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Abstrakt 

Dizertace studuje český předválečný anarchismus jako modernistický směr zahrnující různé 

druhy aktivit, od politické propagandy přes návrhy sociálního uspořádání a promýšlení 

mravních hodnot až po úvahy o umění a literární tvorbu. Záměrem je představit literární texty 

anarchistů na pozadí ostatních typů vyjádření. Zároveň práce uvažuje o anarchismu 

v dobovém kontextu dalších politicko-sociálních, uměleckých a filozofických proudů, sleduje 

prolínání ideologických a estetických schémat českého anarchismu zejména se socialismem 

a feminismem, ale také s dekadencí, s filozofií Friedricha Nietzscheho nebo s projevy kruhu 

básníků a anarchistů v německém Friedrichshagenu. Práce se zabývá anarchistickým 

chápáním člověka a jeho vztahu ke světu a společnosti. Vzhledem ke koncentraci anarchistů 

na svobodného jednotlivce jsou prezentovány strategie emancipace od tradičních konvencí 

a institucí jako manželství, rodina nebo stát. Dále se práce věnuje reformám v oblasti morálky 

a všímá si podobností s feministickým obratem k vlastní tělesné a duševní zkušenosti jako 

východiska stanovení individuálních hodnot. Práce srovnává feministický důraz na intenzivní 

prožití vlastní smyslnosti a citovosti se specifickým užitím motivů sexuality a touhy 

v anarchistických textech. Protože se čeští anarchisté zaměřovali na řešení sociální otázky, 

zkoumá dizertace také anarchistický ideál nové společnosti založené na soudržnosti a na práci 

ve prospěch celku, řeší proto otázku, jak tento požadavek odpovědnosti vůči kolektivu 

koresponduje s důrazem na absolutní volnost jednotlivce. Klíčem k uchopení naznačených 

problémů jsou reprezentace těla, které se objevují napříč různými druhy textů. Záměrem je 

postihnout významy tělesnosti prezentované v literatuře a porovnat je s těmi, které jsou 

vyjádřeny v ostatních typech anarchistických projevů. Cílem není hledat v literatuře ideová 

prohlášení nebo společenské vzorce, nýbrž identifikovat postoj ke skutečnosti, k člověku a ke 

světu vyjádřený současně v literárních i neliterárních formách. Snahou je ukázat, že 

reprezentace těla v textech anarchistů nesou emancipační i totalizující významy. Intenzivní 

prožití vlastní tělesnosti je základem hodnot a jednání člověka, iracionální, smyslná zkušenost 

znamená odpoutání od měšťanského světa, od jeho logiky a konvencí, otevírá prostor tvůrčí 

svobody a v některých případech znamená prožití celku světa v sobě. Specifickou 

reprezentací je obraz těla jako stroje složeného z částí; toto pojetí dovoluje anarchistům 

zařadit člověka do nových společenských struktur, přidělit mu místo v systému i povinnosti, 

které má plnit. Práce ukazuje literární rozměr českého anarchismu jako podstatnou součást 

celého hnutí a jako zdroj významů shodných s těmi, které jsou prezentovány v jiných 

anarchistických textech. Zároveň ukazuje český anarchismus jako fenomén moderny ne zcela 

oddělitelný od ostatních hnutí. Při srovnávání s dalšími modernistickými směry poukazuje na 



 
 

podobné způsoby, kterými se anarchismus vyrovnával s krizí tradičních hodnot, a také na 

podobnosti v definicích individuality a její pozice ve společnosti. 

 

Klíčová slova: anarchismus, dekadence, erotická láska, feminismus, Friedrichshagen, krize 

hodnot, politika literatury, tělesnost, tělo, totalita, věčný návrat téhož, vůle k moci. 

 

 

Abstract 

The thesis focuses on Czech pre-WWI anarchism. It analyses it as a modernist movement 

comprising various activities spanning political propaganda, proposals of social organisation 

and thinking about moral values as well views on the arts and literary production. The aim is 

to present literary texts written by anarchists against a backdrop of other types of expression. 

At the same time, the thesis assesses anarchism in the historical context of other political, 

social, artistic and philosophical movements. We study the interweaving of ideological and 

aesthetic schemes of Czech anarchism, especially with socialism and feminism, but also 

concerning decadence, Friedrich Nietzsche’s philosophy and writings of the German 

Friedrichshagen poets’ and anarchists’ circle. The thesis focuses on how anarchism 

understands human beings and their relationship to the world and society. Given the 

anarchists’ focus on the free individual, we present strategies of emancipation from traditional 

conventions and institutions such as marriage, family and the state. We also concentrate on 

reforms concerning morals and similarities with the feminist turn to one’s own bodily and 

psychical experiences as starting points for setting individual values. We offer a comparison 

of the feminist emphasis on the intensive experience of one’s own sensuality and emotionality 

with how anarchist texts specifically use these themes of sexuality and desire. Czech 

anarchists also focused on solving the national social question and we therefore also 

concentrate on the anarchist ideal of a new society based on cohesion and work for the benefit 

of the community. This, in turn, forced us to deal with how one’s accountability to the 

community corresponds with the anarchist emphasis on an individual’s complete freedom. 

Our key approach to these issues is to study bodily representations as they appear across 

various types of texts. The goal is to compare the meanings assigned to corporeality in 

literature with meanings that appear in non-literary anarchist texts. The aim here is not to look 

for ideological proclamations and social formulas in literature, but to identify anarchist 

attitudes toward reality, humans and the world expressed in both literary and non-literary texts. 

We strive to show that bodily representations in anarchist texts have both emancipatory and 



 
 

totalizing meanings. Intensively experiencing one’s corporeality is the foundation of values 

and human actions. Irrational, sensual experiences mean freeing oneself from the bourgeois 

world with its logic and conventions and thus making creative freedom possible. In some 

cases, such experiences mean experiencing the whole of the world in oneself. There is also a 

specific representation of the body as a machine made up of parts; this approach enables 

anarchists to include human beings in new social structures and assign them a place in the 

system with duties they should have. The thesis shows the literary dimension of Czech 

anarchism as an important part of the whole movement and a source of meaning identical with 

those presented in other anarchist texts. At the same time, we present Czech anarchism as a 

modernist movement that is not completely separable from other movements of the time. Our 

comparison with other modernist movements shows similar methods by which anarchism 

addressed the crisis of traditional values as well as similarities in how individuality and its 

position in society is defined. 

 

Keywords: anarchism, body, corporeality, crisis of values, decadence, erotic love, feminism, 

Friedrichshagen, politics of literature, totality, the eternal return, the will to power. 
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Úvod 

 

Práce si klade za cíl studovat český anarchismus na přelomu 19. a 20. století jako rozmanitý 

soubor mnoha typů projevů. Výzkum se proto neomezuje na jediný typ textů, ale sleduje 

psaná vyjádření od propagandistických, přes teoretické až po literární. Úkolem je vřadit 

literární snahy anarchistů do kontextu sociálních vizí a celkového pohledu na svět, na 

společnost a na jednotlivce, tzn. chápat literaturu nikoli odděleně, ale na pozadí politických 

a teoretických aktivit. 

 Záměrem je také představit český anarchismus jako jeden z proudů předválečné 

moderny a jako takový ho vidět v souvislostech dalších modernistických hnutí. Podstatné jsou 

spojnice s dobovým socialismem, protože anarchismus v Čechách byl od počátku součástí 

dělnického hnutí a většina aktivit byla zaměřena na řešení sociální otázky. Oproti hlavnímu 

socialistickému proudu se anarchismus lišil důrazem na svobodného, nezávislého jednotlivce 

jako východiska sociálních konceptů, nikoli jako cíle snažení. V tomto zaměření na 

individualitu spočívá souvislost s ženským hnutím, resp. s tou jeho částí, která se na přelomu 

století místo prosazování všeobecné rovnosti práv obou pohlaví soustředila na nové pojetí 

člověka; individuální svoboda vychází v tomto pojetí z vlastních specifik jednotlivce, z jeho 

jedinečné tělesné a psychické konstituce, nikoli z práva určeného a vymáhaného plošně (státní 

legislativou apod.). 

 Studium se koncentruje na období od počátku 90. let, kdy se začala měnit strategie 

hnutí, upouštělo se od násilných metod a v časopisech se začalo uplatňovat širší spektrum 

témat, včetně zájmu o literaturu a umění. Druhý časový mezník je určen začátkem První 

světové války. Se vstupem Rakouska-Uherska do války se Srbskem byly zakázány všechny 

anarchistické spolky i časopisy, a český anarchismus v době války je proto možné sledovat 

jen obtížně, např. skrze aktivity jednotlivých osobností apod. 

 Následující část podává základní historický přehled oblasti, ve které se celá práce 

pohybuje. 

 

Český anarchismus v Rakousku-Uhersku 

Anarchismus se v Čechách objevil jako součást hnutí pracujících v 80. letech 19. století. 

České země byly v té době nejproduktivnější průmyslovou oblastí v Rakousku-Uhersku 

a anarchistické spolky začaly vznikat v nejvíce průmyslových oblastech, tzn. v západním 

a v severním pohraničí a ve velkých městech. Model 80. let byl osvojen z německého 

příkladu; české dělníky, horníky a proletáře v průmyslových městech severního pohraničí 
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ovlivnily zejména myšlenky německého anarchisty Johanna Mosta. Tato forma českého 

anarchismu byla vyjadřována negativním radikalismem a přímou akcí (propagandou činu, 

terorismem). Je relevantní zmínit, že Češi byli zároveň nejvíce gramotným národem v říši, 

dokonce mnoho českých dělníků umělo číst a psát, což bylo důležité pro dobré postavení 

časopisů.
1
 

 Role násilných metod k prosazování zájmů počátkem 90. let klesala. Jako nový proud 

se začal formovat umírněný intelektuální způsob. Pojem anarchismus nebyl v tomto období 

příliš používán. Místo něho se přívrženci hnutí označovali nejčastěji jako „neodvislí 

socialisté“. Důvody uvádí Václav Tomek dva, prvním byla potřeba vymezit se vůči sociální 

demokracii jako největší platformě dělnického hnutí, ale přitom se prezentovat jako socialisté; 

druhým důvodem je pak i snaha distancovat se od násilných tendencí, protože „pojem 

anarchismus v široké veřejnosti a zejména v oficiální společnosti asocioval s teroristickými 

činy, jejichž aktéři se hlásili k anarchismu a které v 90. letech otřásaly veřejným 

míněním“ (Tomek 2002, s. 45–46). Aspekt násilí nebyl z anarchistického konceptu na začátku 

devadesátých let zcela odstraněn, rozdíl oproti předchozímu období však spočíval ve snaze 

nesoustředit se úzce na samotné protistátní nebo protikapitalistické akce, ale popsat myšlenky 

hnutí v širších souvislostech společenského pořádku, tím se odpoutat od čistě negativního 

přístupu a předložit ideál, ke kterému je třeba směřovat. Tradiční témata jako politické 

aktuality, kritika sociálních podmínek dělníků, prvomájové agitace aj. sice v časopisech 

zůstávala, byla však doplněna mnoha teoretickými články, historickými přehledy či esejemi. 

Některé z nich měly dokonce charakter duchovních pojednání a pokoušely se odpovědět na 

základní otázky lidské existence nebo popsat povahu světa jako takového. Základním cílem 

těchto spirituálně laděných úvah bylo popsat určitý světový nebo společenský řád a stanovit 

jednotlivci jeho úlohu v něm. 

 Promýšlení nového společenského pořádku se konkretizovalo v článcích kriticky 

zaměřených na některé instituce (kromě státu a církve také na manželství či rodinu), na 

tradiční společenské role, ale také na otázky životního stylu a zdraví, na problémy jako 

                                                           
1
 K problematice Českých zemí na konci 19. století viz např. příslušné díly Velkých dějin zemí koruny 

české, zejména Borovička 2012 a Borovička 2013, dále práce Otto Urbana (Urban 1978, Urban 1982 

a Urban 1991) nebo dobová publikace Albína Bráfa Studien über nordböhmische Arbeiterverhältnisse 

(Bráf 1881); k dějinám Rakouska-Uherska v tomto období viz např. Dějiny Rakouska (Hlavačka a kol. 

2010) nebo jednotlivé svazky studie Die Habsburgermonarchie 1848–1918 (Wandruszka & 

Urbanitsch 1973–1989, Rumpler & Urbanitsch 2000–2010); k situaci anarchismu v Čechách na 

přelomu století, včetně raného českého anarchismu 80. let, viz Štěpán 1966, Tomek 1996, Tomek 

2002 a Tomek & Slačálek 2006. 
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alkoholismus nebo řízení porodnosti. Rozšíření tematických oblastí směrem k běžným 

problémům zdraví, hygieny, antikoncepce apod. ukazuje, že v 90. letech přestal být hlavním 

objektem zájmu anarchistů globální řád samotný, tedy protesty proti stávajícímu 

kapitalistickému a buržoaznímu zřízení a návrhy alternativ. Pozornost se začala obracet na 

jednotlivce, a to nejen na funkční aspekty jako způsob jeho emancipace či etické požadavky, 

tedy na operace spojené s jeho pozicí ve společnosti, ale vůbec na charakter jednotlivce, 

podstatu člověka vůbec. Definování kolektivního řádu začalo být odvislé od charakteristik 

individuality. 

 Přibližně v polovině 90. let se k uvedeným tématům anarchistických časopisů připojily 

umělecké a literární kritiky, promýšlení funkce umění a jeho role ve společnosti. Tento trend 

je spojen zejména s osobností S. K. Neumanna, s přispěvateli jeho časopisu Nový kult 

a s redaktory a přispěvateli časopisu Moderní revue, byť tento časopis nebyl primárně 

anarchistický. Samotná literatura byla v periodicích přítomna již od počátku 90. let. Jednalo 

se o poezii, krátké povídky i dramata; viz např. článek Michala Topora (2005), který se 

věnuje anarchistické próze. V první polovině 90. let šlo většinou o tendenční literaturu 

explicitně podporující sociálně-politické návrhy a etické koncepty v článcích, proletářské 

agitky vyzývající k revoluční aktivitě, k povstání apod. Poetiku symbolismu a dekadence 

vnesli do anarchistické poezie teprve autoři kolem časopisů Nový kult a Moderní revue. 

 Na počátku 20. století se spektrum literárních aktivit rozšířilo, a to nejen díky nové 

generaci básníků hlásících se k anarchismu (Toman, Šrámek aj.), ale i díky některým 

socialistickým časopisům, např. Rudým květům F. V. Krejčího, ve kterých své první, básnické 

a prozaické texty otiskovaly Marie Majerová nebo Helena Malířová, tedy autorky, které 

původně patřily ke kruhu kolem S. K. Neumanna. V Rudých květech se také objevovaly 

překlady berlínských anarchistů a básníků Richarda Dehmela nebo Johna Henryho Mackaye. 

 Zájem o literaturu a výtvarné umění i samotná literární tvorba zůstaly součástí 

anarchistických projevů až do začátku První světové války. Na Nový kult v tomto navázala 

např. Neumannova Anarchistická revue, Šrámkova a Káchova Práce nebo Zádruha, která 

vycházela v období nedlouho před První světovou válkou. 

 Metoda výzkumu by měla reflektovat pestrost témat v časopisech i prolínání různých 

literárních a neliterárních žánrů a útvarů, které byly na stránkách periodik umístěny vedle 

sebe jako stejně důležité. 
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Východiska a perspektivy 

Pro studium českého anarchismu je důležitou inspirací článek Gertrudy Ceplové-

Kaufmannové „Anarchismus und Secessionismus“ (2005). Autorka se v něm věnuje 

především skupině působící ve Friedrichshagenu u Berlína, nicméně metodické návrhy jsou 

využitelné i pro výzkum hnutí v Čechách. 

 

Anarchismus na konci 19. století je zde chápán jako jedna z forem secese v původním smyslu 

odloučení, přičemž toto odloučení je zásadní a úplné. Projevilo se odmítáním jakýchkoli 

systémových vazeb, takže estetické či náboženské normy, ani normy životního stylu nemohly 

stanovovat instituce, nýbrž sami pro sebe ti, kteří se od systému odloučili. „Už cítit 

secesionisticky znamená osvobodit se z každého typu povinnosti vůči každé instituci [...]“
2
 

(Cepl-Kaufmann 2005, s. 13). V případě anarchismu ve Friedrichshagenu se jedná o víc než 

o útěk z velkoměsta: odloučení vytváří identitu jinakosti, existenciální alternativu, která od 

každého umělce a intelektuála vyžadovala rozhodné a důsledné sebeurčení jako nového 

jednotlivce. Autorka zároveň zasazuje anarchismus do dobových souvislostí monistického 

učení a ideálu společenství. Monismus konce století je zde kladen do protikladu 

k překonanému osvícenství. „Jednota ducha a hmoty přehodnotila význam jednotlivého 

v kosmu, především vypověděla autonomní Já a nahradila ho v této době raženým ideálem 

společenství [...]“
3

 (Cepl-Kaufmann 2005, s. 14). Jednotící tendence přitom nejsou 

protikladem k požadavku individuálního sebeurčení, nýbrž jeho doplněním. Sami anarchisté 

zakládali monistické spolky (Die neue Gemeinschaft, Giordano-Bruno-Bund aj.), které měly 

sdružovat nové jednotlivce. Monismus se projevoval především hledáním určitého celistvého 

řádu, které mělo povahu politickou, duchovní i estetickou. Autorka také připomíná, že 

monismus získal na konci 19. století status nového vědeckého učení. 

 Představený charakter anarchismu vede autorku k návrhu dvou komplementárních 

metodických zásad, kterých je vhodné se při jeho studiu držet. Anarchistické hnutí v této době 

nelze oddělit od rozsáhlého pole tradic, je nutné ho začlenit do širších souvislostí, protože byl 

pouze jedním z prvků v rámci intelektuálního, uměleckého a politického secesionismu. Druhá 

zásada se s první prolíná – odkazuje k vnitřní pluralitě anarchismu: autorka poukazuje na 

                                                           
2
 „Schon als Sezessionist zu empfinden hieß, sich freizusetzen von jeder Art der Verpflichtung 

gegenüber jeder Institution [...]“ 
3
 „Die Identität von Geist und Materie ordnete den Stellenwert des Einzelnen im Kosmos neu, 

verbannte vor allem das autonome Ich und ersetzte es durch ein epochenprägendes Gemeinschaftsideal 

[...]“ 
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souvislost politických a estetických tezí anarchistů a zdůrazňuje, že anarchisty udržovaná 

rovnocennost politických a estetických postojů nemůže zůstat bez metodických důsledků 

zkoumání tohoto období (Cepl-Kaufmann 2005, s. 12). Výzkum se nemůže omezit pouze na 

politicko-revoluční myšlenky, musí se věnovat celistvé představě světového řádu, vložené do 

mnoha různých textů. Jinými slovy, secesní aspekt anarchismu se nevyskytuje pouze 

v politických a sociálních úvahách, ale i v různých mystických pojednáních a také v literatuře. 

 Aplikace perspektivy pro studium českého anarchismu spočívá v několika bodech: 

užitečným východiskem je samotné vnímání anarchismu jako projevu secese, který na jedné 

straně prosazuje obrat k sobě, tzn. určité existenciální vyčlenění z masy společnosti 

a tradičních norem, a současně uplatňuje celostní náhled na svět a na společnost a hledá 

globální řád. Metoda výzkumu vychází z představy anarchistického hnutí jako systému 

mnoha idejí a druhů jednání a slučuje dva naznačené principy. Prvním je sledování 

relevantních jevů, které s působením anarchistů souvisely. Tím není myšleno pouze věnování 

pozornosti idejím významných českých a evropských osobností, které mohly myšlení a tvorbu 

anarchistů ovlivňovat; pro studium literatury je podstatný předpoklad, že anarchisté se ve své 

tvorbě hlásili k dobovým uměleckým směrům. Jejich básně a prózy nebyly na těchto směrech 

nezávislé, proto je třeba sledovat jejich literární produkci v kontextu příslušných uměleckých 

stylů. Tomuto aspektu odpovídá druhý, který spočívá ve sledování několika typů 

anarchistických projevů a v předpokladu, že literární i neliterární formy jsou různé způsoby 

vyjádření téže tendence vidění světa, společnosti i jednotlivce. 

 Metodu je možné upřesnit využitím konceptu politiky literatury, který popisuje 

Jacques Rancière v knize The Politics of Literature (2011). Jeho teorie je zaměřena obecně na 

vztah literárních a politických postupů, aniž by se věnovala pouze persvazivním technikám, 

angažovanosti nebo tendenčnosti v literatuře. Politika literatury není politikou spisovatelů, 

nejde o osobní zaujetí autorů dobovými sociálními a politickými problémy. Ani se nejedná 

o způsoby reprezentace sociálních struktur, politických událostí nebo různých identit v jejich 

knihách. Výraz politika literatury znamená, že literatura dělá politiku tím, že je literaturou. 

Otázka, zda by se spisovatelé měli věnovat politice, nebo se místo toho držet čistoty umění, 

není relevantní, protože právě tato čistota má co dělat s politikou. 

 Samotnou politiku vztahuje Rancière k lidské řeči. Politika je řečová aktivita, která 

směřuje ke sdílenému světu a podílí se na jeho nastavení. Politika tedy neznamená 

uplatňování moci a usilování o moc. Je to činnost, kterou každý člověk přispívá k tomu, jak 

vnímáme společný svět, tedy k formování toho, co je viditelné a slyšitelné. „Politická aktivita 

[...] uvádí nové objekty a subjekty na společné jeviště. Činí viditelným, co bylo 
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neviditelné[…]“
4
 (Rancière 2011, s. 4). Literatura se na tomto zviditelnění svým vlastním 

způsobem podílí. Rancière však upozorňuje, že jazyk literatury jakožto druhu řeči není ničím 

specifický oproti jiným typům užívání jazyka. Komunikační funkce a poetická funkce jazyka 

se nikdy nepřestaly překrývat: stejně jako se běžná komunikace neomezuje na sdělování 

strohých informací a je plná přenesených významů, může být naopak poetická praxe 

oproštěná od metafor a využívat zcela transparentní vyjádření. Uvádí příklad Rimbaudých 

veršů, jejichž jedinečnost nevychází ze specifického, antikomunikačního užití jazyka. 

Vychází z nového vztahu mezi typickým a netypickým, patřičným a nepatřičným, poetickým 

a prozaickým. Distinktivnost literatury v určitém historickém bodě „je výsledkem nové 

rovnováhy sil jazyka, nového způsobu, kterým jazyk může jednat, aby způsobil, že něco je 

viděno a slyšeno“
5
 (Rancière 2011, s. 7). Literatura je jistý zásah do definice světa, v němž 

žijeme, je to způsob, kterým je pro nás svět viditelný a ve kterém to, co je viditelné, může být 

vloženo do slov a do možností a nemožností, které se v souladu s tím samy odhalují. 

 Při studiu literatury jako politické řeči tedy není cílem hledání konkrétních sociálních 

konceptů, politických prohlášení nebo explicitní kritiky některých institucí v literárním 

zpracování – nejde o identifikaci mimoliterárních prvků v literatuře. Cílem analýz je zjištění 

určitého postoje ke skutečnosti, ke světu a ke společnosti, který je vyjádřen v různých 

literárních i neliterárních projevech. V části věnované sociálním konceptům nejde o samotnou 

představu nové společnosti, ale o vyjadřované vztahy člověka ke svému okolí a k sobě 

samému. Jde o vztahy, které se prolínají různými texty, včetně poezie a prózy. 

 Pro objasnění těchto významových vztahů je snahou sledovat anarchistické projevy 

jednotnou perspektivou. Tou bude pojetí tělesnosti, jak je popsáno v knize Růženy 

Grebeníčkové Tělo a tělesnost v novověkém myšlení (1997). Je důležité poznamenat, že 

koncepty tělesnosti jsou v souladu s představeným secesním paradigmatem a níže budou 

ukázány společné vlastnosti obou přístupů. 

 Vyjádření tělesnosti v moderním myšlení vidí Grebeníčková ve dvou modech: vnější, 

„lékařský“ pohled na objekt těla, ve kterém je rozlišen pohled na jednotlivé orgány, tělo je 

předmětem schematizování, je chápáno jako složitý stroj, dělitelný na jednotlivé části; tento 

přístup odděluje tělo jako mechanismus a duši, nějaké „já“, které je za tímto tělem. Na druhé 

straně popisuje Grebeníčková vnitřní, subjektivní pohled, ve kterém nelze oddělovat pocit 

                                                           
4
 „Political activity [...] introduces new objects and subjects onto the common stage. It makes visible 

what was invisible [...]” 
5
 „is due to a new balance of the powers of language, to a new way language can act by causing 

something to be seen and heard.“ 
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tělesna od „mého já“; tělo je vnímáno jako něco, co patří nezcizitelně ke mně, věc těla je zde 

jiného řádu než ryze předmětného; je řádu existenciálního, protože „v takto vnímané blízkosti 

a tělesnosti je silně aktualizován tento moment, to jest vlastní lidské existence, to, že člověk je 

zde a nyní.“
6
 (Grebeníčková 1997, s. 28) Popsaný vnitřní pohled se týká těla ve smyslu 

jedince samotného, jeho existence. 

 Různé pohledy na individuální tělo souvisí také s různým chápáním vyšších celků, 

společnosti a světa. Společnost, resp. svět je při vnitřním pohledu na tělo pojímán jako jeden, 

vnitřně propojený a nedělitelný celek. Jedinec není v tomto prostředí jednou částí celku, nýbrž 

má charakter aspektu nebo vlastnosti celku. Z toho plyne nemožnost oddělit lidské tělo ve 

smyslu jedince od ostatních jedinců ve společnosti a také neoddělitelnost lidského těla od 

přírodních procesů světa. Vnější pohled sleduje naopak rozdílnosti, „neboť anatomicky 

a biologicky bude [tělo] vždy diferencováno, bude dbáno rodu, předností rasy, vybavení 

fyzicky zpřednostněných jedinců [...]“ (Grebeníčková 1997, s. 37). Vnější, nebo také 

objektivní, divácký pohled je vnější perspektivou, která uvádí do souvislosti tělo a veřejný 

prostor. Grebeníčková hovoří např. o proporčně dokonalých antických sochách, 

„implikujících svobodný volný prostor disponovaný tak dobře k svobodnému, volnému 

pohybu těla [...]“ (Grebeníčková 1997, s. 68). Dodává však, že svoboda a volný, veřejný 

prostor je při tomto pohledu na tělo paradoxně věcí ohraničení (svobodný prostor uvnitř zdí 

obce) a také věcí řádu – je prostorem, jejž osvětluje logos. Proti tomu vnitřní pohled na tělo 

umožňuje přiblížit se k vlastnostem těla a k jeho skutečnému vidění a vymezení. K tomu také 

přispívá „,situovanost‘ člověka nebo hraniční lidská situace, za níž si tělo bere své slovo a za 

níž se také osvětluje, že může být jak ve své formě, tak i materii jen těžko postihováno 

z odstupu, v separaci, ve veřejném prostoru“ (Grebeníčková 1997, s. 67). Pojem veřejný 

prostor je pro Grebeníčkovou v těchto pasážích sférou řádu, logu, přičemž důležitou roli hraje 

objektivní ohraničení a rozdělení (separace). Pohled subjektu je naopak neohraničený, protože 

tělo není objektem, je mnou samým, a je zpřítomňováno nikoli situovaností ve smyslu 

vymezení v prostoru, nýbrž situovaností existenční. Při zapojení těchto prostorových kvalit 

naplňuje kombinace vnitřního a vnějšího pohledu secesní model představený výše. Odloučení 

je totiž nejen fyzické a systémové, ale také osobní, intimní. Jinakost má povahu nejen 

formální, ale i existenciální. 

                                                           
6
 Zvýraznění kurzívou, která se objevují v citacích napříč celou prací, jsou vždy dílem autora citace, 

v tomto případě R. Grebeníčkové. Není naším záměrem graficky zvýrazňovat určité pasáže, zvláště 

v citacích. 
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 Grebeníčková uvádí dva pohledy na tělesnost do historických souvislostí a poukazuje 

na dva protichůdné vědecké proudy, které se začaly prosazovat od 17. století, ale jejich 

projevy sahají až k moderně na konci století 19. Popisuje Descartův racionalistický model, 

mechanistickou koncepci dělitelnosti a smontovatelnosti z dílů, představu světa a společnosti 

jako souboru fungujících součástek, kol, tedy dílů uváděných do pohybu pohonem. Proti této 

představě se ustavil druhý proud hájící myšlenku organismu, celistvosti a jednoty. Ten „tělo 

nazírá jako jedinou určující veličinu, moment, jenž je dobře vyjádřen ve starém, stále 

oživovaném učení o mikrokosmu a makrokosmu neboli o dynamickém živoucím spojení 

tělesného organismu s velkým světem, vesmírem, přírodou. A tak je svět živoucí sítí sil, vlivů, 

vyzařování, které se mezi sebou kříží a protínají, svazují […]“ (Grebeníčková 1997, s. 88–89) 

Toto celostní učení je protikladem k dualistické koncepci materiálního těla v prostoru a duše, 

která tělo oživuje. „Tělo není překážkou: je hypersenzibilním registrem, v němž se tělesnost – 

Leiblichkeit – a duchovnost – Geistlichkeit – navzájem prostupují“ (Grebeníčková 1997, s. 

89). Mikrokosmos má v těchto představách nutně stejné vlastnosti jako makrokosmos. Člověk 

je mikrokosmos, opakující „v malém zákony všehomíra […]“ (Grebeníčková 1997, s. 90) 

 Podobně jako Ceplová-Kaufmannová chápe i Grebeníčková toto učení jednoty jako 

alternativu k hlavnímu myšlenkovému proudu osvícenství. Pro analýzy českého anarchismu je 

nicméně podstatné vidět oba typy nazírání tělesnosti současně, protože oba v moderním 

prostoru působí paralelně a jednotlivá vyjádření pracují s oběma zároveň. Stejně i popsané 

secesní paradigma je třeba chápat jako prolnutí dvou odlišných tendencí, oddělení a integrace. 

Práce ukáže, jakým způsobem jsou v jednotlivých anarchistických projevech na pozadí těchto 

konceptů vyjadřovány uvedené vztahy člověka a světa. 

 

Studovaný materiál, rozvržení práce a hlavní teze 

V otázce výběru anarchistických časopisů a neperiodických publikací, ze kterých při 

zkoumání čerpat, jsou východiskem významné osobnosti, které se soustředily nejen na 

praktické otázky a organizační stránku hnutí, ale snažily se hlouběji promýšlet ideologii 

a zasadit politické a sociální koncepty do obecného popisu světa a role svobodného člověka 

v něm. Jedná se zejména o Fr. Vl. Lorence, A. P. Veselého, Viléma Körbera, A. V. Habera, A. 

P. Kalinu, S. K. Neumanna nebo Michaela Káchu. Analýzy se soustředí na časopisy, jež 

uvedené osobnosti buď přímo vydávaly, nebo se na nich svými články významně podílely: 

Omladina (1891–1893), Volný duch (1894–1896), Volné listy (1897–1898), Nový kult (1897–

1905), Anarchistická revue (1905), Práce (1905–1908), Mladý průkopník (1912–1914) 

a Zádruha (1912–1914). Kromě této výrazné řady časopisů si práce všímá několika dalších: 
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Nový Věk Svobody (1892–1893), Proletář (1896–1897) nebo Matice Svobody (1900–1906). 

Kromě časopisů se práce věnuje i dalším publikacím, zejména brožurám uvedených autorů 

a kalendářům, které tyto osobnosti redigovaly (např. Ethický anarchismus Viléma Körbera, 

Kalendář neodvislého dělnictva, Kalendář revolucionářů na rok 1903 aj.). 

 Analýzy zaměřené na sociální a politické teorie (v první kapitole) poukážou na jejich 

ambivalenci. Na jedné straně anarchisté zdůrazňovali plně autonomního jednotlivce 

osvobozeného od jakýchkoli norem a idejí. Současně však zůstávali socialisty a směřovali 

k definování kompaktního společenského systému založeného na solidaritě a na odpovědnosti 

jednotlivce vůči celku. Práce popíše prolínání a doplňování krajního egoismu s tímto 

požadavkem vzájemnosti. 

 Zkoumání samotné literatury anarchistů je v práci členěno do tří celků, které se snaží 

zohlednit jednak časový aspekt a jednak také povahu literárních vyjádření. První z těchto 

celků (v kapitolách 2 a 3) se zaměřuje na výzkum literatury v souvislosti s poetikou 90. let. 

Symbolistická a dekadentní poezie S. K. Neumanna bude porovnána s básněmi berlínských 

anarchistů, především Richarda Dehmela a Stanisława Przybyszewského, jejichž překlady se 

v 90. letech objevovaly na stránkách Nového Kultu nebo Moderní revue. Představení 

měnících se vztahů právě těchto dvou časopisů přinese podstatný kontext anarchistického 

chápání poměru umělecké-sociální, resp. vztahu umění ke společnosti. Důležitou ambicí této 

části je poukázat na souvislost poezie anarchistů s koncepty identity, které na přelomu století 

prosazovaly některé představitelky ženského hnutí; osobnostmi reflektovanými i v Čechách 

byly např. seveřanky Ellen Keyová a Laura Marholmová. Společné znaky anarchismu 

a ženského hnutí spočívají jednak v etickém principu, ve kterém mravní hodnoty nejsou 

určeny zákonem či konvencí, nýbrž vycházejí z přirozených dispozic jednotlivce, a jednak 

v přístupu k vlastnímu životu a jeho prožití. Erotika přítomná jak v básních anarchistů, tak ve 

feministických teoriích je totiž zásadním prvkem nejen pro určení vlastních mravních hodnot 

jednotlivce, nezávislých na konzervativních společenských regulích; obrat k sobě, k vlastní 

smyslnosti, tělesnosti, znamená bezprostřední prožití vlastního jednání. Princip vychází 

z učení Friedricha Nietzscheho, především z jeho konceptu věčného návratu téhož, který je 

odvratem od abstraktních idejí a vede k požadavku prožití aktuálního okamžiku. Nietzscheho 

filozofie je podstatná i pro zvláštní postavení subjektu v básních anarchistů, kdy je na jedné 

straně vyzdvihována jeho jedinečnost, ale zároveň se potvrzuje jeho příslušnost k něčemu 

univerzálnímu, co ho přesahuje a v čem se stává nerozlišenou součástí. Práce se pokusí ukázat, 

že nerozlišitelnost a neohraničenost subjektu souvisí s Nietzscheho konceptem vůle k moci. 
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V něm je subjekt chápán pouze jako souhra různých sil, které jím procházejí a odehrávají se 

v něm a skrze něj. 

 Druhým objektem zájmu v rámci studia literatury je kritika buržoazních 

a kapitalistických stereotypů z pozic socialismu a feminismu (kapitola 4). Hlavním literárním 

pramenem analýz bude román Panenství Marie Majerové a některé další její prózy. Kritické 

techniky v povídkách a románech Majerové budou uvedeny do souvislosti s texty 

významných socialistů, Augusta Bebela a Friedricha Engelse. Oba se ve svých publikacích 

zabývali rolemi žen a formami manželství a rodiny, a to jak z historického hlediska, tak i ve 

smyslu kritiky současných poměrů. Sociální a ženská otázka tvoří u Bebela a Engelse jediný 

problém, který spočívá v objektivizaci ženy a v zacházení s ní jako se zbožím: nejen tradiční 

instituce manželství, ale buržoazní systém jako takový nevnímá ženu jako svobodnou 

individualitu, ale čistě jako předmět obchodu. Podobnou perspektivu zaujímá ve své próze 

i Majerová. Zpředmětnění a komodifikaci ženy vyjadřuje pomocí aspektů tělesnosti, jak byly 

popsány výše. Její metoda bude porovnána s technikami, které využil Fráňa Šrámek 

v povídkách Sedmibolestní. Ukáže se, že společenská kritika v prózách Majerové a Šrámka ze 

začátku 20. století je založena na rozporech mezi dvěma typy vymezení postavy. Objektivní 

umístění do zavedených norem a společenských pravidel určuje postavě jasnou roli 

a předepisuje vztahy k ostatním postavám. Toto logické vymezení je konfrontováno se 

subjektivním prožíváním postavy a dochází ke konfliktu mezi danými společenskými pravidly 

a nemožností jejich dodržování. 

 I třetí celek literárního výzkumu (kapitola 5) se soustředí na problematizace 

společenských konvencí. Analýzy využijí zejména předválečné dílo Heleny Malířové. Ta ve 

svých prózách vytváří prostor řeči, který se ustavuje a projevuje mnoha názory, idejemi a 

postoji, často protikladnými a vzájemně neslučitelnými. Tyto postoje se střetávají a soupeří, 

ale existují v prózách vedle sebe jako stejně významné. Důsledkem takto vystavěného 

prostoru pro hrdiny a hrdinky je obtížné hodnocení a rozhodování; prózy Malířové jsou 

reflexí roztříštěného moderního prostoru, ve kterém se jednotlivec při svém rozhodování 

a jednání nemůže opřít o žádnou pevnou zásadu, která by platila za všech okolností. Práce 

demonstruje, že postavy se snaží vnímat, vstřebávat a prožívat svět v jeho rozporuplnosti 

a vyhodnocení situace vychází z tohoto přehledu o světě jako celku. V závěru práce ukazuje, 

že v podobné pozici jako postavy v povídkách a románech Heleny Malířové se nacházejí 

i subjekty v poezii Karla Tomana. Přestože oba autoři pracují se zcela jinými výrazovými 

prostředky, v obou případech subjekt vstřebává rozporuplnost světa a snaží se ho přijímat 
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a prožít, jaký je, v jeho protikladech. Celek světa je obsažen v jediném, individuálním náhledu 

a prožitku člověka. 

 Podoba vyjadřovaných vztahů člověka ke světu a k sobě samému je jiná než u Marie 

Majerové a také jiná než u dekadentních básníků 90. let. Obrat k sobě u Malířové neznamená 

odvrat od světa, ale naopak jeho přijetí. Tento posun se nicméně odehrává v rámci stále 

stejných záměrů: reflektovat krizi tradičních společenských norem, vyrovnat se 

s nejednotným moderním prostorem, který buď nabízí nejistotu bez spolehlivých, absolutních 

pravidel, nebo naopak zaplňuje prázdno totalizujícími praktikami vynucených regulí; 

a v neposlední řadě je stále se opakujícím záměrem znovu definovat individualitu uprostřed 

všech těchto změn. Sledování posunů ve vyjádřeních těchto záměrů napříč celým obdobím 

1890–1914 a v rámci různých druhů projevů pomůže přesněji vymezit rámec, kterým 

anarchistické hnutí reaguje na procesy moderny a současně je pomáhá utvářet. 

 Studium literatury se v práci soustředí jen na několik málo osobností a někteří 

významní autoři zůstanou stranou pozornosti. Důvodem omezení je především snaha uchopit 

uvedené problémy kompaktně a v relevantním kontextu; na rozsáhlejší výzkum dalších oblastí 

by již nebyl prostor. Analýzy proto vědomě opomíjejí např. písňovou nebo tendenční poezii, 

tzn. písňové texty Fráni Šrámka, dále proletářskou poezii, která se hojně vyskytovala na 

stránkách časopisů, nebo tvorbu německých básníků Ericha Mühsama a Johna Henryho 

Mackaye, kteří byli důležitými autory v rámci tendenční anarchistické literatury a čeští autoři 

je znali. Z podobných důvodů se práce nezabývá literaturou dalších spisovatelů a básníků, 

které je možno považovat za anarchisty, především Jaroslava Haška a Josefa Macha, 

brněnských spisovatelů Jiřího Mahena, Rudolfa Těsnohlídka a jiných. 
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1. Pojetí jednotlivce v anarchistické společnosti 

 

Začátkem 90. let 19. století se v českých anarchistických časopisech začaly objevovat 

koncepty nového společenského systému i návrhy způsobů k jeho dosažení. Vize anarchistů 

o ideálním společenském řádu nebyly v této době jednoduchým odmítnutím buržoazní 

a kapitalistické tradice, ale spíše modifikací socialistických myšlenek, které v té době 

přinášela sociální demokracie. Vztah anarchistů k sociální demokracii měl charakter 

konkurenčního vymezování. Obě hnutí se soustředila na tutéž cílovou skupinu dělníků 

a proletářů a tomu odpovídala i profilace časopisů na prezentaci podobných témat 

a propagování idejí vedoucích ke zlepšení podmínek nejchudší vrstvy obyvatel. Vymezování 

bylo intenzivní už na začátku 90. let, kdy do českých anarchistických spolků vstupovali 

nespokojení členové Sociálně demokratické strany. Jejich nespokojenost pocházela zejména 

z přísné centralizace, která shora určovala celkovou strategii hnutí, a tím i aktivity jeho 

jednotlivých členů. Centralizace znamenala také jednotu názorů prezentovaných v časopisech. 

Někteří členové Sociální demokracie, kteří působili ve stranických časopisech nebo je vedli 

(Vilém Körber, Fr. Vl. Lorenc, Jan Opletal, František Modráček a další), projevovali svůj 

nesouhlas s centralizací a s unifikací myšlenek přímo v těchto časopisech; na začátku 90. let 

v nich prezentovali stále odvážněji anarchistické ideje, takže časopisy postupně proměňovaly 

v anarchistické; jsou to zejména případy časopisů Omladina a Nový Věk Svobody. Přiznané, 

oficiální odtržení časopisu od sociálně demokratické organizace a přihlášení se 

k anarchistické linii by vzhledem k nepříliš početné členské základně českých anarchistických 

spolků na začátku 90. let znamenal výraznou redukci finančních prostředků na provoz 

časopisu. Z toho důvodu se redaktoři Omladiny a Nového Věku Svobody zprvu snažili na 

ideovou proměnu explicitně neupozorňovat, nekritizovat otevřeně sociální demokracii, 

neužívat pojmy anarchismus, neodvislý socialismus apod.; přechod k anarchismu je proto 

v obou časopisech postupný a dobře pozorovatelný. Dominantním rysem ideologické změny 

byl požadavek decentralizace a svobody jednotlivce, jeho nezávislosti na jakémkoli 

mocenském centru. Přesto anarchisté zcela neodmítali princip jednoty; podobně jako 

socialisté směřovali k vytvoření nového kolektivního uspořádání, pouze ho odlišně definovali. 

 Prezentovaný koncept nového společenského uspořádání založený na svobodě 

a nezávislosti každého jednotlivce byl dále ovlivněn potřebou vymezit se vůči teroristickým 

akcím českých anarchistů v 80. letech. Čistě negativní přístup bylo nutné nahradit 

konstruktivním řešením, jak vyvést nejnižší vrstvy z hmotné bídy a z mnoha dalších 

sociálních problémů. Podstatným faktorem, který měl vliv na anarchistické myšlenky v 90. 
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letech, byla také rozsáhlá krize tradičních hodnot a pevných ideálů, kterou anarchisté, 

podobně jako představitelé jiných hnutí v tomto období, vnímali a reagovali na ni. 

 Teorie, které se začátkem 90. let začaly objevovat na stránkách anarchistických 

časopisů i neperiodických publikací, se snažily všechny tyto otázky obsáhnout a předložit 

čtenářům komplexní program, jenž by příznivcům hnutí přinesl nejen materiální prospěch 

a zlepšení celkové sociální situace, ale také jasnou představu nové svobodnější společnosti 

a jistotu norem jednání, kterých je možné se držet a které vedou k popsanému ideálu. Proto se 

anarchisté věnovali nejen praktickým záležitostem, politickým a sociálním konceptům, ale 

konstruovali celistvou představu o světě a člověku. Své vize o podobě a fungování světa 

zakládali na spirituálních, konkrétně panteistických principech, předkládali koncepty vývoje 

světa od počátku po současnost a do budoucnosti a popisovali duchovní spojení člověka 

s univerzální silou řídící všechny procesy a změny univerza. 

 Pojetí jednotlivce a definování jeho pozice a úlohy ve světě a společnosti vždy souvisí 

s konceptem globálního řádu. Jejich představa slučuje jedinečnost a předmětnou ohraničenost 

člověka s jeho nerozlišenou příslušností k uniformitě celku. Ambivalence tohoto pojetí měla 

praktický, společenskopolitický dopad. Požadavek plně svobodné, jedinečné individuality 

autoři kombinovali s principem jednotné společnosti. Nezávislost každého jednotlivce nesmí 

vylučovat zájem o prospěch celku, svoboda jednání a osobní autonomie není v rozporu se 

zavazující příslušností ke kolektivu. 

 V tomto ambivalentním řešení spočívá kontinuita se schématy, které anarchisté 

koncipovali později, na přelomu století a před první světovou válkou. Od poloviny 90. let 19. 

století se okruh témat v časopisech začal měnit a globální vize postavené na duchovním 

základu začaly nahrazovat konkrétnější sociální koncepty. Zájem se začal soustředit na 

problémy, které mají sice charakter každodennosti, ale jejich význam je možné rozšířit na 

celospolečenskou záležitost; šlo o témata jako regulace porodnosti, představy o mateřství 

a o výchově dětí, formy manželství a rodiny, ale také maximalizace zdraví. Propagace se 

individualizovala, začala směřovat ke všedním otázkám každého člověka, ale základní 

ideologický vzorec se téměř nezměnil. Cílem zůstal plně svobodný jednotlivec, nezávislý na 

tradičních institucích a normách, který se však zároveň podílí na prospěchu a dokonalosti 

celku. Jeho zodpovědnost za kolektiv je stejně důležitá jako jeho volnost, protože teprve 

volný jednotlivec může přispět k volné společnosti. Tělesné zdraví jednotlivce je v těchto 

teoriích podmínkou pro zdraví a dokonalost celku společnosti. 
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1.1 Člověk jako buňka v organismu světa 

Koncept lidského těla v anarchistických textech raných 90. let je včleněn do komplexní 

představy světa. Svět je chápán jako velký organismus, který zahrnuje jednotlivá lidská těla, 

a ty se zase skládají z menších, podobně složených organismů. „Lidstvo je mozek země. 

Každá bytost lidská je nervová buňka, každá duše lidská jest idea země. [...] Každé jednotlivé 

tělísko krevní jest bytost skutečná, obdobně složená jako samotné ústrojí“ (Lorenc 1892c, s. 

116). Vztah jednoho prvku, např. lidského těla ke svému okolí je vztahem k organismu na 

vyšší úrovni; to vede k představě zodpovědnosti jednotlivce za celek a k požadavku 

soudržnosti jednotlivců. „Jsme všichni solidárností si zavázáni, jako buňky jednoho a téhož 

organismu (ústrojí)“ (Lorenc 1892c, s. 116). Vize světa jako organismu složeného z částí 

zahrnuje aspekt různosti jednotlivých částí, přičemž tato různost se projevuje nejen podobou, 

ale i činností: „člověk jest utvořen z nesčíslného počtu buněk, které tvarem i činností se různí 

[...]“ (Lorenc 1892c, s. 116). 

 V jednotlivých úrovních organismu je konzistentně oddělována duše od materiálního 

těla. Duší je myšleno sebevědomí, tedy vědomí o sobě samém; oddělení sebevědomí od 

hmotného těla je absolutní: „hmotné tělo nemůže působiti na sebevědomí vlastní, které jest od 

něho neodvislé a nesmrtelné, a kteréž jen s perispritem čili duší jest ve spojení“ (Lorenc 

1892c, s. 116). V tomto bodě je do teorie vnesen spirituální rozměr, protože propojení vědomí 

člověka s určitým vědomím univerzálním je jiné povahy než hmotně existenční; „víme, že 

jsme nesmrtelni, ale víme též, že k tomu Bohu, z něhož jsme vyšli, zase se vrátíme, a ten Bůh 

je světu to, co tělu je duch“ (O pověře 1892, s. 89). 

 Princip duchovního spojení člověka s vyšší entitou skrze jeho vědomí je 

v anarchistických časopisech poměrně podrobně rozpracován. Základní složkou konceptu je 

myšlenka jediné síly, která řídí veškeré změny materiálního světa. Silou je míněn určitý 

(božský) záměr, který je věčný, jediný a neměnný. Autoři dávají tomuto jedinému principu 

různé názvy (síla, podstata, Bůh, přírodní zákon, duch aj.), ale jeho charakter je vždy týž: 

veškerý hmotný svět je zjevením, zdáním, resp. projevem této jediné síly. Anarchisté 

explicitně používají pojem panteismus. „[...] s názorem pantheistickým (všebožeckým), totiž 

že Bůh jest podstata světa a svět že jest jeho zjevení, (ne pravda, ale skutečnosť,) úplně se 

nová slova snášejí. Bůh je všeduch, hmotný svět čili příroda je všehmota čili tělo Boha, 

a lidstvo všech světů je životem všehomíra čili všeduší“ (Lorenc 1892b, s. 104). Samotný 

panteismus je vhodné představit pomocí odlišnosti mezi ním a monismem, protože základní 

rozdíl spočívá právě v pojetí jednoty. Zatímco monisté uvažují o realitě jako o jediné věci, 

resp. jediné látce (substance) (Levine 2003, s. 74; s. 84–85), jednotu panteismu popisuje 
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Michael P. Levine jako sílu, princip nebo plán, který všechny věci, kterých je mnoho, sledují 

(Levine 2003, s. 40–47). Vzhledem k důslednému rozlišování těla a duše je poměr člověka 

k jednotné síle dvojí. Tělo člověka jako hmotný prvek světa existuje a mění se v závislosti na 

prapůvodním záměru. Jednotná, neměnná síla (duch) je však podle těchto teorií přítomna 

v individuálním vědomí. Důkazem je pro autory skutečnost, že vědomí sebe sama jako jediná 

část člověka zůstává neměnná: mé tělo se neustále mění, ale já vždy zůstávám sám sebou. 

„Před lety byl jsem si vědom, že mám vědomí, dnes také. Před lety bylo mé ‚já‘ totéž, které 

dnes. A to pravé ‚já‘, podstata zbavená tvaru, to vědomí svého vědomí čili to sebevědomí je 

ten neměnitelný duch“ (Lorenc 1892b, s. 103). 

 Základní síla je tedy jediným, uniformním hybatelem aplikovaným na vše živé 

i neživé, ale současně je vědomím každého člověka a jako takové existuje v mnoha různých 

variantách. Poznávání sebe sama znamená aktivní přístup ke svému vědomí a zároveň ke 

kolektivní jednotě. Tento rozpor prostupuje všemi texty anarchistů v první polovině 90. let, 

a to včetně nejednoznačného pojmenování hlavního principu, kdy různými názvy autoři 

zdůrazňují jeho různé vlastnosti: hovoří-li o duchu, poukazují na jeho inherenci u každé 

bytosti a na arbitrárnost jeho projevů, zatímco termíny síla nebo podstata zdůrazňují 

nadřazenost moci, předurčenost a neměnnost směřování vývoje všech tvorů nebo látek. 

Ovšem díky této dvojakosti je možné definovat ambivalentním způsobem i myšlení a jednání 

jednotlivce: jedinečné, originální sebevědomí jednotlivce je v souladu s celkovým 

směřováním světa. Původní, věčný záměr prochází člověkem v podobě jeho vědomí. Čím více 

člověk jedná podle vlastního, autonomního vědomí, tím těsnější je jeho soulad s jedinou silou, 

která řídí běh světa. A naopak, od daného světového vývoje se člověk odchyluje paradoxně 

tím, že se odvrací od sebe sama, od vlastního sebevědomí, tedy tím, že projeví podřízenost 

nějaké jiné ideji než sobě samému. Tyto úvahy souvisí i s představami ideálního 

společenského řádu. Anarchisté se snaží vysvětlit, že sebevědomé jednání každého člověka, 

tzn. cesta ke společnosti nezávislých jedinců, je oním jediným směrem vývoje. 

 Anarchisté v některých článcích přejímají předmětný obraz člověka jako buňky 

velkého organismu světa, tedy jasně ohraničené a jedinečné struktury s vlastními úkoly. 

Představa člověka jako součástky velkého mechanismu vede k tezi oboustranné závislosti: 

bude-li prospívat celek, bude se dobře dařit i jednotlivým jeho prvkům. Díky tomuto obrazu 

mohou autoři mluvit o potřebě solidarity a práce pro kolektiv. Vzhledem k dualistickému 

modelu, který rozlišuje tělo a duši, popisují autoři článků obě komponenty odděleně, nicméně 

obě vykazují ambivalentní vztah ke světu na vyšší úrovni. Individuální tělo je jedinečným 

objektem, různým od všech ostatních, ale současně podléhá určitému předem danému záměru, 
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mění se v závislosti na tomto záměru a v tom se od ostatních prvků hmotného světa nijak 

neliší. Také duše se projevuje dvojím způsobem: existuje jako jedinečné vědomí člověka 

a zároveň jako jediný uniformní princip, který prochází všemi živými i neživými entitami 

světa a vytváří mezi nimi určité duchovní spojení. Ambivalentní rysy tohoto pojetí, tedy 

jedinečnost a uniformita, ohraničení a prostupnost, pojímání těla z odstupu jako objekt 

oddělený od ostatních a současně jako subjekt duchovně propojený s celkem, umožňuje 

autorům textů konstruovat model společnosti svobodných, nezávislých jednotlivců, kteří však 

zároveň přísluší do nerozlišené jednoty celku a jsou vázáni určitým předem daným principem. 

Příslušnost k celku je přitom popisována jak na duchovní úrovni (bytostnou provázaností 

s vyšším principem), tak i na úrovni praktického zapojení do práce pro kolektiv (v rámci 

obrazu člověka jako buňky v tělesném organismu světa). 

 Z takto nastaveného konceptu člověka a světa vychází také určitý mravní požadavek. 

Mravnostní kritéria jsou určena maximální identifikací člověka s vlastním vědomím na jedné 

straně a s chápáním sebe sama jako nerozlišené části univerza na straně druhé. Při etických 

úvahách využívají autoři pojmy volnost a vzdělání pro popis přístupu k vlastnímu vědomí 

a pojem rovnost pro zdůraznění nedělitelnosti od světa. 

 Rovnost není pojímána pouze ve smyslu hmotné, politické nebo hospodářské rovnosti, 

i když je v některých politických textech toto pojetí také přítomno. V rámci promýšlení 

mravního principu je pojem rovnost založen na myšlence nedělitelného světa. „Člověk 

nehřeší, pokud v jednobytnosti s Bohem zůstavaje, nedělí se od celku, kterýž jest Bůh. […] 

Bratří a sestry svobodného ducha dobře to cítí, a proto jejich život jest jedině životem 

ctnostným, poněvadž rovnosť a bratrství jsou nám zákony. […] Od přírody, jejíž sil souhrn 

Bohem slove, se nedělte; přírodní popudy jsou božské, pokud vedou ke spojování a ne 

k různění; spojujte se, ó lidé, a utvořte společnost jednu“ (Lorenc 1892d, s. 120). Jednotlivec 

by se neměl z celku společnosti vydělovat, a to právě ve smyslu stanovení rozdílů mezi 

„já“ a ostatními. Proto je protikladem rovnosti např. i povýšenost, pýcha nebo sobectví, tedy 

vlastnosti, které staví vlastní sebevědomí nad jiné, vytváří hierarchii nadřazenosti 

a podřazenosti, a tím dovolují přisvojit někomu více, jinému méně moci. Rovnost spočívá 

i v tom, že na každého jednotlivce je kladena stejná povinnost, závazek vůči společnosti – 

požadavek vychází z představy světa jako funkčního tělesného organismu, ve kterém 

jednotlivé orgány a buňky mají odlišné role, ale pro funkčnost celého organismu je nutná 

jejich součinnost. 

 Z pojetí rovnosti je jakákoli hierarchie vyloučena, naopak požadavek sebevědomého 

jednání je na hierarchizaci založen, protože koncept rozlišuje různé úrovně vědomí (ducha) 
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u různých bytostí a tvorů. „I v nerostectvu, rostlinstvu a zvířectvu je duch, ale v zárodcích; 

v nerostectvu jeví se pouhým bytím, v rostlinstvu mimo to citem, ve zvířectvu dále ještě duší, 

která vědomí má ale nemá sebevědomí“ (Lorenc 1892b, s. 103). Představená hierarchie sice 

přisuzuje člověku ducha „ve pravém slova smyslu“, ale „vůči vyššímu stupni bytostí jest 

i duch člověka zárodkem ducha vyššího stupně. A tak zajisté si ten postup můžeme mysliti 

od nekonečna do nekonečna“ (Lorenc 1892b, s. 103). 

 Cestu k vyššímu stupni vědomí popisují autoři pomocí výrazu vzdělání. Pojmy osvěta 

nebo vzdělávání jsou v anarchistických textech často chápány ve smyslu vzdělávacích schůzí 

zaměřených na boj proti nejrůznějším společenským problémům (alkoholismus, prostituce aj.). 

Někteří autoři však užívají pojmu mravné vzdělání, které chápou ve významu prostředku 

k volnosti; jde o proces sebevzdělávání ve smyslu poznávání sebe sama. „Propracování se 

k mravnosti znamená míti plné vědomí o svém ,já‘ a plné vědomí o svých činech“ (O 

mravnosti a vzdělanosti 1894, č. 3, s. 4). 

 Odporovat etickému principu znamená bránit se vlastnímu sebe-poznání. Tím je 

prakticky míněno např. pasivně dbát státem psaných zákonů, pravidel všeobecné morálky 

apod., tzn. řídit se něčím jiným než vlastním vědomím, vlastním rozumem: „Každý člověk 

zajisté hledí, třeba i nevědomky, státi se mravnějším a mravnějším. U obyčejného, prostého 

člověka znamená státi se mravným to, aby se přizpůsobil právě v oběhu jsoucím zvykům, 

módám atd. U člověka oduševnělého a inteligentního, znamená státi se mravným něco více 

než vpraviti se do módy, nýbrž naopak on stává se opozičním stávající morálce a stává se 

zastáncem morálky jiné, nežli jest morálka všeobecná, stává se zastáncem morálky, jež 

vyplývá z jeho nitra“ (O mravnosti a vzdělanosti 1895, č. 4, s. 7). 

 V souladu s ambivalentním pojetím duše člověka jako individuálního vědomí 

a současně univerzálního principu je etický požadavek intenzivního ztotožnění se sebou 

samým popisován nejen jako přístup k vlastnímu, jedinečnému sebevědomí, ale také jako 

soulad s ústřední silou, která determinuje vývoj světa. Hodnocení dobra a zla je stanoveno 

mírou souladu s tímto univerzálním principem. „Jako ve všem, tak i ve mravnosti má se 

člověk řídit přírodou, přírodními zákony. A proto pokrokový člověk hledí žíti dle přírody, jsa 

si vědom, že vše, co přírodou stanoveno, jest správné a mravné, a zaslouží úcty“ (Haber 1892, 

s. 102). 

 Sebevzdělání v tomto pojetí tedy účinkuje nejen jako maximální individualizace, ale 

také jako vědomí celku. Vzhledem k tomu mohou autoři odsuzovat bezohlednost a nedostatek 

solidarity. „Zásada naprosté osobní svobody předpokládá stupeň vzdělanosti lidské povahy, 

která nedopustila by, aby někdo vědomě něčeho podnikal, co by jiným škodilo, i kdyby z toho 
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měl ten, kdo by to podnikal, sebevětší prospěch“ (Körber 1895, s. 5). Etický koncept 

nedovoluje individuální prospěch, kterého by bylo dosaženo na úkor prospěchu někoho jiného. 

Mravnost znamená „takové žití jednotlivce, dle něhož dobývá vlastního blaha, v němž ale žití 

jeho jedině spočívá, s ohledem ku blahu ostatních, t. j. vzájemně s ostatními dobývání 

společného blaha všech“ (O mravnosti a vzdělanosti 1894, č. 2, s. 1). Proto vzdělání souvisí 

nejen s volností, ale také s rovností. Mravní vzdělání je procesem sebevzdělávání, poznávání 

vlastního „já“, které vede k sebevědomé činnosti, k rovnosti ve smyslu potlačení sobectví, 

a tím i k souladu mezi vlastním prospěchem a prospěchem společnosti. 

 Popsané principy mají i praktickou, společenskopolitickou rovinu, ve které kolektivní 

prosazení nových pořádků vychází z individuálního poznání vlastní vůle. Politickou aplikací 

tohoto principu je podpora federací. „K cíli našemu, jímž jest svoboda čili volnost, vede tedy 

sjednocování se zachováním individuality. Nemůže k volnosti vésti sjednocování pohlcující, 

jakým je centralizace, nýbrž sjednocení zachovávající, federace“ (Lorenc 1893, s. 26). Tyto 

a podobné aplikace obecných konceptů směřují ke kritice politiky sociální demokracie jako 

největšího konkurenta anarchistů na poli dělnického hnutí. Podpora federací je příkladem 

systému, ve kterém strategické návrhy vznikají na úrovni jednotlivých buněk a teprve potom 

jsou předávány na oblastní či centrální úroveň. Systém sociální demokracie je podle 

anarchistů naopak založen na centralizaci, v níž jsou strategické kroky hnutí, a tím i aktivity 

jednotlivých členů, prosazovány shora, z centra. S centralizací anarchisté odmítají také 

umělou výrobu autorit; jedinou autoritou je pro každého jeho vlastní nitro, nikoli vnější 

centrum. „Je to již takřka vrozeným zvykem, tedy i morálkou v lidu, že tento, ne aby každý 

jednotlivec pochopil a proklamoval své právo na život, ale že musí míti vždy někoho vpředu 

a ten jest autoritou takřka násilím učiněnou. A toto vyrábění ‚autorit‘ má individualism 

zastaviti“ (O mravnosti a vzdělanosti 1895, č. 4, s. 7). Odstranění autorit vede k požadavku 

plné odpovědnosti za všechny své činy. Není možné postoupit veškerou starost a řízení 

institucím, jako je parlament, výbory, sbory důvěrníků apod., a bezmyšlenkovitě přijímat 

jejich výsledky. Z těchto principů je také odvozen anarchistický bojkot voleb; na rozdíl od 

sociální demokracie odmítají systém politických stran jako takový. 

 V brožuře Ethický anarchismus popisuje Vilém Körber individualismus jako pravěký 

(jinde starověký) ideál, ve kterém měl každý jednotlivec zodpovědnost sám za sebe. Vývoj 

přinesl systém, ve kterém byly jisté výkony svěřeny vybraným jednotlivcům. „Později 

přeneseno i více, než-li pouhé vykonávání vůle a usnesení, ba později přenesena na 

zmocněnce veškerá starost o společenské spolužití a z toho způsobu vytvořil se systém 

representativní, který počal s kolektivismem, vyhranil se až v despotism“ (Körber 1895, s. 13). 
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Snahou je tedy návrat „k prvotní formě individualisticko-komunistické“; sociálně 

demokratický pokus selhává, protože neruší reprezentativní systém. Znovunastolení 

individualismu je popsáno jako návrat k přirozenému právu, ke svobodné vůli člověka. 

Státem daný zákon je z hlediska svobodné individuality irelevantní, svobodný člověk se jím 

neřídí a při jeho porušení nejde z jeho pohledu o zločin. Naopak následování zákona jen kvůli 

němu samému je nepřirozené, je předepsáno někým jiným než mnou samým. 

 Představená koncepce raných anarchistů z první poloviny 90. let se odráží v sociálně 

zaměřených úvahách v pozdější době. Ambivalentní pojetí těla jako objektu, který je 

vymezitelný, autonomní a liší se od ostatních, a současně jako subjektu, jenž je bytostně 

propojen s celkem, umožňuje formulovat představu celospolečenské emancipace, podle níž se 

každý člověk jako svobodná, jedinečná individualita musí vymanit z omezujících svazků 

tradičních institucí (rodiny, státu, církve aj.) a jako svobodný jednotlivec se pak přičlenit do 

nové společnosti volných bytostí, která původní instituční rozdíly stírá a na všechny uplatňuje 

pohled rovnosti. Na tuto vizi navazuje etický princip, podle něhož volnost každého 

jednotlivce jako svébytné osobnosti jde ruku v ruce s vazbami a povinnostmi vůči kolektivu. 

V časopisech se objevovaly etické výzvy zaměřené na nezávislost jednotlivce, člověk má 

podle nich vzít věci do vlastních rukou a řídit své jednání dle vlastního rozumu. Současně je 

však požadavkem zodpovědnost za své okolí a za celý kolektiv, místo výroby autorit 

a reprezentativního systému má každý člověk jednat zodpovědně. Ideál svobodného 

a zodpovědného jednotlivce se však později stal záminkou k prosazování určitého 

konkrétního jednání jako cesty k nové, svobodnější a dokonalejší společnosti. Příkladem takto 

pojaté etiky byly výzvy k regulaci porodnosti, které usilovaly o zdokonalení společnosti ve 

smyslu jejího ozdravění. 

 

1.2 Regulací porodnosti k volné společnosti 

Téma řízení porodnosti bylo v českých anarchistických časopisech prezentováno v rámci 

podpory myšlenkového proudu novomalthusismu. Ten v druhé polovině 19. století navazoval 

na původní malthusiánské hnutí propagující snížení populačního růstu. Novomalthusismus se 

soustředil na zlepšení ekonomických podmínek jednotlivých rodin, ale věnoval se také dalším 

tematickým okruhům, především maximalizaci zdraví. Charakteristickým znakem 

novomalthusismu byla také propagace užívání antikoncepce.
7
 

                                                           
7
 Podrobněji k hnutí novomalthusianismu a k regulování porodnosti u různých sociálních vrstev 

v různých zemích Evropy v průběhu 19. století viz kniha Anguse McLarena A history of 

contraception, McLaren 1990, s. 178–214. 
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 Specifika novomalthusismu u českých anarchistů spočívají jednak ve zdůrazňování 

volnosti jednotlivce, k níž vede cesta právě skrze snižování počtu rodinných členů, a také 

v tom, že cílí takřka výhradně na sociálně nejslabší skupiny. To se projevuje mimo jiné i tím, 

že vědecky zaměřená pojednání, která jsou pro novomalthusismus typická a která ukazují, že 

hnutí nebylo omezeno pouze na nevzdělané vrstvy, se u českých anarchistů nevyskytují. 

Články pouze přejímají závěry výzkumů jako fakta; např. zdůrazňují hrozby dědičného 

zatížení. 

 Klíčový text francouzského vědce a významného propagátora hnutí Paula Robina 

Zásady novomalthusismu byl otištěn nejprve v Kalendáři revolucionáře na rok 1903 

a později, nově přeložen, i v anarchistickém časopise Práce. Robin v něm proklamuje cestu 

ke „stejné kultuře“ lidí dobré vůle. Jmenuje vlastnosti, které by se měly pěstovat: 

„u závodních koní je to rychlost, u zvířat pro porážku je to kvantita a kvalita masa […] u lidí 

měl by to býti harmonický souhrn fyzických, intelektuelních a mravních vlastností“ (Robin 

1902, s. 81). Řízení porodnosti staví jako první krok v procesu směřujícího ke štěstí všech. 

Problém lidského štěstí má být řešen ve třech krocích, „a sice jen v tomto, ale jen v tomto 

pořádku: a) dobré zrození, b) dobré vychování, c) dobrá organizace sociální“ (Robin 1902, s. 

82). První z nich má řešit žena. „Ženy mají věděti, že věda podává jim účinné a bezbolestné 

prostředky, aby nevysílaly do světa děti, když nechtějí, a jistě nebudou chtíti než za takových 

okolností, kdy jejich dítky budu míti naději býti zdravé, statné, inteligentní a dobré“ (Robin 

1902, s. 83). Tzv. „absolutně volného mateřství“ se pak docílí moudrým, obezřetným 

chováním a rozumnou vůlí. „Málo na tom záleží, umenšuje-li se počet lidí provisorně nebo 

definitivně. Ale dobrá jakost všech nechať klidně kráčí k ideální dokonalosti“ (Robin 1902, s. 

81). Téma regulace porodnosti prezentované v rámci hnutí novomalthusismu tedy nebylo 

zaměřeno úzce na prosazování antikoncepce a snížení počtu dětí. Jednalo se o komplexní 

učení o jistých trendech jednání, které vedou k volnosti a k ozdravění celku společnosti. 

 Článek S. K. Neumanna Epištola k dělnické dívce nese obdobné sdělení jako 

uvedený text Zásady novomalthusismu, soustředí se na volné mateřství jako cestu ke 

svobodné společnosti. Avšak na rozdíl od P. Robina, který ve svém textu věcně představuje 

ucelenou teorii, pracuje Neumann s technikami, které mají vyvolat naléhavost. Ve shodě 

s ostatními českými anarchisty Neumann také zužuje cílovou skupinu článku na třídu 

pracujících a z ní pouze na ženy. Nejprve se věnuje popisu žen z různých společenských 

a kulturních vrstev. „Vzpomínám vypiplaných panenek buržoazie, […] Vzpomínám těch, 

které všechny rozkoše vpustily pod masku své přetvářky, hltajíce zakázaná jablka 

v nejtemnějších koutech, […] Vzpomínám těch, které byly vydresovány v pravidlech 
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křesťanského cirku […] A ještě jiných a jiných vzpomínám […]“ (Neumann 1902, s. 84). 

Naléhavost je pak vyvolána zdůrazněním jedinečnosti adresátky, přímým oslovením 

a předurčením pro velký úkol. „Uprostřed všech těch žen, zda nemůžeš ty jediná říci ano 

k osvobození ženy“ (Neumann 1902, s. 84). Autor nabádá dívku k uvážlivému chování kvůli 

ní samotné, kvůli její vlastní, osobní emancipaci. Současně však jeho výzva obsahuje 

všeobjímající rozměr: „[…] volám tě k činům a k boji za tvoji i lidstva volnost“ (Neumann 

1902, s. 85). Abstrakta jako lidstvo nebo boj nejsou výjimečná, neurčité pojmy a patetická 

zvolání se prolínají celým článkem. „Rozpomeň se na svou úlohu po boku bratří 

svých!“ (Neumann 1902, s. 88). 

 Chování jediné vybrané ženy má tedy všeobecný, celkový dosah. Tato souvislost 

jednotlivého a celistvého není v Neumannově článku příliš argumentována. U ostatních 

autorů, kteří se tématy volného mateřství a regulace porodnosti zabývali, spočívá tato 

souvislost v roli matky a vychovatelky, kterou žena zastává. „Kterak může obstarávati řádně 

domácnost a co hlavního, kterak může vychovávati dítky – jsouc takto zotročena? Ano na 

dítkách ukazuje se potřeba dobré matky-vychovatelky. Proto, voláme-li po změně nynějšího 

společenského pořádku, jest naší povinností v prvé řadě osvoboditi ženu. […] Osvoboďme 

ženu od jha klerikalismu a kapitalismu, ušetřme ji častých porodů, vyzvedněme ji nad 

společnost a žena takto volná, ve volné lásce porodí volného člověka příští volné 

společnosti“ (J. 1914, s. 175). Anarchisté ve snaze ženu osvobodit jí paradoxně přidělují 

jasnou roli starosti o domácnost. Výjimečnost (vyzdvižení nad společnost) a volnost se 

podtrhuje proto, aby byly splněny podmínky pro kvalitní službu společnosti. 

 Realizace osvobození ženy spočívá často v samotném snížení porodnosti, které zlepší 

sociální, a tedy i výchovné podmínky, ale objevují se i názory, které zpochybňují princip 

manželství, byť volného, a tito autoři pak volají po zcela odlišném způsobu vzájemného 

soužití. V roce 1906 otiskl časopis Práce překlad článku anarchisty Giovanniho Rossi Teorie 

lásky. Kritizuje v něm instituci rodiny, ačkoli prozatímní alternativy (nalezince, koleje aj.) 

nepovažuje za vhodné. Problém podle něho spočívá ve falešných pocitech otcovství 

a mateřství. „[…] až intelektuelní a mravní aristokracie lidstva a interesovaná masa žen 

zjevným prováděním volné lásky smyje s tváře lež otcovství, bude rodina z polovice 

odstraněna […] Také mateřský instinkt je přechodný a k zániku předurčený. Vyvinul se 

rovnoběžně s přirozenou potřebou vychovávati potomstvo“ (Rossi 1906, č. 4, s. 3). Podle 

autora je rodina stejné zlo jako vlastnictví, a to i její komunistická nebo anarchistická forma: 

„[…] každý se postará, aby obklopil svou rodinu co možná největším blahobytem, třeba na 

úkor druhých. Solidarita zůstane teorií, pokud člověk na jedné straně vidí ženu a děti, na 
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druhé lidstvo. – A nejinteligentnější, nejpřičinlivější, nejenergičtější otcové rodin budou 

pokládati své děti v komuně za posvátné“ (Rossi 1906, č. 5, s. 2). Rodina hospodářsky soupeří 

s velkou společností. „Harmonie hospodářských vztahů mezi individuem a společností bude 

moci býti přirozenou a samovolnou jen tenkrát, když na všechny ženy bude pohlíženo jako na 

možné přítelkyně a na všechna děcka jako na možné děti“ (Rossi 1906, č. 5, s. 2). Jak ovšem 

předesílá, rodinu nelze rušit shora, příkazem. „Je to jedna z těch institucí, které musí býti 

nejprve pobořeny ve svědomí lidu, a pak otřeseny hmotně vnitřním samoborcením“ (Rossi 

1906, č. 4, s. 3). Jeden ze závěrů G. Rossiho se setkává s názorem Paula Robina: kýžená 

změna, včetně potlačení mateřských a otcovských instinktů, vede k zušlechtění druhu. „Lepší 

individua se setkají, ku prospěchu druhu, poněvadž dobré vlastnosti mají svou uměleckou 

stránku, své kouzlo krásy“ (Rossi 1906, č. 5, s. 3). 

 V květnu 1912 vyslovila na podobné téma přednášku Louisa Landová-Štychová; 

přepis přednášky Manželství, rodina a volná láska otiskl téhož roku anarchistický časopis 

Zádruha.
8
 Landová-Štychová využívá stejného argumentu jako Rossi, když instituci rodiny 

řadí na stejnou úroveň jako soukromé vlastnictví: „Manželství samo, ať zákonné, nebo volné, 

není ničím jiným než vlastněním člověka. […] Láska není ničím více než útokem na osobní 

svobodu a na lidskost samu. Milující žádá na milovaném naprostou oddanost“ (Landová-

Štychová 1912, s. 34). Ohraničený rodinný kruh prezentuje jako „strašlivého, tichého 

spojence kapitálu“ (Landová-Štychová 1912, s. 43). 

 Autorka se ptá po důvodech, proč vlastně lidé vstupují do manželství. Kromě strachu 

před samotou vidí problém v samotných mateřských a otcovských pudech, které mají stejně 

jako u G. Rossiho dvě roviny: jednak jde o iluzorní, falešný pocit, autorka dokonce mluví 

o zvráceném mateřském a otcovském pudu (Landová-Štychová 1912, s. 43). Zároveň 

mateřský cit přirovnává k touze vlastnit: „Mateřská láska! Není ona spíše kazem na 

ušlechtilosti ženy? […] Člověk, který miluje, není spravedlivý. […] mateřská láska je jen 

odnoží soukromého vlastnictví […] mateřská láska nejvíce brání sbratření lidstva“ (Landová-

Štychová 1912, s. 43). 

 Při návrhu řešení autorka v podstatě kopíruje Rossiho koncept a na první pohled je 

mnohem konkrétnější, věnuje se totiž přímo popisu nové instituce. O výchovu by se starali 

pouze ti (muži i ženy), kteří jsou k tomu předurčeni, pro které neexistuje pojem cizí děti. 

Dětství by tak probíhalo volně, mezi dětmi, ne v uzavřeném kruhu rodiny. „Děti patří mezi 

děti“ (Landová-Štychová 1912, s. 44). 

                                                           
8
 Text je publikován pod jménem Vorlíčková-Štychová, ale text kapitoly pracuje s běžnější variantou 

Landová-Štychová. 
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 Její koncept osvobozuje jednotlivce z instituce rodiny jako umělého útvaru, odkládá 

stereotypy mateřských a otcovských pudů jako vykonstruovaných pojmů i genderové výsady, 

které roli vychovatele přidělují vždy ženě. Rozvolnění rodiny i potlačování tradičních 

konvencí má nejen emancipační, ale současně také jednotící význam, protože ruší rozdíl mezi 

rodinnými členy a zbytkem společnosti a odmítá privilegia na základě genderové příslušnosti. 

 Zrušení tradičních rodinných vazeb a osvobození rodinných členů, které vede k jejich 

nerozlišenému přičlenění do celku společnosti, je obecnějším postupem patrným i v dalších 

oblastech, např. v kritice státního zřízení a v návrzích mezinárodní spolupráce. „Lidstvo bude 

šťastným a volným, až zrušíme hranice nejen států a zemí, ale i rodin a spojíme všechno to 

smavé a nevinné dětství v jednu rodinu“ (Landová-Štychová 1913, s. 36). Rozbití států 

a osvobození národů směřuje k univerzalitě nadnárodní společnosti podobně jako zrušení 

rodinné jednotky. 

 V konceptech mateřství a rodiny je třeba vidět rozdíl, který se tvoří mezi Paulem 

Robinem, S. K. Neumannem a dalšími na jedné straně a Landovou-Štychovou a Rossim na 

straně druhé. Zatímco jedni umísťují ženu do rodiny jako matku a vychovatelku, druzí rodinu 

úplně rozpouštějí a mateřský pud a mateřskou lásku označují pejorativními výrazy. Neumann 

a Landová-Štychová se však shodují v tom, jaký vztah by měl panovat mezi jedincem 

a společností. Je to právě povinnost vůči určitému druhu ideálu společenského uspořádání, 

které podléhá i plně svobodný jednotlivec. Člověk ve společnosti nikdy není natolik 

autonomní, aby nemohl být vystaven veřejným závazkům. Neumann pod pseudonymem Sana 

Mens vychází v brožuře Láska a zdravotnictví z představy úpadku doby: „My, kteří žijeme 

v době značné degenerace lidského davu, pociťujeme všichni nutnost nápravy od základu, 

a sice tím více, čím větší máme ideál budoucího lidstva, k němuž tíhneme“ (Neumann 1903a, 

s. 4). Láska je podle něho sice věcí každého jednotlivce, ale pokud jde o děti, „stává se vaše 

soukromá věc věcí společnosti, jejíž jste členy. A tato společnost musí vás ve svém zájmu i v 

zájmu vašem a především jménem těch, jež chcete zplodit, žádat, abyste je zplodili jen tehdy, 

není-li vážného nebezpečí nebo jistoty, že budou vážně nezdravé a silného života 

neschopné“ (Neumann 1903a, s. 6). Podobně se vyjadřuje Landová-Štychová. Socialismus je 

pro ni osvobozením každého člověka bez výjimky. Z toho plyne, že plození dětí není věcí 

soukromou, jako jí není náboženství, politické přesvědčení, hospodářské postavení, zdraví 

a vůbec celá výchova člověka: „Ne – prozřetelné plození není věcí soukromou. Proletářka 

musí dnes uvážit všechny okolnosti pro i proti, než rozhodne o bytí nového tvora. Ženy silně 

chudokrevné musí se vystříhat těhotenství vůbec. […] Především ale nechť jsou velmi 

vybíravy ve volbě otců svých dětí!“ (Landová-Štychová 2010, s. 212–213). Opodstatněním je 
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„plné právo celku na přírůstek co možno nejdokonalejší“ (Landová-Štychová 2010, s. 210). 

Globální společenský koncept v případě Neumanna i Landové-Štychové předpokládá 

u každého člověka odpovědnost vůči celku a paradoxně vede ke konkrétním požadavkům i 

k restrikcím. 

 

1.3 Závěr 

Pojetí jednotlivce u českých anarchistů v raných 90. letech je spojeno s celistvou představou 

o podobě a fungování světa. Autoři článků konstruují spirituální obrazy univerza a popisují 

roli člověka v závislosti na těchto globálních představách. Modely celku světa se liší, je 

chápán buď jako velký tělesný organismus, ve kterém lidé figurují jako orgány či buňky 

s vlastním podílem na fungování celku; nebo je pojímán dualisticky jako hmota, která podléhá 

určitému neměnnému a věčnému (božskému) zákonu; duše každého člověka, jeho neměnné 

„já“, nezávislé na hmotě světa, je bytostnou součástí tohoto božského určení. 

 Přes značné odlišnosti obou představených koncepcí je oběma společný ambivalentní 

status, kterého v nich jednotlivec nabývá. Člověk je jedinečný, vymezitelný objekt světa, 

osobnost každého jednotlivce je výjimečná a autoři zdůrazňují její nezávislost. Rozhodování 

a jednání každého člověka by mělo vycházet z jeho nitra, nemělo by být omezováno umělými 

pravidly jako je státní legislativa nebo tradiční etické normy chování. Autonomie, jedinečnost 

a rozlišitelnost je však v anarchistických schématech potlačována uniformizací. Individuální 

vědomí člověka je chápáno jako jedinečné a nezávislé, ale zároveň jako součást duchovní 

podstaty světa, která je jediná a neměnná. Vize člověka jako orgánu či buňky v těle organismu 

světa klade na každého jednotlivce vědomí vzájemnosti, které musí každý jednotlivec ctít 

stejně jako svou vlastní nezávislost. Tento ambivalentní koncept dvou protikladných rysů 

umožňuje zaměřit pozornost člověka na sebe sama, aby vnímal svou výlučnost, aby za 

měřítko všech věcí považoval jen své vnitřní přesvědčení a aby se necítil vázán tradičními 

státními a buržoazními institucemi. Současně je cílem zapojit ho do mechanismu velkého 

světa, resp. společnosti, aby chápal sám sebe jako člena kolektivu, ve kterém prospěch 

jednotlivce nemůže být v rozporu s prospěchem všech, aby vzal zodpovědnost nejen za sebe, 

ale i za směřování celku. Etický požadavek identifikace se sebou samým při současném 

vědomí celku a jednání v souladu s celkem vede ke konkrétnějším představám o volné 

společnosti a k praktickým návrhům uplatnění obecných tezí. Kromě podpory federací 

a odmítání sociálně demokratické centralizace umožňuje široce pojatá zodpovědnost za sebe 

i za druhé vzdát se potřeby jiných autorit, tedy volených reprezentantů, kteří shora určují 

zákony apod. 



33 
 

 V pozdějších textech anarchistů, na přelomu století a před první světovou válkou, se 

již neobjevuje spirituální rozměr představovaných konceptů, ale strategie osvobození člověka 

od tradičních institucí a jeho uniformizace v celku společnosti zůstává. Kontinuita 

prezentovaných schémat v anarchistických časopisech v celém studovaném období spočívá 

právě v této ambivalenci role člověka ve společnosti. Základní pojetí jednotlivce s sebou nese 

související jevy, především požadavek maximální identifikace se sebou samým při 

rozhodování a jednání a současně zodpovědnost, která člověka vede ke snaze o zkvalitnění 

celého organismu společnosti. Také novomalthusiánský požadavek zdravé společnosti, který 

se ve specifické formě objevuje v anarchistických publikacích, je konkretizací obecnějšího 

principu, v němž je ztotožnění osobních a veřejných zájmů podmíněno autonomií jednotlivce, 

protože jedině svobodný a sebevědomý jedinec může přispět ke společnému prospěchu či ke 

kvalitě budoucích generací. 
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2. Myšlení o umění: Afinity dekadence a anarchismu 

 

Názorový postoj k otázkám umění a literatury souvisí u anarchistů s jejich širším ideovým 

zaměřením, především s jejich pojetím svobodné individuality, ale i s proklamovaným 

vztahem k buržoazii nebo k mravním normám. Tyto základní ideové rámce se promítají do 

chápání umělecké tvorby, podoby uměleckého díla nebo role umění ve společnosti. 

 Tato kapitola se soustředí na období 90. let a anarchistické myšlení o umění porovnává 

s poetikou dekadence. Důvodem je předpoklad, že ideové tendence anarchismu a dekadence 

se v této době prolínaly, a to nejen v pohledu na literární či výtvarnou tvorbu, ale právě 

i v širším pohledu na svět, na společnost a na jednotlivce. Záměrem kapitoly je představit 

pojetí umění a jeho vztahu ke společnosti u několika vybraných představitelů anarchismu 

a dekadence. Pozornost je věnována S. K. Neumannovi, který vydával anarchistický časopis 

Nový kult (1897–1905), a dvojici Arnošt Procházka a Jiří Karásek, kteří vedli časopis Moderní 

revue (1894–1925) jako důležitou platformu dekadence. 

 Úvahy o umění a literatuře u těchto osobností budou demonstrovány v souvislostech 

filozofie Friedricha Nietzscheho. Cílem je ukázat, že jeho pojmy vůle k moci a věčný návrat 

téhož se do anarchistických a dekadentních úvah o umělecké tvorbě promítají dvěma různými 

způsoby. Oba se vyznačují obratem k sobě, k individualitě, k subjektu. První z nich akcentuje 

výjimečnou individualitu a odlišnost vůči ostatním; podle tohoto přístupu je tvůrčí subjekt 

oddělen od společnosti jako celku a jeho tvorba vychází pouze z vlastního nitra. Druhý 

způsob reflexe nespatřuje výjimečnost v samotné individualitě, ale v (každém) okamžiku. 

Tento přístup se pokouší uchopit přítomný všední okamžik jako věčný, tvůrčí subjekt se 

nevymezuje vůči okolnímu světu, naopak je otevřen působení vnitřních i vnějších vlivů, aby 

okamžik zachytil a dokázal umělecky předat v jeho úplnosti. 

 Oba přístupy jsou pozorovatelné u pojmu psychická mateřština F. X. Šaldy. 

Představení Šaldova postoje k umění skrze tento pojem poslouží právě jako demonstrace 

různých způsobů reflexe Nietzscheho konceptů pro popis umělecké tvorby. Představitelé 

dekadence a anarchismu, kterými se tato kapitola zabývá, uplatňují oba vzorce vypozorované 

u Šaldy, a to v závislosti na širších společensko-politických postojích obou hnutí. Zatímco 

dekadence se radikálně odvrací od společnosti i její politiky a realizuje model izolované sféry 

tvůrčího subjektu, anarchismus jako politické hnutí směřuje k druhému, otevřenému přístupu, 

u něhož subjekt vstřebává jak vnitřní, tak i vnější působení. 

 Pro představení Nietzscheho základních pojmů je využita především kniha Elisabeth 

Groszové Nick of Time (Grosz 2004) a filozofická interpretace Pavla Kouby (Kouba 2006). 
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Ideologie dekadence není pojednána v celé šíři, popis se soustředí na relevantní aspekty 

podobností a rozdílů s anarchismem. 

 

2.1 Nietzsche: Hledání řádu na pozadí přehodnocení všech hodnot 

Nietzscheho pojmy vůle k moci a věčný návrat téhož se dají považovat za pokus o hledání 

určitého řádu při současném přehodnocování všech hodnot. „Předpokládejme, že není 

reálně ,dáno‘ nic jiného než náš svět žádostí a vášní, že nemůžeme stoupat ani sestupovat 

k žádné jiné ,realitě‘ než právě k realitě svých pudů – neboť myšlení je jen chováním těchto 

pudů k sobě navzájem: nebylo by pak dovoleno podniknout experiment a položit si otázku, 

zda tato danost nestačí k pochopení i takzvaného mechanistického (nebo ,materiálního‘) světa 

z podobných sil? […] A konečně za předpokladu, že by se podařilo vysvětlit veškerý náš 

pudový život jako rozvětvení a rozčlenění jedné základní formy vůle – totiž vůle k moci […], 

zajistili bychom si tím pak právo určit jednoznačně veškerou působící sílu jako vůli 

k moci“ (Nietzsche 2003, s. 39–40). 

 Podle E. Groszové pokládá Nietzsche tímto experimentem otázku, zda můžeme 

přemýšlet o světě v jeho komplexnosti a v jeho možnostech propojovat protiklady skrze 

jediný elementární princip. Groszová následně formuluje odpověď ve třech bodech, ve 

kterých akcentuje materiální svět a jeho fyzikální a biologické vlastnosti
9
. Prvním bodem míří 

na základní podobu vůle k moci jako síly. Materiální svět není nic než souhra různých sil, 

silnějších, slabších, gravitačních, energetických, termodynamických, elektrických, 

magnetických atd., a každá z nich usiluje o své zvětšení (Grosz 2004, s. 131). Vůle k moci 

není identifikována s žádnou z nich, nýbrž s jejich souhrou. Druhý bod se soustředí na 

biologický svět. Ten se jeví také jako souhra sil, není oddělen od anorganického světa, ale 

využívá a spotřebovává jeho síly (Grosz 2004, s. 131). Posledním bodem je položen důraz na 

jednotu tvořenou vůlí k moci: veškerá kauzalita musí být považována nikoli za souhru 

oddělených atomů nebo oddělených a rozlišitelných silových impulsů, nýbrž jako kontinuální 

účinnost vůle k moci (Grosz 2004, s. 132). 

 Pojetí vůle k moci doplňuje koncept věčného návratu téhož. Samotný mechanismus 

věčného návratu je zajištěn faktem nekonečného času při konečném počtu stavů. Mnohem 

obtížnější je však odpovědět na otázku, co je tím, co se věčně navrací. 

                                                           
9
 Podle Groszové si Nietzsche sice udržoval odstup od vůdčích vědeckých názorů, zároveň byl ale 

fascinován prvním a druhým zákonem termodynamiky (energie se neztrácí ani není produkována, ale 

pouze se přemění z jedné formy do jiné), které využívá jako rámec nebo oporu k formulaci myšlenek 

věčného návratu a vůle k moci. 
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 Smyslem věčného návratu je udělit význam každému okamžiku při současném 

relativizování veškerých hodnot. Groszová mluví o věčném návratu jako o regulativním 

principu – tím zachovává myšlenku jediného, kontinuálního systému; zároveň popisuje 

souvislost mezi vůlí k moci a věčným návratem: „Věčný návrat je regulativní kosmologický 

princip materiálního světa [...], který musí vůle k moci [...] přijmout za vlastní, aby potvrdila 

a produkovala své maximální zintenzivnění“
10

 (Grosz 2004, s. 137). Protože Groszová 

porovnává v této knize Nietzscheho učení s Darwinovým, klade zmíněnou maximalizaci do 

kontextu vývoje a tvrdí, že Nietzsche umísťuje věčný návrat nejen do centra konceptu vůle 

k moci, ale také přímo do konceptu nadčlověka. Nadčlověk je darwinská postava toho, co 

člověk může být v budoucnosti (Grosz 2004, s. 148). 

 Vztah vůle k moci a věčného návratu je tedy tvořen dvěma aspekty: regulativním 

principem, který dodává určitou pravidelnost, a maximalizací, která naopak produkuje změnu 

– vývoj, cestu k nadčlověku. Proto Groszová objasňuje soulad, který panuje mezi změnou 

a věčným opakováním téhož. Věčný návrat je cesta mezi lidmi a nadčlověkem, mezi 

nahodilostí vůle k moci nebo aktivních sil a mezi nutností jejich evolučního překonání 

a stávání se něčím jiným (Grosz 2004, s. 137). Změna ve formě stávání se něčím jiným, 

neustálá maximalizace (stupňování, zintenzivnění), je tedy tím, co se věčně opakuje. „To, co 

se vrací, však není to identické, ale pouze extrém, to aktivní, které [...] přináší svou vlastní 

změnu, mění se v něco jiného [...] Návrat je to, co zavádí a plodí změnu!“
11

 (Grosz 2004, s. 

141). 

 Z těchto úvah vychází řešení problému, kdy Nietzsche na jedné straně relativizuje 

veškeré hodnoty, odmítá jakýkoli daný účel nebo smysl, ale zároveň hledá pojistku proti 

naprostému nihilismu. Proto připisuje každému jednotlivému okamžiku našeho všedního 

života příznak věčnosti. „ [...] pocit prchavosti, jenž kalí štěstí našeho pobývání u věcí, se 

nesmí stát důvodem k pohrdavému odvratu od tohoto života a k obrácení naší touhy 

k jakémusi ,jinému‘ životu [...] je třeba [...] učit se lásce k němu, abychom tento život spatřili 

jako věčný život“ (Kouba 2006, s. 46). 

 Hodnotový princip se odvrací od morálních kritérií, které jsou stanoveny předem 

a nezávisle na jednotlivci, je založen na obratu člověka k sobě, ale nikoli ve smyslu povýšení 

sebe sama na měřítko všech věcí. Kvalita věčnosti okamžiku není zajištěna nějakým 

                                                           
10

 “The eternal return is the regulative cosmological principle of the material world [...] which the will 

to power must [...] adopt as its own in order to affirm and thus produce its maximal intensification.” 
11

 „What returns is not the identical, but only the extreme, the active, that [...] brings about its own 

changing, changes into something else [...] Return is that which initiates, and engenders, difference!” 
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konkrétním konáním a naopak zapovězením jiného konání. Jakákoli činnost získává hodnotu, 

pokud ji člověk dělá z vnitřního popudu a pro ni samu. „Idea věčnosti nás nemá usměrňovat 

při morálním rozhodování ,jak jednat‘ ve smyslu ,pro co se rozhodnout‘: má nás přinutit 

k maximální identifikaci s vlastním jednáním“ (Kouba 2006, s. 47). 

 Princip maximalizace se tedy uplatňuje i v jednání člověka, spočívá v intenzitě prožití 

vlastní zkušenosti a vlastních činů, a tím je zapojen i do konceptu nadčlověka jako určitého 

potenciálu. Zintenzivnění je však podmíněno dalším rysem vůle k moci, potřebou 

protikladnosti sil. Jednota vůle k moci sice existuje jako jediný, vše prostupující princip, ten 

však není určen na pozadí komplexnosti jako výslednice všech sil; aby mohlo dojít ke 

zintenzivnění, je třeba sil protikladných. Vůle k moci může fungovat jen tam, kde je 

multiplicita sil, kde jsou síly slabší a silnější, akční a reakční, přikazující a poslouchající, jen 

tam, kde se síly mohou odlišovat a maximalizovat (Grosz 2004, s. 126). 

 Podobně podle Pavla Kouby je vůle k moci síla, která je určena právě silou 

protikladnou, tedy odporem, který je proti ní kladen. „Vůle k moci vyžaduje protiklad v tom 

smyslu, že má-li vůbec vzniknout moc, musí určitá vůle dokázat chtít to, co chce, i protiklad, 

vůči němuž to může chtít. […] Konkrétním osvědčením vůle k moci a jejího stupně je tedy 

potřeba silného protivníka, touha po velkém nepříteli. […] Projevem slabosti není tedy jen 

neschopnost dostatečný odpor klást, ale i neschopnost dostatečný odpor připustit“ (Kouba 

2006, s. 240). Takto pojatý poměr individuality k silám vůle k moci souvisí i s Nietzscheho 

přístupem k umělecké tvorbě. „...nezkaleným výrazem vůle k moci je především umění – jako 

rozpoutání a zároveň zvládnutí protikladů, v němž se působnost možností stupňuje k nejzazší 

dosažitelné plnosti […]“ (Kouba 2006, s. 276). 

 Vzhledem k rozporuplnosti jako základnímu rysu vůle k moci je podstatný rozpor 

mezi hledáním jediného, elementárního principu a nemožností takový princip přisoudit nějaké 

jednotné entitě (světu/subjektu). Kouba zdůrazňuje, že vůle k moci není ani jednotou ani 

mnohostí. „Je vůlí k jednotě a totožnosti tam, kde je třeba zvládnout naléhající odlišnost 

a rozmanitost, a vůlí k mnohosti a různosti tam, kde jednota vládne, kde je třeba se otevřít 

jinému.“ (Kouba 2006, s. 240) 

 Stejně přistupuje Nietzsche k subjektu; ten se jeví jako jednota, ale ve skutečnosti je 

pouze souhrou sil, jednota je možná pouze jako interpretace, tedy z pohledu „odjinud“. 

Vzhledem k nejednotnosti subjektu je potom zásadní právě vztah mezi ním a jeho okolím, 

mezi světem „vnitřním“ a „vnějším“. Subjekt se „vyděluje a ustavuje […] stejně 

jako ,vnějšek‘, je zprostředkován stejnou zjednodušující schematizací. ,Já‘ i ,předmětný 
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svět‘ vznikají naráz, obojí je výsledkem interpretace, nikoli faktem, a obojímu je proto možno 

rozumět jen z druhého, nikdy z něho samého“ (Kouba 2006, s. 271). 

 Jedním z rysů, které plynou z takto pojatého konceptu, je neurčenost subjektu, 

odmítnutí jakékoli předem dané platnosti. „Subjekt nemůže být žádnou opravdu poslední 

půdou, a to ani substancí, ani apodikticky jistou daností […]“ (Kouba 2006, s. 271). Jde 

o znemožnění opřít se o jakoukoli poslední pravdu, na které by se dalo stavět (mravné) 

chování. 

 Kromě určenosti, danosti subjektu dochází k odmítnutí i jeho ohraničenosti vůči okolí. 

Subjekt sám o sobě (jako „věc“) neexistuje, je možné pouze pozorovat jeho účinky, které 

probíhají skrze něj. „Jako subjekty jsme prchaví jako světlo, jsme nerozeznatelní od svých 

účinků jako světlo od svého odlesku. Jsme příklady vůle k moci, které se sami projevují 

zápasem každé buňky, tkání a orgánů o kyslík, živiny, aktivitu, o zintenzivnění. Jako stabilní, 

unifikované subjekty jsme účinky a důsledky zápasu této hemžící se mnohosti organických 

(a jiných) sil, který se odehrává skrze nás“
12

 (Grosz 2004, s. 127–128). 

 Lze shrnout, že Nietzscheho celistvé pojetí světa, ve kterém neexistuje žádná předem 

daná platnost, je doplněno o určitý hodnotový systém platný pro každého jednotlivce. Tato 

kombinace vede ke dvěma různým pohledům na subjekt. Vůle k moci jako soustava 

soupeřících sil je regulována principem určitého zintenzivnění, který se jako evoluční moment 

změny a přeuspořádání stále navrací. Opakující se zintenzivnění se děje na úrovni celku světa 

a z tohoto celistvého pohledu je subjekt, stejně jako vše ostatní ve světě, pozorovatelný 

a interpretovatelný pouze skrze účinky sil, které jím procházejí. Subjekt jako takový existuje 

pouze jako výklad, jako konstrukt. Naopak hodnotový princip je spojen s jednotlivcem, který 

není jen prostupnou entitou v celku světa. Systém hodnot vychází z pojetí jednotlivce jako 

autonomní individuality s vlastním vědomím a vlastním evolučním potenciálem. Hodnota 

jeho činů pak spočívá právě v obratu k sobě, v prožití vlastní zkušenosti a vlastních aktivit. 

Tento intenzivní obrat k sobě jako východisku veškerého jednání je tím, co vede ke změně na 

úrovni člověka, tedy k jeho povýšení, resp. k naplnění jeho potenciálu. 

 Představené rysy Nietzscheho filozofie se v českém myšlení o umění 90. let odrážejí 

u teoretiků i u samotných umělců, včetně anarchistů a dekadentů. Bude však užitečné nejprve 

                                                           
12

 „As subjects, we are as evanescent as lightning, as indiscernible from our effects as lightning from 

its flash. We are exemplars of the will to power, which exhibits itself in the very struggle of each of 

our cells, tissues, and organs, for oxygen, for nutrients, for activity, for intensification. As stable, 

unified subjects, we are effects, consequences, of the underlying struggle of this teeming multiplicity 

of organic (and other) forces that play themselves out through us.” 
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vysledovat reflexe Nietzscheho konceptů u F. X. Šaldy. Obrat k sobě, který u Nietzscheho 

provází intenzivní zkušenost vlastních aktivit, je u Šaldy reflektován různými způsoby, které 

vedou k odlišnostem v pojetí umění a umělecké tvorby. Tyto odlišnosti pak pomohou snadněji 

pochopit poměr mezi anarchistickým a dekadentním přístupem k umění. 

 

2.2 Šalda: Psychická mateřština 

Šaldův pojem psychická mateřština nebo geniova mateřština (Šalda 1948, s. 69–73) znamená 

promluvu, která vychází z vlastního nitra člověka. Nietzscheho filozofie se v tomto pojmu 

odráží nejen základním schématem nalezení sebe sama, identifikace se sebou samým, ale také 

v dovednosti sebe sama vyjádřit. Hloubky nitra jako cosi neuchopitelného je třeba vhodně 

formulovat. Podstatná je tedy jak schopnost rozpoutání sil, tak také jejich následné zvládnutí – 

umělec musí prokázat techniku vědomé realizace. Po oddání sebe sama své přirozenosti a po 

nalezení své skutečné mateřštiny musí tvůrce podle Šaldy zapojit komplementární dovednost, 

tedy schopnost formulovat dle určitých zákonů. Při popisu Rodinova díla píše: „V tom, jak 

sloučil nejspornější póly: sugestivnost s výpočtem, svobodu se zákonem, živelnost 

s intelektem, aby se doplňovaly a stupňovaly, kde se jinde ruší – v tom je tvůrčí actus 

mysticus […]“ (Šalda 1948, s. 71–72). 

 Šalda tento přístup rozšiřuje o představu srozumitelnosti umění na straně příjemce. 

Geniova mateřština se právě tím, že vychází z tvůrcova nitra, dotýká určitého prazákladu, 

který je vlastní, a proto srozumitelný každému. Porozumět geniově mateřštině však pro Šaldu 

nepředstavuje samozřejmou a snadno přístupnou dovednost, je třeba vyvinout určitou aktivitu 

k jejímu nabytí. „Rodin mluví stále a neúchylně mateřštinou genia, jazykem věčnosti, kterému 

se teprve musíte učit naslouchat a rozumět, poněvadž jste mu odcizeni lety a lety malosti a 

plochosti. A nemůžete mu porozumět, pokud nezapomenete na všecky druhotné a odvozené 

orgány, na všecko umělé, přiučené a přivychované, na všecku papírovost, abstraktnost 

a mechaniku života a nebudete naslouchat očištěnými a nejhlubšími svými pudy, ušima svých 

kořenů, všemi póry své prabytosti“ (Šalda 1948, s. 70). 

 Pojetí psychické mateřštiny jako tvůrčího vyjádření vycházejícího z vlastní osobnosti 

umělce je možné chápat jako reflexi Nietzscheho principu, ve kterém je hodnota činnosti 

určena intenzitou vlastního ztotožnění s ní. Umělecké vyjádření je u Šaldy založeno na 

identifikaci se sebou samým a vede k vyjádření něčeho původního, základního a čistého. Rys 

Nietzscheho věčného návratu téhož je přítomen i v této snaze vyjádřit uměním původnost 

a čistotu, jedná se totiž o tvůrčí hledání určitého extrému, nějakého „nej-“, ať je chápáno jako 

věčný základ všeho bytí nebo nejvyšší bod, ideál. Stejně jako u Nietzscheho vede intenzivní 



40 
 

prožití vlastní zkušenosti k určité maximalizaci. Podobu tohoto extrému hledaného uměním je 

možné v rámci Šaldova pojetí vykládat různými způsoby. A odlišný výklad vede i k jinému 

pojetí umělecké tvorby jako takové. 

 Poetika, která vychází z maximálního ztotožnění individuality s vlastní zkušeností, 

vede subjekt k odvratu od všedního světa, od jeho průměrnosti a rutiny. Tento přístup vede 

k vyjádřením exaltovanosti, citovosti nebo také osudovosti. „Musí přijít veliká událost, osud, 

tragika a zabušit pěstí na hrobku naší bytosti, propálit se bolestí k našemu jádru a vyrazit z nás 

výkřik pravdy, hrůzy a vášně [...]“ (Šalda 1948, s. 69). Tvůrčí subjekt má odložit jazyk 

všednosti a každodennosti a začít čerpat z nekonečných zdrojů vlastní, nezávislé, od okolního 

světa oddělené sféry prožitků. 

 Radikalita umění při snaze najít a vyjádřit určitý superlativ však může mít i opačnou 

podobu, tedy zkušenost všedního, skutečného života. Tento přístup vede k jiné tvůrčí strategii, 

která se vzdává vypjatých gest a prostředků vymezení subjektu vůči okolí. Extrém může 

znamenat i nalezení života v jeho absolutně ryzí podobě. Cílem pak není vyjádření 

výjimečnosti subjektu, ale naopak zahlédnutí výjimečnosti (věčnosti) v něčem všedním 

a obyčejném. „ [...] chceme, aby běžný jazyk našeho života, kterým mluvíme i zpíváme, 

radujeme se i trpíme, žijeme i umíráme, stal se základem a jádrem našeho jazyka uměleckého, 

v kterém by byla psána výtvarná báseň dneška [...]“ (Šalda 1948, s. 114). Jazyk věčnosti může 

být jazykem něčeho ryzího a přirozeného, jazykem absolutní obyčejnosti, protože právě v ní 

se může skrývat potenciál hluboké všeobecné srozumitelnosti, jedinečná a současně obecně 

sdílená zkušenost. Touha po extrému tedy odpovídá nejen zkoumání „propastí vlastního nitra“, 

ale i nejprostší všednodennosti, zachycené bez okázalosti nebo vypjatosti. 

 Při koncentraci na poetiku českých anarchistů a dekadentů se ukáže, že tendence 

k všednosti a otevřenosti individuality vůči vnějším jevům, byla tím, co anarchisty a 

dekadenty v promýšlení funkce umění rozdělovalo. Afinity obou hnutí jsou však širší a 

souvisí i s jejich přístupem ke společnosti a jejím vrstvám. 

 

2.3 Dekadence: Vystoupit z kruhu třídního boje 

Walter Fähnders se v knize Anarchismus und Literatur věnuje vzájemným vztahům 

anarchismu a dekadence (Fähnders 1987, s. 124–170). Soustředí se zejména na německé 

a francouzské prostředí a popisy probíhají jak na ideových východiscích obou směrů, tak na 

jejich konkrétních aplikacích u vybraných osobností. Ačkoli věnuje jednu kapitolu tendenční 

lyrice, funkčně zaměřené na agitaci (John Henry Mackay, Erich Mühsam aj.), nehovoří 

většinou v knize o anarchistické literatuře, nýbrž o významu anarchismu pro německou 
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literaturu (Fähnders 1987, s. VII). Naopak dekadenci chápe jako obojí – jako určitý 

společenský postoj i jako literární směr. 

 Při hledání vztahů obou proudů vychází Fähnders ze složitého třídního zařazení 

dekadentů. Mluví o zášti vůči buržoaznímu světu s jeho materialismem a utilitarismem, s jeho 

pokryteckou morálkou a s jeho nepřátelstvím vůči umění. Zároveň se ale několikrát vrací ke 

klíčovému bodu, totiž že třídní původ většiny dekadentů je právě měšťanský, a ohrožení 

umění, společenské emancipace a samotného života se tedy nachází ve vlastní třídě. Druhý 

problém spočívá ve vztahu k proletariátu. Dekadence totiž odmítá s buržoazním světem nejen 

jeho politiku, ale vše politické vůbec a neuchyluje se politicky k anarchismu nebo socialismu. 

 Pro dekadenci je důležité anarchistické nepřátelství ke společnosti jako celku, jeho 

schopnost narušování, či dokonce zničení společenského pořádku nebo státního zřízení, 

vnímá však i jeho radikalitu ve věcech osobnosti. Místo zaměření na společenskou kritiku je 

pro dekadenci podstatné suverénní postavení jejího vlastního světa, který znamená kritiku 

sám o sobě. Je pro ni důležité vymanit se z prostoru měšťanského hodnotového systému, aniž 

by musela vstoupit na půdu proletariátu. Řešení je tedy apolitické a především asociální, 

vychází z principiální vzdálenosti od společnosti a na autonomních světech zakládaných na 

sobě samých. 

 Dekadentní odvrat od společnosti jako takové je charakterizován nejen samotným 

hodnotovým postojem, který separuje literaturu a umění od společensko-politických problémů 

a vyhrazuje jí autonomní, výlučné pole působnosti. Odtržení od společnosti a současně 

narušování jejích poměrů je patrné i z charakteru práce s individualitou v literárních dílech. 

Prostředkem manifestace individuality a budování vlastního světa nezávislého na třídním 

ukotvení je abnormalita, kterou Fähnders popisuje jako překračování hranic, zejména 

v morálním ohledu; typickým příkladem je pro něho homosexualita, ale hovoří také 

o postavách asociálů, bezprávných, zločinců nebo satana. Abnormální a amorální postavy 

dovolují zůstat mimo společenské dění, ale jejich provokativní charakter přitom narušuje 

buržoazní tabu. 

 Konstrukci autonomního, od společenských pravidel izolovaného světa provází 

iracionalita, která může být vnímána jako reakce na pozitivismus 19. století. „S postupující 

emancipací poznávací subjektivity, její racionální, konstruující a pořádající kapacity, se 

emancipují i složky iracionální: wertherovský rozpor osvobozující se fantazie a otevírajícího 

se světa vnitřního nezměrna a nemožnosti tuto zkušenost promítnout do společenského 

konsenzu, této druhé ,přirozenosti‘, sebedestruktivní sklony provázející zjištění postupující 

izolovanosti individua, jemuž se tento prostor ne-rozumu otevřel“ (Vojtěch 2006, s. 23). Únik 
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do vlastního světa znamená autonomii a výlučnost; znamená také izolovanost, ale současně 

dojem neomezeného rozsahu tvůrčích možností. Ten je zajištěn právě iracionalitou, resp. 

výrazovými prostředky, jejichž účelem není pořádání logických vazeb, nýbrž působení na 

smysly a navození citových a smyslových zážitků. 

 Nástrojem sugesce a potenciálu nekonečna je koncept spojitostí (correspondences), 

odvozený ze stejnojmenné Baudelairovy básně z Květů zla. Vede k tvorbě symbolů nikoli 

jako obrazů nebo popisů, nýbrž jako slov/zvuků se synestetickými a sugestivními vlastnostmi 

(Willette 2010). Právě objev spojitostí, „objev univerzální souvztažnosti v rovině 

symbolického, z vlastního zdroje se obnovujícího výrazu, umožňuje zaujmout postoj 

k neustále se obnovující aktualitě – záblesk věčnosti v prchavém sledu dojmů [...] V zážitku 

spojitostí – těchto míst paměti, jež jsou vně historie – se vstupuje do umělých rájů, neustále 

rozšiřovaných a proměňovaných, opojných [...]“ (Vojtěch 2006, s. 29). V návaznosti na 

Huysmansův román Naruby z roku 1884 mluví Vojtěch o všeprostupující konstruovanosti 

experimentálního prostoru a také o estetickém prostoru nyní zcela izolovaném, ale 

poskytujícím sféru tvůrčí svobody výlučné individualitě. 

 Výlučnost vedoucí ke svobodě je chápána jak ve smyslu vydělení sebe sama do 

uzavřeného, ale svobodného prostoru mimo rozum a normy, tak také ve významu 

sebezkoumání a sebeprezentace. „Ontologie dekadentního subjektu se projevuje nejprve 

radikální gestací rušící jakýkoli kompromis mezi svobodou individua a společenskou normou, 

ať už je náboženské, politické, či pouze zvykové, tradiční a historické povahy. Satanismus, 

anarchie, sexuální výlučnost a nemoc, tematické oblasti objevované na cestách 

(sebe)odloučení, vyhranění, jsou extrémními způsoby sebenahlédnutí“ (Vojtěch 2006, s. 32). 

 Dekadence realizuje svoji opozici vůči měšťanské společnosti odstupem od 

společenského uspořádání, od jeho racionality, užitečnosti a produktivity; koncentruje se na 

amorální a abnormální individualitu, která je umístěna mimo rozumové/logické normy 

společnosti, ale zároveň svým charakterem normy narušuje. Dekadenti konstruují vlastní, 

autonomní svět, který je založený a zakládaný na sobě samém a který je světem svobody 

a nekonečných možností. I anarchismus stojí v opozici proti buržoazii a projevuje se silným 

zaměřením na individualitu. Stejně jako dekadence odkládá předem dané etické normy; 

hodnotové principy vycházejí v obou případech z jednotlivce. Dekadence však znamená 

odklon od společnosti, včetně její politiky, a celkový odvrat od světa znamená vstup do 

izolovaného, byť výlučného prostoru. U anarchismu bude podobné odloučení od společnosti 

vždy narušováno politickými ambicemi, podporou proletariátu a představami společenského 

uspořádání. Otevřenost individuality vůči světu je tím, co obě hnutí odlišuje. 
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 Následující část tyto podobnosti a rozdíly prezentuje na příkladu několika 

představitelů dvou českých časopisů, Moderní revue a Nového kultu. Kromě popisu 

společných rysů bude ukázáno, že koncem 90. let se naznačený ideový rozdíl projevil i 

v pojetí umění. Důvodem je právě izolovanost budovaného světa, která nevychází jen 

z dekadentní averze vůči celku společnosti, ale souvisí i se symbolismem, jehož vyjadřovací 

prostředky účinkují vně historie a konstruují svébytný a oddělený svět. 

 

2.4 Anarchistické a dekadentní myšlení o umění v českém prostředí 

Tato část se věnuje teoretickým postojům k umění u S. K. Neumanna, redaktora časopisu 

Nový kult, v porovnání s přístupem představitelů dekadence, Arnošta Procházky a Jiřího 

Karáska, kteří od roku 1894 vydávali časopis Moderní revue. Mezi anarchistickým Novým 

kultem a dekadentní Moderní revue existovalo v 90. letech několik paralel; jednou 

z nejviditelnějších byl fakt osobní provázanosti, kdy redaktoři jednoho listu přispívali také do 

toho druhého. Analogie jsou pozorovatelné také v publikacích překladů týchž zahraničních 

autorů, ať již filozofů Friedricha Nietzscheho a Maxe Stirnera nebo zástupců berlínského 

anarchismu Stanisława Przybyszewského či Richarda Dehmela. Podobá se také chápání 

funkce umění ve společnosti. Podvratnost vůči měšťanským hodnotám je v obou případech 

postavena na amorálnosti a nonkonformitě: „individualističtí anarchisté snili, stejně jako 

dekadenti, o umění, které by bylo ,bombou do základů měšťácké společnosti‘ pohrdající 

krásou a opravdovou svobodou. [...] Přítomnost absolutně nonkonformních anarchistických 

názorů a postojů podporovala pak v Moderní revue tendence k detabuizaci některých témat, 

zejména v sexuální oblasti (teorie volné lásky, homosexualita, chvála ,pohanské‘ smyslovosti 

apod.)“ (Med 1995, s. 47). 

 Příbuzenství a prolínání obou proudů v době kolem poloviny 90. let ukazuje přístup 

Arnošta Procházky, který nesdílí výše popsanou apolitičnost a asociálnost dekadence, 

vyjadřuje se k politické debatě a užívá pojmů anarchismu, individualismu a dekadence jako 

ekvivalentních. Luboš Merhaut zmiňuje sérii článků z časopisu Rozhledy na přelomu let 

1894–1895, ve které se o dekadenci vyjadřovali F. V. Krejčí, Jan Vorel a F. X. Šalda 

(Merhaut 2006, s. 47). Když v prosincovém čísle Moderní revue z roku 1894 reaguje 

Procházka (pod šifrou -g-) na tyto články, zejména F. V. Krejčího a Jana Vorla, prezentuje je 

jako diskuzi o tom, zda by měla Pokroková strana přijmout živly dekadentní a užít jich jako 

prostředku (Procházka 1894/95, s. 70). Zdůrazňuje tedy politický charakter debaty a samotné 

vyjádření Procházky k ní se zabývá sociálně-politickými otázkami. Souhlasí s Vorlem 

v názoru, že „má býti dosavadní zřízení společenské pokud možno nejvíce rozrušeno, aby se 
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vbrzku došlo nového, lepšího“ (Procházka 1894/95, s. 70). Uznává kolektivismus 

prosazovaný J. Vorlem jako první krok ke změně, protože nejprve je třeba uspokojit hlad těla, 

teprve potom duše. Staví se tedy na stranu chudých vrstev, pro které je kolektivismus 

socialistů nástrojem zlepšení situace. Neodmítá sociálně-politické snažení, uznává jeho 

hmotné pozitivní dopady, avšak bez zaměření na individualitu by Procházka považoval 

změnu za neúplnou: „[Socialismus] chce nivellisovati, lidi učiniti si co možno rovnými, 

nejenom hmotně, fysicky, ale také duševně, intellektuelně – ježto pak nemůže malých 

a zakrslých vyhnati do výše, chce veliké a vysokozrostlé sraziti dolů“ (Procházka 1894/95, s. 

71). Procházka se vymezuje vůči socialistickému podřízení individuality kolektivu, ale 

neklade jednotlivce zcela mimo společnost; stejně jako anarchisté zdůrazňuje soulad, který by 

měl mezi jednotlivcem a kolektivem nastat. „Společnost skládá se z jedinců: podřaditi 

individuum celku, k tomu se pracuje nyní. Vyrovnati rozpor ten, uvésti v rovnost individuum 

a obecnost, učiniti z nich hodnotu sobě rovnou, k tomu se má a bude pracovati“ (Procházka 

1894/95, s. 71–72). Důraz klade Procházka na individualismus a hrdý aristokratismus, avšak 

představa celku z jeho projevu nemizí, mluví o svrchovaně svobodné společnosti svrchovaně 

svobodných duchů. K hrdosti a síle odkazuje nietzscheánskými pojmy nadčlověk 

a Zarathustra a motivy slabosti a chorobnosti jsou spojovány s kolektivismem, který omezuje 

individualitu. „Po odvržení a očištění všeho malého, slabého, chorobného, nízkého, jehož 

záštitou snaží se býti ještě kollektivismus, nebo sociálně-demokratická organisace společnosti 

– nastane říše a vláda velikých, silných a dobrých“ (Procházka 1894/95, s. 72). 

 U Jiřího Karáska je v téže době v rámci diskuze o postavení umění a literatury ve 

společnosti patrný odvrat od společenských a politických témat a vyhrazení určitého 

exkluzivního prostoru. Karásek vyzývá k eliminaci osobních sporů, k řešení věcných 

problémů literatury a upozorňuje, že literaturou by se neměli zabývat lidé, kteří jí nerozumějí. 

„Po celá léta Národní listy nejeví o literaturu ani takového zájmu, jaký projevují každou chvíli 

třebas o nejjalovější státoprávní řeč [...] a pojednou uznávají za dobré hájiti literaturu proti 

domnělým jejím škůdcům. [...] Literární otázky patří do literárních listů, diskusse o literatuře 

patří lidem, kteří se literaturou zabývají, kteří se o literaturu zajímají – to myslím, je 

samozřejmé, a je profanací literatury vléci ji na tržiště a činiti z ní berana – proti nenáviděným 

politickým odpůrcům“ (Karásek 1894/95, s. 59). V souladu s dekadentními trendy odtrhává 

literaturu především od politiky, ale vytváří tím zároveň poměrně izolovanou oblast, ve které 

se smí pohybovat jen někteří. 

 U Nového kultu se vztah k politickým a společenským otázkám odvíjí od chápání 

pojmu anarchie. Ve svém prvním čísle se Nový kult prezentuje nikoli jako mimopolitická, 
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nýbrž jako mimostranická tribuna. Anarchie je „souhrn politicko-sociálních a mravních 

poznatků, založených na požadavku neomezené svobody individua [...]“ (Neumann 1897b, s. 

18). S mimostranickostí Nového kultu souvisí i otevřenost vůči čtenářskému okruhu nezávisle 

na třídním původu, obrací se „ku čtenáři inteligentnímu, ať jím je dělník nebo student, 

majetný nebo proletář, jen když má dobrou vůli bez předsudků a bez bázně přemýšleti o sebe 

hroznějším na pohled slově“ (Neumann 1897b, s. 18). 

 Chápání role umění u S. K. Neumanna bylo v polovině 90. let blízké tendencím, které 

uměleckou tvorbu od společenských témat spíše oddělovaly. V předmluvě k Almanachu 

secese (1896) Neumann píše, že moderní umění je jeho jedinou stranickostí, a ptá se, kde 

„zůstalo Umění, jediný suverén nad umělcem“ (Neumann 1896b, s. 9). Ideový odklon 

Neumanna od představitelů Moderní revue nastává v době na přelomu století, kdy se 

u Neumanna začíná projevovat rozdíl v uměleckém přístupu k sociální skutečnosti. Jeho 

požadavky začínají směřovat k otevřenosti umělce vůči světu
13

, zatímco Karásek a Procházka 

trvají na určité izolovanosti od masy, a zastávají tak postoje, které se od poloviny 90. let téměř 

nezměnily. Na obou stranách zůstává důraz na individualitu, ale u Neumanna se postupně 

mění proklamovaný vztah jednotlivce ke svému okolí. 

 Ještě na začátku roku 1898 Neumann zdůrazňuje zásadní význam jedinečnosti 

jednotlivce pro uměleckou tvorbu. V kritice díla Františka Bílka po výtkách směřovaných 

k ideové náplni přechází Neumann k pozitivnímu aspektu, kvůli kterému vlastně kritiku 

napsal. Dílo ho „nenechalo lhostejným pro náplň své umělecké síly“ (Neumann 1898, s. 70). 

Souhlasí se Zdenkou Bruanerovou, která se v souvislosti s Bílkovovým dílem dotýká 

„několika jmen, ,která obdivujeme‘ Muncha, Tooropa, Redona“ (Neumann 1898, s. 70). 

Neumann k nim připojuje Vigelanda a dodává: „Jedno má s nimi p. Bílek společné: Rozbil 

překvapujícím způsobem všechnu šablonu, všechny konvence a akademická pravidla. 

Odvážně vmetl pachtýřům ,pravého‘ umění ve tvář nejsmělejší poruchy pravidelných 

zvyklostí a řádů a pracující jeho ruka neposlouchala než zanícených pokynů duše. [...] Niterně 

odůvodněno je celé jeho dílo. Nemohl jinak bořiti, než jak bořil, protože tak bořila jeho duše, 

nemohl jinak stavěti, než jak stavěl, protože tak stavěla jeho duše, nemohl jinak jíti, než jak 

šel, protože tak šla jeho duše“ (Neumann 1898, s. 70). Pouze naslouchání své duši jako 

jedinečnému zdroji je v této době pro Neumanna cestou k vytvoření individuální formy. 

 Luboš Merhaut píše, že Neumannova anarchistická podoba ideové „živé syntézy 

hmoty a ducha“ v článku Individualism umění ještě na přelomu století souzněla s podobou 

                                                           
13

 S. K. Neumann v této době začíná opouštět poetiku symbolismu a dekadence také ve svých básních; 

podrobně viz Červenka 1966, s. 65–116. 
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dekadentní (Merhaut 2006, s. 52). Nicméně právě v tomto článku (Neumann 1899, s. 91–95) 

jde o spor s Karáskem, takže je možné na něm pozorovat vzájemný ideový odklon těchto 

dvou osobností. „Uznáváme hmotu a uznáváme ducha, ale ani hmota ani duch není 

suverénním pánem, nýbrž velikou a mocnou jedničkou je lidská individualita, silný člověk 

z masa a z duše, jedinečná bytost determinovaná zvnějšku i zvnitřku; zvnějšku širokým 

proudem věcí a reelních jevů, zvnitřku bohatstvím tajemných hlubin duše, živá synthesa 

hmoty a ducha“ (Neumann 1899, s. 91). Syntéza v tomto článku předpokládá otevřenost 

individuality vůči vnitřním i vnějším jevům, neohraničenost, která se projevuje i v tvorbě. 

„[...] umění, jako projev umělecké individuality zvnějšku i zvnitřku determinované, tedy jako 

projev jisté harmonie, nezabíhá nikdy beztrestně v nejzazší extrémy, v nejkrajnější 

jednostrannost, nýbrž je vždycky víceméně synthetické, a umění nejvíce synthetické bude 

také nejkrásnějším, protože bude výrazem nejsharmonizovanější a tudíž nejsilnější 

individuality“ (Neumann 1899, s. 93). Neumann explicitně rozlišuje materiální a duchovní 

síly, avšak z pohledu subjektu se jedná o rovnocenné působení, protože subjekt musí být 

otevřen životu v jeho celku a pluralitě. 

 Neumann reagoval na Karáskův článek Protiindividualism umění (Karásek 1899, s. 

46–50). V něm autor s despektem sleduje nástup pozitivismu, který se podle něho v literatuře 

projevuje sociálními tendencemi. Píše, že dnešní umění je pro davy a ne pro umělce, kritizuje 

např. Sandovou, Balzaca, Zolu nebo Karolínu Světlou a tvrdí, že politické, morální a vědecké 

zájmy jsou u nich akcentovány důležitěji než zájmy umělecké. Následně se odvolává na 

Stanisława Przybyszewského a říká: „Pro umělce nemá existovati pouze banální vnější svět, 

ale jeho doménou má býti především a výhradně svět nitra, svět řídkých hodin, svět 

hallucinací a extasí […]“ (Karásek 1899, s. 49). Neumann chápe Karáskův postoj jako 

předem určený; individualism je Karáskovi podle Neumanna uměleckým směrem, proti 

kterému staví antiinividualism. Určenost pak způsobuje uzavřenost proti novým podnětům. 

Svět nitra, ke kterému Neumann připojuje i svět vnější, má být zdrojem tvořivosti. 

Neumannovo pojetí individualismu v této době spočívá v tom, že se snaží stát nad 

uměleckými směry, podoba uměleckého díla nemá být ovlivněna předem danými stylovými 

pravidly, má ale vycházet z vnitřních potřeb, tužeb a záměrů ničím neomezovaného, všemu 

otevřeného jednotlivce. „Styl“ ve smyslu určitých pravidel, která musí umělecká díla splňovat, 

pak přece jen dodává, ale jedná se o pravidla ve významu harmonie celku. Umění mizí, pokud 

mizí „harmonie mezi vnějším a vnitřním, mezi hmatatelným a psychickým, mezi individuem 

a prostředím“ (Neumann 1899, s. 93). 
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 Bytostnou provázanost umělce s prostředím a doslova s životem pak Neumann 

tematizuje v článku Umění, umělci a lid, který je přetištěnou přednáškou přednesenou 

v besedě akademického spolku Radbuza 22. 4. 1900 v Plzni (Neumann 1900a). Neumann se 

v něm zabývá otázkou, jak popularizovat umění. Dominantou článku je požadavek na umělce 

neuzavírat se jiným slohům ve prospěch jediného, ale naopak být maximálně otevřen světu, 

protože jedině plná otevřenost je obranou proti předem daným a příliš svazujícím programům. 

Umělec je především člověk, který vždy nějak reaguje na svět a nelze mu předem určovat 

formu vyjádření. „[...] člověk nežije jen v umění a uměním. Člověk má na sta jiných 

a různých vztahů k celému životu. Žije. A účinky těchto mnoha vztahů jeví se v jeho mozku a 

v jeho srdci“ (Neumann 1900a, s. 10). Podle Neumanna je třeba apelovat na umělce nikoli 

jako na umělce, ale jako na lidi (Neumann 1900a, s. 4). V závěru autor odpovídá na úvodní 

otázku popularizace umění zestetizováním lidu. „Tato snaha kráčí paralelně s úsilím, které 

chce lid hospodářsky osvoboditi. Špatný popularisator umění, který není dobrým 

socialistou“ (Neumann 1900a, s. 5). Propojení umělce s okolní realitou je tedy nakonec 

kladeno do téměř politických linií, nicméně radikalita Neumannovy poetiky nespočívá 

v politickém kontextu, ten je až důsledkem obecnějšího jevu, totiž sepjetí umění se životem. 

Jak bylo naznačeno výše, v části věnované F. X. Šaldovi, umělecký extrém může spočívat 

v hledání absolutní všednosti. 

 Pojem život figuruje v podobném smyslu i ve zmíněném Neumannově článku 

Individualism umění otištěném v Rozhledech roku 1899. Autor hovoří explicitně o sociální 

harmonii mezi jednotlivcem a společností ve významu záruky množícího se života a obrany 

proti stagnaci. „Všechny brány života otevřely se umění. […] Umění jsouc závislo na živých 

individualitách a obracejíc se ku živým, předpokládá nutně život, a sice život rostoucí 

a množící se, aby samo mohlo se zmnožovati a růsti bez nebezpečenství stagnace. Čím úžeji 

bude umění spojeno s životem, čím větší harmonie bude mezi nimi, tím oběma činitelům 

povede se lépe. Umění bude oplodněno poznáním života a život se promění v umění krásně 

žít. Ethika a esthetika se prolnou navzájem – to bude cíl! [...] Po stránce sociální harmonie 

mezi individuem a společností, uznání toho, že pro věky ukovaný řetěz společných jejich 

zájmů jest jedinou zárukou života množícího se a že takový stav, v němž by individuum žilo 

jen na útraty společnosti nebo opačně společnost jen na útraty individua, znamenal by zánik 

života. Po stránce morální harmonie mezi hmotným a psychickým poznání, že člověk jest 

synthesou těla a ducha, že materialism znamená smrť v bahně a supranaturalism smrť ve 

smýšlené vůni. Po stránce umělecké konečně úplné prolnutí života uměním, harmonie mezi 
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krásou a každodenností“ (Neumann 1899, s. 93–94). Umění tedy nestojí izolovaně mimo svět, 

ale je závislé na živých lidech, ke kterým se obrací. 

 V názoru na vztah umělecké individuality ke světu i na obecný vztah umění k lidu 

nastává rozpor mezi Neumannem a Arnoštem Procházkou. Procházka pod pseudonymem 

Vilém Barnet v článku Umění a lid (Procházka 1902/03) nadále rozlišuje jedinečnou 

individualitu a utilitaristní, materialistickou masu neschopnou tvořit nebo vnímat skutečnou 

krásu. Pro tvůrčího umělce i pro přijímání a lásku k umění považuje za nutné disponovat 

zvláštními, nezískatelnými, vrozenými schopnostmi. Umělec je podle něho rozmnožitel krásy 

a slávy života, snahou je tedy povýšení života, nikoli harmonie se životem. Svět umění je pak 

především bezúčelný. Umění „nemá ani morálních, ani sociálních, ani národních, ani 

jakýchkoli účelů, cílů, úmyslů [...]“ (Procházka 1902/03; cit. dle Merhaut – Urban, s. 315). Při 

kritice účelnosti umění v článku Hlasatelé prostřednosti klade Procházka účelnost do 

souvislosti s průměrností ve smyslu hromadnosti jako opaku intenzivní síly individuality. 

Slouží-li umění praktickým, utilitárním cílům, nemůže se jednat o vášnivý, individuální tvůrčí 

čin. „Hlasatelé účelného a prospěšného, to jest ,prostředního umění‘, nerozumí podkladu, 

vzniku, významu ,neužitečného‘ umění – zaměňují tvůrčí gesto se zprostředkovatelskou prací, 

umělce se spisovatelem“ (Procházka 1905/1906; cit. dle Merhaut – Urban, s. 318). 

Procházkovo dělení umění na prospěšné a neužitečné se jeví v protikladu k Neumannově 

harmonii krásy a každodennosti, která nepožaduje radikální odvrat umělce od společnosti. 

 Vzájemný odklon v rámci pohledu na umění se však neděje na úrovni Nového kultu 

a Moderní revue. Jde o neshody mezi jednotlivými představiteli těchto časopisů. Sám 

Procházka publikuje v Novém kultu i nadále, pouze s odlišným pohledem na věc. V roce 1900 

pod pseudonymem Mortuus napsal kritiku divadelní hry Jaroslava Hilberta Psanci. Hovoří v 

ní o sublimátech věčna, všeplatna a nekonečna; zabývá se otázkou, jak těchto výrazů běžných 

pro poezii a román docílit v rámci podmínek divadla, „se svými herci a kulisami..., učiňte, aby 

lidé po zemi se vlekoucí, lidé bez křídel, takoví malí a drobní a těžcí lidé náhle ztratili svou 

váhu, stali se tresťmi, byli mimo realitu a nad životem aby representovali věčno. Leda za 

záclonami, v šeru a jako v mlhách, stínovou hrou [...], že divák jen vidí odlesk a odraz, 

značku a [náhražku], možno toho docíliti“ (Procházka 1900, s. 11). Oproti Neumannovi zde 

Procházka prosazuje vize „nad životem“ a „mimo realitu“. Dále mluví o kraji snů a také 

o klamu, který nese symbolický potenciál. 

 Neumann na přelomu století opouštěl dekadentní a symbolistické pojetí umění, 

otevíral uměleckou tvorbu životu a zdůrazňoval závislost umění na živých individualitách. 

Hovořil o harmonii hmotného a psychického poznání a o syntéze vnitřních a vnějších impulsů 
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jako základu umělecké tvorby. Představitelé Moderní revue své postoje v této době neměnili, 

konzistentně určovali pozici umění mimo společnost a prosazovali odvrat člověka od reality 

jako cestu k vyjádření věčnosti a obecné platnosti. 

 

2.5 Závěr 

Kapitola se zaměřila na dvě ideové tendence, které vycházejí z filozofie Friedricha 

Nietzscheho a promítají se do promýšlení pozice umění ve společnosti a do úvah o umělecké 

tvorbě. Obě se v 90. letech jistým způsobem objevují u F. X. Šaldy a na přelomu 19. a 20. 

století tvoří podstatný rozdíl v chápání smyslu umění vzhledem k individualitě a ke 

společnosti. 

 První z nich vychází z Nietzscheho požadavku maximální identifikace s vlastním 

jednáním. Obrat k sobě samému je u dekadentů i anarchistů základem etického principu 

amorálnosti, nezávislosti jednání na společenských normách, ale je také východiskem pro 

poetiku, která se odvrací od společnosti, od světa a od reálné objektivní skutečnosti vůbec, 

aby konstruovala vlastní svět svobody. Obrat k sobě v tomto smyslu znamená povýšení 

individuality nad vše ostatní, vědomí vlastního výjimečného evolučního potenciálu 

a diferenciaci jedinečného subjektu vůči mase ostatních. Zároveň tento přístup znamená 

ohraničenost vlastního světa a jeho uzavřenost vnějším vlivům. Toto pojetí není založeno na 

myšlence rovnosti všech, naopak směřuje k odlišnostem, k hierarchizaci, ale také k adoraci 

síly a opovržení slabostí. Nietzscheho princip změny, která se stále navrací, je projektován do 

požadavku intenzifikace vlastního potenciálu, který vede k něčemu novému, ale 

konstruovanému, k něčemu, co se v běženém světě nevyskytuje. „Hlásám vám nadčlověka. 

Člověk je cosi, co má býti překonáno. Co jste vykonali, aby byl překonán? Všechny bytosti 

dosud vytvořily něco nad sebe samy: a vy chcete býti odlivem tohoto velkého přílivu a raději 

snad se vrátit k zvířeti, než abyste překonali člověka?“ (Nietzsche 2009, s. 10) Jedná se 

o snahu mířenou za hranice všednosti, k výjimečnosti. 

 I druhá popsaná tendence je založena na obratu k sobě a na maximalizaci prožitku 

vlastní zkušenosti. Oproti předchozímu přístupu však není záměrem evoluční povýšení sebe 

sama. Východiskem je Nietzscheho postoj k životu, který v každém okamžiku disponuje 

příznakem věčnosti. Záměrem tohoto druhého přístupu je právě zahlédnout kvalitu věčnosti 

ve všedním, přítomném bodě, odvrátit se od „jiného“ života reprezentovaného náboženstvím 

a přiklonit se k tomuto životu zde a nyní. Důsledkem tohoto pojetí pro úvahy nad uměleckým 

tvořením je otevřenost subjektu vůči všem silám působícím jak v jeho nitru, tak i ve vnějším 

materiálním světě. Postoj je charakteristický pro S. K. Neumanna na přelomu století a je 
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rysem, kterým se Neumann během 90. let začal odlišovat od představitelů dekadence. 

Zatímco Karásek a Procházka nadále prosazovali tvůrčí subjekt oddělený od běžného světa 

a umělecké tvoření jako konstrukci vycházející z vlastního potenciálu umělce, Neumann začal 

zdůrazňovat otevřenost tvůrčí individuality vůči vnitřním a vnějším jevům a mluvil o syntéze, 

která má všechna působení uměleckým způsobem ztvárnit. Neumannovým odchodem od 

dekadentní poetiky získává jeho anarchismus sociální dimenzi ve zcela jiném smyslu: zatímco 

jeho dekadentní přístup se snažil především vymezit vůči (měšťanské) společnosti, ať již 

explicitním vymezováním básnického subjektu, prezentací tabuizovaných témat nebo 

využitím iracionality symbolismu, na začátku století je jeho anarchismus otevřeně 

společenský, společnost jako taková je podstatným způsobem svázána s umělcem a je jedním 

ze zdrojů jeho tvořivosti. 

 Oba popsané přístupy však vycházejí z Nietzscheho konceptu věčného návratu téhož, 

oba jsou založeny na prožití vlastní zkušenosti a oba směřují k tvůrčímu hledání určitého typu 

extrému; tímto typem se sice liší, ale tendence k maximalizaci, ke zintenzivnění v umělecké 

práci jsou jim společné. 
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3. Poezie českých a německých anarchistů 

 

Teoretické představy o umění a literatuře popsané v předchozí kapitole lze identifikovat i 

v anarchistické poezii. Tendence, které se objevují v básních anarchistů na přelomu století, 

naplňují jak princip jedinečného, výjimečného subjektu a jeho izolovaného prostoru svobody, 

tak také koncept subjektu otevřeného světu a životu a hledání smyslu ve všedních věcech. 

Cílem této kapitoly je ukázat různé postupy práce se subjektem, s jeho vztahem ke světu i 

k sobě, které se prosazují v básních anarchistů v 90. letech a na začátku 20. století. Budou 

představeny tři přístupy, které tyto vztahy řeší. 

 První z nich bude prezentován na společných znacích a rozdílech v poezii S. K. 

Neumanna a berlínských anarchistů Richarda Dehmela a Stanisława Przybyszewského. 

Analýzy se soustředí především na jejich tvorbu z 90. let a ukážou, že přes dílčí odlišnosti 

realizují tyto osobnosti jednotnou poetiku. Vzhledem k maximalizaci pozornosti na vlastní 

osobu je zde tento přístup pro jednoduchost nazýván individualistická poetika (poetika 

individualismu), ačkoli rozsah tohoto pojmu je širší. Druhý z přístupů, poetika aktivního 

vztahu k životu, bude prezentován na příkladu poezie Karla Tomana z počátku 20. století, 

konkrétně se pracuje se sbírkami Torzo života (1902), Melancholická pouť (1906) a Sluneční 

hodiny (1913). Zásadním sekundárním zdrojem je interpretace Přemysla Blažíčka, který 

Tomanovu poezii klade do souvislostí s antickým myšlením, s rušením opozice subjektu 

a objektu a s chápáním sebe sama jako bytostné součásti velkého světa. 

 Kromě těchto dvou tvůrčích pojetí subjektu a jeho vztahu k okolní realitě je možné 

v anarchistických básních vysledovat třetí, který oba předchozí kombinuje. Jedná se o metodu, 

která zdůrazňuje ztotožnění subjektu s vlastní tělesností a s vlastními city a plné prožití 

přítomného okamžiku. Zároveň tento postup odmítá abstraktní náboženské koncepty, které 

odvádějí pozornost od bezprostřední, všední skutečnosti. Koncept subjektu, který se v rámci 

tohoto přístupu uplatňoval v poezii, je do značné míry v souladu s pojetím jednotlivce, jak ho 

na přelomu století představovaly některé osobnosti ženského hnutí. Seveřanky Ellen Keyová 

a Laura Marholmová byly představitelky feministického proudu, který se odvracel od záměrů 

všeobecné rovnosti pohlaví ve všech sférách veřejné činnosti a naopak se soustředil na 

individuální jedinečnost. Člověk není definován pouhým výčtem práv a povinností, nýbrž 

individuálními prožitky, touhami, emocemi, tzn. komplexním tělesným a citovým založením. 

Kapitola demonstruje souvislost takto chápaného jednotlivce s podobou subjektu v některých 

anarchistických básních. Záměrem je také poukázat na důsledek této podobnosti v pojímání 

individuality; s pojmy jako jsou zejména láska, erotika nebo radost se v obou případech 
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pracuje velmi podobným způsobem, to znamená, že v esejistických textech i v básních nesou 

stejný či podobný význam. 

 

3.1 Náboženství nového života (Neumann, Przybyszewski, Dehmel) 

S. K. Neumann ve své poezii z poloviny 90. let pracoval s technikami, které odvracejí subjekt 

od měšťanské společnosti, staví ho do pozice výjimečné individuality a ukazují jeho úsilí 

o maximalizaci svého potenciálu. Současně s tímto obratem k sobě se v básních z tohoto 

období projevuje i tendence, která naopak rozšiřuje pozornost na ostatní a demonstruje vizi 

nové společnosti. 

 V Neumannově poezii figuruje především hrdá, silná individualita, která pohrdá 

zástupy slabých, je od této masy zřetelně oddělena a směřuje k určitému ideálu. Sbírka 

Satanova sláva mezi námi (1897) je zaměřena intenzivně na subjekt, na jeho pocity, dojmy 

a vize. Subjekt mluví o hrdosti a osamocenosti a vymezuje se vůči ostatním pomocí 

pejorativních výrazů. Přesto je v básních přítomen také zájem o ostatní ve smyslu jejich 

respektování. Uznání ostatních jako výjimečných, autonomních individualit, oddělených od 

nízké, nerozlišené masy, je určeno shodou s ideály nebo cíli subjektu. Jedná se o hrdiny, 

následující Satana: „Jsou zasmušilí básníci s roznícenými zraky; / [...] / přec nové víry Jani 

Křtitelé jsou / a k NĚMU v sladkém duší přátelství / přivinuli se. / [...] / a JEMU, prvnímu 

rebelu, / hrdě říkají: Bratře!“ (Neumann 1897a, Ad Te clamamus exules Filii Evae, 

nestránkováno). Oslovení v závěru citace odkazuje k bratrství, které tvoří novou společnost, 

společnost nové víry a nového člověka. Odkazy k širšímu spolku vyvolených jedinců bývají 

vyjádřeny i jednoduchým užitím plurálu, kdy jsou první osobě „my“ připsány tytéž vlastnosti 

jako jsou v jiných básních přiděleny singuláru „já“, např. v první básni sbírky Jsem apoštol 

nového žití (Neumann 1895). 

 Jedinečnost individuality je v Neumannově poezii spojena s explicitním odvratem od 

měšťanské společnosti. Příkladem je báseň Nad poslední mrtvou v rodinné hrobce ze sbírky 

Apostrofy hrdé a vášnivé. Rodina ve smyslu instituce bývá v anarchistických kruzích vnímána 

negativně jako zdroj určitých daných pravidel, a tím i nesvobody, rodinná hrobka je 

ztělesněním celé rodinné linie i tradice, která vnucuje jednotlivci jeho místo i po smrti. 

Ukončení této tradice je emancipačním momentem. Subjekt je v básni situován do zvláštního 

místa v rodinné linii jako poslední v řadě něčeho, co právě končí, a jako první v něčem zcela 

novém. „[...] co zatím já, poslední z pyšného toho rodu, [...] / skájen polibky ŽIVOTA – první 

nového rodu (Neumann 1896, Nad poslední mrtvou v rodinné hrobce, nestránkováno). 
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Podvratný motiv rodinné hrobky a výjimečná pozice subjektu představuje novou rodinnou 

linii, metaforu nové společnosti. 

 Kromě vyčlenění individuality nebo skupiny vyvolených jednotlivců je poetika 

odvratu od měšťanské třídy, od jejích institucí, norem a pozitivismu naplněna i hledáním 

plurality nebo věčnosti ve vlastním nitru. Báseň ze sbírky Jsem apoštol nového žití, 

očíslovaná X., klade hloubky člověka do souvislosti s přírodními procesy, takže lidské pocity, 

dojmy, hnutí mysli a instinkty dostávají rys něčeho mystického a věčného. „Řev hmoty, jež 

věkům vstříc kypí pravěká / ve věčném řetěze metamorfos, / a unylé volání ze hlubin člověka, 

/ v němž zajatá duše po Spříznění teple lká [...]“ (Neumann 1895, X.). Jednotlivec je v těchto 

a dalších příkladech spojován s něčím, co ho přesahuje, s věčností, s mysticismem, s historií 

nebo s ideální budoucností. 

 Samotný ideál je založen na plném prožitku vlastní zkušenosti v protikladu k upjatosti 

měšťanské třídy, proto je v básních prosazován zdravý a vášnivý život. Protesty a vymezení 

jsou u Neumanna namířeny zejména proti pasivitě, lenosti a pomalému umírání ve svazujících 

buržoazních regulích. Pohanské a satanistické motivy však neslouží pouze ke znázornění 

tabuizovaných témat, k narušení tradiční morálky zdrženlivosti. Neumannův satanismus není 

vyjádřením absolutního odložení vědomí a plného odevzdání sebe sama vnitřním silám. 

Postava Satana reprezentuje ideologii nového života v pozitivním smyslu spojení instinktů 

a rozumu, vášně a vědění. Tento pozitivní obsah Neumannova satanismu dokládají dobové 

reakce na sbírku Satanova sláva mezi námi. F. V. Krejčí píše: „[...] jeho Satan je naopak 

velmi rozumný pán – znamená totiž sílu, vášeň, ducha, pokrok a svobodný rozvoj. [...] Satan 

jeho však, jak už jsem pravil, znamená ne zlo, ale dobro [...] ne hřích, ale právo na život, 

rozkoš a vášeň [...] personifikace vědění, ducha, pokroku a krásy [...]“ (Krejčí 1898, s. 558). F. 

X. Šalda měl na sbírku podobný názor, zmiňoval renesanci pohanství, zdůrazňoval rozum 

jako důležitý motiv a jako pozitivní hodnotu. Vzhledem k podstatnému rysu optimismu psal 

o vědomém překonání dekadence, její mdloby, pasivnosti a poukázal také na odvrat od 

čistého umění, umění pro umění (Šalda 1951a, s. 56). Zdůrazňování rozumu jako pozitivního 

motivu souvisí právě s kritikou umění pro umění. Přítomnost rozumu umožňuje subjektu 

zůstat sám sebou, nedovoluje mu ztratit sebe sama v přílivech vášně. Trend subjektu, který si 

je vždy vědom sebe sama u Neumanna trvá až ke Knize lesů vod a strání (1914). Miroslav 

Červenka píše, že básník se snaží splynout s nevědomou přírodou, ale formy, kterými si touhu 

uvědomuje a pojmenovává, ho usvědčují, že se z přírody oddělil. „Jestliže se ,duch 

lidský‘ rozhodl k připoutání k lesům, vodám a stráním, rozhodl se jako svobodný duch – a nic 
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o tom nesvědčí více, než že i ve chvíli splynutí je schopen o sobě samém i o svých vztazích 

k přírodě tak teoreticky reflektovati“ (Červenka 1966, s. 108). 

 Neumann v poezii 90. let naplňoval individualistickou poetiku, která pohrdá nudným, 

rozvážným světem a oslovuje hrdé, vášnivé duše schopné překonat sebe samé a vyzývá je 

k tomuto překonání. Ideál je potenciálem jednotlivce. Je čistý, protože není předurčen. 

Satanismus v jeho poezii reprezentuje především zdraví a svobodu, odvrat od tradiční 

morálky, odvahu a vášeň žít podle vlastních kritérií. Podobné ideály Neumann prezentoval 

i ve svých článcích zaměřených na sociální problematiku. Politicky a sociálně laděné texty 

(představené v první kapitole) se však s básnickou tvorbou setkávají nejen v samotném 

prosazování zdraví a síly a v představě nové společnosti, ale také v uplatňované strategii, 

v níž je koncentrace na osvobození jednotlivce doplněna o globální vizi nové společnosti. 

Propagace nové, zdravé společnosti vybízí k rozumnému, dalo by se dokonce říci 

zodpovědnému chování, které jednotlivci zaručuje zachování vlastní svébytnosti. Podobně 

v básních utopická vize Satanova nového světa nepohltí vyvolené jednotlivce v nerozlišenou 

masu. Subjekt si je vždy vědom sám sebe a neztrácí svou identitu ani výjimečnost. 

 Satanismus se vyskytuje také u Stanisława Przybyszewského (1868–1927), anarchisty 

a dekadenta z německého prostředí, který byl reflektován a překládán také u nás. 

Przybyszewski byl původně student architektury a medicíny v Berlíně a byl vyloučen 

z univerzity kvůli redigování polského socialistického časopisu Gazeta Robotnicza. Přes tuto 

osobní angažovanost nespočívá jeho spojení dekadence a anarchismu v rovině sociálních 

námětů. Ty se u něho v 90. letech a na přelomu století naopak spíše nevyskytují. Z mnoha 

motivů, stylů a stereotypů dekadence přelomu století, které lze u Przybyszewského najít, 

mluví Walter Fähnders o nietzscheanismu, individualismu, anti-naturalismu, anti-

materialismu, androgynismu, satanismu a o kultu duše, ale zmiňuje i styly psaní: živelně-

kosmický, náboženský, přírodovědecky-medicínský, precizně dekorativní, synestetický, 

rapsodický a druhově smíšený.  

 Fähnders chce pochopit Przybyszewského satanismus a mluví o hledání možností 

duševního vzdoru a o přeneseném chápání zla a zločinnosti. Przybyszewski podle něj nechce 

přiblížit umělce ke společenskému typu bezprávného člověka, bere si pouze onu nostalgii 

lumpenproletariátu a zločinnosti a přeměňuje ji. Zločinec je ahistorickou postavou, jeho obraz 

je odtržen od tradice sociálního buřičství a ušlechtilých loupežníků (Fähnders 1987, s. 157). 

Satan je touto asociální a ahistorickou postavou zločince a satanismus spočívá v absolutním 

osvobození od svázanosti měšťanského myšlení, ve zrušení všech bariér morálky a autority 

vůbec za účelem uvolnění individuality; vymanění sebe sama z logického, rozumového 
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(měšťanského) života. Odkrývání a rozpoutávání vrstev lidské existence, které jsou 

v měšťanské společnosti omezené a potlačené, však spouští spirálu destrukcí a negativity, 

způsobuje pekelná utrpení a pocity bolesti a touhy. 

 Koncept zločinnosti a emancipace, které však provází bolest, utrpení a destrukce, je 

dále doplněn snahami o podání celistvého obrazu světa. Postava Satana v nich figuruje 

v přímém významu protikladu Krista jako jeho komplement k vytvoření skutečného celku. 

V Černé mši (1893) je úplnost dvou protikladů zasazena do mýtu stvoření a vývoje světa; je 

příznačné, že tato celistvost se realizuje v jediné výlučné individualitě. „Já jsem sám pro sebe! 

Jsem počátkem, poněvadž v sobě skrývám celý vývoj, a jsem koncem, poněvadž jsem 

poslední fásí tohoto vývoje. Sám se svými pocity. Vy máte ještě vnější svět; Já nemám, neboť 

mám jen a pouze sebe. Já jsem Já. Já, velká synthesa Krista a Satana, jenž sám sebe vedu 

nahoru a uvádím v pokušení a jenž se sám chci ošáliti. Já, synthesa nejopojnějšího nadšení 

a chladné vypočítavé rafinovanosti, synthesa neochvějně věřícího prakřesťana a výsměšně se 

rouhajícího neznaboha, mystický nadšenec a kněz Satanův, jenž blahoslavenými ústy pronáší 

současně slova nejsvětější a nejhanebnější blasfemie“ (Przybyszewski 1919, s. 23–24). 

 Celistvost v Černé mši spočívá v jednotlivci, který je syntézou protikladných hodnot 

a přístupů. Ty však nevycházejí z okolního světa, syntéza neznamená otevřenost subjektu 

vnějším jevům, subjekt je naopak sám pro sebe. Přístup k celistvosti není založen na kontaktu 

s materiálním světem logiky a předem daných pravidel, zdroj celistvosti pro celý kosmos 

a pro každého jednotlivce reprezentuje všemocné a všudypřítomné pohlaví: „Proto miluji tvou 

lživost a zločinnost, poněvadž jsou funkcemi tvého pohlaví, jimiž jsi ducha kosmu ve mně 

uchopila, se k němu přissála a dala mu na sebe působiti, aby snad mohl býti užitečným nové 

budoucnosti, mající vytrysknouti z tvého lůna. Před mým zrakem vyvstávají obrazy 

nevýslovných muk, kterých jsem s tebou zažil“ (Przybyszewski 1919, s. 30). Celistvost 

vychází z nitra jednotlivce a v jednotlivci se také uskutečňuje, nese příznak nové budoucnosti, 

touhy a zločinnosti, ale také bolesti. 

 Jedná se o kult touhy, který anarchisté využívali nejen kvůli přenesení pozornosti na 

tabuizované téma, ale také proto, že skrze mýtus umožňoval vyjádřit celistvost. V připisování 

rysů věčnosti a celistvosti sexuálnímu spočívá prvek shody Przybyszewského s Neumannem. 

Erotika má mystické nebo náboženské rysy proto, že se dotýká podstaty, něčeho 

prapůvodního. U obou básníků sexualita reprezentuje také odpoutání od umělých pravidel, 

které nevycházejí z vnitřní moci. Avšak zatímco pro Neumanna znamená sexualita především 

životnost jako pozitivní hodnotu, vášeň zastupuje zdraví a sílu, Przybyszewski spojuje 

individuální odpoutání od světa logiky s bolestí a destrukcí. 
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 V propojení náboženství s erotikou je výjimečná poezie Richarda Dehmela, 

anarchistického básníka, který na přelomu století stejně jako Przybyszewski působil ve 

Friedrichshagenu u Berlína a jehož básně byly překládány a publikovány v českých 

časopisech. Mystická zkušenost je v jeho textech prožita skrze křesťanské motivy, a to 

i v případech sexuálních témat. Zatímco Przybyszewski biblické motivy jen parafrázuje
14

, 

Dehmel hovoří explicitně o nanebevzetí a o Duchu svatém, subjekt se modlí k Ježíši Kristu, 

nebo je do Krista stylizován. Biblické postavy jsou v jeho poezii umístěny do eroticky 

laděných situací zejména ve sbírce Weib und Welt (Dehmel 1896, např. básně Himmelfahrt s. 

31–32, Jesus bestellt s. 96 nebo Mit heiligem Geist, s. 101) Erotický význam křesťanských 

atributů má provokativní funkci, ale současně je také cílem adorovat sexuální touhu. V tom se 

Dehmelova poezie shoduje s tvorbou Neumanna i Przybyszewského. 

 Podstatný rozdíl mezi poezií Dehmela a Neumanna spočívá v pojetí subjektu, 

v konstrukci jeho identity a také v přístupu subjektu k vlastní seberealizaci. Neumannův 

subjekt se staví do pozice kněze, inspiruje a vybízí své druhy k hledání a směřování k ideálu, 

určuje cestu a popisuje sám sebe jako vůdce. Dehmelův subjekt nemá potřebu takového 

vůdcovství a obrací se pouze sám k sobě. V Neumannově poezii je v porovnání 

s Dehmelovou rys hrdosti, síly a sebevědomí. Zatímco Neumannův subjekt si udržuje svou 

intelektuální identitu, vždy si je vědom sebe a svého cíle, ke kterému aktivně směřuje, 

a předává toto vědomí ostatním jako nauku, Dehmelův subjekt se často poddává svým 

vnitřním silám a pasivně se nechává unášet proudem vlastní vášně. V básní Mořské oči 

(Meeraugen) ze sbírky Erlösungen subjekt zpočátku hovoří o očích milované bytosti, ale 

posléze reflektuje především svůj vztah k nim: „chtít klesnout, klesnout beze slova / do těch 

očí [...]“
15

 (Dehmel 1891, s. 17). Klesnout v této básni neznamená zemřít, nýbrž odevzdat se 

touze a spánku. Oči jsou „tak tiché a těžké / jako bouře, která usnula / v klíně šedého moře“
16

 

(Dehmel 1891, s. 17). Odevzdanost subjektu a jeho neurčitost, je zdůrazněna chybějícím 

zájmenem; tvar slovesa sice odkazuje k první nebo třetí osobě singuláru (překlad do infinitivu 

není přesný), ale nelze říci, zda subjekt hovoří za sebe nebo za někoho jiného. 

 Zatímco u Neumanna lze odlišit rozum a vášeň, Dehmelovi jde o celostní pojetí. To 

potvrzuje Šalda ve své reakci na Dehmelovy sebrané spisy: „Nuže Dehmel [...] myslí po 

dlouhé době, řekl bych, celým svým básnickým tělem, celou svojí sensitivnou pletí horce, 

vášnivě a přirozeně, jako jiný dýchá“ (Šalda 1951b, s. 233). 

                                                           
14

 „Na počátku bylo pohlaví. Nic mimo ně – vše v něm“ (Przybyszewski 1919, s. 13). 
15

 „Versinken will, versinken stumm / in dieser Augen [...]“ 
16

 „so still und schwer / wie die Stürme, die schlafen gingen / im Schoß der grauen See.“ 
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 Obrat k subjektu a snivé či vášnivé odevzdání sebe sama v Dehmelově poezii 

nevylučuje odkazy k sociální skutečnosti. Přesah ke společenským otázkám umožňuje právě 

koncentrace na subjekt, který sám pro sebe stanovuje mravní kritéria, a také přesvědčení, že 

smyslem a cílem jednání nemůže být utrpení nebo zánik. Dehmelova báseň Tragische 

Erscheinung ze sbírky Aber die Liebe (Dehmel 1898, s. 242) ukazuje zbytečnost a pošetilost 

etických požadavků, které nereflektují sociální realitu a vedou k záhubě. Báseň do češtiny 

přeložil S. K. Neumann a zařadil ji do své sbírky Sen o zástupu zoufajících... pod názvem 

Tragické zjevení. Důvodem je podobný přístup k etice u těchto dvou básníků, ale zřejmě také 

sociální důraz, kterým je Sen o zástupu zoufajících... oproti předchozím sbírkám 

charakteristický. Báseň pojednává o žíznivých a hladových lidech na poušti. K nim přichází 

cizinec a nabízí jim svou krev k uhašení žízně. „Tož pojďte přec a pijte, pro Vás dokrvácím. / 

Však ona dívka pravila, když zmíral: / Ti chtějí vodu...“ (Neumann 1903b, s. 55). Ačkoli 

anarchisté na jiných místech píšou o mystické extázi a odevzdání sebe sama vnitřním silám, 

zde se kritika soustředí na slepé, nesmyslné sebeobětování, které nikomu nepomáhá. Nejde 

o rozpor, extáze a cesta k ideálu nemůže vést k sebevraždě. Báseň kritizuje odvrat od sebe 

sama, od vlastních, a proto podstatných pohnutek. Je třeba řídit se touhou, která směřuje 

k vlastní radosti a prospěchu, je třeba prožít život bez absurdních obětí pro někoho nebo pro 

něco jiného. Anarchistický ideál nového života se soustředí na jednotlivce, ten je důležitý, 

neboť je tvůrcem nové společnosti. 

 Společným rysem poezie všech tří představených básníků je koncentrace na 

individualitu ve smyslu východiska, a to nejen pro konstrukci mravních principů, ale pro 

celkové chápání světa i sebe. Plně prožitá vlastní zkušenost reprezentuje samotný celek i jeho 

budoucnost, jeho hloubku i možnosti vývoje. I při obrazech nové společnosti je podstatné 

nejprve uvažovat o sobě. Materiální a společenský svět pravidel a logiky v jejich poezii buď 

vůbec nefiguruje, nebo je kritizován, přehlížen či zesměšňován, a nebo se stává polem pro 

nové zformování. Opačný přístup, tedy otevřenost, vnímání a vstřebávání reálných jevů, 

prožití světa v jeho protikladech, je v české literatuře možné pozorovat spíše později, na 

začátku 20. století, např. u Karla Tomana. 

 

3.2 Aktivní vztah k životu (Karel Toman) 

Poetika otevřenosti a aktivního vztahu ke světu a k životu směřuje k přijetí světa jaký je, ve 

všech jeho rozporech a nebezpečích, a současně aktivní realizaci člověka v něm. 

 Přemysl Blažíček se ve svém výkladu poezie Karla Tomana (Blažíček 2011) podrobně 

věnuje Tomanově básni Tuláci ze sbírky Sluneční hodiny (1913). V básni se rozvíjí dvě 



58 
 

roviny, symbolická/abstraktní a sociální/konkrétní. Obě jsou rozvíjeny současně a jedna sama 

v sobě poukazuje k druhé. Blažíček udává příklad poslední sloky. „Od pólu k pólu zemi spjal 

/ ohromný řetěz trpělivý. / Milion mrtvých o něm tkal, / milion nový tká jej živý / ze 

zkrvácených bosých stop, / a ty jsou vyšlapány v hrob / víry a naděje, ty bože 

spravedlivý“ (Toman 1985, s. 118). První čtyři verše poslední sloky vytvářejí symbolistický 

obraz, ale pátý verš je zvratem ze symbolistní abstrakce ke konkrétnímu: „zkrvácených 

bosých stop“. I to je myslitelné jako symbol, ale u Tomana existuje konkrétní kontext 

putujících tuláků. Díky tomu ani předchozí čtyřverší nemá tak vizionářskou odpoutanost. 

Podobné prostupování Blažíček nachází na mnoha dalších místech básně i v básni jako celku: 

prolínání harmonické pokory a nenávistného odboje, biblického kontextu s konkretizující 

sociální skutečností atd. Smysl básně však není bezprostředně smyslem žádné v ní obsažené 

výpovědi ani jejich souhrnu. Všechny dílčí výjevy a situační průhledy básně vytvářejí 

dohromady určitou situaci, v tomto případě situaci tuláků, která je určena jak jejich místem ve 

světě jevů, tak i skrytým hlubším smyslem jejich počínání (Blažíček 2011, s. 227–228). 

Toman neodděluje smysl věcí od jejich materiální konkrétnosti, jednotlivé scény „znamenají 

v nepřeneseném významu reálné výjevy ze života tuláků. Přitom však jsou tyto výjevy viděny 

z odstupu obzíravé perspektivy, která je vřazuje do co nejobecnějších souvislostí“ (Blažíček 

2011, s. 223). 

 Pozorovat situaci z odstupu a v souvislostech znamená vnímat ji komplexně, v jejích 

protikladech, a přesto jako jednotu: „proti mstivým, revoltujícím tulákům druhé poloviny 

přivádí první polovina na scénu tuláky, ,polní lilie, s nevinnou duší apoštolů‘. Viděli jsme 

však, že závěr ,Tuláků‘ spojuje oba typy v jedno, že tu tedy nejde ani tak o typy, jako 

o zobjektivizované dva póly jednotného jevu tuláctví“ (Blažíček, s. 377). Rozpor pokory vůči 

světu a revolty proti němu je dán právě tendencí všestranného představení skutečnosti. Tu 

Blažíček klade do kontextu myšlení starého Řecka, ve kterém skutečnost byla neustálým 

bojem protikladů. Jednání hrdiny tragédie je ovládáno silami (Bohů), které procházejí skrze 

něho. Příkladem je Aischylova tragédie Usmířené Lítice, ve které je Orestés pronásledován 

Líticemi, protože zabil svou matku. Tu ale zabil na popud Apollóna, protože před tím zabila 

svého muže: „za lidským činem, jenž je dobrý i zlý zároveň, stojí proti sobě dvě božstva ve 

svých nezadatelných právech“ (Blažíček 2011, s. 389). Tragický konflikt nastává, když se 

hrdinové pokusí vystoupit z lidského údělu, vymanit se z řádu světa, ve kterém jsou 

podrobeni neustálému střetávání protikladů. Vystoupení ze světa definovaného neustálým 

soubojem sil by totiž znamenalo jednostrannost, určení příznaků dobra a zla jednotlivým 

činům; to však tento svět nestrpí, jednostranné jednání vede k hrdinově zkáze. V Aischylově 
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tragédii o Orestéovi vítězí sice Apollón, ale tím, že se s podsvětními Líticemi usmíří, jejich 

moc zůstává nezlomena. 

 Protože hrdina antické tragédie jedná z popudu božských příkazů či zákazů, při jeho 

rozhodování se prolíná vnější svět Bohů s vnitřním světem člověka – rozdíl mezi vnitřním 

a vnějším světem se ve starořeckém vnímání skutečnosti stírá, objekt není rozlišen od 

subjektu. Bohyně Athéna se zjevila Achilleovi, poradila mu a on dal na její radu. Achilleův 

psychický proces rozhodování je popsán zásahem Athény. Pro Řeka jeho nitro nebylo 

odděleno od vnějšího světa, nemělo svůj vlastní neviditelný svět. Vše, co se v něm dělo, 

přicházelo z viditelného světa a uplatňovalo se v něm. Z opačné strany to znamená, že řecký 

člověk nemusel teprve dodatečně ze svého nitra promítat do prázdného, cizího světa všechnu 

mnohostrannou významovost, že v tvarech viditelného světa viděl zároveň i jejich 

významovou plnost. 

 Tomanova pokora vůči světu znamená přijetí světa a všem lidem společného údělu 

v něm, přičemž přijetí neznamená rezignující smířenost. Moderní člověk vidí nepřátelskou 

tvář skutečnosti v mezilidských vztazích a institucích; vymanění z jejich determinismu však 

pro Tomana neznamená ponořit se do vlastního nitra a vysvobodit své osobité já, ale obrátit se 

tam, odkud nebezpečí přichází, realizovat sebe sama v aktivitě mezi lidmi (Blažíček 2011, s. 

387). Právě tento aktivní obrat k vnějšímu světu znamená jeho přijetí. 

 Toman ve své poezii představuje subjekty, které chápou svět v komplexnosti 

a protikladech, takto ho přijímají za svůj a sebe sama vidí jako nedílnou součást takového 

světa. Příkladem je báseň Hedva ze Slunečních hodin (1913): „Pohřbívala / s úsměvem 

teskným za dnů nejhorších“ (Toman 1985, s. 125–126). Blažíček její úsměv komentuje jako 

vědoucí: „Hedvin úsměv je ,úsměvem teskným‘, vědoucím úsměvem, jenž utrpení vidí v širší 

perspektivě než pouze v napjatém protikladu s radostí; je to úsměv člověka, který vlastní 

utrpení chápe v souvislostech ukazujících k dění celku světa“ (Blažíček 2011, s. 398). 

 Konkrétní, věcné představení situací se u Tomana prolíná s jejich viděním z odstupu 

a v souvislostech. Pozorovatelský odstup vede k zahlédnutí hlubšího smyslu u prostých věcí. 

Hrdina básně Shledání ze sbírky Melancholická pouť (Toman 1985, s. 93–94) nespatřuje 

„nicotnost vlastního života, naopak podílí se na čemsi při vší prostotě 

povznášejícím“ (Blažíček 2011, s. 381). Jak bylo ukázáno v předchozí kapitole, zahlédnout 

smysl v každodennosti a prostotě je jednou z motivací hodnotového principu Friedricha 

Nietzscheho založeného na konceptu věčného návratu téhož. 

 Tvorbu básníků, kterým se věnovala předchozí část, lze také vnímat v kontextu 

Nietzscheho filozofie. Ale zatímco Tomanův subjekt se otevírá světu a chápe sebe sama, svou 
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činnost, radost i utrpení, jako jeho součást, básníci 90. let vidí individualitu jako výlučnou 

a jedinečnou. Subjekt je obrácen k sobě, intenzita prožitku se soustředí na vlastní zkušenost 

a vede k překonání sebe sama. 

 Intenzivní obrat k vlastní zkušenosti ve smyslu hodnotového kritéria je možné popsat 

i z perspektivy, která akcentuje pojmy jako radost a štěstí a která je společná pro anarchistické 

a feministické hnutí na přelomu století. 

 

3.3 Intenzita prožitku a odvrat od abstraktního 

Nietzscheho pojetí věčného návratu vyzývá k intenzivnímu vnímání vlastní tělesné zkušenosti 

a k identifikaci člověka se sebou samým. Princip neurčuje, jak jednat ve smyslu pro co se 

rozhodnout a kterým činnostem se věnovat. Hodnota jakéhokoli jednání je dána tím, že se s 

ním člověk plně ztotožní. Jeho apel nesměřuje k žádným umělým a abstraktním idejím; 

jednání nemá sloužit žádné myšlence. Koncept je odvratem od předem daného smyslu, od 

tradičních, umělých norem (náboženských, buržoazních aj.), které člověku určují vzorce 

jednání, aniž by vycházely z individuálních motivací. 

 Výzvy obratu k sobě, k vlastní zkušenosti a k identifikaci se svým jednáním byly 

přítomny i v projevech feministického proudu, který se začal uplatňovat v 90. letech 19. 

století. Tento nový proud ženského hnutí se od původního v podstatných okolnostech lišil: 

zatímco dosavadní feministické snahy se soustředily na zrovnoprávnění ženy s mužem ve 

všech oblastech veřejné sféry, nastupující trend byl orientován k aktualizaci ženství, ženské 

zkušenosti a sexuality; místo zdůrazňování všeobecné rovnosti pohlaví upozorňoval tento 

směr na ženskou jinakost a individuální jedinečnost. Zrovnoprávnění žen s muži ve veřejném 

prostoru přinášelo podle zastánkyň nového proudu odcizení, protože ženy byly nuceny 

konkurovat mužům i v oblastech, které jim nebyly vlastní. Považovaly za důležité, aby žena 

zůstala věrná své sexualitě a tělesnosti. Vlastní zkušenost, osobní citová a tělesná hnutí se 

v tomto pojetí staly hodnotovým měřítkem. Podobně jako u Nietzscheho spočívá hodnota 

jednání v identifikaci jednotlivce se sebou samým a v odmítnutí předem daného smyslu, 

především mravních norem, určených tradicí a uniformní legislativou. Nový směr hnutí 

nepojímal ženu jako iracionální bytost, jejíž projevy jsou zcela podmíněny všudypřítomnou 

sexualitou; nebylo cílem označit ženu jako duševně slabou, a proto neodpovědnou. Naopak 

bylo záměrem ji rozvíjet a vymanit ji z přísně určené morálky a tradičních genderových 

vztahů. „[...] modernistické koncepty chtěly vlastně být vymezením se proti fyziologické 

slaboduchosti dané úzce prokreativní funkcí ženy [...]“ (Heczková 2007, s. 2). 
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 Do Čech pronikal tento proud skrze spisy a přednášky německých a švédských 

feministek Helene Stöckerové, Laury Marholmové nebo Ellen Keyové. Keyová byla na 

přelomu století velmi známou osobností v celé Evropě. Ohlas měly nejen její texty 

a přednášky o nové etice, širokou reflexi získaly také názory v oblastech výchovy, vztahů 

matky a dítěte a v otázkách mateřství vůbec. Soustředila se na téma zkvalitnění mateřství 

nikoli jen ve smyslu právního zajištění příznivějších materiálních podmínek, ale také výzvami 

k otevřeným projevům mateřské touhy. Idealizace mateřství a prosazování představ o dobré 

matce a správné péči o dítě vzbuzovaly negativní reakce z okruhu ženského hnutí. Její 

současnice, německá feministka Hedwig Dohmová označovala názory Keyové na mateřství 

za antifeministické (Kanz 2009, s. 281).
17

 Pozitivní odezva přicházela ze socialistických 

kruhů. Myšlenky Keyové byly významné např. pro socialistické názory na vzdělání (Pierson 

1993, s. 199). Podobně jako její přítelkyně, německá socialistka a feministka Lily Braunová, 

řešila Keyová otázku rozporu mezi potřebou ženy intelektuálně tvořit a potřebou mateřství.
18

 

V Čechách myšlenky Keyové přijímali zejména F. X. Šalda a Teréza Nováková, ale zabývaly 

se jimi i mnozí další, prostor jejím názorům věnovaly např. časopisy Ženský obzor, Ženský 

svět a Ženská revue.
19

 

 Keyová se ve svých Esejích, které byly do češtiny přeloženy v roce 1902, zabývá 

otázkou mravnosti na základě erotické konstituce člověka. V eseji Mravnost ženy (Key 1902, 

s. 5–15) pojednává otázku soužití ženy s mužem, nicméně směřuje k definici mravní erotiky 

jako plného citového života, zahrnujícího složku smyslnou i psychologickou. Kritizuje etické 

normy současného manželství, kdy je mravnost zaručena zákonem – neprovdaná žena, která 

se z lásky stane matkou, je nazývána padlou, ale vdaná žena, která bez lásky rodí děti muži, 

jenž ji koupil, nazývá konvence ctnostnou. Problém tradičních etických norem spočívá také 

v tom, že pro posuzování vždy jedinečného poměru mezi mužem a ženou užívá jedno 

univerzální měřítko. 

 Keyová zároveň kritizuje chvilkové spojení tzv. volné lásky jako opačný extrém, který 

nezná oduševnělou a věrnou oddanost. Nízké pudy či povrchní náklonnost podle ní zotročují 

a zpovrchňují osobnost stejně jako jednotné měšťanské konvence. Ideální vztah naopak 

vyžaduje jemnou a hlubokou citlivost obou partnerů. Skutečná láska spočívá právě v citlivosti, 

která vytváří mnohem silnější a trvalejší harmonii než smyslné spojení volné lásky. Vyšší cit, 

                                                           
17

 Srov. také Bahenská – Heczková – Musilová 2011, s. 65–66. 
18

 O názorech obou na tento problém viz např. Meyer 1985, s. 133. 
19

 K recepci Keyové u nás viz např. Bahenská – Heczková – Musilová 2011, s. 65–67 nebo Heczková 

2009, s. 135–138. 
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na kterém je ideální milostný poměr založen, vychází z vlastních smyslných a emočních hnutí, 

je komplexním vyjádřením citového života, plným, ničím nepotlačeným odrazem 

individuality. Hluboký a jemný milostný cit vyvěrající z celistvé bytosti může být zdrojem 

štěstí a radosti pro oba partnery.  

 Naslouchání vlastní bytosti, které vede ke štěstí, je příklonem k tomuto životu, 

k životu přítomného okamžiku, a odmítnutím abstraktních idejí, nabízejících ideální věčný 

život v budoucnosti. „Štěstí jest tak vzdáleno člověčenstva, – ale člověčenstvo musí počátek 

učiniti tím, že má odvahu je chtíti. Tuto odvahu zlomilo křesťanství, když duši od země k 

věčnosti odvrátilo a mezi hodnotami ethickými nejvyššího místa udělilo odříkání“ (Key 1902, 

s. 15). Prostřednictvím erotického cítění vycházející z vlastní bytosti je třeba nahlédnout 

přítomný okamžik jako věčný: „plně užíti každé blízké radosti a přece se vzdáti radosti 

nahodilé pro radost trvalou“ (Key 1902, s. 15). Bezprostřední a plný prožitek vlastní 

osobnosti v přítomném okamžiku Keyová popisuje jako mravný a zároveň radostný. 

 Reflexi Nietzscheho filozofie s důrazem na radost, která provází obrat k vlastní 

tělesnosti, je možné nalézt i v českých anarchistických časopisech. V Novém kultu byl na 

přelomu let 1898 a 1899 otištěn překlad interpretace francouzského básníka Adolpha Rettého, 

který hovoří o Nietzschově překonání pesimismu. Pesimismus je chápán jako víra v lepší svět, 

tedy určitý vztah k ideálu, a také (právě tím) jako nemoc. Překonáním takového stavu 

oslabení je přijímání skutečnosti, jaká je. V Nietzscheho díle je podle Rettého „radostné 

přijmutí všehomíru, klanění se existenci buď jak buď. [...] [Nietzsche] přinutil několikráte své 

nemocné tělo nabýti zdraví a udolal návaly nepokojů a pochyb [...] Zdrcen v jedné chvíli 

bolestmi morálními i fysickými, neklesl. Nepřipouštěje, že by utrpení mohlo býti někdy 

dobrem, sugeruje si, že pessimismus čili ,víra v lepší svět‘ jsou známkami fysiologické bídy 

a intellektuelního oslabení, chtěl se uzdraviti a – uzdravil se“ (Retté 1899, s. 144). 

 Nietzsche odmítá abstraktní představu ideálu, nečinnou víru v lepší budoucnost. 

Jediným ideálem, který uznává, je vlastní víra člověka v sebe sama a ve své schopnosti. 

Takový pocit je opakem pesimismu; Retté cituje z předmluvy k Radostné vědě: „Tato kniha je 

výkřikem radosti po dlouhých dnech bídy a nemohoucnosti, toť hymna radosti, kde zpívají 

vracející se síly, víra v zítřek a pozítří, pocit budoucnosti otevřené přede mnou, budoucích 

dobrodružství, svobodných moří, nových cílů, k nimž bych mohl tíhnouti, v něž mohl bych 

věřiti“ (Nietzsche 1992, s. 9; cit. dle Retté 1899, s. 145). Podle Rettého jde o důvěru v život, 

který stojí v protikladu k náboženským a metafyzickým představám, víra v ideál je zachována, 

není však projektována do budoucnosti světa, nýbrž do potenciálu člověka. „Popíraje Ideál-o-

sobě, považovaný od metafysiků a náboženství za abstraktní svět, jemuž svět viditelný není 
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než zdáním, nepřípadnou zkouškou či nedokončenou stavbou, tvrdí, že každý člověk nese 

v sobě svůj vlastní ideál schopný formálně se realisovati“ (Retté 1899, s. 146). 

 Odvrat od abstraktního a příklon k tělesnosti a erotice lze vysledovat v projevech F. X. 

Šaldy jako přístup k tvorbě. V eseji Žena v poesii a literatuře se krátce věnuje historickým 

proměnám umění a vlivu žen na umění. Vývoj představuje jako postupné zesvětštění, 

zvroucnění a zerotizování; erotičnost nechápe jako abstraktní kategorii, ale naopak světskou, 

skutečnou. Staré umění je ustrojením náboženské, odvrácené od všedního dne této země 

a jeho bolesti a radosti. „Dává se inspirovati ne potřebami života a srdce jednotlivcova, ale 

abstraktní moudrostí veřejného řádu, pomysly a domněnkami buď theologickými, nebo 

státními a právními: je samou podstatou neindividualistické nebo, přesněji vysloveno, 

protiindividualistické. Méně než prášek před koly rozjetého vozu jest tu ceněno štěstí 

jednotlivcovo [...]“ (Šalda 1948, s. 57). 

 Radost a štěstí ve smyslu prožívání vlastních možností, tendence k zobrazování 

tělesnosti a smyslnosti ve významu vnímání skutečného světa, nikoli abstraktních idejí, líčení 

plně prožitého života již zde, v přítomném světě, bez zbytečných obětí pro vzdálený ideál, 

tyto prvky jsou pozorovatelné např. u S. K. Neumanna, a to již v jeho poezii z 90. let. Sbírka 

Apostrofy hrdé a vášnivé (1896) obsahuje sice básně, které podobně jako u Przybyszewského 

zdůrazňují závislost subjektu na sexuální touze (doslova „pohlaví“, které je „suverénem“) 

a uvádějí v souvislost vášeň a utrpení (De Profundis) nebo které odkrývají přetvářku štěstí 

a předkládají skutečnost, která je plná smutku a hrůzy (Demaskování). Nicméně do sbírky 

jsou zařazeny i básně, které vyhovují pojetí tělesných žádostí ve smyslu něčeho opravdového, 

nepředstíraného a zároveň radostného. „Však jestli dni zoufalé sehnou / květ hrdosti vaší, / 

měšťákům neprodejte / to všecko. / Radš jděte s grisetty taktem / pít svaté bohémy víno / 

z poháru veselého mládí / a jara. / Snad najdete ještě LÁSKU, / nomáda radostného, / 

uprostřed hnusně prodejné / society!“ (Neumann 1896, Do ticha vašeho srdce, nestránkováno). 

Láska je symbolem, ideálem, přesto o ní lze hovořit ve významu, který podává Ellen Key. 

Láska je zde skutečný, plný cit, který odmítá měšťanskou degradaci prodejností a který je 

nositelem radosti. 

 Báseň Jana Opolského Chléb vezdejší, otištěná v Novém kultu v roce 1900, naplňuje 

oproti symbolistickým tendencím poloviny 90. let všední poetiku začátku století, a to nejen 

prostými pojmenováními a konkrétní lokalizací, ale také odklonem od sebestřednosti a hrdosti 

subjektu. Přes tuto odlišnost zde erotická láska reprezentuje opravdovost. Náročná rolnická 

práce společně s erotickými touhami je plně prožitou skutečností, protikladnou 

k náboženským písním, které jsou mdlé a vzdálené. Výraz chléb vezdejší je použitý 
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především v ironickém významu, ale vzhledem k umístění básně doprostřed prací po sklizni 

obilí nese výraz i význam nejprostší reality. „Oh, cepů zmatek, vůně zrn, / puch odestřelých 

hrudí / a holek shyb a hříšný sklon / sto pekel ve mně budí. / Jen stíhat kterous významně / 

a souhlas její zočit / a jako bouře na slámě / tu silné dítě počít! / Oh, cepů zmatek, hrudí 

puch . . . / . . . jak raněn chřtán mi plane! / . . . Mdlé refrainy sem nosí vzduch: / Chléb 

vezdejší . . . . . ó pane!“ (Opolský 1900, s. 3). Rozdíl mezi Neumannem a Opolským spočívá 

v tom, že Neumannův symbolismus prezentuje plnou skutečnost prostřednictvím hloubky 

ideálu, kdežto v básni Opolského je skutečnost a úplnost prožitku dána přímostí, 

bezprostředností v protikladu k fádním ideálům. Avšak obě básně směřují k podobnému 

výsledku: k plnému, opravdovému prožitku, který není omezován, ať již měšťanskou logikou 

a handlováním nebo náboženskými abstrakty, a který vede ke štěstí jednotlivce. 

 Shodný moment mezi Nietzscheho učením, feministickým příklonem k erotičnosti 

a anarchistickým chápáním individuality se tedy nachází v důrazu na plné prožití vlastních 

možností v přítomném okamžiku, v odmítnutí askeze kvůli budoucímu ideálu a v důrazu na 

individuální štěstí. Sexualizovaný styl, kritika odříkání či ironizace křesťanských rituálů 

a dalších atributů, které odvádějí pozornost od vlastní tělesnosti, se uplatňuje i v poezii 

anarchistů. Přístup se podobá výše popsané, individualistické poetice, protože se soustředí na 

plnou zkušenost vlastního prožitku a individualita je východiskem k nabytí a prožití štěstí. 

Současně se však tento přístup obrací k vnějšímu světu a jeho všednosti a světskosti a tuto 

všednost vyzdvihuje jako jeho hodnotu proti světu buržoazních spekulací popírajících 

skutečnou vášeň nebo proti nadpozemským vidinám a snům. 

 

3.4 Závěr 

Představené přístupy k básnické tvorbě do značné míry kopírují koncepty představené 

v předchozí kapitole. Individualistická poetika se plně soustředí na jednotlivce a na jeho 

potenciál, odvrací se od měšťanské společnosti, která omezuje jednotlivce, jeho aktivity 

a prožitky, opovrhuje nízkou vnější skutečností a vyzývá ke zkoumání vlastního nitra. Mezi 

osobnostmi, které realizují tento přístup, se vyskytují dílčí odlišnosti v pojetí identity 

a seberealizace subjektu nebo v důsledcích odvratu od společnosti a rozpoutání vlastních 

možností, kdy se buď uvolňuje zdraví a síla, nebo je takové odkrývání potlačených vrstev 

provázeno bolestí a utrpením. Nicméně u třech prezentovaných básníků (S. Przybyszewského, 

S. K. Neumanna a R. Dehmela) je společným aspektem intenzivní, duchovní i smyslné prožití 

vlastní zkušenosti, které se stává výchozím bodem nejen pro chápání individuální hloubky, 

ale také pro pojetí celistvosti světa nebo společenských otázek jako je podoba nové 
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společnosti a života v ní. Druhý popsaný koncept, aktivní přístup k životu, je v určitém 

smyslu opakem předchozího. Subjekt se neuzavírá okolní skutečnosti, naopak ji přijímá za 

svou a sebe sama chápe jako její součást. Karel Toman jako představitel této poetiky 

uplatňuje určitý pozorovatelský přístup k situacím, který má za cíl vidět běžnou skutečnost 

v souvislostech, spatřit kromě věcných rozměrů prosté každodennosti také její hlubší smysl. 

I člověk sám se svými radostmi a strastmi je chápán jako součást komplexního světa. Proto 

svět přijímá v jeho složitosti a protikladech a aktivně do něho vstupuje, aby se v něm 

realizoval. Poslední představený typ, poetika radosti, oba předchozí přístupy kombinuje. 

Koncentruje se na plný prožitek vlastní tělesnosti a citovosti v přítomném okamžiku a zároveň 

se vztahuje k vnějšímu, všednímu světu, oproštěnému jak od mravních pravidel upjatosti 

a daných genderových rolí potlačujících osobnost, tak od nedosažitelných spirituálních ideálů. 

 

Popsané přístupy však nelze oddělovat jako zcela nezávislé, každý z nich svým způsobem 

souvisí s Nietzscheho koncepty věčného návratu téhož a vůle k moci, popsaných v předchozí 

kapitole. Zatímco poetika individualismu plně využívá obratu k subjektu, soustředí se na 

evoluční potenciál jednotlivce a využívá vypjatá, heroická gesta a aristokratickou stylizaci, 

Toman se svým přístupem otevřenosti naopak směřuje k zahlédnutí věčnosti v běžném 

okamžiku. Jeho poezie naplňuje Nietzscheho hodnotový princip, který odkládá předem daný 

smysl a současně zabraňuje nihilismu poukazem na hodnotu každého okamžiku. Princip je 

však naplněn způsobem, který nevyžaduje soustředění subjektu pouze na sebe a svou 

výlučnost. U Tomana se proto projevují dvě tendence: „Není vyvolán pocit nicotnosti 

a zbytečnosti lidského počínání, ani neláká březinovsky k vystoupení z ubohé každodennosti. 

Básník je vtažen do všeobsáhlého prostoru, aniž by opustil svou danou situaci“ (Blažíček 

2011, s. 381). Poetika, která směřuje k radosti a štěstí jednotlivce, úzce souvisí jak s aspektem 

intenzivního obratu k subjektu, k hloubce jeho prožitků a k identifikaci s vlastními aktivitami, 

tak také s objevením smyslu v konkrétní, přítomné realitě. 
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4. Tělesnost a sociální kritika v próze (Marie Majerová) 

 

Podobně jako Ellen Keyová, jejíž etický koncept je představen v předchozí kapitole, také 

němečtí socialisté August Bebel a Friedrich Engels odmítají měšťanská schémata, která 

nastavují morální normy uměle, potlačují individuální osobnost a omezují přístup k vlastní 

sexualitě. Bebelova rozsáhlá práce Žena a socialismus a Engelsova studie Původ rodiny, 

soukromého vlastnictví a státu se věnují přehledu historických forem vzájemného soužití 

mužů a žen a z něho vyvozují kritiku současné podoby buržoazních institucí manželství 

a rodiny, nerovných sociálních podmínek mužů a žen a také kritiku mravních norem, které 

pohlížejí jinak na muže a jinak na ženy. Bebel i Engels upozorňují na povrchní povahu 

manželského svazku, v němž hrají důležitější roli finanční prostředky než vzájemná láska 

partnerů. Bebel, stejně jako Keyová, kritizuje pokrytecký pohled na ženskou ctnost. Zatímco 

muž není vázán takřka žádnými pravidly, od ženy se očekává, že své pohlavní touhy 

uspokojuje pouze v manželství. Dopustí-li se poklesku, je označena za nemravnou. Bebel 

zdůrazňuje, že pohlavní pud je přirozenou lidskou vlastností nezávisle na pohlaví, a prosazuje 

proto rovný přístup k vlastní sexualitě. Zároveň kritizuje opačný extrém, který ženu považuje 

za pohlavní bytost, neschopnou kontrolovat své vášně. Odmítá koncept, který charakterizuje 

ženu jako velké dítě, neschopnou úsudku a vrtkavou v lásce. I Ellen Keyová požaduje 

neomezený přístup k individuální smyslnosti, odvrat od povrchního měšťanského přístupu 

redukujícího ženskou sexualitu na plození dětí, ale přitom nepovažuje pohlavní instinkt za 

jediný determinant ženské povahy. 

 Keyová svůj koncept plného projevu individuální citovosti a smyslnosti rozšiřuje i na 

literaturu. Je třeba, „aby žena v literatuře začala být poctivější a aby muži začali horlivěji 

naslouchat, když žena o sobě něco sděluje“ (Key 1902, s. 11). Literatura je pro ni prostředkem 

vyjádření skutečné ženiny osobnosti. „Bylo dobře, že se literatura obrátila proti 

hyperidealistickému mudrování, které lásku srdce vynášelo a lásku smyslů snižovalo“ (Key 

1902, s. 6). Konvenčním pojímáním ženské čistoty byly ženy podle Keyové odstrašeny dopřát 

mužům hlubší pohled na své erotické životní zkušenosti. „Až ženy začnou mluvit pravdu, 

objasní literatura dosud neznámé hloubky erotického temperamentu ženy“ (Key 1902, s. 11). 

 Snaha o literární vyjádření pravdivé ženskosti je v českém prostředí na začátku 20. 

století patrná u Marie Majerové. Na přelomu století měla blízko k básníkům a anarchistům 

kolem S. K. Neumanna, k Františku Gelnnerovi, F. Šrámkovi a dalším. Od začátku století se 

profilovala jako socialistka, přispívala do sociálnědemokratických novin Práva lidu (od roku 

1902) a do vídeňských Dělnických listů (od roku 1904). V příspěvcích se soustředila na 
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ženskou otázku, v níž „stojí na prvním místě zájem o ženu jako platnou součást lidské 

společnosti [...]“ (Nývltová 2011, s. 46). Dana Nývltová však upozorňuje, že možnosti 

moderní ženy hledala Majerová v této době i v osobním životě. Otázky soužití partnerů řešila 

zejména v korespondenci se svým tehdejším přítelem Pelantem a s budoucím manželem 

Stivínem. Zkoumání možností žen ve vztahu zachycené v korespondenci se odráží v jejích 

povídkách z té doby, např. v Ocúnech a ve Změně (Plané milování, 1911), ale i v románu 

Panenství (1907). Nývltová dále poukazuje na podobnosti literárních postav s reálnými, na 

úryvky z dopisů, které se v přesném znění objevují i v prózách, ale také na podobné techniky 

a stylizace: „Veškerým gestacím v korespondenci i v tvorbě je společná strategie, kterou se 

Majerová usilovně brání jasné představě toho, co žena vlastně je. Nechce podlehnout 

představám o ženě, které přinesla tradice. Stejně tak se vymezuje vůči představám a obrazům 

současníků“ (Nývltová 2011, s. 145). Cílem Majerové je vylíčit skutečnou hrdinku, se kterou 

by se čtenářky mohly identifikovat (Nývltová 2011, s. 24; 157). To především předpokládá 

vyhnout se konstruktům ženské povahy, zjednodušujícím metaforám, které předkládají pouze 

obraz ženy, nikoli autentickou skutečnost. Majerová proto odmítá koncept „věčné ženskosti“, 

tedy představu ženy jako přírodní, čistě smyslné bytosti zcela osvobozené od intelektu. 

Pravdivá ženskost, kterou Majerová hledá, nemůže být redukována pouze na smyslnost. 

Podobně jako Bebel a Keyová kritizuje autorka i opačné, avšak stejně zpředmětňující schéma, 

v němž je živelnost u ženy potlačována pragmatikou a vymezena jasnými hranicemi 

buržoazního manželství.  

 Kritický přístup k měšťanským stereotypům je patrný již v jejím prvním románu 

Panenství. Historie děvčete, který vycházel na pokračování v Dělnických listech (1905) 

a knižně byl poprvé publikován roku 1907. Základní linie příběhu sleduje nešťastnou lásku 

šestnáctileté Hany a mladého žurnalisty Jimeše, který je stižen tuberkulózou. Hana pracuje 

v restauraci nejprve jako umývačka nádobí a později zastává místo u kasy. Jimešova nemoc 

by měla být léčena v lázních nebo u moře, ale protože on ani Hana si takový výdaj nemohou 

dovolit, Hana se odhodlá využít dříve vyslovené nabídky a prodat své panenství panu radovi. 

Obchod však není úspěšný, protože Hana v poslední chvíli odmítne. Peníze tedy nezíská, 

Jimeš pomalu umírá a ona mu nemůže pomoci. Postupně se u ní dostavují deprese, fyzické 

bolesti, ale také letargie a lhostejnost; v letargickém stavu přijme nabídku k sňatku 

s majitelem restaurace Nevostrým. Při stavební noci svého manžela zavraždí a sama umírá 

jako panna o několik dní později. 

 Dobové reakce na Panenství se věnují třídně a genderově zaměřené kritice i tělesnosti, 

která se v románu zdůrazňuje. Artuš Drtil v Ženské revue vychází z toho, že samotný problém 
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panenství je v románu chápán čistě fysiologicky. „Zcela ve smyslu tradice národů kulturně 

primitivních, [...], jest jí fysická neporušenost dívky zároveň zárukou a basí onoho složitého 

souhrnu vlastností, jež mravní ideologie předpokládá při tomto pojmu“ (Drtil 1908, s. 37). 

Logicky dochází k tomu, že její román je jednostranný a konzervativní. Zároveň v něm 

postrádá ideový půdorys, jisté stanovisko k mravnímu problému. Naopak Arne Novák 

v Ženském světě hovoří o mravním názoru, který autorka vtěluje do osudu hrdinky, jež je 

otráven morem prodejnosti ženských životů. Všímá si třídního rozdělení společnosti na dva 

protichůdné tábory, zámožné a mocné vrstvy měšťanstva a vrstvy dělnické, služebné, 

proletářské a studentské. Podle Nováka přiostřuje autorka příběh „názorem, běžným v třídách 

dělnických a kodifikovaným i socialismem: panenství jest jedním ze statků, které dělnickým 

a proletářským dívkám muži kapitalistického světa hledí uloupit dle strašné sociální smlouvy, 

která zná jen poměr vykořisťovaného a vykořisťujícího“ (Novák 1907, s. 8). Přes jasnou 

myšlenku vloženou do díla není podle Nováka kniha tezovitá, „není belletristickým důkazem 

poučky mravní, není disskusí ethicko-sociální otázky. Jest to vášnivý, vířivý výsek moderního 

života [...]“ (Novák 1907, s. 8). 

 Na stanovisko Arne Nováka částečně navazuje hlavní záměr této kapitoly: představit 

literární prostředky, kterými Majerová dosahuje sociální kritiky. V románu lze identifikovat 

zobrazení měšťanských stereotypů, jak je popisují August Bebel nebo Friedrich Engels. 

Autorka také pracuje s ideálem erotické lásky popsaným Ellen Keyovou, ale ukazuje, že 

k němu v současném společenském systému není možné dospět. Politická poselství jsou 

vyjádřena specifickým vymezením hlavní postavy; technika kombinuje dva typy tělesnosti 

popsané Růženou Grebeníčkovou (Grebeníčková 1997)
20

. Jako chudá, svobodná dívka je 

Hana zařazena do společenských struktur, je jí přidělena určitá role, včetně práv a povinností, 

které se na její status vážou. Objektivní situovanost je zdůrazněna přístupem ostatních postav, 

které ji explicitně zpředmětňují a zacházejí s ní jako se zbožím. Logické, předmětné vymezení 

hrdinky doplňuje vymezení existenciální, založené na subjektivním prožitku hrdinky 

a nezávislé na společenských vztazích. Román konstruuje a postupně zintenzivňuje napětí 

mezi těmito dvěma druhy determinace. Hanina citovost a smyslnost zasahuje do jejích činů, 

do chápání toho, co je důležité, a dostává se do rozporu s konvencemi veřejného prostoru. 

 Popis základního konfliktu románu by měl poukázat na synergii politické a estetické 

roviny. Kontrast, který vzniká mezi odlišnými pojetími tělesnosti hlavní hrdinky, je 

především literárním pokusem o zachycení skutečného, živého ženského prožitku, 

                                                           
20

 Viz také úvod práce, část Východiska a perspektivy. 
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potlačeného nepříznivými okolnostmi. Právě tato literární snaha nese i konkrétní politický 

význam, podobný kritickým konceptům Augusta Bebela a Friedricha Engelse. 

 

4.1 Dvojí typ útlaku žen (August Bebel, Friedrich Engels) 

Situaci žen v kapitalistickém systému podrobně rozebírají významní němečtí socialisté druhé 

poloviny 19. století – Friedrich Engels v Původu rodiny, soukromého vlastnictví a státu 

(Engels 1967) a August Bebel v knize Žena a socialismus (Bebel 1962). Obě práce podávají 

podrobný přehled historického vývoje, který ženy do jejich kritické situace přivedl. Nástroje 

útlaku a upírání práv ženám dávají do souvislosti s postupnými změnami rodinné formy z 

matriarchální a rodové v monogamní a patriarchální. Při kritice současného stavu Bebel tvrdí, 

že žena je v kapitalistickém zřízení utlačována dvěma způsoby: sociálně a jako pohlavní 

bytost (Bebel 1962, s. 111). Příčinou jsou podle něho odlišná pravidla pro ženu a pro muže, 

a to jak ve společenských rolích, tak v mravní oblasti. 

 Problém sociálního útlaku navrhují socialisté řešit odstraněním individuálních výsad 

a prosazením stejných práv a povinností pro všechny (např. Bebel 1962, s. 337); ženskou 

emancipaci podmiňují rovnoprávným zařazením ženy do veřejného prostoru a požadují, aby 

se stejným dílem podílela na veřejné výrobě (Engels 1967, s. 53). Pro vřazení ženy do 

společnosti je jedním z argumentů její osvobození z izolace domácích prací, nicméně 

socialistické zrovnoprávnění ženy s mužem ve sféře práce znamená především rovnost 

povinností, které má člověk (nezávisle na pohlaví) vůči celku. Sociální nerovnost tedy 

znamená různý podíl na společenské produktivní práci a návrhy řešení jsou téměř výhradně 

plošné; výjimkami jsou poukazy k činnostem, které jsou vhodnější pro muže, nebo pro ženy, 

případně drobné odlišnosti v pracovních podmínkách. Socialisté např. vítají zákon z prosince 

1908, který zakazuje ženám pracovat dva týdny před porodem a šest týdnů po něm. (Bebel 

1962, s. 220–221) 

 Také eliminace mravního útlaku žen je založena na nastavení rovných podmínek obou 

pohlaví, ale zatímco nerovný přístup k veřejné práci je až na výjimky řešen univerzálně, 

odstranění mravního problému je především u Bebela mnohem více individualizované: 

pozornost je věnována specifičnosti potřeb a citů každého jednotlivce. Bebel hovoří 

o pohlavním pudu jako o přirozené vlastnosti člověka. Odvolává se při tom na různé myslitele 

(Luthera, Kanta, Schopenhauera nebo i Buddhu) i na soudobé odborníky (F. H. Klenckeho, 

Elisabeth Blackwellovou, H. Plosse a na Krafft-Ebinga). Krafft-Ebing podle Bebela nenutí 

ženy do manželství, ale říká, že neprovdaným ženám by se měla umožnit stejná náhrada 

pohlavního styku, jako ji mají muži. „Považuji za oprávněný požadavek, aby se společnost 
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ženě postarala o rovnocennou náhradu za to, k čemu je předurčena přírodou a co jí moderní 

sociální poměry částečně odpírají“ (Bebel 1962, s. 117)
21

. 

 Bebel v knize poměrně často upozorňuje na nepotlačitelnost lidské pudovosti, na 

lidské touhy, které zatím žádný sociální systém historie nedokázal svázat
22

. Např. při popisu 

rytířské služby v Německu říká, že to byla doba nejhoršího pěstního práva, ve které mohly 

těžko převládat něžné poetické city. „Ve skutečnosti tato rytířská ,služba lásky’ nebyla nic 

jiného než zbožňování milenek na úkor zákonité ženy, hetérismem, známým z doby Periklovy 

v Řecku a přeneseným do křesťanského středověku“ (Bebel 1962, s. 93). Autor však tento 

trend hodnotí pozitivně jako zdravou smyslnost středověku, která pramenila z bodré povahy 

lidu plné radosti ze života, kterou křesťanství nedokázalo potlačit. 

 Podobným komentářem Bebel uvádí téma prostituce, resp. doslova „obchod 

s děvčaty“. Pro Bebela je prostituce zlo, které provází lidstvo od nepaměti a které v buržoazní 

přítomnosti směšuje dva vzájemně se vylučující trendy. Na jedné straně je zoufalá situace 

proletářských žen, které jsou z existenčních důvodů často nuceny hledat vedlejší výdělek. 

Zároveň však existuje odlišný pohled na morálku platnou pro muže a morálku platnou pro 

ženy. Bebel opět argumentuje pudovostí jako lidským rysem nezávislým na pohlaví, ale jde 

mu právě o odlišnosti v pravidlech morálky: „Muži vždy pokládali prostituci za výsadu, která 

jim ,podle práva‘ přísluší. Zato tím neúprosněji a přísněji odsuzují, když se ,poklesku‘ dopustí 

žena, která není prostitutkou. Zapomínají na to, že žena má stejné pudy, ba že se v určitém 

období jejího života projevují zvlášť silně. Svým vládnoucím postavením ji muž nutí, aby své 

nejmocnější pudy násilně potlačovala a úctu ve společnosti i sňatek činí závislými na její 

bezúhonnosti. Nic nedokazuje drastičtěji závislost ženy na muži a nic více nepobuřuje, než 

takové naprosto odlišné chápání a posuzování otázky ukájení téhož pohlavního pudu“ (Bebel 

1962, s. 111). Tím autor propojuje kritiku sociálního útlaku, který často ženu přivede až 

k prostituci, s kritikou odlišného pohledu na ctnost ženy a ctnost muže. 

 V otázkách soužití partnerů prosazují oba socialisté především nezávislost na 

finančních okolnostech při výběru partnera. Bebel píše, že žena je vinou sociálních 

a hospodářských poměrů plně vázána na manželství, proto dělá vše proto, aby se (co nejlépe) 

vdala. Ideální podoba manželského svazku v budoucnosti odpovídá podle F. Engelse 

                                                           
21

 Bebel cituje z knihy: R. von Krafft-Ebing, Lehrbuch der Psychiatrie, sv. 1, 2. vyd., Stuttgart 1883 
22

 V mravnostních otázkách obecně je Bebel spíše obhájcem tradičních hodnot, konzistentně zavrhuje 

homosexualitu, zastává se manželství, byť kritizuje jeho současnou podobu, je velkým nepřítelem 

prostituce aj.; zároveň utopicky tvrdí, že tyto sociální problémy s novým společenským uspořádáním 

přestanou existovat, protože je nikdo nebude potřebovat. 
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soudobému manželství proletářů. Na rozdíl od ostatních tříd, kde se při výběru partnera 

posuzuje jeho majetek, nefigurují u proletářů jiné faktory než vzájemná náklonnost (Engels 

1967, s. 51–52). 

 August Bebel k problému přistupuje radikálněji, když prosazuje úplnou osobní 

nezávislost při výběru partnera i při jednání v soukromí. Tuto absolutní volnost ovšem 

podmiňuje změnou společenského systému a správnou výchovou. „Ukájení pohlavního pudu 

bude právě tak osobní věcí každého jednotlivce jako ukájení všech ostatních přirozených pudů. 

Nikdo se tu nebude muset nikomu zpovídat, nikdo nepovolaný se do této věci nebude smět 

plést. Je mou osobní věcí, co jím, co piji, jak spím, jak se oblékám, mou osobní věcí jsou 

i styky s osobou druhého pohlaví. Vzdělání i uvědomělost, úplná osobní nezávislost budou 

dík výchově a poměrům v budoucí společnosti druhou přirozeností, takže nikdo se nedopustí 

takových činů, které by jemu samému uškodily. Schopnosti ovládat se a sám sebe poznat 

budou u muže i ženy v budoucí společnosti mnohem lépe vyvinuty než dosud. Už sám fakt, že 

zmizí hloupý stud a směšné tajnůstkářství v otázce pohlavních vztahů, přispěje k tomu, že 

styky mezi muži a ženami budou mnohem přirozenější než dnes. Dojde-li mezi dvěma lidmi, 

kteří uzavřeli manželství, k nesnášenlivosti, zklamání nebo odporu, je z hlediska morálky 

třeba, aby se takový svazek zrušil, neboť se stal nepřirozeným, a proto nemorálním“ (Bebel 

1962, s. 421–422). 

 Ačkoli Bebel prosazuje volnost a svobodomyslnost ve vztazích a v milostných 

projevech, zároveň odmítá koncept ženy jako čistě smyslné, iracionální bytosti. Kritizuje 

pojetí Guglielma Ferrera a Cesara Lombrosa představené v jejich knize Žena jako zločinka a 

prostitutka (La donna delinquente, la prostituta e la donna normale) poprvé vydané roku 

1893. „Podle autorů [...] je žena velké dítě, ztělesněná lež, vrtkavá v lásce, neschopná úsudku 

ani žádného skutečně hrdinného činu. Méněcennost ženy prý dokazuje mnoho tělesných 

rozdílů a vlastností. ,Láska ženy není v podstatě nic jiného než podružným znakem mateřství; 

všechny city náklonnosti, které ženu připoutávají k muži, nevznikají z pohlavních podnětů, 

nýbrž z pudů poddanosti a oddanosti, získaných přizpůsobováním’“ (Bebel 1962, s. 159)
23

. 

Podobný názor na povahu ženské lásky a sexuality nebyl ojedinělý, objevuje se také ve známé 

dizertaci vídeňského vědce Otto Weiningera Geschlecht und Charakter z roku 1903 (viz níže). 

Bebel takové teorie zavrhuje, protože jsou stejně reduktivní jako zpředmětňující schémata 

měšťanské morálky. Oba názory činí ženu méněcennou a slouží jako opodstatnění pro její 

vyřazení ze společnosti. Bebel naopak vnímá ženu jako plnohodnotnou osobnost rovnocennou 
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 Bebel cituje z knihy: C. Lombroso – G. Ferrero: Das Weib als Verbrecherin und Prostituierte, 

překlad H. Kurelly, Hamburk 1894, s. 140. 
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muži, která musí přestat být vězněna v domácí sféře a zapojit se do veřejného života a do 

společné výroby. 

 Bebel stejně jako Ellen Keyová odmítá morálku, která ženě stanovuje jiná pravidla než 

muži, ženskou ctnost podmiňuje manželským svazkem a nutí ji k potlačování vlastní 

osobnosti. Bebel i Keyová požadují odstranění těchto restriktivních norem a prosazují volnost 

v projevech erotického cítění, které sleduje individuální potřeby člověka. Oba také akcentují 

vzájemnou náklonnost jako jediný relevantní aspekt pro soužití partnerů. Oba tím kriticky 

míří k současné podobě buržoazního manželství založeného spíše na obchodu než na 

vzájemných citech. Významnou paralelou mezi oběma je také potenciální dočasnost 

společného života partnerů. Udržování svazku i po tom, co se vzájemné sympatie vytratily, 

považují oba za nemravné. 

 Aspekty buržoazních konvencí, na které Keyová a Bebel upozorňují, jsou 

tematizovány a kritizovány v románu Panenství Marie Majerové. 

 

4.2 Naplňování sociálních a genderových schémat 

Román Panenství se zejména v prvních částech soustředí na vykreslení měšťanského 

prostředí jako světa, v němž je člověku (na základě jeho pohlaví a třídního postavení) 

přisouzena určitá společenská role a jsou mu stanovena pravidla chování. Román představuje 

svět konvencí, která mají potlačit osobnost, city nebo touhy a vyžadují pouze plnění určené 

společenské role. Především postavy, které pracují v restauraci, jsou v úvodních pasážích 

redukovány na vykonavatele svého povolání, restauratér je jako stroj, který neprojevuje city 

(Majerová 1907a, s. 25–26), dvě služky pracují „tiše jako slepý kůň, který celý svůj život 

chodí kolem dokola žentouru, stále stejně“ a jejich ruce jsou jako zázračné stroje (Majerová 

1907a, s. 7) apod. Postavy však stanovené úlohy neproblematizují a jednají v souladu s řádem. 

 Také hlavní hrdinka Hana je situována do příslušné pozice; jako chudá, ale krásná, 

mladá dívka je objektivizována a redukována na dekoraci a na předmět prodeje. Příkladem je 

obchodní krok pana Nevostrého, který Hanu, původně umývačku nádobí, posadil k pokladně, 

„jako dáváme krásnou vonnou kytici do ozdobné vásy na tabuli prostřenou k hodům. Ona 

byla určena, aby ozdobovala celou tuto hostinskou živnost [...]“ (Majerová 1907a, s. 32). 

Stává se předmětem pro potěšení hostů, zajištění jejich návratu, zvýšení tržeb apod. Své roli 

však rozumí a nevzpírá se proti ní. „[...] pohleďte, vždyť je to mé zaměstnání: pohledy 

a úsměvy předkládat jako denní požitek hostů, jako číšník telecí pečeni a pěnící se 

pivo“ (Majerová 1907a, s. 37). Také představení buržoazního manželství je založeno na 

chápání ženy jako předmětu prodeje. Při svatbě Hany a pana Nevostrého chválí Hanin 
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nevlastní otec dobré vlastnosti nevěsty jako obchodník koně a Hanina matka pociťuje 

hlubokou úctu k dceři, která to dotáhla tak daleko. Oba rodiče potvrzují konvence, ve kterých 

je ženským údělem snaha o třídní povýšení prostřednictvím manželství. 

 Samotná zápletka románu je založena na prodeji Hanina panenství kvůli penězům na 

léčení Jimeše stiženého tuberkulózou. Zpředmětnění panenství jako hmotného statku, jako 

něčeho, co lze prodat, je ve světě románu legitimním krokem, kterému všechny postavy 

rozumí; některé z nich dokonce Hanu nabádají, aby příležitosti využila. V prostředí obchodu 

a spekulací je význam chudé ženy redukován na její panenství, protože to je jediným 

kapitálem, který má k dispozici a o kterém může rozhodovat. Věcný, obchodní charakter 

situace se prolíná s mravním. Prodej panenství je možný, ale zároveň je takový prodej 

porušením tradičních pravidel ctnosti. Svobodná žena, která není pannou, je nemravná 

a bezcenná. 

 Jedna z epizod románu popisuje výpravu Hany a jejích přátel do páté čtvrti. Pátá čtvrť 

je prezentována jako místo neřesti, zóna mužů a prostitutek. Svobodná dívka sem vstoupit 

nesmí, proto je Hana nejprve nalíčena, vstupuje sem v převleku za muže a v doprovodu dvou 

dalších mužů. Tito tři tu potkávají restauratéra Nevostrého, který, ačkoli v té době ženatý, 

navštěvuje tato místa zřejmě pravidelně. Přestože se jedná o výjimečný a uzavřený prostor, 

všechny postavy respektují jeho pravidla a jednají zde podle svých rolí. Tím se zdůrazňuje 

fakt, že jde o běžnou součást celkového řádu: i zde platí jasné zákonitosti stanovené 

jednotlivým společenským rolím. Podobně představuje prostituci August Bebel (viz výše). 

Nekritizuje pouze ji samotnou jako nemravný a pokrytecký jev, napadá celý měšťanský 

systém, protože prostituce je jeho součástí, kterou umožňuje, a dokonce způsobuje. 

 Buržoazní schémata představují v románu logický rámec, v němž se postavy s jistotou 

pohybují a snaží se vytěžit maximum. Představení hlavní hrdinky však kromě jejího vřazení 

do společenského systému, jejího zpředmětnění a komodifikace, provází průzkum jejích citů. 

Hanina váhavost a nejistota, kterou provází hluboce prožitá, bolestná zkušenost, je v ostrém 

kontrastu s logickým, vypočítavým, citově povrchním přístupem ostatních postav, pro něž 

jsou pravidla měšťanského světa základem pro vlastní plány a taktiku, pro obratnost, která 

vede k zisku. Především je však zobrazen vnitřní konflikt hlavní postavy. Její motivace 

a jednání určují dva zcela odlišné řády, na jedné straně ideově politický, který stanovuje 

konvence dle společenských rolí, na druhé straně individuální, který vychází z hrdinčina nitra. 
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4.3 Konflikt předmětného a existenciálního vymezení postavy 

Prodejem svého panenství usiluje hrdinka románu o využití daných společenských pravidel 

k vlastnímu obohacení a k záchraně nemocného přítele Jimeše. Prodej má být její 

seberealizací v rámci systému. Důvodem neúspěchu jsou pak její city, ty jí nedovolí jednat 

čistě na základě obchodní výhodnosti. Není možné potlačit skutečný cit, dovolit vlastní 

objektivizaci a stát se předmětem obchodu. Povrchnost takového činu stojí v rozporu 

s hlubokým komplexním citem, který Hana prožívá. Ve scéně prodeje panenství je představen 

rozpor dvou různých motivací jednání, resp. dvou odlišných pojetí člověka: jedno je určeno 

postavením v měšťanské společnosti se všemi jeho konvencemi, možnostmi a omezeními, 

druhé vychází z individuální citovosti a tělesnosti. Konflikt dvou protichůdných vymezení je 

v románu důsledně rozvíjen. V první části hrdinka respektuje svou společenskou roli a jedná 

podle určených pravidel, v dalších částech si stále intenzivněji berou pozornost Haniny city 

a tělesný stav, v závěru se akcentuje tělesnost v podobě fyzické bolesti. 

 Citem, který odvádí Haninu pozornost od měšťanské logiky, způsobuje selhání ve 

světě obchodu a následně vede k tělesné a duševní trýzni, je láska k Jimešovi. Je to láska, jak 

ji najdeme u Ellen Keyové, tedy erotický cit zahrnující stránku smyslnou i psychologickou. 

Plnohodnotný cit lásky se podle Keyové neslučuje s krátkodobým opojením tzv. volné lásky 

ani s povrchním přístupem měšťanů. Při pohledu na chvilkovou smyslnost, která se odehrává 

v páté čtvrti, je Haně úzko; a nepřekonatelný je také odpor k redukci sebe sama na předmět 

prodeje – láska je totiž určujícím faktorem jednání a příčinou Hanina neúspěchu při prodeji 

panenství. Takto se Hana s pláčem svěřuje doktoru Mikulovi: „,Byla jsem málo zmužilá, 

a není to moje vina. Má láska je tím vinna, má veliká láska. Vím, že vy se po ničem neptáte. 

Vy jste jemnocitný, dobrý člověk. Ale možná, že právě proto vám to jednou řeknu, abyste 

věděl, že ne já jsem tím vinna, ale moje veliká láska...‘“ (Majerová 1907a, s. 106). 

 Tragický závěr románu je vyvrcholením napětí mezi dvěma odlišnými typy vymezení 

postavy. Hanino uzavření manželství s restauratérem je osobní rezignací a podvolením se 

měšťanskému systému, který v ní vidí objekt krásy; hrdinka se dobrovolně stává předmětem 

zájmu restauratéra a jeho trofejí. Lpění na panenství i po sňatku je naopak obranou proti 

takovému zpředmětnění a radikálním projevem niterného přesvědčení, že erotický poměr je 

možné prožít pouze s milující osobou. 

 Vnitřní stav hrdinky v závěru románu je charakterizován zejména afektovaností 

a důrazem na expresivní tělesné detaily. S nepříznivým vývojem Jimešovy nemoci se 

prohlubuje Hanino zoufalství, utrpení váže pozornost k vlastní tělesné existenci a odtrhává 

hrdinku od reálného světa. „Hlava ji nesnesitelně bolela, že vyrážela šílené výkřiky bolesti. 
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Ve spáncích kleštěmi svíralo utrpení malé, tenké žilky, zmodralé návalem krve, rvalo a trhalo, 

že krev stříkala, aniž by skýtala úlevy. V uších šuměly a hučely rozvodněné 

veletoky“ (Majerová 1907a, s. 134). 

 Přepjaté a sugestivní popisy prožitků se v podobném významu objevují také 

v některých povídkách Fráni Šrámka ze souboru Sedmibolestní (1904); trýznivými stavy 

prochází např. hrdinka povídky Plameny, Augusta: „[...] vytrvalé údery kladiva v hlavě, jež jí 

nedaly usnout, sny, které jí roztrhávaly zornice, tělo se upékalo v pekelných propadlištích a ve 

vyvadlém mase prsů obracel se a vrtěl nůž [...]“ (Šrámek 1904, s. 22–23). Podobně jako 

v Panenství je tělesnost natolik intenzivní, že ovlivňuje jednání a celkový projev. Pohled 

ostatních postav na hrdinku je vyjádřen poměrně jednoznačnými formulacemi, které odkazují 

k její roli ve vztazích veřejného prostoru, např. prostitutka, stará panna, ruina. Toto hledisko, 

které někdy zaujímá také vypravěč, je předmětné, logické, protože začleňuje člověka do 

struktur společnosti na základě vzhledu a chování. Předmětný pohled ukazuje postavu v 

určitém kontextu prostoru, a tím jí přiřazuje význam. Teprve kombinace obou pohledů však 

zdůrazňuje její nepatřičnost mezi jinými, rozumě jednajícími. Augusta je chodci mylně 

považována za prostitutku, protože její jednání, které vychází z bolesti těla, k takovému 

označení vybízí. Hanu z románu Panenství vůbec nezajímá výhodnost jejího sňatku, kterou 

postavy kolem ní vyzdvihují a diví se její lhostejnosti: „Podivila se švadlena krásné nevěstě, 

když přinesla svatební šaty. Ale podivila se i její lhostejnosti. Jaký výstřih, mnoho-li podlinek, 

jak bohatý závoj – to všecko jí bylo strašně jedno. Švadlena ještě neviděla takové 

nevěsty“ (Majerová 1907a, s. 129). Objektivní, vnější vidění těla zpřítomňuje postavu ve 

veřejném prostoru charakteristickém určitými vztahy a logikou, vnitřní pohled na tělo ji 

naopak z tohoto prostoru vytrhává, protože tělesné afekty vážou veškerou pozornost. Pravidla 

veřejného prostoru zpřítomněná a akcentovaná předmětným pohledem se ukazují v rozporu 

s možnostmi volby postavy, která jedná jen tak, jak jí její stav aktuálně dovoluje. 

 Hrdinky obou próz jednají v některých situacích na pokyn těla, skutečně zevnitř, na 

příkaz sebe samých. Jednání postav plně řízené vlastní tělesností uvádí L. Heczková do 

souvislosti s pojetím ženy, které na přelomu století reprezentovala práce mladého vídeňského 

vědce Otto Weiningera (Heczková 2010). Jeho rozsáhlá dizertace Geschlecht und Charakter 

z roku 1903 slučuje výsledky mnoha vědních oborů od biologie přes psychologii a sexuologii 

až k filosofii, zabývá se fyziologickými základy lidské sexuality a racionality a vzhledem 

k radikalitě závěrů se brzy po svém vzniku stala velmi známou. Žena je u Weiningera 

panerotickou bytostí zbavenou racionality, nevědomou a alogickou, nikoli nemorální, nýbrž 

amorální, protože není schopna svou sexualitu kontrolovat. Jeho silně reduktivní koncept 
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paradoxně ukazuje hloubku nepravdivosti vztahů mezi muži a ženami. Amorálnost žen totiž 

„stojí v kontrastu s nemorální situací společnosti, která ženské tělo využívá, a přitom jej za 

jeho erotičnost trestá a snaží se ji regulovat“ (Heczková 2010, s. 80). Literární tvorba na 

začátku století odkrývá faleš mravních kritérií a ostatních konvencí již tím, že přináší tento 

typ amorální ženské postavy. „Žena přiznávající svoji sexualitu se stala novou hrdinkou této 

generace. Je jí Šrámkova Lidka z Června, takové jsou prostitutky Ada, Minka a Marta ve 

stejnojmenné básni ze sbírky Života bído, přec tě mám rád; takovými jsou i další děvky 

a dívky“ (Heczková 2010, s. 80). Hrdinka Šrámkovy povídky Plameny, slečna Augusta, je 

weiningerovskou panerotickou bytostí umístěnou do kontextu objektivních sociálních měřítek. 

Její touhy jsou odmítány a odsuzovány a jediné východisko je sebedestruktivní. U Marie 

Majerové se téma nenaplněné či potlačované touhy objevuje v povídce Zpozdilá ze souboru 

Dcery země (1918). Nenaplněná ženská touha je však tématem mnoha dalších autorů tohoto 

období. Helena Malířová v povídce Prosté srdce z knihy Lidské srdce (1903) spojuje tento 

motiv s otázkami volby mezi sňatkem a povoláním.
24

 Téma je také spojováno s klášterním 

prostředím jako neslučitelným se skutečným životem – u Majerové v povídce Marjánka 

(Nepřítel v domě, 1909), u Malířové v Příběhu, který sklame (Křehké květiny, 1907). 

 Subjektivní tělesné vymezení hlavní hrdinky Panenství však nemá charakter 

nepotlačitelné sexuální touhy. Rozdíl Hanina stavu oproti stavu Augusty ze Šrámkovy 

povídky Plameny spočívá v hloubce citu. Hanina nešťastná láska je komplexní smyslnou 

a psychickou touhou zaměřenou na jediného člověka; je vášní, která nemůže být 

uspokojována povrchně, bez vztahu s milovanou bytostí. V závěru románu se Hanina 

tělesnost stává určujícím momentem jejího jednání, ale nejedná se o determinaci v úzce 

pohlavním smyslu. Povaha stavu hrdinek v povídce Plameny a v románu Panenství se tedy 

liší, nicméně důsledky se shodují: v obou případech se jedná o konflikt niterných žádostí 

s požadavky veřejného prostoru; obě hrdinky prožívají extrémní fyzické utrpení a obě se 

nacházejí v situaci, která nabízí pouze tragické východisko. 

 

4.4 Kritika tradičních konvencí z pozice mezního tělesného stavu 

Román Panenství i různé povídky Šrámkových Sedmibolestných ztvárňují postavy v krajních 

polohách duševních a tělesných stavů. Umístění postav do limitních situací ovlivňuje dvojím 

způsobem jejich vztah k okolní realitě: proměňuje se vnímání předmětné skutečnosti 

                                                           
24

 Ženy působící jako učitelky se nemohly provdat, zákon zrušen r. 1919. 
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a radikálně se omezuje aktivita hrdinů v reálném světě, a tím i možnosti řízení vlastního 

osudu a šance na úspěch. 

 Intenzivní tělesná zkušenost vytváří u hrdinky Panenství předěl mezi vlastním 

tělesným stavem a okolní realitou. Hanino vědomí se nachází za tímto rozhraním a neúspěšně 

se pokouší souvislosti vnímat. „Jakási utkvělá myšlenka zmocnila se jí; zdálo se, že na něco 

zapomněla, na něco velmi důležitého; hledala v mysli a hloubala bezvýsledně“ (Majerová 

1907a, s. 133). V tomto prostoru se Haně mate pojem minula a budoucna a obrazy reality se 

mísí s neskutečnými výjevy: „V polosnu viděla všechny věci v pokoji promíšeny ohňostrojem 

splašených jisker, které lítaly vysoko k obloze a jako kytice rozkvétaly a jako plameny šlehaly 

v hrůzné kráse před očima“ (Majerová 1907a, s. 133). 

 Mezní tělesné stavy, které hrdinka románu prožívá, má dvě protikladné podoby. 

Vypjaté, neurotické a bolestivé prožitky se střídají s letargií a otupělostí; nejedná se 

o zvolenou lhostejnost, nýbrž  

o fyziologickou (nezamýšlenou) obranu organismu před nesnesitelnou bolestí (Majerová 

1907a, s. 135). V tomto otupění Hana přijme nabídku k sňatku – učiní záměrný, autonomní 

a vzhledem ke svému stavu poměrně nelogický krok a velmi rychle se vdá za restauratéra 

Nevostrého. „Mikula přišel [Haně] oznámit Jimešovu smrt, ale překvapen svatbou zase 

odešel“ (Majerová 1907a, s. 132). Nelogickou situaci, kdy dívka bez zájmu o okolní svět 

přijme nabídku k sňatku, lze interpretovat jako přístup pasivní, snažící se pouze vyhnout 

dlouhým bolestem. „Hana okamžik přemýšlela. Pak řekla: ,Ano, ale musí to být rychle. Co 

nejrychleji, prosím.‘“ (Majerová 1907a, s. 128). Fanynka pak hovoří o výhodnosti sňatku, ale 

Hana ji poslouchá bez zájmu, protože svatba pro ni nebyla promyšleným cílem přinášejícím 

zisk. Hana se poddává tradičnímu schématu, protože její vlastní aktivity selhaly, vzdává se 

aktivního přístupu ve prospěch muže, pouze žádá o rychlý proces.  

 Také ve Šrámkových Sedmibolestných jsou hrdinové situováni do mezních podmínek, 

doslova na okraj života a smrti; ztížené vnímání okolního světa znamená podobně jako 

u Majerové problematický přístup k logice a k pravidlům, kterými se svět řídí. To umožňuje 

poukázat na konstruovanost celého řádu a absurditu stanovených schémat. Techniku lze 

pozorovat např. v poslední povídce nazvané Její svatba. „Jakobych slabikoval, co někde bylo 

napsáno, řekl jsem si: jest hodina, kdy se obyčejně obědvá, a jest záhodno atd. Tak jsem si to 

asi nějak řekl a zapadnul jsem do prvního lokálu“ (Šrámek 1904, s. 85). Řídit se nastavenými 

pravidly se ukazuje jako nesmyslné a především nepřirozené jednání. Později je totéž 

formulováno explicitně: „Až nebudu tak smutný, vysměji se tomu, čemu se říká logika 

a přirozená věc; pod vší tou logikou a přirozeností leží něco strašně nelogického 
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a nepřirozeného“ (Šrámek 1904, s. 91). Znejistění nastavených pravidel obecného pořádku 

souvisí s postavením hrdiny na okraji, na hranici, s jeho výstředním tělesným a psychickým 

stavem, který problematizuje vnímání světa. Podobně jako Hana v románu Panenství se 

i Šrámkův hrdina nachází na pomezí reality a neskutečna. Chodí ulicemi „jako někdo, komu 

uhořel mozek a komu zbyly jen oči, dvě idiotně fixirující oči, přitahované něčím fantaskním, 

fosforeskujícím za střízlivou souvislostí všech těchhle věcí“ (Šrámek 1904, s. 85). 

 Mezní tělesný stav určuje hrdinův osud i v případě, že není lhostejným, ví, co chce, 

a má jednoznačně vymezené hodnoty. V povídce Ironické vypravování o někom, kdo 

umíral… publikované v Novém kultu roku 1901 a později zařazené do sbírky Sedmibolestní 

má hrdina jasné a srozumitelné priority; jeho znechucení světem je konkrétně zacíleno, jeho 

negativita vůči tradičním institucím a hodnotám je popsána a zdůvodněna. Jeho osud je však 

stejně jako u hrdinky Panenství určen okolnostmi; pasivita není zvolená, ale vnucená nemocí. 

Ve chvíli, kdy umírá a nemůže se bránit, je proti své vůli spojen se vším, co kdy nenáviděl – 

s pokorou, s rodiči, s bohem. Bezbranný a nemohoucí je veden úmysly a aktivitou druhých. 

Na rozdíl od postavy Hany, které nezáleží na tom, co se s ní stane, je zde ironizace založena 

na předem podrobně popsaných postojích, jakkoli negativních a nihilistických, jejichž přesný 

opak je postavě ve chvíli bezmoci vnucen. Obě prózy se shodují v nemožnosti postav aktivně 

se zapojit do utváření svého obrazu a osudu, v paralyzaci vyvolané krajním tělesným stavem. 

 

4.5 Tělesnost aktuální a věčná 

Mezní situace, do kterých jsou obě ústřední postavy románu Panenství (Hana a Jimeš) 

situovány, jsou tvořeny souborem faktických okolností (nemoc, umírání, nejistota apod.), ale 

jejich krajnost je dále zveličována velmi expresivními výrazovými prostředky. Ty se soustředí 

zejména na tělesné detaily a prožitým zkušenostem stanovují dvojí příznak: enormní fyzická 

bolest poutá pozornost k vlastní tělesnosti, bolestná zkušenost je přímým, bezprostředním 

a velmi intenzivním dotekem se sebou samým, trýznivým, ale pravdivým prožitím vlastní 

tělesné zkušenosti v přítomném okamžiku. Zároveň je však fyzické a psychické utrpení postav 

kladeno do souvislosti s mučednickou mytologií a jako takové má povahu reprezentativní 

(nepřímou). Např. Jimeš se Haně zjevuje explicitně „s tváří ukřižovaného“. Expresivní, 

přepjaté obrazy duševního stavu a tělesných bolestí dávají popisovaným zkušenostem 

charakter něčeho přímo a intenzivně zakoušeného a zároveň něčeho univerzálního a věčného. 

Obě kvality se v textu objevují vedle sebe. „Namáhavým dechem zvedala se úzká prsa, cosi 

tam hrčelo jako polámaný hodinový stroj. Kolem bledé tváře spřádalo utrpení gloriolu 

mučednickou“ (Majerová 1907a, s. 126). Odvrat od umělé logiky veřejného prostoru a příklon 
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k vlastní tělesnosti provází bezprostředně prožitá zkušenost, ale také její zobecnění, 

zástupnost. 

 Mytické prvky nejsou v raném díle Majerové ojedinělé, kromě Panenství se vyskytují 

zejména v Povídkách z pekla, nicméně důvody užití těchto prostředků se liší. V povídce 

Konec huti mají spíše zjemnit než vyostřit pohled na dělnickou práci: „Jako draka z pohádky 

ošetřoval jícen nikdy nenasycený, on, zakletý princ bez naděje na vysvobození“ (Majerová 

1907b, s. 7). Podobně v závěru povídky, při požáru huti, je funkcí pohádkových motivů spíše 

zakrýt důsledky, které bude mít konec huti na obyvatele kolonie, zastřít sociální situaci 

pestrým obrazem: „Krajina kolem tonula celá v záři fantastického osvětlení, a každá postava 

poblíže kráčející podobala se tu ďáblu v rudém hávu, tu středověkému rytíři v pestrý kroj 

oděnému, tam uzřel jsi člověka ne nepodobného bohatému mandarinu v nádherném, barvami 

hýřícím plášti, a obyčejná hospoda u cesty vypadala romanticky jako zakletý 

zámek“ (Majerová 1907b, s. 16). V poslední povídce s názvem Povídka z pekla mají mytické 

prvky přiblížit sociální téma a zdůraznit některé jeho rysy. „Úzké černé praménky protékaly 

štoly jako potok Lethe“ (Majerová 1907b, s. 98). V povídce je explicitně přítomno téma 

sociálního uspořádání. Doktor Beneš, který uznává tradiční společenský řád, se přátelí 

s mladým laborantem, „podvratným živlem“. Hlavní linií povídky je ukázat doktoru Benešovi 

podmínky důlního prostředí, tedy realitu, kterou nevidí a nechce vidět. Ve snu ho oživlé 

bronzové sochy havířů důlním labyrintem provedou a podobně jako v románu Panenství se 

i zde mytické obrazy pojí s popisy tělesných detailů. Účel tohoto spojení je však jiný: obrazy 

polonahých horníků, kteří se na doktora usmívají, statně vyšlapují dlouhýma nohama 

v úzkých kalhotách a záda jim svítí do noci, vyjadřují zdraví a dobrou mysl, a to navzdory 

prostředí, jehož popis je plný metafor odkazujících k peklu. „Bylo tu dusno, sirnaté výpary 

dosud nevyprchaly. I stěny byly ještě horké. Doktor se rozkašlal“ (Majerová 1907b, s. 95). 

„Potkávali muže vezoucí stakilové hranoly na železném vozíčku. Jeden za druhým, celý 

průvod jich jako odsouzenců v pekle, každý za svým žhavým nákladem jako nekonečný 

galejní řetěz“ (Majerová 1907b, s. 96). Popisy v povídce doprovázejí také (vypravěčem 

ironicky míněné) poznámky šokovaného lékaře o zdravotní závadnosti důlního prostředí. 

 Mytizace má v této povídce zveličit strastné pracovní podmínky, a tím akcentovat 

kontrast s tělesným zdravím a silou mužů, kteří tu pracují. Naopak v románu Panenství se 

mytizace soustředí přímo na tělesnou zkušenost postav a místo zdraví a síly se pozornost 

soustředí na nemoci, bolesti a deprese. Expresivně vyjádřené tělesné utrpení a biblické odkazy 

staví obě hlavní postavy do pozice mučedníků, která je ještě umocněna jejich absolutní, 

„panenskou“ mravností. Vzhledem k využití prostředků, které fyzickou bolest konkretizují a 
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do detailu vykreslují, vzniká napětí mezi dvěma pohledy na tutéž tělesnou zkušenost: mezi 

jejím zobrazením jako aktuálního, přítomného prožitku a naopak zobecněním a vyjádřením 

příslušnosti k (věčnému) mýtu. Utrpení je představeno jako zástupné, ale přitom není rušena 

přítomnost a bezprostřednost jeho prožití. Smyslem je vytvořit dojem, že utrpení postavy je 

bezprostředně zažívané a zároveň symbolické, že přímo zakoušená bolest je současně bolestí 

mnoha jiných. Kromě odkazů k mýtům je zástupnost situace hlavní hrdinky vyjádřena také 

explicitně; její cesta je vyšlapána statisíci jiných: „Kráčela bez vůle za jeho rozkazy, po úzké 

cestě vedoucí k zničení, po krajích propasti, nohy do krvava zdrásané trním. Zavřela oči 

a vlekla se po stopách vyšlapaných statisíci, klopýtala v chůzi o těla padlých na této hrozné 

cestě“ (Majerová 1907a, s. 126). Záměrem je vyjádřit obecnou trýzeň, kterou pracující třída 

a zejména ženy zakouší odedávna. 

 Podobně jako v Povídce z pekla má mytizace akcentovat sociální téma, ale zatímco 

povídka se soustředí na zdraví horníků a k peklu je přirovnáváno jejich pracovní prostředí, 

Panenství mytizuje samotné postavy skrze jejich tělesnou zkušenost. Fyzická bolest je v 

románu představena zcela konkrétně pomocí expresivních výrazových prostředků, ale 

příslušnost k mýtu dodává jedinečnému a aktuálnímu zážitku rysy obecnosti a věčnosti. 

 

4.6 Závěr 

Román Panenství Marie Majerové představuje hrdinku Hanu situovanou do prostředí 

měšťanských konvencí a skrze její jednání a osudy kritizuje postavení ženy v buržoazním 

společenském zřízení. Kritika sociálních a genderových rolí se v románu soustředí na 

podobné aspekty, kterými se ve svých pracích zabývali August Bebel a Friedrich Engels. Oba 

socialisté odsuzovali měšťanskou formu manželské instituce, která je podle nich založena 

více na obchodních praktikách než na náklonnosti partnerů. Konvence měšťanského světa 

ukládají ženě snahu o třídní povýšení prostřednictvím výhodného sňatku, takže uzavření 

manželství slouží jako cesta k prospěchu či k výhodám. Odosobněná forma manželství je však 

jen odrazem obecného modelu, který ženě přiznává jiná práva a ukládá jiné povinnosti než 

muži. Nerovnost se projevuje mimo jiné v přístupu k vlastní smyslnosti a pudovosti, a tím i 

v pohledu na mravnost. Ctnost ženy a ctnost muže je chápána odlišně, ačkoli erotické touhy 

jsou přirozeným lidským rysem nezávislým na pohlaví. Měšťanská morálka se snaží ženskou 

smyslnost potlačit a ženu včlenit do systému pravidel.Její sexuální život se smí odehrávat 

pouze v hranicích manželství. Tyto tendence jsou paradoxně doplněny zcela opačnými. Na 

přelomu století se objevovaly vědecké teorie (např. dizertace Otto Weiningera), které ženu 

považovaly za alogickou, přírodní bytost, neschopnou ovládat svoji sexualitu. Buržoazní 



81 
 

hledisko obsahuje oba extrémy, žena byla některými osobnostmi vědecké diskuze považována 

za čistě smyslné stvoření zbavené racionality, ale současně byla svazována měšťanskými 

regulemi ctnosti a morálky. 

 Bebelova kritika těchto schémat se podobá konceptům Ellen Keyové, která podobně 

jako socialisté kritizuje tradiční systém vzájemného soužití partnerů a soustředí pozornost na 

ženu a její erotické cítění. I podle Keyové je nutné, aby žena měla přístup ke své sexualitě, 

aby směla projevit své niterné city. Podobně jako Bebel odmítá Keyová i druhou krajnost. 

Erotické cítění neznamená absolutní odevzdání sebe sama smyslným instinktům. Žena 

nemůže být redukována na iracionální a smyslnou, stejně jako není možné potlačovat její city 

a touhy. 

 V románu Panenství jsou měšťanské konvence postaveny do protikladu s pocity, 

instinkty a celkovým tělesným stavem hlavní hrdinky. Objektivní pohled na ni ji vymezuje ve 

vztazích veřejného prostoru, určuje její společenskou roli a s ní i možnosti jednání. Tuto 

předmětnou determinaci doplňuje protichůdná, subjektivní definice. Motivace, jednání 

i celkový vztah ke světu vychází v tomto případě z hrdinčiny tělesné konstituce, z jejího 

citového a tělesného stavu. Nesoulad mezi oběma způsoby vymezení poukazuje na rozpor 

individuálních tužeb s možnostmi či požadavky měšťanského světa. Tím se konstruuje 

podobná společensko-etická kritika jako u Augusta Bebela nebo Ellen Keyové, byť zcela 

odlišnými vyjadřovacími prostředky. 

 Haniny snahy ve veřejném prostoru se soustředí na získání finančních prostředků na 

léčbu nemocného přítele; konkrétním krokem je pokus o prodej svého panenství. Láska 

k Jimešovi je však paradoxně také faktorem, který stojí v protikladu k těmto snahám 

a způsobuje neúspěch. Jimešova nemoc a pomalé umírání, nemožnost hlavní hrdinky projevit 

skutečné touhy, znemožnění přístupu k vlastní sexualitě a celková bezvýchodnost vede 

u Hany k tělesnému a duševnímu utrpení, k depresím a bolestem. Bolestný stav na sebe 

v některých momentech poutá veškerou pozornost, záměry ve veřejném prostoru jsou 

přehlušeny řečí těla a prožívaná trýzeň se stává jedinou skutečností, kterou je Hana schopná 

vnímat. Krajnost tělesného stavu uvězňuje hrdinku ve světě tělesnosti, omezuje její aktivitu ve 

společenském prostoru a mění také její vnímání. Jedná se o svět pro sebe, hrdinka v těchto 

momentech nežije nic jiného než svou tělesnost. Nejedná se však o prožití vlastní sexuality, 

o kterém hovoří Ellen Keyová. Koncept Keyové předpokládá aktivní naslouchání své 

tělesnosti a řízení se jejími zákony, záměrné intenzivní prožití okamžiku skrze svou tělesnost. 

Extrémní stav, který Hana prožívá v závěru románu, není zamýšlený, Hana se nerozhoduje 

sama, naopak je bolestmi a depresemi v některých situacích ovládána. 
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 Deprese a fyzické bolesti zažívané postavou jsou pomocí expresivních prostředků 

prezentovány jako přítomné, aktuální a jedinečné, zároveň jsou však tyto stavy skrze 

prostředky mytizace ukázány jako zástupné a obecné, jako utrpení, kterým všechny chudé 

ženy procházejí odedávna. 
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5. Nejisté postavy v nespolehlivém světě (Helena Malířová) 

 

Ve třetí kapitole, věnované poezii anarchistů, byla na příkladu básní Karla Tomana 

prezentována poetika aktivního vztahu k životu. Individualitě a jejímu nitru se v Tomanově 

poezii nepřipisuje výlučné postavení, člověk vnímá mnohostrannost a neurčenost skutečnosti, 

přijímá svět ve všech jeho protikladech a aktivně se v něm realizuje. V období na začátku 20. 

století lze podobné tendence sledovat také v próze; příkladem je předválečné dílo Heleny 

Malířové. 

 Raná tvorba Malířové je poměrně rozsáhlá. Od roku 1903, kdy jí vyšla první sbírka 

povídek Lidské srdce, do roku 1912, kdy jako ošetřovatelka a žurnalistka odjela na Balkán, jí 

vyšlo celkem šest povídkových knih, dva romány a jedno drama, Bratrství
25

. Analýzy se 

zabývají těmito díly: Lidské srdce (povídky, 1903), Bratrství (drama, 1905), Křehké květiny 

(povídky, 1907), Právo na štěstí (román, 1908), Ženy a děti (povídky, 1908), Malé příběhy 

(povídky, 1910), Jarní rozhovory (povídky, 1912), První polibky (povídky, 1912) a Víno 

(román, 1912). Kapitola pracuje i se čtvrtým vydáním románu Víno (Malířová 1957), které 

vychází z vydání druhého z roku 1930; některé popisované principy se v pozdějších vydáních 

projevují zřetelněji. 

 Hlavním záměrem je analyzovat principy výstavby světa próz Heleny Malířové a skrze 

ně pochopit, o jakou logiku se opírají individuální hodnoty hrdinů. Kapitola ukáže prostor 

příběhů Malířové jako svět plurality, prostředí mnoha názorů, postojů a ideologií, ve kterém 

se postavy při rozhodování nemohou spolehnout na pevné body v podobě např. zavedených 

společenských norem. Tradiční normy jsou jen dalšími z mnoha ukazatelů jednání. Malířové 

v prózách nejde o konkrétní výsledné rozhodnutí, nýbrž o proces hledání vlastního postoje, 

který vyžaduje především průzkum sebe samého jako východiska. 

 Z nejistého, nezaloženého nebo rozporuplného světa civilizačních ideologií se prózy 

Malířové často přesunují do prostředí přírody. Příroda je prostorem svobody ve smyslu 

skutečné absence společenských regulí, ale zároveň prostředím řádu a pevných principů. 

Řádem ovládajícím přírodu je u Malířové především neustálá obnova a věčné opakování 

všech dějů. Člověk je umístěn do středu přírodních procesů, existuje zákonně, ale tento zákon 

není normou vnějškově přikládanou civilizací. Člověk se podřizuje řádu přírody, neboť je její 

součástí. Znaky neukončenosti a pravidelného opakování se proto v prózách nevztahují jen na 

přírodní děje, ale jsou připsány i lidem. 

                                                           
25

 Bratrství bylo hned po svém vydání roku 1905 uvedeno v pražském Národním divadle v režii 

Jaroslava Kvapila, byť je dvakrát. 
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 Pojetí věčnosti jako neustálého opakování všech dějů i obrat k sobě ve smyslu 

východiska rozhodování a jednání souzní s Nietzscheho koncepty vůle k moci a věčného 

návratu téhož (blíže viz druhá kapitola věnovaná myšlení o umění). Nietzscheho filozofie se 

však odráží již v samotném principu výstavby světa jako prostoru mnoha soupeřících sil. 

Specifická konstrukce prostoru u Malířové odpovídá trendům na přelomu století, které reagují 

na nepřehlednost a nezaloženost moderního světa. 

 

5.1 K výstavbě prostoru v próze na přelomu století 

Růžena Grebeníčková se v několika statích
26

 věnuje krizi románu na konci 19. století 

a popisuje způsoby, jak se s touto krizí vyrovnávali čeští i evropští spisovatelé na počátku 20. 

století a v jeho průběhu. Jeden z problémů románového žánru, který se poprvé projevil 

v období naturalismu, spočíval podle Grebeníčkové v podstatě světa, který je románem tvořen, 

a v tom, jak je budován prostor děje. Velký epický útvar byl zaměřen k pokusům opsat celek 

světa, konzistentní a úplný společný prostor, ve kterém konání postav nabývá jednoznačného 

významu, slova postav odpovídají činům a všechny děje lze složit do jedné vypravěčské linie 

všemocným a vševědoucím vypravěčem.
27

 Naturalisté poprvé naráželi na „nemožnost uchopit 

ještě takto v celistvosti jednotnou skutečnost, která se stávala už nejen neprůhlednou, ale 

nepřehlednou [...]“ (Grebeníčková, 1995, s. 152). Románový prostor se již nedá vytvářet 

staticky, danými opěrnými body, ale často se rodí na průsečíku vzájemných vztahů mezi 

protagonisty. 

 Nové románové postupy Grebeníčková konkrétněji představuje analýzami Musilova 

Muže bez vlastností a Dykových dvou studentských románů. Využívá Šaldovu kritiku Konce 

Hackenschmidova
28

, která podle ní vychází z jednotné a nezpochybněné životní sféry. Tu 

však velký román tohoto období rozrušuje. Šalda kritizuje jako umělecký nedostatek to, že 

postavy neustále zavádějí řeči na aktuální témata a vnášejí do epického žánru nicotné 

povídání, ba dokonce hospodský tlach. Ale Šaldovy výtky vedou právě k potvrzení, že prostor 

děje není dán, že je naopak prostorem komunikativního chování. Prostor děje vzniká mezi 

postavami např. výměnou názorů, je prostorem řeči, vytváří se z onoho mezi ve vztahu 

„já“ a „ty“, onoho mezi, jež je řečí. Námětem není dvojnictví nebo srážka dvou protivníků, 

                                                           
26

 Román a skutečnost (In: Kritický sborník č. 4, 1988), Veřejný prostor a fiktivní světy v románu na 

přelomu století (In: Proudy české umělecké tvorby, 1990). V obou případech práce cituje ze souboru 

Literatura a fiktivní světy (1995). Grebeníčková používá pojem „fiktivní svět“, v textu kapitoly je však 

výraz „fiktivní“ nahrazen slovem „fikční“. 
27

 Srov. také Showalter 1992, s. 18. 
28

 Srov. Šalda 1951b, s. 19–33. 
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nýbrž plurálnost. Skutečnost se podává pokaždé v jiném mapování. „Hodnotové stupnice, 

s jakou postavy, věci, děje, události a své protihráče vidí a soudí, nejsou prostě jednotné. A 

postavy zde stojí každá se svým vlastním ,omylem’“ (Grebeníčková, 1995, s. 283). 

Grebeníčková zmiňuje např. Strindbergův Červený pokoj, odkazuje na tematizaci 

hospodského tlachu u Jaroslava Haška a tvrdí, že Konec Hackenschmidův je příbuzný 

s dobovou románovou odrůdou, založenou na soustavě mluvení, výměně názorů, debat nebo 

hovorů ve specifikovaném, např. bohémsko-literátském, studentském, vybraně společenském 

nebo hospodském prostředí. 

 Druhý Dykův román Prosinec se vrací k pražským národnostním bouřím po pádu 

Badeniho vlády roku 1897. Způsob podání dějů, ve kterých rozhodovala ulice, vede 

k nepřehlednosti prostoru; vše, co se odehrává, je snímáno z personální perspektivy románové 

postavy. Zatímco postava je vtažena do dějů na konkrétním místě, docházejí k ní zprávy 

v podobě vágních fám o tom, co se odehrává jinde. Podobně jako v Konci Hackenschmidově 

se s postavou mění vidění věcí, a děj je tím rozdělen do několika fikčních světů. Dějová látka 

se však nesumarizuje, aby měl čtenář celkový přehled, jedná se o záznam aktuálně viděných 

a prožívaných dějů. Ani neprobíhá hodnocení z pozice vypravěče, veřejný prostor je zachycen 

z pohledu postavy. „[...] je na čtenáři, aby v tomto pointilismu uviděl dějové kontury 

a hodnotil, anebo také aby se ujistil, že události a chování postav, jejich skutky nebo konání, 

záměry a cíle, které ony sledují, zůstávají neprůhledné, nepostižitelné v jediném záběru, že 

lidské bytosti a lidské pohnutky jsou všechno, jen ne stereotypy, pod něž jsou druhými 

zařazovány, že lidé nejsou prostě charaktery a definitivnímu posouzení 

unikají“ (Grebeníčková, 1995, s. 285). 

 Grebeníčková naznačuje, že způsob vyprávění je reakcí na aktuální podobu 

skutečnosti; novou strukturou románu je demonstrováno to, co se dá nazvat nepřehledností 

moderní dějové scény. Parafrázuje Karla Krejčího a tvrdí, že Konec Hackenschmidův nelze 

oddělit od celkového evropského klimatu a v tom smyslu je potřeba román vidět. Formální 

neucelenost Konce Hackenschmidova slouží k vyjádření roztříštěnosti samotného místa 

komunikativního chování, problematičnosti obecného prostoru. 

 Prózy Heleny Malířové, ale také např. román Náměstí republiky
29

 a některé povídky 

Marie Majerové, využívají podobný postup k vytvoření vícevrstevné skutečnosti a k budování 

a udržování ideové rozmanitosti nebo nejistoty. 

                                                           
29

 Z pohledu budování fikčního světa panuje zajímavá shoda mezi Šaldovou kritikou Konce 

Hackenschmidova a kritikou Náměstí republiky od Pavly Maternové v Ženském obzoru. Maternová 

hodnotí román velmi pozitivně, jako nedostatek však vidí zbytečné řeči postav: „Málo je v ní života 
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5.2 Prostor budovaný na nejistotě 

Malířová reaguje na popisovanou krizi jednak velkým množstvím povídek a také stavbou 

obou románů. Vyprávění v nich není spojité a některé postavy vyprávějí ostatním svůj vlastní 

příběh, forma vyprávění tak přechází z er- do ich-formy. 

 Druhý typ reakce odráží výše zmíněnou nejednotnost moderní skutečnosti. Dominantu 

takřka všech próz Malířové tvoří hledání principu, kterým by se člověk při každodenním 

rozhodování mohl řídit. Hledání a promýšlení takového principu je vyjádřeno spory, které 

postavy vedou mezi sebou, nebo konfliktem, který se odehrává uvnitř postavy jediné. Hrdinky 

jsou stavěny před otázku, zda se řídit chladným rozumem, zda všechny své kroky promýšlet, 

vyhýbat se nahodilým rozhodnutím vycházejícím z aktuální nálady, nebo zda se naopak 

spoléhat na vlastní instinkt jako jedinou podstatnou instanci. V prózách Malířové se často 

střetává vášnivý, až živočišný, bezprostřední přístup k životu, který nachází potěšení 

v nestálosti a zvratech, který opovrhuje stereotypem a spokojeným štěstím, s přístupem 

asketickým a vypočítavým. Dominantou není jeden z těchto prosazovaných přístupů, nýbrž 

neustálé střetávání a nejistota, kterou prožívají váhající a přemýšlející hrdinky. Narativní svět 

vzniká na pomezí těchto střetů, v názorových výměnách mezi postavami nebo ve vnitřní 

rozpolcenosti.  

 Malířová zachycuje debaty o aktuálních událostech, ale také o roli člověka ve 

společnosti, o smyslu jeho činností a zastávaných hodnotách. Tím představuje krizi 

individuality v moderním světě, jak ji skutečně řešily dobové proudy jako socialismus, 

feminismus nebo anarchismus. Tuto tezi může podpořit poměrně velké množství odkazů 

k dobovým reáliím, ke kterým se hrdinové a hrdinky próz (nikoli vypravěč) nějak vztahují, 

diskutují o nich nebo je vykládají. Jedná se o zmínky konkrétních událostí jako je revoluce 

v Rusku a demonstrace ve Vídni a v Praze roku 1905, boje za všeobecné hlasovací právo 

a mnoho jiných. Zároveň jde o prvky kulturního nebo uměleckého diskurzu – „ellenkeyovské 

ženy“, „schnitzlerovské milkování“, odkazy na Turgeněva, Tolstého, Baudelaira, na 

ibsenovské figury aj. Podstatný není samotný výskyt, nýbrž funkce těchto aluzí ve fikčním 

                                                                                                                                                                                     
a mnoho řečí. A právě ty řeči, ty hovory, ty plané rozmluvy jsou slabou stránkou knihy. Silnější 

stránkou jsou postřehy, procítění, líčení [...]“ (Maternová 1915, s. 248). Recenze téhož románu v 

týdeníku Zvon chápe řeči postav naopak jako podstatné a samotný příběh popisuje autor jako 

jednoduchý a v obdobné literatuře ne nový. „V každé kapitole se scházejí nejrůznější osoby, ne aby 

jednaly, ale aby mluvily. [...] Také jí není obsah těchto řečí ani osud jejích osob, jmenovitě hlavního 

reka, účelem díla – ale uplatnění velice vnímavého, všestranně vystihujícího pozorování originelního 

prostředí“ (Serafínský Procházka 1914, s. 587). 
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prostoru a jejich vliv na postavy. Často slouží jako argumentační nástroje, při jejich výkladu 

musí postava zaujmout určitý názorový postoj. 

 Následující část se věnuje technikám, kterými Malířová dosahuje zmíněných rozporů 

mezi jednotlivými ideovými principy nebo životními přístupy. 

 

5.3 Prostředky vyjádření konfliktu 

Konflikt je vyjádřen zejména pomocí nejrůznějších druhů konverzace dvou a více postav, ať 

už při klidné salonní konverzaci (drama Bratrství, povídka Prosté srdce ze souboru Lidské 

srdce), nebo ve vypjatém dialogu, např. při tajných rozhovorech Růženy a Marcela v románu 

Právo na štěstí. Střetávání dvou principů je vyjádřeno i vnitřními monology, ve kterých si 

postavy ujasňují a promýšlejí své názory na svět a na život (povídky Vilka nebo Prosté srdce). 

Nejistotu a hledání vlastní cesty může také ztělesňovat samotné jednání postavy, které jednou 

směřuje promyšleně k měšťanským hodnotám, jindy je neplánované a vášnivé (Růžena 

Řeháková a Marie Pavlíková z románu Právo na štěstí nebo Ludvika Nováková z dramatu 

Bratrství). 

 V románu Právo na štěstí se rivalita životních principů projevuje v různých zvratech 

vztahu Růženy a Marcela. Přitom nelze jedné postavě přiřadit jeden životní názor. Růžena 

i Marcel, stejně jako hrdinové v jiných prózách Malířové, podléhají opačnému principu, aby 

se posléze vraceli k původnímu atd. Rivalitou není myšleno soupeření postav, ale určitých 

životních nábojů, které postavy aktuálně zastávají. 

 Konflikt se projevuje nejen jednáním hrdiny, ale může ho ztělesňovat hrdina sám, 

svou podobou, oděvem apod. Hlavní postava povídky Tanečnice z Opatství z knihy První 

polibky propojuje smutek, bázeň a ošklivost s krásou, odvahou a nadšením. Je to „holka 

ošklivá, hubená, stará a chudě oblečená […] je hrozně hubená a smutná“ (Malířová 1912b, 

154). Po několika krátkých tanečních poskocích zjistila, že je předmětem zájmu, „ulekla se, 

zasmušila a klesla na nejbližší židli“ (Malířová 1912b, 155). Tanečnice se obává výsměchu, 

ale zároveň „její velké oči svítí nedočkavostí“ (Malířová 1912b, 154–155). Když začala 

znovu tančit, „rozevřela hubené ruce pohybem tak ladným, že zmizela jejich ubohost […] 

mizí ošklivost těla, […] tělo svíjí se bolestnou rozkoší tvůrčí“ (Malířová 1912b, 155). 

Protiklady smutku a radosti, bázně a odvahy se v této povídce střetávají i těsně za sebou: 

„Usmívá se vášnivě a nevesele [...] Její tvář je zardělá a rozzářená smutkem 

a nadšením“ (Malířová 1912b, 155). Vnitřní spor, který postava prožívá, přetavuje v tvorbu, 

tanec pak protikladné pocity vyjadřuje současně. 
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 Autorky publikace Iluze spásy dávají moderní taneční formy na začátku 20. století do 

souvislosti mimo jiné
30

 s etickým konceptem Ellen Keyové. Keyová odvozuje mravnost 

člověka z jeho tělesné a duševní konstituce; prosazuje rozvíjení individuální svébytnosti, 

protože ta je základem etického jednání. Mravní princip člověka vychází z nitra jeho 

osobnosti, z jeho tělesnosti a citovosti, nezatížené umělými normami a účely. (Blíže k jejímu 

konceptu ve třetí kapitole.) Čistá tělesnost jako etické východisko se může stát také zdrojem 

tvůrčího vyjádření. „Osvobozené tělo, které může být takto čisté, je zdrojem nové estetiky, 

v níž se výrazně prosazuje ženské já – tvůrčí já. Tělesnost a organičnost, patřící k ženě jako 

takové, byly základem tanečních reforem, na jejichž počátku stojí Isadora Duncan, Mary 

Wig[man], posléze Martha Graham“ (Bahenská – Heczková – Musilová 2011, s. 67). 

Moderní tanec jako tvůrčí hledání ženskosti je však u Malířové pouze obrazem. Autorka 

zobrazuje postavu, která tancem vyjadřuje vnitřní zmatek a nesoulad svých pocitů. Ukazuje 

tvůrčí proces plný vnitřního zápasu a předkládá ho čtenáři jako příklad moderního vyjádření 

podobně, jako jinde předkládá debaty o genderových rolích. 

 Podobně je tomu v případech, kdy je základní konflikt vyjádřen na úrovni širších 

situací. Jsou prezentovány tak, aby se protiklad projevil co nejintenzivněji, ale aby obě strany 

konfliktu zůstaly vyváženy. V Příběhu, který sklame se Fanynka Adámková i s maminkou 

a babičkou přestěhuje do domu, ve kterém je hostinec; jejich byt přímo sousedí s tanečním 

sálem. Vyprávění se věnuje večerům a nocím, ve kterých hluk taneční zábavy pronikal do 

jejich klidné domácnosti třech žen bez mužů. Popis se koncentruje na situace, kdy se 

neomalené milkování a hrubé vtipy odehrávaly hned za dveřmi jejich bytu. Kontrast je zesílen 

personifikací dychtivého, vášnivého života, který se dobývá do Fanynčiny ložnice a hrozí 

prolomením dveří. „Dvéře ještě ke všemu měly zámek porouchaný a nikdy se nezamykaly. 

Pouze rozviklanou železnou závorkou se u Adámků na noc vždycky ,zaligrovaly‘. […] O 

muzikách ale bývaly vážné obavy, že se dvéře prolomí pod tíhou milostí a žertů, a že všecka 

ta zbujnělost vpadne přímo do kuchyně, která byla ložnicí Fanynčinou. Dvéře praskaly, 

otvíraly se, jako by jimi kdosi lomcoval. […] Celým tělem opřela se o dvéře, činíc tak 

protiváhu neřestem, které patrně toho ani nepozorovaly“ (Malířová 1907, s. 23). Určené místo 

střetu společně s oběma zápolícími principy vytváří prostor křehké, ale trvalé rovnováhy. 

V citované epizodě Fanynka sice toužila po radostném a nevázaném životě, zosobněném hned 

za jejími dveřmi, ale přesto „hněvivě se rozkřikovala, že chce mít ticho, že chce 

spát“ (Malířová 1907, s. 23). A nakonec se zapřela o dveře, aby sama vytvořila rovnováhu sil. 

                                                           
30

 K tanci jako estetickému i existenciálnímu vyjádření viz také Heslář české avantgardy, část Tělo, 

tělesnost, antropologické konstanty (Heczková – Plívová 2011, s. 367–377). 
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 Jiným příkladem je román Víno, ve kterém se objevuje celé spektrum názorových 

pozic, požitkářská i asketická, protialkoholická, buržoazní i socialistická básnická a další. 

Tyto jasné postoje však nejsou v románu představeny jako kompletní paleta idejí a názorů, 

vyprávění je využívá jako prostředků přesvědčování a manipulace. Hlavní hrdinka Ada je 

nesleduje z odstupu jako úplný obraz světa, ale každý z nich posuzuje, vyrovnává se s ním 

a hledá vlastní, nejistou cestu. Hodnotí např. protikladné postoje světácké tety Elvíry 

a socialistky Olgy. Zatímco prostředí kolem Elvíry je světem těla, zábavy a nevěry, Olžino 

prostředí socialistických přednášek vnímá opačně. „[...] vanul tu stejný dech posvátného 

vytržení […] Tváře besedníků byly v stínu, ale šlehaly z nich plameny. Tváře? Nebyly to ani 

ony, nebylo těl, byly jen duše“ (Malířová 1957, s. 112). Ada mluví o lidech bez těl, 

o neviditelných řečnících, ale také o povinnosti (Malířová 1957, s. 137). Lidé jsou tu pro ni 

pouze nositelé ideje, které jsou povinni sloužit. 

 Radikálním představením názorových střetů jsou situace kolem rozhodnutí k potratu 

a následné rekonvalescence v pozdějších vydáních románu Víno. Dominantou této části je 

právě přesvědčování. Takřka všechny postavy, se kterými se po zákroku oslabená Ada 

setkává, považují za nutné směrovat její další osud. Ada je pro ně objektem, se kterým lze 

manipulovat. Její otec zinscenuje setkání Ady s Rudolfem Neradou, aby znovu navázal jejich 

vztah, kamarádka Zorka navštíví Adu pouze za účelem vyplnění vlastní samoty. „Stýskalo se 

jí, chudince, po přítelkyni. Po bytosti, kterou by si bylo její bezradné srdce tak rádo 

přivlastnilo ve své osamělosti a chudobě“ (Malířová 1957, s. 214). Stejně jako Zorka, také 

Olga je přesvědčena, že Ada potřebuje spřízněnou duši. „Chtěla bdít nad Adou, aby se tam do 

těch mělčin nevrátila a aby věnovala své síly vyšším cílům […] člověk se v její blízkosti 

choulil zimou a netroufal si vydechnout! Mluvila, kázala, přednášela […]“ (Malířová 1957, s. 

218). Cílem je pozorovat postavu, která se s naléháním a manipulací vyrovnává a snaží se 

odolávat. 

 V reakci na román Víno v časopisu Zvon se mluví o vadné kompozici a slabé 

konstrukci. Tyto nedostatky připisuje autor nedomyšlenosti hlavní postavy Ady, jejíž jednání 

jsou určena „náhodnými, neodůvodněnými vzněty, každý čin její stává se rozmarem, jenž 

postrádá veškerého umělecky zákonného a logického opodstatnění“ (Fried 1912, s. 27). Autor 

recenze poukazuje na mnoho různých společenských prostředí, do nichž Ada vstupuje, 

nechává se jimi na chvíli ovládnout, aby je opustila a našla nové opojení jinde. Technika, 

která působí jako nedostatek, je však mozaikou přístupů k životu. Nespojitost románu odráží 

roztříštěnost moderního světa. 
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 Reakce na předchozí román Malířové Právo na štěstí shodně vyzdvihují přesné 

vylíčení dvou generací žen, které působily v době na začátku století. „[...] jak správně vystihla 

a jak jistě vykreslila pí Malířová některé z podstatných rozdílů dvou ženských generací. 

A jsou to rozdíly, při nichž se nejedná o obligátní poměr dětí a rodičů, ale k jejímuž přiostření 

stačila mnohem kratší mezera: pár roků rozdílu ve stáří dvou sester. Rychlý byl spád ženského 

života a cítění v poslední době, změnil jeho ideály, přetvořil jeho vztahy k životu a především 

k lásce“ (Benešová 1908, s. 56). Stejně jako Benešová v Ženské revue hovoří i Žofie 

Pohorecká v Ženském obzoru o hlasech dvou typů žen a zdůrazňuje, že „žádné z nich nejsou 

banální“ (Pohorecká 1908, s. 146). To znamená, že Malířová nepřikládá jedněm větší váhu 

než druhým, klade je vedle sebe jako stejně významné. Také v románu Víno je přístup 

vypravěče k různým ideovým postojům pozorovatelský, neurčuje jeden z nich jako jediný 

správný, ale z odstupu je sleduje. 

 Prózy Malířové jsou plné dialogů, v nichž obě strany vznášejí stejně silné argumenty. 

Pokud vyzdvihne určitý životní styl na úkor druhého, za okamžik jej zironizuje nebo se 

zastane jeho protikladu. Tímto způsobem autorka buduje prostor nejisté, ale trvalé plurality. 

Výsledný obraz má podobu jediné, byť komplexní skutečnosti. Neplatí, že přitakání tomu, či 

onomu přístupu nechává autorka na čtenáři, protože myšlenka plurality je jediná: promýšlení 

odlišných přístupů k životu místo proklamování jednoho z nich. Postavy v takto vystavěném 

prostoru jsou nejisté a vnitřně rozpolcené. Některé končí tragicky (Růžena v Právu na štěstí, 

oba sourozenci v povídce Černýš z Jarních rozhovorů), jiné tato nejistota vede k tvorbě. 

 Pozorovatelský přístup někdy místo vypravěče zaujme některá z postav. Hlavní 

hrdinka povídky Šťastné cesty popisuje, „kdy a za jakých okolností vzniklo ve mně tušení této 

lásky, jásajícího toho obdivu pro život, jaký jest“ (Malířová 1912a, s. 10). Hovoří o svých 

cestách Prahou za přáteli, kteří jsou bohatí a u kterých sídlí „mládí, krása, láska, štěstí“. 

Vypravěčka však zdůrazňuje, že jim nezávidí, její pozice není aktivní, potěšení má z pouhého 

pozorování: „Mnoho jsem zatím prožila, mnohého okusila. Dobrého i zlého, a zlého snad víc; 

však dobré za to stálo! Jen jednoho nikdy jsem nepoznala. Závisti. Pro převelikou svou lásku 

k divům života, jež se proměňují od jara do zimy, od zrození k smrti, od radosti k smutku – 

nemohu a nemohu nikomu závidět“ (Malířová 1912a, s. 13). Nezávidět znamená nebýt ve 

věci obsažen, nebýt pohlcen konfliktem, nesnažit se něco měnit, pouze sledovat a přemýšlet. 

 Podobně i Lenka v povídce Ranní slunce z Malých příběhů pochopí, že zloba vůči 

starým křivdám a nenávist k ubožákům je malicherná: „Lenka vystoupila na nejvyšší kámen, 

odkud měla rozhled na celé město […] Oddychovala rozkoší, usmívala se v slzách. Nebylo 
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místa v srdci pro jedinou trpkou vzpomínku“ (Malířová 1910a, s. 24). Nezaujaté pozorování 

probíhajících dějů se zdůrazňuje fyzickým odstupem postavy. 

 

5.4 K etickým otázkám: sebeobětování a prosazování vlastního práva 

Nejistá rovnováha několika principů prochází v příbězích Malířové mnoha zvraty, které jsou 

vyjádřeny aktivním působením protichůdných energií. Působením sil jsou míněny vnitřní 

pochyby hrdinů a hrdinek, zvažování pro a proti, argumentace, ale i přesvědčování, 

prosazování záměrů nebo svádění. 

 Bezohledné prosazování svého se i jako narativní postup uplatňuje v první části 

románu Právo na štěstí u postavy Marcela, který si egoisticky nárokuje vlastní práva. „Marcel 

nikdy neuměl uvažovat, pochybovat, počítat; vždycky jen chtivě vztahoval ruce po ovoci, 

které lákalo. Byl strašně udiven, odpíralo-li se mu. Miloval vždy jen – svůj majetek. 

Majetkem stávalo se vždy to, po čem zatoužil. Jak možno odpírat někomu jeho majetek? / Od 

chvíle, kdy po Růženě zatoužil, byla jeho. A nesměl k ní. To bylo podivné. Nesměl ji líbat 

a mít u sebe. To bylo divné, podivné. / Pan Řehák… co chtěl u ní pan Řehák? Byla jeho 

ženou. Ach, to se stalo pouhým omylem. Teď je jeho ženou. Bude jeho ženou. Opustí pana 

Řeháka (jakáž pomoc, bude-li ho to bolet) – odjede s ním, s Marcelem, do ciziny, neboť zde 

by spolu žít nemohli… Cizina je velká, Marcel je v ní doma, najdou si tam i živobytí i štěstí. 

Pan Řehák… Blanka… potom snad i malé děťátko… budou trpět. To je ovšem hloupé. To 

bude bolet. Ale co dělat, u čerta, co dělat? / Tady není jiné volby, není jiné rady, není jiného 

východu“ (Malířová 1908a, s. 125–126). Marcelovo jednání je nevypočitatelné a náladové. 

Nejprve prosadí svou myšlenku a přesvědčí ovdovělého strýce k nové svatbě, hned nato bez 

rozloučení na několik let odcestuje do světa, nenadále se vrátí, a když Růženu nenajde doma, 

neboť je právě v divadle, opět na dlouho odjede. Když ji nakonec zastihne, stane se jediným 

jeho cílem Růženu svést. V druhé části románu je prosazování práva spojeno s jinou postavou 

a Marcel je naopak obětí. „,Proč jste si se mnou hrála?‘ […] ,Líbilo se mi to […] Proč bych si 

byla nepohrála? Nevěděla jsem, jak hra dopadne. Svět je můj, právo je mé!‘“ (Malířová 1908a, 

s. 277). Právo silnějšího se tu projevuje bezohlednou hrou, v níž je dovoleno vše, to znamená 

hrou bez (etických) pravidel. 

 Proti tomuto principu se objevuje opačný. Především v Právu na štěstí, ale i v jiných 

prózách, se uvažuje o smyslu sebeobětování. To je sice postaveno do protikladu 

k bezohlednosti, která egoisticky odmítá představu povinnosti vůči někomu nebo něčemu 

jinému, ale vypravěč neurčuje, která z alternativ v daném problému je etická/správná, etika ve 

smyslu dobrého nebo špatného rozhodnutí není stanovena, postavy problém z různých 
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hledisek promýšlejí a vypravěč prezentuje jejich pochyby a obtížné rozhodování. Protiklad 

k bezohlednému, egoistickému principu tedy nespočívá v altruismu ani v dodržování etických 

norem, ale v jejich složitém hledání, v touze najít správné řešení tam, kde tradiční kritéria 

selhávají. 

 Vzhledem k osobní zkušenosti Malířové se v jejích románech objevuje téma péče 

mladého zdravého člověka o nemocného a pomalu umírajícího. V románu Právo na štěstí 

jsou to postavy Zuzanky Urbanové a Jana Jindřicha (v závěru manželů), kteří se oba starají 

o své nemocné rodiče. Hledání správného postoje ve složité situaci se v témže románu 

objevuje i v příběhu paní Pádovské, bývalé operní zpěvačky, nyní učitelky zpěvu. „Přinese mi 

štěstí má bezohlednost, s kterou se snažím vždy kupředu jít – i přes bolest vlastního srdce? 

Což kdybych se vzdala své slávy – tak nejisté posud a vzala si sochaře a byla jeho štěstím – 

životem jeho díla – ? Snad jest jeho umění cennější a bylo by větší zásluhou, světu je 

zachovat – ? / A tu jsem se pozastavila nad slovem ,zásluha’, jedním z oněch záhadných, pro 

které jsem nikdy pochopení neměla. / Zásluha … povinnost … zásady … ach, mé srdce jistě 

nebylo zlé, ale nemohlo jinak než bát se smutku a odříkání a milovat jen svou 

volnost“ (Malířová 1908a, s. 96). Etické promýšlení se u této postavy zabývá cenností umění 

a možností sebeobětování, ale neustále se dotýká vlastního štěstí, směřuje k vlastnímu 

prospěchu a k volnosti.  

 Pro egoistického Marcela v první části románu je obětovnost jednoduše slabost i bez 

dlouhého promýšlení. Za to Jindřich i Zuzanka z Práva na štěstí procházejí velmi 

dramatickým, niterným hledáním odpovědi na otázku po smyslu sebeobětování. Jindřich tento 

smysl v některých momentech ztrácí, a dokonce zvažuje zabití otce jako toho 

„nejrozumnějšího“, co by mohl udělat. Zatímco Marcel jedná zbrkle a egoisticky, tyto postavy 

své jednání do důsledků promýšlejí a hledají kompromis mezi individuálním prospěchem 

a dobrem pro své blízké. Problém, zda upřednostnit vlastní štěstí před prospěchem druhých, je 

však přítomen v obou případech. Činy Marcela, ale i některých dalších postav, jsou zobrazeny 

tak, aby jejich bezohlednost vynikla v konfrontaci s otázkou dané situace. Marcel je postaven 

před otázku a odpovídá na ni. „K čertu s obětovností! Ženská manie“ (Malířová 1908a, s. 49). 

Marcelova odpověď je jiná než Jindřichova nebo Zuzančina, ale to jej nečiní zápornou 

postavou. Co je správné, o tom rozhoduje postava sama, nikoli vypravěč. Autorka v tomto 

smyslu nevstupuje angažovaně do díla, její vypravěč stojí mimo dobro a zlo, protože pouze 

pokládá otázku a postava na ni po svém odpovídá. 

 Malířová pozoruje často složitý proces hledání odpovědi na podobné otázky. Objevuje 

při tom hodnoty, které si postavy samy pro sebe tvoří. Ve světě bez pevných norem jsou 
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hodnoty odvislé od vlastního nitra hrdinů jako jediné jistoty. Rozhodování, jak se v dané 

situaci zachovat, proto provází obrat k sobě, snaha o porozumění vlastním instinktům. 

 

5.5 Hodnoty jednotlivce 

Hrdinky a hrdinové próz Malířové se snaží najít soulad jednání s vlastní osobností. To vede 

ke stanovení určitého kritéria: skutečnou hodnotu nesou takové činy postav, které jsou 

založeny na zkoumání sebe sama a na identifikaci s vlastním nitrem; vycházejí z tělesných či 

duševních podnětů, nikoli z fixně, ideologicky zastávaných postojů. Rozdíl mezi ideologií 

a niternou touhou spočívá tedy v motivaci k jednání, ne v činu samotném. V tomto je 

důležitým příkladem mateřství, se kterým se v prózách pracuje oběma způsoby: buď jako 

s vnitřním popudem hrdinky, nebo jako se společenskou konvencí, kterou by žena měla 

naplnit (viz níže). 

 V dramatu Bratrství Malířová staví proti sobě na jedné straně měšťanský princip 

rozumu a klidné vypočítavosti a na druhé straně proletářskou vášeň a buřičství. Nekritizuje 

však žádný z těchto postojů, v probíhajících rozhovorech vytváří autorka rovnováhu opozic. 

Její kritika se týká pózy a snobství, se kterou postavy z obou táborů hájí jeden, nebo druhý 

přístup k životu.
31

 Malířové nejde o politickou či sociální ideologii, nýbrž o vnitřní upřímnost 

hrdiny nebo hrdinky. 

 O tom, že individuální postoj musí vycházet z hlubokého přesvědčení, svědčí rozhovor 

na začátku 3. dějství mezi Ludvikou a Jiránkem. Ludvika nejprve kritizuje Jiránka, že je ve 

svém proletářství příliš spokojený, „vy jste spokojen se svou nespokojeností a vděčen ne za 

dobrodiní, ale za možnost pohrdati jím […]“ (Malířová 1961, s. 68). Po té se bohatě provdaná 

Ludvika srovnává s proletářkou Málkou: „Málka je chudá dívka, které jest do úpadu pracovat 

a která odmalička snáší bídu a útisky – to dojme každého. […] Opakuji, moje cesta k vlastní 

povaze byla těžší než Málčina. Málku vychoval život. Právě ten plný drsný život její ji 

vychoval; […] Rostla v nepohodě, v bouřích, proto rostla. Ale já? […] Neslyšela jsem nikdy 

o radosti, o touze, o boji a odvaze – o síle a vášni – nikdy. Jen o dobrém provdání, o určité 

výši ročních příjmů“ (Malířová 1961, s. 69–70). Ludvika je příkladem postavy, která své 

přesvědčení zakládá na zkoumání sebe sama a na identifikaci s vlastní osobností. Proces 

ztotožnění se svým nitrem doprovází také emancipace od tradičních konvencí, příkazů 

a omezení. 

                                                           
31

 Malířová v tomto dramatu nečiní rozdíl mezi socialisty a anarchisty, několikrát to také v textu 

přiznává; skupinou „chudých“ kolem Jiránka a dalších chce zobrazit opozici k bohatým měšťanským 

kruhům a je lhostejné, pod jakou hlavičkou vystupují. 
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 Cesta k sobě samému je vylíčena v povídce Zazněla nebesa ze souboru Jarní 

rozhovory. Hrdina Ondřej Trojan se rozhodne opustit své bohaté rodiče, vzdát se majetku 

a sdílet trudný život se svým přítelem, chudým konzervatoristou. Odchází, protože se 

nedovede dívat na bohaté přátele rodičů, „na lidi, kteří jakživi nic nedělali, nikomu neprospěli 

[…] od dneška nechci přijímat peněz od tebe. Sám se chci protloukat jako můj 

přítel“ (Malířová 1912a, s. 91). Ovšem neuspěje, ne snad pro pokrytectví, Malířová oproti 

dramatu Bratrství Ondřejův postoj nevyhraňuje do čisté pózy, neironizuje ho, pouze ukazuje 

sílu vnitřního ustrojení. „Ve všem snažil se mu přizpůsobit, jen … jen čistých límečků 

nedovedl se zříci, a proto stále na něho pohlíželi jako na vetřelce. / Bylo těžko zříci se čistého 

prádla hochu, jenž od útlého dětství byl ušlechtile pěstěn, jenž již v šesti letech uměl dvorně 

pozdravovat dámy, bystře odpovídat jasným a uctivým hláskem na otázky, a mlčet, nebyl-li 

tázán“ (Malířová 1912a, s. 93). Pro přítele proletáře však galantnost patřila k předsudkům 

a byla pro ženu urážkou. Přátelství nevydrželo a Ondřej se vrátil do prostředí, které mu bylo 

blízké. 

 Rozdíl mezi vnitřní upřímností a lží sobě samému i okolí je vyjádřen i sebeprezentací 

postavy, a to nejen skrze její názory a činy, ale i vnějšími atributy – způsobem oblékání nebo 

líčení. Oděv a zejména líčení má často manifestační charakter, nikoli bezpříznakové doplnění 

popisu postavy: „Paní Sobotkové bylo asi šedesát let, šatila se vždy světle mladistvě 

a v poslední době se silně pudrovala. Její nepěstěná pleť mívala kdysi pěkný, zdravý tón, ale 

teď už byla zvadlá a k pudrování nezpůsobilá. Tvořily se jí ve vráskách závěje 

a šupinky“ (Malířová 1912c, s. 104). Marie Pavlíková v Právu na štěstí zatouží po letech 

askeze po volnosti a světáckém životě. Růžena ji potkává v divadle na premiéře: „Spatřila 

Marii Pavlíkovou, vyzývavě půvabnou v průsvitné bluze a upiaté sukni, ve společnosti dvou 

mladíků švihácky oděných, a mladé ženy s nabarvenými vlasy, také v průsvitné bluze, jenže 

ještě raffinovaněji odhalující mohutné poprsí i tučná záda a v sukni ještě těsnější. […] Marie, 

předcházejíc Růženu, stiskla jí rámě nervosními prsty a řekla hlasem plným divné, 

nepřirozené rozdychtěnosti: / ,Drahá paní, jak se máte?‘“ (Malířová 1908a, s. 133). 

 Do divadelního prostředí Malířová umísťuje děj poměrně často. Pro ženské postavy je 

divadlo často emancipačním cílem, snem, který se splní těm odvážným. Divadelní scéna je 

prestižním, společensky vysoce hodnoceným prostředím, které je však zaplaceno jistým 

odloučením od společnosti (např. příběhy paní Pádovské a Zuzany Urbanové v Právu na 

štěstí nebo postava Lenky v povídce Ranní slunce ze souboru Malé příběhy). V divadelním 

prostředí se konstruuje protiklad individuálních kariérních ambicí (ženských postav) a obratu 

k sobě samému, k vlastním instinktům. Konflikt se projevuje otázkou, kterou postavy kladou 
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samy sobě. „A konečně – to nejstrašnější: což přihlásí-li se i žena o svá práva? / Což zklame-

li vše, unaví-li věčné plnění tužeb, které je v moci naší, a ozve-li se největší a nejprostší, jejíž 

splnění v moci naší není? – / Neozývá se už dnes? Už dávno… tiše, zcela tiše –? / Neozývá se 

v představě pronikavého křiku a nesmyslného žvatlání… nezjevuje se v podobě drobného, 

směšného tvora lidského – ta touha největší a nejprostší?“ (Malířová 1908a, s. 237). 

 Otázka směřuje k sobě, k vlastním přáním, touhám, k vlastní síle a možnostem 

některým touhám odolávat. S tématem mateřství však Malířová pracuje také jako s povinností, 

postavy ho nazývají zákonem, protože se jedná o příkaz v rámci tradiční úlohy ženy ve 

společnosti. Tím z něho vytváří ne-individuální hodnotu. V následující ukázce je slovo zákon 

použito právě ve smyslu povinnosti dle společenských pravidel. „Nutno zákonů poslouchat? 

Jsme povinni snad dokonce jich poslouchat, či aspoň omluvitelni, posloucháme-li, třeba by 

správny nebyly –? / Ne; jsme-li schopni kritiky – ne. Jen slepí slepě poslouchají. Jen 

nevědomost nehřeší“ (Malířová 1903a, s. 116). Přestože se tentýž motiv jednou používá jako 

individuální problém a podruhé jako požadavek společnosti, obě otázky směřují k témuž 

řešení, kterým je naslouchání vlastnímu nitru, vlastní tělesnosti. 

 

5.6 Příroda a přírodní zákony: prostředí svobody a řádu 

Malířová využívá prostředí přírody k vyjádření opravdovosti a nelíčenosti v protikladu např. 

ke světu divadla. Obrazy souznění s přírodou však bývají něčím více než metaforou 

přirozenosti, v některých případech postavu oddělují od civilizace vůbec. „[…] svlékla se 

v křovinách u břehu a nahá ponořila se do bystřiny od hor sem pádící. Prožívala rozkošné 

chvíle pocitů zvířecí svěžesti a radosti ze života. Lidí jako by na světě ani nebylo. Byla jen 

zvířata; hmyz, ptactvo, rybky, ještěrky, zajíci a veverky, a ona, Ada, snad rybka, snad ještěrka, 

či sestra všech, všech…“ (Malířová 1912c, s. 51). Sepjetí s přírodou není omezeno na ženské 

postavy. Nepřímo to potvrzuje prostor příběhů, neboť za městem, u vody, v horkém slunci se 

alespoň z části odehrává většina povídek a románů a někteří muži jako by z ní vzešli: „Viktor, 

hubený zlatovlasý hoch s tělem hedvábně hladkým a rudě osmahlým, žijící takřka celé dny 

bez oděvu na slunci a ve vodě, takže měl pleť temnější než vlasy, opřel se loktem o zem 

a zadíval se na Anušku“ (Malířová 1912a, s. 40). „Anuška hledala jahody, prodírala se 

houštinami, a Viktor chodil za ní jako stín. Byli jako ptáci, jako ptáci!“ (Malířová 1912a, s. 

59). Vzájemná láska sestry a bratra v povídce Černýš ze souboru Jarní rozhovory přivede dvě 

hlavní postavy k tragickému konci. Nejprve však spolu utíkají do horského prostředí, protože 

„Hluboko v horách, uprostřed divoké přírody se přirozeným citům dá snadněji 

průchod…“ (Malířová 1912a, s. 59). 
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 Příroda je u Malířové prostředím volnosti, resp. nezávislosti na společenských regulích, 

ale není bez řádu. Místo společenských konvencí se v tomto prostředí projevují příznaky 

pravidelného opakování a neustálé obnovy. K principu věčné obnovy odkazuje především 

využití motivu mateřství. „Vraceli se vesnicí, už zcela probuzenou, oživenou husami 

s housátky, slepicemi s kuřaty, kachnami s kachňaty – bylť máj – a všude bylo plno mláďat – 

a v rybníku na návsi pěly žáby své písně bez taktu. Na cestě potkali tři ženy, byly všecky 

těhotny“ (Malířová 1908a, s. 171). Stírání rozdílů mezi zvířaty a lidmi prostřednictvím motivu 

mateřství bývá vyjádřeno i přímo: „Hloupá slepice – a jak dovede uvažovat a jak je vytrvalá 

ve své kvokací vášni! A navzdory všemu – vysedí si své štěstí, neboť zná odvěké zákony 

a plní oddaně povinnosti, přírodou jí uložené… Že je to jen zvíře? A já – já jsem něco vyššího 

–?“ (Malířová 1957, s. 217). 

 V některých textech jsou postavy znázorněny ve vztahu s přírodním procesem 

pravidelné obnovy. V autobiografické povídce Růže na hrobech ze souboru Jarní rozhovory si 

po smrti Josefa Noska, otce Heleny Malířové, její matka nepřipouští fakt smrti. „I nesměly 

jsme plakat, abychom jí nevzaly její víru, že nezemřel, že není smrti“ (Malířová 1912a, s. 

109). Trvalá obnova je zde vyjádřena květinami na hrobě, které pravidelně kvetou. Smrt je 

začleněna do principu věčného opakování, a její fatální smysl je tím negován. „Nyní tam 

odpočívají spolu, a růže každým létem rozkvétají, a celý hřbitov je pln vůně a zpěvu ptačího. 

Růže a ptáci, jako krásná, prostá srdce ženská nevěří v smrt, věří jen ve své city, jež jsou 

věčné“ (Malířová 1912a, s. 110). I v povídce Černýš z téhož souboru vyrůstají černýše na 

místě společného skonu dvou sourozenců. Názvy několika posledních kapitol
32

 románu Víno 

odpovídají principu věčné obnovy a negace smrti: XV. Lípa v zimě kvetoucí, XVII. Nic 

neumírá, XIX. Semper vireo. V kapitole Nic neumírá se neukončenost a pravidelné střídání 

přírodních procesů srovnává s lidskou zkušeností: „Příroda žije i pod zemí věčnými pochody 

a přeměnami, žije i pod sněhem, tak jako srdce lidské, byť sebevíce trpělo a klesalo pod tíhou 

osudu či viny – žije stále, má-li vůli k životu a odvahu k boji o štěstí!“ (Malířová 1957, s. 

236). 

 Pravidelnost a také věčnost ve smyslu opakování vzorců, nikoli nepřetržitého trvání, 

jako téma i jako formální prvek je rysem i dalších próz Heleny Malířové. Na neustálém 

opakování a obměnách vztahů je založena koncepce románu Právo na štěstí. Kromě hlavní 

zápletky Marcelova svádění se opakují situace nemocného, který k sobě poutá zdravé, 

a ztvárnění osudové potřeby změny a odporu ke spokojenosti a pohodlnosti. Touha po změně, 

                                                           
32

 Týká se pozdějších vydání románu, první vydání kapitoly pouze čísluje. 



97 
 

nechuť k ustrnutí je vyjádřena i v povídce Šťastné cesty v souboru Jarní rozhovory: „Kde je 

štěstí, jež rovnalo by se mé lásce k věčné proměnlivosti všech divů od jara do zimy, od 

zrození k smrti, od radosti k smutku?“ (Malířová 1912a, s.10). 

 Nutnost opakování je přítomná také v realizaci důležitého motivu románu Víno – 

dědičnosti psychických chorob a alkoholismu.
33

 Přestože je dědičnost představena jako určitá 

přírodní zákonitost, není v souladu s pravidelností a obnovou přírody, jak se o ní hovořilo 

výše, nýbrž souvisí spíše s nejistotou civilizačního prostředí. V prvních kapitolách románu 

navštěvuje Ada v sanatoriu svou nevlastní sestru, která je dědičně zatížena po matce, je 

neplodná, melancholická a pomýšlí na sebevraždu. Zároveň se hned od začátku rozvíjí téma 

dědičnosti alkoholismu. Jedním z kulminačních bodů tohoto prvku je Adina návštěva 

přednášky pořádané hnutím proti alkoholismu.
34

 Přednáška se koná ironicky právě po 

prohýřené noci s Milošem Doubravou, o kterém ví, že je alkoholik. Přednášející zdůrazňuje 

dědičný vliv alkoholu na potomky. „Ze zárodků alkoholem prosycených rodí se blastoforicky 

zvrhlé potomstvo“ (Malířová 1957, s. 165). Když Ada zjistí, že je s Milošem těhotná, 

vzpomíná na tuto přednášku: „Dítky z rodičů alkoholiků jsou slabé, neduživé a chorobám 

velmi snadno podléhají... Pijáctví je dědičné... Statistika kriminální dokazuje, že největší 

procento zločinců rodí se z alkoholiků... Také šílenství...“ (Malířová 1957, s. 209). Vědomí 

dědičného zatížení je hlavním důvodem jejího rozhodnutí umělého odstranění plodu. 

 Potrat je v románu zmíněn již v úvodu. Adin otec měl po smrti své první ženy poměr 

se služkou a dítě, které mělo přijít, tak bylo zplozeno mimo manželství a navíc napříč různými 

společenskými třídami (Mašek byl statkář). „Vincenc Mašek po první zvěsti o Froninčině 

stavu se zabýval myšlenkou operativního odstranění plodu – ale Froninka nikdy o takové 

operaci neslyšela a hrozně se jí bála. I hříchu se bála“ (Malířová 1957, s. 21). Dítě se narodilo, 

Mašek si Froninku vzal a syna adoptoval. (Ada se narodila až po stavbě.) Rozhodování 

o potratu se v případě Ady děje na základě věcných, racionálních pohnutek, vyvozených 

z určitých („vědeckých“) znalostí, zatímco její matka se rozhodovala podle vlastního úsudku 

a tradičních zásad. V obou případech však hraje roli určité mravní doporučení. 

                                                           
33

 Platí pro pozdější vydání románu. 
34

 Malířová zřejmě znala texty o vlivu alkoholu a alkoholismu na potomky: např. knihu Elišky 

Vozábové Žena v boji proti alkoholismu (1908), ale i její články. V jednom z nich, Vliv alkoholu na 

život ženy a dítěte, se věnuje také škodám způsobeným dědičností. „Z rodičů alkoholiků rodí se děti 

padoucnicí stižené (máme jich u nás v Čechách 12–15 tisíc!), děti duševně slabé, degenerované, ba 

i blbé“ (Vozábová 1910, s. 30). Zhoubného vlivu alkoholu na potomky se v závěru svého článku Vliv 

alkoholismu na sociální poměry dotkla i Anna Lankašová-Buriánová v časopise Ženský svět 

(Lankašová-Buriánová 1914, s. 193). 
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 Dědičnost je sice v románu prezentována lékaři jako zákonitost, ale mnohem 

důležitější je jeho mocenský význam přesvědčování, protože se zdůrazňuje přenositelnost 

neřestí rodičů na potomstvo. Nepít alkohol není ve Vínu jen doporučením lékaře, pořádané 

přednášky mají persvazivní charakter a mravní podtext. V motivu přenositelnosti chorob je 

podstatná samotná chorobnost, nikoli neutrální vědecký důkaz dědičnosti. Mnohem více než 

s přírodními jevy souvisí tedy představení dědičnosti s hodnotovou neurčeností moderní 

civilizace, ve které se složitě hledají pevné body k rozhodování. Vědecký argument je v tomto 

období jedním z těchto opěrných bodů.
35

 

 

5.7 K předválečné publicistice H. Malířové 

Krátký přehled publicistiky Malířové nemá sloužit ke zjištění jejího skutečného postoje 

k sociální či ženské otázce nebo k anarchistickému hnutí samotnému, ani k objasnění jejího 

názoru na otázky přítomné v jejích prozaických textech. Cílem je ukázat, zda se některé 

charakteristiky její literatury projevují i v publicistice nebo nakolik se smysl jejích 

publicistických textů a základní postoj ke světu a k člověku blíží naznačenému smyslu 

v jejích textech prozaických. 

 Publicistika Malířové do roku 1914 není omezena jedním okruhem časopisů nebo 

novin, její texty se objevují v mnoha různě zaměřených periodikách. Přispívala do ženských 

časopisů, zejména do Ženského světa (red. Teréza Nováková) nebo do Ženského obzoru (vyd. 

Anna a Jan Ziegloserovi), ale také do sociálně demokratických periodik, např. do Rudých 

květů F. V. Krejčího nebo do Práva lidu. Její příspěvky se dále objevovaly v nepolitických 

a literárních časopisech, ve Švandovi Dudákovi (vyd. a red. Ignát Hermann) nebo ve Zvonu, 

v jehož redakčním kruhu byli Alois Jirásek, K. V. Rais, Zikmund Winter a další. Po první 

světové válce publikovala mimo jiné do komunistických periodik Komunistka a Rozsévačka.
36

 

 Většina příspěvků Malířové v časopisech a v novinách jsou krátké prózy nebo básně. 

Přestože v příbězích projevují své názory jednotlivé postavy, jejich výroky je nutné hodnotit 

stejně jako v jiných prózách Malířové, tzn. nelze z nich vyvozovat skutečné postoje autorky 

ke konkrétním problémům. 

 I její fejetony mají často charakter příběhů či popisů uzavřených situací, které nijak 

neodkazují na aktuální dění (Letní návrat, Malířová 1910b; U „Assassinů“, Malířová 1911a; 

aj.). Existuje několik výjimek, ale tendence k vyprávění a stylizaci jsou přítomny téměř vždy. 

                                                           
35

 Srov. např. Lorenz 2007, s. 151 o znejišťování genderových pořádků a potřebě vědecky legitimní 

jednoznačnosti; nebo Showalter 1992, s. 195–197 o přenositelnosti pohlavních chorob. 
36

 V nich se autorka zabývá také tématem potratů. 
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Příznačný je článek Z pražských obrázků otištěný ve Švandovi Dudákovi (Nosková 1902b). Je 

popisem konkrétního místa, okolí pražského Karlova, ale autorka ho zaplňuje především 

příběhy lidí, kteří tu od 80. let 19. století bydleli. Jedná se o osobní vzpomínky, takže příběhy 

mají povahu skutečných událostí, přesto je zřetelná snaha o poetizaci a téměř mytizaci místa, 

např. když autorka v úvodu několikrát zopakuje slovo pohádka. Změny, střídání generací, 

stěhování apod. jsou doprovázeny trváním, které vyplývá z ducha místa, z lidí, kteří po léta 

zůstávají stejní, nebo z věcí, které se nemění. „Neodolala jsem, abych nezkusila, jestli malé d 

posud zapadá a nezní. Zapadalo, neznělo...“ (Nosková 1902d, s. 348). Kontinuita a neměnnost 

je dovedena až do závěru jako pointa. 

 V textu Gospodja Milica Lázovička, srbská žena-voják popisuje Malířová začátky své 

role ošetřovatelky v první balkánské válce. Otištěn byl v Ženském obzoru 1913 (Malířová 

1913a). Článek je příběhem o Srbce, původně také ošetřovatelce, která se rozhodla vstoupit 

do armády jako voják. Z hlediska próz Malířové je podstatným rysem právě změna 

z ošetřovatelky na vojáka. Milica je citlivá, pětačtyřicetiletá matka čtyř dětí, která pláče nad 

podobiznou své nejmladší dcery. Jako ošetřovatelka dokáže náležitě reagovat na bolest 

raněných. „Sedí uprostřed sálu za stolem a rozhlíží se kolem, bedlivě pozorna na každé hnutí 

zraněných vojáků. Zaslechne-li vzdech, vzchopí se, přistoupí k trpícímu, hladí ho po tváři 

jako matka, mluví s ním vesele i bodře, jako voják s vojákem i jako nejněžnější matka 

s chorým dítětem“ (Malířová 1913a, s. 3). 

 Je velkým překvapením když „ta měkká, něžná žena [...] objevila se před námi 

v plném vojenském odění [...]“ (Malířová 1913a, s. 4). Změnu je třeba chápat v kontextu 

širšího autorčina postoje k životu, prezentovaného v úvodu článku, a vidět Milicu téměř jako 

autorčino alter ego, a to nikoli přímo kvůli vstupu do armády, ale vůbec kvůli životnímu 

obratu, který provedla. V úvodu totiž Malířová píše: „Čeho jsem se již jako dítě nejvíce, ba 

jedině obávala, – to byl klid, to byla jednotvárná hladina dnů [...] A hle: osud vyplnil poslušně 

a doslova všechna má přání a neuskutečnil ani jediné z mých obav. Pravím to věru bez 

hořkosti. Pravím to z plna srdce, vděčna a usmířena. ,Já ledačíms jsem byl v tom božím světě, 

a čím jsem byl, tím byl jsem rád! ...‘“ (Malířová 1913a, s. 2).
37

 A v závěru článku odpovídá 

                                                           
37

 Citace z básně Jana Nerudy Vším jsem byl rád souhlasí s postojem ke světu a k životu, vloženým 

(nejen) do tohoto článku. Odkazy k Nerudovi se však v publicistice Malířové objevují častěji. I ve 

výše zmíněném příspěvku z roku 1902 Z pražských obrázků Nerudu zmiňuje a v roce 1911 byla v 

Ženském obzoru otištěna poměrně osobní vzpomínka na smrt Jana Nerudy, zajímavě doplněná také 

přehledem díla Aloise Jiráska (Dva velké dny srpnové, Malířová 1911b). Malířovou by zřejmě bylo 

možné číst i s vědomím, že se hlásí k Nerudovi, který „zvláště mladým je ku podivu blízký jako 

člověk, a také na mnohé z mladší generace literární měl nepopiratelný vliv“ (Malířová 1911b, s. 205). 
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Milica nadšeně na všechny otázky: „Naučím se, všechno se naučím, gospod 

dóktor“ (Malířová 1913a, s. 4). Postoj obou žen je shodný, změna životního stylu patří 

k jejich životu, svět a jeho běh věcí přijímají v dobrém i zlém, toto smíření však neznamená 

rezignaci, nýbrž aktivní seberealizaci tam, kde je právě třeba. 

 Smířené přijetí světa, jaký je, neustálé hledání vlastního místa v něm a proměnlivá 

realizace souhlasí s důrazem na pluralitu fikčního světa vystavěného v prózách Malířové i 

s obratem k individualitě, která své rozhodování opírá o hledané vnitřní přesvědčení. Naopak 

věčnost je v prózách Malířové vyjádřena jinak, ne jako stabilita, trvání, neměnnost některých 

hodnot na pozadí chaotického a proměnlivého světa; věčnost v jejích prózách je zobrazena 

jako neustálá obměna a pravidelný návrat všech dějů. 

 

5.8 Závěr 

Prózy Heleny Malířové reagují na krizi zobrazení moderní skutečnosti, kterou už není možné 

v úplnosti opsat jedinou, souvislou linií vyprávění a vševědoucím vypravěčem. Malířová ve 

svých povídkách a románech nevytváří světy, které by byly založeny na hodnotově 

jednoznačných principech; místo toho buduje světy plurality několika soupeřících idejí nebo 

životních postojů, které se střetávají v konfliktech debatujících postav nebo při promýšlení 

vlastního stanoviska jednotlivce. Některé postavy sice zastávají pevné názorové pozice, 

neproblematizují je a sebejistě je hájí, ale tyto postoje v příběhu figurují jen jako perspektiva 

postavy, netvoří hodnotový pilíř daného světa. 

 Základním rysem takto vystavěného prostoru je jeho etická nejednoznačnost, a tím 

i problematičnost rozhodování postav. Jednotlivec, který pluralitu světa vnímá, je touto 

nejistotou donucen k založení rozhodnutí na sobě samém, na vlastním přesvědčení; to se však 

může měnit v závislosti na okolnostech. Váhající a nejistá postava stojící v centru všech 

postojů a názorů musí hledat a potvrzovat svou identitu neustále. Je vystavena manipulacím 

a přesvědčování z různých, pevně zastávaných pozic, ale rozhodnutí musí vzejít z hledání 

vlastního niterného postoje, ne z příklonu k jedné z předložených alternativ. Pro Malířovou 

proto není tak důležité výsledné rozhodnutí, ale samotný proces rozhodování a zvažování, při 

kterém se v nitru člověka střetávají protichůdné postoje. Hrdina či hrdinka se otevírá světu 

v jeho protikladech a pestrosti; vnímá a často intenzivně prožívá pluralitu působících sil. 

Prožitek bývá bolestný, ale některé postavy Malířové jsou schopny odstupu, protikladnost 

světa dokážou nezaujatě pozorovat. 

 Opakem prostoru moderní civilizace tvořeného střetáváním různých, ale stejně silných 

idejí či stanovisek, je svět přírody. Příroda v prózách Malířové reprezentuje vyšší zákony 



101 
 

nezávislé na společenských konvencích, ale vztahující se i na lidské bytosti. Odraz vyšších 

zákonů přírody v člověku je patrný v situacích, kdy se klíčovým faktorem rozhodování stávají 

tělesné instinkty, spojené např. s mateřstvím nebo s láskou. Význam niterných příkazů jako 

projevů vyššího zákona je zdůrazněn kontrastem se společenskými záměry, např. s profesními 

ambicemi. 

 Příroda v prózách Malířové nese také vlastnosti neustálé obnovy, pravidelného návratu 

všech dějů a popírání konečnosti. Přírodní děje figurují u Malířové jako věčné, přičemž 

věčnost je chápána nikoli jako nepřetržité trvání, nýbrž jako neustálé opakování a obměna. 

Pojetí věčnosti jako návratu a proměn je patrné také u Friedricha Nietzscheho. Motivací jeho 

konceptu věčného návratu téhož je popření předem daného smyslu světa a cíle všeho dění 

(blíže viz druhá kapitola). Veškeré dění světa je naopak bezcílné. „Jediný druh pohybu, který 

doopravdy zaručuje bezcílnost, je pohyb kruhový: pokud se dění pouze opakuje, pak nemůže 

mít mimo sebe žádný smysl, k němuž by směřovalo“ (Kouba 2006, s. 48). Věčné opakování 

dějů je u Nietzscheho v souladu s jeho odmítáním neměnného smyslu a cíle směřování. 

Podobně u Malířové, pojetí přírody jako určitého řádu věčné změny a opakování odpovídá 

narativní strategii, která popírá jednoznačný, jednou pro vždy daný smysl celku. Přírodní 

procesy se střídají a mění, neexistuje jediný cíl, ke kterému dění směřuje; nutnost pravidelné 

obměny zachovává pluralitu a ruší jakoukoli univerzálnost smyslu. 

 Nietzscheho pojetí vůle k moci a věčného návratu téhož se odráží i v samotné 

výstavbě prostoru jako systému věčného zápasu mnoha sil a v pojetí člověka, na kterého tyto 

síly působí a ovlivňují ho. Střetávající se protiklady nepředstavují ukazatele hodnocení, 

Malířová neurčuje, co je správné a co ne, naopak umísťuje postavu doprostřed sil a nechává ji 

složitost světa přehlédnout. 
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6. Pozice českých anarchistů v moderně (Závěr) 

 

Růžena Grebeníčková představuje v knize Tělo a tělesnost v novověkém myšlení dvě 

protikladné tendence v přístupu ke skutečnosti na konci 19. století. Krize společenského 

prostoru se podle ní odráží ve sklonu vidět v každém projevu znaky, šifrované významy, 

k jejichž smyslu je nutné se dobrat rozborem, interpretací. Proti tomuto trendu staví opačný: 

„Blízkost, bezprostřednost [...] se ukazuje být jedinou spolehlivou cestou k dosažení vlastního 

významu a tělesnost jedinou pravou realitou, nepodléhající fikcionalizování veřejného 

prostoru“ (Grebeníčková 1997, s. 79–81). 

 Anarchistickou odpověď na krizi moderního prostoru lze pozorovat na tomto obratu 

k vlastní tělesnosti. Reprezentace těla se však uskutečňuje v několika variantách. První z nich 

souvisí s konceptem dekadence a tělesnost pojímá jako vnitřní svět člověka. Děje, které se 

v nitru odehrávají a které je výjimečný člověk schopen prožívat, se zakládají na smyslovosti, 

jsou iracionální, a proto nezávislé na logice pozitivismu, na společenských institucích a na 

světě reálných jevů jako takovém. Vnější realita je chápána jako nízká, nehodná pozornosti 

a svazující. Vlastní nitro je nekonečným prostorem svobody a člověk skrze něj může pocítit 

původní síly přírody. Ty jsou skutečné, na rozdíl od umělých společenských nebo politických 

konstruktů civilizace. 

 Druhý přístup se obrací k reálnému světu jako stejně významnému zdroji poznání a 

tvorby, jako je svět nitra. Zatímco v prvním případě je tělesnost chápána v komplexním, 

neděleném smyslu, tento přístup člení individualitu na tělo a duši, přičemž nad oběma 

složkami stojí ještě racionální vědomí, zajišťující stabilitu, resp. neměnnost identity člověka. 

Přestože jsou vyzdvihovány vášně jako projevy bezprostřednosti a svobody, skutečnost 

vlastního já je v tomto přístupu založena na syntetizaci tělesných a duševních impulsů ve 

vědomí. Vědomí člověka paradoxně není považováno za zcela jedinečné. Jisté vlastnosti jako 

zodpovědnost nebo solidarita mají všichni lidé společné. To dovoluje zařadit člověka do 

společenských struktur. Přístup je patrný zejména v projevech S. K. Neumanna, ale objevuje 

se v různých společenských konceptech anarchistů, které sice emancipují člověka 

z měšťanských institucí, ale současně ho svazují v celospolečenských systémech. 

 Třetí koncept pojímá tělesnost jako sféru duševních i smyslných prožitků. Na rozdíl od 

prvního přístupu je tělo chápáno v konkrétním smyslu, nikoli jako odraz archaických sil, které 

jím procházejí. Bezprostřední přístup ke skutečnosti zajišťuje prožití vlastní tělesnosti 

v přítomném okamžiku. Koncept je spojen zejména s proudem ženského hnutí, 

reprezentovaným např. Ellen Keyovou nebo Laurou Marholmovou. Z konceptu vychází 
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představa erotické lásky jako citu zahrnujícího složku psychickou i smyslovou. Někteří 

anarchisté využívají ideál erotické lásky ve své poezii. 

 Zatímco předchozí koncept se soustředí na zkušenost tělesnosti a prosazuje intenzitu 

jejího prožití, čtvrtý přístup zdůrazňuje propojení člověka se světem. Svět je zde chápán jako 

pluralita sil ve smyslu všech reálných efektů působících na člověka, včetně např. 

společenských konvencí; silami tedy nejsou míněny archaické nebo mystické živly. Jednotlivé 

síly nepředstavují hodnotící ukazatele, tzn., že člověk se nemá řídit jednou z nich. Podstatou 

propojení osobnosti se světem je vnímat všechny podněty současně, tedy sledovat svět v jeho 

protikladech a na základě toho porozumět i svému osudu v něm. 

 Představené kategorie nejsou doménou českých anarchistů. Vztahují se k mnoha 

dobovým proudům, zejména k socialismu a k ženskému hnutí, ale je možné pozorovat 

souvislosti také s dekadencí, s novomalthusismem nebo s panteismem. Z toho plyne vnitřní 

hybridita anarchismu, která se projevuje sociálními i duchovními tendencemi, politickými 

i literárními ambicemi anarchistů a také kritickými i utopickými vizemi. 

 

6.1 Sociální a duchovní tendence anarchismu 

Představy českých anarchistů o novém společenském uspořádání jsou vždy provázeny 

charakterizací jednotlivce. Podstatná je nejen jeho společenská role, jeho práva a povinnosti, 

ale celkový pohled na jeho tělesnou a duševní formu. Pojetí tělesnosti určuje vztah člověka 

k jeho okolí, a v důsledku tak popisuje i globální koncepci světa a společnosti.  

 Výše uvedené rozčlenění různých chápání tělesnosti umožňuje postihnout rozdíl mezi 

českým a německým anarchismem. Zatímco koncepce raných českých anarchistů vyhovuje 

druhému pohledu na tělesnost, který rozlišuje tělo a duši, přístup skupiny z německého 

Friedrichshagenu naopak odpovídá spíše první variantě, která akcentuje přístup člověka 

k silám přírody. 

 Model českých představitelů hnutí z první poloviny 90. let představuje poměr člověka 

a světa v duchovní perspektivě. Jejich pojetí se výslovně hlásí k panteismu, proto je v centru 

jejich úvah rozlišení nekonečně mnoha materiálních prvků na jedné straně a na straně druhé 

jediné síly, která prostupuje všemi věcmi a určuje veškeré změny a dění hmotného světa. 

Také u člověka autoři rozlišují tělo a nehmotnou duši. Jedinečnost a autonomie lidské duše je 

rušena jejím propojením s duchem velkého světa. Z tohoto pohledu je duše jednotná, neměnná 

a všemi sdílená. Neměnnost duše umožňuje hovořit o stabilní identitě člověka: na pozadí 

všech změn je mé „já“ to, co se nemění. Lidské tělo je hmotným předmětem světa, je 

ohraničeným a jedinečným. Toto objektivní pojetí tělesnosti implikuje chápání světa 
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v úrovních. Tělo je složeno z orgánů a buněk, které jsou obdobnými objekty jako jím je celý 

organismus: jsou ohraničené, jedinečné a mají stanoveno umístění i funkci. Podobně člověk 

sám je v tomto objektivním pohledu pojímán jako buňka organismu světa, je jedinečnou, 

svébytnou individualitou, která však má přiděleno místo ve společnosti a také úkoly. Rozpor 

mezi požadavkem absolutní volnosti člověka a přidělenými povinnostmi řeší anarchisté 

dvěma způsoby. Z obrazu jednotlivce jako buňky v organismu společnosti autoři vyvozují, že 

práce ve prospěch celku znamená prospěch každého prvku ústrojí, ale především jeho 

zachování: soudržnost je existenční nutností. Druhým argumentem, který se u anarchistů 

objevuje, je solidarita jako vlastnost každého člověka. 

 Z etického pohledu pro panteismus platí, že jednotící princip nebo síla představuje 

sama o sobě dobro a hodnotící soudy tento princip následují (Levine 2003, s. 43). Člověk 

jedná mravně, pokud neodporuje jediné síle, tedy pokud jeho aktivity sledují stejný směr jako 

duch univerza. Vzhledem k duchovnímu propojení lidského vědomí s duchem světa požadují 

anarchisté obrat k sobě, k vlastnímu vědomí, k vlastní, jedinečné duši jako východiska 

mravního jednání. Pokud člověk jedná v souladu se svým niterným přesvědčením, jedná 

mravně. 

 Pojetí tělesnosti, které akcentuje propojenost člověka s přírodními živly, lze na 

přelomu 19. a 20. století pozorovat u anarchistů z německého Friedrichshagenu nedaleko 

Berlína. Skupina básníků, umělců a anarchistů, do které patřili např. Gustav Landauer, 

Richard Dehmel, bratři Julius a Heinrich Hartové, Hedwig Lachmann, Stanisław 

Przybyszewski, seveřané Ola Hansson, Laura Marholm a mnoho dalších, se odvracela od 

berlínské metropole a za své působiště zvolila malé město uprostřed přírody. Jejich vztah 

k přírodě je podstatný právě ve vztahu k vnímání vlastní osobnosti a silám, které ji formují 

a které se civilizace, kultura a pozitivismus snaží odsunovat a potlačovat. Moderní 

velkoměsto pro ně reprezentovalo odosobnění. Jejich protest proti moderní technice 

a pokroku proto spočívá nejen v samotném odvratu od města a příklonu k přírodě, ale také 

v obratu k sobě, v sebepotvrzování a hledání přírodních elementů v sobě samém. 

 Filozofické a estetické rozpravy anarchistů ve Friedrichshagenu se soustředily kolem 

učení tzv. monismu, který díky některým spisům německého přírodovědce z přelomu století 

Enrsta Haeckla získal statut nového vědeckého učení (Cepl-Kaufmann 2005, s. 14). 

Základním principem monismu je jednota všech věcí. To vede k myšlence propojení člověka 

se světem. Němečtí monisté nedělí celek na části a vlastní osobu považují za součást světa 

v existenciálním a spirituálním, ne prostorovém smyslu. „Oproti každému přísně 

materialistickému redukcionismu už příroda nemá být chápána jako funkční mechanismus, 
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nýbrž nově jako živoucí organismus. V souvislosti těchto spirituálně laděných nových čtení 

Darwinova Původu druhů (1859) je v centrálním významu transcendentní mystérium 

oduševnění vesmíru, ten je nyní představen jako říše harmonického souladu lidské a božské 

sféry, mikro- a makrokosmu [...]“
38

 (Di Rosa 2015, s. 75). 

 Důležitým prvkem německého monismu konce 19. století je práce s koncepty tvoření 

a vývoje. Věřit v monistické učení znamená v prvé řadě „odmítnutí tradovaného mýtu 

stvoření a teologie zjevení, které v dualistickém vidění světa činí Boha původcem všeho 

tvoření“
39

 (Cepl-Kaufmann 2005, s. 13). Kaufmannová uvádí příklad spolku „Durch“. Podle 

jeho členů je třeba vidět sebe sama jako subjekt dějin, jako originál, jako tvůrce (Cepl-

Kaufmann 2005, s. 13). Potenciálem člověka integrovaného ve světě je samostatné tvoření, 

a tím také přispívání k vývoji. Nedělitelnost člověka od přírodních sil proto neznamená 

absolutní podřízenost těmto silám. Oproti konceptu popisujícího svět složený z částí, 

z ohraničených objektů, jimž vymezuje místo i funkci, nestanovuje tento princip žádné limity, 

požadavky či prostorová určení, je otevřen možnostem a autonomním projevům. 

 Idea jednoty světa stojí také u vzniku monistických spolků, včetně těch, které zakládali 

na přelomu století anarchisté ve Friedrichshagenu. Vzhledem k povaze člověka, jenž je 

neoddělitelný od ostatních bytostí a od celku univerza, bylo hledání sebe sama a vlastní 

osobnosti uprostřed přírody provázeno také zkoumáním kolektivní identity. Založení 

společnosti Die Neue Gemeinschaft 6. června 1900 bylo inscenováno jako symbolický rituál 

kolektivního znovuzrození a zasvěcení a aktivity společnosti byly nazývány svěcení života 

(Weihefeste des Lebens). Berlínská metropole byla démonizována jako symbol traumatizující 

modernity a naopak příroda byla chápána jako nedotknutý, svatý svět, oslavovaný jako 

ztělesnění božské imanence (Di Rosa 2015, s. 85). Hledání alternativních modelů individuální 

a kolektivní existence zahrnovalo i reformy v oblasti životního stylu, týkaly se aspektů jako 

strava a oblékání, zdraví nebo bydlení. Východiskem byly filozofické či duchovní teorie, ale 

spektrum iniciativ a projektů sahalo od vegetariánství po nudismus, od módních reforem po 

plánování zahradních měst nebo pedagogické úpravy (Di Rosa 2015, s. 72). 

                                                           
38

 „Gegen jeden streng materialistischen Reduktionismus soll die Natur nicht mehr als funktionaler 

Mechanismus, sondern als lebendiger, animierter Organismus neu aufgefasst werden. Von zentraler 

Bedeutung ist im Kontext dieser spiritualistisch gefärbten Re-Lektür von Darwins Origin of Species 

(1859) das transzendente Mysterium der Beseelung des Weltalls, das nun als Reich einer 

harmonischen Koinzidenz von der menschlichen und der göttlichen Sphäre, von Mikro- und 

Makrokosmos dargestellt wird [...]” 
39

 „eine Absage an einen tradierten Schöpfungsmythos und eine Offenbarungstheologie, die in 

dualistischer Weltsicht Gott zum Urheber alles Geschaffenen machten.“ 
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 Některá z těchto témat jsou prezentována také v časopisech českých anarchistů, ale je 

třeba vidět několik podstatných rozdílů, které se vztahují nejen na politicko-sociální 

preference, ale jsou spojeny s teoretickým promýšlením podoby světa a pozice člověka v něm. 

Nejpatrnější odlišností byla koncentrace českých představitelů hnutí na dělníky a jejich 

sociální podmínky. Na rozdíl od skupiny z Friedrichshagenu působili čeští anarchisté většinou 

ve větších městech a v průmyslových regionech. V Praze, v Kladně, v severních a ve 

východních Čechách vznikalo nejvíce anarchistických spolků a také zde již od začátku 90. let 

vycházely časopisy. 

 Tento rozdíl je možné sledovat v souvislostech duchovních teorií, které oba přístupy 

přinášejí. Zatímco kruh ve Friedrichshagenu operuje s teorií monismu, čeští autoři hovoří 

o panteismu. Ačkoli se v obou případech jedná o definování jednoty celku na pozadí 

autonomních, nezávislých prvků, rozdíl se odráží i v oblastech politických aktivit. 

 Panteistická jednota je postavena na jednotném záměru, který určuje vývoj všech 

hmotných prvků světa. Člověk nestojí vně tohoto záměru, ale přispívá k jeho naplnění skrze 

sebevědomí a sebevědomou aktivitu. Jednání na základě vlastního, nezávislého rozhodnutí 

pomáhá uskutečňovat vyšší plán. Naopak slepé (nesebevědomé) jednání dle aktuálně platných 

zákonů nebo mravních konvencí, případně jednání, jež jiným lidem zabraňuje volnému 

projevu (prostřednictvím policejních represí apod.), realizaci vyššího záměru zpomaluje. 

V obou konceptech je svobodné jednání jednotlivce významné pro vývoj světa, avšak 

panteisté zdůrazňují jedinou sílu, která vývoj zajišťuje. Tím se akcentuje danost vývoje 

předem a čeští představitelé explicitně potvrzují, že nikdo nedokáže celkovému vývoji zcela 

zabránit, pouze je možné ho zdržet. Jednotná síla panteismu reprezentuje dobro, a vývoj tak 

směřuje od špatného k dobrému. V monistickém pojetí předem daný vývoj k ideálu dobra 

nefiguruje. 

 Na těchto teoriích je založen také princip sdružování v českém prostředí: je třeba tvořit 

federativní buňky, které budou zdola, od posledního volného jednotlivce, navrhovat sociální 

či politické kroky, návrhy nejnižších buněk se budou zabývat oblastní organizace atd. Tímto 

způsobem se utvoří hlavní proud celého hnutí, jenž bude v souladu s jediným duchovním 

záměrem světa, protože vychází od svobodného jednotlivce a z debat na nejnižší úrovni. 

Sdružování českých anarchistů má vést k realizaci sociálně-politických činností. Jejich 

koncept vyzdvihuje spolupráci a směřuje k zušlechtění celku, tedy ke zlepšení podmínek 

dělníků a proletářů vůbec, a duchovní teorie jim slouží k zasazení praktických činností do 

světového řádu. Naopak pro skupinu ve Friedrichshagenu je účelem sdružování spíše prožití 
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celku v sobě samém. Aktivity monistických spolků směřují k poznání vlastní osobnosti 

a současně ke spoluprožití kolektivu v neděleném světě. 

 Komplexní model českých anarchistů lze v některých aspektech srovnávat 

s Nietzscheho koncepty vůle k moci a věčného návratu téhož. Čeští autoři raných 90. let se 

v časopisech Omladina nebo Nový Věk Svobody k Nietzschemu nehlásili, přímé odkazy na 

Nietzscheho osobnost či užívané pojmy se v jejich textech začaly objevovat později, přibližně 

od poloviny dekády. Jejich spirituálně zaměřené učení je odvozeno z jiných myšlenkových 

směrů a celkový náhled na svět a na člověka se od Nietzscheho filozofie v mnoha ohledech 

liší. Přehled podobností a rozdílů však umožní vidět souvislosti teorie těchto raných 

představitelů hnutí s ostatními, v práci představenými koncepty. 

 Stejně jako Nietzsche usilují anarchisté o celostní pojetí, tzn. jejich snahou je popsat 

celek světa a veškeré dění v něm prostřednictvím jediného principu. Ale zatímco anarchisté 

představují jedinou sílu, která určuje vývoj k ideálu, u Nietzscheho svět nikam nesměřuje 

a nic není předem dáno. Základní podobnost Nietzscheho přístupu s modelem raných českých 

autorů spočívá v odvratu od společenských konvencí, které jsou nastaveny uměle a plošně 

a neodpovídají potřebám a touhám jednotlivce. Alternativou k univerzálně platným 

konvencím a hodnotám je v obou případech obrat k sobě, k vlastním žádostem a niterným 

popudům. Anarchisté uvažují o různých stupních kvality ducha u rostlin, u zvířat a u člověka 

a spojují obrat k sobě s povznesením individuality na vyšší stupeň ducha. Podobně 

u Nietzscheho souvisí obrat k sobě s maximalizací vlastního potenciálu. Oba přístupy také 

předkládají myšlenku sil, které působí z nitra osobnosti. To znamená, že oba modely uvažují 

v úrovních, ze kterých síly účinkují: na nižší úrovni se určitým způsobem ustavují roviny, 

které na vyšší úrovni působí jednotně a autonomně. 

 Forma obratu k vlastní tělesnosti a k individuálním stimulům jednání se v obou 

konceptech liší. V dualistickém přístupu českých anarchistů se jedná o obrat k vlastní duši, 

k vědomí, někdy výslovně k rozumu či myšlení, nikoli k tělu. Vzhledem k duchovnímu 

spojení lidské duše s duchem celku světa zajišťuje obrat k sobě harmonii člověka 

s všeprostupným řídícím elementem. Jednání dle vlastního úsudku znamená soulad se 

základní jedinou silou. Pro Nietzscheho je určujícím momentem subjektu tělesnost, ale nikoli 

v úzce materiálním smyslu, tělesné není u Nietzscheho odděleno od duševního. Tělesné 

podněty chápe jako projevy vůle k moci, tzn. jako výsledek střetu sil a niterných vůlí, který se 

navenek jeví jednotně jako určitá tělesná žádost. Pro anarchisty znamená obrat k sobě 

především otázku, jak se v dané situaci rozhodnout, požadují vlastní rozumové posouzení, 

a tím i plné vědomí o svých činech. U Nietzscheho je naopak akcentována intenzita prožitku 
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vlastní zkušenosti, jde proto spíše o maximální vnitřní soulad s (jakoukoli) činností, kterou 

člověk právě vykonává. 

 I přes rozdíly v představách podoby a fungování světa a v pojetí jednotlivce přinášejí 

oba přístupy podobně dvojznačný pohled na jedinečnost a autonomii individuality. 

V anarchistických textech je etika svébytného, nezávislého jednání zajištěna propojením 

vědomí člověka s vědomím celku. Vědomí člověka je proto nutné chápat jako jedinečné, 

vymezitelné a autonomní, ale současně univerzální a nerozlišitelné. Podobně rozpolcený 

pohled na subjekt přináší Nietzsche. Koncentruje se na individualitu, vybízí k jednání, které je 

opřeno o bezprostřední tělesnou zkušenost a vede k naplnění potenciálu jednotlivce. Zároveň 

však odmítá jednotu subjektu. Subjekt se může pouze jevit jako jednotný svými činy, ale 

nelze vymezit jednotný, ohraničený vnitřní svět subjektu, který je jiný než svět vnější. 

 Oba představené principy pracují se silami, které prostupují člověkem a působí skrze 

něho. Charakter sil je však zcela odlišný. U Nietzscheho jednotlivé síly soupeří a toto 

soupeření je podstatou vůle k moci: síla je tím větší, čím silnějšího protivníka dokáže připustit. 

Čeští autoři raných 90. let naopak popisují síly, které se vzájemně doplňují a skládají, aby 

jejich celkový souhrn odpovídal předem určenému směru vývoje. Obraz kompaktního 

systému sil je u anarchistů podpořen i představou těla jako organismu složeného z buněk, 

které vzájemně spolupracují, aby prospíval celek i jednotlivé části. Přestože tedy anarchisté 

předkládají koncept ducha, který prostupuje všemi věcmi a bytostmi nezávisle na jejich 

předmětném ohraničení, konstrukce těla jako organismu je zcela opačná, protože pracuje 

právě s předmětností a s prostorovým a funkčním vymezením: jedná se o koncept těla jako 

mechanismu, v němž je jednotlivým částem určen prostor výskytu a pracovní povinnosti. 

Představa se odráží i v pojetí společnosti, ve které jednotlivec reprezentuje komponentu stroje. 

Ačkoli je systém chápán v úrovních a malé světy jsou součástmi světů velkých, nelze hovořit 

o principu mikrokosmu a makrokosmu jako soustavě neohraničených, prostupných světů. 

Koncept těla, resp. společnosti, jako stroje, jehož součástky lze prostorově a funkčně 

definovat, je opakem živoucího spojení lidského těla se silami přírody. 

 

6.2 Tělesnost v myšlení o umění a v poezii 

S. K. Neumann ve svých umělecko-teoretických či kritických textech z druhé poloviny 90. let 

akcentoval svobodnou individualitu a duši člověka jako jediný skutečný zdroj tvorby. Ačkoli 

se jako redaktor anarchistického Nového kultu věnoval sociálně-politickým problémům a 

stavěl se na stranu chudých vrstev společnosti, umělecká tvorba byla pro něj stejně jako pro 

redaktory dekadentní Moderní revue výlučným prostorem, který se nachází mimo politické 
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spory. Doménou umělce je především svět jeho nitra. Neumannovo pojetí umění je v této 

době v souladu s dekadentní poetikou. Hovoří o duši člověka jako jediném relevantním 

faktoru tvorby. To vede k utváření předělu mezi výjimečným já a všedním světem. 

 Zde se ukazuje rozdíl mezi poměrem člověka a světa, jak ho definovali němečtí 

monisté (viz výše) a pojetím českých dekadentů. Podstatným rysem monistického učení je 

překonávání racionálních dichotomií člověk-příroda, subjekt-objekt, jednotlivec-kolektiv. Jiří 

Karásek se ve svém článku Protiindividualism umění odvolává na Julia Harta, tedy člena 

kruhu ve Friedrichshagenu. Hovoří o jeho příspěvku O egoismu v literatuře (Vom Egoismus 

in der Literatur) otištěném ve sborníku Der Egoismus (Dix 1899). „Julius Hart sní o umění 

kompromisném, sloučivším tělo s duchem, altruism s egoismem, svět vnější se světem 

vnitřním, všechny protivy mezi lidským já a mezi skupinou ostatních lidí, sloučivším zkrátka 

individualism s protiindividualismem, oheň s vodou“ (Karásek 1899, s. 49). Pro Karáska je 

překonávání tak zásadních protikladů dětinským a marným snem. Pojetí tělesnosti u českých 

dekadentů sice nerozlišuje tělesné a duševní podněty nitra, a jejich koncept je tedy v tomto 

smyslu celostní, ale v Karáskově článku je kladen důraz na vnitřní svět tvůrce, oddělený od 

světa reálných jevů. Hartův všeslučující princip Karásek odmítá. 

 Chápání umění S. K. Neumanna se na přelomu století začalo rozcházet s pojetím 

dekadentů Procházky a Karáska. Jeho přístup neztratil důraz na individualitu, ale přestala pro 

něho být nosná její uzavřenost vůči okolním vjemům. Začal prosazovat pojetí umělecké 

tvorby jako syntézy podnětů přicházejících jak z hlubin duše, tak zvnějšku. Neohraničenost, 

prostupnost tvůrčího subjektu je podmínkou pro působení všeho druhu a následnou tvůrčí 

syntézu. Hranice mezi vnitřním a vnějším světem se pro Neumanna stává omezující, protože 

zpochybňuje nekonečnost zdrojů tvorby. Jeho názory na přelomu století směřují k maximální 

otevřenosti tvůrce vůči světu, k provázanosti umělce s vnějším prostředím. Příklon ke všední 

skutečnosti neznamená ztrátu intenzivního prožitku sebe sama, zkušenost se pouze rozšiřuje 

na prožití přítomného okamžiku v jeho úplnosti. Tvorba je syntéza duševních a materiálních 

podnětů. 

 To souvisí s rozdílem v pojetí individuality. Zatímco dekadentní a symbolistický 

koncept se soustředí na tělesnost jako takovou, Neumann popisuje člověka z masa a duše. 

Přitom duše ani hmota není určujícím činitelem. Suverénem při umělecké tvorbě je 

individualita, která nesmí být jednostranná, ale naopak musí všechna působení syntetizovat a 

harmonizovat. Individualita je vědomou entitou, která dokáže vnímat vlastní niterné vášně, 

ale není jimi stržena, vždy zůstává nad nimi, aby byla schopna syntézy a následného vyjádření. 

Tím se Neumann přibližuje pojetí jednotlivce u českých anarchistů raných 90. let, kteří 
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chápou já jako vědomí o sobě, které se časem nemění. Podobný smysl je vyjádřen jak 

v Neumannových propagandistických textech, tak i v samotných básních, a to již v jeho 

prvních sbírkách, zejména v Satanově slávě mezi námi (1897). Postava Satana reprezentuje 

ideologii nového života ve smyslu spojení rozumu a instinktů, vědomí a vášně. Subjekt 

neodkládá vědomí, neztrácí svou identitu v přílivech touhy. 

 Dalším aspektem, který prochází různými typy Neumannových textů, je pojetí 

jednotlivce jako součásti celku světa, resp. společnosti, při zachování volnosti a autonomie. 

Propojení nezávislosti a příslušnosti k celku se neprojevuje pouze u Neumanna, ale je 

obecným rysem textů v 90. letech i na začátku 20. století. Na člověka je v nich kladen dvojí 

požadavek. Má jednat v souladu s vlastním vědomím a vlastními touhami, protože tak bude 

jeho jednání opravdu svobodné. Zároveň však autoři požadují vědomí celku společnosti, které 

má jednotlivce vést ke ztotožnění svých osobních zájmů se zájmy kolektivu a k osvobození 

nejen sebe, ale i ostatních. 

 U Neumanna je tento princip zřetelný např. v článku Epištola k dělnické dívce 

(Neumann 1902, s. 83–88), ale také v jeho textech na téma zdraví a životního stylu 

podepsaných Sana Mens, např. v brožuře Láska a zdravotnictví (Neumann 1903a) nebo 

v článcích z Nového kultu Antialkoholism či Nová žena. Autor se v nich věnuje kromě 

alkoholismu také potratům, antikoncepci nebo prostituci. Odmítá prohibici alkoholu, zákazy 

potratů a plošné zákony vůbec jako umělé, násilné, a proto nefunkční. Podstatná je podle něho 

práce s individualitou. Vychází tedy od jednotlivce, prosazuje jeho volnost, ale současně ho 

chce vychovat, aby k „volnosti“ dospěl sám. Cílem Neumannových článků je skrze výchovu 

každého jednotlivce budovat ideální společnost volných lidí. 

 V některých anarchistických textech je jako podmínka volnosti uváděno tělesné zdraví. 

Jedná se zejména o články, které sledují dobový trend novomalthusismu. U Neumanna je však 

důraz na zdraví a sílu ve spojení s budováním nové společnosti přítomen také v básních z 90. 

let. Zejména ve sbírce Satanova sláva mezi námi se subjekt často obrací k individualitám, 

které nejsou svázány tradiční morálkou a jsou schopny rozvíjet svůj potenciál svobody, síly 

a vášně. Rozšíření vlastního potenciálu souvisí s konceptem nadčlověka Friedricha 

Nietzscheho, ale princip je možné vidět také z obecnějšího pohledu secesionismu, v němž se 

jedinec odděluje od masy, aby se přičlenil k nové společnosti, složené z podobně výjimečných 

lidí. 

 Téma zdraví přítomné v Neumannových propagandistických i básnických textech je 

spojeno s tělesnou vášní jako projevem volnosti a také jako etickým východiskem. 

V podobném významu se obrat k vlastním touhám projevuje také u některých básníků 
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z Friedrichshagenu. Stejně jako Neumann, také Stanisław Przybyszewski a Richard Dehmel 

využívají motivů tělesné vášně k vymezení subjektu vůči svazujícímu řádu měšťanské třídy. 

Otevřené popisy tělesnosti, smyslnosti a erotiky však mají kromě provokativní a kritické 

funkce podstatnou úlohu v rámci celkového básnického přístupu. Obrat k tělesnosti znamená 

u všech tří básníků plné prožití vlastní zkušenosti. Individualita, její nitro, tělesná a duševní 

hnutí jsou pro básníky výchozím bodem při hledání etických norem, ale i při promýšlení 

smyslu světa a sebe sama v něm. 

 Nicméně užití kategorií vášně nebo tělesné touhy se u jednotlivých básníků 

v drobnostech liší. Przybyszewski v Černé mši (1893) užívá pojmu pohlaví jako všemocné 

a všudypřítomné síly; reprezentuje celistvost, která vychází z člověka a v člověku se také 

uskutečňuje. Podobně jako Neumann připisuje i Przybyszewski smyslným pudům v člověku 

rysy věčnosti a celistvosti, sexuální instinkt zastupuje podstatu, původní sílu zajišťující 

dynamiku světa a života. Rozdíl v pojetí tělesnosti mezi oběma básníky spočívá v důsledcích 

pro člověka. Odpoutání od světa logiky a povrchnosti prostřednictvím tělesné touhy znamená 

pro Przybyszewského v Černé mši především bolest a v důsledku také destrukci. Naopak 

u Neumanna představuje obrat k vlastní tělesnosti radost, zdraví a nový život. 

 Zatímco Neumannův subjekt si při obratu k vlastní smyslnosti zachovává vědomí 

o sobě a o své výjimečnosti a jeho já zůstává vždy přítomnou kvalitou, subjekt v některých 

básních Richarda Dehmela se svým touhám podvoluje a nechává se jimi unášet a pohltit. 

Seberealizace Dehmelova subjektu nesměřuje ven, k ostatním, aby určoval směr a ukazoval 

ideál, jako je tomu u Neumanna. Neumann mnohem častěji ve svých básních vytváří hranici 

mezi výjimečnou individualitou a ostatními, mezi „já“ a „oni“, resp. mezi „my“ a „oni“. Nový 

život, zdraví, síla a také svoboda je spojena se subjektem a s jeho druhy. Naopak nízkost, 

slabost a podřízenost je určena ostatním. U Dehmela se v tomto období takové dělení 

neobjevuje. Vlastní prožitek subjektu tvoří často jedinou, nedělenou skutečnost. Pokud 

v básních figuruje jiná osoba, jedná se o objekt touhy a reflektován bývá jen vztah subjektu 

k ní. 

 Rozdíl v přístupu k básnické tvorbě Richarda Dehmela a S. K. Neumanna na přelomu 

století je možné vidět v souvislostech odlišné povahy anarchismu, který byl uplatňován ve 

Friedrichshagenu a u Neumanna. Jak bylo řečeno výše, u německých monistů probíhá přístup 

k elementům přírody skrze procítění vlastních tělesných žádostí. Nedělitelnost člověka 

a přírody je prožitá. V Dehmelových básních bývá určující silou tělesná touha. Přestože je 

často vztažena na určitý objekt (milovanou bytost aj.), subjekt se jí poddává. 

V Neumannových básních si subjekt vždy zachovává racionální přístup ke světu a vědomí 
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o svých cílech. Červenka zmiňuje v souvislosti s monismem zaměňování subjektu a světa 

v Neumannově básni Jarní rythmy ze sbírky Sen o zástupu zoufajících.... „Monistické opojení 

světem je převedeno do metaforických akcí, v nichž subjekt a svět si neustále vyměňují 

místo“ (Červenka 1966, s. 74). V básni se však rozlišuje „já“ a „vy“: „vzduch je čistý jak dítě, 

/ rcete [...]“ (Neumann 1903b, s. 66). V závěru se subjekt obrací k ostatním a nabádá je 

k určité aktivitě. Báseň nese revoluční poselství a tomu odpovídá i konzistence v převtělování 

subjektu: „chtěl bych být pochodní, která zažehá staré tvrze, / chtěl bych být slovem, jež 

probouzí pokorné otroky králů, / chtěl bych být praporem rudým, jenž padl na barikádě / 

a ráno byl znova vztýčen vítěznou vzpourou“ (Neumann 1903b, s. 66). Tato konzistence je 

projevem důsledného záměru racionální identity, jejíž cíl se nemění. Neumannovy básně 

odpovídají jeho textům zaměřeným na zdraví a další sociální témata. Jako subjekt jeho básní 

vede své druhy k ideálu, je ambicí jeho článků učit nové morálce, apelovat na čtenáře, aby 

změnili své chování a vytvořili zdravější a bohatší společnost. Shoda mezi jeho různými texty 

panuje i v přístupu k člověku. Ten má svobodně projevovat své tělesné touhy, ale přitom má 

zůstat uvážlivým a také zodpovědným vůči sobě i vůči celku společnosti. 

 

6.3 Erotická láska 

Feministický přístup Ellen Keyové definuje člověka na základě jeho komplexní, tělesné 

a duševní konstituce. Na rozdíl od Neumanna neakcentuje Keyová rozum nebo sebevědomí 

jako dominantní faktor osobnosti, protože tělesnost chápe v protikladu k racionálnímu kalkulu 

měšťanů. Naslouchání instinktům a prožití tělesné zkušenosti znamená pro Keyovou 

bezprostřední kontakt s přítomným životem, se skutečností zde a nyní. Znamená proto 

odmítnutí abstraktních duchovních ideálů, včetně požadavků obětí a odříkání, které s sebou 

ideály nesou za příslib budoucího štěstí. Podobně jako v Nietzscheho konceptu směřuje 

i Keyová k zahlédnutí věčnosti v přítomném okamžiku, hovoří při tom stejně jako Nietzsche 

o radosti a štěstí a vybízí k tomu, aby blízká radost byla prožita jako radost trvalá. 

Z identifikace člověka se sebou samým, s vlastními tělesnými a duševními instinkty vychází 

také její etický koncept pojednaný na příkladu tzv. erotické lásky. Erotiku chápe jako plný 

citový projev zahrnující složku smyslnou i psychologickou. Odlišuje ho od krátkodobého 

spojení volné lásky, která se nevztahuje na celou osobnost, není komplexním prožitkem 

a omezuje se pouze na sensuální erotiku. Etický princip vymezuje také vůči kritériím, která 

jsou stanovena plošně, kritizuje proto tradiční měšťanské normy nebo mravnost danou 

zákonem. Mravnost lásky podle ní není zaručena uzavřením manželství. Vztah partnerů je 

mravný, pokud vychází z jejich hlubokých, jemných citů. 
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 Koncept Ellen Keyové se v některých ohledech podobá přístupu k sexualitě a k roli 

žen ve společnosti u významného socialisty přelomu století Augusta Bebela. Sexualizovaný 

a k citovosti směřovaný přístup Keyové je ve shodě s Bebelovým poukazem na 

nepotlačitelnost sexuálních pudů. Shodně kritizují upjatou měšťanskou morálku, která jasně 

ohraničuje ženskou sexualitu zákonným manželstvím a redukuje ji na plození dětí. Shoda 

panuje i v kritice duchovních ideálů, zejména křesťanství, které požadavkem askeze odpírají 

zdravý přístup k sexualitě. Bebel odmítá dobová pojetí ženy jako iracionální bytosti ovládané 

pouze smyslností. Ženská smyslnost je podle těchto teorií buď projevem touhy po mateřství, 

nebo výrazem bytostné nemravnosti. Proto stejně jako měšťanská morálka vykazují tyto 

koncepty ženě místo v domácí sféře, nebo ji označují za nemravnou. Taková pojetí ženy 

odporují Bebelovu pohledu, podle kterého jsou sexuální instinkty lidskou vlastností 

nezávislou na pohlaví. Jeho strategií jako socialisty je získat ženu pro společnou výrobu, proto 

odmítá omezování ženských povinností na starost o domácnost a o děti. 

 Literární realizace konceptů Bebela a Keyové lze pozorovat v poezii i v próze, a to 

v různých podobách napříč literárními styly. Ve třetí kapitole byl uveden příklad básně S. K. 

Neumanna Do ticha vašeho srdce ze sbírky Apostrofy hrdé a vášnivé. Slovo LÁSKA psané 

verzálkami naznačuje hloubku a šíři symbolu. V básni je však ideál přesněji vymezen jako 

skutečný, plný cit, který provází radost a který je v protikladu k povrchnosti měšťanů. Proto 

není zcela neuchopitelným abstraktem. Představuje konkrétní a dosažitelný cíl, alternativu 

k měšťácké prodejnosti a banalitě. 

 Báseň Jana Opolského Chléb vezdejší publikovaná v Novém kultu roku 1900 naplňuje 

zcela jinou poetiku než popsaná báseň Neumanna. Opolský využívá prostá pojmenování, 

konkrétní umístění a zejména se u něho objevuje pohrdlivý postoj vůči ideálům. Ideál v jeho 

básni reprezentuje něco abstraktního a životu vzdáleného. Popisuje mdlé náboženské písně, 

které sem z dálky doléhají a nemají nic společného se skutečným, plně prožitým životem. Ten 

je vyjádřen komplexním popisem konkrétní přítomné situace, jež zahrnuje těžkou práci 

sedláků při sklizni, směs vůní a pachů a také vášeň a erotickou lásku. Situace v básni 

vyjadřuje opravdový plný život a stejně jako Neumann ji Opolský vyjadřuje v opozici vůči 

něčemu, co je od takového života odtrženo. Plnosti a komplexnosti, kterou Neumann 

vyjadřuje prostřednictvím ideálu, dosahuje Opolský detailním líčením vymezené situace. 

 Erotickou lásku ve smyslu opravdovosti, plnosti a štěstí využívá i Marie Majerová 

v románu Panenství. Podobně jako pro oba básníky je i v románu Majerové skutečná láska 

hlubokým, komplexním citem a podobnost spočívá také v kritice společenských schémat, 

která jsou plnosti prožitku vzdálená nebo která jí brání. Neumann a Opolský směřují 
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v popsaných básních ke skutečné lásce a omezující či povrchní ideje jsou překážkou, kterou je 

třeba překonat, případně banalitou, kterou není nutné brát vážně. Zatímco básně anarchistů 

představují pozitivní vzor jednání, Majerová v Panenství ironicky vykresluje svět, ve kterém 

je skutečná láska přítěží, protože brání hrdinčině seberealizaci ve veřejném prostoru, 

a nenaplnění lásky navíc vede k utrpení a ke smrti. Schémata, která hrdiny zpředmětňují, jsou 

v románu vykreslena neproblematicky, problém naopak představuje nitro hlavní hrdinky, 

které se redukci brání a které ovlivňuje její jednání nelogickým a nepraktickým směrem. 

 Dominantním schématem, které postavy románu redukuje a zpředmětňuje, je 

měšťanská praxe jednoznačného určení společenské role každému jednotlivci. Přidělená 

úloha ve společnosti vymezuje člověku jeho práva a povinnosti, ale také ho začleňuje do 

určitého typu, a tím formuje jeho obraz. Ruší se jedinečnost každého člověka a vytváří se 

model jeho vlastností, jemuž se jedinec musí přizpůsobit. Hlavní hrdinku Hanu redukuje její 

společenská role na objekt krásy a smyslnosti a současně na předmět prodeje. Majerová však 

zejména v prvních částech románu představuje měšťanský svět, ve kterém postavy takové 

zpředmětnění nevnímají kriticky jako obtíž nebo problém, hrdinové a hrdinky svým rolím 

rozumějí a jednají v souladu s nimi. I hlavní hrdinka Hana dobrovolně přijímá svou úlohu, 

která ji redukuje na dekoraci, na objekt smyslnosti, a která z jejího panenství činí předmět 

možného prodeje. Kritický pohled nespočívá v postoji hrdinky k nastaveným pravidlům: „Jiné 

není, co se v příbězích děje, postavy opakují běžné identity. Jiné je, jak je na tyto příběhy 

nahlíženo, jak jsou realizovány a narativně zpracovány. Postavy, které ,opakují běžné 

identity‘, jsou však právě i z toho důvodu nahlíženy kriticky“ (Nývltová 2011, s. 146). 

Objektivizace hlavní hrdinky Panenství je nahlížena kriticky jednak přístupem vypravěče, 

který její redukci a zpředmětnění zdůrazňuje, a jednak následným vývojem příběhu. Hanino 

rozhodnutí prodat své panenství je v románu nahlíženo z několika úhlů pohledu. Je krokem, 

kterým by Hana mohla získat peníze na léčbu nemocného Jimeše, v měšťanském světě 

spekulací a obchodu je relevantní cestou k zisku: Hanino panenství je kapitálem, který lze 

směnit, některé postavy Hanu dokonce nabádají, aby svého mládí, krásy a zájmu bohatých 

mužů využívala. Současně je prodej panenství problematizován vzhledem k tradiční 

měšťanské etice. Svobodná žena, která není pannou, nejen snižuje své možnosti výhodného 

sňatku, ale stává se také nemravnou. Důvodem, kvůli kterému plánovaný prodej panenství 

nakonec selže, však není obava z porušení této tradiční buržoazní etiky. Příčinou selhání je 

právě láska k Jimešovi, která vylučuje objektivizaci člověka na předmět prodeje. Hanina láska 

proto odpovídá představě popsané Ellen Keyovou o plně prožitém citu, který je v rozporu 

s typizací či schematizací člověka. 
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 Situací, v nichž Hana figuruje jako objekt smyslnosti, jako potenciální trofej 

v erotickém smyslu, je v románu několik. Hanina reakce je při nich vždy velmi podobná, celá 

její bytost se redukci vzepře, přestává rozumně uvažovat a přechází k instinktivnímu, 

sebezáchovnému jednání. Příkladem může být Vlčkovo svádění v úvodních částech románu. 

Ve chvíli, kdy Hanu stiskne kolem pasu a usadí do trávy, stává se určujícím faktorem jejího 

vnímání i jednání tělesný a duševní stav. „Haně se leknutím zarazil dech, všecka se třásla a 

v očích dělala se jí veliká, různobarevná kola. Chtěla vykřiknout, ale hrdlo se úplně stisklo, 

zadrhlo. Úzkost před něčím hrozným a náhlá odvaha, překaziti jakýkoli Vlčkův úmysl, 

ovládla ji, ona se vytrhla nadlidskou silou z jeho paží, které ji svíraly jako železné svory. 

Krátký zápas – a Hana unikala, dík oné neočekávané síle, kterou dodává velké, neodvratné 

nebezpečí – kam, nevěděla“ (Majerová 1907, s. 19). Následující dvě strany Majerová věnuje 

podrobným popisům prožívané deprese, aby zdůraznila rozhodující vliv Hanina vnitřního 

stavu. Velká síla se projeví i při pokusu o prodej vlastního panenství, při němž od sebe 

náhlým reflexem pana radu odvrhne, a také při svatební noci, kdy uškrtí svého manžela. 

Hanina obrana před redukováním vlastní osobnosti na objekt smyslnosti není promyšleným 

plánem, nýbrž momentálním impulsem. 

 Jedná se o konflikt mezi dvěma typy motivací k jednání. Hana na jedné straně uvažuje 

o svých možnostech v měšťanském světě, plánuje a své jednání směřuje do veřejného 

prostoru, respektuje při tom pravidla tohoto prostoru, která osobnost zpředmětňují, ale vedou 

k určitému druhu prospěchu. Na druhé straně je Hanino jednání motivováno vnitřně, vychází 

z její tělesnosti a z citů, které se zpředmětnění brání. Ke konfliktu zpočátku dochází izolovaně, 

pouze v některých situacích. S vývojem událostí se však rozpor mezi podněty tělesnosti 

a požadavky veřejného prostoru vyhraňuje, stává se trvalým a intenzivnějším. Jimešova 

nemoc se zhoršuje a Hana mu nemůže pomoci. Její láska nemůže být naplněna a postupně se 

mění ve zkušenost plnou fyzických i duševních bolestí. Utrpení zesiluje a bere si veškerou 

pozornost hrdinky. Hana ztrácí kontakt s realitou veřejného prostoru, protože je schopná 

vnímat pouze svou bolest. Přestože má bezprostřední kontakt se svou tělesností, nejde o únik 

před redukcemi měšťanských norem. Přístup ke svému vnitřnímu světu v závěrečných částech 

románu jí nenabízí komplexní prožitek, vjemy a pocity se naopak zužují na fyzické a duševní 

utrpení. Volnost jednání založená na naslouchání vlastním instinktům, která podle Ellen 

Keyové vede k radosti, není v Hanině stavu možná, neboť je bolestmi a depresemi zcela 

ovládána. 

 Román Panenství je především ironický – láska v něm figuruje jako překážka štěstí 

a materiálního prospěchu. Ukazuje, že svět buržoazních norem nenabízí chudé ženě radost 
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v podobě lásky, ale pouze bolest a smrt. Smysl je potvrzen zobecněním, které se objevuje 

v závěru románu, tedy mytizací hrdinčina utrpení, jež odkazuje na tisíce podobných osudů. 

 

6.4 Pluralita a etická neurčenost světa 

Zatímco předchozí koncepty pracovaly s ideálem, směřovaly k němu nebo jej ironizovaly, 

tento přístup vyjadřuje přijetí světa, jaký je, ve všech jeho protikladech. Člověk je pojímán 

jako bytostná součást světa, nesměřuje k radostem a nevyhýbá se strastem, ale přijímá 

všednost obojího. Přijetí neznamená rezignaci, ale aktivní seberealizaci ve světě. 

 Koncept je patrný v poezii Karla Tomana a v prózách Heleny Malířové. Fikční světy 

v povídkách a románech Malířové jsou tvořeny jako prostory řeči, které sestávají ze střetávání 

různých stanovisek a názorových pozic mezi postavami i v nitru postavy jediné. Vypravěč 

klade jednotlivé postoje, ideje a vnitřní pochyby hrdinů vedle sebe jako stejně významné, 

neurčuje jeden jako nejvýznamnější, nýbrž udržuje jejich rovnováhu. Tím vytváří 

nejednoznačný svět, v němž je každý názor problematizován a každý postoj znejistěn jiným. 

Důsledkem takto konstruovaného světa je jeho etická neurčenost, tzn. neexistence 

jednoduchého řešení, nemožnost jasného, předem daného etického vyhodnocení situace. Ve 

světě, ve kterém neplatí žádné předem dané zásady, hledají nejisté postavy jen těžko opěrný 

bod, na kterém by postavily své rozhodování. 

 Postoje a názory figurují v příbězích jako síly, které působí na hlavní postavu 

prostřednictvím přesvědčování nebo prosazování záměrů. Pluralita světa a jeho protichůdných 

energií se tak odráží v postavě samotné, v jejím váhání, zvažování a v celkovém procesu 

rozhodování. Lze uvažovat o společných rysech s Nietzscheho pojetím světa jako vůle k moci, 

ve kterém rovněž neplatí žádná poslední pravda, a s pojetím subjektu, který je chápán jako 

(vždy aktuální) výsledek působení sil. Princip vůle k moci se odráží i v pojímání svobodné 

vůle člověka. Malířová často ukazuje civilizační vztahy jako problematické a omezující, 

prezentuje jejich násilnou, manipulativní povahu – věnuje se člověku uprostřed všech těchto 

sil, a tím zdůrazňuje neexistenci svobodné vůle jako nějaké schopnosti subjektu. Jedná se totiž 

o konkrétní argumentaci, proti které je postavena jiná, podobně silná argumentace, a jednání 

postavy je výsledkem tohoto zápasu, nikoli výsledkem rozhodnutí, vyplývajícího ze stálé 

a neměnné pozice. 

 Podobně jako v prózách Malířové, je i v poezii Karla Tomana skutečnost vyjádřena 

jako mnohostranná. Techniky vyjádření se vzhledem k různým literárním útvarům liší. 

Zatímco Malířová ukazuje mnoho různých stanovisek postav, jejich idejí, názorů a vnitřních 

pochyb, které se v mnoha konfliktech střetávají a soupeří, u Tomana je mnohostranného 
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významu skutečnosti dosaženo tím, že se věcné představení situací prolíná s jejich viděním 

z odstupu, v souvislostech. Toman v básních uplatňuje současně faktický i symbolický pohled 

na situace. Důsledkem takového prolínání hledisek je zahlédnutí hlubšího smyslu v prostých 

věcech. Hrdinové Tomanových básní chápou svět v úplnosti, v různých jeho rovinách 

a protikladech. Přijímají také svůj osud v něm, protože jsou schopni vidět svůj život v široké 

perspektivě, a tím chápat jeho smysl. Neobracejí se od světa ke svému nitru, aby v něm 

nalezli či tvořili vyšší hodnotu, protože hodnotu vidí v samotném bytí ve světě. Nitro člověka 

není v Tomanově poezii odděleno od vnějšího světa, protože není rozdíl mezi vnitřním 

a vnějším světem. Existuje jen jeden svět a individuální prožitky mají přímou souvislost 

s jeho děním. 

 V Tomanově básni Tesknice z Melancholické pouti (1906) je hrdina ukotven v určité 

situaci a přitom sleduje svůj život z odstupu: „U krbu sedím, v dlaních horkou hlavu, / 

a myslím na domov. / Zlá erotika venku řádí. / A v ohni tancuje mé celé mládí, hra, scény 

beze slov. [...] A dnes ten smutek hořce pláče ve mně, / můj smutek, daleká má země, / však 

marný nesmí být“ (Toman 1985, s. 82–83). Podobně i v některých povídkách Malířové 

hrdinky zaujímají vědoucí postoj a svůj život vnímají z nadhledu (Šťastné cesty v Jarních 

rozhovorech nebo Ranní slunce v Malých příbězích). Avšak přestože jsou schopny 

přehlédnout různé jevy, které ovlivňovaly a ovlivňují jejich osud, nestojí vně světa, nýbrž 

všechny podněty vnímají a prožívají. 

 Na rozdíl od Tomana se Malířová často soustředí na průběh rozhodování. Akcentuje 

nejistotu hrdinek, která pramení z nemožnosti opřít se o jediný etický princip. Rozhodnutí, jak 

se v určité situaci zachovat, musí být založeno na obratu k sobě, musí vycházet z naslouchání 

vlastní tělesnosti, tedy z momentálního tělesného a duševního rozpoložení. Nitro postavy 

u Malířové, stejně jako u Tomana, netvoří uzavřený svět oddělený od vnějších dějů. Tělesnost 

postavy, tedy její celková konstituce v aktuálním okamžiku, je propojena s ději přírody a na 

rozdíl od civilizačních idejí, které jsou zastávány fixně, není tělesnost neměnným činitelem. 

Odvrat od společenských ideologií je jeden z důvodů, proč se Malířová ve svých prózách 

často obrací k přírodě. Druhým důvodem je vyjádření neustálé obměny všech dějů. 

V mnohostranném světě, v němž neexistuje dělení na dobré a špatné, není ani vývoj světa 

určen silami ve smyslu pohybu od špatného k dobrému. Pohyb světa, který se v prózách 

Malířové objevuje, je pravidelná obnova, věčně se opakující návrat dějů. Stejný smysl mají 

soupeřící protiklady v Tomanově poezii. „Protiklady, které ve vzájemném napětí ovládají 

lidský život, přesahují rozlišování na dobré a zlé, protože přesahují všechno pouze lidské: jsou 

výrazem protikladů, v jejichž neustálých přechodech se odehrává dění celku světa. Tomanova 
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poezie nepojímá svět jako vývoj od něčeho k něčemu; dění, kterým země žije, je děním věčně 

se opakujícím“ (Blažíček 2011, s. 395). Podobně také Nietzsche popírá jediný univerzální 

smysl, ideál, ke kterému by dění světa směřovalo. Místo jediné vůdčí síly zavádí pluralitu 

věčně soupeřících sil a věčný návrat téhož. 

 

6.5 K řeči anarchistů 

Základním společným znakem všech představených reprezentací tělesnosti je snaha 

o vymezení vůči logice měšťanského světa, která redukuje člověka na jeho společenskou roli, 

přisuzuje mu práva a povinnosti a určuje také jeho celkový obraz, typ, kterému jednotlivec 

musí odpovídat. 

 Všechny koncepty také obsahují obě tendence secesionismu: oddělení, tedy výlučnou 

pozici člověka uprostřed všech jevů, a současně začlenění, kterým se člověk stává 

nerozlišitelnou součástí světa. Z pohledu tělesnosti je možné sledovat v anarchistických 

projevech jak předmětný popis, který vymezuje samostatné a jedinečné objekty, tak také 

pojetí subjektivní, které nevnímá tělo jako ohraničenou část, nýbrž jako prostupnou entitu 

definovanou existenciálně. Důraz na volnou individualitu proto doprovází jednotící tendence 

a subverze měšťanských schémat často vede ke konstrukci jiných totalizujících koncepcí. 

 Literatura figuruje ve všech případech jako vyjádření, které pouze jinými prostředky 

definuje tutéž představu o skutečnosti, o člověku a jeho poměru ke světu. V literárních textech 

tak dochází k souladu politické, existenciální a estetické roviny. 

 Při uvažování o těchto společných rysech a o jednotné řeči anarchistů je třeba brát 

v úvahu, že vyjadřované významy se objevují u mnoha dalších směrů přelomu století. 

Anarchismus v tomto smyslu není autonomní a jeho postavení v moderně je určeno právě 

překryvy s ostatními dobovými proudy, především se socialismem, s ženským hnutím, 

s dekadencí a dalšími. 
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Besedy lidu 

France, Anatole: Putois. In: Besedy lidu 20, č. 4, 9. prosince 1911, s. 55–57; č. 5, 23. 
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Právo Lidu 
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Neodvislý deník Samostatnost 
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