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ČEskÁ MaLířka boŽEna JELínkoVÁ-JIrÁskoVÁ:  
ŽIVot a DíLo na okraJI MUŽskÉHo sVĚta  

Barbora půtová  

The Czech Painter Božena Jelínková-Jirásková. On the Life and Work on the Periphery of the Male World   

Abstract: The article focuses on the life and work of Božena Jelínková-Jirásková (1880−1951), which are described and interpreted 
by means of a content analysis of her correspondence and artistic production. It presents the basic phases in the artist’s life and 
work in terms of the influence of her father, the writer Alois Jirásek, and subsequently her husband, the diplomat and writer Hanuš 
Jelínek. The study provides a chronological overview of the course of her education, life in Paris, exhibition activities, social contacts 
and artistic movements that affected her paintings. In this respect, a source of inspiration for the work of Jelínková-Jirásková can 
mainly be seen in the work of Paul Cézanne and Otakar Kubín, with the latter of whom she maintained long-term contacts. The 
central motif of their work was a landscape, comprising not only a major theme of her artistic production, but also a form of search 
for personal identity, internal security and a familiar home. A partial objective of the article is to cover the artistic development of 
Jelínková-Jirásková from Impressionism to realistic and figural work, her subsequent inclination to Neoclassical landscape painting 
and eventually a return to Realist painting, the Czech landscape and still lifes. The article presents Jelínková-Jirásková as one of the 
first Czech professional painters to have achieved recognition in both Czechoslovakia and France. 
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Osud malířky a kreslířky Boženy Jelínkové-Jiráskové 
(1880−1951) je příkladem neobjevené a nedoceněné osob-
nosti v českém i evropském uměnovědném prostředí. Původ-
ní studie usiluje přiblížit vlivy na život a dílo Jelínkové-Ji-
ráskové, které sice mohly v dobových podmínkách omezovat 
její tvůrčí aspirace, současně však neznemožnily vyhledání 
jejího specifického malířského rukopisu a prosazení se na 
poli umění. Život a dílo Jelínkové-Jiráskové zpočátku výraz-
ně formoval její otec Alois Jirásek, později pak manžel, spi-
sovatel a překladatel Hanuš Jelínek, který krátkodobě půso-
bil v diplomatických službách ve Francii. Umělecký a lidský 
potenciál Jelínkové-Jiráskové odhaluje jak její koresponden-
ce1, tak její výtvarné dílo2 (obrazová plátna a kresby). Božena 
patřila do generace malířek, jež se snažily vymanit z tradič-
ního pojetí uměleckého vzdělání a ženského studia volné-
ho umění jako součásti všeobecné výchovy, jejímž cílem 
bylo především poskytnout zábavu pro dívky a mladé ženy 
z dobře zajištěných měšťanských rodin, budoucí manželky, 

matky nebo i kultivované vizionářky. Problém takto chápa-
ného uměleckého vzdělávání spočíval zejména v tom, že 
se ženám nedostávalo plnohodnotné akademické malířské 
výuky.3 „Nemít přístup k tomuto nejvyššímu stupni studia 
představovalo nemít ani možnost vytvářet významná umě-
lecká díla – jednoduše řečeno, vzhledem k tomu, že většina 
z toho mála žen měla ambice stát se malířkami, znamenalo 
to omezit se na ‘méně významné‘ a méně oceňované oblasti 
portrétu, žánrové malby, krajiny nebo zátiší.“4 Na začátku 
20. století jsou postupně odsouvány předsudky panující ko-
lem profese výtvarné umělkyně, její umělecké dovednosti, 
nezávislé tvorby a realizaci ve volných uměleckých disci-
plínách.5 Vedle profesionálních malířek, jako byly Zdenka 
Braunerová, Anna Suchardová, Maryna Svobodová-Alšová 
nebo Vlasta Vostřebalová-Fischerová, představuje Božena 
Jelínková-Jirásková další úspěšnou umělkyni dosahující 
úspěchů a uznání od období první republiky.6

1 Korespondence je koncentrována zejména v Památníku národního písemnictví. Jedná se o dopisy adresované Boženou svému otci a matce (depozitář  
Duchcov) a naopak (LA PNP, Fond AJ); dále pak dopisy, které si vyměňoval Hanuš Jelínek s Otakarem Kubínem nebo Arne Novákem (LA PNP, Fond HJ 
a LA PNP, Fond AN). 

2 Výtvarné dílo Boženy Jelínkové-Jiráskové se nachází v soukromých sbírkách, zejména dědiců (Kateřina Ježková, Klára Plieštiková, Jan Duchoslav, Václav 
Jirásek, Jiří Prager, Miloslav Podaný nebo Tomáš Faber), dílčím způsobem je zastoupeno i ve veřejných sbírkách, jako Národní muzeum, Národní galerie 
v Praze, Památník národního písemnictví nebo Muzeum Vysočiny Jihlava. 

3 LENDEROVÁ 1999, s. 191.
4 NOCHLIN 1988, s. 160.
5 LENDEROVÁ 2000.
6 Teprve prosazení rovnoprávného akademického vzdělání v oborech volného umění v roce 1918 umožnilo osobitý vývoj a umělecký projev žen malířek nebo 

sochařek. 



52

Mladá Božena Jelínková-Jirásková. Sbírka Kateřina Ježková

Výtvarné nadání Boženy bylo podporováno od raného 
dětství ze strany rodičů, zejména pak otce, který po absolvo-
vání gymnázia dokonce váhal mezi malířstvím a historií. Již 
od dětství totiž maloval.7 Jiráskova vášeň k barvám a malíř-
ství se promítla do jeho literárního slohu, jenž charakterizo-
valo obrazné vyjadřování, malířský způsob vidění a výtvarná 
paměť.8 „Kolik výtvarných, přímo malířských hodnot je jen 
v Jiráskových líčeních přírody (…)“.9 Podobně Božena jako 
malé děvče nebo pak dospívající dívka přikládala k dopisům 
kresby květin a dalších motivů. „Drahý tatínku! Posílám 
Ti pár kvítků (…). Dvě kvítka jsem Ti nakreslila podle rost-
lých.“10 Po měšťanské škole Božena nejdříve docházela do 
dívčí školy Ženského výrobního spolku českého, která vedla 
žákyně k tzv. průmyslovému vychování připravujícímu na 
rodinný i profesní život.11 Božena pak nastoupila na Umě-
leckoprůmyslovou školu v Praze, kde studovala v Kreslířské 
a malířské škole pro dámy u Jakuba Schikanedera.12 Jedna-
lo se o jednu z prvních forem institucionalizované výchovy 
překonávající genderové nerovnosti při výuce malířství, kte-
rá ženám umožnila tvořit v oblastech dekorativního umění 
a uměleckého průmyslu. Po absolutoriu v roce 1904 navště-
vovala soukromé hodiny u Antonína Slavíčka. V roce 1905 

se na pražském rokokovém plese Božena setkala s Hanušem 
Jelínkem, kterého doprovázela pověst světáka, dandyho, 
svůdníka a lovce žen.13 Jelínkův vztah k Boženě zpočátku 
nepřekračoval konvenční rámec společenských vztahů: „Ač-
koliv mne mladá malířka již tehdy poutala, zůstaly naše styky 
jen v mezích společenského poměru dvou mladých lidí.“14 
Tato situace se však záhy změnila a již po půlroční známosti 
dvojice uzavřela sňatek. 

Božena Jelínková-Jirásková s Hanušem Jelínkem. Sbírka Kateřina 
Ježková

Koncem roku 1909 se manželé usazují v Paříži, kde Jelí-
nek přednášel o dějinách české literatury na Sorbonně.15 Bo-
žena se v tomto období začala poprvé umělecky prosazovat, 
o čemž svědčí její zastoupení na českých výstavách. O tomto 
úspěchu Boženu během jejího pobytu v Paříži informoval 
její otec: „Milá Boženko, včera bylo zahájení výstavy Má-
nesovy (…) máš na výstavě obrázek. Dnes odpoledne tam 
Lidka šla s Jarkou. Jsou tam dvě skizzy. Měli jsme radost.“16 
Božena v době pařížského pobytu ve své tvůrčí aktivitě 
neustávala. Jak poznamenal Jelínek: „Boža pilně maluje 

7 HORÁLEK 1953, s. 3.
8 KVĚT 1953, s. 9−15.
9 KVĚT 1953, s. 13.
10 LA PNP, Fond AJ, 31. květen 1891, Strakov.
11 BAHENSKÁ 2005, s. 111.
12 PACHMANOVÁ 2004.
13 PŮTOVÁ 2012.
14 JELÍNEK 1947, s. 325.
15 JELÍNEK 1947, s. 363−364. 
16 LA PNP, Fond AJ, 28. listopad 1909, Praha.
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i z některých skizzek mám radost.“17 Vedle umělecké tvorby 
a výstavní činnosti věnovala pozornost novým uměleckým 
směrům a aktuálním výtvarným trendům, které pro ni byly 
důležitým inspiračním zdrojem. Nadále však vnímala jako 
ústřední téma své tvorby květiny a krajinu.  Ve vzpomínkách 
se vracela zejména k české krajině. „Těším se už na českou 
krajinu, na lány obilí a na skřivánky. Tady ani obilí kolem 
Paříže není.“18

Po návratu z Paříže Jelínek i nadále působil na Česko-
slovenské obchodní akademii v Praze, kde nastoupil již roku 
1901.19 Po první válce se manželé v lednu 1919 navrátili do 
Paříže, kde Jelínek doprovázel československou delegaci 
na mírovou konferenci.20 Jelínek dokonce očekával, že zde 
bude do budoucna pověřen diplomatickou službou. Když 
nezískal žádnou pracovní pozici, uvědomoval si, že trvalé 
usazení v Paříži by vedlo ke snížení životní úrovně. „Zde, 
v městě ohromných sociálních protiv, cítíš se stále pouhým 
chudákem.“21 Jirásek si byl vědom složité ekonomické situa-
ce, a proto manžele ve Francii finančně podporoval. „Děku-
jeme Ti, milý tatíčku, mnohokrát, že se o naše finance staráš, 
bojím se, že Ti to zabere čas – a je Ti tuze drahý!“22 Boženka 
ale trvalý pobyt za hranicemi rodné země odmítala, neboť 
v Paříži tesknila po rodině i české přírodě. „Jsem z toho ne-
svá, pořád myslím, co se u Vás děje a stýská se mně. Přece 
jsem tu Paříž tak měla ráda! Nevím, jestli je to snad ten první 
týden – ale doma tu nejsem.“23 I tak ji ruch a život Paříže 
a její periferie dokázal učarovat, pravidelně zde navštěvova-
la výstavy a vnímala aktuální výtvarnou scénu. „Už si cho-
dím po výstavách (v malých salonech), Louvre je zavřen.“24

V roce 1921 získává Jelínek vedení v Československé 
tiskové kanceláře v Paříži, kde se věnoval činnosti kulturně- 
propagační. Ačkoliv se těšil na nové pracovní povinnosti, 
uvědomoval si, že Boženka jeho pocity zcela nesdílí: „mí-
vám v Paříži jaksi dvojnásob energie, to ovzduší, způsob 
života, všechno mne jaksi nese – jen nebýt Boženčina žalu. 
Nechce se jí z Prahy, z Čech, z bytu, od rodiny a od přátel… 
Budeme poměrně slušně situování, doufám, a budeme moci 
častěji zajet do Čech. Já sám jistě také častěji se budu musit 
podívat domů, abych neztratil kontakt s kulturou a domácími 
poměry vůbec.“25 Navzdory tomu se Boženka zapojovala do 
společenského života a udržování kontaktů, které Jelínek po-
važoval za důležité. „Zařídiv si domácnost, pořádal jsem se 
svou chotí každých 14 dní čaje, při nichž se scházeli členové 
tiskové kanceláře, vyslanectví i kolonie, a měli často příle-
žitost seznámiti se s řadou žurnalistů, literátů a umělců, po 
případě zavítavších do Paříže hostů. Čaje pořádány v pátek 
a docházelo 40 až 50 hostů.“26

V tomto období byla Boženka průběžně zastoupena na 
výstavách v Paříži, a to krajinomalbou nebo figurální mal-
bou. K umělecké práci jí sloužil i vlastní ateliér v pařížském 
bytě. „Ulice je úzká, v pokojích dost tma. Nejsou velké, za 
to ateliér je světlý a veliký.“27 Na Salonu nezávislých byla 
zastoupena hned v roce 1922 a 1923. V roce 1922 dokon-
ce komentovala instalaci vlastních obrazů mezi ostatními 
vystavujícími na Podzimním salonu: „Předevčírem otvírali 
Podzimní salon. Pověsily mé věci velmi slušně, v katalogu 
vystupuji jako Boscena Jelinkova, narozená v Litomyšli.“28 

Rok 1923 byl pro Boženu pracovně intenzivní. „Jdu pořád 
z jednoho do druhého. Byla zas vernissage Indépendants. 
Vystavuji tři věci, vesměs Paříž. Výstava je ohromná – na 
vernisáži bylo všechno hledání marné – nenašla jsem se. Ale 
‚kritictvo‘ mně přece vylovilo.“29

Salon nezávislých lze chápat jako kolébku moderního 
umění, kde vystavovali hlavní představitelé impresionismu, 
kubismu nebo i expresionismu. Z tohoto hlediska patřila 
Božena mezi výjimky mezi českými malíři, neboť české 
výtvarnice zde po Božence mohly prezentovat své dílo až 
v 21. století.30 Kromě toho byla v roce 1923 Božena zastou-
pena v nově otevřeném Salon des Tuileries, který byl rovněž 
organizován v opozici oficiálnímu Pařížskému salonu. „Do 
nově otvíraného Salonu des Tuileries mně vzali jeden obraz. 
… Myslím, že nikdo ze zdejších Čechů nebyl vyzván. Aspoň 
o tom nevím.“31

Ve 20. letech 20. století postupně dozrál a vykrystali-
zoval její umělecký projev, v němž se postupně vzdalovala 
vlivu impresionismu a přibližovala se realistické a figurální 
tvorbě. V Paříži začala zachycovat periferii města nebo žán-
rové výjevy z ulice, jejichž tématem byli například milenci, 
prodavačky před výkladními skříněmi, anonymní ženy nebo 
pouťové zábavy. Na jejích plátnech se setkáváme s motivy 
každodennosti, které ji přitahovaly kouzlem všedního oka-
mžiku. „Včera, na Boží Hod, jsme byli na pouti a ve velkém 
zvěřinci – vzpomínaly jsme na děti, byly by se ale bály tygrů, 
lvů, levhartů, vesměs cvičených.“32 Boženka se odpoutala od 
velkých uměleckých vzorů a zaměřila se na lidskou postavu 
ztracenou v davu nebo osamocenou. Samota postav odrážela 
i její duševní stav a přetrvávající neschopnost vybudovat si 
v Paříži domov. „Já, kdybych věděla, že tu budeme jen ten 
rok, už bych se s tím smířila, čas letí jako voda, a mnoho 
krásného a zajímavého tu vidím. Ale nevidím z celé té situace 
východisko, a cítím, že by tu H. byl rád a že všichni lidé i nej-
lepší známí a přátelé se budou a už skoro dívají na mne skrz 
prsty. Žádný to nemůže pochopit, že by někdo nechtěl zůstat 
v Paříži! Ale já tu nezůstanu!“33 Život v Paříži s cestami po 

17 LA PNP, Fond AJ, 22. srpen 1910, Paříž. 
18 LA PNP, Fond AJ, 20. květen 1910, Paříž.
19 Nejdříve zde působil jako suplent, od roku 1905 jako mimořádný profesor a v roce 1907 byl jmenován řádným profesorem.
20 HORSKÁ 1996, s. 127.
21 LA PNP, Fond AN, 2. květen 1919.  
22 LA PNP, Fond AJ, 10. únor 1919, Paříž.
23 LA PNP, Fond AJ, 10. únor 1919, Paříž.
24 LA PNP, Fond AJ, 10. únor 1919, Paříž. 
25 LA PNP, Fond AN, 9. říjen 1921.  
26 LA PNP, Fond HJ, 12. červenec 1922.  
27 LA PNP, Fond AJ, 24. únor 1922, Paříž. 
28 LA PNP, Fond AJ, 1922, Paříž.
29 LA PNP, Fond AJ, 12. únor 1923, Paříž.
30 Jedná se o sochařku a malířku Zuzanu Čížkovou, která reprezentovala Českou republiku v letech 2006 a 2007.  
31 LA PNP, Fond AJ, 9. duben 1923, Paříž.
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Francii se výrazně promítly do  Boženčiny umělecké tvorby. 
V roce 1925 navštívila Bretaň − poloostrov Penmarch, měs-
ta Quimper nebo Saint-Malo. V témže roce Bretaň poprvé 
poznal i Jan Zrzavý, který ji přirovnal ke snu. Od poloviny 
20. let nastává proto obrat v jeho tvorbě, neboť začal malo-
vat krajiny, v nichž promyšleně budoval prostor a výrazově 
užíval barvy.34 „Francouzská a zvlášť bretaňská přímořská 
krajina, jejíž ovzduší přímo září světlem zesilovaným ještě 
odrazem a zářením moře, je spíš plastická než barevná.“35 

Dílo Boženy a Zrzavého z tohoto hlediska charakterizují 
styčné plochy, v nichž si však každý vytvořil vlastní umě-
lecký rukopis. 

V roce 1926 Jelínek konečně získal kulturně diplomatic-
kou pozici, neboť byl ustaven zástupcem Mezinárodního in-
stitutu pro duševní spolupráci36 v Paříži. Ačkoliv se jednalo 
spíše o funkci reprezentativní, vykonával ji až do svého od-
chodu do výslužby. Ve druhé polovině 20. let Božena s Jelín-
kem navštívili několik destinací v Provence, například Avi-
gnon, Marseille, Simiane-la-Rotonde nebo Saint-Raphaël. 
Zejména Avignon a jeho okolí Boženu okouzlily: „Avigno-
nem jsme nadšeni – celou krajinou – byla jsem jako vyjevená 
– kvetoucí mandloně, olivy a veliké kvetoucí keře … Moře 
je modré, zářivý den…“37  Podobně vnímala i cestu do Mar-
seille: „Cestu jsme měli pohodlnou krásnou – byl překrásný 
den a všude kvetly stromy, mandloně, meruňky a v hájích 
bylo žluto primulí.“38 Na cestách měla dostatečný prostor 
přijímat nové vjemy, které se prostřednictvím její umělecké 
tvorby transformovaly ve svébytnou krajinomalbu. „Dnes 
jsem chodila sama po kraji, mezi vinicemi, piniemi, loukami 
– bylo to kouzelné, na jedné straně na horách sníh, z druhé 
strany rudé hory sluncem osvětlené, dole jaro a všude plno 
modřenců. Kvetou hrachy a jahody.“39  

Od druhé poloviny 20. let se krajinomalba stala hlavní 
doménou Boženčiny tvorby. Do jejích děl v tomto období 
pronikl vliv krajinomalby francouzského malíře českého pů-
vodu Otakara Kubína (Othona Coubine) usazeného po první 
válce v Simiane-la-Rotonde. Zde objevil provensálskou kra-
jinu, její drsnou krásu, jíž se „upsal na celý svůj život“.40 Bo-
žena a Jelínek několikrát Kubína navštívili. Již první návště-
va na Boženu zapůsobila. „Ta divočina, sněhy na Alpách, 
a na loukách bílo narcisů, a na políčkách mezi žitečkem žluto 
a rudo tulipánů! … Když jsme dojeli do Simianu, bylo to jak 
zjevení – na oko úplná zřícenina na skalnatém kopci, sovy 
a sýčkové houkali – a pak ten zámeček.“41 Pro Boženu se 
jednalo o příležitost nahlédnout do jiného tvůrčího procesu 
a svou vášeň sdílet společně s dalším malířem, jenž ji doká-
zal vytvořit potřebné zázemí. „Madame bude malovat dle 

libosti, já mám veškeré potřeby dvakrát.“42 Kubín Boženu 
podporoval a oceňoval její dílo. „Jsou mi velmi sympatické 
Vaše práce a vidím v nich stopy cesty, kterou jsem i já šel.“43 

Jejich setkání Boženu umělecky nasměrovalo. Kubínova no-
voklasicistní krajinářská tvorba výrazně ovlivnila její malbu. 
Součástí jejich obrazů se stávají krajiny s neklidným obry-
sem kopců, rytmizované siluetou osamělých stromů. Po Ku-
bínově vzoru Božena usilovala o to, aby její plátna charakte-
rizoval zřetelně definovaný prostor, řazení a kumulace plánů, 
rozložení tvarů a atmosférická světelnost.44

Na Boženčino dílo měla vliv i díla Paula Cézanna, kte-
rá anticipovala principy kubismu, ostatně zaznívající také 
v tvorbě Kubína i Zrzavého.45 Cézanne se však více zamě-
řil na věrohodně zachycenou krajinu s důrazem na postižení 
její základní struktury, geometrických proporcí a barevných 
vztahů. V malbě Boženy se objevují podobné malířské postu-
py, k nimž patří rytmizace obrazové plochy prostřednictvím 
paralelních tahů štětcem a zvyšování dynamického napětí 
nakloněním krajin a nesymetrickým kombinováním symet-
rických objektů. Užité paralelní tahy, kladené vedle sebe, se-
stavené z opakovaných nánosů barvy, vykreslují a akcentují 
kompoziční detaily. Rytmizované, zřetelné, šikmé tahy vy-
tváří rezonanci ve spodní nebo horní části obrazu. Boženino 
umělecké dílo odpovídalo Cézannově rané krajinné tvorbě 
(rané období 1865 až 1874) a zčásti i období dosažení sou-
stavného rukopisu (impresionistické období 1875 až 1884).46  
Navíc podobně jako Božena si Cézanne ke krajině udržoval 
celoživotní vztah, krajinomalba byla formou uklidňujícího 
kontaktu se světem, k níž se dopracoval od narativní mal-
by. Poslání malíře spatřoval ve studiu a pozorování přírody 
− „malíř se má cele věnovat studiu přírody“.47 Podobně se 
vztahovala k přírodě i Božena, která v ní nacházela saturaci, 
identitu a jistotu důvěrně známého. 

Na přelomu 20. a 30. let nastala další proměna Boženčina 
díla, a to návrat k realistické malbě, české krajině a zátiší. Její 
tvůrčí rukopis odpovídal tradiční malbě a utvářel se v opozi-
ci k výtvarné avantgardě. Božena v krajinomalbě nacházela 
inspiraci v Hronově, v rodišti svého manžela v Příbrami nebo 
v horských vesnicích.48 Tentokrát se však Božena přiblížila 
strukturálnímu realismu, v němž dynamické tahy štětce tvoří 
nepravidelné shluky, jež víří po ploše obrazu. Vzájemným 
prorůstáním reliéfních a plastických struktur vzniká třetí roz-
měr, jenž až svádí k haptickému kontaktu s malbou. V roce 
1931 Jelínek odešel do trvalé výslužby. Poslední diploma-
tické funkce experta při Mezinárodním institutu pro duševní 
spolupráci je zbaven v červenci 1932. Od této doby se věnu-
je literatuře a vlastním kulturním aktivitám. Božena se v té 

32 LA PNP, Fond AJ, Velikonoční pondělí 1923, Paříž.
33 LA PNP, Fond AJ, 24. říjen 1922, Paříž.
34 VÍTKOVÁ 2009.
35 ZRZAVÝ 1990, s. 58.
36 Mezinárodní institut pro duševní spolupráci vznikl v roce 1924, fungovat začal až roku 1926. Jeho financování zajišťovala francouzská vláda, podléhal 

i silnému francouzskému vlivu. Úkolem institutu bylo provádět rozhodnutí a doporučení Mezinárodního výboru pro duševní spolupráci. Oba tyto orgány 
jsou považovány za předchůdce UNESCO.  

37 LA PNP, Fond AJ, pohlednice, 1928.
38 LA PNP, Fond AJ, 21. březen 1928, Marseille. 
39 LA PNP, Fond AJ, 26. květen 1928, Saint-Raphaël. 
40 SIBLÍK 2000, s. 38.
41 LA PNP, Fond AJ, 15. duben 1928, Avignon. 
42 LA PNP, Fond HJ, 4. březen 1929.
43 LA PNP, Fond HJ, 17. květen 1930. 
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době snažila uplatnit v českém výtvarném prostředí, kde její 
první samostatná výstava proběhla již roku 1924 v Topičově 
salonu v Praze.49 Dílo Boženy bylo kritikou přijato pozitiv-
ně. „Božena Jelínková svým souborem obrazů debutovala 
velmi šťastně. Její umění dorostlo v Paříži a mnohoslibně 
se rozvětvilo v žánru společenském, rodinném, mondenním 
a vůbec v sociálním žánru v širokém smyslu dnešního, varem 
kolotajícího života.“50 Následovaly další samostatné výsta-
vy roku 1931 a 1940.51 Božena byla zastoupena na mnoha 
dalších výstavách, zejména jako členka Spolku výtvarných 
umělců Mánes.52 Na výstavách prezentovala převážně zátiší, 
provedená pastózně, sytými a tlumenými barvami. „Nejvíce 
se vrací ke květinám jarním. (…) Jsou přesné, kreslené tuž-
kou, modelované barvou, mají smyslovou hodnotu žijícího 
organismu.“53 

***

Deskripce a interpretace umělecké tvorby Boženy Jelínkové- 
Jiráskové rozšířená o obsahovou analýzu její koresponden-
ce umožňuje pochopit její spontánní, introvertní, vnímavou 
a citlivou duši, která koexistovala vedle činorodé, ambi- 
ciózní a patriarchální osobnosti Hanuše Jelínka. Navzdory 

tomu, že byla nucena žít ve stínu profesních a osobních as-
pirací svého manžela, její výtvarné dílo od 30. let do 40. let 
zaznamenává uznání v českém prostředí. Výmluvně o tom 
svědčí Kubínovo ocenění: „Drazí přátelé, nechte mě na po-
čátku provolat slávu paní Božence! Třikrát sláva jí!!! A teď 
co bych měl psát ještě víc o jejím malování? Jen to aby kula 
železo, dokud je červené a pracovala pilně. Vidíte, madame, 
jak pěkně malujete kytky. Já Vám to říkal a teď Vám to celá 
Praha říká.“54 

Od předválečných let doprovázela Jelínka řada zdravot-
ních komplikací, které Boženě přinesly těžkosti a trápení. 
„Je mně strašně úzko. Dr. Král myslí, že je to srdce – rentge-
nem zjistil rozšíření aorty i trochu srdce.“55 Po smrti svého 
manžela v roce 1944 je Božena i nadále umělecky aktivní. 
Ve své tvorbě zůstává věrna zejména květinovému zátiší. 
O hodnotě jejího výtvarného díla svědčí skutečnost, že Bo-
ženčiny obrazy a kresby jsou pravidelnou součástí výstav 
reprezentující české výtvarné umění.56 

Život a dílo Boženy Jelínkové-Jiráskové však není pou-
ze dokladem výtvarného talentu, který se dokázal prosadit 
v mezinárodním kontextu, ale také genderovým svědectvím 
o ženě limitované patriarchálním světem mužů.57 

44 ŠÁLKOVÁ 2006.
45 ŠÁLKOVÁ 2006.
46 MACHOTKA 2014.
47 KENDALL 2005, s. 159.
48 PACHMANOVÁ.
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Le peintre tchèque Božena Jelínková-Jirásková : Vivre et 
peindre en marge d’un monde masculin

Cette étude porte sur la vie et l’œuvre de Božena Jelínková-Jirásková 
(1880–1951), décrites et interprétées sur la base d’une analyse de 
contenu de sa correspondance et de sa création. Sont abordées ici 
les étapes fondamentales de la vie et de l’évolution artistique de cet-
te femme sous l’influence de son père, l’écrivain Alois Jirásek, puis 
aux côtés de son mari Hanuš Jelínek, diplomate et écrivain. Selon 
un mouvement chronologique, cette contribution retrace les étapes 
de l’éducation de Božena, puis décrit sa vie à Paris, montre le rôle 
qu’elle a joué dans certaines expositions, présente son entourage et 
évoque les courants artistiques qui ont influé sur sa peinture. À cet 
égard, ce sont notamment les œuvres de Paul Cézanne et d’Otakar 

Kubín (Othon Coubine), personnage avec lequel elle est longtemps 
restée en contact, qui ont inspiré le travail de Jelínková-Jirásková. 
Son œuvre entière a pour thème central le paysage, à travers lequel 
elle cherche son identité, son assurance, ainsi que l’intimité de ses 
origines. 

L’un des objectifs de cette étude est également de suivre 
le développement artistique conduisant Jelínková-Jirásková de 
l’impressionnisme au réalisme et à l’art figuratif, puis sa tendance à la  
peinture de paysage néo-classique et son retour à la peinture 
réaliste, au paysage tchèque et à la nature morte. 

Enfin, Božena Jelínková-Jirásková est présentée ici comme  
l’une des premières femmes peintres professionnelles tchèques 
à avoir connu succès et reconnaissance dans le milieu artistique 
tchèque et français.
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