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Povídka je přísná forma, jako balada, plně docítěná. 

A ta ohromná práce je v ohromném nepoměru k výsledku. 

Já jsem napsala téměř nejvíce povídek ze svých současníků, ale to dělá autor, 

když je mlád a má nezměrnou touhu zformovat v sobě každý chaos. 

Každá povídka má v sobě látku celého románu. 

(Božena Benešová) 



1. Úvod 
Ve studii vyšlé krátce po smrti Boženy Benešové na jaře roku 1936 

vyslovil F. X. Šalda přesvědčení, že „Božena Benešová je ze čtyř až pěti 

velkých prozatéru českých devatenáctého a dvacátého století. Nebyla ceněna 

za živa, protože její kvality jsou příliš vnitřní, málo ostentatevné, 

nedemonstrační a nedemagogické, příliš zákonně utajené; je tedy 

pravděpodobné, že její význam v budoucnosti poroste." (F. X. Šalda, 1994, 

279n.) D. Moldanová připomněla tento názor v monografii o Benešové z roku 

1976 a poznamenala, že Šaldova slova o budoucím růstu významu této 

spisovatelky nebyla naplněna. O třicet let později musíme konstatovat, že ani 

do dnešní doby nebyla Benešová náležitě oceněna, její význam nevzrostl a co 

více - stala se autorkou téměř neznámou. 

Již ve své době stála spíše na okraji čtenářského zájmu a i dobovou 

kritikou nebyla pochopena ani přijímána. Dostala se do kategorie autorů 

velice složité a psychologicky náročné prózy. V této izolaci se neocitla vlastní 

vinou. Její dílo bylo srovnáváno s dílem Svobodové a po smrti Benešové 

nedostalo příležitost oslovit více čtenářů, jelikož doba se změnila a přinesla 

jiné hodnoty a konflikty než svět, o kterém Benešová psala. Zůstala jakousi 

zvláštností pouze pro znalce a k běžnému čtenáři se jí cesta stále více 

uzavírala. 

Souhlasíme s tím, že dílo Benešové klade zvýšené nároky na čtenáře a 

svět zachycený v jejích povídkách je velmi vzdálený dnešnímu. Toto 

konstatování se dá ale vyslovit o jakémkoliv díle předcházející generace, 

neboť životní zkušenost lze předat vždy jen s menší intenzitou a 

porozuměním, než s jakými byla odžita. Domníváme se tedy, že její dílo není 

zcela nepřístupné a i přes časovou vzdálenost téměř sta let má stále kvality, 

kterými dnešního čtenáře může oslovit. 
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V naší práci se proto pokusíme ukázat, že okraj, kde se Benešová ocitla, 

jí v české literatuře nenáleží. Zaměříme se především na to, čím jsou její 

povídky zajímavé a originální. Neusilujeme o komplexní a vyčerpávající 

studii všech vydaných povídek, ale zaměříme se na knižně vydané texty, 

z nichž vybereme ty, díky nimž budeme moci ukázat přínos Benešové české 

literatuře. U jednotlivých textů se pak soustředíme na konkrétní složky 

z hlediska tématu, postav, děje a především vypravěčského stylu a narace, 

abychom ukázali jejich kvality. 
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2. Žena a spisovatelka 

Božena Benešová (* 30.11.1873 - f 8.4.1936) zůstává pro většinu 

českého čtenářského publika spisovatelkou neznámou, popřípadě autorkou 

novely o Věře Lukášové. Ani kritika a literární historie jí nevěnovaly 

pozornost, kterou by si zasloužila. Významným kritikem Benešové byl F. X. 

Šalda1, který ji velmi podporoval a po několik let také rozuměl jejímu 

uměleckému vyjádření. Důležitou studií je Božena Benešová (Studie) Marie 

Pujmanové, ve které se autorka zaměřila na postavy. Dobrava Moldanová 

napsala zatím jedinou monografii o Benešové a také několik menších studií a 

doslovil.3 Krom těchto textů vyšlo ještě několik dalších rozborových statí4. 

Benešová je stále zmiňována v nově vydávaných slovnících českých 

spisovatelů3. Díky internetu se autorce dostalo čestného místa například na 

oficiálních internetových stránkách města Napajedla6, kde je o ní krátká 

popiska. Přesto stále zůstává opomíjenou a přednost je dávána jiným jejím 

součastní kům. 

Kdo tedy byla Božena Benešová a proč se vracet k jejím dílům, z nichž 

poslední vyšlo již před dlouhými sedmdesáti lety? 

Narodila se v Novém Jičíně jako druhé dítě Romana a Berty 

Zapletalových. Zanedlouho se rodina přestěhovala do Napajedel, kde 

Benešová žila do svých pětatřiceti let. Přestože měla toto místo ráda, její 

' F. X. Šalda: Krásná próza Boženy Benešové. In: Kritické projevy 10 (1917-1918). Československý 
spisovatel, Praha 1957; Božena Benešová. In: Šaldův zápisník (1935-1936). Československý spisovatel, 
Praha 1994; O lyrice Boženy Benešové, in: Studie literárnč historické a kritické, Melantrich, Praha 1937 

2 M. Pujmanová: Božena Benešová (Studie). Postavy a dílo, sv. 2, F. Borový, Pralia 1935 
3 D. Moldanová: Božena Benešová. Melantrich, Praha 1976; D. Moldanová a O. Svejkovská: Neznámé 

povídky a prozaická torza B. Benešové. Sborník Nár. Muzea v Praze. Řada C, sv. 7, 1962, č. 3, str. 128— 
152; D. Moldanová: Povídky Boženy Benešové (Doslov). In: Don Pablo, Don Pcdro a Věra Lukášová a jiné 
povídky. Státní nakladatelství krásné literatury a uinční, Pralia 1962; Doslov. In: Povídky s koncem ne 
vždy dobrým. Albatros, Praha 1975 

' J. Honzík: Doslov. In: Rouhači a oblouzení a jiné povídky. Československý spisovatel, Praha 1956; R. 
Weiner: Božena Benešová: Kruté mládí. In: O umční a lidech. Torst, 2002; F. Všetička: Podoby prózy. 
Olomouc 1997; Myška a myšky. In: Olomouc literární. Olomouc 2002 

5 V. Forst a kolektiv autorů: Lexikon české literatury 1/ (A - G). Československá akademie včd, Praha 2000, 
Český biografický slovník XX.století 1. A - J, Praha 1999 

f> http://wmv.napaicdla.cz/historie/osobnosti.html 
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touhou bylo dostat se do Prahy do centra literárního dění, do uměleckých 

kruhů, a to v pozici soběstačné umělkyně. Její cesta z maloměsta a 

konvenčních představ o mladých ženách a roli manželky do vytouženého 

světa kultury a umělecké seberealizace byla zaplacena osobním životem -

rodina pro její touhy neměla pochopení a neposkytla jí oporu, manželství 

s Josefem Benešem se rozpadlo a její ideál lásky zůstal nenaplněný. 

Na svou dobu byla svým přístupem k životu velmi nekonvenční - místo 

přípravy na dráhu manželky, hospodyně a matky se věnovala četbě knih, která 

jí poskytovala další vzdělání, zajímala se o umění a kulturu a dokonce se 

toužila prosadit jako spisovatelka, což bylo stále vnímáno jako pro ženu 

nevhodné a ostudné. Pro dnešního člověka je obtížně pochopitelné, jak mnoho 

se vymykala ideálu tehdejší mladé ženy a jak musela bojovat, aby naplnila 

své sny. Stopy těchto soukromých bitev lze nalézt především v jejích raných 

povídkách. 

O publikaci se pokoušela již v roce 1896 v regionálním měřítku, ale 

uspěla až o čtyři roky později (povídka V soumraku, Besedy Času, 1900) díky 

zlomovému setkání s v té době již známou spisovatelkou Růženou 

Svobodovou. V některých pramenech se o Benešové píše, že navázala na dílo 

Svobodové, ale tak tomu nebylo. Je nepochybné, že ve Svobodové nalezla 

člověka, který poznal hloubku jejího talentu, povzbuzoval ji v tvorbě a 

seznámil ji s dalšími klíčovými osobnostmi - s F. X. Šaldou a J. S. Macharem. 

Na rozdíl od intelektuální a kritické Benešové je Svobodová spisovatelkou 

velkých vášní. S Benešovou sdílela velký zájem o psychologii člověka. Obě 

se zabývaly rolí ženy v soudobé společnosti. Svobodová se pokoušela zachytit 

duševní a fyzické sebevyjádření ženy, kdežto Benešová hleděla na to, co brání 

ženám realizovat svůj potenciál. Hlavním cílem Benešové ale byl člověk jako 

takový, hleděla na lidství a etiku. Tímto a také svým vypravěčským uměním 

Svobodovou předčila. Svobodová si k naplnění svých literárních ambicí 
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vybrala lyrizující prózu, naproti tomu Benešová zvolila epickou a co 

nej objektivnější formu, která vyhovovala jejímu intelektuálnímu 

a analytickému přístupu. Vedle rozvášněné Svobodové musela Benešová 

působit chladně, až nežensky, příliš problematicky a nedostupně pro čtenáře. 

Od roku 1904 začala Benešová pravidelně publikovat a o čtyři roky 

později dosáhla jednoho ze svých cílů - přestěhovala se i s rodinou do Prahy. 

Konec prvního desetiletí nového století se zdá být v jejím životě rozporuplnou 

dobou. Na jednu stranu došlo k ochladnutí vztahu se Svobodovou a 

k nedorozuměním, k manželské krizi vrcholící roku 1912 rozvodem 

a k problémům v komunikaci s jediným synem. Na stranu druhou je to doba, 

kdy byla knižně vydána první sbírka povídek Nedobytá vítězství (1910) 

a časopisecky uveřejněna většina povídek prvního období - pro spisovatelku 

úspěšná léta, pro přítelkyni, manželku a matku těžká. 

V době první světové války se Benešová plně soustředila na literární 

tvorbu a výsledkem je román Člověk a několik sbírek povídek, tedy texty 

reflektující vliv války na lidský život. Byl obnoven vztah se Svobodovou, ale 

jen na dobu krátkou - roku 1920 je smrtí Svobodové ukončen nezvratně. 

Benešová si v tomto období také upevnila své spisovatelské postavení 

a dospěla k novému názoru na život a umění, který nasměroval její další dílo. 

Shledala, že umění není více než život, právě naopak, a proto „smyslem umění 

je život zachytit, pochopit jeho řád a sloužit mu" (B. Benešová, in: 

D. Moldanová, 1976, 33). Zároveň se také začala vzdalovat - literárně i lidsky 

- F. X. Šaldovi, který jí na počátku kariéry pomohl prosadit se v Praze a velmi 

ji umělecky ovlivnil. 

Po válce se potýkala s literární stagnací a především s nedostatkem 

financí, což řešila psaním literárních kritik, fejetonů a črt pro literární 

časopisy a denní tisk. Na přelomu dvacátých a třicátých let sejí opět profesně 

dařilo - vydala románovou trilogii Uder, Podzemní plameny a Tragická duha, 
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další soubory povídek, dostala významné literární ceny (státní cena za Úder, 

cena Melantricha a cena země Moravskoslezské za Podzemní plameny a 

Tragickou duhu), byla zvolena do České akademie věd a umění a byla 

respektována jako velká umělkyně. Osobně ale strádala, potýkala se se 

zdravotními obtížemi a doléhaly na ni pocity smutku. 

Poslední dílo, novelu Don Pablo, Don Pedro a Věra Lukášové, 

dokončila krátce před smrtí, knižního vydání se nedožila. Zakončila v ní svou 

životní studii člověka, ale literárně nakročila směrem nových tendencí. 

Nedožila se bohužel ani úspěchu, kterého novela během krátké doby dosáhla. 

E. F. Burian ji nejprve zdramatizoval a hrál ve svém divadle D37 a potom 

roku 1939 i zfilmoval. Na rozdíl od ostatních děl Benešové vyšla v nejvíce 

vydáních, je jejím nejznámějším dílem a nejspíše také v porovnání s ostatními 

nejčtenějším. 
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3. Povídkářka 

Za svůj život Benešová napsala mnoho povídek, ale uveřejněno bylo 

třicet tři. Vznikaly většinou v rozmezí let 1900 až 1920. Začala je vydávat 

nejprve časopisecky (první roku 1900) a pak od roku 1910 i knižně. Vydala 

celkem sedm povídkových sbírek (Nedobytá vítězství, Tři povídky, Myšky, 

Kruté mládí, Tiché dívky, Oblouzení, Není člověku dovoleno), dva výbory 

(Chlapci, Rouhači a oblouzení) a posmrtně vyšla novela Don Pablo, Don 

Pedro a Věra Lukášová. 

Byla ovlivněna ruským (Čechov, Turgeněv), francouzským (Flaubert) 
. . 7 

i severským realismem a naturalismem (Strindberg) . Tvořila v době, kdy 

v literárním umění působilo mnoho směrů: psychologický realismus, 

naturalismus, impresionismus, secese, novoklasicismus, kubismus, 

expresionismus a další. Tato pluralita vyústila v mnohost a různorodost 

výsledných textů: v povídkách A. M. Tilschové se promítá naturalismus, 

u Sovy, Šrámka, Mahena, Těsnohlídka, Dýka a Svobodové secese či 

impresionismus, socialistický realismus u Majerové a bratři Čapkové 

experimentovali s mnoha směry. 

Na rozdíl od Svobodové, která našla prostředek literárního vyjádření 

v impresionismu a secesi, vybrala si Benešová novoklasicistní formu povídky 

a realistické zpracování, tedy pojetí spíše tradiční. Vedle rané tvorby 

Františka Langra (prvotina Zlatá Venuše, lyrické drama Noc, soubor Snílci 

a vrahové, dramata Svatý Václav a Milióny), novoklasicismem ovlivněných 

novel Krysař Viktora Dýka a Pankrác Budecius, kantor Antonína Sovy 

a prózy Josefa (Živý plamen) a Karla Čapkových (Mezi dvěma polibky) jsou 

její povídky tím nejvýraznějším projevem novoklasicismu v české literatuře. 

'její svět je svět severského smutku", F. Gótz. 1931. 89 
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Novoklasicistní povídka je charakteristická zjednodušenou 

vypravěčskou technikou, formovou kázní, účelnou a promyšlenou 

kompoziční výstavbou a slohovou kultivovaností. Typickými znaky povídek 

Benešové jsou krom výše uvedených prvků výrazné využití dialogu, vnitřní 

monolog, oddělení plánu vypravěče od plánu postav, zkratkovité zhuštění 

textu, aktualizace významu slov, minoritní využití slangu a hovorových 

výrazů, jedno dějové pásmo, vypracovaná pointa a zachycení výseku 

okamžiku života. 

V době, kdy se mladí autoři odvraceli od realismu a nacházeli své 

vyjádření v lyrizované a subjektivní povídce využívající hojně ich formu, 

rozhodla se Benešová pro formu silně epickou a z hlediska vypravěče co 

nejobjektivnější. Psala realistické povídky s naturalistickými prvky, ale 

dodala jim osobitý a originální charakter. Své příběhy orámovala konkrétní 

situací, místem i časem a vykreslila jednoznačně individualizované postavy. 

V procesu uměleckého zrání dospěla k potlačení osobnosti vypravěče na 

minimum a nechala postavy vystavět fikční svět skrze své promluvy 

a jednání. Její próza je silně intelektuální a dotýká se velkých etických otázek 

lidství, proto ve své době nebyla ani čtenáři, ani kritiky příliš kladně 

přijímána. Hloubku jejího talentu a umělecký přínos ocenila až následující 

generace, především její ochotu demaskovat a precizně bez přikrašlování 

ukázat lidský život. 

S postupem doby se čím dál více zabývala hledáním podstaty 

skutečnosti - její postavy jsou konfrontovány v okamžicích pravdy, ve kterých 

jsou zbavovány sebeklamu o sobě, o druhých i o společnosti, čtenáři jsou 

postaveni před kaleidoskop pohledů a zavádějících dojmů založených na 

subjektivním vnímání postav, aniž by byli autorkou dovedeni před jasné 

8 čerpáno z: kolektiv autorů: Česká literatura na předělu století. Praha 2001, str. 259 a Moldanová, Dobrava: 
Božena Benešová. Pralia 1976, str. 67-70 
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rozuzlení a odpověď na otázky. Benešová neodpovídá, není to ani jejím 

cílem; ukazuje ze všech možných stran senzitivitu a individualitu lidí, ale 

nekomentuje. Snad se tímto způsobem snažila najít pro sebe samu východisko 

z nezodpovězených otázek soukromého života, snad jakýsi řád v chaosu 

názorů a emocí, snad se pokoušela podělit o zmatek a relativnost lidské 

psýché. Psychologické pojetí její tvorby ji nutně muselo zavést k relativitě 

a nenalezení definitivní odpovědi, hledala totiž v člověku a jeho duši, která 

není a ani nemůže být zdrojem pravdy. 

Benešová patřila i k spisovatelům, kteří se vyjadřovali k problémům 

tehdejší ženy, zachycovali ženské postavy ve své tvorbě a různými způsoby 

bojovali za lepší postavení žen ve společnosti i uměleckých kruzích. Nelze 

o ní ovšem říci, že byla prvoplánově autorkou ženských témat, jelikož 

netvořila jen výhradně ženské postavy, ale zajímal ji člověk jako takový. 

V raných povídkách jsou sice hlavními postavami převážně ženy, nicméně 

motivem bylo spíš vyrovnání se s osobními otázkami a prožitky než výhradně 

emancipační tvorba. Její postavy mužů jsou stejně propracované a pro ni 

stejně důležité jako postavy žen. Přestože vydala sbírku s hlavními dětskými 

postavami (Tři povídky, později v rozšířeném souboru Chlapci;; Věra 

Lukášova), nelze o ní ani říci, že psala jen pro děti nebo o nich. Tyto povídky 

jsou nedílnou součástí jejího uměleckého i názorového vývoje. Zabývala-li se 

člověkem, musela se nutně dotknout i dětského hrdiny a jeho světa, aby její 

obraz člověka mohl být co nejúplnější. Psala proto o mladých, dospělých 

a občas i starších lidech. Její povídky je nutno nahlížet nejen jednotlivě nebo 

ve dvou obdobích, jak je rozdělila Moldanová, ale také jako celek, pestrý 

a široký, nabízející mnohostranný pohled na člověka a jeho život. 

Povídky Benešové zachycují tehdejší dobu, problémy, konflikty 

a konvence. I přes tyto dobové a dnes i našemu pochopení a porozumění 

vzdálené složky jejích fíkčních světů dotýkají se nás příběhy lidských bytostí, 
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ty v různých obměnách stále se opakující zápasy se sebou, ostatními i světem, 

ty bolestné procesy růstu a dozrávání, vycházení z dětské naivity a sobeckosti 

do prostého dávání přednosti druhým před sebou. Přestože svou tvorbu 

Benešová zakládala na intelektu, byla idealistkou. Věřila v sílu člověka 

změnit se, dospět a stát se nesobeckým, věřila v upřímnou a zdravou mravnost 

a slušnost, hleděla na člověka jako na východisko ze zakomplexovanosti duší. 

Člověk ale nemůže být zdrojem i řešením zároveň, protože nemůže být 

lepším, než je, nemůže sám dosáhnout standartu, který Bůh ustanovil, a tím je 

dokonalost. Byla humanistkou, a i když byla přísnou kritičkou lidí i života, 

obojí milovala a toužila pochopit. 
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4. Vypravěčka 
Povídky Benešové zaujmou pozornost výstižným vykreslením 

subtilních konfliktů, psychologicky propracovanými postavami a mnoho-

vrstevnatostí významů gest, slov a situací. Většina rozborů je proto 

soustředěna na interpretaci obsahové části povídek. Benešová je ale také 

talentovanou vypravěčkou. Její povídky jsou propracované nejenom po 

obsahové a psychologické stránce, ale také po naratologické. Benešová měla 

velký přehled o domácí i zahraniční tvorbě, čerpala z ní a učila se 

vypravěčskému umění. Velmi ji ovlivnilo Flaubertovo dílo, jeho proces citové 

výchovy"1, který ale Benešová ve svých povídkách překonala. Svými 

vypravěčskými postupy také překonala své současníky. 

Naratologie se při interpretaci textu zaměřuje na narativ, tj. literární 

druh, jehož složkami jsou pásmo řeči vypravěče a pásmo řeči postav. 

Z hlediska těchto mluvčích pak nahlíží na proces konstruování fíkčního světa 

a sleduje, jakým způsobem a do jaké míry se jak vypravěč, tak postavy svou 

řečí na konstrukci podílejí. Próza na přelomu 19. a 20. století v sobě nese 

stopy opouštění klasické formy narativu směrem k tzv. narativu modernímu, 

ve kterém se dříve jasná hranice pásma řeči vypravěče a postav rozmělňuje, 

mate až stírá a tím se také dynamicky prolíná objektivní představení fíkčního 

světa se subjektivním. Aplikují se nové typy promluv, především nevlastní 

přímá řeč, která posouvá plán řeči postav do řeči vypravěče zrušením 

grafického oddělení, a polopřímá řeč, stírající hranice mezi oběma plány ještě 

hlouběji a pomocí více prostředků něž předešlý typ. Vzhledem k tomu, že oba 

uvedené typy se často prolínají i s klasickými ztvárněními přímé řeči a texty 

tedy vytvářejí heterogenní útvar, byl zaveden termín smíšená řeč k označení 

takových úseků, u nichž je velmi složité jasně stanovit typ řeči. 
• 

9 G. Flaubcrt: Citová výchova 
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V povídkové próze Benešové je již od počátku patrná snaha odsunout 

subjekt vypravěče co nejvíce do pozadí, učinit jeho podíl na konstruktu 

fíkčního světa co nejobjektivnějším a tvořit daný příběh skrze promluvy 

postav. K tomu využila Benešová dialog, kterým v některých povídkách 

minimalizovala prostor promluvy vypravěče a dosáhla efektu nestrannosti 

vůči předkládané situaci. Postavy jsou těmi, kdo odkrývají vývoj příběhu, 

posouvají příběh kupředu postupnou konfrontací svých názorů a povah 

a zároveň se účastní proměny ovzduší a podstaty sporu. Jsou tedy zároveň 

tvůrci i proživateli fíkčního světa. Dále k tomu použila také er formu, 

typickou řeč realistického vypravěče, skrze kterou nechala ve skutečnosti 

promlouvat postavy. Její vypravěč je tedy objektivní, ale vyprávění zcela 

subjektivní. Z tohoto důvodu je její tradiční próza velmi moderní. 
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6. Povídky prvního období 
Jedná se celkem o osmnáct povídek, které až na pět Benešová postupně 

vydala ve čtyřech sbírkách v letech 1910 až 1923 (Nedobytá vítězství, Myšky, 

Kruté mládí, Tiché dívky). Vznikem ale spadají do doby před vypuknutím 

1. světové války, proto ji nereflektují. Společným rysem těchto povídek jsou 

postavy převážně žen nebo mladých dívek, které dospěly do bodu deziluze 

nebo životního prohlédnutí a musí se vyrovnat s nastalou situací. Jejich ideály 

naráží na konvence a zaběhlý řád společnosti a na jejich vlastní omezenou 

schopnost vymanit se z osobních představ a duševně vyrůst. V některých 

příbězích lze najít autobiografické stopy a v některých postavách autostylizaci 

autorky. 

V těchto povídkách se tříbí vypravěčský styl Benešové, vybrušuje se 

použití jazykového materiálu a prokreslenost psychologie postav. 

V následujících kapitolách se budeme zabývat vybranými texty prvních třech 

sbírek. Tiché dívky z roku 1923 nepatří mezi silné práce Benešové a vzhledem 

k tomu, že naším cílem je ukázat kvality jejích povídek, nebudeme se touto 

sbírkou zabývat. 

6.1 Nedobytá vítězství 

První sbírka, vydaná roku 1910 v Praze významným nakladatelem 

Josefem Richardem Vilímkem ml., obsahuje tři povídky: Z mladosti dvou 

smutných sester, Zákeřník a Vdova. Časopisecky byly uveřejněny v letech 

1904-1908. Nejstarší je rukopisně datována rokem 1903, kdy bylo Benešové 

již 30 let. 

Povídky jsou spojeny postavami žen - dvou mladých sester, dívky 

Nelly a vdovy. Nabízí tři příběhy na stejné téma existenciální pozice žen 

a mužů ve společnosti, tři úhly pohledu na snahu vyrovnat se s životem. 
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Název sbírky je příznačný. Vítězství, která by se zdála být na dosah 

ruky a jež lze vybojovat, se obracejí proti bojovnicím a zůstávají nedosažená 

i nedosažitelná. 

O co bojují dvě sestry Tomanovy? O útěk nebo o naplnění životního 

snu? Hledají možnost vymanit se ze světa, který je nudí, chtějí něco víc, 

o čem ale dokáží jen snít nebo pyšně rebelovat ve skrytu duše. Jejich 

vítězstvím zdá se být sňatek. Oba nápadníci chtějí bydlet v natolik dostatečné 

vzdálenosti od jejich strnulého rodinného domu, odkud se chtějí dostat, že 

souhlasit se sňatkem by mělo obě učinit nadmíru šťastné. Koho si ale 

vezmou? Jednomu nápadníkovi je v podstatě jedno, se kterou dcerou se ožení, 

v jeho odtažitém materialistickém světě nemají místo žádné city, natož životní 

láska. Manželství je byznys, sňatek uzavření obchodní smlouvy a manželka 

jako nový zaměstnanec firmy. Naopak světem druhého nápadníka probleskují 

emoce, a to dokonce tak složité, že vlastně ani on sám není rozhodnutý, 

kterou z Tomanových dcer miluje - jak v závěru říká Ida Katě: „...vše viselo 

jen na vlásku! Kdybys byla první večer upoutala Roberta ty, byl by 

nepochybně vzplál starým žárem a já jsem mohla dnes mít Amerikána." 

(B.Benešová, 1975, 44) Proto je jejich vítězství - sňatek - smutné o to 

víc,protože vědí, že díky němu opouštějí sice prostředí, které je dusilo, ale 

vydávají se do světa, v němž nebude o nic lépe, zařazují se přece do kolejí, 

které jim určily jejich rodiny a naplňují tak „blaho rodiny své" (tamtéž, 45). 

Vítězstvím pro Nellu je prohlédnutí falešné a zištné nabídky sňatku 

s mužem, kterého kdysi milovala a nejspíše by byl její životní láskou, kdyby 

ji jen nevyužil. Když přichází do jejího života podruhé, už se Nella nenechává 

svést a odmítá jeho návrh - rozhoduje se neobětovat vlastní život kvůli 

problémům, které byly důsledkem jeho nezodpovědných rozhodnutí. Vítězí 

nad konvencí přijmout nabízený sňatek a stát se vdanou ženou, ale toto 
• 

vítězství je otřeseno poté, co se onen muž zastřelí. Nella je konfrontována 
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tímto šokujícím činem, za který se cítí zodpovědná, vyvozuje z něj pro sebe 

morální soud a trestá se. Sňatkem s lhostejným člověkem se odsoudí do 

konvence. 

Vítězstvím protagonistky poslední povídky této sbírky je svoboda 

nabytá po letech nudného manželství. I toto vítězství se ale hroutí, a to 

mnohem hlouběji než v předešlých příbězích. Poté, co žena zjistí, že manžel 

zemřel dobrovolně, vítězství se stane pastí a ona zešílí. 

Všem hlavním hrdinkám se podařilo dosáhnout cíle, zvítězit, ale jen 

polovičaté. Jejich vítězství bylo jen zábleskem a zmizelo. V rozhodnou chvíli 

nebojovaly, a proto dosáhly jen polovičatého, jaksi ušmudlaného vítězství. 

V této sbírce je patrná inspirace Flaubertovými díly a motivem ,citové 

výchovy' postav, které byly nuceny přehodnotit své postoje vůči sobě i světu 

poté, co jejich představy o životě neobstály v konfrontaci s realitou. Při 

prvním otřesu iluzí nejsou schopné za ně bojovat, ale vzdávají se a rozhodují 

se žít tak, jak původně nechtěly. 

Z této sbírky se budeme detailněji věnovat povídce první, jelikož 

naznačuje směr, kterým se pak Benešová vydala jak tematicky, tak technikou 

vyprávění. 

6.1.1. Z mladosti dvou smutných sester 

Je to jedna z delších povídek dějových, rozdělená na sedm nestejně 

dlouhých kapitol. V expozici je představena bohatá rodina Tomanů, kolem níž 

je vystavěn děj. Starší Kata má být podle otcova rozhodnutí provdána za 

Čechoameričana Kalinu, kterého vůbec nezná a vzít si nechce. Mladší Idě je 

sice s nelibostí ale přeci jen tolerován vztah, ale k překvapení všech ho 

ukončí. Tím se otevře možnost, že by se místo Katy mohla stát cizincovou 

manželkou. Do tohoto napjatého ovzduší přijede bratranec Robert, kdysi 

velice zamilovaný do Katy, ale „rozumně" odmítnutý. Započne vážná hra, 

která ho získá. 
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Obě sestry netrpí nedostatkem hmotným - mohou mít, nač si 

vzpomenou. A přesto, nebo právě proto trpí - všechny bitvy, které by chtěly 

v životě vybojovat, jsou již pro ně vyhrány, nejdůležitější životní rozhodnutí 

učiněna a jim nezbývá než jen naplnit to, co pro ně bylo připraveno. Nejsou 

ničeny svým charakterem jako Dagmar v Hladině, nebo Oskar v Nesplaceném 

dluhu, ale znuděny pohodlností předem zajištěného života. Kata se sama sebe 

ptá: „Proč je všechno zde takové smutné? Den za dnem, rok za rokem jen ta 

můra?" (tamtéž, 10). Obě sestry jsou svým způsobem přecitlivělé, neboť 

nemusejí žít soběstačně, a příliš pohodlné na to, aby vyvinuly námahu 

potřebnou k realizování svých snů. 

Na počátku příběhu jsou obě sestry postaveny proti sobě: starší Kata se 

zdá být ušlechtilá a hodná, mladší Ida vypočítavá koketa; Kata je 

melancholická, Ida energická; Kata oběť otcova rozhodnutí, Ida „mazánek" 

rodičů, Kata doufající, že bratránek by ji mohl ještě milovat a zachránit před 

nechtěným manželstvím, Ida využívající situace k flirtu a posléze získání 

bratránka pro sebe. Na konci příběhu jsou ale obě stejné - smutné. Kata 

rezignovala pod věcností argumentů Kaliny, Ida po dosažení jediného cíle, 

který byla ochotná sama zrealizovat. Po získání manžela, se kterým se musí 

přestěhovat daleko od domova, jak toužila, už o víc neusiluje. K tomu, aby 

unikly svému světu, použily paradoxně té jediné cesty, která pro ně stejně 

byla připravena. Jejich malé vítězství bylo prohrou, jelikož nedokázaly opustit 

řád, na který byly zvyklé, i když se jim protivil. Proto obě také rezignovaly po 

zjištění pravdy o sobě - že nejsou schopné vyvzdorovat si jiný život, nemají 

sílu překročit sebe a vyjít z pohodlí. Uvědomují si, jak jsou stejné, jak obě 

„byly už tak unavené hledáním " (tamtéž, 44), nemají si co závidět ani vyčítat. 

Usmiřují se a i přes zklamání z nevyhnutelně nudné budoucnosti k sobě 

v okamžiku pravdy nacházejí cestu. 
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Příběh Katy je jedním z mnoha příběhů dívek, které se chtěly vzepřít 

„osudu". Kata se vzepřela jen v myšlenkách a nakonec souhlasila, vždyť byla 

„unavená hledáním a on přišel právě v rozhodné době" (tamtéž, 44). Ani Ida 

neuskutečnila žádnou ze svých bouřlivých představ, aby rozhýbala raškovické 

ovzduší. Jednoduše využila toho, že je bratránek stále naivní i přes všechny 

řeči o vyléčení z nenaplněné lásky, a zajistila si své pohodlí daleko od 

domova. Jistě obě měly velké sny o životní lásce a představy o vášnivých 

nápadnících, ale realita byla taková, že skončily jedna s bratránkem a druhá 

s jakýmsi druhem strýčka. Vdaly se, aby měly pokoj od výmluvných pohledů 

okolí a protože poznaly marnost svých představ o absolutní lásce. Přijaly 

pasivní roli, jež jim byla přidělena, jelikož nedokázaly být jiné, než jak byly 

vychovány. Výsledkem jejich vnitřní vzpoury byl jen smutný úsměv 

a sebelítostný pláč, který za nějakou dobu stejně přejde a ony si zvyknou. 

Přes veškeré ideály a silná slova nakonec bouřlivost obou sester vyšumí 

do prázdna a nekoná se žádná velká tragédie ani sláva. Jejich vzpoura 

proběhla jen slovně, v gestech a emocích, ale žádný konkrétní čin se 

neuskutečnil. Benešová touto povídkou navazuje na prózy o mladých 

dívkách, které se snaží vymanit z předem daného stylu života, ale dovedla 

sestry Tomanovy jen do pokusu, který nerealizovaly, protože se přeci jen 

chtěly vdát. Tato povídka má blízko k prvním pracím Růženy Svobodové 

a dívčí próze tehdejšího období. 

Již v raných povídkách lze nalézt jednu z charakteristických vlastností 

vypravěčského stylu Benešové. Je jím pluralita pohledů na daný problém 

a snaha o objektivnost. Z tohoto důvodu nalézáme zde i stanovisko rodičů, 

hlavních „viníků" neštěstí Katy a Idy. Autorka jim poskytla poměrně velký 

prostor, nechává je vyjádřit své motivy a pohnutky. U postavy matky je 

použita er forma budící dojem promluvy vypravěče, ale recipient cítí, že za 

těmito řádky proudí vnitřní monolog matky, která s radostí i obavami sleduje, 
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jak se naplnil její sen o budoucnosti dcer: „...Petr Kalina měl takový milý, 

vpravdě rodinný způsob přiblížit se jí...Bála se vlastně velice Katiny 

melancholické nepovolnosti, a sotva bylo po rozhodnutí, ujistila napřed sebe, 

že by nikdy, nikdy nebyla dceru přemlouvala ke kroku tak 

závažnému...A Robert byl vůbec splněným snem. Nebyl sice dosud vynikající 

partií, ale jeho budoucnost...mohla být skvělá... " (tamtéž, 42, upraveno MC). 

Tímto způsobem odsunula Benešová klasického vševědoucího vypravěče na 

okraj, oslabila jeho vliv a nechala postavu existující ve fíkčním světě podílet 

se na jeho konstruování. Postupovala stejně jako naturalisté, kteří usilovali 

o „nezúčastněnýpozorovatelský odstup vypravěče erformy"10. Zároveň tímto 

způsobem znejišťuje recipienta, jelikož již není tak jasné, na čí straně 

vypravěč stojí, a čtenář nemůže rodiče odsoudit tak jednoznačně, jako kdyby 

vnímal konflikt výhradně z hlediska dcer. Benešová netvoří ani černobílé 

postavy a tím pádem ani černobílé konflikty. Její fíkční svět je velmi blízký 

pravdě právě proto, že neformuluje jednoznačný soud, nepřiklání se na stranu 

žádné postavy, ale co nejobjektivněji se snaží podat zprávu z hlediska všech 

zúčastněných. 

Okamžiky pravdy, kterými Kata prochází, jsou recipientovi 

představovány chronologicky, odvíjí se prakticky před jeho očima, jako 

kdyby byl přítomen a mohl vše sledovat. Benešová nechává recipienta 

záměrně v nevědomosti, v její próze nenalezneme žádnou „nápovědu", 

recipient se vše dozvídá postupně jako na odvíjeném vláknu tak, jak se to 

dozvídají postavy. Tím autorka dosáhla efektu veliké realističnosti textu, 

jelikož i v reálném životě nemáme k dispozici žádné informace 

o budoucnosti, lidi známe jen do té míry, do jaké sami o sobě něco odhalí, 

takže se naše zkušenost odvíjí od kontinuálně zpřítomňované budoucnosti 

a postupného odhalování vnitřního světa lidí kolem nás. 
• 

10 L. Lederbuchová. 2002. 207 
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Benešová tuto povídku vystavěla na poměrně velké ploše sedmi 

kapitol. Ještě dává hodně prostoru vševědoucímu vypravěči, nechává ho 

konstruovat fikční svět prostřednictvím klasické er formy, především přinášet 

dodatečné informace o postavách. Tím je proto tato její povídka konvenční 

a realistická. Zároveň ale autorka zavádí prvky, které později charakterizují 

její styl. Především klíčové postavy odhalují mnoho o sobě skrze dialog, což 

je nástroj, díky němuž lze urychlit spád děje, zobjektivnit roli vypravěče 

i zvýšit realističnost textu. Postavy proto komentují a především odhalují další 

střípky pravdy, takže se podstata konfliktu posouvá do nových dimenzí. Krom 

toho již některé postavy nechává Benešová promlouvat vnitřním 

monologem11, i když zatím jen v menší míře. Používá nevlastní přímou řeč, 

graficky ji ale odlišuje nedůsledně, uvádí ji téměř vždy slovesem myslet nebo 

verbem dicendi (namlouvala si, říkala si). Nevlastní přímá řeč jí umožňuje 

učinit text zajímavější pro recipienta, vyhovuje autorskému záměru studovat 

psychologii postav a opět zobjektivizovat vypravěče. 

Děj je zachycen chronologicky, představuje jeden plynulý úsek a lze 

přesně zrekonstruovat časové rozpětí. Příběh se odehrává v rozmezí pěti dnů. 

Nejdelší je zachycení neděle, kdy se rozhodne o budoucnosti obou dcer, 

nejdůležitější události příběhu. Nejkratší je popis soboty, která pro vývoj děje 

není příliš důležitá, události pondělí a úterý jsou vynechány zcela a překlenuty 

strohou větou ,Jvíinuly dva dni" (tamtéž, 41). Finále příběhu, středa, je druhé 

nejkratší, protože k vyvrcholení již došlo. Přestože Benešová takto modifikuje 

čas, neuchyluje se - zcela dle pravidel novoklasicistní povídky - k žádným 

odbočkám od děje. Posuny v čase před přítomnost syžetu probíhají v pásmu 

vypravěče, slouží k doplnění nezbytných částí fíkčního světa, o kterých autor 

11 „Snad si toho muže ze zámoří vezme Ida, pomyslila si, vstupujíc zadní brankou do zahrady, a vezme si ho 
ráda. A já jsem věřila v její opravdovost! Litovala jsem ji, chtěla jsem jí pomoci, zatímco ona hrála jednu 
ze svých nejfalešnějších her. Jaké maličké, lehkomyslné srdce, bože můjI" B. Benešová, tamtéž, 13 
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usoudil, že je potřeba je explicitně odhalit. Jedná se bud1 o vzpomínky 
12 • • • • 13 

postav nebo o přemítání o minulosti vždy v souvislosti s přítomností. 

Postavy a vypravěč mluví stejnou řečí - nemluví nářečími nebo 

slangem, ale spisovnou češtinou jako vypravěč. Z hlediska lexika nejsou obě 

pásma promluv odlišena. 

Benešová také intertextově propojuje svůj fíkční svět příběhu 

s reálnými historickými osobami a jinými uměleckými díly. Zapojuje je 

funkčně k charakteristice postav („Mám právě takovou maminku, zaslzí, když 

vidí mé staré sešity, a slyší-li Schubertovo Dostaveníčko, zateskní dojemně... " 

tamtéž, 18n.) nebo situace (Kata o bratránkovi: „Myslila jsem opravdu, že se 

vrátí jako Hamsunův Jeník k Viktorii?" tamtéž, 19), díky čemuž dosáhne 

zkrácení textu bez vlivu na hloubku sdělované informace. K Oscaru Wildovi 

se hlásí Ida, když se snaží parafrázovat jeden z jeho bonmotů („Pochopila 

jsem, že člověk musí dělat něco hodně zbytečného, aby z toho měl potěšení. 

Wilde praví také cosi podobného, jenže tragicky." tamtéž, 28). Wilde 

vyznával estetiku, která považuje umění za nadřazené životu, v což věřila až 

do konce 20. let také Benešová. Z tohoto odkazu lze tedy vyvodit, že 

Benešová byla nejen obeznámena s Wildovým dílem a jeho názory, ale že jim 

byla do jisté míry kladně nakloněna. Díky těmto intertextovým poznámkám 

promítá do textu něco z reálného světa recipienta, vytváří přesah do 

skutečnosti a narušuje celkovou Aktivnost literárního konstruktu povídky. 

Tento postup není ničím novým a ani u Benešové netvoří výjimečný prvek 

její práce s textem. 

V této povídce je už nastíněn směr, kterým se Benešová vydala. 

Tematikou se bude i nadále soustřeďovat na většinou mladé lidi, převážně 
12 „Zvlášť Kata, ..... rozčilila se znatelně Robertovým listem, vzpomněla živě okolnosti, za kterých se s ním 

rozešla...." (tamtéž, 7) 
13 na str. 10 - 12 sc nejedná o dčjovou odbočku, přímo nesouvisí s fíkční situací, která tam nastala; přestože 

probíliá v pásmu vypravěče vševčdoucího, mohla by o tom klidné rozjímat Kata, zapadá to do její 
melancholické nálady, jisté sc ale jedná o příklad konstrukční funkce vypravčče 
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ženy, kteří se kvůli svému charakteru ocitli v konfliktu s realitou. Bude 

používat novoklasicistní formu, er formu, bude postupovat hlouběji 

v minimalizaci vlivu vypravěče na konstruování fíkčního světa, ještě více 

rozvine dialog a vnitřní monolog postav, zkoncentruje výrazivo k vytvoření 

mnoho významové zkratky a propracuje pointu. 
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6.2. Myšky 

Knižně vyšly roku 1916 v nakladatelství Jana Otty v Praze, obsahují pět 

povídek: Povídka s dobrým koncem, Pýří, Teorie, Lakomý osud a Myšky, 

časopisecky uveřejněných v rozmezí let 1906-1912. Rukopisná datace je 

k dispozici pouze u povídky Teorie (1906). Ve stejném složení vyšly ještě 

roku 1927 v nakladatelství Mttller a spol. v Turnově. 

Předcházející sbírka Nedobytá vítězství reflektuje Flaubertovu tvorbu, 

kdežto sbírka Myšky navazuje na literaturu ruskou, především na díla 

Lermontova a Turgeněva. Postava Urbana z povídky Myšky je typem tzv. 

zbytečného člověka: není schopný projevit své emoce, přiblížit se k lidem, ani 

změnit situaci, která se mu nelíbí. Nedokáže se začlenit do života, je 

neprůbojný, nesmělý, jen vykládá zahořklé rozumy, ale nekoná nic. 

Tuto sbírku je nesnadné pochopit, jelikož z velké části vyplývá 

z mentality společnosti v období, ve kterém vznikla. Pro dnešního čtenáře 

jsou obtížně představitelné maloměšťácké konvence a zaběhlé způsoby 

života. Nejsme již dostatečně schopni objevit a pochopit všechny náznaky, 

které do svého mnohovrstevnatého fíkčního světa Benešová zahrnula, jelikož 

se díváme současnýma očima na svět, který je nám cizí. Také přesahy 

jednotlivých slov, kterými charakterizovala nejen postavy, ale i celou situaci, 

nám dnes již unikají. Příkladem buď donžuán pana Náhlého z Povídky 

s dobrým koncem. Ještě v doslovu Jiřího Honzíka z roku 1956 se dočteme: 

„Jediný tento donžuán,..., nám přece nejen trapnost pana Náhlého a jeho 

světa, ale i ostře ironický smysl celé povídky odhaluje tak dokonale, že 

dokonaleji snad už ani nelze." (J. Honzík, 1956, 498, zkráceno MČ) 

Domníváme se, že asociace vyvolávané právě tvarem donžuán nelze vyvodit 

na základě dnes ještě známého donchuán či donchuán, a proto pro dnešního 

čtenáře ztratilo toto slovo něco z efektu, v jakém ho autorka použila. Již z něj 
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nejsme schopni vnímat, že pan Náhlý se užitím tohoto slova snaží představit 

jako člověk na výši, na stejné úrovni vzdělanosti jako Miloš, ale nesprávnou 

výslovností jen odhaluje, že tomu tak není. Procesu ztráty aktualizačního 

příznaku slov kvůli kontinuálnímu vývoji významů lexémů nelze 

pochopitelně zabránit, přestože kvůli němu dochází k ochuzení významovosti 

textu a ztrátě „šperků", kterými Benešová své povídky vyzdobila. Číst tyto 

texty bez přihlédnutí k tehdejším společenským zvyklostem ale také není 

možné, protože osudy postav vyplývají více právě z nich než z charakterů 

postav samotných. 

Myšky jsou také sbírka textů velmi psychologicky prokreslených. 

Benešová má smysl pro precizní detail a své konstrukty postav tvoří na malé 

ploše bez rozvláčných slov, zato ale koncentrovaně, a proto náročně pro 

recipienta. Krom toho zde opět neposkytuje jednostranný pohled ani na 

postavy, ani na jejich život, nevyslovuje jednoznačný soud, a tak je nesnadné 

vyznat se v jejích lidech, správně jim porozumět a udělat si závěr sám pro 

sebe. Postavy i jejich osudy jsou jakoby těžko uchopitelné, jelikož se nedají 

jednoznačně orámovat a zařadit do kategorií dobrý - špatný. Tím také 

představují pro recipienta výzvu a nutí ho pracovat s předloženým fikčním 

světem hlouběji. Domníváme se, že tyto povídky jsou jedny 

z nejnáročnějších, jaké kdy Benešová napsala. 

Sbírka Myšky je velice chmurná, depresivní a plná beznaděje. Lidé v ní 

žijí prapodivně, o nic téměř neusilují a když, tak jsou jejich touhy zcela 

sobecké. Nic v jejich světě není povzbudivé, nic výjimečného se neděje, 

a pokud ano, pak to není cesta k lepšímu životu, ale kruté vystřízlivění do 

dalšího a snad i většího trápení. Jsou to příběhy marnosti lidského života, 

beznaděje, omezenosti a nudy. Sama Benešová tuto sbírku nehodnotila 

kladně: „ Vždyť ty Myšky jsou smutná havěť v trudných chvílích lapaná, věru 

ne za pohody životní či umělecké, a žádná takzvaná objektivnost z nich 
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neudělá víc, než jsou: melancholická těžkopádnost." (D. Moldanová, 1976, 

55) 

Již úvodními větami navozuje autorka dojem bídy jak materiální, tak 

duševní, ošuntělosti a soumraku. Nesvítí zde slunce, nezní veselá hudba, 

budovy jsou zchátralé, okolí pusté a chladné, lidé utrápení, vysušení a bídní. 

Úvodní věta povídky Lakomý osud vypovídá o jejích protagonistkách vše: 

„Žili dva osamělí lidé na posměch sousedům a sobě k žalosti. " (B. Benešová, 

1927, 109) Konce příběhů jsou buď stejně pochmurné jako začátky, nebo 

i horší. Vkrádá se otázka, zda je vůbec možné vydržet takový život, jaký zde 

zachytila. 

Osudy a často i samy postavy jsou absurdní. Miloš Janík z Povídky 

s dobrým koncem je absurdně egoistickým narcistou, kterého snad nelze ani 

litovat, ani s odporem odsoudit. Jeho „oběť" Matylda je absurdní blondýnou -

stereotyp o krásné, sice hloupé, ale velmi vnadné plavovlásce je u Benešové 

pootočen do pitvorného obrazu: Matylda je ošklivá, vyhublá, chorobně bledá 

a vedle alespoň nějak vzdělávaného Miloše i prostá, až jednoduchá šedá myš. 

Amálie Holcová z Pýří je absurdně směšná svou slepou pýchou na vlastní 

počestnost a její manžel je směšný úřednický kariérista. Oba se nechají svést 

protřelým Herbertem a jejich omyl je absurdní svou jednoduchostí. Marta 

Horanová z povídky Teorie je pseudointelektuálkou a pseudopsycholožkou. 

Její mylné úsudky o manželovi, Erice a nakonec i o sobě jsou absurdní ve 

světle manželovy nevěry, která se odehrává přímo před jejíma očima. 

V Lakomém osudu jsou nakonec absurdně směšní všichni tři - Meta pro svou 

hloupou pýchu na dávno ztracenou společenskou hodnotu, její matka pro 

vyčpělou počestnost pyšné ženy a Emanuel Barda pro pyšné dobrodinství ve 

jménu pokrytecké čestnosti. A konečně Jenička \ Myškách je směšná svou 

naivní teatrální přecitlivělostí, se kterou pije Jedovatý" červený inkoust, 

Majoránek je směšný sebelítostnou pýchou hloupého starce, který „naletěl" 
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prohnané Žofínce, a Veleta ješitností primitivního záletníka. Všechny postavy 

bez výjimky jsou tedy nejen směšné, absurdní, ale také choré nemocí největší 

- pýchou. Jsou pyšné na svůj původ, bídu, intelekt, dodržování konvencí, 

postavení, průměrnost i nedostatky. Jsou samospravedlivé a je těžké k nim 

nalézt sympatie. Domníváme se, že ani Benešové nebyly tyto postavy 

sympatické a napsala je právě proto, že takový byl život kolem ní. 

Benešová postavy a jejich osud vykreslila nejen jako absurdní, ale 

i groteskní. Jsou nahlíženy s posměchem, a to krutým a zároveň bezmocným 

z poznání, že jsou si samy vinny svou malostí. Nejjasněji je grotesknost vidět 

v příběhu matky a dcery v Lakomém osudu. Obě čekají na muže, jedna na 

před lety odmítnutého nápadníka Barda, druhá na zámožného pána 

s vhodným společenským postavením, domnívají se, že ho nalezly v Bardovi, 

ale končí ještě směšnější než dřív: jedna stará, druhá nehezká, obě ale chudé, 

trapné a bez naděje. 

Příběhy jsou často prostoupeny pocitem nudy. Matylda si svou 

znuděnost neuvědomuje, jelikož není zvyklá přemýšlet více než o účtech 

a běžných starostech. Nudným je pro tvrdou Bětu i Miloš svým 

sebezbožňováním, přesto ale přináší trochu jinakosti do její vlastní nudy 

bídného života. Amálie trpí přímo chorobnou nudou a její povídka je studií 

života zabitého nudou. I obě Pekové se nudí - nemají prostředky na lepší život 

a jsou líné udělat změnu. 

Do očí bijící je lidská hloupost a omezenost zaznamenaná v mnoha 

podobách. S ní se pojí i sebeklam, kterým postavy trpí také. Milošův 

idealismus je jen obyčejným narcismem, Martiny teorie hloupostí, Metiny 

smyšlenky o jejím společenském postavení a charakteru otce chabou obranou 

proti kruté pravdě. Amálie uvěří ve svou výjimečnost a spřízněnost duší se 

zkušeným sukničkářem Herbertem jen na základě své domnělé počestnosti 

maloměšťáckých paniček. 
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Benešová nezachytila oslnivé silné charaktery, příkladně odvážné muže 

a ženy, ale slabé, nedokonalé, pyšné, směšné a především ubohé lidské tvory. 

Stejně jako jsou myši tvory žijícími ve špíně, temnotě podzemí a lidé se jich 

štítí, tak jsou i její lidské myši bídné. Jejich život je předem determinovaný 

jejich osobnostmi, není naděje na změnu. Tímto navázala na naturalistický 

směr. Vykreslila charaktery lidí, které ve svém okolí mohla studovat, neboť 

její svět pseudomorálky a nefunkčních konvencí tvořil přesně takové lidi, jaké 

ona zachytila v Myškách. Paradoxně tři myši ve stejnojmenné povídce Myšky 

jsou tím nejlepším, co Jenička v Lučinách nalezla, a kontrastují nejen 

s povahami lidí v Jeniččině životě, ale také s běžnými asociacemi o myších. 

Svoje bídné „myši" zastihla autorka v obyčejných situacích 

průměrného života. Hovoří o něm bez patosu a velkých gest, prostě a přesně. 

Myšky jsou povídky lidských pádů odehrávajících se v zapadlých koutech 

mimo hlavní dění, ale přeci jen. 

Nuda, charakterové nedostatky postav, zaměření především na nižší 

vrstvy společnosti (vyjma Miloše a Jeničky) a všední život obyčejného 

člověka jsou dokladem realistického pojetí povídek; absurdita, grotesknost 

a nevábnost jak vzhledová, tak charakterová patří k naturalistickému pojímání 

lidské bytosti. 

Vypravěčská technika je vyspělejší než v předchozí sbírce. Nalezneme 

zde dvě delší dějové povídky, dvě kratší a jednu situační (Teorie). Ta je 

vystavena téměř celá na dialogu hlavních postav. Všechny povídky se odvíjí 

od jednoho bodu chronologicky vpřed, neodbočují, tím jsou tedy opět 

novoklasicistní. Postavy i fabule jsou zjednodušené. Benešová především 

odstranila ty úseky pásma promluvy vypravěče, které dokázala vyjádřit skrze 

postavy. Benešová zde vážila slova a hledala nejpřesnější vyjádření, kterým 

dosáhla zhuštění formy a zmnohovrstevnění textu. Příběhy jsou výseky ze 

životů, ukazují jen, co je teď, a opouštíme je, když jsou dovedeny do ostré 
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pointy. Okamžiky pravdy, které postavy prožívají, jsou také koncentrovány 

a díky nim je příběh dynamický. 

Vzhledem k tomu, že všechny povídky Myšek považujeme za 

významné pro naši práci, budeme se v různé míře věnovat každé z nich. 

6.2.1. Povídka s dobrým koncem 

Spolu s Myškami představuje Povídka s dobrým koncem delší dějovou 

povídku sbírky. Dle studia dochovaného materiálu, jak se zmiňuje 

Moldanová, se jedná o text spadající do zamýšleného cyklu o Miloši Janíkovi. 

Benešová ho nejspíše psala s představou rozsáhlejší prózy, pravděpodobně 

románu, ale nikdy jej nerealizovala. 

Povídka je členěna do devíti chronologicky na sebe navazujících 

kapitol. Odvíjí se v nich příběh dvacetiletého zhýčkaného narcisty Miloše, 

syna bohatých rodičů a marnivých ideálů. Na plné rozvinutí své životní 

energie sice teprve čeká, ale čas si krátí samaritánstvím - povznášením 

omezené lůzy. „ Věřím v zušlechtění uměním," (B. Benešová, 1927, 17) říká 

Matyldě Gabryšové, jedné z obětí svého „nezištného" vzdělávacího 

programu. Poplete Matyldě hlavu, sobě ji poplete sám iluzemi o ní a vlastní 

úžasnosti. Když ale Matylda zmíní zrušení zasnoubení s dosavadním 

snoubencem a naznačuje, že by Miloš měl zaujmout jeho místo, Milošův cit 

se zvrátí do pohrdání a odmítne ji. Uteče do Prahy, kde nalezne další objekt 

svého samaritánství, velice chudou ale opravdu krásnou Bětu. Ta mu poprvé 

otevře oči, když se vysměje jeho povýšené lásce. Miloš se vrátí nejen domů, 

ale i k Matyldě, jenže i ta ho odmítne. Nakonec ho zesměšní Matyldin bývalý 

snoubenec. Miloš projde skrze okamžiky pravdy procesem citové výchovy14. 

Tu opouštíme poté, co je jedna z jejích fází ukončena. Benešová již v této 

14 dle F. X. Šaldy: „Jest jeden motiv, který se vyskýtá velmi často v prvních dvou knihách Boženv Benešové a 
karakterizuje je: motiv, kterému jest možno říci buď po Jlaubertovsku motiv ,citové výchovy' nebo po 
gončarovsku motiv ,obvyklého příběhu'. Citová výchova Flaubertova jest kniha odlučování se od 
romantismu, kniha vychování se k střízlivosti poznání... " (In: D. Moldanová, 1976, 52) 
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povídce ztvárnila výsek lidského života, který ji zajímal, dovedla ho do 

potřebné pointy a opustila. 

I Matylda projde okamžikem pravdy, ale jiným. Na počátku povídky 

byl její svět předem jasně daný a vymezený: vdá se za slušného muže, kterého 

sice nemiluje, ale s nímž prožije příkladné manželství přesně dle konvencí své 

společenské vrstvy. Nemyslí na minulost, protože byla každý den stejná, 

nemyslí na budoucnost, jelikož je determinována až do dne smrti. V jejím 

světě není nic nepřehledného, lidé i události jsou definovány stejně jako 

položky na účtech. Nic neočekávaného se nemůže stát. Jak je řečeno skrze 

Gabryše: .. V duchu byl srozuměn s dceřinou známostí, ale nebylo ne/menší 

příčiny k rychlému sňatku. Rok, dva...jemu bylo vše jedno, Matyldě také, 

Náhlému také." (B. Benešová, 1927, 11) Zemřela-li by ona nebo snoubenec 

ještě před svatbou, bylo by to také nejspíš jedno a z toho člověka mrazí. 

Z jednoho pohledu vypadá toto smýšlení jako omezené, neboť je prosté 

od strhujícího víru emocí, vášní a povzneseného intelektualismu, ale z jiného 

úhlu se dá říci, že Matylda byla v určitém smyslu schopná žít kvalitněji než 

Miloš. Na rozdíl od Miloše neměla nikdy k dispozici vyšší vzdělání, musela 

pracovat a starat se o domácnost, ale její představy o životě byly opravdové, 

realistické a uskutečnitelné. Naproti tomu Miloš, ne příliš vděčně studující 

práva, pocházel z bohaté a vzdělané rodiny, nemusel pracovat, ani se o nic 

starat, a přesto byl pro život nepřipravený a dalo by se i říci, že se pro něj 

nehodil. Jediné, k čemu jeho dobrá výchova a vyšší vzdělání vedly byly 

neurčité ideály, nejasná představa o budoucnosti, nesmyslné iluze 

abezcílnost. Hodil se opravdu pouze jen jako průměrné rozptýlení při 

nezáživné práci. Jak již bylo řečeno, postavy Benešové nejsou černobílé 

a percepce textu se při každém čtení mění. Vzhledem k tomu, že Benešová 

netvořila jednoduše průhledné postavy, ale složité charaktery, a neposky-

tovala explicitní „návod" na chápání postav, může při prvním a povrchním 
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čtení dojít k tomu, že si čtenář utvoří nesprávné závěry jak o postavách, tak 

o významu jejich chování. 

Setkáním Matyldy s Milošem dojde nejen ke střetu dvou odlišných 

mladých lidí, ale také světů. Miloš je pro Matyldu jako exotické ovoce, 

zmámí ji svými vzletnými řečmi a lichotivou pozorností, jakou Matylda zná 

jen z romantických knih. Dá jí naději, že by přeci jen mohla žít jinak, než jak 

je pro ni naplánováno. Ona ale pochází z rodiny maloobchodníka a podle toho 

také smýšlí o sobě i o životě: „Nemyslila ani na možnost lásky. Přísné 

a střízlivé názory otcovy dávno pronikly její duší. Naučil ji odmalička sebe 

samu považovat za něco velice podřízeného, za něco, co se cení jen dle 

schopnosti k práci a dle užitečnosti této práce, a naučil ji uctívat rozdíly 

společenské. Věděla, že nestojí příliš vysoko na žebříku, který pečlivě určil, 

a nikdy ji nenapadlo rmoutit se tím." (tamtéž, 18) Uvědomuje si svoji 

společenskou podřízenost vůči Milošovi, ale zároveň si je vědoma hodnoty 

vrstvy vlastní. Dotkne sejí proto, když Miloš v žárlivosti hovoří o eventualitě, 

že by se provdala za dělníka. To je v rámci konvencí její vrstvy nemyslitelné 

a ponižující. Nemůže smýšlet jinak, něž jak byla vychována, proto je 

pochopitelné, že když ji Miloš zahrnuje zájmem a nakonec i vášnivé líbá, 

chápe jeho chování jako první krok k následnému sňatku. Dle logiky svého 

světa tedy ruší zasnoubení s Náhlým a v dopise Miloši ho ujišťuje, že 

tatínkovi ještě nic neřekla, „chci mu to povědět, až se spolu ještě lépe 

domluvíme" (tamtéž, 31). Naproti tomu Miloš pochází ze světa, kde je 

všechno dovoleno, protože tam vládnou peníze. Přestože jeho rodiče s nevolí 

sledují společensky nevhodný flirt s trafíkantkou, dívkou pod jeho úrovní, 

nevyvíjí na něj příliš velký tlak, spíš mají obavy o pověst svého mazánka než 

jeho budoucnost. Miloš proto ani nemůže chápat Matyldino smýšlení. 

Jeho odmítavý a pohrdavý dopis tedy nezpůsobí jen zranění poblázněné 

dívky, ale zhroucení celého jejího života. Její další dopis je prostý a bytostně 
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zoufalý. Mluví z něj dívka, která je sice prostá, ale v tuto chvíli si uvědomuje 

s mrazivou jasností, že přišla úplně o všechno, co jí její svět byl schopen 

nabídnout, a nemá žádnou alternativu. Její „ Tak já teď nemám nic, zhola nic. " 

(tamtéž, 40) je nejsilnějším momentem celé povídky. 

Tato zkušenost Matyldu vyléčí ze snění. Na rozdíl od Katy i Idy 

nefantazírovala o velké lásce a poté, co se nechala jednou takovou láskou 

dle červené knihovny zlákat, dospěla k poznání, že taková láska je hloupost 

(říká Milošovi): Myslela jsem, že budeme míti v masopustě svatbu... a v tom 

jste přišel vy, a takové řeči se mnou vedl, knihy nosil, za ruku bral a dokonce 

i líbal. Mně to všechno stouplo do hlavy... Ale potom jsem měla dost času 

všecko si rozmyslit a pochopit, jaká to byla hloupost..." (tamtéž, 64n.). 

Nakonec ta ošklivá, průměrná trafikantka, o které by se dalo myslet, že je 

úplně hloupá, dokázala prohlédnout Milošovy sladce romantické řeči a vrátit 

se do střízlivé reality. Dokázala pochopit, že romány o lásce jen pletou ženám 

hlavu, ale skutečný život je úplně jiný. 

Příběh Matyldy by se dal charakterizovat také jako J a k chudá dívka 

málem k románovému štěstí přišla, ale nakonec přišla ke štěstí, které se dalo 

žít opravdově". Když se na konci příběhu Milošovi podaří přesvědčit 

Náhlého, aby Matyldu znovu požádal o ruku, zdá se, jako kdyby ve světě 

Benešové přeci jen existoval happyend. V jistém smyslu se totiž o šťastný 

konec jedná. Matylda se přeci jen vdá za Náhlého a v jejím světě opět bude 

panovat řád a klid. Nabízí se otázka, jak šťastný konec to je, když víme, že 

Náhlého nemiluje ani on ji a jejich manželství bude příkladně nudné. 

Benešová nedává žádnou jasnou odpověď, nechává na čtenáři, aby sám 

nalezl odpovědi. Tím, že předkládá situaci, aniž by k ní vyjadřovala osobní 

stanovisko, a zachycuje pluralitu možných interpretací z pohledů všech 

zúčastněných osob, přivádí čtenáře k tomu, aby přemýšlel nad jejími prózami. 

Její povídky nelze jen přečíst jako mnohé romány pro ženy, je nutno se nad 
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nimi pozastavit. Benešová také mnohé nechává nevyřčené, další vrstvy 

významů a možných vysvětlení jsou obsaženy v gestech, slovech a samotných 

situacích, a tyto vrstvy musí čtenář odhalit sám. Při každém čtení nachází 

recipient nové možné interpretace, jelikož každé pronesené slovo, každý 

pohled, každý tón hlasu lze vyložit jinak prostřednictvím odlišného úhlu 

pohledu. Kvůli tomuto vrstvení a této „nedovyřčenosti" vytvořila Benešová 

komplikovaný text, který je nejen pro tehdejšího, ale i dnešního čtenáře 

obtížně přístupný. O to více jsou její povídky lákavé, mění se při každém 

čtení a nabízí nové prožitky. Jsou jakoby nevyčerpatelné, ale také 

neproniknutelné. 

Benešová vyšla z tématu červené knihovny (o chudou dívku se začne 

zajímat bohatý mladík), ale pojala ho osobitým způsobem. Místo krásné 

chudé dívčiny ztvárnila docela ošklivou a nezajímavou „ vyšvihlou blondýnu 

chorobné pleti, mdlých světlých očí pod vysoko klenutým obočím a sotva 

znatelných tenkých rtů" (tamtéž, 9). Charakter Miloše nadsadila, jeho 

sebezbožňování a klišé o lásce jsou do očí bijící. On je ztělesněním 

hédonismu, chce prožitky, které přinášejí potěšení jen jemu, dokonce 

i Matyldu si stylizuje v bytost tajemně krásnou a lahodící jeho představám. 

Benešová použila nutné prvky typické pro četbu červené knihovny -

kradmé pohledy, toužení po dalším setkání, polibky a dopisy. Jenže tyto 

dopisy se odlišují od typických romantických psaníček. První Matyldin dopis 

sice budí dojem zamilovaného listu, Matylda se snažila psát vznosně 

a procítěně, ale o čem? O zrušeném sňatku a očekávání, že teď si ji vezme 

Miloš, tedy o zcela reálné zodpovědnosti. Ta ale do Milošova sladkého snění 

nějak nezapadá, působí jako disharmonický tón, jako příliš skutečný život. 

Miloš odepíše sbírkou klišé. Jeho dopis je trapný a Miloš sám je ještě 

trapnější. Poslední dopis, druhý od Matyldy, se o romantiku už vůbec 

nepokouší. Žádné ozdobné písmo, žádný parfém, jen obyčejný papír, 
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obyčejná tužka a obyčejná konstatování bez přikrášlení. Tvrdá realita. 

Benešová napsala příběh teorie romantických románů pro ženy provedené 

v praxi. Smísila žánr povídky červené knihovny s realitickou, až 

naturalistickou povídkou (postava Běty, vzhled Matyldy). 

V úvodní pasáži povídky představila Benešová prostorové pozadí 

příběhu. V jediném odstavci obsáhla celý obraz kraje: „ V malém moravském 

městě, rozloženém pravidelně na široké rovině, kde strom byl vzácností, 

v městě, v němž nebylo jediného pěkného stavení, jen žlutě natřené, střízlivé 

domy a smutně přikrčené chalupy, žil v jedné z ulic, které z kosočtvercového 

náměstí vedly přímo do úrodných lánů ječmene a cukrovky, starý kupec 

Gabryš se svou dcerou. " (B. Benešová, 1927, 9) Popis místa začala širokým 

záběrem celého prostoru, pak tento záběr zúžila na konkrétní domy, posléze 

ulici a nakonec na Gabryše a Matyldu, konkrétní lidi v jednom domě. Tento 

postup zužujícího se záběru až k detailu je typický pro realistické povídky 

konce 19. století. Z popisu okolního prostředí postupuje Benešová 

k vykreslení prostředí obchodu, Gabryše a jeho dcery, opět realistickým 

způsobem. V jistém momentu ale klasická narace přechází v moderní: 

„ (Matylda) měla ženicha... Jmenoval se Karel Náhlý a ucházel se o ní již třetí 

rok. Otec měl radost z této známosti, ale nepřál si brzkého sňatku. Věděl, že 

ztratí pak část svého dosud nikdy neobmezeného panství, a nedůvěřoval ani 

příliš budoucímu zeti, jako nedůvěřoval žádnému člověku. „Bude chtít 

provádět experimenty," myslíval si zlostně, „jistě bude chtít provádět 

experimenty..." (tamtéž, lOn.) V ukázce vidíme, jak er forma vševědoucího 

vypravěče přechází do er formy osobního vypravěče prostřednictvím 

vnitřního monologu (hodnocení Gabryše ohledně majetku: neobmezené 

panství, nedůvěra) a posléze se mění na nevlastní přímou řeč, byť graficky 

oddělenou uvozovkami jako řeč přímá („Bude chtít provádět... "). Následující 

odstavce již představují kombinaci vnitřních monologů a dialogů Gabryše 
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s Matyldou, které neprobíhají v přítomnosti zachyceného děje, ale jsou 

připomínkou, tedy ohlédnutím zpět. Poskytují potřebné informace 

dynamickým a pro čtenáře zajímavým způsobem. Z vnitřního monologu 

Gabryše, ze kterého lze vyčíst jeho názor na Matyldino zasnoubení, přejdeme 

plynule do mysli Náhlého a máme k dispozici jeho pohled na věc. Benešová 

tento přechod učinila velice rychlý: „ V duchu byl (Gabryš) srozuměn 

s dceřinou známostí, ale nebylo nejmenší příčiny k rychlému sňatku. Rok, 

dva.... jemu bylo vše jedno, Matyldě také, Náhlému také. Měl pěkné místo 

i vlídného šéfa..." (tamtéž, l ln . ) Kdo měl pěkné místo? Gabryš? Čtenář je 

donucen zpozornět, neboť autora tohoto smýšlení se dozví až na konci 

následující věty: „..., a nebýt touhy po samostatnosti, nebyl by si ani přál 

změny. A protože nedůvěřoval příliš této samostatnosti, dokud starý Gabryš 

žije, nespěchal se svatbou." (tamtéž, 12) Tyto myšlenky nemohou patřit 

nikomu jinému než Náhlému. 

Při tvorbě této povídky Benešová vyšla z klasického uměleckého směru 

i povídkové formy, ale vytvořila text na svou dobu moderní. 

6.2.2. Pýří 

Poměrně krátká povídka Pýří zachycuje pozvolné umírání manželského 

vztahu dvou příkladných, konformních a veskrze dobrých maloměšťáků. 

Jejich příběh lze přirovnat k žábě, kterou vhodili do hrnce se studenou vodou, 

pozvolna zahřívali, a aniž by si toho žába všimla, tak i uvařili. 

Plíživě se do manželství Jana a Amálie Holcových vkrade nuda, rutina 

a apatie. Jejich život je pozvolné uplývání bez vírů: sňatek, smrt právě 

narozeného dítěte, odcizení, samota a nevyřčený smutek jakoby vklouznou 

knim, aniž by způsobily větší než nezbytné vzrušení. Oba si uvědomují 

konečnost své existence a také, přestože se to bojí přiznat, marnost svého 

života. Jejich další dny jsou doopravdy jen posouváním se blíž k smrti. Jan 

řeší svou prázdnotu budováním kariéry. Nadchne se pro zbytečnou práci 
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a nachází v ní náhradní zdroj pocitu užitečnosti. Amálie nemá možnost 

budovat kariéru, žena její doby byla předurčena pro domácnost a výchovu 

dětí. Oni ale žádné děti nemají a poté, co Jan ve snaze pomoci své smutkem 

chřadnoucí ženě pozve tchyni, aby jí pomohla s domácností, je připravena i 

0 tu poslední možnost seberealizace. Upadá do apatie. Moc nemluví, 

neusmívá se, vyšívá nekonečné množství zbytečných pokrývek, polštářků 

a krajek, které nikdo nechce a neocení. „Život míjel hladce, spořádaně, nikdy 

se nepřihodilo nic vzrušujícího. Klid u Holců byl vzorný, ale jaksi leptavý. 

Nebýt staré paní, snad by byli manželé zapomněli spolu mluvit. Nikdy se 

nepohádali, ale mezera mezi nimi se hloubila a nebylo již možno necítiti ji. 

Nevěděli ostatně, co by si byli vyčetli." (tamtéž, 76) Stejně plíživě působí 

1 vypravěčský styl v této povídce. Fabule je rozvíjena chronologicky bez 

odboček. V první části povídky Benešová využívá er formu vševědoucího 

vypravěče, ve které utlumila jazykové prostředky, používá slova asociující 

strnulost, např. varianty slova tichý / ticho, klidný (život, domácí klid), 

netečný, vleklý. Věty jsou většinou delší, jednoduchá i složitější souvětí kupí 

za sebe informace tak, jak uplývají v čase, převážně v slučovacím poměru. 

Vše vytváří dojem ticha a hladkosti. 

Čím více se blíží okamžik změny, který přeci jen do jisté míry otřese 

životem manželského páru, tím ubývá vypravěčské er formy a prostor dostává 

živý a dynamický dialog. Finální scéna večeře sukničkáře Herberta u Holců 

doma je vystavěna dialogem a dokládá, že Benešová měla talent pro tvorbu 

textů vhodných pro divadelní a v dnešní době spíš filmové zpracování. Krom 

propracovaného dialogu nabízí Benešová mnohé k vnímání jako přes záběr 

kamery: vidíme zanedbanost Amalčina zevnějšku, předčasně zestárlou tvář 

azahořklý úsměv, apatii a nechuť rušit zaběhnutý styl života troufalými 

návštěvami nebo snad dokonce chozením ven. Vidíme ji v sluncem 

osvětleném pokoji, slyšíme hluk tramvají, kočárů a autobusů a pozorujeme, 
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jak s čelem opřeným o parapet pláče hořkým, zoufalým, za dlouhé roky 

nahromaděným pláčem. 

Povídka nabízí pohled na to, kam lidé mohou dojít, pokud žijí na 

základě vyprázdněných konvencí. Bezúhonný, všemi milovaný Holec se stane 

vypočítavým patolízalem a jeho hodná, vážná a především příkladně počestná 

žena se nechá velice jednoduše „získat". Do jejího nudného života přijde nový 

impuls - dokázat Herbertovi, že potkal ženu naprosto věrnou a bezúhonnou. 

Když dospěje k přesvědčení, že v něm nalezla člověka, který rozumí její duši, 

a musí s ním sdílet osud, nezvratitelně se vydá cestou obyčejné „příkladné" 

manželské nevěry: „Amelie neodpověděla. Před jejími přivřenými zraky stála 

vidina: zřela dopodrobna šerou Vodní ulici, v níž večer nebylo téměř člověka, 

zřela pokoj, jehož žaluzie přiléhaly tak pevně, že nepropouštěly ani paprsku 

světelného..." (tamtéž, 96). 

Benešová se dívá do nitra Amálie, orientuje povídku na ni a zpytuje její 

duši. Použila použila i motiv snu, který je typický pro pozdější surrealisty. 

Vzhledem k tomu, že tato povídka vyšla roku 1908, může se jednat spíš o vliv 

expresionismu s prvky dekadence, jelikož sen je plný černých předmětů. 

Doplňuje studii duševna Amálie o prožitek, kteiý není člověkem ovlivnitelný, 

ale přesto o něm a jeho psychice vypovídá. 

6.2.3. Teorie 

Velmi krátká situační konverzační povídka vybudovaná na rozhovoru 

dvou postav. Na rozdíl od povídek, ve kterých čtenář ví více než postavy, je 

tentokrát ponechán v omylu až do závěrečné scény. Tento záměrný klam 

recipienta tvoří paralelu k záměrné nevědomosti podváděné ženy, která popíjí 

čaj s milenkou svého muže, se kterým má tato její „přítelkyně" dostaveníčko 

hned po schůzce s ní. 

Marta je žena mezi třiceti a čtyřiceti lety, která si vystavěla životní 

jistotu a oporu na psychologických teoriích. Domnívá se, že díky nim chápe 
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každou ženu a je s to odhalit její charakter. Své přesvědčení se zaujetím 

vykládá o něco starší, již nepříliš krásné Erice. Ta před půl rokem ovdověla, 

ale nijak zvlášť se netrápí. Manžel je jí „vzdálenější než hrdina románu, 

čteného před dvaceti lety za maminčinými zády..." (tamtéž, 101). Martu 

jistým způsobem obdivuje a cítí se vůči ní méněcenná. I sama Marta Eriku 

podceňuje, považuje ji za milé, pošetilé dítě. Vzniká dojem, že Marta má 

převahu nad Erikou svou sečtělostí a inteligencí a Erika je jen trochu 

ustrašená, ušlápnutá naivka. Z jejich dalšího rozhovoru ale vyplývá, že 

Martiny teorie především o nevěře jsou ve skutečnosti mělké, krátkozraké 

a vůbec mylné. Jak už bylo řečeno, Marta je pseudointelektuálkou a nechápe 

zhola nic. Benešová zde opět postavila proti sobě teorii, tentokrát Martinu 

o ženách, mužích a nevěře, a praxi. 

Závěrečnou scénou dosáhla Benešová efektu šoku. Jen vyjde Erika ven, 

padne do náruče Martina muže, o kterém jeho žena prohlásila, že Je velmi 

sdílný a velmi věrný, mluví se mnou vždy upřímně. A nejčastěji o ženách, 

kterým výborně rozumí." (tamtéž, 102). Recipient prožije zjištění, že byl 

autorkou oklamán a veden k nesprávným závěrům. Přesně tak je ale (s)vedena 

sama Marta. 

Tato povídka je ukázkou výseku okamžiku pravdy. Nejde o převýchovu 

jedince, ale o nastavené zrcadlo, zobrazení sebeklamu a falše. Technikou 

postupného odkrývání prvků fíkčního světa dosáhla Benešová dvojího 

účinku: recipient čte o klamané ženě, aniž by to věděl, a zároveň je sám 

klamán. Kvůli vlastním presumpcím založeným na kusých informacích mýlí 

sám sebe. S tímto psychologickým efektem musela být Benešová 

obeznámena, aby se jí podařilo klamat recipienta až do vrcholného konce 

povídky. Cmí tak velmi jemně - vypravěč je díky dialogům zatlačen do 

pozadí a situace vypadá velmi věrohodně. Přesto obrat nevychází z pásma 

promluvy postav, ale vypravěče, a to tím, že na scénu fyzicky vstoupí další 
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postava, o které bylo předtím pouze hovořeno. Z rozhovoru obou žen lze sice 

vytušit jakousi důležitou úlohu Pavla Horana v životě obou, nicméně 

oklamaná Marta je nedůvěryhodným zdrojem informací a Erika nenaznačuje 

už vůbec nic. I Eričina nervozita je zprvu přičítána tomu, že spěchá na 

nějakou další schůzku a pravděpodobně již přijde pozdě. Potlačený výkřik 

směřovaný Martě si není recipient schopen správně dekódovat vzhledem 

k tomu, jaké poznatky má prozatím k dispozici. Jeho význam je také odhalen 

až příchodem Horana na scénu. To, co Eriku znervózňovalo, nebyla 

nedochvilnost, ale podezření, jestli Marta něco neví o jejím vztahu 

sHoranem. Stejně tak Eričin hovor o žárlivosti dává smysl až na konci 

povídky. Benešová tedy v textu nejenže některé informace neposkytla na 

správném místě, ale zároveň naopak některé informace poskytla tam, kde 

v dané chvíli působí nadbytečně. Tím vším dosáhla efektu klamu. 

6.2.4. Lakomý osud 

V této povídce ztvárnila Benešová své dvě nejubožejší postavy nejen 

z celé sbírky, ale i tvorby. Meta Peková je šestnáctiletá dívka, jejíž tvář už 

není hezká kvůli nastřádané pýše, posměšnému pohrdání a lačnosti po 

penězích. Je líná, namyšlená a zároveň zakomplexovaná. Její matka pomalu 

stárne do samoty, nestačí na svou dceru a nemá žádný smysl života, jen 

chiméru snu o tom, že se vrátí její dávný ctitel, možná stále zamilovaný 

a toužící jen po ní. Matka s dcerou se k sobě chovají nevybíravě: žijí 

v prudkých hádkách, trpkosti a vzájemné hořkosti. Matka dceři neustále 

připomíná, že především kvůli ní se vzdala lásky, dcera pohrdá matkou pro 

její sentimentální sen a věčné stěžování si na zemřelého manžela. Žijí 

v otřesných sociálních podmínkách, nemají téměř žádné peníze, jejich 

domácnost je zanedbaná a ony samy také. Tyto dva nevábné charaktery si 

Benešová vybrala, aby ukázala, jak lze z absurdní bídy klesnout do ještě 

absurdnější, kde nelze už ani plakat zoufalstvím. 
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Metě i paní Pekové se splní jejich sny: Meta konečně potká zámožně 

vypadajícího muže a podaří sej í ho zaujmout natolik, že ji osloví. Přestože se 

ukáže, že jde o Emanuela Bardu, toužebně očekávaného ctitele paní Pekové, 

Meta se nevzdává naděje, že na návštěvu k nim přijde kvůli ní. Naplněním 

snu paní Pekové je návštěva Bardy. Před jeho příchodem proběhne horečná 

snaha zakamuflovat bídný finanční stav rodiny. 

Obě ženy se tetelí očekáváním, že tentokrát k nim osud bude 

zaslouženě štědrý. Obě prožijí velké zklamání. Meta projde dvěma okamžiky 

pravdy: poprvé když pozná, že Bardu nezaujala a ani nezajímá jako žena, 

možnost sňatku s ním se definitivně rozplyne, ale zbývá ještě naděje, že by se 

mohl stát nevlastním otcem. Podruhé, když se domnívá, že se Barda pokusí 

vyřešit trapnou situaci „sociální" dávkou na přilepšenou. Již si v hlavě 

připravuje důstojně pyšnou řeč, ale Barda nakonec žádné peníze nedá, 

rozloučí se moralistickými slovy a odejde. 

Paní Peková je před návštěvou Bardy nadšená, neboť se naplnil její sen. 

Představuje si, jak jí Barda opět plamenně vyzná lásku a nabídne sňatek. 

Když se tak nestane a místo vyznání lásky slyší ódy na štěstí mravnosti, 

zhořkne její chlouba ctnosti. V okamžiku pravdy získává to, co kdysi zasela: 

prázdné řeči ve jménu morálky. Její ,osuď sice přišel, ale zanechal ji stejně 

chudou, bez jídla, bez řádného oblečení a nezvratně stárnoucí. Jestliže kdysi 

stáli Barda a paní Peková v protikladu: on chudý, ona bohatá, v den 

opětovného setkání nacházejí se opět v opozici, jen strany si vyměnili: on 

bohatý, ona chudá. A také: on kdysi toužící - ona moralisticky odmítavá, dnes 

ona toužící, ale on moralisticky odmítavý. 

Matka i dcera chtěly Bardu pro jeho peníze, jelikož vněm viděly 

splacení dluhu, jejž vůči nim osud měl. Obě se shodně domnívaly, že „není 

přece možno, aby osud byl k někomu tak krutý jako ke mně... " (B. Benešová, 

1927, 114), ale zakusí, že osud může být i krutější, především u lidí lačných 
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po penězích, vypočítavých, pyšných a falešných jako ony dvě. Prožijí vnitřní 

demaskování svého sebeklamu. Matčina letitá pýcha na zachování ctnosti 

vdané ženy, když jí kdysi Barda nabídl, aby spolu prchli, a ona odmítla, 

přestože byla v manželství nešťastná, se vrací jako bumerang. Slibný zdroj 

peněz a luxusu, stále svobodný a velice bohatý Barda, vycouvá zbytu 

s pitvorně obřadnou řečí: „Není-li nám již přáno setkati se v tomto životě, 

prosím vás o jedno: zachovejte mou památku ve stejné úctě, jako já zachovám 

vaši... Jak slastno je vědět, že nám odpustila ušlechtilá bytost, které jsme kdysi 

ublížili, že na nás vzpomíná daleko světského ruchu a rmutu se srdcem 

klidným a vyrovnaným, v bezelstné záři šedin..." (tamtéž, 130n., zkráceno 

MČ). Jeho patetická kostelní řeč působí v zchátralém a sprostém bytě 

nepatřičně a směšně. 

Benešová vždy usilovala, aby postavy samy vypovídaly o vlastním 

charakteru. Využívala proto nepřímou charakteristiku - veškeré rysy obličeje, 

pozice těla, oblečení i zvyky vypovídají nejen o zevnějšku a chování člověka, 

ale také o tom, jaký je. Propracovala proto řeči postav tak, aby přispívaly 

k dokreslení charakteru. Barda mluví až nezvykle obřadně, knižně a starobyle, 

na rozdíl od Mety a matky, jejichž mluva je obyčejná. Meta oslovuje paní 

Pekovou obhroublým máti, o Bardovi se nejdřív směšně vyjadřuje „...šilhal 

na jedno oko a kudrny měl jako negr, jenže ryšavé." (tamtéž, 113). Již 

v prvním rozhovoru Bardy a Metou se jasně ukazuje jejich společenský 

rozdíl, Barda říká: „Promiňte,...pozorujete zajisté, že vás sleduji již chvíli, ač 

věru není mým zvykem pronásledovali mladé dívky po ulicích. A mýlím-li se, 

neodpustím si nikdy své dotěrnosti. Ale nemýlím-li se, ne, vím určitě, že jste 

slečna Peková. " (tamtéž, 117, zkráceno MČ) Jeho šroubované, hyperkorektní 

věty působí v dosavadním charakteru fíkčního světa povídky jako exotická 

hudba vedle rozvrzaných dveří. Je třeba všímat si všech složek, kterými 

Benešová tvoří fíkční svět, neboť jsou úzce provázány. Stylovým rozlišením 
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promluv postav dosáhla Benešová v této povídce koncentrace významů, 

mohla povídku vytvořit na malém prostoru, ale s mnohovrtevnatým obsahem. 

Dnešní člověk se podstatě této povídky přiblíží již jen obtížně, neboť 

zachycuje svět a mentalitu, kterou již dnes nechápeme. Pohled na konvence se 

změnil, nevěra začala být některými dokonce až chápána jako normální 

a sociální rozdíly mezi lidmi jsou také nahlíženy jinak. I jazyk, který 

Benešová používá, stává se někdy překážkou porozumění. Význam některých 

archaismů lze si ještě domyslet (hrdlovati se o peníze, pocelovat dětské čelo), 

některé výrazy cizího původu nikoliv. Objevují se v důležitých kontextech: 

.,Mesalianci15 udělal tatínek, to bylo celé jeho neštěstí" (tamtéž, 113) nebo 

„Zevní poměry se změnily, ale raca16 ne." (tamtéž, 122) a pro recipienta je 

obtížné čerpat z jejich významové funkčnosti v textu. 

6.2.5. Myšky 

Myšky jsou nejdelší dějovou povídkou z celého souboru i všech 

vydaných povídek. Jsou titulní a nejtradičnější povídkou sbírky. Ve čtrnácti 

kapitolách sleduje vývoj mladé Jeničky Parmové, hodné a poslušné dcery 

ješitného sobce, pana berního Emila Parmy z nejmenovaného města. 

Název povídky Myšky se vztahuje ke třem ustrašeným myškám, které 

provázejí Jeničku na místě, kde se jí dostane vzdělání samotným životem. 

Také tři mladí lidé se objevují v této povídce a na nich lze ukázat tři typy lidí, 

které vychovala jejich doba. 

Nejméně je toho známo o Urbanovi, mladém učiteli, po kterém Jenička 

přebírá místo v Lučinách. Z jeho mluvy a z komentáře vypravěče vyplývá, že 

se jedná o člověka poněkud zhořklého. Přesné příčiny tohoto postoje nejsou 

odhaleny, Urban pouze naznačuje, že na vině jsou tamní lidé. Jenička je 

15 společensky nerovný sňatek, zejm. mezi osobou šlechtického a občanského původu. L. Klimeš: Slovník 
cizích slov, 1998, 478 

16 původ, z francouzštiny 
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zaskočena jeho hořkostí vůči lidem, ale na konci povídky má stejně hořký 

úsměv jako on. 

Urban je také člověk, který neumí navázat vztahy s lidmi, 

pravděpodobně se jich i bojí, a proto Jeničce radí: „Nebojte se myšek, bojte se 

lidí. Ano, lidí se bojte..." (tamtéž, 168) Není si příliš jistý sám sebou, působí 

spíš dojmem zraněného člověka s nízkým sebevědomím. Jak jinak by se dala 

vysvětlit jeho vděčnost za to, že o něj stojí tři myšky, přestože ví, že tento 

zájem je motivován zištností a potřebou nasytit se. Přestože se nechová 

pansky jako Parma, je jasné, že zůstal člověkem z města. Není schopen 

navázat vztah s jinými lidmi než ze své společenské vrstvy. Jak říká: „My 

nejsme Rusové a cosi v nás, Bůh ví, zda hrdost, marnivost nebo přeceňování 

inteligence, se stále vzpouzí skutečnému splynutí s lidem, s opravdovým 

vesnickým lidem. " (tamtéž, 171) Také neví, co chce. Nejprve je nespokojený 

s Lučinami, když z nich odejde, chce po nějaké době zpátky. Nemá jasný cíl. 

Je velmi citlivý a nevyrovnaný. Jeho nálady a vztahy s lidmi se mění podle 

toho, jak se cítí. Zamiluje se do Jeničky, ale není schopen jí to říct, pouze 

nejasně naznačuje, jelikož se stydí. Přestože se v Lučinách naučil nahořkle se 

usmívat pokrytectví lidí a hlouposti, nenaučil se rozhodně jednat. Není 

schopen zastat se paní Veletové, jasně Jeničce říct, že Veleta má po vesnici 

mnoho milenek, ani odmítnout Žofínčinu vtírávost. I přes jistou tvrdost jeho 

trpkosti je v něm stále něco změkčilého, co ho činí mužem neprůbojným, 

málo vybaveným pro novou dobu, ve které se ocitl, tedy zbytečným 

člověkem. 

Příběh Žofinky je více rozveden. Je to mladá, chudá dívka, která se 

vyučila švadlenou a šila nejen pro živé, ale i pro nebožtíky, aby se vůbec 

uživila. Sňatek s berním Parmou je pro ni tedy tím nejlepším, co se jí 

z hlediska zabezpečení života mohlo přihodit. Dle Jeniččiny logiky by měla 

být Žofínka vděčná, že směla být vybrána a přijít ke štěstí jako Popelka. Po 
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nějakou dobu to tak opravdu i vypadá, zdá se, že se Zofinka plně adaptovala 

a naprosto nahradila zemřelou paní Parmovou. Ale v rozhovoru s Jeničkou 

v noci před Jeniččiným odjezdem do Lučin vyplyne na povrch, že toto 

příkladné domácí štěstí není bez kazu: „ Ty šťastná, ty mladá, ty 

svobodná!...tobě patří svět a život! Budeš mít volnost a budeš mít lásku 

a všechno bude tvoje, po čem si sáhneš! Ale jsou lidé, kteří dobrovolně vešli 

do žaláře a konec je s nimi navždy! Je-li jim zoufale, musí si rty rozkousat, 

a chce-li se jim smát hořkým smíchem, musí jej udusit a otravovat se jím... " 

(tamtéž, 154n.) Je jen o deset let starší než Jenička. Je mladá, zajisté má své 

sny, ale vdala se za padesátiletého vdovce, který je zvyklý na určitý chod 

domácnosti a standart pohodlí. S ním neprožije vášeň ani dobrodružství, jen 

skleníkovou péči a umělou lásku, jejímž vrcholem jsou květinky na stole, 

nejlepší ovoce na talířku, lampička s růžovoučkým stínítkem a vyšívání. 

Vdala se bez lásky, jelikož si chtěla zajistit budoucnost. Přecenila ale své síly. 

Došla k poznání, že život s Parmou je pro ni duševním vězením, ze kterého 

nemůže uniknout. Kdyby bylo Parmoví alespoň o dvacet let více, mohla by 

chladně kalkulovat s jeho blízkou smrtí, ale s láskou omládlým mužem 

středního věku prožije svá nejlepší léta v nenaplnění a zklamání. Jenička jí 

nerozumí, jelikož smýšlí v rámci své společenské vrstvy. Pro ni je Žofínka 

stále chudou dívkou, která si sňatkem velice polepšila. Přestože se Jenička 

nepovyšuje tolik jako její otec, z její reakce vyplývá, jak moc o sobě smýšlí 

jako o honoraci. 

Žofínka se opět objeví v 9. kapitole, kde se vydá do Lučin ne navštívit 

Jeničku, ale využít příležitosti být s Urbanem sama a třeba ho i svést. Proto 

když přijede, je jako vyměněná. Směje se, vykládá živě a vypadá smířená se 

svým životem. Nedošla ale do stavu spokojenosti: „Deset roků jsem jehlou 

píchala a poplakávala, jedenáctý jsem v besídce seděla a plakala, ale 

v dvanáctým je mi všechno směšné, všechno, všechno... " (tamtéž, 207). Stala 
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se příkladnou manželkou pečující o churavého manžela, její srdce ztvrdlo 

realitou a ona si uvědomuje směšnost své situace. Když se jí nepodaří Urbana 

získat, ztvrdne její srdce ještě víc. Nudu a beznaděj své situace řeší jako 

nejspíš mnoho paniček její doby: zapíše se do mnoha spolků a tráví čas 

aktivitami všude jinde, jen ne doma s přecitlivělým hypochondrickým 

manželem. 

Nejpodrobněji je zachycen vývoj Jeničky. Na počátku povídky je to 

ještě dětsky naivní dívka, která životní výchovou dospěje ve stejně 

posmutnělého a nahořklého člověka jako je Urban. Žofínka jí před odjezdem 

říká: „Ale mne nesuď, dokud ti život očí neotevře..." (tamtéž, 156). Tento 

proces trvá poměrně dlouho a Jenička projde mnoha nepříjemnými okamžiky 

pravdy, než se její oči doopravdy otevřou. 

Jakousi výchovu již zažije před odjezdem do Lučin. Nejprve jí zemře 

matka, pak sejí znovu ožení otec a nakonec ji rafinovaně dostane z domu. Její 

dětská duše je konfrontována s faktem, že čerstvě zamilovanému otci překáží 

v jeho hnízdečku lásky. Jelikož je to ale hodná a velice poslušná dívka, udělá, 

co sej í řekne, a do Lučin odejde bez protestů. 

Stejně bez vůle se nechá ovlivňovat Veletou, mužem, který ponižuje 

svou ženou hrubostí a panovačností a také neustálými nevěrami. Není 

schopná prohlédnout jeho špatný charakter ani tehdy, když je svědkem, jak 

nutí svou ženu být jí poníženou služkou, ani když je konfrontována s jedním 

z jeho nemanželských dětí. Nedovede samostatně přemýšlet a dávat věci do 

souvislostí, je jen omámená Veletovým zájmem o ni, který pokládá za 

ušlechtilost. Nemyslí, nechává se jako loutka vést do vztahu, ve kterém ji 

Veleta chce mít. 

Jenička částečně otevře oči, když ji navštíví paní Veletová a prostým, 

ne úmyslně krutým způsobem hovoří o manželových nevěrách, 

nemanželských dětech, milenkách, které se radují, když dítě zemře, a o tom, 
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jak těmto holkám vždy pomáhá, když nikdo jiný nepomůže. Jenička nejprve 

nechce pravdu nahlédnout. Nechce ji dokonce vidět ještě ani tehdy, kdy 

pateticky páchá sebevraždu za pomoci červeného inkoustu. V jejím 

rozhodnutí zabít se je více pýchy než zoufalství. Když se probudí, uvědomí si 

konečně pravdu: o Veletovi a jeho ženě a především o sobě. Bylo životně 

nutné, aby zemřela její naivní a důvěřivá pýcha, která se vyhýbala řešení 

problémů a zodpovědnosti. Bez toho by Jenička nebyla schopná jít dál. Ve 

světě svého otce ani Velety již zůstat nemohla, a bez potřebné smrti 

nevyzrálých postojů nemohla vstoupit do světa Urbana a Žofinky. „Směšná 

byla její cesta k smrti, ale stačila, aby proměnila její bytost. " (tamtéž, 235) 

Již to není dětinská Jenička, ale dospělá Jana. Poprvé od počátku povídky 

rozmýšlí nad svými činy a zvažuje, jak bude řešit nastalou situaci: „A v siném 

ranním šerti, u doutnající lampy, nad prázdným šálkem, z něhož se chtěla 

dopiti zmaru, promyslila po prvé výstup po výstupu dojemnou a pitvornou hru 

své sladké, hloupé mladosti." (tamtéž, 235) Jedině díky tomu, že byla 

schopná nahlédnout a přijmout vlastní směšnost, mohla potom jednat. Odváží 

se jít za paní Veletovou a omluvit se jí, dojít za nadučitelem a nebát se 

,bojovat' za své rozhodnutí opustit Lučiny, odváží se slušně, ale přesto rázně 

odmítnout Veletu, když ji chce odvézt zpět do Lučin, postaví se čelem jeho 

nevyzrálým výhrůžkám a vybojuje si své místo v životě. Již není tím, kým 

byla, není „větším dítětem, než byli její žáci, tím, kdo nic nemyslel a každému 

člověku věřil i každému slovu, ba i každému výhružnému nápisu" (tamtéž, 

242, parafráze). Je sice osvobozena od otcovy dětinské nezodpovědnosti, ale 

její nový svět není veselý, bezpečný ani plný blaženého klidu. Je to svět, ve 

kterém se lidé usmívají, když se jim dějí největší krutá duševní zranění, 

a smějí se hořce vlastně všemu: lidem, světu, řádu i sobě. V jejím nahořklém 

úsměvu je ale odvaha žít opravdově bez přetvářek a klamu. Tento úsměv není 
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sebeobranou jako později u Oskara z Nesplaceného dluhu, je to výsledek 

poznání lidské slabosti a nedokonalosti. 

Postavou Jeničky reagovala Benešová na názory lidí, kteří říkali, že 

zajištěná kariéra a vzdělání žen je to, co potřebují. Jenička byla vzdělaná, bylo 

jí umožněno vystudovat učitelský ústav, a měla jistou práci. Nicméně 

v pedagogické činnosti nenašla naplnění svého života, jako učitelka byla 

neschopná, práce jí nepřinesla sebeuspokojení, cítila se prázdná a osamocená. 

Dosažené vzdělání a kariéra ji ani nevybavily pro život - měla předsudky, 

dělala zavádějící úsudky o lidech, naivně důvěřovala panovačnému sukničkáři 

Veletovi a dokonce byla tak hloupá, že nevěděla, že inkoustem, ani červeným, 

se nelze otrávit. Maturita ani zaměstnání ji neochránili před pochybnou 

známostí a ostudou, nezajistili ji bezproblémový život, byly jí k ničemu. 

Urban, Žofie a Jana jsou tři mladí lidé, kteří jsou konfrontování 

s realitou. Reagují každý jinak - Urban zahořkle, až sebelítostně, Žofie 

pohrdavě a únikem, jediná Jana řeší svou situaci přímočaře, bojuje čestně 

a čistě. Všichni jsou dětmi nové doby. Střetávají se se starým světem Parmy, 

paní Veletové i Velety, nepatří do něj a vzdalují se mu. Jsou to lidé svým 

způsobem dravější než jejich rodiče, ale také zraněnější, tvrdší a poznamenaní 

jakýmsi nevyslovitelným negativismem. Musí být jiní než jejich předchůdci, 

aby byli schopni vyrovnat se s první světovou válkou, která vypukla čtyři 

roky poté, co Benešová tuto povídku otiskla v Novině. Přestože v době, kdy ji 

psala, nemohla vědět, jak dramaticky se změní život v následujících letech, je 

pravděpodobné, že společnost a atmosféra se již začaly přetvářet, aniž by 

někdo zatím tušil čemu vstříc. 

Každá nově přicházející generace stojí před stejnou výzvou jako oni tři. 

Potřebuje se vyrovnat se světem a hodnotami, které jí předávají rodiče, najít 

své místo a vymezit se. Zároveň také musí čelit novým nárokům, s nimiž její 

rodiče nemají zkušenost a nemohou ji na ně připravit. Přestože příběh 
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vesnické učitelky je pro dnešního člověka nezajímavý, lze se identifikovat 

právě s tím procesem odlučování od hodnot rodičů a vybojovávání si 

vlastního místa. 

Převážná část povídky je vytvořena prostřednictvím er formy 

vševědoucího vypravěče. Dialogy se objevují méně, doplňují charakter postav 

a podílí se na dokreslení situace. Vyprávění se děje z pohledu Jeničky, co 

vnímá ona, vnímá i čtenář. Vzhledem k tomu, jak je Jenička naivní a jak se 

její úsudky o lidech liší od skutečnosti, je velmi nespolehlivým zdrojem 

informací. Čtenář sám si musí domýšlet a poopravovat názory na jednotlivé 

postavy i na situace. Na rozdíl od povídky Teorie má ale k dispozici indicie, 

díky nimž si může do určité míry vytvořit vlastní úsudek a konfrontovat ho 

s Jeniččiným. Jelikož často ví více než postava, může sledovat omyly a chyby 

protagonisty a není tolik vtažen do děje. 

Sbírka Myšky vyšla dva roky po vypuknutí války. Přestože obsahovala 

povídky vzniklé před ní a nijak ji nereflektující, svým chmurným tónem 

zapadala do ovzduší doby. Pro dnešního čtenáře je to sbírka velice náročná na 

pochopení, ale obsahuje poselství, které překlenuje doby. 
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6.3. Kruté mládí 

Tato sbírka vyšla pouze o rok později než předcházející Myšky. Stejně 

jako Nedobytá vítězství byla vydána v nakladatelství J. R. Vilímka. Ve 

stejném složení a u shodného nakladatele vyšla znovu v roce 1919. Její třetí, 

tentokrát rozšířené vydání vyšlo roku 1935 v Melantrichu. V prvním vydání 

obsahuje povídky Hladina, Stíny a Světlé vlny, časopisecky otištěné v rozmezí 

let 1907-1913, datace rukopisů není k dispozici. 

Svým pesimistickým laděním navázala tato sbírka na Myšky, ale 

v intenzitě pochmurnosti je předčila. Richard Weiner tuto pochmurnost 

Benešové vytkl, pokládal Kruté mládí za příliš pesimistické a domníval se, že 

Benešová tento pohled musí překonat, pokud chce být úspěšná stejně jako 

Svobodová." Benešová v této sbírce opravdu postoupila o krok dále 

vtragičnosti příběhu. Hlavní hrdinky prvních dvou povídek spáchají 

sebevraždu, jen hrdinka povídky poslední se zachrání a dokonce začne žít 

nový, mnohem šťastnější život. 

Postavou Dagmary z Hladiny a Marty ze Stínů vytvořila Benešová 

nový typ hrdinky. Předchůdkyní jim je Jenička z Myšek, ale pouze svým 

pokusem o sebevraždu. Jinak se jedná o charakterově naprosto odlišné 

postavy: Jenička je přizpůsobivá, důvěřivá, pasivní a naivní dívka, naproti 

tomu Dagmar a Marta představují cílevědomé ženy, které se nebojí 

uskutečňovat svoje záměry, ale jen do té míry, dokud není otřesen základ 

jejich bytosti. U Dagmary je to absolutní pravdivost a u Marty víra v lásku 

jako absolutní vztah. 

Název sbírky je vzhledem k obsahu povídek dvojznačný. Jak napsala 

Moldanová, osciluje mezi významy „Mládí, které je kruté ke svému okolí, 

nebo mládí krutostí trpící?" (1976, 53). I hrdinky zmíněné sbírky se pohybují 

17 R. Wcincr: Božena Benešová: Kruté mládí. In: O umční a lidech. Torst. 2002, 29 ln. 
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na této ose. Prožívají krutost života a zároveň jsou chtěně i nechtěně kruté ke 

svému okolí. V této sbírce vygradovala intenzita krutosti života, jejímž 

zachycením v různých podobách se Benešová zabývala od prvních povídek. 

6.3.1. Hladina 

Na rozdíl od ostatních povídek byla Hladina mnohokrát otištěna 

i mimo sbírku Kruté mládí. Poprvé byla uveřejněna časopisecky roku 1908 

v Novině, pak ve zmíněné sbírce Kruté mládí (1917, 1919, 1935), 

v souborech Rouhači a oblouzení a jiné povídky (1956), Don Pablo, Don 

Pedro a Věra Lukášová a jiné povídky (1962) a Povídky s koncem ne vždy 

dobrým (1975). Po povídce Myšky je druhou nejdelší, kterou Benešová 

napsala. 

V povídkové tvorbě autorky zaujímá z mnoha důvodů specifické místo. 

Zaprvé je první z řady velmi tragických příběhů završených smrtí. Ve starších 

sbírkách Benešové končily postavy buď rezignací, deziluzí nebo v nejhorším 

případě šílenstvím, ale Hladina je první povídkou, ve které dojde k fyzické 

zkáze hlavní hrdinky. 

Dalším důvodem, proč považujeme tuto povídku za specifickou je fakt, 

že v postavě Dagmary lze najít mnoho rysů samotné Benešové. Již v povídce 

Z mladosti dvou smutných sester je možné odkrýt autostylizační prvky, které 

se více či méně prolínají většinou povídek prvního období, nicméně Dagmar 

je sebestylizací nejvýraznější. Připomíná Benešovou svým intelektuálním 

založením, tvrdošíjností a velkými iluzemi. Její okolí ji moc nechápe, 

především kvůli smutku a prázdnotě, které pociťuje, jelikož si uvědomuje, že 

život musí být něco víc, než co je jí nabízeno rodinou i společností. Benešová 

se také musela vyrovnat s tím, že její nejbližší nechápou její ambice 

a smýšlení o životě. Dalším styčným bodem je vztah Dagmary a Ludvíka. 

Přestože Ludvík Dagmaru opravdu miluje, jejich vztah je konfliktní, protože 

oba do něj vstoupili s odlišnými představami a nehodlají z nich slevit. 
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V důsledku těchto představ si nerozumějí, protože od toho druhého očekávají 

něco jiného, než je jim nabízeno. Dávají to, co chtějí sami získat, ne to, co 

chce získat ten druhý. Benešová prožila s manželem deziluzi tohoto typu 

a nějaký čas si pohrávala s myšlenkou řešit svou krizi sebevraždou. V postavě 

Dagmary tento záměr uskutečnila, ale domníváme se, že sním již 

nesouhlasila. Dagmařino gesto neobhajuje, ani se mu neobdivuje. Dagmar 

vyslovuje přiznání svého celoživotního omylu: „ A jak pyšné bylo (děvčátko, 

tj. Dagmara) po celá léta na svou přísnost, na veškerou svou ctnost! „Příliš 

jsem soudila, příliš vysoko jsem chtěla... Všichni mne zklamali, ale nejvíc já 

sama sebe..." " (B. Benešová, 1956, 359). V těchto slovech zaznívá 

rozčarování nad zjištěním, že není tak ctnostná a pravdivá, jak si o sobě vždy 

myslela, a posměch vůči sobě kvůli poznání, že není tak dokonale ušlechtilá, 

jak si o sobě namlouvala. Benešová ji nesoudí, ale ani nezamlčuje nic, za co 

by ji mohli soudit jiní. 

Specifičnost tohoto textu v rámci povídek prvního období spatřujeme 

také v charakteru hlavní hrdinky. Mladá a perspektivní Dagmar není z rodu 

Matyld ani Jeniček. Je to odvážná, sebevědomá dívka, která je milována, a má 

všechno, na co si vzpomene. Její kamarádství s Ludvíkem nakonec přeroste 

ve vzájemnou lásku a mohlo by se zdát, že Dagmar, na rozdíl od ostatních 

postav, které Benešová do té doby ztvárnila, může být šťastná. Nikdo ji nenutí 

do konvenčního sňatku, Ludvík není žádný nemravný svůdce ani si ji nechce 

vzít pro peníze. Přesto Dagmar šťastná není a jejich vztah je vzájemným 

trápením. Když se dozví o tom, že se Ludvík byť jen na krátký čas sblížil 

s její jedinou přítelkyní Dorou, stane se milenkou člověka, který je jí odporný, 

a nakonec spáchá sebevraždu. 
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Dagmar je velice vyhraněnou osobností. Odmala jí rodiče vštěpovali 

zásadovost a upřímnost. Utvrzovali ji v pozitivistickém10 nazírání na svět 

a vychovali z ní vzdělanou, hloubavou a sečtělou dívku. Učili ji, že k opravdu 

dobrému životu stačí nelhat: „ Tvá řeč budiž ano - ano, ne - ne." 

(B. Benešová, 1956, 302), což je jedno z křesťanských přikázání vyslovených 

v Novém zákoně. Paradoxem je, že přestože rodiče Dagmaru vychovávali bez 

víry v cokoliv, natož v Boha, požadovali po ní, aby dodržovala toto 

křesťanské přikázání. Dalším paradoxem je, že pokud se rozhodli usměrňovat 

ji pomocí křesťanské zásady, neměli jí zamlčet to největší přikázání, kterým 

je: „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou 

svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: ,Miluj 

svého bližního jako sám sebe.' " (Bible, Matouš 22:36-39) Kdyby ji 

vychovávali především podle tohoto přikázání, nebyla by tak egoistická 

a neschopná opravdově se přiblížit lidem. Jelikož toto Bohem dané přikázání 

stále platí, prožívá Dagmar důsledek jeho porušení. Kvůli své neschopnosti 

odhlédnout od sebe sama, vnímat potřeby druhých lidí a milovat je se 

nedokáže vyrovnat s lidskými nedokonalostmi a připravuje se o normální 

vztahy s druhými. Trpí izolovaností, kam se dostala svými přemrštěnými 

nároky na druhé. Neví, že lze milovat člověka a zároveň nenávidět lež v jeho 

životě. Je omezena způsobem smýšlení, které do ní vložili její rodiče. Tím se 

na ní provinili a přispěli ke zformování charakteru, který „nese v sobě 

zárodek budoucí tragédie, defekt, který ji zbavuje již od narození schopnosti 

ke štěstí. " (D. Moldanová, 1976, 49) 

Dagmar byla vychovávána k tomu, aby svět, lidi a život vnímala skrze 

intelekt. Proto s ní bylo jednáno především v rovině jazykové komunikace. 

Trpěla nedostatkem rodičovské lásky, především jejích fyzických projevů. 

18 positivismus: „filozofický směr omezující poznání na popis a třídění pozitivních faktů a jevů daných ve 
zkušenosti; je kriticky zaměřený proti metafyzice, proti idealisticky a spiritualisticky zaměřeným filozofiím 
a opírá se zejména o přírodovědecky pojímaný obraz světa ", L. Klimeš, 1998, 596 
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Nejméně lásky prožívala od svého otce. Udržoval s ní výhradně slovní 

kontakt, a to ještě velmi zřídka. Nejčastěji od něho slyšela postesknutí: 

„Škoda, že nejsi hochem. V tobě je zárodek karakteru. ... Kdybys byla 

hochem, velmi bych litoval, žes neznala mého otce." (B. Benešová, 1956, 

302). Jaký otec řekne svému dítěti, že lituje, že se nenarodilo s jiným 

pohlavím? Jaký otec odmítne podstatu bytosti svého vlastního dítěte? 

Přestože je o Dagmaře řečeno, že „si věřila a měla se ráda" (tamtéž, 303), 

nesla si v sobě přesvědčení, že s ní něco není v pořádku, tedy že není tím, 

kým by měla být. Proto tolik lpěla na vlastní dokonalosti a chtěla, aby 

všechno bylo perfektní. Důsledkem byla veliká pýcha. Dagmar byla pyšná na 

svou pravdomluvnost, ale také na to, že kvůli neidentifikovatelnému smutku 

je někým výjimečným. Přestože na rozdíl od ženských hrdinek sbírky Myšky 

byla vytvořena jako ztělesnění dokonalosti lidských kvalit, trpěla stejnou 

nemocí jako ony: pýchou. A jelikož pýcha předchází pád, ohromnost její 

pýchy předznamenala hloubku jejího pádu. 

Její narušený vztah s otcem se promítl do vztahu s Ludvíkem, vůči 

kterému je chladná, jelikož není schopná přijmout druh lásky, který jí dává. 

Ona od něho očekávala, že jasně vysloví svou lásku: „Proč nemluví? Kdy si 

vše řekneme? Kdy se prolomí hráze mezi námi?... " (tamtéž, 316), ale on se jí 

snažil přiblížit přes emoce a fyzické projevy lásky. Těm nerozuměla, jelikož 

je nemohla zpracovat intelektem, nebyla schopná je přijímat a trápila sebe 

i Ludvíka. 

Dalším zajímavým rysem charakteru Dagmary je její neschopnost 

radovat se ze života. Z hlediska nároků na intelektuální a morální život 

člověka byla Dagmar tou, která je dokonale splňovala. Přestojí tato „výhoda" 

nepřinesla naplnění a Dagmar trpí prázdnotou a chladností: „ Dej mi, živote, 

srdce něčím nadchnout a rozpálit! Nenechávej mě tak toužit do prázdna. Pošli 

mi něco velikého a pravdivého...!" (tamtéž, 311) Kvůli nedostatku 
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opravdového emocionálního života jsou pro Dagmaru typická přehnaná gesta, 

vyhrocené názory a maximální nároky na lidi: „(Dora) Ctižádost dávno 

vyvanula, ješitnost se přenesla na jiné pole, ale já jsem zapřažena a doma to 

mám ošklivé." „ To je tragické!" zvolala Dagmar. Její družka se zpěvně 

rozesmála a pohladila ji po vlasech. „ Vaše utrpení se jmenuje velikášství, 

děťátko. Jak asi trpíte při vlastních drobných úrazech, když při prvním tušení 

cizího maléru nacházíte tak veliká slova? Jaký to blud, jaký milý, mladý blud, 

vybičovat každé nepatrně hoře až k trýzni!... A to vše proto, že jste nic nežila, 

že jste zhýčkaný a chráněný tvor s ohromnými nároky na život, kterého 

neznáte." (tamtéž, 320n., zkráceno MČ) Po Ludvíkovi Dagmar požaduje 

maximální vyjádření lásky, za přítele si vybere jen toho, koho bude schopna 

milovat, lásku si představuje jako dokonalou a pravdivou, sebe velebí pro 

naprostou pravdivost a nakonec se při první vážné krizi zabije. Jelikož není 

schopná vymanit se z představ o životě a skutečně žít, neváží si ani hodnoty 

vlastního života, tedy toho, že vůbec existuje, a není pro ni zatěžko svůj život 

ukončit. Tím se opět dostáváme k její pýše. 

Dagmar zemřela kvůli sobě a „na svou povahu" (D. Moldanová, 1976, 

49), jak prohlásila Růžena Svobodová. V okamžiku, kdy jsou její nároky 

konfrontovány s realitou a její dokonalost neprojde testem skutečného života, 

je nucena přiznat, že vše, čemu o sobě věřila, je sebeklam, a ona není lepší 

než lidé kolem ní. Kvůli své vyhraněné povaze, která chce buď vše nebo nic, 

není schopná tuto krizi překonat a s vědomím „smrti" duševní, tedy iluzí 

především o sobě, volí i smrt fyzickou, neboť se domnívá, že již nemá proč 

žít. Její tragédie nevyplývá z tlaku okolí, ale z hrdinky samotné. Její 

sebevražda není jen výrazem deziluze, ale také velkým gestem otřesené 

pýchy. 

Dagmar věřila v dokonalost člověka, především svoji. Je absurdní,, že 

ve skutečnosti byla obklopena lidmi, kteří nesplňovali její představy. Nejvíce 
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se sblížila s Dorou Rabanovou, nepoctivou, prolhanou a posměšnou dívkou, 

která jí nakonec svedla snoubence. Dora je pravým opakem Dagmary co se 

týká ctností, ale je také pyšná. Své sebepotvrzení vystavěla na pocitu, že má 

nadhled, a na ironii, prostřednictvím níž se udržuje v přesvědčení, že její život 

není tak bídný. 

Dalším pro Dagmaru klíčovým člověkem je Vít Havel, prapodivně 

úlisný muž, kterého od prvního setkání nemůže vystát. On je tím, kdo ji 

informuje o Ludvíkově nevěře s Dorou a také tím, komu Dagmar ze vzdoru 

poskytne Jistotu", kterou od ní chtěl Ludvík. 

Dagmara je dalším typem „lidského chrousta"19 (D. Moldanová, 1976, 

55), jehož studie Benešová ztvárnila ve sbírkách prvního období. Dagmar je 

završením tohoto pečlivého psychologického zkoumání. 

Z hlediska konstruování fikčního světa je zajímavý motiv řeky Moravy. 

Benešová ho použila hned v expozici povídky: „Za velikou zahradou tekla 

Morava, široká, líná a zrádná řeka." (B. Benešová, 1956, 302). Ve stejném 

znění ho zopakovala několikrát v průběhu fabule a nakonec jím vytvořila 

i finální obraz tragédie. Povídka je jím orámovaná nejen strukturně, ale také 

významově, neboť tento motiv koresponduje sDagmařiným životem. 

Benešová poprvé utvořila paralelu mezi přírodním jevem a postavou povídky. 

Adjektiva specifikující charakter řeky signalizují stav apatie a skryté 

nebezpečí, čímž napomáhají vytvořit atmosféru nejistoty a nedefinovatelných 

obav. Autorka tento motiv využila i pro jednu ze svých mistrných zkratek. 

Tím, že motiv umístila hned na začátek povídky, mu dala výlučný význam, 

který utvrdila opakováním. Na konci proto nemusí vypisovat, že Dagmar 

spáchala sebevraždu skokem do Moravy, ale k předání této myšlenky jí stačí 

uvést tento motiv znovu: „Příliš jsem soudila, příliš vysoko jsem chtěla... 

Všichni mne zklamali, ale nejvíc já sama sebe..." Byla to její poslední 

19 „Moje drahá Napajedla, ó vy jste se nepovedla svému tvůrci dobrému! Ač jsem prošla prachu spousfy 
potkala jsem jenom chrousty, ale nikde člověka. " B. Benešová: Domov. In: D. Moldanová, 1976, 239 
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myšlenka. Zámku nebylo třeba otvírat, byl již tak rezavý, že povolil při prvním 

doteku. A dole tekla Morava, široká, líná a zrádná řeka. " (tamtéž, 359) Motiv 

řeky je symbolem života, něčeho, co Dagmar nebyla schopná uchopit svými 

intelektovými schopnostmi. Je to život podivný - zrádný pro Dagmaru, neboť 

se jej snaží uchopit jen racionálně, líný, jelikož pyšná Dagmar, která pohrdá 

všemi a vším, není schopná radovat se z toho, co jí nabízí, a široký, 

nepoj atelný do představ, které si o něm Dagmar udělala. Užitím motivu řeky 

je tato povídka laděna lyricky, čímž se odlišuje od ostatních povídek 

Benešové. 
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7. Povídky druhého období 
Celkem jedenáct povídek představuje tvorbu druhého období Benešové. 

Byly vydány ve třech sbírkách {Tři povídky, Oblouzení, Není člověku 

dovoleno) a dvou rozšířených souborech (Chlapci, Rouhači a oblouzení) 

v rozmezí let 1914 až 1934. Předělem se mezi nimi stala 1. světová válka, 

která Benešovou lidsky i umělecky ovlivnila. Změnilo se její nazírání na 

člověka, začala tvořit postavy, které už nejsou omezené hranicemi sobectví, 

ale které dokáží překonat své , já" a nacházejí nový rozměr života v „my". 

Mezi sbírkami Tři povídky (1914) a Oblouzení (1923) pracovala Benešová na 

svém prvním románu Člověk, který vydala roku 1919. I vněm přinesla nové 

typy postav i nový pohled na existenciální problémy člověka. 

V první sbírce Tři povídky i v jejím rozšířeném vydání Chlapci 

představila Benešová své nové hrdiny: děti. Staly se součástí její studie 

člověka a jeho života. Jejich svět ale není harmonický, prožívají krize, ve 

kterých přicházejí o svou dětskou naivitu nebo překonávají sami sebe. Nejsou 

hodné a dobré, ale dokáží být kruté, posmívají se a zraňují v těch místech, kde 

to nejvíce bolí. Na konci povídky Kamarádi {Tři povídky, Chlapci) se tři děti 

rozcházejí jako nepřátelé, které nerozdělila hádka, ale předsudky, snaha 

zalíbit se druhým a být přijatý. Dva z nich opouštějí toho třetího, jelikož se 

chtějí začlenit do skupiny, kterou si idealizují; jeden je opuštěn, jelikož není 

kvůli svému původu začleněn, je outsider. Vcházejí do světa, kde již není 

dětská spontánnosti a důvěřivost, ale pokrytectví a vědomí zákona „přijatý -

nepřijatý", dnešní „in" a „out". Trpí ale všichni tři: „Minka a Karlík do něho 

vcházejí radostně, s pocitem převahy a s vědomím své privilegovanosti, malý 

Došek s hořkými slzami: ale všem v tu chvíli zemřelo srdce" (D. Moldanová, 

1976, 59). Naproti tomu Jiří Rubal ze stejnojmenné povídky je hodný, poctivý 

kluk, který se trápí pocitem, že je velice zbabělý. Srovnává se s Toníkem, 
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neposlušným, drzým a pyšným chlapcem, kterého považuje za nesmírně 

odvážného. Jejich vztah je nevyrovnaný jako u dětí z povídky Kamarádi, ale 

je v něm potenciál dobrého přátelství. Než se stihne rozvinout, je ukončen -

při bruslení na nedostatečně zamrzlé řece se Toník proboří, Jiří mu zachrání 

život, ale sám se utopí. Paradoxně je to pro něj vrchol jeho života: „A její muž 

opakoval silnými rty po ní: „Můj synu, můj nešťastný synáčku!" Ale Jiříkova 

tvář jevila štěstí. Veliká radost, která zaplanula v jeho pravdivé duši, když po 

prvé v žití mohl vykonati čin opravdu statečný a krásný, nezmizela ani s jeho 

mrtvého čela. Výsostným, bázeň i hrůzu přemáhajícím přísvitem prozářila 

jeho rysy, blaženým, hrdinským úsměvem utkvěla na jeho tuhnoucích rtech. " 

(B. Benešová, 1956, 301) Vzpomeneme-li si na Dagmaru, která ukončila svůj 

život v řece, protože zklamala samu sebe, a srovnáme ji s Jiřím, který v řece 

zahynul, aby zachránil jiného člověka, pochopíme, jakým vývojem Benešová 

prošla v pohledu na člověka a jeho soužití s druhými. 

Dalším novým prvkem v povídkách Benešové je zkušenost války. 

Zasahuje do života lidí a staví je před nové výzvy. Sobectví již nemá místo ve 

světě, kde nesmyslně umírají lidé, přecitlivělost a sebelítost kvůli 

malichernostem ustupují rychle tváří v tvář skutečnému a nezměrně velkému 

utrpení ne jednotlivce, ale ohromného množství lidí a morálka, ctnosti 

a konvence předcházejících generací jsou konfrontovány s opravdovými 

hodnotami jako je lidský život a pravdivost. Benešová napsala příběhy, ve 

kterých válka „vpadla" do spokojeného, zabezpečeného života a zničila ho. 

V povídce Jistota žijí manželé Mojmíra a Vily s dcerkou Vilutkou 

bezstarostný život. Vše mají zajištěno, jejich rodinné štěstí je tak 

neotřesitelné, že se až začínají nudit. Sarajevský atentát jejich jistotu ukončí, 

Vily jako voják bude muset jít na frontu a „ ten úžasný pocit srůstu, který spojí 

dva lidi tak, že je jim nemožno rozloučit se" (tamtéž, 417) vezme za své. 

V povídce Zajatá zkušenost války naopak pomohla Mileně zbavit se 
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sobeckého a podle jejích slov zbabělého stylu života, aby se mohla stát tím, 

kdo pochopil stejně jako její muž na frontě: „sdělte to Mileně,...vy jste z nás, 

kteří pochopili, že jde o jiné věci než o bezstarostné štěstí, o ženinu věrnost, 

o péči o synky." (B. Benešová, 1923, 137). Válka jí vzala bezkonfliktní 

manželství, muže a pohodlí, ale dala jí schopnost empatie a zájem o život 

jiných lidí. Realita války v povídkách Benešové zničila štěstí a některé 

postavy ji nepřežily, ale u těch, které zůstaly, se stala impulzem ke změně. 

Nové postavy Benešové vyrostly ze sebestředného pohledu na život k lidství 

vyjádřenému smýšlením „my", vlastenectvím a odvahou nasadit život, 

pohodlí i pověst pro něčí záchranu. 

Postavy Benešové nejen jinak smýšlejí než ty předcházející, ale také 

jinak mluví. V jejich spisovném projevu se objevují výrazy hovorové, 

nespisovné a slangové, čímž jsou jejich promluvy aktuální a autentičtější. 

Povídka Není člověku dovoleno ze stejnojmenné sbírky (1932) je 

důkazem umění Benešové používat zkratku a vyhrotit pointu. Povídka 

zachycuje jediný, ale absolutní konflikt matky a syna. Paní Betyna nesnese 

pomyšlení, že si její syn Gabriel našel nevhodnou známost a „z lásky" 

k synovi jedná. Přestože jeho dívku zná jen ze vzdálenosti okna a nikdy s ní 

nemluvila, ví, že před ní Gabriela musí zachránit. Nalže mu, že kvůli jeho 

známosti se zhoršil její zdravotní stav a brzy zemře. Gabriel se z lásky 

k matce s dívkou rozejde, přestože ji opravdu miluje. V okamžiku, kdy 

Betyna zjistí, že „oranžový jumper" - to nebezpečí počestných matek, je 

odklizen z cesty, zajásá a omládne jako kdyby nebyla matkou, ale milenkou. 

Nachází Gabriela, který prošel první světovou válkou a jen tak něčím se 

nenechá otřást, jak pláče nad ztrátou milované dívky i budoucí ztrátou 

maminky. Paní Betyna se kochá jeho utrpením a s pyšnou radostí mu svůj 

podvod prozradí. V Gabrielově promluvě celá povídka vyvrcholí: „Není 

člověku dovoleno...prolízat živé srdce jako prolízá červ zdechlinu!... Taková 
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tedy jsi?! Lhářka jsi! Ale lhářka je málo. Komediantka jsi! Ale komediantka je 

málo. ...Ó ano, měl jsem tě rád, nepochopitelně jsem tě měl rád... A tys mi to 

tak hezky zařídila - z lásky. Už ti o ni nestojím a sám tě už nikdy nebudu mít 

rád. Slyšíš dobře?... Neboť kdyby ta moje milá byla opravdu děvka pro 

každého a nicota a šlem zlé doby, takovou podlost by si nikdy nedovedla 

vymyslit, takovou, jakou vymyslila a provedla tvá počestnost!" „ Fuj tajfl!" 

odplivl si. Světnice se zatočila. Ale to se nezatočila jen světnice. Tentokrát se 

opravdu otřásl odvěký světový řád." (B. Benešová, 1956, 430n., zkráceno 

MČ). V jediném citoslovci vyjádřila Benešová to, co by ani v mnoha větách 

nešlo vyslovit. Naprosté zhnusení, odpor a také zděšení. Gabriel neplive jen 

na čin své matky, ale také na tu „počestnost", která ji k němu vedla, a na svět, 

který tato „počestnost" představuje. Plive, jelikož už není silnějších slov 

k vyjádření toho, co cítí. Závěrečnými třemi větami povídky „Světnice se 

zatočila. Ale to se nezatočila jen světnice. Tentokrát se opravdu otřásl odvěký 

světový řád." (tamtéž) dosáhla Benešová dramatické pointy i zkratky. 

Dosáhla v nich přesahu z malé, mezi miliony nepatrné místnosti, z jediného 

lidského minisvěta, až do makroprostoru celého světa a lidstva od počátku 

jeho stvoření. 
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8. Don Pablo, Don Pedro a Věra Lukášová 
Poslední dílo Benešové je hodnoceno jako nejlepší a také je 

nejznámější. Od roku 1936 bylo již 14krát vydáno, a to především velkými 

nakladatelstvími (6krát Melantrichem, 4krát Československým spisovatelem). 

Nejmladší vydání je z roku 1999 z nakladatelství Akcent s popiskou na obalu 

Jedna z nejlepších novel naší literatury". V rámci edice Česká knižnice je na 

rok 2007 připraveno další vydání s komentářem Zuzany Dětákové20. Novela 

vyšla i v rámci několika souborů21. Je součástí kánonu titulů k ústní maturitní 

zkoušce vydaného MŠMT v katalogu požadavků dne 4.10.2005. Patří do 

seznamu titulů převedených do Braillova písma v rámci internetové knihovny 
22 v BraillNet.cz . V rámci knihoven České republiky je nejčastějším titulem od 

Benešové, který knihovny poskytují k zapůjčení. Je jediným dílem, díky 

němuž „neznalci" Benešové usuzují, že je jim tato autorka povědomá. Přes 

tento úspěch novela bohužel nepatří mezi hojně čtené, jak dokazují knihovní 

registry výpůjček. 

Věra Lukášová je úplně novou postavou a z perspektivy všech postav 

Benešové se jeví jako zářící bod v černi. I celá novela je překvapivá -

přestože se zaobírá kritickým okamžikem, který mohl skončit tragicky, 

nakonec končí pozitivně a dokonce velice nadějně. Tak málo pochmurnou 

a drásavou povídku Benešová do té doby nenapsala. Jakoby příznačně uzavírá 

celé dílo Benešové a bylo autorkou dodiktováno těsně před smrtí. 

Hlavními postavami této novely jsou jedenáctiletá Věra z maloměsta 

Panova a patnáctiletý Jarka, pubertální kluk z Prahy. Věra není krásná 

vzhledem, je zatím docela ošklivá, chodí v ošuntělých šatech, protože je 

2 0 htjjW/vvww.kniznicc.cz/plan2004 In mi 
21 Rouhači a oblouzení a jiné povídky. Čs. spisovatel, 1956; Don Pablo, Don Pedro a Věra Lukášová a jiné 

povídky. Československý spisovatel, 1959; Don Pablo... a jiné povídky. SNKL, 1962; Don Pablo... a jiné 
povídky. Mlada fronta, 1984; J 

22 h t t p ; / ^ ' h o v n a 2 braillnet.cz/knihv/beletHe/inHpv htm 
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chudá. Ani Jarka není krasavcem z románu. Vůči ostatním klukům v jeho 

věku je poměrně malý, kvůli čemuž trpí komplexy jako Napoleon. A chová se 

stejně jako tento válečník - hodnotu, která mu podle něj chybí v centimetrech, 

dohání ostrými epigramy, záchvaty vzteku a nepřekonatelnými chvaty, 

kterými pošle kzemi každého soupeře. Přesto v sobě tito na pohled 

nedokonalí dospívající lidé skrývají mnohem důležitější kvality než je krásná 

tvář a ztepilá postava. 

Věra je neobyčejně zvídavá, bystrá, inteligentní, upřímná a přímočará 

dívka. Její aktivnost a cílevědomost, s jakou jde za rozřešením své záhady, je 

obdivuhodná. V přehlídce postav Benešové se nenajde žádná, která by se jí 

vyrovnala. Neřeší nějaké sebestředné malichernosti, ne ona řeší existenciální 

problém dotýkající se každého člověka, přesahující jednotlivce a zasahující až 

k tomu světovému řádu, který se otřásl v Není člověku dovoleno. Touží po 

pravdě, která se bude líbit Bohu, touží po pravé ctnosti a především touží 

naučit se rozeznávat dobro a zlo, aby poznala, že „svět není tak zmatený, jak 

se zdá" (B. Benešová, 1956, 492). Tyto touhy sice pramení z osobního 

chaosu, který Věrka prožívá ve vztahu s druhými lidmi a vůči sobě, ale 

nehledá v nich naplnění sebe, nýbrž spravedlnost. Její ještě dětská touha po 

tom, aby dobro zvítězilo, ji při čtení romantického románu na pokračování 

(dnes ho známe ve formě telenovel) vede k myšlence, aby uspořádala Boží 

soud, protože se potřebuje vyrovnat s nespravedlností, která se děje kladné 

postavě, potřebuje, aby zlem narušený řád byl opět v harmonii. Takže tam, 

kde neúplná řada sešitů končí vyhlášením soudu, navazuje Věra. Jedná se jí 

přitom nejenom o osud románových postav, tím soudem chce především 

pochopit sebe, lidi a svět. Chce pochopit, jestli její maminka byla špatná 

a opravdu svedla tatínka, jak naznačuje babička, maminka jejího tatínka. Chce 

poznat, jestli tatínek byl obětí lehkomyslné ženy nebojí kladl hříšné nástrahy 

a co to vlastně ty hříšné nástrahy jsou a jak se kladou. Jestli ona Věra je 
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špatná, protože se narodila až příliš brzy po svatbě, a proto ji babička nemá 

ráda. Soud nakonec neprovede, protože prožije něco, díky čemu pozná, že 

hrou na soud nelze nic poznat. Řešením je nakonec mnohem cennější 

a opravdovější životní zkušenost, která ji málem stojí všechno: panenství, 

skoro i život a svobodu. Přestože zná rizika, je ochotná je podstoupit, aby 

i ona mohla vědět na čem je. Proto jde ke starému panu Lábovi, přestože ví, 

že ji nezval kvůli osamocenosti, ale proto, že ji chce osahávat, nebo možná 

i něco dalšího. Přestože se její domněnka se naplní, je schopná se ubránit, ale 

myslí si, že pana Lába zabila. Když zjistí, že tomu tak není, rozhoduje se mu 

odpustit. Takového jednání nejsou dospělí často schopni a hle zde je ještě 

dítě, dostatečně pokorné ktomu, aby odpustilo. Věra pochopila, že každý 

člověk nese svou zodpovědnost, že neexistuje absolutně dobrý a zlý člověk, 

ale že si ty úlohy pletou stejně jako její dva míče, pochopila, že v každém 

člověku je něco zlého i dobrého, jen je třeba to rozeznat. Pochopila také, že 

ani ona není výjimkou, dokáže si to přiznat a tím duševně vyroste 

z jedenáctileté holčičky v dospělou mladou ženu. 

Od jedné třetiny příběhu Věru provází Jarka. Jejich první setkání 

vyvrcholí hádkou a rvačkou, ale něco se mezi nimi stane. Tento pubertálně 

pyšný chlapec je schopen ocenit Věřinu inteligenci a nakonec, když se mu 

Věra svěří, co prožila u Lába, nemyslí na sebe, na to, jak ji oslní novými 

epigramy, ani na to, že je přeci jen o pár centimetrů menší než Věra, ale na 

Věru, má o ni strach a chce ji ochránit. Přestože je Jarka na počátku povídky 

protivní a potměšilý, v rozhodující chvíli se ukáže, že je gentleman, ne 

takový, na kterého si s ironií hrál, ale opravdový. Jejich počáteční nepřátelství 

se překlene přes pubertální potřebu vybojovat svou hodnotu v očích druhého 

do rovnocenného vztahu. Přestože se na konci novely musí rozloučit na 

několik let, oba ví, že nalezli člověka, kterému mohou opravdově důvěřovat. 

Jejich vyznání lásky je ještě dětské, ale na rozdíl od Milošova z Povídky 
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s dobrým koncem upřímné, plné vzájemného respektu a opravdovosti. 

Nemusejí si mnoha slovy slibovat věrnost až za hrob, vůbec nemusejí mluvit, 

jelikož zkušenost, kterou společně prošli, jim poskytla důkaz o charakteru 

toho druhého a to je opravdovější a silnější než sladká slova. 

Benešová se v této novele dotkla jednoho z kritických bodů dospívání. 

Učinila tak s pochopením a taktem. Pro Věru a Jarku není rozhodující fyzická 

přitažlivost, ale charakter a vědomí, že se na sebe mohou spolehnout. Věrčina 

závěrečná slova, věnovaná explicitně babičce, ale ve skutečnosti také Jarkovi, 

vyjadřují podstatu jejich vztahu: „Já věřím v přátelství bez klamu v zápětí. " 

(B. Benešová, 1956, 495) 

Věra Lukášová je překrásnou novelou nejen po stránce obsahové, ale 

také vypravěčské. To, co čtenáře tak upoutá, je vypravěčská er forma, která je 

ve skutečnosti vnitřním monologem zúčastněných postav. Komu jinému než 

Věře by mohla patřit i úvodní slova: „Fičelo od Sierry Nevady" - v Čechách? 

Ano, právě v Čechách, kde si jedna dívka představuje slovutný soud na 

španělském dvoře a vše stává se pro ni Španělskem, i počasí. Čtenář je proto 

okamžitě přenesen do mysli postav, může si je lépe představit a vytvořit si 

k nim vztah. Klasický vypravěč se stal personálním, stal se reflektorem, neboť 

jeho úhel pohledu je zaměřen z pohledů postav. To umožnilo Benešové měnit 

úhel pohledu dle postav a vytvořit mnoho vrstev významů syžetu. 

Věra je i přes některé dospělé projevy stále dítětem, a proto je pro ni 

typická dětská představivost, kterou Benešová dokázala zachytit se všemi 

kouzly, která nabízí: „A v této chvíli byla Věra i velikým inkvisitorem i sličnou 

donou, ba byla i starým kastiliánským knížetem, který má v nejbližším 

okamžiku přivinout ztraceného syna khrudi... Ale jak provésti tento boží 

soud? Zahořela v ní vášnivá vůle k spravedlnosti. ... Zarděla se cudnou 

radostí, zbožným potěšením nad mocí, která jí byla svěřena. ... A veliký 

inkvizitor promluvil hlubokým hlasem: „ Ebro, Tajo, Quadalquivir!" Mělo to 
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hluboký smysl a znamenalo to: Ty, nade vše spravedlivý, rozsuď tuto velkou 

při a zjev celému světu, kdo je pravým synem dona Manuela! A kolem nebylo 

již pařezů, ani svátého listí, ani bílých poupat rozcuchané nevěsty, ale 

ohromný dav lidu prochvělého posvátnou hrůzou. A tento dav odpověděl teď, 

prose a vzývaje: „Barcelona, Valencia, Madrid, Toledo!" Tu uchopila Věra 

pevnou rukou dona Pedra, červeného zločince. Teď tedy... A zase tak náhle 

zafičelo. Ne v Pyrenejích, v jejím nitru. ... „Nepůjde to, dokud všichni 

nebudou opravdu mluvit španělsky," pochopila..." (B. Benešová, 1956, 

436n., zkráceno MČ) 

Věra se snaží pochopit svět prostřednictvím hry, která je jejímu 

dětskému vnímání nejbližší. Hra je surrealistický prvek a ukazuje, že 

Benešová reagovala na nové literární směry. V Hladině řekla Dora Dagmaře: 

„Věř, že mezi životem a hrou není pevných hranic..." (B. Benešová, 1956, 

332). Mínila ale záměrné, pokrytecké hraní si na něco, předstírání s úmyslem 

zahalit nelichotivou pravdu. Věra naopak použila tu hru, která patří do 

dětského světa, hraní si J ako" s účelem reprodukovat realitu, u Věry pochopit 

realitu. Hra zde není prostředkem k zamaskování, ale má sloužit k opaku -

k demaskování. Benešová si zvolila dětské hrdiny i jejich svět z toho důvodu, 

že jsou pravdivější a jistým způsobem čistší než dospělí a jejich svět. Její 

Věra a Jarka sice také předstírají - soud, Elvíru, výšku a neohroženost, ale 

v okamžicích, kdy musejí být pravdiví, tak odkládají masky a jsou takoví, jací 

doopravdy jsou. 

Benešová vždy velmi pečlivě volila slova, kterými konstruovala své 

povídky, koncentrovala významy a tvořila ostré pointy. Ve Věře se projevila 

její schopnost hravosti se slovy a zalíbení v aliteraci. Věra je fascinovaná 

slovy začínajícími na „o": „Omdlít! Jaké je to zase krásné slovo! zarazila se 

Věra náhle. A jak je vůbec podivné, že všechna slova, která začínají s „o ", 

jsou tak význačná, že při nich člověka napadá hned tolik věcí: Othello, 
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Orinoko, ochránce, obránce, olbřím - a především oblast!" (B. Benešová, 

1956, 434). Proto vše, co pro ni má zvláštní význam, pojmenovává slovem 

začínajícím touto samohláskou: její tajná skrýš je oblast, zelené houští 

v oblasti ochranná okrasa, vysoká šeredná zeď tvořící jednu stranu oblasti 

ochrana olbří a klády, na kterých sedávala a konala soud, odpočinek 

osamělých. 

Novela o Věře je čtenářsky nejpřístupnějším textem, který kdy 

Benešová napsala, a drží se v povědomí i soudobých čtenářů. Na první pohled 

by se mohlo zdát, že není tak náročná jako ostatní povídky Benešové. 

Výrazně jednodušší jazyk, pohled z dětské perspektivy, dětská fantazie 

a motiv hry mohou vést k dojmu, že tato novela je poměrně 

nekomplikovaným textem pro děti, ale pravdou je, že ústředním 

existenciálním konfliktem navazuje na povídky ostatní. Na rozdíl od mnoha 

pseudokonfliktů postav z jiných povídek musí Věra řešit skutečné a závažné 

problémy. Prožívá odmítnutí a cítí se nechtěná, proto se rozhodne poznat 

podstatu života, najít v něm své místo a málem se kvůli tomu stane obětí 

znásilnění. Musí také najít svou pozici ve vztahu s Jaroslavem. Na rozdíl od 

dvou smutných sester nerezignuje, nespokojí se s průměrem, ale naplní své 

cíle. V porovnání s Jeničkou uváženě jedná a k návštěvě pana Lába se 

rozhodne dobrovolně i přes nebezpečí, které ji tam čeká. A není ani jako 

Dagmar, nepotřebuje velká gesta, když zjistí, že i ona sama je dobrá i zlá, 

nepotřebuje prosit, aby jí život rozpálil srdce, jelikož její srdce již dávno hoří, 

je nadšené a miluje. Jak prohlásila sama autorka: „ Věra je správná holka... " 

(D. Moldanová, 1976, 80). Ve Věře konečně Benešová potkala člověka 

namísto chrousta. 
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