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V loňském roce na Univerzitě v Pardubicích vyšla monografie s názvem Sedm sta-
tečných a spol., jejímiž editory jsou Ivo Říha a Jiří Studený. Její podtitul vymezuje te-
matické směřování sborníku, je jím „próza psaná ženami v kontextu současné české 
literární kultury“. Monografie si stanovila nelehký úkol, chce totiž postihnout tři 
problematické otázky soudobého myšlení o literatuře, kterými jsou „próza psaná že-
nami“, „současný český prostor“ a „literární kultura“. Pozitivem tohoto úvodního vy-
mezení je, že publikace „míří“ právě na literární kulturu, mohlo by tedy jít o aspekty 
literárního života, nikoli o literaturu izolovanou od jejího kontextu.

Monografii charakterizuje snaha o metodologickou šíři, což ostatně deklarují 
i sami editoři v Úvodu (s. 9). Je rozdělena na tři části. První je věnována určitým as-
pektům analýzy textu, především společné tematice nebo rysům žánrovosti (např. 
tématům postpaměti, sci-fi). Druhá část soustředí pozornost na záležitosti kulturního 
transferu a intertextuality. Závěrečný oddíl knihy se zabývá zejména metodologic-
kými otázkami analýzy literárního textu a jeho recepce, jedná se o tvůrčí psaní, vztah 
vypravěče a autora, postavy a textu, v neposlední řadě jde o fenomén obrazu autora.

Všechny jmenované jevy jsou v knize zkoumány na dílech vybraných žen, žen — 
autorek, žen — spisovatelek. Východiskem i rámcem je tedy pojem genderu: gen-
der v tomto pojetí spíše než jako jev transformovaný do textové struktury funguje 
jako třídící princip diskurzu. Ačkoli se pracuje s kritériem genderovým, je vzápětí 
zastiňováno, jako by nebylo úplně na místě zabývat se při čtení textů jen tímto hle-
diskem, a je prosazován obecný pojem estetické hodnoty. Výkladu literárních textů 
samotných by přitom měla být vlastní především reflexe genderového promítání 
subjektu do světa textu. Příkladem této disproporce je prosté exponování určitých 
témat bez snahy doložit jejich distinktivní platnost, tedy to, že jsou specificky „žen-
ské“: ze studie Aleksandry Pajak tak nijak nevyplývá, že by téma paměti bylo v sou-
časnosti výlučně tématem „ženského psaní“ apod., předmětem analýzy není ne/
přítomnost určitých specifických charakteristik, které téma činí jiným a zvláštním. 
Oč promyšleněji postupuje kupříkladu Jan Matonoha,1 když píše o „ženském psaní“ 
jako o textové struktuře, nebo o způsobu nakládání s jazykem, ve smyslu promítání 
racionálního nebo iracionálního principu do textových charakteristik atd. Ač mo-
nografie v bibliografii uvádí zmiňovanou Matonohovu práci či publikaci zaměřující 
se na možnosti genderové analýzy Volání rodu,2 kritického zhodnocení dosavadních 
teorií nebo přístupů k problematice se nedočkáme. Kdo je oněmi sedmi statečnými 
v kontextu recenzované monografie?

1 Matonoha, Jan: Psaní vně logocentrismu. Diskurz, gender, text. Academia, Praha 2006.
2 Hanáková, Petra — Heczková, Libuše — Kalivodová, Eva — Svatoňová, Kateřina: Volání 

rodu. Akropolis, Praha 2014.
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Odpověď na výše uvedenou otázku je explicitně deklarována v úvodní studii Vla-
dimíra Novotného. Novotný je autorem dokonce dvou studií diskutované monografie, 
jeho texty ji tedy jistým způsobem rámují. Sedm statečných pro něj představuje sedm 
vybraných současných žen spisovatelek, které „píší statečně, tedy tak, že se snaží 
prolomit ‚přežívající tvůrčí konvence‘ a chtějí se vzepřít diktátu ‚snadného čtiva‘“ 
(s. 23). To je problematické východisko, existence různorodosti žánrového směřo-
vání je samozřejmou charakteristikou a kvalitou literárního života, tedy, že vedle 
tzv. „čtiva“ se bude rozvíjet i jiný typ literatury určený pro elitního čtenáře. Nedomní-
vám se však, že by tato žánrová směřování měla proti sobě bojovat, je přece zřejmé, 
že zde budou vedle sebe romány pro ženy, mainstreamová i tzv. vysoká literatura. 
Také není jasné, co si Novotný představuje pod slovním spojením „přežívající tvůrčí 
konvence“ a jaká je argumentace pro výběr autorek (krom kritéria genderu a snahy 
nepsat konvenčně). Oceňuji zmínku o Veronice Bendové a jejím prozaickém debutu 
Nonstop Eufrat, neboť v literárních diskusích a mediálním dění neprávem zapadl. 
Z kritikova popisu tohoto debutu však příliš nevyplývá, jak závažné a v současné 
české společnosti opomíjené, obcházené a svým způsobem „bolavé“ téma (ambiva-
lentní vztah k církvi a postavení kněze v současné společnosti) Bendová zpracovala, 
autor se v popisu spíše uchyluje ke zkratkovitým zobecněním, za nimiž je těžké 
si představit konkrétní charakteristiku.

Kniha není přehledovou prací, která má přinést úplný výčet soudobých žen spiso-
vatelek. V tomto směru publikace nemá ambici vytvářet určitý kánon současné lite-
ratury psané ženami, z monografie by ale přesto mohlo vyplynout, které spisovatelky 
považují autoři studií za výrazné autorky dneška a které tedy podle nich utvářejí 
současný literární prostor; jsou jimi: Jakuba Katalpa (Katalpě jsou věnovány hned 
tři články), Petra Hůlová, Jana Šrámková, Daniela Mičanová, Radka Denemarková 
a Kateřina Tučková, v přehledové úvodní stati Vladimíra Novotného se nadto obje-
vují další jména — Daniela Hodrová, Hana Andronikova, Hana Lundiaková, Svatava 
Antošová, Hana Sánerová, Františka Jirousová a Veronika Bendová; prostor je tedy 
věnován jak autorkám okraje, které jsou spíše na periferii zájmu (Daniela Mičanová), 
tak těm, na něž je upřena mediální pozornost (Hůlová, Šrámková).3 Stranou však 
zůstaly např. Zuzana Brabcová či Sylvie Richterová, autorky, jejichž texty jako jedny 
z nejvýraznějších v současné české literatuře mají potenciál svým pojetím vyprávění 
ovlivňovat texty budoucí, příp. vznikající. Představují specifický typ vypravěčství, 
založený na reflektované subjektivitě, který je mimo jiné velmi zajímavý i ve vztahu 
k genderu, projektovaném do textu, kdy se ztrácí (a zároveň překračuje) hranice mezi 
striktně ženským a striktně mužským, čtením a vyprávěním, na důležitosti nabývá 

3 Jana Šrámková je spolu s Ivanou Myškovou a Janem Němcem autorkou 12 odstavců o čes-
ké próze, v nichž je 11. odstavec věnován právě odmítavému postoji k vymezení „ženské li-
teratury“: „Ženská literatura. Důrazně žádáme, aby pleonasmus ženská autorka konečně 
získal důstojný protějšek v pleonasmu mužský autor! Snad by stály za úvahu i nové poj-
my jako ženský autor a mužská autorka, ale to nechť je předmětem jiné debaty“ (Respekt, 
15. 12. 2013 <www.respekt.cz/tydenik/2013/51/literarni-dilo-nechapeme-jako-politickou-
-tribunu > [17. 10. 2016]). Šlo zde o polemickou reakci mj. na text Jiřího Peňáse Pavoučí ženy 
a ubohá tlustá moucha. Literární recenzent o svých rozpacích z tvorby současných českých spiso-
vatelek (Lidové noviny 25, 2012, č. 281, 1. 12., příl. Orientace, s. 1).
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ohledávání sebe sama, identity tělesné, rodové, rodinné, dějinné. Krom toho jedno-
značně korespondují i s některými zásadními tématy monografie, jako je např. paměť 
nebo kompoziční záležitosti textu.

Druhá část sborníku nese název V původním znění s titulky: kontexty a kontakty, 
na tomto oddílu monografie oceňuji, že je česká literatura nasvícena jinými kul-
turními kontexty (Slovinsko, Jugoslávie, středoevropský prostor) a je reflektována 
pohledem kulturního transferu. Za cennou považuji mj. bibliografii slovinských 
překladů současné české prózy psané ženami, která je součástí textu Aleše Kozára, 
a informaci o chorvatských autorkách, již přináší stať Miroslava Kouby.

Závěrečné kapitoly jsou v nadpisu uvedeny metaforou z oblasti fotografie 
Pod bodovým reflektorem: Portréty a momentky, tvorbu čtyř žen (Jany Šrámkové, Ja-
kuby Katalpy, Daniely Mičanové a Petry Hůlové) pojímají vždy ze specifického úhlu 
pohledu. Jiří Studený analyzuje debut Jany Šrámkové Hruškadóttir se zřetelem k me-
todě tvůrčího psaní, tematizuje zejména vztah recepce — produkce. Produkce je 
zkoumána ve vztahu ke kompozici textu a Studeného metodika ve výsledku působí 
jako zajímavá technika pro výuku psaní. Stať tak lze doporučit i pedagogům, vyu-
čujícím na středních školách takzvanému slohu, jednak nabízí tolik žádané inter-
disciplinární propojení mezi literaturou a slohem, jednak také proto, že tu je ana-
lýza struktury a konstrukce textu pojata jako cesta nikoli po stopách autorových 
cílů, nýbrž po stopách výstavby textu, což není zcela nevýznamný fakt v prostředí, 
v němž se ještě stále bohužel setkáváme s ošidnou otázkou, co tím chtěl autor říct. 
Akcentace vztahu čtení — navazujícího psaní se tu jeví jako zajímavý interpretační 
a didaktický přístup.

Za problematický výkon považuji text Antonína K. K. Kudláče o konstrukci žen-
ských postav Daniely Mičanové. Proti snaze zmapovat utváření ženské postavy 
v žánru populární literatury nelze nic namítat, úvodní část studie, kdy se Kudláč 
snaží dokázat, že populární literatura se pohybuje v obdobných teoretických rám-
cích jako literatura vysoká, ale vyznívá poněkud schematicky a není dostatečně pro-
vázána se zbytkem textu. Kudláč na začátku píše: „Půjde nám v této fázi primárně 
o vztah autor — text, výsledná zjištění by se ovšem měla stát podkladem pro posti-
žení možností čtenářské recepce“ (s. 142), avšak jeho mapování vztahu mezi autorem 
a textem vzhledem k recepční rovině (uvažovaným možnostem recepce a cílové sku-
pině jistým způsobem komponovaného textu) je v podstatě nedůležité. Možná je lépe 
se smířit s tím, že určitou část komunikačního aktu nedekódujeme.

V poslední studii monografie spíše implicitně vysvítá zajímavá konceptuální 
otázka, a to zda a do jaké míry je „obraz autora“ a způsob jeho utváření ovlivněn gen-
derově. Ivo Říha poukazuje na obvyklé literárněkritické směšování vypravěčského 
hlasu a povědomí o autorovi, související podle něj právě s tendencí pohlížet na au-
torku optikou genderu. Domnívám se však, že obraz autora nebo autorky jako obecný 
princip vzniká nezávisle na genderovém ukotvení. Gender může hrát roli v některých 
případech, např. zdrojem napětí ve vztahu recipienta k textu může být situace, kdy 
je vypravěčský hlas stylizován do ženské postavy, ale autorem je muž (např. román 
Rybí krev Jiřího Hájíčka): četba textu pak potenciálně zahrnuje i hru se stereotypy, 
přisuzovanými danému pohlaví.

V rámci konstrukce autorského obrazu je podstatnější, když se odhalí jistá au-
torská strategie „skrývání“ (autorka žena píše pod mužským pseudonymem apod.), 
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což nemusí mít vliv na stylizaci vypravěče. Je ale zřejmé, že určité charakteristiky 
vypravěče se mohou podílet na podobě obrazu autora, tomuto mechanismu v rámci 
čtení však asi nelze zcela zabránit. Problém obrazu autora nicméně není ukryt jen 
v genderovém vymezení. Jak bychom se pak stavěli k obrazům autorek, jež používaly 
mužský pseudonym? Ženská identita byla často skryta, a nemohla tedy vůbec hrát 
roli v představě o autorovi a jeho obrazu, stejně jako ve vztahu mezi vypravěčem 
a autorem.

Pardubický sborník nepřekvapivě slučuje pozitivní i negativní rysy obdobně 
koncipovaných publikací, různorodých co do kvality jednotlivých příspěvků některé 
z nich přitom — i to bývá obvyklé — působí tak, jako by byly na téma monografie pro-
stě „naroubovány“. Pestré spektrum autorů zase naopak knize zajišťuje různorodé 
konceptuální otázky, a není sporu o tom, že kniha vzbuzuje řadu otázek. Nejpodstat-
nější z nich je v publikaci formulována takto: Jak je současná literární kultura utvá-
řena a formována ženami? Ale snad přece jen otázka měla být položena jinak: Co je 
možné o identitě píšícího a recipujícího subjektu vypovědět se zřetelem ke kategorii 
genderu a jak se tato identita projevuje v textu?

AD:
Ivo Říha, Jiří Studený (eds.): Sedm statečných a spol. Próza psaná ženami v kontextu současné české lite-
rární kultury. Univerzita Pardubice 2015. 234 s.
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