rozhádaly a usmířily. Po jedné hádce Svobodovou obhajoval
Šalda ve svém dopise Braunerové, když jí napsal121: „Je mi nesmírně líto
na Vás, že jste dovedla mluvit v tak lehkovážných narážkách, které jsou
prostě absurdní a nesmyslné, a je mně líto, že jsem byl bezděčnou příčinou,
proč byla paní Svobodová urážena. Paní Svobodová, přijde-li ke mně,
nechodí po galantnosti, ale po práci, to ví celý svět. Tiskne velký román,
který současně ještě dokončuje a přestavuje, nestačí vyřizovat archové
korektury. Nabídl jsem se tedy, že jí v této mechanické části práce pomohu
...“ (Kožík, 1983, str. 151)
O jednom setkání se Svobodovou píše122 Zdenka své sestře Anně:
„Potkala jsem na ulici Svobodku, která se na mne vrhla plna lásky
a něžného ujišťování jak prý se jí po mne stýská a jak touží po hovoru se
mnou. Já byla dosti oficiální a chladná a řekla jsem že zůstanu letos (…)
výhradně v Roztokách a návštěvu jsem šikovně zamluvila. Já se té ženské
bojím neboť vím náhodou jak mne Svobodovi oba pomlouvali u Kvapilů.“
Přátelství Šaldy s Braunerovou a Martenem mělo podle kapitoly
Doby neklidu skončit na začátku roku 1905. Braunerová mu měla poslat
rozmrzelý dopis, který pak Šalda označil jako „list plný malicherností“.
(Kožík, 1983, str. 209) Takový dopis ale nenajdeme. Poslední Šaldův dopis
pro Braunerovou je z 22. března 1904, tedy několik měsíců před jejich
hádkou.
Další rozpor mezi románem a korespondencí najdeme v Šaldově
dopisu z 8. prosince 1898123, kde píše o výpovědi z bytu. Bylo to před jeho
onemocněním, ještě v době kdy se Braunerová přátelila s ním
a Svobodovou. Dočteme se, že: „Nevinný večer měl dramatickou dohru.
Bytné byly pozdní dámské návštěvy proti mysli a dala Šaldovi okamžitou
výpověď.“ (Kožík, 1983, str. 76)
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To, co píše Šalda, zdaleka tak dramaticky nevyznívá: „Velectěná
přítelkyně, běhové světa jsou podivní a (…) nevypočitatelní. Slyšte, co se
včera stalo. Když Vaše vzácná osoba zmizela z toho (…) dveře – dostal
jsem výpověď od své bytné. Mezi oběma jevy je kauzální (…)124. Její ctné
c.k. rak. penzionované svědomí ohledávalo totiž, že návštěvy mladých dam
u muže v prostředních letech jako jsem já, třeba ten muž byl nemocen jsou
shocking, shocking
pro ctnou penzionovanou c. k. rakouskou
poddůstojnickou famílii.“ Z jeho psaní je cítit nadhled a lehká ironie.
Rozhodně to nevypadá, že si kvůli tomu dělal starosti.
Posunem v interpretaci je také část, kde Braunerová kupuje pro
Šaldu nábytek a on jí odpovídá: : „Ve věcech vkusu jste neomylná jako
římský papež ve věcech víry – prosím, neopouštějte mě ...“ (Kožík, 1983
str. 128) Ve svém dopise ze začátku listopadu 1900 jí píše: „Jsem
přesvědčen, že budu já unesen a vím, že ve věcech vkusu jste neomylná jako
římský papež ve věcech víry: nad ním i nad Vámi vznáší se a zaštituje Vás
v těch chvílích bílá holubice Dacha. Prosím Vás jen, abyste mne
neopouštěla, nýbrž plášť svojí milosti prostřela i nade mnou i v těch
ostatních dvou puntících, které slovou: pohovka a fauteil.125“ V románu
vyznívá žádost „neopouštějte mě“ jako výzva Braunerové a odraz Šaldovy
vděčnosti a náklonnosti. Ve skutečnosti to byla svérázná žádost o nákup
křesla a pohovky.
Šalda se znal s dalšími osudovými muži Zdenky Braunerové.
S Vilémem Mrštíkem vedl spory o literaturu a s Milošem Martenem si psal
a později s ním spolupracoval. Podle románu po smrti Růženy Svobodové
po určitou dobu spravoval její pozůstalost. (Kožík, 1983, str. 391)
7.8.

Miloš Marten a Anna Kopalová-Martenová

Se začínajícím spisovatelem, brněnským studentem Milošem
Šebestou, se seznámila v roce 1901. Dozvídáme se o něm, že má chatrné
zdraví. (Kožík, 1983, str. 175) Krátce po jejich prvním setkání navštívil
Braunerovou v Roztokách a v červenci 1902126 jí poslal první dopis. Je
hodně formální, Braunerovou oslovuje „milostivá“. Část dopisu se objevuje
v druhém románu a postava Braunerové ho komentuje slovy: „K čertu
s tvými komplikovanými prožitky, myslila si, s tvou dekadencí! Ale
omlouvala ho: devatenáct let!“ (Kožík, 1983, str. 177)
124
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Ve stejném dopise píše o jejich setkání v Roztokách jako o atické
noci, která ho inspirovala k tvorbě: „Ze vzpomínek na attickou noc, kterou
Jste mi dala prožíti tak odlišně od životní praxe každodennosti, že sotva už
věřím v její skutečnost a začínám ji míti za fikci, nejkrásnější, která mne
kdy spila – za těchto vzpomínek, které mne od té doby výlučně absorbovaly,
vznikla dramatická féerie stylu onoho ‚(...)‘127, jehož některé stylistické
detaily Vás, smím-li věřiti, zaujaly. V nejbližších dnech skončím tuto
práci.“ Kožík by stejně tak mohl citovat tuto pasáž, aby dokázal, že se
Marten vyjadřoval velmi komplikovaně. Marten také nepíše o tom, jak se
dramatická féerie jmenuje. V románu se už ale dozvíme, že to byl
Rozhovor jedné noci.
Návštěva v Roztokách se opakovala a během ní došlo k sblížení mezi
oběma postavami. Nejdřív psychickému: „Najednou vyskočil, padl na
kolena, líbal jí nohy a přerývavě šeptal o trýzni své touhy.“ (Kožík, 1983,
str. 182) „Dokončil stránku a položil pero, - Víte, co volím? Být s vámi.“.
(Kožík, 1983, str. 183)
A podle románu i k fyzickému: „Bylo příliš horko. Šaty tížily.“
(Kožík, 1983, str. 183) „Byli si stále blíž, hledali se, pronikali se. Muselo se
to stát. Všechno bylo tak přirozené, jako když horký vítr shodí zralé jablko
z větve do trávy.“ (Kožík, 1983, str. 183) Prý se to se opakovalo i při jejich
společném pobytu v Paříži: „V noci se milovali v drsných představách.
Zdenka se mimoděk vžívala do postav Martenových hrdinek mnohem
temnějších povah, než měla sama.“ (Kožík, 1983, str. 222)
V korespondenci nemáme žádný důkaz o tom, jak moc byl vztah
mezi nimi intimní. Je pravděpodobné, že se opět jedná o Kožíkovu
fabulaci.
Marten v sobě spojuje vášnivost Mrštíka a povahu Zeyera. V románu
je zmíněno, že Zeyera obdivoval. Skrytá narážka na jejich podobnost se
objevuje v Martenově hesle „Seul et insoumis“. (Kožík, 1983, str. 180)
Anna Bourgesová měla prohlásit, že je to právě Zeyer, kdo je „sám
a nepodroben“. (Kožík, 1981, str. 393) A když psala Braunerová Anně
o Zeyerově smrti128, zmínila i jeho přání: „Vzpomíná si na naši návštěvu
onoho hřbitova u Vodňan [...] kde nám říkal že chce ležet pod křížem
s nápisem seul et insoumis?“
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Braunerová Zdenka Bourgesové Anně, 30. ledna 1901, originál v LA PNP
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Zdena psala Anně i o Martenovi, poprvé to bylo na konci října
1902 , ale o jejich sblížení nepíše nic: „Myslím a doufám že jsem odkryla
velmi pozoruhodného člověka. A pak, je to tak příjemné, stýkat se s hochem
dobře vychovaným, ba velmi „rafined manners“. […] Tak vidíte sestro má,
jaká jsem nenapravitelná! Už zas popíšu celou stránku o půvabech
mládenců!“ I v dalších dopisech sestře vypadá vztah s Martenem naprosto
nevinně: „Od té doby co odjel domu [Marten], už zas mám po (…), ale těch
pár dní co tu byl, bylo to moc krásné. Nosila jsem své hezké šaty a četli
jsme krásné knihy.“130 Ani slovo o tom, že by se s Martenem fyzicky
sblížili.
Ve svých pozdějších dopisech začal psát hrotitým písmem, ale
nemůžeme říct, že by „vzpomínal na její tělo“. (Kožík, 1983, str. 193)
Pouze v pozdějším dopisu131 opravdu píše: „Drahá Zdenko, ovinul bych si
kolem těla Vaše laskající ruce.“ (Kožík, 1983, str. 198) „Líbám Vám ruce
a utěšuji jejich dotykem horké čelo.“ 132 (Kožík, 1983, str. 203)
Mezi Braunerovou a Martenem byl velký věkový rozdíl. V románu
je to na několika místech připomenuto: „Marten se svou čistou duší, to byla
náhrada, kterou jí věnoval. Není to navždycky. Ale nyní žila.“ (Kožík,
1983, str. 202) „Škoda, že nepřišla na svět o dvacet let později, aby se
mohla stát Martenovi družkou na celý život.“ (Kožík, 1983, str. 203)
Jak již bylo řečeno, Marten s Braunerovou navštívil Paříž a setkal se
i s Bourgesovými. Marten napsal několik dopisů a pohledů pro
Braunerovou ve francouzštině. Až na výjimky se informace z nich
v románu neobjevují. U pohledů můžeme předpokládat, že volba cizího
jazyka byla dána snahou udržet obsah zprávy v tajnosti. O motivaci pro
psaní dopisů ve francouzštině nic nevíme.
Marten už byl třetí muž, který Braunerovou v Paříži doprovázel:
„I když kráčela často cestou, kterou šla se Zeyerem nebo s Mrštíkem, byla
to nová Paříž. Marten měl originální postřehy.“ (Kožík, 1983, str. 221)
Přesto je mu v románu vyhrazeno zvláštní místo: „Zasnoubila s Paříží už
třetího muže, ale nikdo ji s ní tak nespojoval a nikdo jí tak z Paříže nepsal
jako Marten,“ (Kožík, 1983, str. 233)
129
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Na následujících stránkách Kožík kombinuje informace z několika
Martenových dopisů. Konkrétně se jedná o jeho dopis z 2. dubna 1907133
(„Zhýčkala jste mě a nemohu bez Vás být…“), z 20. dubna134 („Přijeďte
jako na tajnou svatbu!“) a některé informace má z jeho dopisu z 10.
dubna135. Tento postup při zpracování korespondence jsem označila jako
koláž.
Marten v Paříži onemocněl a Braunerová se tak „po letech se vrátila
k úloze zdravotní sestry.“ (Kožík, 1983, str. 236) V tu chvíli jakoby Marten
přejal ještě charakteristiku Šaldy, o kterého se Braunerová také starala.
Podle románu strávil Marten v Paříži i následující léto.
Jejich vztah měl zvláštní konec. Pro čtenáře je to podáno tak, že si
Braunerová uvědomila velký věkový rozdíl mezi nimi a „milostný cit
přecházel z její vůle v péči starší sestry.“ (Kožík, 1983, str. 250) Zdá se, že
vztah ukončila Braunerová a jednalo se o její racionální rozhodnutí.
Mezi dopisy Miloše Martena ale najdeme jeden bez data či místa:
„Je mnoho viny na mně, snad všecka vina. Neměl jsem práva absorbovati
tak cele Vaši duši a Váš život, když jsem věděl, že nikdy nebudu moci Vám
dáti stejně cele svůj, zaprodaný strašlivé lačnosti těch, kdo sestoupili na
zemi na krátko. Můžete-li odpustiti tuto vinu, můžete-li najíti trochu radosti
v tom že je Vaše přátelství nutností a světlem života jenž krouží kolika
propastmi… věřte, že Vám smím říci for ever s duší stejně čistou, jako je
Vaše. Ale nesnesl bych býti příčinou slzí, jež tekou bez hluboké radosti
srdce. Neměla jste zváti přátel. Na Váš list byl bych přišel a naše setkání
bylo by snad tím, jehož nám potřeba. Líbám Vás. M.“136 Na základě tohoto
dopisu bychom řekli, že rozhodnutí ukončit vztah přišlo od Martena.
V létě roku 1911 jela Zdenka Braunerová na výstavu českých
malířek do Turnova. Zde se seznámila s Annou Kopalovou (Aťou),
studentkou a dcerou mlynáře z Přepeř. Brzy ji představila Martenovi.
V kapitole Loučení bez konce je doslova napsáno: „Marten se blížil
třicítce. Zdenka mu přála ženu, která by se mohla stát jeho spolupracovnicí,
která by ho chápala a podporovala. Od Anny Kopalové se mohla nadít, že
se nebude stavět proti jejich přátelství. Naopak, byla si jista, že ji má Aťa
ráda.“ (Kožík, 1983, str. 284) Nevíme, jestli bylo záměrem Braunerové
najít Martenovi ženu, která by ji tolerovala.
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Marten Miloš Braunerové Zdence, Paříž, 2. dubna 1907, originál v LA PNP
Marten Miloš Braunerové Zdence, Paříž, 20. dubna 1907, originál v LA PNP
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Marten Miloš Braunerové Zdence, Paříž, 10. dubna 1907, originál v LA PNP
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Marten Miloš Braunerové Zdence, bez datace, originál v LA PNP
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Na základě dopisů ale můžeme říct, že obě ženy byly přítelkyně
a svatba Ati s Martenem na tom nic nezměnila. Své sestře Anně Zdenka
napsala: „Byla jsem pozvána k panu Šebestovi, (otci Martena) kde se
slavilo Martenovo zasnoubení s roztomilou mladou dívkou již já dobře
znám a velice miluji. […] Užila jsem krásné procházky a bavila jsem se
moc v té milé rodině kde mne mají všichni rádi a kam jedu opravdu jako
domů.“ Svatba se konala 29. července 1912 a Martenovi šel za svědka Paul
Claudel. Krátce poté odjeli novomanželé na svatební cestu do Paříže.
Braunerová od nich dostávala pohlednice a krátké zprávy, které svědčí
o jejich přátelství.
Novomanželské štěstí přerušila první světová válka. Marten pobýval
v Maďarsku a v roce 1915 se dostal na pár dní do Prahy. V červenci 1917
byl v Praze znovu a pak se zotavoval u rodičů své ženy v Přepeřích. O pár
dní později tam také zemřel. Okolnosti jeho smrti jsou vylíčeny
dramaticky: „Odpoledne 23. července přiběhl truhlář Mráz zděšen pro
Kopalovy. Našli Aťu v bezvědomí u Milošova lůžka. On už nedýchal. Bylo
mu 34 let.“ (Kožík, 1983, str. 338)
O okolnostech smrti Miloše Martena nenajdeme v korespondenci
žádnou zprávu. Nejbližší dopis Anny Kopalové, matky Anny Martenové, je
právě z 19. července, kdy byl Marten převezen do Přepeř. Další je
pohlednice z července roku 1918. Ani Anna Martenová nepsala Zdence
Braunerové o smrti svého muže. Vzhledem k Martenově důležitosti
v životě Zdenky Braunerové bychom očekávali, že se svěří své sestře.
Z jejich vzájemné korespondence ale víme, že výměnu dopisů přerušila
válka a i pak byly intervaly mezi odpověďmi velmi dlouhé.
Z dopisů Anny Kopalové víme, že je Zdenka Braunerová
navštěvovala i po smrti jejich zetě Miloše Martena a to je zmíněno
i v románu: „Společné vzpomínky vracely Miloše do jejich života a Zdenka
se cítila u Kopalů jako členka rodiny […].“ (Kožík, 1983, str. 386)
7.9.

Shrnutí

Vztahy Zdenky Braunerové nabízejí největší prostor pro fabulaci. Ta
se projevuje jak dramatizací různých situací, tak i zvýrazňováním sexuální
roviny, zejména v případě Viléma Mrštíka a ještě více u Miloše Martena.
Braunerová o svých vztazích příliš nepsala. Podklady
v korespondenci jsou tak ve většině případů minimální.
Výjimkou je Julius Zeyer. Na základě dopisů víme, že ho
Braunerová milovala. Ale už se nedozvíme, co přesně si v Cayeux řekli
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a jestli spolu vůbec mluvili o společném životě. O Miloši Martenovi
a Zdence Braunerové se z korespondence dozvídáme jen to, že spolu četli
krásné knihy a několikrát ji navštívil v Roztokách. Ve spojení s Vilémem
Mrštíkem píše Braunerová i její sestra o finančních těžkostech. Později se
Braunerová svěřuje Zeyerovi a sestře s problémy ve vztahu. Víme také, že
se chtěli vzít. Už se ale nedočteme o tom, jak moc intimní vztah spolu měli
a jestli byl jejich vztah opravdu tak vášnivý jako v knize.
Prostor Kožíkovy fantazie je navíc naznačen řadou žánrových klišé,
která bychom čekali spíš v červené knihovně. Když Braunerová dostává
dopis od Chitussiho, chvěje se a pláče. Malíř Bacile s ní tráví čas na břehu
moře, večer jí zpívá pod oknem a vyznává se z lásky k ní. S Carlem
Kirschnerem se procházejí za svitu měsíce, s Juliem Zeyerem dokonce na
břehu moře za svitu měsíce. Při ošetřování Šaldy ztrácí Braunerová
vědomí, obětavě se stará i o Martena, když onemocní. Navíc se s ním hned
při jeho první návštěvě sbližuje i fyzicky.
Pokud se podíváme pozorněji na vylíčení vztahů v obou románech,
uvidíme, že se stále opakuje určitý koncept. Chitussiho odmítla sama
Braunerová, protože cítila, že by se nemohla naplno věnovat umění. Pak ji
ze stejného důvodu odmítl Zeyer a to ji ranilo. V případě jejího vztahu
s Mrštíkem na sebe narazily dvě silné osobnosti. S ním by ještě byla
ochotná změnit svoje rozhodnutí věnovat se umění a založit rodinu. Šalda
je vylíčen skoro jako nesvéprávný „chlapec“ pod vlivem Růženy
Svobodové, která si s ním dělá, co chce. Sblížení s ním je možné jen v době
jeho nemoci, kdy se mu něčí péče velmi hodí.
Teprve s Milošem Martenem by Braunerová mohla být šťastná,
kdyby nebyl o tolik let mladší. Alespoň mu najde ženu podle svého výběru,
která jí nebude bránit ve styku s ním. Miloš Marten v sobě spojuje všechny
tři předchozí postavy. S nadsázkou můžeme říct, že podle románu je
vášnivý jako Mrštík, povahu má jako Zeyer a nechává o sebe pečovat jako
Šalda.
Z korespondence také vyplývá, že konec vztahu Braunerové
s Mrštíkem možná nebyl tak dramatický, jak se zdá z románu. Spíš bychom
řekli, že se navzájem odcizili a to vyústilo v rozchod. Určitou roli možná
hrály Mrštíkovy psychické problémy, ale to nemůžeme ani potvrdit ani
vyvrátit. V Martenově korespondenci zase najdeme dopis o rozchodu
s Braunerovou, bez data a místa. Nakonec to byl možná on, kdo usoudil,
že vztah se starší ženou stejně nebude napořád, nikoli Braunerová.
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8. Braunerová na cestě za uměním
Jakmile otevřeme oba romány od Kožíka, hned víme, že budeme mít
tu čest s malířkou. Braunerová představuje literární typ – umělce na cestě
za svým snem.
Hned na první straně se dočteme, že: „Kreslila si do sešitu stromy,
keře, zákoutí nad potokem a zaklínala do nich své nejasné rozechvění.“
(Kožík, 1981, str. 11) Nesledujeme její životní příběh od narození, ale od
doby, kdy se v ní začal probouzet zájem o malbu.
Umění, konkrétně malba, hrálo v životě Zdenky Braunerové několik
úloh. Především je spojeno s vlastenectvím. Malba je prostředek, jak
uchovat českou krajinu a později i starou Prahu. V tomto boji se spojila
s Vilémem Mrštíkem, který na obranu staré Prahy napsal stať Bestia
Triumphans.
Postava Zdenky Braunerové si také uvědomuje, že si bude muset
vybrat mezi životem vdané ženy, která se stará o rodinu, nebo životem
svobodné umělkyně, která může veškerý svůj čas věnovat umění.
Tato cesta s sebou nese velké odříkání, hlavně samotu a možné
nepochopení rodiny nebo celé společnosti. S touto volbou souvisí také
finanční potíže, protože ženu většinou živil její manžel.
Cesta za uměním s sebou nese i pochybnosti o sobě samé a vzhledem
k předchozím bodům i pochybnosti o správnosti této volby.
Na druhou stranu s sebou umění přináší krásu a slouží také jako zdroj
útěchy, když se Braunerové nedaří v osobním životě.
Obraz Braunerové jako umělkyně je v obou románech vytvářen
částečně autorovou fantazií a částečně za pomoci dobových materiálů
(články, recenze, katalogy z výstav atd.). Ke každému aspektu umění
uvedeme několik příkladů z obou románů, protože všechny velkou měrou
přispívají k utváření postavy Zdenky Braunerové jako malířky i jako ženy.
8.1.

Umění jako odraz vlastenectví

Umění je u Braunerové spojeno s vlastenectvím, s českou krajinou.
Jako příklad uveďme citaci z prvního románu: „Dala se vyzývat barvami,
snažila se, aby její paleta pravdivě odpovídala. A přidávala cit, který měla
v sobě k tomu kusu země.“ (Kožík, 1981, str. 116) V knize Zeyerovi říká:
„Jsem nejšťastnější, když pracuji na domácím námětu, na naší krajině.
A taky se mi nejlíp daří.“ (Kožík, 1981, str. 270)
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Velký vliv na ni měly cesty na Moravu. Poprvé se tam vydala v roce
1882. Několikrát se vracela, nejdřív za uměním a později za svými přáteli,
spisovatelkou Gabrielou Preissovou a malířem Jožou Úprkou, se kterým si
téměř třicet let psala. Díky Preissové se seznámila s Vilémem Mrštíkem
a také ho v Divákách často navštěvovala.
Podle románu jí při pobytech v zahraničí chyběl domov: „Stýskalo se
jí stále víc po domově, toužila malovat někde na Moravě, a spojovala ten
stesk s touhou setkat se s ním [Šaldou].“ (Kožík, 1983, str. 47) To nám
potvrzuje i dopis137, který poslala Braunerová Zeyerovi během svého
pobytu u sestry Anny: „Nyní jsem již 3 měsíce v Samois u Anny; chvála
Bohu, zotavila jsem se na těle i na duši! […] Stále jsem se rozmýšlela mám
li jet či né; ale touha nesmírná, vidět to, co mi nejdražší na světě, mé
Čechy, přece touha zvítězila a pojedu.“
Braunerová se aktivně podílela na organizaci Rodinovy výstavy
v Praze v květnu 1902 a i jeho zasvětila do krás Moravy, když Rodin
zavítal k Jožovi Úprkovi do Hroznové Lhoty. Jedním z posledních
vlasteneckých počinů Zdenky Braunerové byla obrana mariánského sloupu
na dnešním Staroměstském náměstí: „Zdenka se protlačila dopředu;
vystoupila na trosky sochy a snažila se lidem vysvětlit, že všechny
umělecké památky, i když vznikly po Bílé hoře, patří lidu této země. Smáli
se jí, hrozili, zvedli dlaně s kameny. Odešla tedy, koupila v květinářství
věnec z růží, dala na něj černou stuhu – vrátila se a položila jej na hromadu
kamení.“ (Kožík, 1983, str. 358) Své sestře Anně o tom napsala138: „Psala
jsem na počátku ledna a v dopise byl přiložen kus novin. Byl to ohlas (…)
o mém činu týkajícího se svržení Mariánské sochy.“ O podrobnostech
nepíše, ani Anna na zprávu nijak nereaguje.
8.2.

Umění jako cesta odříkání

Jak již bylo řečeno, ženu zpravidla živil manžel. Některé ženy měly
i svůj příjem, například z dědictví po rodičích. Píše o tom Anna
Bourgesová139: „Při té nesmírné drahotě má mne Elémir úplně na starosti,
nedostala jsem ze svých příjmů nic již po 5 let, jak sama víš a muž, který na
to nebyl nikdy zvyklí, musí mne nyní si plně živit a Sitinčiny pobyty v cizině,
137

Fond Julia Zeyera, Braunerová Zdenka Zeyerovi Juliu, Samois, 19. září 1891,
originál v LA PNP
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Braunerová Zdenka Bourgesové Anně, 3.3 1921, originál v LA PNP
139
Bourgesová Anna Braunerové Zdence, Paříž, 27. března 1919, originál v LA
PNP
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ošetřování a příjemné živobytí, jež jsem jí až do konce dopřála pohltily
velkou část mění [...].“
Zdenka Braunerová určitě nepatřila k nejchudším. Její rodina
vlastnila vilu v Roztokách a byty v Praze. Nesmíme ale zapomenout na to,
že sourozenci Braunerovi byli čtyři a všichni až na Zdenku měli rodiny.
V románu je několikrát poukázáno na to, že zejména bratři ji trestali za to,
jakou cestu si sama vybrala a nedostatek financí na obou stranách byl
i důvodem k odložení svatby s Vilémem Mrštíkem.
První zmínku o nedostatku peněz najdeme v prvním románu
v kapitole Oči lesních duchů: „Lepší jít spát bez večeře než se probouzet
s dluhem.“ (Kožík, 1981, str. 281) Ve svém dopise Zeyerovi po rozchodu
s Mrštíkem psala140: „Jsem tak chudá, že nic jiného než práci svých rukou
ani dát nemohu ...“ (Kožík, 1981, str. 507)
V knize je několikrát zmíněn i materiální nedostatek, hlavně
oblečení, ale i malířských potřeb: „Byla by si pobyt na Slovácku
prodloužila, ale nevzala si dost materiálu na malování a chyběly jí teplé
šaty. […] Věděla však, že si do Prahy přiveze mnoho nového krajinářského
materiálu.“ (Kožík, 1983, str. 93)
Z Annina dopisu141 víme, že po válce bylo ve Francii draho:
„Zatoužila [Braunerová] podívat se také na poválečnou Paříž, ale chudoba
jí bránila na takovou cestu jenom pomyslet; neměla ani šaty, ani prádlo,
denně si musela spravovat staré věci, ani mýdlo nebylo v Praze k dostání.
[…] Ve Francii bylo všechno drahé a frank stál tři koruny.“ (Kožík, 1983,
str. 363) Ke zlepšení došlo až na sklonku jejího života, kdy se z ní stávala
uznávaná umělkyně.
8.3.

Umění neslučitelné s rodinou

Zdenčiným prvním učitelem malby a také její první láskou byl
Antonín Chitussi. Když se jejich cesty rozešly, nastoupil na jeho místo
Julius Zeyer: „Kýťu jsem opustila. Julia mám ráda marně. Dva velké
důvody, myslila si Zdenka, abych něco dokázala.“ (Kožík, 1981, str. 90)
V létě pak malovala u sester Kirschnerových, kde mělo dojít
k nepodařeným námluvám. Ve svém dopisu pro sestru, Zdenka víc než
snahu Kirschnerových provdat ji, popisuje své pracovní nasazení:
„Dokázala jsem svou lásku k malbě ohromnou pílí a houževnatostí.
140
141

Braunerová Zdenka Zeyerovi Juliu, 25. 12. 1897, originál v LA PNP
Bourgesová Anna Braunerové Zdence, 27. března 1919, originál v LA PNP
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Pracovala jsem na Lochkově 7 až 9 hodin deně a nikdy se mi tak dobře při
tom nevedlo.“142 Po návratu domů prý „musela snést matčin pohrdavý
pohled; dověděla se [matka] o nezdařených námluvách a byla rozladěná.“
(Kožík, 1981, str. 160) V korespondenci nic o matčině pohrdání
nenajdeme. Spíš to vypadá, že se Kožík opět snažil děj zdramatizovat.
Románová Zdenka Braunerová postupně zjišťuje, že se musí umění
zcela odevzdat, pokud v něm chce vyniknout: „Přimknout se k umění,
v tom cítila Zdenka jedinou záchranu. Utvrzovala se v tom přesvědčení na
každém kroku a na příkladu všech okolo sebe.“ (Kožík, 1981, str. 160) „Žít
v odříkavé kázni, dělat umění je opravdová služba, tvrdá, poctivá,
nelítostná…. Obecenstvo to snad nikdy nepochopí, že se musí obětovat
celý život. Každý, kdo chce něčeho dosáhnout, tak musí žít.“ (Kožík, 1981,
str. 166)
Umění fungovalo jako její záchrana ve chvíli, kdy se jí nedařilo
v osobním životě. Podívejme se na převyprávěnou část dopisu pro Julia
Zeyera143: „Dostala se dnes tedy tam, kde byla před sedmi lety. Vracela se
ke svému pohozenému umění a prosila nebe, aby jí dalo sílu milovat je
jako dřív. Aby přijalo do sebe všechnu její bolest a dalo jí v náhradu
schopnost vepsat všechny záchvěvy citů do obrazů.“ (Kožík, 1981, str.
276) Pouze část „dalo jí v náhradu atd.“ v dopise není.
Podle románu se měla Braunerová smířit s tím, že se patrně nikdy
nevdá. Doslova se tu píše: „Nejsem zrozená pro život manželský,“
smiřovala se v dopise Bourgesovým, „ani pro společnost, ale umělecká
atmosféra mi dává křídla.“ (Kožík, 1981, str. 479) V dopisech sestře
v období od léta do podzimu roku 1897 tento úryvek chybí.
Přibližně v době po rozchodu s Mrštíkem v ní mělo uzrát rozhodnutí
postavit si v Roztokách ateliér: „Když ztroskotal sen o rodině, přála si
vytvořit aspoň takové podmínky, aby se mohla soustředěně věnovat své
práci.“ (Kožík, 1981, str. 480) Kožík se znovu vyjadřuje velmi
pragmaticky, bez emocí.
Autor nám ukazuje ženu, která si svou cestu vybrala a jde za svým
cílem a dokáže zužitkovat všechna svá zklamání pro to, aby vytvořila něco
krásného: „Za všemi úspěchy mohla vytušit bolesti. Přijímala ty podněty,
zažehovala se v ní „nová světla“ a rostla v ní touha pustit se co nejdřív do
142
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Fond Julia Zeyera, Braunerová Zdenka Zeyerovi Juliu, 1. března 1892,
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nových obrazů.“ (Kožík, 1981, str. 478). V listopadu 1897144 napsala své
sestře Anně: „Cítím že musím a mohu být velkou umělkyní.“
Jejím pevným odhodláním a definitivním rozhodnutím věnovat se
umění, je uzavřen první román Na křídle větrného mlýna: „Viděla v duchu
chaloupku, v níž bude mít ateliér. Ještě není pozdě. Ještě se může stát
opravdovou umělkyní. Léta k tomu zraje. A je to jediná cesta, jak se se
sebou smířit a ukáznit v sobě tu věčnou rozervanost. Musela bych se
nenávidět, říkala si, kdybych se dala ještě nějakou malicherností oloupit
o čas zasvěcený umění. Musím ještě něco dokázat, křičela němým
pohledem k nebi. Chci vsadit všechno na tu jedinou kartu.“ (Kožík, 1981,
str. 512) V této části je dobře vidět, že se Kožík znovu dotýká určitého
klišé a melodramatičnosti.
Druhý román Neklidné babí léto už nám představuje malířku, která si
je dobře vědomá toho, že vztahy a umění jsou dvě protichůdné síly: „Bylo
několik slibných nástupů, její obrazy se zaskvěly i na pařížských
vernisážích, ale široký, mohutný proud tvorby nepřišel. […] Uchvácení
citem šlo, bohužel, vždycky proti práci. Ať byla šťastná a chtěla se věnovat
milovanému muži, ať byla nešťastná a trápila se, štětce vždycky
zasychaly.“ (Kožík, 1983, str. 14)
Se Zeyerem měla vést rozhovor, kde mu řekla: „Rezignace na cit,
víte? A pak dělám. Nechci svou malbou nikoho omráčit, nesnažím se být
vtipnější než druzí, poctivě sahám do palety a kladu barvy na plátno… Ale
vždycky do nich přimísím kousek sebe… tak je to…“ (Kožík, 1983, str. 59)
V dopisech Zeyerovi nestojí nic o rezignaci na cit. Můžeme se tedy
domnívat, že toto prohlášení dává postavě Zdence Braunerové do úst autor.
Podobný případ představuje drobné shrnutí jejích vztahů a jejich
vlivu na tvorbu: „Nyní se mohu konečně soustředit na práci, říkala si.
A přesvědčit se, jak jsem v malbě poklesla, dodávala vztekle. Jak dlouho
potrvá, než dohoním, co jsem uměla ještě vloni? Než se mi vzpamatuje
mozek po tom všem, co jsem musela okolo té své čtyřicítky prožít?“
(Kožík, 1983, str. 70) Je to vždy její sestra Anna, kdo jí pokaždé
připomíná, ať se soustředí na práci.145 V románu to tak ale nevyznívá. Spíš
to vypadá, že Annu brzy pohltily vlastní problémy a o sestřinu malbu se už
nezajímala.
144
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Braunerová Zdenka Bourgesové Anně, 26. listopadu 1897, originál v LA
PNP
Šaldova nemoc, viz Bourgesová Anna Braunerové Zdence, 7. září 1899,
originál v LA
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Další shrnutí najdeme v kapitole Paříž nového století: „Ale Zdenka
se ani nepokusila dostat se na podzimní Salón. – Jsem malířka, kterou
vyhoďte ze dveří. Jednou jsem promeškala přihlášku, protože jsem brečela
pro mužského. Na Světovou výstavu jsem se nedostala, protože jsem
musela jiného mužského obracet na lůžku. A teď si mě zase láska přivázala
k vozu. Nevidíte, že mám v puse uzdu? Ale přivezla malované sklo, které
bylo okamžitě přijato na výstavu malířek.“ (Kožík, 1983, str. 219)
Jedinou výjimkou, kdy „štětce nezasychaly“ byl vztah s o mnoho let
mladším Milošem Martenem: „Hodně pracovala. Bylo to šťastné údobí,
proto snad, že dík Martenově povaze zůstával jejich vztah neustále
důstojný a povzbudivý.“ (Kožík, 1983, str. 193)
Její tvorba a její city se spojily v případě Viléma Mrštíka, Elémira
Bourgese a právě Miloše Martena. Pro Mrštíka dělala úpravu Pohádky
máje, pro Elémira Bourgese celkovou úpravu jeho knihy Ptáci odletí, květy
opadají v překladu Miloše Martena. O práci na knize psala své sestře Anně
v dopise z 12. ledna 1905. Po smrti Miloše Martena vyzdobila Braunerová
vydání jeho souborného díla (Kožík, 1983, str. 395) Obě roviny – umělecká
i vztahová, se tak propojily.
8.4.
Pochybující, ale i odhodlaná, nezávislá a nekonvenční
žena
Postava Zdenky Braunerové prochází v obou románech velkým
vývojem. V prvním díle, Na křídle větrného mlýna, vidíme ženu, která se
teprve hledá a pochybuje o svém nadání. Dokladem je dopis sestře Anně
z dubna 1892146. V něm dokonce píše, že pomýšlí na sebevraždu: „Má
drahá Anno, ztratila li jsem talent, pak mi nezbyde nic jiného než sáhnout si
na život.“ Ve stejném dopise pak: „Má prostřednost mě udusí,“ stěžovala
si Anně.“ (Kožík, 1981, str. 274) „Od maminčiny smrti mi nebylo tak
krutě.“ (viz tamtéž) Tato část už se v románu objevuje, na rozdíl od jejích
myšlenek na sebevraždu. Pravděpodobně to opět nezapadá do konceptu
postavy Braunerové jako silné ženy, která sice pochybuje, ale jen do určité
míry.
Další z tváří Zdenky Braunerová je žena odhodlaná, nezávislá
a nekonvenční. Zařazuji tuto část k umění, protože obojí spolu souvisí.
Svou volbou povýšit malířství na zdroj obživy a ne pouze zábavy,
prokázala Zdenka Braunerová velkou cílevědomost. Čtenáři už od začátku
146

Braunerová Zdenka Bourgesové Anně, 7. dubna 1892, originál v LA PNP
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vidí, jak se potýká s nepřízní osudu na své cestě k umění: „V studeném
pařížském dubnu drkotala ve svém pokojíku zuby; rozesílala své nové
obrázky na výstavy, dva do Rodezu, dva do Aveyronu, vlekla je na poštu,
psala, vyjednávala, nakupovala pro Annu a pro Situ.“ (Kožík, 1981, str.
281)
Její příklon k umění možná do jisté míry souvisel s tím, že byla proti
konvencím. Její vyznání můžeme číst v dopise pro Julia Zeyera147: „Dnešní
zpráva o Vás, že jste nemocen, mne do duše zarmoutila; nenávidím znova
všechny konvence, nenávidím slušnost, která mi zakazuje Vás jít navštívit.
Ale v duchu jsem stále s Vámi – a závidím stáří té Vaší Juli která může tam
u Vaši postele sedět a Vás ošetřovat.“
Braunerová se nepozastavila nad tím, že by její návštěvu Viléma
Mrštíka na Vánoce 1895 mohl někdo považovat za nevhodnou, jako třeba
její sestra148: „‘Höchst unpassend,‘ citovala matku. Mám sice o manželství
bledé mínění, psala, ale zůstávám na stanovisku maminky, že nevěsta
a ženich se mají chovat tak, aby se až do poslední chvíle mohli rozejít bez
pohoršení a klepů.“
Z jejího dopisu Zeyerovi149 také vyplývá, že by udržovala vztah
s Mrštíkem i bez sňatku: „Jen mne zarazila Vaše věta, že M. není
a marrying man. To já už dávno vím, a to právě je to nízké, že lidé se
domnívají že mne se jednalo jen o to abych se vdala! A přece mne znáte
a mé náhledy o tom jak se každý talent u nás ‚užení‘ - Ale dvě duše které
spolu cítí se mohou milovat i par distance, bez sňatku, a tomu právě on
nerozumněl.“
Zřejmě posledním aktem jejího „vzdoru“ byla záměrná změna data
narození. Podle románu začala psát rok 1858 místo roku 1862 a tím si
ubrala čtyři roky. To potvrzuje i Lenderová. Podle ní udala špatný rok
svého narození pro Ottův slovník naučný a později se o to pokusila znovu
při vyplňování domovského listu pro pražský magistrát. Chtěla si tak ubrat
další čtyři roky, ale to už se jí nepovedlo. (Lenderová, 2000, stránky 217218)
Jediným náznakem Zdenina konzervatismu tak v románu zůstává její
vyjádření o šatech Anny Martenové: „Mladá doktorka si dala ušít šaty
147

Fond Julia Zeyera, Braunerová Zdenka Zeyerovi Juliu, 14. listopadu 1891,
originál v LA PNP
148
Bourgesová Anna Braunerové Zdence, 13. prosince 1895, originál v LA PNP
149
Fond Julia Zeyera, Braunerová Zdenka Zeyerovi Juliu, 23. ledna 1898,
originál v LA PNP
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s hlubokým výstřihem. – Atičko, takovou nemravnost na sebe vezmete?
spínala Zdenka ruce. – Těm exotickým floutkům to nevadí, ale co takový
doktor Kašpar?“ (Kožík, 1983, str. 364)
Hodnocení šatů Anny Martenové se v korespondenci neobjevuje a je
tedy pravděpodobné, že se jedná o fabulaci. V tom případě je velmi těžké
odhalit Kožíkovu motivaci pro napsání této historky. Zcela se to vymyká
dosavadnímu obrazu o Braunerové, spíš by to odpovídalo její sestře Anně.
Máme také důvod se domnívat, že i ve stáří byla Braunerová stále
nekonvenční. Ostatně o tom svědčí i její omlazovací pokusy a cesta do
Itálie s mladým právníkem Jaroslavem Mariou.
8.5.

Shrnutí

Láska k umění ovlivnila život Zdenky Braunerové od začátku až do
konce. V její době nebylo obvyklé, aby se žena věnovala malování jinak
než jako svému koníčku. Zdenka Braunerová se tím ve své době bezesporu
vymykala.
V románu je zdůrazněna její láska k Čechám, k domácím motivům
a k lidovému umění vůbec. To ji vede i k angažovanosti v různých
kulturních počinech, ať už se jedná o pořádání výstav nebo reprezentaci
českého umění v zahraničí. Stává se z ní významná osoba své doby, která
se zná se všemi důležitými umělci své doby.
Kožík vychází z toho, že pokud si zvolila malířství jako své
povolání, musela být nekonvenční a nezávislá. Kožík také podtrhává
praktické dopady její volby, jako je neporozumění rodiny nebo nedostatek
financí.
Před Zdenku Braunerovou Kožík systematicky staví jedno a to samé
dilema – umění, nebo rodina? Právě tento vyhrocený protiklad mu dává
řadu možností k fabulaci. Z korespondence nemáme žádný přímý doklad,
že by o tom sama Zdenka Braunerová takto přemýšlela, snad jen
v začátcích jejího vztahu s Chitussim, kdy zvolna nastupovala svou
uměleckou dráhu.
Víme, že skutečná Zdenka Braunerová se nikdy nevdala ani neměla
děti. Můžeme se jen dohadovat, jestli to byla její oběť umění nebo svou roli
sehrály i jiné, méně romantické důvody.
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9. Závěr
Zdenka Braunerová je dodnes trochu nedoceněnou a zároveň
tajemnou osobností našich kulturních dějin. Zanechala po sobě rozsáhlou
korespondenci, která unikátním způsobem podává svědectví o životě
v Čechách a ve Francii na přelomu 19. a 20. století. Mezi adresáty jejích
dopisů byli známí čeští i francouzští spisovatelé a malíři. S některými
z nich ji pojilo jen přátelství, s dalšími možná i něco víc.
Pro Františka Kožíka musela být její korespondence výzvou
i pokladem zároveň. Rozmanitost a rozsah mu umožnily postupnou
rekonstrukci životního příběhu české malířky. Některé její dopisy byly
samy o sobě tak plné emocí, že by je stačilo jen přepsat.
Abych mohla zjistit, jakou úlohu hraje korespondence při formování
postav a vztahů mezi nimi v obou románech, musela jsem pečlivě projít
všechny dopisy vybraných osobností. Na základě srovnání korespondence
a obou románů mohu říct, že tam kde je to možné, se Kožík maximálně
drží pramenů a snaží se o co největší reálný základ.
Pokud by Kožík psal čistě literaturu faktu, stačilo by mu vzít všechny
dochované dopisy bez jakýchkoliv úprav a chronologicky nebo tematicky
je poskládat. On chtěl ale napsat příběh, ve kterém budou plnokrevné
postavy a dostatečně dramatický děj, který by čtenáře upoutal.
Jeho snaha o dramatizaci je nejvíce patrná ve vztahové rovině. Patrně
kvůli větší čtivosti přidává do vztahů i sexuální rovinu, zejména u Viléma
Mrštíka a Miloše Martena. U posledního jmenovaného získává tento
interpretační posun až skandální příchuť vzhledem k věkovému rozdílu
mezi oběma aktéry.
V této rovině Kožík také nejvíce využívá různá klišé typická pro žánr
červené knihovny, ať už to jsou procházky při měsíci, kutálející se těžké
slzy nebo jemný déšť, který „padá jako stříbrný prach na temnou zeleň
listů, na její čelo, na vlasy“. (Kožík, 1981, str. 183) I kulminace
Martenových citů k Braunerové probíhá v duchu tohoto žánru. Marten padl
na kolena, líbal jí nohy a „přerývavě šeptal o trýzni své touhy“. (Kožík,
1983, str. 182)
Hlavní postavou je Zdenka Braunerová. Ve své práci jsem se
zaměřila na některé aspekty této postavy (Braunerová jako žena,
Braunerová jako umělkyně, Braunerová a její vztahy s rodinou). Mezi její
hlavní charakteristiky patří nekonvenčnost, samostatnost, citovost, empatie,
vlastenectví a s tím související angažovanost. Téměř všechny tyto
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charakteristiky najdeme u Braunerové-umělkyně. U Kožíka je pak její
umělecká stránka prezentována jako neslučitelná s její ženskou stránkou,
ke které by patřila touha po rodině. Umění pro ni pak představuje protiváhu
milostných nezdarů a zdroj útěchy.
Ke značným interpretačním posunům došlo u postavy její sestry
Anny Bourgesové. Už od začátku pracuje Kožík s kontrastem mezi nimi.
To se projevuje i při popisu Anniných povahových rysů, kterými jsou
v románu smysl pro praktičnost, racionální uvažování a konzervatismus.
Annina úloha podněcovatele a podporovatele Zdenčiny práce, tak
patrná z korespondence, je v románech potlačena právě ve prospěch jejího
obrazu jako konzervativní paničky.
Zejména ve druhém románu se z ní navíc stává utrápená manželka
a matka, která možná i trochu závidí své sestře její svobodu. Změnou
prochází také postava jejího manžela. Z Elémira se stává skoro až záporná
postava. Je mu lhostejná smrt dcery i stesk jeho ženy a navíc má milenku,
což Annu velmi bolí. Jejich manželství funguje jako odstrašující příklad
pro Braunerovou. V korespondenci ale zjistíme, že vztah mezi Annou
a Elémirem byl o dost méně napjatý, než jak je tomu u Kožíka.
Nelze popřít, že měli problémy. Elémir ale Annu během války živil
a ona mu za to byla vděčná. Navíc o něm mluvila hezky i po jeho smrti. Je
také pravda, že měl milenku Edith de Gasparin. Annu to ale zdaleka
netrápilo tak, jak nám Kožík předkládá. Proto raději vynechal list, kde se
Anna omlouvá za pozdní odjezd. Nemůže nechat Elémira samotného,
dokud si pro něj Edith nepřijede. Když Anna psala „Tak žijeme dál v dobré
pohodě“150, myslela to zcela vážně. To ostatně potvrzuje i Lenderová.
(Lenderová, 2000, str. 214)
Tato skutečnost vyvrací i Annin tolik proklamovaný konzervatismus.
Navíc pokud by tak lpěla na bontonu, těžko by dala souhlas k setkání
s Milošem Martenem151, toho času údajným milencem své sestry, navíc
o několik desítek let mladším. Anniny dopisy byly také nejvíce kráceny
a vynechávány, což je ale pochopitelné vzhledem k rozsahu Anniny
korespondence se sestrou.
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Bourgesová Anna Braunerové Zdence, Paříž, 7. března 1921, originál v LA PNP
Bourgesová Anna Braunerové Zdence, Paříž, 5. dubna 1907 a 20. května 1907,
originály v LA PNP
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Další interpretační posun není na první pohled tak patrný. Na základě
obou románů se zdá, že všichni lidé, kteří v daném období žili, byli
vzdělaní (pokud ne rovnou intelektuálové jako Šalda a Zeyer)
a distingovaní a stejná byla i jejich korespondence.
V dopisech zjistíme, že to neplatí, minimálně pro dopisy mezi
blízkými osobami. Z Annina dopisu se dozvídáme, že Zdena měla v Paříži
zdravotní obtíže, když ve městě propukla epidemie cholery. Přesto kvůli
své práci zůstala, i za cenu vlastního zdraví.
Čtenář je ochuzen o Annin upřímný dopis152, který je zcela mimo
vznešený rámec korespondence: „Milovaná má Zdeninko, tak bříško nás
chudáčku bolelo a (…) snad ještě bolí? A blinky, blinky? Inu (…) mě, jak
mi Vás je tam samotinké líto. Šetři se mé dítě, dávej pozor na vše co jíš a
piješ. [...] A hlavně, nepij špinavou vodu. Jen čaj neb jinak vařenou a víno
snad s chininem [...].“ V románu vypadá převyprávěná část dopisu celkem
nevinně: „V červenci se rozšířila po Francii cholera. Zdenka se vyzbrojila
vůlí, že ji nesmí dostat, a pila víno s chininem.“ (Kožík, 1981, str. 284)
V jednom ze svých dopisů153 pak Anna několikrát nakreslila prase
a sama sebe tak nazvala. Z pochopitelných důvodů se ani tento dopis
v románech neobjevuje.
Přestože Kožík pracoval s obrovským množstvím pramenů, měl
pořád velký prostor pro fabulaci. Ten beze zbytku využil, často za pomoci
různých klišé typických pro daný žánr, např. milostné literatury. Kvůli větší
atraktivitě často děj dramatizoval (viz Kožík, 1981, str. 57, předání dopisu
od Chitussiho).
Největším vývojem prochází postava Zdenky Braunerové. Zároveň
si ale uchovává určité povahové rysy a představuje literární typ nezávislé
ženy na cestě za svým snem, i za cenu obětí.
Při srovnání obou románů Františka Kožíka o Zdence Braunerové
s dochovanou korespondencí zjistíme, že korespondence plní dvě hlavní
funkce. Tvoří základní osu příběhu, ale zároveň je jakýmsi odrazovým
můstkem pro jeho dotváření a doplnění. Obojí pak naplňuje autorskou vizi,
následně předloženou čtenáři.
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Bourgesová Anna Braunerové Zdence, 7. července 1892, originál v LA PNP
Bourgesová Anna Braunerové Zdence, 5. dubna 1907, originál v LA PNP
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Musím se znovu sklonit před prací Františka Kožíka. Netuším, jak
dlouho mu trvala samotná příprava před psaním obou románů. Ale troufám
si říct, že všechny dostupné prameny zpracoval pečlivě a zároveň citlivě.
I přes jejich velké množství v obou románech navíc vytvořil poutavou
knihu, která čtenáři nevšedním způsobem přibližuje důležité osobnosti
našich kulturních dějin.
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Prameny
Použitá korespondence z fondu Zdenky Braunerové
Korespondence vlastní, přijatá

BOURGESOVÁ Anna Braunerové Zdence, originály uloženy
v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze
BOURGESOVÁ Sita Braunerové Zdence, originály uloženy
v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze
BRAUNER Vladimír ml. Zdence Braunerové, originály uloženy
v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze
BRAUNEROVÁ Zdenka rozená JANSOVÁ Braunerové Zdence,
originály uloženy v Literárním archivu Památníku národního písemnictví
CHITUSSI Antonín Braunerové Zdence, originály uloženy
v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze
KOPALOVÁ Anna Braunerové Zdence, originály uloženy
v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze
MARTEN Miloš Braunerové Zdence, originály uloženy v Literárním
archivu Památníku národního písemnictví v Praze
MARTENOVÁ-KOPALOVÁ Anna Braunerové Zdence, originály
uloženy v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze
MRŠTÍK Vilém Braunerové Zdence, originály uloženy v Literárním
archivu Památníku národního písemnictví v Praze
ŠALDA F. X. Braunerové Zdence, originály uloženy v Literárním
archivu Památníku národního písemnictví v Praze
ZEYER Julius Braunerové Zdence, originály uloženy v Literárním
archivu Památníku národního písemnictví v Praze
Korespondence vlastní, odeslaná

BRAUNEROVÁ Zdenka Bourgesové Anně, originály uloženy
v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze
Použitá korespondence z fondu Julia Zeyera
Korespondence vlastní, přijatá

BRAUNEROVÁ Zdenka Zeyerovi Juliu, originály
v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze
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Resumé
BRAUNOVÁ, L.: Biografické romány Františka Kožíka o Zdence
Braunerové ve srovnání s dochovanou korespondencí /závěrečná práce
navazujícího magisterského studia/ Praha 2014, Univerzita Karlova
v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra české literatury.
Diplomová práce srovnává Kožíkovy romány Na křídle větrného
mlýna a Neklidné babí léto s dochovanou korespondencí, která se v nich
různým způsobem objevuje.
Cílem je zjistit, jak autor formuje postavy a vztahy mezi nimi na
základě pramenů, zejména korespondence. Zároveň se tato práce snaží
postihnout rozdíly mezi literaturou faktu a fikcí a ilustrovat je na příkladu
Kožíkovy dilogie.
Východiskem byla rozsáhlá badatelská činnost, která umožnila
přesné sledování autorových interpretačních záměrů. Tato práce tak
odkrývá způsob, jakým autor kombinuje fakta a fikci a tím vytváří celý
příběh.

Summary
BRAUNOVÁ, L.: František Kožík´s biographical novels about
Zdenka Braunerová compared to the extant correspondence /Master Degree
Thesis/ Prague 2014, Charles University in Prague, Faculty of Education,
Departement of the Czech Literature.
This Master Degree Thesis compares Kožík´s novels Na křídle
větrného mlýna and Neklidné babí léto with the extant correspondence,
which is used in different ways in both novels.
The starting point was extensive research, which provided a precise
undertanding of the author´s intentions.
The goal was to find out how the author forms the characters and
their relationship using sources, especially the correspondence. At the same
time this thesis delineates the difference between facts and fiction with an
example of Kožík´s novels.

94

Klíčová slova
prameny, dopis, korespondence, postava, interpretace, posuny
v interpretaci, citace, převyprávění, dramatizace, klišé, literatura faktu,
fikce, biografický román

Key words
sources, letter, correspondence, character, interpretation, changes in
interpretation, quotation, paraphrase, dramatisation, cliché, fact, fiction,
biographical novel

95

