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Resumé

Libuše Heczková (1967) je literární historička, editorka a překla

Readings on Eliška Krásnohorská surveys the reception of the works
and the workings of the literary critic, poet and suffragist Eliška
Krásnohorská (1847-1926). The presentation is divided into four
biographically defined parts. In the period of 1869-1879, a number of
key male representatives of Czech culture (such as Vítězslav Hálek,
Jan Neruda, Otakar Hostinský, and Josef Durdík) had written on
Krásnohorská, who was appreciated then as a poetic talent and also
as the librettist for Bedřich Smetana, the iconic national composer. At
that time, Krásnohorská also started publishing assessments of the
contemporary poetic production, and following the call of Karolina
Světlá, became active in the Ženský výrobní spolek český, an association
providing practical education for girls, whose journal she directed. In
the period of 1879-1890 erupted the first extensive literary controversy
around her, which is documented in the anthology from the viewpoint
both of her opponents (Jaroslav Vrchlický and J. V. Sládek, belonging
to the group around the Lumír review) and of her advocates from the
Umělecká beseda (Primus Sobotka), as well as of other important
personalities (such as the evangelical Jan Kosina from Moravia).
From the period of 1890-1897, the anthology follows the personal and
literary polemics pursued by the younger generation (J. S. Machar,
T. G. Masaryk, Jan Herben, Arnošt Procházka). Krásnohorská’s standing
was also influenced by her groundbreaking activities in the field of
education of women, especially the founding of Minerva, the Prague
lyceum for girls. The fourth and final part of the anthology (1897–1922)
includes praise from Krásnohorská’s former adversaries, but also the
persistent skepticism expressed by F. X. Šalda in his bluntly negative
verdict on her poetry.
The editor’s preface situates the selections in the context of literary
history and presents Krásnohorská as a prominent and versatile
representative of Czech 19th-century culture and society. Further
information is supplied in the short biographies of the included authors.
The final item in the book is a selective bibliography, both primary
(surveying Krásnohorská’s books, topical articles, critical pieces and
feminist essays) and secondary.

datelka. Od roku 1998 působí v Ústavu české literatury a kompa
ratistiky FF UK, je redaktorkou časopisu Slovo a smysl. Napsala
monografii Píšící Minervy. Vybrané kapitoly z dějin české literární
kritiky (2009), podílela se jako spoluautorka na knihách Dějiny
nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923 (2009), Ženy
na stráž! České feministické myšlení 19. a 20. století (2010), Heslář české avantgardy (2011), Iluze spásy. České feministické myšlení
19. a 20. století (2012), Dějiny nové moderny 2. Lomy vertikál. Česká
literatura v letech 1924–1934, O ženské práci. Dobové (sebe)reflexe
a polemiky (obě 2014) ad. Je spolueditorkou publikace V bludném
kruhu. Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity (2006)
a dále textů Al. Dratvové, J. Karáska ze Lvovic, B. Vikové-Kuně
tické aj.
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