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ABSTRAKT 

 

V této diplomové práci se zabývám genderovou analýzou knihy Women Who Run 

With the Wolves, jejíž autorkou je Clarissa Pincola Estés. Tato kniha v sobě podle mého 

názoru zahrnuje potenciál využití jak pro studijní účely, tak pro běžný život, neboť  

se jedná o interpretační esejistiku, stojící na pomezí odborného textu a beletrie.  

Ve své diplomové práci vycházím především z teorií Annis Pratt, Pam Morris a Judith 

Fetterley. Jelikož zde Estés klade velkou pozornost na význam archetypů, využívám právě 

těchto klíčových teoretických konceptů, které nejprve interpretuji v teoretické části,  

a následně na ně zaměřuji stěžejní pozornost i v analytické části této diplomové práce. 

Estés je značně ovlivněna analytickou psychologií Carla Gustava Junga, proto se 

v analytické části práce zaměřuji na to, v čem Jungovo klasické pojetí reprodukuje, a které 

koncepty naopak pojímá subverzivně. Současně se snažím poukázat na to, v čem se přístup 

Estés shoduje, či naopak rozchází s dalšími autorkami, zabývajícími se archetypální 

problematikou. Zároveň se zde zabývám identifikováním dalších konceptů, převážně 

feministických teorií, které diskurs textu ovlivnily. Cílem práce není literární analýza 

jednotlivých příběhů, nýbrž kritické zhodnocení toho, jak tyto příběhy interpretuje autorka 

knihy a jaký přikládá význam jednotlivým archetypům, které se zde objevují. Zároveň  

se snažím o shrnutí toho, které její koncepty mohou mít pozitivní a posilující význam  

pro ženské sebeuvědomění a jakým způsobem je Estés interpretuje. 

 

Klíčová slova: archetypy, archetypální analýza, kvalitativní analýza textu,  

vzdorné čtení, archetyp Divošky, Carl Gustav Jung, feministická spiritualita, 

ekofeminismus 

  



 

ABSTRACT 

 

In this thesis, I focus on the gender analysis of a book called Women Who Run with 

the Wolves by Clarissa Pincola Estes. In my opinion, this book can be used both  

as study material and in one's personal life since it’s a interpretative essayist which is  

in between a scientific text and fiction. In my thesis, I expand theories of Annis Pratt, Pam 

Morris, and Judith Fetterley. Since Estes puts a lot of focus onto the importance  

of archetypes I interpret them in the theoretical part and afterward, I put my full focus onto 

them in the analytical part of the thesis. 

 

Estes is strongly influenced by the analytical psychology of Carl Gustav Jung, 

because of this I focus on the subject, about which Jung’s classical texts are about  

and which concepts can be taken subversive. At the same time, I am trying to point out  

in what sense was the Estés approach similar or vice versa is different from the other 

authors dealing with the archetypal issue. While working on the other topics mentioned 

above I am working on identifying other concepts, mainly feminist based theories, which 

influenced the discourse of the text. The main goal of this thesis is not a literary analysis  

of every single story, but a critical evaluation of how the author interprets the stories and 

what is the meaning of each archetype. While working on the thesis I am trying to recap  

of which concepts might have a positive strengthening outcome for female self-awareness  

and in which way is the Estés interpreted. 

 

 

Keywords: archetypes, archetype analysis, qualitative analysis of the text, resisting 

reading, Wild Woman archetype, Carl Gustav Jung, feminist spirituality, ecofeminism 
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ÚVOD 

1.1 Archetyp Divošky a touha po nespoutanosti 

Podstata knihy Women Who Run With the Wolves od Clarissy Pinkoly Estés je 

založena na příkladech několika ústně tradovaných příběhů, které autorka převádí  

do písemné formy, a následně jejich obsah analyzuje. Podle ní jsou totiž ,,prostředky k 

uzdravení či obnovení jakékoliv ztracené psychické síly obsaženy v příbězích.“ 1 (Estés, 

1997: 15). Způsob, jakým Estés přistupuje k analýze příběhů uvedených v knize a jaký 

význam jim přikládá, je silně ovlivněn jungiánskou psychologií. Což je patrné především 

z přikládání důležitosti a významnosti archetypům a symbolům uloženým v kolektivním 

nevědomí. Podle autorky v sobě každý příběh skrývá poučení, které nám může pomoci ke 

skrytým archetypům nalézt cestu. Příběhy nás rovněž vedou k lásce a poznání a ke 

skutečnému životu znalé divoké ženy. Smyslem knihy je dle slov autorky zamyšlení a 

následné dosáhnutí vlastní přirozené svobody, současně s péčí o sebe i o ostatní. Nabádá 

tak ženy, aby v sobě probudily Divošku, která představuje především návrat 

k instinktivnímu životu a hlubinným vědomostem. Estés zastává názor, že divoká 

přirozenost nevyžaduje konkrétní společenské postavení, vzdělání, životní styl ani barvu 

pleti; Divoška totiž náleží všem ženám (Estés, 1997: 20-22). 

1.2 Reflexe vlastní pozicionality a zdůvodnění výběru práce 

Ve své diplomové práci jsem se rozhodla zaměřit na uvedené téma hned z několika 

důvodů. Za nejvýznamnějších z nich považuji ten, že kniha Women Who Run With the 

Wolves pro mě představuje jakýsi pomyslný osobní mezník, na kterém mohu viditelně 

sledovat, jakým způsobem a směrem se vyvíjí mé vlastní myšlení. S čímž úzce souvisí  

i formování osobního postoje k genderové problematice. V této souvislosti považuji  

za nezbytné přiblížit svou vlastní pozicionalitu. Analýzu provádím z pozice bílé, 

 

1  V případě citací Estés se jedná o autorský překlad. Z důvodu, že český překlad knihy od 

nakladatelství Pragma (1999) považuji za poměrně nepřesný, vycházím ve své diplomové práci z anglického 

originálu Women Who Run With the Wolves. 
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středoevropské, heterosexuální ženy ze střední třídy, za důležitou kategorii vnímám 

v tomto případě i dosažené vzdělání, což se následně pokusím objasnit. S knihou jsem se 

poprvé setkala před šesti lety, kdy jsem byla genderovou problematikou prozatím zcela 

netknutá. Rovněž mi chybělo i povědomí o metodě vzdorného čtení. Proto jsem tehdy 

obsah knihy vstřebávala zcela nekriticky a i význam jednotlivých příběhů vnímala ve 

velmi podobných intencích jako samotná autorka. Jedním z možných zdůvodnění připadá 

v úvahu zaměření mého předchozího vzdělání, kterého jsem dosáhla v oboru psychologie. 

Během tehdejšího studia jsem se utvrdila v tom, že psychologickým přístupem, který mě 

oslovuje nejvíce, je právě analytická psychologie Carla Gustava Junga.  

S první knihou tohoto autora jsem se setkala v poměrně brzkém věku, již v době 

studia na základní škole, a už tehdy mě jeho učení poměrně významně oslovilo. I přesto, že 

jsem se nedokázala vyhnout zmatenosti, která mě během prvního setkání provázela ve 

velké míře, tato četba na mě zanechala velký dojem, a k některým jeho dílům jsem se v 

průběhu dalších let opakovaně vracela. Pokaždé jsem zde nacházela nové významy v 

souvislosti s nabývajícími vědomostmi, které jsem si během studia psychologie 

osvojovala. Obdobně jako v případě knihy od Estés jsem i Jungovy teorie dříve vnímala 

nekriticky; téhož času mě ani nenapadlo hledat v jeho teorii jakékoliv nedostatky. Proto 

jsem si ve spojitosti s diplomovou prací položila, dle mého názoru, poměrně nesnadný 

úkol, vrátit se nejdříve k několika Jungovým významným dílům ještě jednou, a podrobněji 

zkusit znovu přezkoumat jejich obsah, tentokrát však očima kritické čtenářky. Musím 

přiznat, že pro mě zprvu bylo dosti obtížné překonat své vlastní iluze a číst tyto knihy 

opravdu takzvaně ,,proti srsti“. Nakonec jsem se však od některých svých zavedených 

myšlenkových vzorců dokázala oprostit a velice mě překvapilo, ba téměř až šokovalo, že 

mnohé z tezí, které jsem nyní shledala jako problematické, jsem dříve vnímala jako zcela 

,,přirozené“ a neměnné. 

Stejný postup se pokusím aplikovat i v případě analýzy knihy Women Who Run With 

the Wolves, respektive se zaměřím na výklad jednotlivých příběhů samotnou autorkou. 

Pozornost budu věnovat především tomu, zda zde Estés zohledňuje také genderovou 

problematiku, případně jakým způsobem s ní pracuje a jakou důležitost ji přikládá. Jelikož 

analyzovaný text věnuje přednostní pozornost archetypům, k samotnému rozboru budu 

přistupovat prostřednictvím právě těchto klíčových teoretických konceptů. K literární 

analýze textu využívám především metodu vzdorného čtení podle Judith Fetterley. Užitou 
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metodologii dále více rozvádím v analytické části textu. Na první pohled se jeví, že pojetí 

archetypů je u Estés esencialistické. Pozornost proto zaměřím na to, jaké nuance se u Estés 

objevují mezi jejím a klasickým pojetím archetypů Carlem Gustavem Jungem i dalšími 

teoretickými přístupy ke kategorizaci archetypů v podání Aniss Pratt, Pam Morris, ale i 

jiných významných autorek. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Vymezení základních pojmů a užitých konceptů 

2.1.1 Gender a feministické teorie 

Pojetí genderu jako analytické kategorie obdobně jako řada autorů a autorek, 

přiklánějící se k jejímu chápání na základě konstruktivistické teorie, nevnímám jako 

kategorii pevně vymezenou, homogenní a neměnnou, ale naopak jako individuální, fluidní  

a mnohotvárnou. Uvědomuji si, že je nutno brát v potaz i determinanty podílející se  

na jejím utváření, mezi které patří zejména podmíněnost kulturní, historická i diskurzivní. 

Jak upozorňuje Knotková-Čapková, součástí tohoto přístupu je i nutnost vlastní kritické 

reflexe a současně uvědomění si nerovností na základě uměle stanovené hierarchie  

a odmítnutí podílet se na posilování takto vzniklých nespravedlností (Knotková-Čapková, 

2011: 14-16). V souvislostí se zaměřením své diplomové práce považuji za nezbytné 

charakterizovat i esencialistické pojetí genderu, které je značné například v určitých 

proudech ekofeminismu a feministické spirituality, jimiž se detailněji zabývám 

v následujících kapitolách. Esencialismus se vyznačuje dichotomním přístupem 

v kategorizaci maskulinity-feminity a současnou homogenizací skupin ,,ženy“ a ,,muži“ 

(Knotková-Čapková, Kynčlová, Matonoha: 8-9).  

Za hlavní podstatu feministického přístupu považuji uvědomění si, že nerovnosti ve 

společnosti jsou konstruovány, a následně dále udržovány na základě určitých psychických 

i sociálních mechanismů, které je nutno změnit (Morris, 2000: 11). Zároveň jsem si 

vědoma, že pro feministický přístup je nezbytné respektování plurality názorů. Někteří 

autoři a autorky proto pojednávají raději o feminismech, než o feminismu, neboť se 

nejedná o homogenní hnutí a konkrétní feministické proudy tak mohou k jednotlivým 

problematikám zaujímat odlišný přístup. Společnou myšlenkou však zůstává téma 

postavení žen ve společnosti (Jarkovská, 2004: 23). Následně se podrobněji zmíním o 

proudech feministické spirituality a ekofeminismu, neboť se jedná o koncepty, které 

viditelně ovlivnily samotnou Estés a těchto tezí využívá ve výkladu zmíněných příběhů 

v knize Women Who Run With the Wolves. 
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2.1.2 Feministická spiritualita 

Hlavní společnou myšlenkou spirituálního feminismu je ,,odmítání patriarchálních2 

náboženství, která diskriminují ženy“ (Sokolová, 2004: 210), spočívající především 

v kritice dualismu.  Za zdroj spirituality je zde považována zkušenost a důraz je kladen na 

sjednocení ducha a přírody. Součástí je rovněž snaha učit se rozpoznávat útlak a za účelem 

vysvobození jednat takovým způsobem, aby mu bylo možno čelit. Spirituální feminismus 

je často spjat také s rituály oslav ženství, mateřství i jednotlivých životních stádií ženy. 

Poněvadž se nejedná pouze o jeden ucelený myšlenkový proud, jednotlivé teze různých 

duchovních směrů se od sebe mohou odlišovat (tamtéž: 210). 

Významnou autorkou zabývající se feminismem, teologií a spiritualitou je Mary 

Daly3. Ačkoliv absolvovala studium katolické teologie, její kritika katolické systematické 

teologie je velice radikální. Hlavní problematiku Daly spatřuje v samotné hierarchii 

křesťanství, zejména v pojetí Boha jako Otce. Teologie a etika je podle ní vůči ženám 

značně represivní, neboť: ,,když Bůh je muž, tak muž je Bůh.“ (Daly, 1974: 19). Mužský 

symbolismus pro Boha tak zásadně posiluje a prohlubuje sexuální hierarchii. Celý 

koncepční systém teologie považuje za mužský produkt, jenž má sloužit zájmům 

patriarchální společnosti. Ačkoliv některé feministky označují boha ženským zájmem 

,,ona“, podle Daly se nejzásadnější změna musí odehrát v samotném bytí a sebepojetí žen 

(tamtéž: 4, 19). Daly zde klade velký důraz na význam sesterství. Domnívá se, že podstata 

ženského přátelství se zásadně liší od mužského přátelství, které je závislé na 

mimořádných událostech a násilí. Na rozdíl od bratrstev tedy není sesterstvo podmíněno 

existencí nepřátelství v souvislosti s válečnými konflikty. Podstatou sesterstva podle Daly 

 

2   Za nezbytné považuji vymezit koncept pojmu patriarchát. Ačkoli s tímto pojmem operuji v 

analytické části diplomové práce, zdůrazňuji, že si uvědomuji, že mu nelze přiřazovat univerzální podstatu, 

neboť každá teorie či interpretace je formulována v určitém ideologickém prostředí. Ztotožňuji se s 

vyjádřením Oates-Indruchové, že se nikdy nedá hovořit o neutrálním názoru, poněvadž: ,,každý názor 

vychází z nějakého systému hodnot a rozdělení moci.“ (Oates-Indruchová, 1998: 10). V analytické části 

konkrétně pojem patriarchát využívám v souvislosti s vyjádřením modelu mužské hegemonie. 

3  Jako další významné autorky, jež feministickou teologii zapojují do kulturního, politického i 

teologického kontextu, lze připomenout Rosemary Radford Ruether či Carter Heyward. 
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je odmítnutí sebepodceňování a emocionální závislosti na mužích, samo o sobě tedy 

představuje začátek osvobození (tamtéž: 59-60). 

Další významnou představitelkou feministické spirituality je Ann Belford Ulanov, 

která se z feministického hlediska zabývá především otázkou identity a tzv. femininna. 

V knize Pramatky Ježíše Krista věnuje pozornost čtyřem ženám: Támar, Rachab, Rút a 

Bat-šebě, jež označuje za Velké matky náboženských dějin, a zároveň je vnímá jako 

pramatky Boží, které jsou předobrazem Marie (Ulanov, 2003: 7). Výše jmenované Ježíšovi 

pramatky dle Ulanov představují dlouho opomíjené ženské prvky (tamtéž: 11). Pojmem 

femininní Ulanov rozumí ,,základní modus lidského bytí, který existuje v nás všech bez 

ohledu na pohlaví nebo sexuální orientaci, který nás vtahuje do středu věcí, místo aby nás 

stavěl do abstraktní vzdálenosti od nich.“ (tamtéž: 14). Ulanov zde využívá Jungovu 

myšlenku synchronicity ve spojitosti s významem rodokmenů, současně se zde odkazuje i 

na Franz (tamtéž: 10-12). Zároveň také používá dichotomního pojetí ,,mužství“ a 

,,ženství“. Neztotožňuje se však s Jungovým hierarchickým pojetím mužské nadřazenosti, 

ale naopak v tomto ohledu zaujímá profeminní přístup. Feminní vědomí, jež je podle ní 

spojeno s intenzivními city a nevědomými mentálními procesy diferencuje od vědomí 

maskulinního. Zároveň se domnívá, že femininno bylo doposud velice zanedbáváno a jeho 

absence je znatelná v diskriminačním jednání vůči ženám. Mnohé ženy se důsledkem toho 

mohou potýkat s pocity méněcennosti v souvislosti s jejich vlastním tělem, stejně tak jako 

s potíží prosadit se, prožíváním kompenzačního hněvu, či pocitem nepochopení ze strany 

mužů. Ulanov je přesvědčena, že femininno stejně tak jako ženám náleží i mužům, kterým 

konfrontace s metaforikou femininna může rovněž zapříčinit řadu obtíží, jako je prožívání 

zlosti, zmatku, netrpělivosti, či strachu z nejistoty. Autorka jej tedy staví do souvislosti 

s lidskou psýché (tamtéž: 23-24).  

Ulanov si zde klade za cíl upozornit na dopad opomíjení femininního modu a 

zároveň přiblížit jeho spjatost s postavou Ježíše Krista, který ačkoliv je jako člověk muž, 

nese v sobě i velké zastoupení ženské složky. Pramatky Boží jsou s Ježíšovým kontinuem, 

a zároveň i vzájemně mezi sebou, propojeny prostřednictvím motivů a napomáhají 

odkrývat i méně viditelné a temnější aspekty femininna, které jsou však pro život stejně 

důležité jako ty, jež jsou vnímány jako žádoucí. Konkrétně mezi ně Ulanov zařazuje 

troufalost, iniciativu, odhodlanost, vytrvalost, ale i horoucí oddanost, jimiž se podle ní 

zmíněné Kristovy pramatky vyznačují. Všechny rovněž poznávají hanbu jako důsledek 
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provinění se proti regulérním svazkům, ať už se jedná o zradu, cizoložství či prostituci 

(tamtéž: 20). 

2.1.3 Ekofeminismus 

Renzetti a Curran definují ekofeminismus4 jako hnutí feministické spirituality, jehož 

společnou charakteristikou je především vnímání nadvlády nad ženami v souvislosti 

s nadvládou nad přírodou. (Renzetti a Curran, 2003: 455). Charakteristická je pro tento 

směr kritika dualismu a hierarchického myšlení s cílem osvobození žen i přírody 

z patriarchální nadvlády. Termín ekofeminismus byl prvně užit francouzskou feministkou 

Francoise d’Eaubonne, která dala za vznik tezi: ,,enviromentalismus je feministické téma“, 

vystihující spojitost mezi diskriminací žen a přírody (Dražilová, 2004: 215). Nejedná se 

však o jediné téma, kterým se ekofeminismus zabývá. Ekofeministky se rovněž angažují 

v bojích proti dalším nespravedlnostem světa, jako je například rasismus či (ne)práva dětí. 

O jejich nápravu se snaží aktivně zasadit i formou různých demonstrací či protestů. 

Zastánkyně ekofeminismu preferují možnost tolerance různorodostí, rozmanitosti světa a 

pluralitu názorů před jednostrannou nadřazeností, prostřednictvím etického přístupu, péče 

a vzájemné spolupráce. 

Ekofeminismus v sobě však podle Dražilové dále zahrnuje různé směry, které se od 

sebe mohou navzájem odlišovat, poněvadž každý z nich může být ovlivněn dalšími 

feministickými tezemi. Příkladem je postoj k obecné premise 5 , že ,,ženy mají blíže 

k přírodě (jsou citlivější, slabší a i svou tělesností blíže k přírodě – například menstruují, 

rodí, pečují o děti), a muži mají naopak blíže k lidskému (jsou racionálnější, silnější a 

jejich doménou je spíše duševno).“ (Warren in Dražilová, 2004: 217-218). Zatímco 

některými je tento výrok považován za příklad stereotypního a sexistického myšlení, další 

 

4 Estés ve svých teoriích z konceptů ekofeminismu vychází, přiřadit ji však lze spíše k období druhé 

feministické vlny. Hlavní zájem o ekofeminismus ze strany feministických autorek se však dostavil až v 

průběhu třetí vlny v souvislosti s Judith Butler a její performativní teorií genderu. 

5 Premisy na které Dražilová odkazuje na počátku 90.let popsala a shrnula americká filozofka Karen J. 

Warren. Tyto zmíněné premisy jsou podle ní v západní společnosti zneužívány k ospravedlňování 

nadřazenosti mužů nad ženami (Warren, 1997). 
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skupina ekofeministek se s ním ztotožňuje a je přesvědčena, že právě díky své spřízněnosti 

s přírodou a vrozené emocionalitě jsou schopny zachránit svět před ekologickou krizí a 

jsou stvořené k péči o přírodu prostřednictvím lásky a soucitu. Mnoho z těchto feministek 

oslavuje ženství, návrat ke kořenům, k tělesnosti a půdě, aby v sobě díky svému vnitřnímu 

hlasu mohly znovu naslouchat i hlasu přírody (tamtéž: 219-220). Dražilová rovněž 

zmiňuje, že aktuálně se někteří autoři a autorky distancují od původního termínu 

ekofeminismus a namísto toho volí označení ,,gender a enviromentalismus“, neboť 

diskriminace v důsledku nesprávných stereotypů se nemusí týkat pouze žen, ale může se 

vztahovat i na muže či zvířata (tamtéž: 223-224). 

Jednou z hlavních představitelek současného politického hnutí usilující o udržitelnost 

ekologického systému a současně o mír a spravedlnost je ekofeministka a environmentální 

aktivistka Vandana Shiva. Ta se staví do silné opozice proti přístupu tzv. korporátní 

globalizace, kde jsou hlavní motivací především zisky a přístup k planetě jako 

k soukromému vlastnictví. Tento přístup je podle ní založen na násilí, vyvlastňování, 

vyloučení a nedostatku. Toto vylučování přirovnává k novodobému otroctví, jehož 

důsledkem je popírání samotného práva na život. Privatizací služeb a veřejných statků jsou 

podle Shivy lidé okrádáni nejen o ekonomické, ale zároveň i o kulturní jistoty6 (Shiva, 

2016: 16-19). Důsledkem politiky, vědy i dopadem moderních technologií podle Shivy 

dochází k vykořisťování. 

Shiva zaměřuje svou analýzu na postavení indických žen a upozorňuje na rozdílný 

přístup k přírodě a zároveň k ženám mimo západní společnost. Násilí vůči přírodě dává do 

přímého vztahu s marginalizací žen tzv. třetího světa, prostřednictvím zkoumání jejich 

postavení vůči přírodě. Zároveň přikládá důraz na význam žen coby strážkyň a 

podporovatelek kultur života, které jsou v čele hnutí na obranu vody, biodiverzity či hnutí 

 

6  Vyjádření Shivy k udělení Nobelovi ceny Robertu Solowi v roce 1987 ve Stockholmu bylo 

následující: ,,Ekonomický „růst“ prezentovaný maskulinním modelem je zaprodán nárůstu peněz a kapitálu 

založeném na zničení ostatních druhů bohatství, jako je bohatství tvořené přírodou a ženami. V tomto 

pohledu příroda jako taková nemá žádnou hodnotu, pokud není kontrolována a využívána západní mužskou 

vědou a ženy a lidé odjinud než ze západu neprodukují žádnou hodnotu, poněvadž oni, stejně jako příroda, 

nemají vnitřní a intelektuální  či ekonomickou hodnotu: oni jsou představitelé ignorace a pasivity, zatímco 

západní muž je nositelem vědění a vývoje.“ (Shiva, 1991: 218-219) 
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za práva na potraviny. S tím je úzce propojena i otázka genderové nerovnosti. Autorka 

varuje především před přístupem k jejich postradatelnosti, který podle ní plyne 

z patriarchálních systémů, udržovaných skrze politické a ekonomické systémy, či 

náboženství. (Shiva, 2016: 181-183). 

Jak jsem již uváděla, Shiva se domnívá, že každá oblast lidské aktivity zatěžuje jak 

ženy, tak přírodu. Jako možné řešení navrhuje odlišnou cestu v podobě udržitelnosti a 

zachování harmonie, jež umožňuje přežití a osvobození nejen přírody, ale zároveň i žen a 

mužů. Zajištění si svého života a zachování existenčních hodnot podle ní souvisí se snahou 

zasáhnout proti dehonescenci kulturní i biologické rozmanitosti. Mezi hlavní principy patří 

chránění ekologických procesů, kulturní rozmanitosti a vytváření podmínek pro mír. 

Zestručněně uvádím konkrétní principy, které Shiva v knize podrobněji definuje: první 

zásadou je právo na identitu, inteligenci a integritu; nikdo nemá právo s druhými 

manipulovat, či z nich tvořit objekty svého vlastnictví. Rovněž je povinností chránit 

ekologické procesy na Zemi a bránit biologickou i kulturní rozmanitost; bez rozmanitosti 

by totiž podle Shivy ani žádné lidstvo nebylo. Také zdůrazňuje, že všichni tvorové mají 

přirozené právo na zachování existence. Dalším nepostradatelným bodem je podpora 

lokální ekonomiky, která by měla být živou ekonomikou, založenou na pluralistických 

systémech, fungujících ve prospěch obecného blaha. Nezbytně nutná je také demokracie 

každodenního života. Dále by živé kultury měly prosazovat mír; být založeny na 

důstojnosti, respektu, úctě k životu, a vytvářet svobodný prostor (tamtéž, 25-28). 

V neposlední řadě je funkcí Demokracie Země sdružovat ke spolupráci a empatii: 

,,Demokracie Země uznává posvátnost života u všech tvorů a u všech lidí bez ohledu na 

třídu, pohlaví, náboženství nebo kastu.“ (Shiva, 2016: 23-24). 

2.2 Literární teorie v pojetí ženských autorek 

Pam Morris je přesvědčena, že na to, jak společnost funguje v neprospěch žen může 

poukázat i analýza literárních děl, neboť literatura utváří prostřednictvím slov obraz již 

existující skutečnosti. Morris však zároveň varuje před pojetím vykreslované skutečnosti 

jako univerzální, poněvadž zde může docházet ke sporům ideologií a bojům řady 

protichůdných názorů. Samotné chápání těchto zkušeností je totiž definováno vytvořenými 

kulturními normami a hlavním nástrojem, jak jsou tyto hodnoty dále předávány, je jazyk 

(Morris, 2000: 17-18). Jedním z hlavních cílů feministického zájmu o literární oblast je 
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právě snaha o zjištění, ,,jak se literatura jako kulturní projev místo pouhého zachycování 

stávající povahy života žen může podílet na vytváření významů a hodnot, které odsuzují 

ženy k nerovnosti.“ (tamtéž: 19). Dále Morris poukazuje na to, že díla psaná muži často 

staví ženské hrdinky do podřadné pozice, kdy je submisivní způsob jejich chování 

považován za očekávaný a dokonce vyžadovaný. 7  

Vzhledem k zaměření své diplomové práce následně stručně přiblížím, jak Morris 

nahlíží na literaturu psanou ženami. V první řadě se domnívá, že literatura nabízí pro ženy 

možnost, jak dosáhnout rovnováhy v pojetí určitých oblastí, ke kterým literatura psaná 

muži přistupuje mnohdy velmi diskriminačně. Jedná se například o ženskou sexualitu, kde 

by ženy naopak měly mít možnost svobodně oslavovat rozkoš s ní spojenou a beze studu 

se vyjadřovat i ke kráse ženského těla, aby tím popřely stereotypní vnímání svobodné 

ženské sexuality jako necudné, hříšné a neženské. Důležitá je rovněž touha po prožitku 

jisté kontinuity a pospolitosti, ve spojitosti s uvědoměním si společného hlasu a identity 

(tamtéž: 71-78). Morris současně upozorňuje, že na tato témata by se však mělo nahlížet 

spíše jako na ,,elementy estetiky opozice“, než jako na univerzální znaky charakteristické 

pro veškerou literaturu psanou ženami (tamtéž: 99).  

Rovněž Hélène Cixous se domnívá, že literární oblast je prostorem, ve kterém 

dochází k reprodukci útlaku žen, neboť zde nikdy neměly prostor k vyjádření toho, co 

chtějí ony samy. Nabádá tedy ženy k tomu, aby psaly a nenechaly se ničím ani nikým 

zastavit: ,,Piš sebe samu, tvé tělo musí promluvit.“ (Cixous, 1995: 14). Žena pode ní musí 

vpravit do textu sebe samu a začlenit se tak do světa i do historie. Svým psaním tedy žena 

může odvyprávět a odkrýt i svůj vlastní příběh. Cixous je přesvědčena, že psaní v sobě 

skrývá možnost vyvolat změnu a skutečné ženské texty psané ženami vyvolávají v mužích 

strach. Ženské psaní v sobě podle ní skrývá potenciál nového, rebelantského způsobu 

psaní. 8  

 

7 O tom, jak Morris interpretuje vyskytující se archetypy v jednotlivých dílech převážně mužských 

autorů následně detailněji pojednávám v kapitole 2.4.3 Pojetí archetypů v podání ženských autorek. 

8 Cixous pro to užívá označení ,,krást a létat“, které podle jejího výkladu znamená dát jazyku křídla 

(Cixous: 1995: 17). 
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Psaní tak pro ženy představuje způsob získat zpět pro sebe jejich tělo, které jim patří. 

Podle Cixous byly vedeny muži k tomu, aby se vzájemně nepřátelily s ostatními ženami a 

tím svou moc obracely samy proti sobě. Je tedy nezbytné tyto stará schémata opustit a 

vysvobodit z nich novou ženu, která bude konečně sama sebou a vymaní se tak z podřadné 

role pouhé ,,služebnice“. To, co si žena myslí, zapisuje dle Cixous svým tělem. V dějinách 

však byly ženy na dlouhou dobu umlčeny, a tak žily jen ve svých snech a umlčených 

tělech, a těly odpovídaly i na domestikaci rodinnou výchovou, či během manželství. Pokud 

bude žena psát, má tak možnost znovu se vrátit ke svému odcizenému tělu, což má pro ni 

individuální přínos. Psaní současně přináší ženám možnost iniciovat se v politickém 

procesu, a hájit tak svá vlastní práva. Jen tím může vystoupit z pasti mlčení, vymezit svou 

pozici vůči patriarchální hierarchii a prolomit tento diskurs, kdy psaní je vnímáno jako 

doména mužů, která je současně utvářena i jejich jazykem (tamtéž: 12-16). 

Za stěžejní považuji na tomto místě objasnění metody vzdorného čtení od Judith 

Fetterley, neboť jí uplatňuji zejména při archetypální analýze vybraných děl C. G. Junga, 

kde se prostřednictvím tzv. čtení proti srsti snažím dosáhnout o odpoutání se od 

stereotypního uvažování a vymezení se vůči esencialistickému pojetí. Fetterley je 

přesvědčena, že: ,,Literatura je politická.“ (Fetterley, 1978: 492). Ačkoliv je podle ní 

bolestivé tento fakt přiznat, je to nutný krok k poukázání na rozsah této problematiky. 

Fetterley podrobuje důkladné analýze několik kanonických děl, jež jsou psány muži, jejich 

mužským jazykem. Následně dospívá k závěru, že i ženské hrdinky jsou zde zpodobněny 

na základě mužského pohledu. Poněvadž se většina děl americké fikce zaměřuje na 

mužského čtenáře, vyloučení z literatury podle Fetterley znamená pro ženu být bezmocná, 

neboť předmětem literární politiky je i moc. Metoda vzdorného čtení je založena na 

přístupu kritického zkoumání textů a snaze o nové pojmenování skutečnosti, kdy tento 

způsob čtení není založen na identitě čtenáře či čtenářky.  Fetterley si klade za cíl: ,,dát 

hlas jiné zkušenost i jinému pohledu“ (tamtéž: 492), čímž je míněn apel na objevení a 

znovunabytí hlasu žen. 
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O tom, že poměrně zásadně je naše zkušenost podmíněna příběhy, které známe, je 

přesvědčena i současná autorka Tsultrim Allione9. Ta detailněji objasňuje, že podle ní byly 

společenské vztahy po dlouhou dobu značně rigidní, a teprve v poměrně nedávné době10 

došlo k poměrnému uvolnění, kdy se na trhu objevila i řada knih a životopisů o hledání 

ženské duchovní podstaty. Allione souzní s tezemi výše zmíněných autorek, že do té doby 

ženy postrádaly příběhy o ženských zkušenostech, a vztahovaly se k systémům 

vytvořených muži, které jsou určeny pro mužské potřeby. Zároveň je přesvědčena, že 

naslouchání příběhů jiných žen dopomáhá k uvědomění si navyklých způsobů ženské 

zkušenosti, které je naučily muži, a konečnému vymanění se z mlčení: ,,nyní zkoumáme 

různé stránky své zkušenosti, které byly dříve buď devalvovány patriarchálními systémy 

hodnot, nebo jsme je samy vědomě neprožívaly (ani o nich nemluvily) ... “ (Allione, 2015: 

104). 

2.3 Genderové stereotypy 

Genderové stereotypy lze charakterizovat jako představy vznikající na základě 

předsudků o určitých charakterových vlastnostech a způsobů chování. Tyto stereotypy 

přispívají k udržování určitých rolí, které jsou odlišné pro ženy a muže. Představy o tom, 

co je vnímáno jako mužské a ženské se však mohou v kontextu různých kultur lišit: ,,každá 

společnost, každá doba si vytváří vlastní obraz ženství a mužství – souhrn očekávání, 

předsudků a společenských norem ... ženskou a mužskou roli tudíž vlastně diktuje 

společnost.“ (Decarli Valdrová, 2004: 10). Genderově stereotypní uvažování, jež je 

založeno na předpokladu odlišnosti myšlení i způsobu chování na základě biologického 

pohlaví, tedy přispívá k diskriminaci, neboť nenaplňování těchto předurčených rolí podle 

očekávání upevňující daný sociální řád vede k sociálnímu vyloučení (Jarkovská, 2004: 25-

 

9  Lama Tsultrim Allione je autorka zabývající se buddhismem z hlediska genderu a feminismu, jenž 

se snaží přiblížit současnému západnímu myšlení. Teze této autorky do své diplomové práce zařazuji 

především z toho důvodu, že se mi zdá podnětné její hledání autentického ženského přístupu ke spiritualitě a 

duchovnímu životu. Allione se snaží zkoumat a oslavovat duchovní potenciál žen, což jsou hodnoty, na 

kterých své teze ve velké míře zakládá i Estés. 

10 První vydání knihy Moudré ženy, v anglickém originále Women of Wisdom, vyšlo v roce 2000, tato 

pasáž však byla napsána v roce 1984. 
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26). Pratt poukazuje na to, že někteří autoři a autorky užívají pojmy stereotypy a archetypy 

jako synonymum. Zdůrazňuje však, že jejich podstata se od sebe vzájemně liší. Podle Pratt 

je archetyp: ,,fluidní a dynamický, umožňující ženské osobnosti růst a rozvíjet se.“ (Pratt, 

1981: 135), zatímco stereotyp je vůči plnému osobnostnímu rozvoji rigidní a restriktivní. 

2.3.1 Pojetí ženy jako té ,,Druhé“ 

Na spojitost stereotypů s mýty ve své knize Druhé pohlaví poukazuje Simone de 

Beauvoir. Ta popisuje mýtus jako jednu z pastí falešné objektivity, jež patriarchální 

společnost zneužívá k ospravedlnění svých zákonů a udržení privilegovaného postavení 

mužů, které jim zaručuje právo na ženinu úplnou oddanost. Důsledkem vnímání mýtu, jenž 

rozděluje lidstvo na dvě kategorie – muže a ženy, jako statického, je nahrazení svobodného 

úsudku a prožité zkušenosti snahou po absolutizování. Kategorie v nichž na svět pohlížejí 

muži jsou ustanoveny jako absolutní, ženy jsou tedy vnímány jako zástupkyně ,,druhé“ 

kategorie, jenž pro muže, kteří nemohou zvláštní zkušenosti žen jako je například 

menstruační cyklus či porod prožít, představuje tajuplnost. Beauvoir upozorňuje na 

opomíjení skutečnosti, že tato záhadnost je však vzájemná pro obě strany. 

K dosažení ,,pravého ženství“ nestačí být pouze manželkou či matkou, od ženy je 

očekáváno, aby se jako ,,ta Druhá“ vnímala i ona sama. S odkazem na mýty se nedbá na 

prožitou zkušenost, hlas žen je tím, jenž není slyšet a ženy jsou tak odcizeny i vlastnímu 

tělu a jako utlačované bytosti jsou naplněny prázdnotou. Beauvoir upozorňuje, že pro ženu 

je obtížné vyrovnat se s tímto dvojím údělem, což může mít za následek nedostatek vnitřní 

rovnováhy a její bolestnou rozpolcenost. V rozporu s ,,pravým ženstvím“ je i její osobní 

úspěch, poněvadž je po ní požadováno, aby stále byla tou ,,Druhou“, tedy objektem. 

Poněvadž manželský svazek může ženám přinášet i určité výhody, pro ženy tedy může 

znamenat větší pohodlí tuto podřízenost přijmout, než usilovat o osvobození se, před čímž 

Beauvoir varuje. Na úsilí o změnu situace podle Beauvoir musí kromě žen samotných 

participovat i muži, a podílet se na uznání ženy jako svébytné bytosti; až poté budou podle 

ní moci ženy žít bez již zmíněné rozpolcenosti (Beauvoir, 1967: 133-144). 

Mezi představitelky diferenčního feminismu, jež kladou důraz na specifičnost 

ženského způsobu jednání, myšlení i samotné zkušenosti, je řazena i Betty Friedan, která 

na odkaz Simone de Beauvoir navazuje (Sokačová, 2004: 192). Ve svém díle Feminine 

Mystique kritizuje ženský mýtus, kvůli němuž ženy opomíjí vlastní identitu a důsledkem 
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toho se přizpůsobují obecně platným vzorům a ideálům krásy (Friedan, 1983: 124-125). 

Friedan byla v rozporu s řadou tehdejších odborníků z oblasti psychologie; na rozdíl od 

nich se nedomnívá, že tento problém je zakořeněn v ženské sexuální roli, ani důsledkem 

příliš velkých požadavků na vedení domácnost, či dosažením vyššího vzdělání. 

Upozorňuje, že nenaplnění duchovních potřeb je vinou kultury, která ženám uspokojení 

těchto potřeb neumožňuje (tamtéž: 132). Naopak je jim předkládáno, že jejích ctností je 

ženskost v podobě pokory a přizpůsobivosti (tamtéž: 50). 

Hlavní příčinu zmíněné frustrace spatřuje Friedan v pojetí osobní identity a strachu 

z vlastní dospělosti a převzetí zodpovědnosti za svojí vlastní budoucnost. Současně uvádí, 

že tato nezralost je zaměňována za idealizovanou ženskost, což způsobuje krizi celého 

ženského rodu (tamtéž: 135). ,,Problém beze jména“ podle ní nejvíce ovlivnil ženy, které 

se: ,,ze všech sil snažily dojít ryze ženského naplnění“ (tamtéž: 65), a jako svůj hlavní cíl si 

vytyčily provdat se, porodit děti, a následně se starat o svou rodinu. Naslouchat vnitřnímu 

hlasu a přiznat si svůj pocit nespokojenosti a nenaplnění totiž podle Friedan často odmítají 

právě ze strachu ztráty své domnělé ženskosti (tamtéž: 65-66).  

2.3.2 Mýtus krásy 

Problematice ženského sebepojetí se budu věnovat i v této kapitole, v souvislosti s 

kultem krásy. O tomto tématu detailně pojednává Naomi Wolf, která se domnívá, že 

ačkoliv se ženám díky aktivitě feministického hnutí podařilo dosáhnout uzákonění 

některých občanských práv, a otevřely se jim tím i další možnosti, například v oblasti 

vzdělávání či na pracovním trhu, přesto zcela svobodné nejsou ani dnes. Wolf je naopak 

přesvědčena, že čím více změn se ženám podařilo dosáhnout ve výše jmenovaných 

oblastech, tím přísnějšímu hodnocení jsou podrobovány v oblasti týkající se jejich vzhledu. 

Novodobá ideologie mýtu krásy tak nahrazuje dřívější apel na ženskou cudnost v oblasti 

sexuality i mýty o mateřství a roli ženě v domácnosti. Strach ze stárnutí, tělesných proporcí 

a ztráty kontroly uvádí Wolf jako hlavní možné příčiny, které ženám brání žít jejich 

skutečný život: ,,Mýtus krásy nám namlouvá, že kvalita zvaná ,,krása“ objektivně a 

univerzálně existuje.“ (Wolf, 2000: 13). Domnívá se, že to objasňuje, proč se stále zvyšuje 

například nárůst estetických zákroků, nebo výskyt poruch příjmu potravy (tamtéž: 11-12). 

Mýtem krásy se Wolf mimo jiné zabývá i v souvislosti s náboženstvím. Například 

rituály krásy považuje za směs různých nesourodých kultů a náboženství, poněvadž 
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mnohdy přebírají kontrolu nad samotným životem žen, což vysvětluje uvedením příkladu 

rozšířeného přesvědčení, že: ,,Krása existuje, je svatá a ženy by měly usilovat ji získat.“ 

(tamtéž: 103). Wolf je přesvědčena, že ženská těla jsou tak stále svazována jistým 

morálním kodexem, ačkoliv jeho podoba se v průběhu času mění. A tak dřívější apel na 

ženskou cudnost a sexuální zdrženlivost nahradila právě výzva k dosažení tělesné 

,,dokonalosti“. Wolf se domnívá, že prostřednictvím této vnitřní (sebe)kontroly se tomuto 

modernímu náboženství, jak mýtus krásy označuje, daří ženy opět udržovat v podřadné 

pozici (tamtéž: 101-105). 

Podle Wolf hlavní problém spočívá v tom, že mýtus krásy ve skutečnosti 

předepisuje nároky na očekávané způsoby jednání, nikoliv fyzický vzhled jako takový. 

Mýtus krásy tak považuje za politickou zbraň k protiútoku vůči feminismu, kdy je 

předkládáno, že ženy musí být ztělesněním idealizované krásy a muži mají chtít tyto ženy 

vlastnit. Spojuje jej rovněž s mužským strachem z nabyté svobody žen. Wolf zdůrazňuje 

své přesvědčení, že obraz ,,krásy“ není neměnný ani univerzální, ačkoliv se mýtus krásy 

snaží tvrdit opak (tamtéž: 12-18). 

2.3.3 Ženská spjatost s přírodou 

Ačkoliv jisté feministické směry, jako například některé proudy ekofeminismu či 

feministické spirituality, o kterých jsem se již zmiňovala v předchozí kapitole, lpějí na 

zdůraznění úzké spjatosti žen s přírodou, jiné autorky považují toto tvrzení za 

esencialistické. I výše zmíněná de Beauvoir považuje spojování žen pouze s přírodou za 

zaujatost. Mezi dalšími je Sherry B. Ortner, která se domnívá, že se jedná o konstrukt 

kultury, a ve své stati snaží o objasnění vzniku této předpojatosti. Ortner je přesvědčena, že 

ačkoliv každá kultura vytváří hodnocení svým vlastním způsobem, druhořadý status a 

podřízené postavení je kulturní univerzálií (Ortner in Oates-Indruchová, 1998: 93-95). 

Samotné kategorie ,,přírody“ a ,,kultury“ Ortner vnímá jako pojmové kategorie, které 

nabývají svého významu ve spojitosti s definicí hodnotových systémů, přičemž kultura 

zahrnuje především lidské vědomí a jeho produkty. Nadřazenost kultury následně spočívá 

ve snaze podmanění si přírody a snahu o její ,,zkulturnění“ a ,,socializaci“. Ztotožňováním 

žen s podmaněnou přírodou tak dochází k jejich devalvaci na bytosti nižšího řádu. Ortner 

rovněž upozorňuje, že tato skutečnost je často akceptována i samotnými ženami, které se 
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svým smířlivým postojem a sdílením stanovisek své kultury samy podílejí na udržování 

této nerovnováhy11 (tamtéž: 96-101). 

Za další stěžejní bod považuje Ortner spojování žen s domácím prostředím 

v souvislosti s konotací rodiny jako sociální jednotky podřízené společnosti. V neposlední 

řadě upozorňuje také na problematiku vnímání psychické struktury žen jako ,,přirozeně“ 

bližší přírodě. Ortner se ztotožňuje s názorem Chodorow, že univerzální definice 

,,femininní osobnosti“ je spíše než důsledkem působení biologických faktorů výsledkem 

působení sociostrukturálních systému, který ženám přiřazuje polarizované a často i 

protichůdné rysy. Tím lze podle ní snáze vysvětlit též dvojznačnosti femininní symboliky, 

jež jsou na jedné straně zastoupeny ženskými symboly transcendence a spravedlnosti 

v podobě bohyně, na druhou stranu obávanou čarodějnicí (tamtéž: 103-113). Závěrem 

Ortner shrnuje, že nahlížení na ženu jako bytost, jenž má k přírodě blíže, je důsledkem 

aspektů situace, v nichž se žena nachází a na jejichž základu je hodnocena. Následně se 

tento stereotyp stává i součástí institucionálních forem, které jej reprodukují. Pro dosáhnutí 

změn je nutno změnit současně sociální instituce i kulturní předpoklady. Změna pouze 

jednoho z uvedených by podle Ortner nevedla k efektivitě (tamtéž 98: 113).  

2.3.4 Žena tajemná a nebezpečná 

K objasnění některých z možných příčin tohoto genderového stereotypu bych ráda 

odkázala na Karen Horney a její dílo Ženská psychologie. Horney se zde věnuje tématu 

feminity, konkrétně rozpracovává především otázky potřeby lásky, vzájemnou nedůvěru 

mezi muži a ženami, mateřství či frigiditu. Rovněž z psychoanalytického hlediska 

zpochybňuje některé teze, které o ženách publikoval Sigmund Freud. Právě jím byla 

psychoanalýza vyvinuta a následně byly tyto teorie po dlouhou dobu rozvíjeny převážně 

mužskými autory, kteří se zaměřovali na výzkum výhradně mužské psychiky (Horney, 

2004: 55). Nutno však poznamenat, že Freud nebyl zdaleka prvním a tyto stereotypy mají 

hlubší kořeny. Horney se proto snaží tyto teze doplnit o popis specifičnosti ženské 

psychiky. Neopomíjí ani problematiku cíleného snižování sebeúcty žen ze strany mužů a 

 

11 Ortner zde odkazuje k problematice tzv. ,,ženské otázky“, o níž pojednávala Simone de Beauvoir. 
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obhajování pojetí žen jako příliš emotivních, infantilních a neschopných nést 

zodpovědnost, natož stát se nezávislými (tamtéž: 142-143).  

V souvislosti se zaměřením své diplomatické práce považuji za stěžejní především 

kapitolu o vzájemné nedůvěře mezi pohlavími, kde autorka přibližuje postoje mužů 

k ženám v různých kulturách a časových obdobích, a současně tím objasňuje i některé 

z rysů mužské psychologie (tamtéž: 109). V biblickém příběhu prvních lidi, Adama a Evy, 

se zaměřuje na dva aspekty odkrývající mužskou předpojatost plynoucí jednak ze zášti a 

současně ze strachu, jež v důsledku velice negativně poznamenávají a ovlivňují vztahy 

mezi muži a ženami. Prvním z nich je devalvace údělu ženství v podobě bolestivého 

porodu jako trestu za zhřešení a druhým archetyp ženy-svůdnice, která muže pokouší, aby 

jej následně uvrhla do neštěstí. Horney se domnívá, že strach mužů z žen je ovlivněn 

sexem, poněvadž ,,muži se bojí pouze sexuálně přitažlivých žen, které, ačkoliv po nich muži 

silně touží, musí být udržovány v područí.“ (tamtéž: 110), čímž popisuje jeden ze 

zásadních faktorů, kterým je aspekt moci. Jak dále uvádí, židovské náboženství je 

patriarchální, proto je zde absence ženských mateřských bohyň a tato skutečnost se odráží i 

v pravidlech a morálních zvycích tamější společnosti. 

Horney přibližuje i přístup kmenů původních obyvatel, u kterých je na ženy – 

s výjimkou stařen, kterým se od zbytku kmene dostává respektu a také privilegií 

v rozhodovacím právu – po většinu jejich života nahlíženo jako na tajemné bytosti, 

obdařené magickou mocí, kterou mohou využít, chtějí-li muži ublížit. Tyto účinky jsou pak 

zvlášť zesíleny po dobu menstruace. Z toho důvodu se tamní muži snaží nad ženami držet 

kontrolu, v podobě různých omezení a naopak apelem na mužskou nadřazenost (tamtéž: 

110-111). V tomto ohledu lze spatřit konotaci s archetypem čarodějnice, v rovině jejího 

vnímání jako mocné a nebezpečné magické bytosti. Strach z menstruační krve se pojí s 

přesvědčením, že čarodějnice dokáže vstoupit do mužských i ženských těl, avšak ženy jsou 

v období menstruace touto čarodějnicí mnohem více ohrožené, poněvadž jako prostředek k 

ovládnutí lidského těla využívá čarodějnice právě krev. I konstrukce obrazu samotné 

čarodějnice je spojena s předpokladem, že se jedná o ženskou bytost (Knotková-Čapková, 

2005: 160). 

Autorka nezapomíná upozornit na stav nadvlády mužů jako na důsledek norem 

stanovených patriarchátem. Předcházející období matriarchátu ve starověku je naopak 
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spjato s archetypem Velké bohyně, jež v sobě skrývá živelnou sílu a přináší schopnost 

dávat nový život. Rovněž má však moc přinášet smrt a zkázu. Může tedy rovněž být 

ztělesněním archetypu smrti. V důsledku toho, že muži tuto schopnost nemají, vytvořili si 

vlastní hodnoty kulturního charakteru, jako je například věda či umění, a snažili se ženám 

zabránit zasahovat do jejich pole působnosti. Tuto snahu podpořili argumentem, že ženám 

přísluší pouze říše erótu, proto nejsou schopny být objektivní a spravedlivé a nemohou 

tudíž zastávat významná místa v právním systému. 

Samotný postoj mužů k mateřství Horney obecně považuje za komplikovaný. Muži u 

žen preferují vlastnosti pečujících, obětavých a nezištných matek. Na tom má významný 

podíl kult Panny Marie z dob středověku, jenž uctíval ,,čistou“ mateřskost, očištěnou od 

sexuality12. V opozici stojí archetyp čarodějnice, jakožto sexuálně svůdné ženy, oplývající 

kouzelnou mocí působit na genitálie mužů. Opět je zde odkaz na mýtus o vagině dentatě, 

podle kterého tato ozubená vagina dokáže případnému milenci ukousnout penis. Podstata 

spočívá v tom, že během pohlavního styku svěřuje muž svůj penis ženskému genitálu a 

spolu se spermatem jí odevzdává i svou životní sílu. Podle Horney se jedná o tzv. kastrační 

úzkost, obavu psychogenního původu.  

Dle svých vlastních slov se Horney nesnaží o prosazení nadvlády ani jednoho 

z pohlaví, ale pokouší se analyzovat otázku, proč tento boj o moc mezi nimi vlastně vznikl 

a proč si někteří tuto skutečnost často stále neuvědomují. Zdůrazňuje, že žena se od muže 

liší, v žádném případě však není méněcenná (tamtéž: 111-114). 

2.4 Archetypální analýza 

2.4.1 Carl Gustav Jung a jeho pojetí archetypů 

Kompetence potřebné k napsání přínosné diplomové práce vychází především z 

předpokladu dobré znalosti teoretického základu. V knize Women Who Run With the 

Wolves je patrné, že její autorka je jungiánskou psychologií značně ovlivněna. Proto 

 

12  Rovněž Gilbert a Gubar uvádějí, že v literárních dílech mužských autorů se ideál čistoty a 

neposkvrněnosti vždy pojí s ženským vyobrazením, zatímco ideál významných činů je vyhrazován mužům 

(Gilbert, Gubar, 1984: 21). 
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považuji za nezbytné, věnovat samostatnou kapitolu archetypům jako takovým a následně i 

jejich pojetí jednotlivými autory/autorkami. 

Pojmem archetypy označuje Jung strukturní prvky psýché13, jenž mají numinózní14 

charakter (Jung, 2009: 96). Jedná se o obsahy kolektivního nevědomí15, projevující se jako 

od pradávna existující obecné obrazy, které představují bezprostřední duševní danost, 

dokud vlivem procesu uvědomění nedojde k jejich vědomému zpracování. V momentě, 

kdy se stanou vědomými, se projeví jako představa. Jung zdůrazňuje, že archetyp jako 

takový se s archetypickými představami nesmí zaměňovat: ,,Musíme si být stále vědomi 

toho, že to, co myslíme ,,archetypem“, je o sobě nenázorné, ale má účinky, které umožňují 

znázornění, totiž archetypické představy.“ (Jung, 1997: 71). Dále se archetypy promítají 

v pohádkách a mýtech (tamtéž: 99). Archetyp tedy představuje řídícího ducha, který není 

totožný s rozumem. Fylogeneticky souvisejí archetypy s instinkty, přičemž současné 

působení archetypu a instinktu pobízí člověka k jednání, při kterém si skutečné motivy 

svých činů zpravidla neuvědomuje (Budil, 1999: 119). 

Počet archetypů dle Junga odpovídá typickým životním situacím. Archetypy jsou 

nejprve formy bez obsahu, představující možnost určitého druhu chování či jednání, které 

se zaktivizují ve chvíli, kdy se v reálném životě objeví situace odpovídající jejich 

charakteru (Jung, 1997: 155-156). Jednu z důležitých podstat archetypů představuje jejich 

vzájemné a plynulé prolínání se. Archetypy proto mohou být vymezeny pouze formálně, 

nikoliv však obsahově, poněvadž jejich podoba se neustále mění. Jakmile totiž některý 

z nich nabude hmotné podoby, přestává být tím, čím býval, jelikož do té doby je jeho 

existence pouze potenciální. Podle Junga je archetyp: ,,nádoba, již nemůžeme nikdy 

vyprázdnit ani naplnit.“ (tamtéž: 261-262). Proto se nyní podrobněji zmíním jen  

 

13 Skládá se z vědomých i nevědomých psychologických procesů. 

14  ,,Výrazy numinózní a numinozita pocházejí z latinského pojmu numinosum, který označuje 

dynamické působení nezávislé na vědomé vůli člověka takovému působení vystaveného. Numinózní je 

provázeno hlubokými emocemi. Typicky numinózní jsou zážitky bytostného Já.“ (Sharp, 2005) 

15 ,,Kolektivní nevědomí je část psýché, již lze od osobního nevědomí negativně odlišit tím, že za svou 

existenci nevděčí osobní zkušenosti a není proto osobním ziskem ... Kolektivní nevědomí se nevyvíjí 

individuálně, je děděno.“ (Jung, 1998: 147-148) 
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o archetypech, které jsou vzhledem k zaměření této diplomové práce nejvýznamnější  

a vyskytují se nejčastěji. Jedná se o archetypy persony, stínu, animy, anima, matky, ducha 

a bytostného Já. 

Persona je funkčním komplexem udržujícím osobní soulad, který se vytváří  

na základě sociálních interakcí a je výsledkem adaptace na kulturu, v níž jedinec žije. 

Jedná se tedy o systém vztahů mezi individuálním vědomím a společností. Na jedné straně 

plní funkci sociální identity, na druhé představuje obraz tzv. ideálního Já, který si o sobě 

daný jedince vytváří: ,,Persona je to, čím někdo vlastně není, ale o čem se on i ostatní 

domnívají, že tím je.“ ( Jung in Sharp, 2005: 110).  

Persona se nachází v kompenzačním vztahu se stínem, který představuje archetyp 

skrytých a temných aspektů osobnosti. Většinou se jedná o vytěsněné tužby a pudy, které 

nejsou přijímány společností, ve které jedinec žije, a proto dochází k jejich potlačení. 

Nepředstavuje však jen odvrácenou stránku osobnosti, ale může být také nositelem 

pozitivních morálních kvalit, které se však doposud nestaly vědomými: ,,Stín je zpravidla 

něco nízkého, primitivního, nepřizpůsobeného a nepříjemného, nikoli absolutně zlého.“ 

(Jung, 2001: 388). 

Anima představuje archetyp života (Jung, 1997: 134). V psychice muže  

je zastoupena jednak jako archetypický obraz ženy a zároveň i jako osobní komplex. Podle 

Junga je anima: ,,vždy tím apriori nálad, reakcí, impulsů …“ (tamtéž: 127), přesto je jen 

jedním z aspektů nevědomí a necharakterizuje jej absolutně. Muž animu identifikuje 

nejprve se svojí matkou, později její obraz projikuje16 na jiné ženy. Jung uvádí, že k muži 

patří i ženský prvek, kterým je jeho nevědomé ženství, představované právě animou (Jung, 

2009: 374). Anima tak může obohacovat osobnost muže o vlastnosti, které Jung považuje 

za femininní: ,,Je-li anima konstelována silněji, pak zženšťuje charakter muže a způsobuje, 

že je citlivý, vznětlivý, náladový, žárlivý, ješitný a nepřizpůsobený … Po dosažení středu 

života znamená naopak trvalá ztráta animy ubývání živosti, pružnosti a lidskosti.“ (Jung,  

1997: 183-184). Jung je přesvědčený, že pro morální síly muže představuje vztah k animě 

 

16 Projekcí rozumí Jung ,,nevědomý, automatický proces, jímž se subjektu nevědomý obsah přenáší na 

objekt, a tím se zdá, jako by tento obsah patřil objektu.“ (Jung, 1997: 170). 
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skutečnou zkoušku odvahy a přirovnává ji dokonce k hadu v ráji nevinného člověka  

a spojuje s tím, co je nebezpečné, tabuizované a magické (tamtéž: 127-129). Zároveň však 

přiznává, že v sobě ukrývá i hlubší smysl, kterým může být skryté vědění či moudrost. 

Jung zastává názor, že vše spočívá na protikladu, jelikož: ,,v každém chaosu je kosmos a 

v každém nepořádku skrytý řád.“ (tamtéž: 133). 

U archetypu animy rozlišuje Jung čtyři vývojová stádia. V důsledku proměn, kterými 

jedinec prochází, začleňuje jednotlivé archetypy do svého života. V ideálním případě by 

tedy anima měla v souvislosti s vývojem jeho osobnosti procházet všemi čtyřmi 

uvedenými stádii. V prvním stádiu je připodobněna postavě biblické Evy a představuje 

inkarnaci matky. Ve druhém stádiu zpravidla nabývá podoby Heleny, která ztělesňuje 

sexuální vztahy, zejména jejich estetický a romantický charakter. Třetí stádium je završeno 

v postavě Panny Marie, jež zosobňuje duchovní lásku (Budil, 1999: 121). Ve čtvrtém 

stádiu anima personifikuje biblickou Moudrost a pro muže představuje průvodkyni, která 

mu napomáhá zprostředkovávat nevědomé obsahy do vědomí (Sharp, 2005: 21).  

Anima také může být personifikována jako bohyně nebo čarodějnice. O těchto 

archetypech se budu důkladněji zmiňovat v dalších kapitolách, v souvislosti s jinými 

autorkami, které jim věnují větší pozornost než Jung a zároveň upozorňují na další 

konotace. 

Jung je přesvědčen, že: ,,Žena nemá animu, nýbrž má anima“. (Jung, 2012: 75). 

Animus je personifikací mužského prvku v ženě a podobá se otcovskému logu. Dále se 

Jung domnívá, že především prostřednictvím zkoumání svých myšlenek může žena 

rozpoznat povahu svého anima. Obdobně jako u animy popisuje také čtyři vývojové fáze 

anima. V prvním z nich na sebe nejčastěji bere podobu atleta či netvora a stává se 

ztělesněním fyzické síly. V dalším stádiu animus většinou stojí za ženskou touhou po 

nezávislosti a podporuje její iniciativu. Třetí stádium je často spojeno s postavou učitele či 

duchovního, který představuje anima vládnoucího slovem. Čtvrté, nejvyšší stádium je 

spojeno s duchovními významy a animus zde plní funkci prostředníka mezi vědomím a 

nevědomím či průvodce na cestách (Sharp, 2005: 24-26). 

Rovněž archetyp matky skrývá rozsáhlé množství různých aspektů. Jedním z jeho 

derivátů je i symbol Velké Matky, který v sobě slučuje archetyp plodnosti a současně i 

ničivé síly, dar života a zároveň smrti. Představuje matku, jež dává život a zároveň jej  
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jako ,,strašlivá“ matka opět pohlcuje (Jung, 2009: 141). Jinými slovy, v této souvislosti 

Velká Matka: ,,reprezentuje neoddělitelnost života, smrti a znovuzrození jako analogii 

kosmického cyklu přírody a životního cyklu člověka.“ (Kalnická, 2009: 9) ,,Strašlivá“ 

matka je představována divokou a neporušenou přírodou (Jung, 2009: 327). Archetyp  

vše-pohlcující matky představuje dle Junga: ,,ananchronismus, návrat do temného 

matriarchátu, kde muž jako pouhý oplodňovatel a nevolník pole vede bezduchý život.“ 

(Jung, 1997: 208).  

Starý muž bývá zosobněním archetypu ducha, který představuje: ,,preexistující 

smysl v chaotickém životě.“ (tamtéž: 137). Ve snech na sebe nejčastěji bere podobu mága, 

lékaře, dědečka, kněze či učitele, ale může jím být i jiná postava ztělesňující autoritu. 

Personifikuje zde životní moudrost, bystrost, poznání a intuici. Zároveň testuje morální 

vlastnosti daného člověka. Objevuje se v situacích, kdy jedinec není schopen dosáhnout 

rozhodnutí vlastními prostředky. Proto poskytnutí rady přichází zvenčí, od postavy plnící 

funkci archetypu ducha. Jedinec na základě její pomoci může dosáhnout následného 

pochopení a získání vhledu na danou situaci (tamtéž: 277-286). Pro tento archetyp  

je typická schopnost vykonávat dobro i zlo (tamtéž: 320-321). 

Bytostné Já17 je považováno za archetyp celosti a označuje: ,,souhrn celé lidské 

osobnosti včetně vědomého ega a nevědomých archetypů.“ (Budil, 1999: 121). Jung se 

domnívá, že jedinec může dosáhnout harmonie a stát se vyrovnaným pouze tehdy, udržuje-

li v rovnováze vědomé i nevědomé složky své osobnosti. Bytostné Já funguje jako 

transpersonální síla přesahující Já a současně jako regulující centrum psýché. Podle Junga 

by mohlo být nazýváno také jako ,,Bůh v nás“ (Jung, 1998: 152). Tento archetyp se 

nejčastěji promítá do postavy hrdiny, krále, zachránce, proroka, či jiné ,,nadřazené osoby“ 

a v uvedených podobách se může objevovat v mýtech, pohádkách i ve snech (Jung, 1997: 

84-85). 

Jung uvádí, že neexistují pouze archetypy osobnosti, nýbrž i takzvané archetypy 

proměny, kterými mohou být typické situace, místa prostředky či cesty. Dochází také  

ke stěžejnímu poznatku, že jednotlivé archetypy netvoří pouze uzavřenou kategorii, nýbrž 

 

17 v originále das Selbst – poznámka autorky 
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se mohou mezi sebou prolínat (Jung, 1998, 141). Což je patrné také u Estés, kdy se  

v jednotlivých příbězích skutečně objevují stejné typy archetypů, ovšem v různých svých 

podobách. Archetypy tedy ani zde nejsou vymezeny obsahově, ale pouze formálně  

a podoby jejich projevení nejsou předem jasně stanoveny. 

2.4.2 Kritika Jungových teorií z feministického hlediska 

Zásadním způsobem podrobila kritice Jungovo dílo Annis Pratt. Zejména  

z genderového hlediska je tato kritika velice významná. Pratt upozorňuje především  

na dichotomii, kterou Jung pojímá jako cosi ,,přirozeného“. Zároveň si uvědomuje, že 

kategorie archetypů Jung nezamýšlel jako absolutně fixní a neměnné. Rozchází se však  

s jeho tendencemi přisuzovat jednotlivým archetypům ,,typicky maskulinní“ či 

,,femininní“ vlastnosti. (Pratt, 1981: 3-7). 

Významný vliv sehrává Jungovo přesvědčení o existující ,,přirozenosti“. Jung  

o archetypu dokonce hovoří přímo jako o ,,čisté, nefalšované přirozenosti“ (Jung, 1998: 

66). Stejně tak u emocí a nálad ženy nehledá jejich původ v nevědomí, ale tvrdí, že jsou: 

,,vlastní její ženské přirozenosti.“ (Jung, 2012: 42). Obhajování toho, že věci mají svojí 

,,přirozeně danou” podstatu je projevem esencialistického přístupu. Esencialistické pojetí 

je z feministického hlediska problematické, poněvadž zpravidla zakrývá vykonstruovanost 

některých pojmů. Naopak se zde často projevuje tendence o obhajobu jejich ,,danosti  

od přírody” a tedy neměnnosti.  S tím souvisí i problematika dělení na základě pohlaví  

a přesvědčení, že muž a žena jsou představiteli dvou odlišných skupin, které se vyznačují 

svými ,,typickými” vlastnostmi: ,,Je v povaze ženy stejně jako přírody používat nepřímých 

cest, bez označování cíle. Žena reaguje cíli odpovídajícím způsobem na to, co je 

neviditelně neuspokojivé, náladami, afekty, názory a činy, jejichž zdánlivá nesmyslnost, 

jedovatost, chorobnost nebo chladnost a bezohlednost jsou eroticky slepému muži 

nesmírně nepříjemné.“ (Jung, 2012: 60). 

Z feministického hlediska lze tedy Jungovi esencialistický přístup vytknout.  

S ,,ženstvím" a ,,mužstvím" totiž pracuje jako s kategoriemi ,,přirozeně" určenými a tudíž 

neměnnými, čímž zaujímá postoj, který utvrzuje genderové stereotypy: ,,Pro ženu je 

charakteristické, že dokáže dělat všechno z lásky k člověku ... láska k věci je mužskou 

výsadou. Poněvadž však člověk ve své přirozenosti spojuje mužský i ženský prvek, je muž  

s to žít to, co je ženské, a žena to, co je mužské. Avšak ženský prvek je u muže v duševním 
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pozadí, tak jako u ženy je tam mužský prvek. Muž by měl žít jako muž a žena jako žena.“ 

(tamtéž: 41) … ,,Mužskost znamená: Vědět, co člověk chce, a dělat potřebné, aby se 

dosáhlo cíle. Mužskost ženy a ženskost muže jsou méněcenné.“ (tamtéž: 52). 

 Na základě pohlaví tedy rozděluje muže a ženy18 do dvou velkých skupin, pro která 

platí stejná pravidla, čímž se dopouští homogenizace kategorií ,,ženy“ a ,,muži“. Ženám 

přiřazuje princip érotu, zatímco mužům přináleží logos, který je podle jeho mínění 

principem nejvyšším, což má za následek, že je zajímají pouze věci nebo fakta, zatímco 

ženy lpí na citech a fantaziích (tamtéž: 48-50). Dualitu přisuzuje Jung i ženské povaze, což 

lze ilustrovat na příkladu archetypu Velké Matky – na jednu stranu ji popisuje jako dobrou 

vílu, na druhou stranu pro něj však představuje i temnou a nebezpečnou bohyni (Jung, 

1998: 216). 

Jako problematickou shledávám také Jungovu genderovou zaujatost. Obecně zde 

staví muže na vyšší pozici, o ženském charakteru hovoří jako o tom, který zůstává 

nevědomý v důsledku své podřízenosti (Jung, 1997: 127). Lze si povšimnout, že i 

archetypům, které jsou spojovány s pozitivním charakterem, a zároveň disponují určitou 

mocí či sílou, přiřazuje Jung mužskou podobu. Jako příklad uvádím archetyp bytostného 

Já, který spojuje s postavami krále, hrdiny, proroka či zachránce. Obdobně je tomu  

u archetypu ducha, kdy jako příklady jeho personifikace uvádí mága, lékaře, dědečka, 

kněze a učitele. Opět se tedy jedná o postavy reprezentující pouze mužské pokolení. 

Dichotomizace si lze nejvýrazněji povšimnout u pojetí animy a anima. Oběma 

z archetypů Jung přiřazuje zcela odlišný význam. Zatímco anima nese charakter eroticko-

emocionální, animus zastává funkci rozumující. U Junga tak převládají tendence přiřazovat 

všemu, co podle něj úzce souvisí s nevědomím, a tudíž určitou nepředvídatelností, ba 

dokonce tajemností, femininní povahu. Zatímco to, co má v zásadě něco společného 

s logikou, je v jeho podání automaticky spojováno s ryze maskulinním charakterem, čímž 

dochází k genderové nevyváženosti. Z genderového hlediska lze za problematické 

 

18 Podle mého názoru je pro lepší pochopení na místě objasnění diskurzu. Jung zde pojednával o 

pozici žen v Evropě ve 20. století. Podle mého názoru však tento kontext nevymezil dostatečně, naopak své 

domněnky prezentoval jako obecně platné, čímž dochází k vytváření kategorie ,,ženy“, která se jeví jako 

,,univerzální“ pro všechny ženy bez rozdílu. 
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považovat především to, že zatímco anima podle Junga v určité míře muže v pozitivním 

slova smyslu obohacuje, naproti tomu ,,mužská rozumovost“ ve formě anima není ženě 

ničím přínosná, poněvadž z ní činí ,,hašteřivou dračici“, která disponuje vlastnostmi, které 

ženě nepřísluší. Jung to odůvodňuje tím, že ,,žena posedlá animem je stále v nebezpečí, že 

ztratí svou ženskost.“ (Jung, 1998: 117). 

Zmíněnou hierarchizaci na základě pohlaví vytýká Jungovi i Pratt. V jeho postupech 

totiž podle ní mužství integruje celé lidství, naproti tomu ženství nikoliv (Pratt, 1981: 7). 

Problematiku Pratt spatřuje především v hodnotách připisovaných tradičně konceptům 

,,maskulinity“ a ,,feminity“ a označeních animus a anima, poněvadž utvrzují genderové 

stereotypy. V pojetí Junga je vědomí a ego označováno jako mužské, zatímco nevědomí 

přiřazováno k ženskému (tamtéž: 138). Ego v Jungově definici sahá pouze do vědomé 

mysli, zatímco das Selbst se skládá z celé osobnosti, která zahrnuje jak nevědomé, tak i 

vědomé aspekty (tamtéž: 136). Domnívám se, že je podstatné zmínit, jak se k tomuto pojetí 

staví samotná Estés, která ačkoliv v mnoha ohledech z analytické psychologie vychází, 

Jungovo stanovisko o ,,přirozené“ genderové hierarchii nepřejímá. Ve svých knihách 

naopak nabádá ženy, aby pouze automaticky nepřijímaly subjektivní a podřadnou roli, 

která jim je přisuzována v důsledku vlivu patriarchátu, ale byly silnými autonomními 

bytostmi. 

2.4.3 Pojetí archetypů v podání ženských autorek 

Poněvadž se v rámci diplomové práce snažím na Jungovu teorii pohlédnout skrze 

genderovou optiku, za jednu z nejvýznamnějších autorek, které se věnují archetypální 

tématice, považuji již zmíněnou Annis Pratt a její knihu Archetypal Patterns in Women's 

Fiction. Pratt zde zaměřuje pozornost na výskyt archetypálních motivů v ženské beletrii,  

a zjišťuje, že jejich formy se liší od těch popisovaných Jungem, či dalšími mužskými 

autory. Pratt v tomto ohledu spatřuje podobnost s tím, že ženské zkušenosti se radikálně 

liší od zkušeností popisovaných muži. Pratt zde navazuje na Firestone, která se domnívá, 

že: ,,přímá zkušenost žen, která je v rozporu s převládající (mužskou) kulturou, je 

potlačena a popírána.“ (Firestone in Pratt, 1981: 169, ). V ženských románech se ukazuje, 

jak jsou ženy na základě genderové hierarchie podřízeny mužům a ve společnosti tak 

zaujímají místo ,,těch druhých“. Nemohou se tedy vnímat svým vlastním způsobem, 

poněvadž žijí v dominantní mužské kultuře, v rámci níž je na ně i nahlíženo. Právě pozice 
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člověka ve společnosti a jeho role v dané kultuře může mít rovněž vliv na podobu 

jednotlivých archetypů. Proto není překvapující, pokud je jeden a tentýž archetyp vnímán 

odlišnými způsoby nejen mezi určitými kulturami, ale i mezi jedinci v rámci jedné kultury, 

poněvadž jedním ze základních rysů je jeho fluidní charakter (Pratt, 1981: 4-12). 

Pratt si v ženské beletrii všímá opakujících se mytologických motivů a domnívá se, 

že odkazují k přetrvávajícím archetypům z dávných dob. Mezi opakující se archetypy 

spadá především trauma ze znásilnění, green-world lover či znovuzrození. V této 

souvislosti Pratt popisuje tři typy mýtů, jejichž motivy se v ženských románech objevují 

pravidelně. Patří mezi ně příběhy o zrození bohyň Deméter/Kore a Ištar/Tammuz, 

středověké artušovské legendy o Svatém grálu a čarodějnictví. Tyto vzorce jsou podle ní 

odvozeny ze skrytých ženských tradic, které jsou však v rozporu s dominantními 

kulturními hodnotami stanovenými muži (tamtéž: 167-170).  

Deméterovské příběhy se navracejí do doby, kdy silné a mocné ženy ještě nebývaly 

hodnocené negativně. Naopak je zde odkaz k matriarchální společnosti, ve které byly 

oslavovány ženské bohyně, muži naproti tomu působili jako rušivý faktor. Hlavním 

význam totiž sehrávaly vzájemné vazby a pouta mezi ženami. Rovněž zde chybí 

patriarchální vymezení mocenského řádu, muži tak mohli být ženám podřízeni, a dokonce 

disponovat vlastnostmi, které jsou většinou označovány jako ženské, aniž by kvůli tomu 

byli jakkoliv sankciováni. V artušovských příbězích, mezi něž patří například legenda o 

Svatém grálu, je nejzásadnější, jakým způsobem se zásadně mění postavení žen a mužů ve 

spojitosti s tím, jak se etabluje androcentrický diskurs. Mocné ženy, které byly dříve 

uctívané, již přestávají být vnímány kladně, a stávají se tak symbolem zla. V mýtech o 

čarodějnictví je již hlavní postavou a současně také hybatelem děje zpravidla muž. Naproti 

tomu ženy jsou zatlačeny do statické pozice, odpovídající určitému archetypu, či jejich 

kombinaci. Příkladem je Morgana, jež byla uctívanou vědmou, nyní se však její postava 

překlápí do pozice čarodějnice, která stále disponuje mocí, jež ale v současnosti nebývá 

spojována s léčivými účinky, nýbrž s její destruktivní silou. Všechny tři z uvedených mýtů 

v sobě obsahují touhu po dosažení stejných cílů, ač ta se zde může objevovat v různých 

formách. Patří mezi ně touha po ženské erotické autonomii, uznání společenských rolí a 

oslavování ženství.  
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Pratt se zaměřuje i na formy manželství v interpretovaných románech a rozděluje je 

do tří kategorií. První z nich je spoluvina, dále šílenost a konečně rovné manželství (Pratt, 

1981: 42). Manželství v románech obvykle představuje přelomový okamžik v životě 

hrdinky, která se však většinou podvolit nechce a protestuje. Rebelující ženy jsou za svojí 

revoltu v důsledku potrestány špatným osudem. I většina románů jež analyzuje Pratt končí 

pro hrdinky tragickým koncem, neboť ve finále ztratí všechny síly a zešílí, nebo se 

manželské hierarchii i přes svůj odpor nakonec podvolí. V manželství však dále musejí 

snášet pocit nespokojenosti a vnitřní frustrace. Pratt se zmiňuje i o několika výjimkách, 

kdy manželství nakonec dostane spokojenosti, zejména poté, co si manželé své určené 

genderové role vymění. Takto šťastných konců je však v porovnání s tragickým osudem 

hrdinek minimum, jedná se o ojedinělé případy (Pratt, 1981: 41) 

Pratt se domnívá, že prostřednictvím beletrie mohou ženské autorky otevírat cestu k 

autentickému Já. Útěk do představivosti totiž může být prostředkem k proměně jak 

společenské, tak osobní, přičemž potenciál pro osobní transformaci poskytují právě 

archetypální motivy, které plní funkci rituálních zkušeností. Stěžejní význam přináší 

znovunalezení ztracené zkušenosti skrze intuici. Touto formou podle ní probíhá psaní 

ženské beletrie a zároveň i její čtení (tamtéž: 170-178).  

Typologickými charakteristikami archetypů se zabývá i Pam Morris, která se však 

zaměřuje na analýzu literárních ženských postav. Morris uvádí citaci Beauvoir, že žena je 

,,ztělesněním všech mravních hodnot i jejich opaku ... muž do ní promítá to, po čem touží a 

čeho se obává, co miluje i co nenávidí.“ (Beauvoir in Morris, 2000: 27). ,,Ženskost“ tak 

může na jednu stranu představovat ztělesnění krásy, přírody čistoty i dobra, na druhou 

stranu však zahrnuje i obávané aspekty zla, představující zkaženost, smrt a tajemno. Za 

zásadní problém považuje to, že mužský pohled na svět je považován za univerzální, 

jelikož mužská kulturní nadřazenost představuje normu a jako ,,skutečnost“ je vnímána i 

mužská interpretace ,,ženství“ (Morris, 2000: 27).  

Morris dále představuje konkrétní mužská díla, v nichž vystupují ženské postavy 

zosobňující převážně archetyp čarodějnice. Například v díle Královna víl Edmunda 

Spensera je zrada a nebezpečí vždy personifikována ženskými postavami v podobě sirén, 

mořských pan, či čarodějek, které hrdiny pokoušejí, svádějí a následně jim přináší zkázu. 

Popis jejich ženské krásy zde odpovídá čistotě a neposkvrněnosti idealizované přírody 
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(tamtéž: 29-31). Podle Morris však v mužích největší obavy vzbuzují ženy, které se jim 

jeví jako fyzicky nepřitažlivé, a navíc svoji podřízenou roli přijmout odmítají. Zmiňuje se 

o ,,monstrózních dračicích“ či ,,saních“, jež jsou v literatuře velice často mučeny a 

upalovány jako čarodějnice, nebo jsou jiným způsobem potrestány. Tyto zmíněné ošklivé 

hašteřivé dračice vystupují například v dílech Charlese Dickense (tamtéž: 34-35), kde je 

nepřátelský postoj vůči (anti)hrdinkám, odmítajícím svou ženskou roli podle Morris 

evidentní. Naproti tomu ,,ztělesněním konvenčního ideálu ženské ctnosti“ je podle ní 

postava Imogeny od Shakespeara, jež se vyznačuje cudností, spolu s bezmeznou věrností a 

oddaností svému manželovi (tamtéž: 36), tedy ,,ideálu podřízeného, sebeobětujícího 

ženství, zbožňovaného muži, zejména v devatenáctém století.“ (tamtéž: 40). 

Na Jungův odkaz úzce navazuje Marie-Louise von Franz, jež byla jednou z jeho 

nejbližších spolupracovnic, a proslula především psychologickými výklady pohádek, mýtů 

a snů. Pojetí archetypů je v jejím podání téměř totožné, jako u Junga, rovněž se zde 

vyskytuje řada tvrzení, která lze z feministického hlediska označit jako problematické. 

Především od sebe striktně odděluje maskulinní a femininní, jakožto vzájemné protiklady. 

Dále potom velmi často operuje s termínem ,,přirozenost“.  

Obdobně jako Jung dichotomicky rozlišuje působení animy na muže od působení 

anima na ženy: ,,Animus produkuje emocionální, bouřlivé argumenty, zatímco anima 

vyvolává vrtošivé nálady a trousí uštěpačné poznámky. Animus bývá náchylný k brutálním 

demonstracím své moci – hrubé síly. Když chce na sebe upozornit anima, počíná si 

mazaněji.“ (Franz, 2008: 26). Franz je přesvědčena, že dominantní animus ženu vyřazuje 

ze života, zároveň ji izoluje od světa a žena pro svou záchranu musí před animem utéct. 

Zatímco na muže temný aspekt animy působí tak, že žije svůj život příliš bezhlavě. Temný 

aspekt by měl tedy na sebe nechat působit a následně se naučit přijmout morální 

odpovědnost vůči svým závazkům (tamtéž: 62-63). Podle Franz je pro ženu stěžejní, aby se 

naučila rozlišovat mezi svým femininním já a maskulinním animem, a mohla dovršit 

správného procesu individuace. Domnívá se, že animus ve své negativní podobě je 

schopen zničit všechny femininní aspekty života (tamtéž: 20). Uvádí, že žena disponuje 

,,femininní citovou přirozeností“ a měla by se zaměřit na to, co je jí nejbližší – tedy na 

oblast vztahů, a tím dosažení vlastní individuace může napomoci. Nezdary v oblasti vztahů 

jsou podle Franz často zapříčiněné právě přílišným působením anima a s ním spojeným 
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maskulinním myšlením. Animu a anima charakterizuje jako nadosobní faktory, patřící do 

božské říše kolektivního nevědomí (tamtéž: 30-31). 

Jak jsem již uvedla výše, v návaznosti na Junga se Franz domnívá, že dominantní 

animus má na ženu neblahé působení a často v ní mimo jiné může vyvolávat i touhu po 

moci. Franz se odkazuje na mýty, v nichž jsou k boji určeni mužští hrdinové, zatímco ženy 

by měly podstoupit nutné utrpení a před nebezpečím uprchnout (tamtéž: 18-19, 29-31). Za 

zvlášť esencialistický přístup lze považovat například následnou tezi: ,,Ženská 

odpovědnost spočívá v zabezpečení kontinuity života ženy, ženy by měly jít vstříc svému 

osudu, nikoli se pokoušet o jeho změnu.“ (tamtéž: 35). Na základě tohoto tvrzení by se 

tedy ženy měly řešení závažných konfliktů vyvolané animem zcela vyhýbat, neboť v jejich 

případě se jedná o předem prohraný boj. Femininní bytostné Já, představující celost a 

úplnost, zahrnuje dle Franz jak světlé, tak i temné aspekty, jež se pojí k fyzické realitě 

ženství, personifikovanou nejčastěji archetypem čarodějnice (tamtéž: 39). 

Další autorkou, která by podle mého názoru neměla být v souvislosti s archetypy 

opominuta, je Silvia Brinton Perera, která se snaží poukázat na důležitost obnovení ducha 

ženství pro moderní ženu a s tím spojený návrat k Velké bohyni. Na základě sumerského 

mýtu o bohyních Inanně-Ištaře a Ereškigale a jeho následné analýzy Perera tvrdí, že 

ženskou energii a sílu je potřeba znovu objevit a obnovit. Vlivem přizpůsobení se 

maskulinně orientované společnosti podle ní totiž ženy potlačují své přirozené instinkty  

a energii. Perera rovněž upozorňuje na to, že archetyp čarodějnice či strašlivé matky je 

patriarchálním řádem vnímán jako potenciální hrozba (Perera, 2002: 7). Proto podle ní 

dochází k cílenému oslabování ženské moci, které se projevilo i formou stagnace  

k uctívání Velké bohyně, následného vydobytí mužské převahy a zaujetím dominantní 

pozice ve společnosti. Důsledkem toho byly schopnosti a moc ženských bohyň přiděleny 

mužským božstvům (tamtéž: 22). Podle Perery je stěžejní vlastní spojení s archetypickým 

ženským instinktem a duchovním řádem. Problematické je podle ní především definovat 

na základě vztahu k muži společenské role, které se od žen očekávají, jako jsou: ,,pečlivá, 

starostlivá matka a manželka; roztomilá, ochotná, poslušná dcera; něžná mužova podpora 

anebo inteligentní, úspěšná partnerka“ (tamtéž: 13). Perera upozorňuje na důležitost 

potřeby se z těchto submisivních rolí vymanit. Zároveň se zmiňuje o vzniku nového 

modelu rovnocenného a přátelského vztahu mezi mužem a ženou a apeluje na důležitost a 

význam sesterství. Čtenářky vyzývá k (znovu)probuzení silné ženy: ,,Na této cestě se 
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musíme vzdát své identity duchovní dcery patriarchátu a sestoupit k duchu Velké  

bohyně ...“ (tamtéž: 8). 

Domnívám se, že z genderového hlediska je přístup Perery značně esencialistický, 

poněvadž obdobně jako Jung muže a ženy diferencuje na základě pohlaví do dvou 

navzájem odlišných kategorií. V knize dokonce vyjmenovává určité vlastnosti, které 

automaticky spojuje se ženstvím. Na rozdíl od Jungova pojetí se však jedná o vesměs 

pozitivně vnímané vlastnosti jako je hravost, vášnivost, odolnost, samostatnost, 

ctižádostivost či elegance, které však podle ní se životem současné ženy ztratily souvislost. 

Perera vybízí k znovunabytí těchto vlastností prostřednictvím navázání a znovuobnovení 

kontaktu s Velkou bohyní (tamtéž: 23). Z hlediska feministické kritiky bych chtěla 

upozornit na možnou vykonstruovanost pojmů ,,ženství“ a ,,přirozenost“, čemuž se budu 

podrobněji věnovat v následujících kapitolách. 

Této problematiky si je dobře vědoma i řada dalších autorek. Mezi nimi je i Zdeňka 

Kalnická, která se prostřednictvím interpretace rozličných uměleckých děl, ve kterých 

hraje významnou roli žena a voda, snaží objasnit archetypální význam tohoto spojení. 

Kalnická zdůrazňuje, že i když pojmy žena a feminita ve své práci užívá, bere na vědomí, 

že jejich definice není snadná (Kalnická, 2002: 156). Současně se pokouší zamyslet  

nad tím, co je základem analogie vody a ženy a dochází k závěru, že některé vlastnosti 

vody, jako je její cirkulace v přírodě, pohyb, kontinuita, ale současně i neurčitost  

a nepředvídatelnost, spolu s její nezbytností pro život, vyvolávají asociaci s archetypem 

mateřství, která se promítá zejména v představě původních ženských božstev. Zde je totiž 

zdůrazňována role Matky jako ochranitelky a dárkyně života, která má však zároveň 

pravomoc život také brát. Proto je vznik i zánik spojován s archetypem Velké Matky 

(tamtéž: 154). Význam archetypu Velké Matky, jako aspektu ženství, zdůrazňuje ve své 

knize Moudré ženy i Tsultrim Allione, kdy Velká Matka, jako ztělesnění ženství, 

spontánně rodí život. V tom se její podstata liší od křesťanského Boha, jež stvořil svět 

účelně, a následně pro něj nastavil zákony (Allione, 2015: 121). 

 Kalnická si též všímá, že na spojení vody a ženy s nevědomím klade velký význam 

Jung, který zároveň upevňuje asociaci ženy a vody s archetypem koloběhu života: ,,Být 

zrozen z vody původně znamená: být narozen z mateřského lůna“ (Jung, 2009: 87). Ve 

spojitosti se smrtí hovoří Jung o animě, personifikované obrazem ,,fatální ženy“, která 
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přináší smrt. Tato femme fatal může reprezentovat obavu muže z ženské moci (Kalnická, 

2002: 51). Obdobný strach vyvolává i obraz pohlcení vírem do vodních hlubin, který 

evokuje spojitost se symbolikou obávané vaginy dentata, tedy představou ženské vaginy 

pohlcující muže (tamtéž: 156-157). 

Co se týče spojitosti ženy, vody a smrti, odkazuje Kalnická na Julii Kristevu. Ta se 

domnívá, že obraz Matky jako smrti souvisí s potřebou stát se autonomní bytostí 

prostřednictvím oddělení se od matky, které je v symbolické rovině představováno 

takzvanou ,,matkovraždou" (tamtéž: 46). Dále Kalnická zkoumá, kdy nastal hodnotový 

zvrat, při kterém bylo pozitivní chápání symbolu matky nahrazeno negativními 

konotacemi. Odpověď nachází v řecké mytologii, kdy dochází k pohlavní hierarchizaci  

a odsouzení ženy do role ,,té druhé“, jejíž hodnota je odvozována na základě vztahu k muži 

(tamtéž: 154-155). Ve středověku podle ní následně dochází k upevnění této hierarchie.  

Pozornost věnuje Kalnická také problematice vnímání ženské identity, kterou se 

výrazně zabývaly zejména francouzské filozofky Hélène Cixous, Luce Irigaray či Julia 

Kristeva. Zmíněná Cixous spolu s Irigaray považují neustálý pohyb moře za symbol 

feminity,  přičemž vytvářejí asociaci matky a moře. V mateřství nacházejí rozdíl určující 

feminitu, což dokládá tvrzení Irigaray: ,,když jsme ženami, jsme vždy i matkami.“ (Irigaray 

in Kalnická, 2002: 91). Zároveň se však ohrazuje, že ženy nejsou jen matkami, 

vykupitelkami či pouhou tělesností. Považuji za důležité zdůraznit, že v tomto ohledu se 

nejedná o mateřství fyzické, nýbrž o jeho symbolické pojetí. Detailněji tuto tezi 

rozpracovává Cixous, která zmiňuje, že žena k matce jakožto zdroji blaha nemá nikdy 

daleko, neboť v sobě ukrývá produktivní a životodárnou sílu a je tak schopna být sama 

sobě nejen matkou, ale i dítětem a sestrou (Cixous, 1995: 14-15).  

Zároveň ve své eseji pojednává o bájné Medúze, archetypu ženy-svůdnice, jež byla 

za svůj trest přeměněna v nestvůru. Cixous ji ovšem pojímá subversivním způsobem: 

,,Chcete-li spatřit Medúzu, stačí jen pohledět jí tváří v tvář: a neusmrcuje. Je krásná a 

směje se.“ (tamtéž: 16). V jejím podání se jedná o oproštění se od strachu a diktátu 

mocných, a zároveň o apel na sounáležitosti žen, odmítnutím vzájemně znepřátelené role 

utvořené patriarchálním diskursem (Knotková-Čapková, Kynčlová, Matonoha, 2010: 24-

25). Cixous se domnívá, že oblast imaginárního je u žen nevyčerpatelná, neboť disponují 

nekonečným bohatstvím svých individualit. Ve svém textu hovoří o tzv. univerzální ženě, 
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která vede boj s konvenčním mužem, aby dokázala pochopit svůj smysl, ačkoliv typická či 

obecná žena podle jejího názoru neexistuje. Pojednává o studu a strachu žen za svou moc a 

následný pocit hanby, pokud se podvolí vyslovit či psát, neboť doposud byly vedeny 

k domnělé cudnosti, aby se od svých těl odvrátily. Již počátkem výchovy jsou podle 

Cixous mladé dívky vedeny ke konzervatismu a následně často vlivem manželství zažívají 

pocit odcizenosti od sebe samé a vnitřní prázdnoty. (Cixous: 1995: 12, 16). Podle Irigaray 

jsou vlastnosti přiřazované ženám často výsledkem mužského uvažování o ženách. Na tuto 

problematiku upozorňuje i Kristeva, která se domnívá, že hlavním motivem současného 

feministického hnutí je uvědomění si povahy společnosti a toho, kdo je postaven do role 

oběti. Podle ní se ženy ,,cítí odmítnuty jazykem a společenskými svazky, ve kterých 

nenacházejí účinky ani významy vztahů, ze kterých mají potěšení, vztahů s přírodou, svými 

těly, těly svých dětí, jiných žen a mužů.“ (Kristeva in Kalnická, 2002: 77).  

V neposlední řadě bych ráda zmínila pojetí a proměny archetypů feminity v moderní 

bengálské literatuře. Tomuto tématu se důkladně věnuje Blanka Knotková-Čapková. 

Uvádím jej zde jako příklad, na němž si lze dobře povšimnout, jak mohou být archetypy 

podmíněny aspekty jednotlivých kultur. Proto se pojetí femininních archetypů, které 

popisuje Knotková-Čapková, do jisté míry liší od těch, které uvádí Jung. Znát podmínky 

konstruování daných archetypů je podle ní nezbytně nutné pro porozumění jejich následné 

dekonstrukci. Vlivem modernity totiž v bengálské literatuře začíná často docházet  

k de-archetypizaci, kdy dosavadní kulturní archetypy přestávají být vnímány  

jako ,,přirozené“ a samozřejmé. Knotková-Čapková upozorňuje, že mužskému i ženskému 

tvůrčímu principu náleží v hinduistické tradici božská funkce, zatímco v tradici evropské 

(konkrétně židovsko-křesťanské) je pozemská žena vnímána jako ontologicky druhotná 

(Knotková-Čapková, 2005: 139-141). 

I Knotková-Čapková, obdobně jako Perera, poukazuje na patriarchalizaci ženských 

bohyň v podobě jejich pasování do rolí manželek mužských bohů a zbavení je tak jejich 

nezávislosti, kterou se původně vyznačovaly. Zároveň však varuje před zjednodušeným 

chápáním pojmu patriarchát, coby ,,nadvlády mužů jako univerzální homogenní kategorie 

nad ženami jako homogenní kategorií.“ (tamtéž: 143). Nositelkou jeho hodnot se totiž 

podle ní v určitých případech může stát i žena, ačkoliv v boji o moc má často determinace 

na základě pohlaví výrazný vliv. Sféra moci totiž není v principu konstruována jako sféra 

femininní. Tímto Knotková-Čapková upozorňuje na rozdíl mezi vnímáním ženy  



 
33 

jako bohyně a mezi postavením skutečné ženy, které nepřináleží ani moc o rozhodování 

nad svým tělem a osobní svobodou, natož moc nad druhými. Jejím hlavním údělem je 

pouze reprodukce, zatímco muž je považován současně za bytost sociální a veřejnou. 

Archetyp mateřství je tedy to jediné, co spojuje patriarchální ženu s bohyní (tamtéž: 142-

144). 

Jedním z genderových archetypů, který je typickým pro indickou tradici a v evropské 

klasické literatuře se nevyskytuje, je Žena-vládkyně, jejíž původ však musí být božský, 

nikoliv pozemský. Naopak jistou podobnost s evropskou literární postavou ,,poslušné 

ženy“ lze spatřit v archetypu přadleny. Ať už vystupuje v roli čisté panny, věrné manželky, 

či obětavé matky, jedná se o podřízenou ženu, která trpně a s pokorou přijímá svůj úděl. 

Od ní se odvíjí archetyp konformní ženy, kterou Knotková-Čapková označuje jako 

,,kolaborantka patriarchátu“. Jedná se o ženu, která roli strážkyně patriarchálních hodnot 

přijímá. Archetyp ženy-svůdnice, která je zde nazývána tanečnicí, představuje erotický 

symbol, který má uspokojovat mužovu rozkoš. Tanečnice je vždy definována vztahem 

k muži, jakožto objekt jeho touhy. Pokud má však její svůdnost pro muže destruktivní 

dopad, překlápí se tanečnice do archetypu čarodějnice, ztělesněním již zmíněné obávané 

vaginy dentaty. Knotková-Čapková si povšimla prolínání symboliky čarodějnictví jako 

magické síly a současně jako společenské marginalizace, jež v některých bengálských 

povídkách přetrvává dodnes (tamtéž: 159). Čarodějnice se vyznačuje nekonformností, 

která může přecházet až do rebelie a současně nezávislostí na struktuře řádu. Poněvadž 

čarodějnice představuje obávanou bytost, disponující destruktivní mocí, je z hlediska řádu 

vyvíjena veškerá snaha k tomu, aby byla vyhnána, či dokonce zničena (tamtéž: 145-146).
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3 ANALYTICKÁ ČÁST 

3.1 Metodologie a užité teoretické koncepty 

Analytickou část diplomové práce jsem se pokusila rozčlenit na základě archetypů, 

které jsou podle mého mínění v knize nejstěžejnější. Respektive jedná se o archetypy, jenž 

výrazně působí na archetyp ztělesňující Divošku, a které mají silný transformační potenciál 

ovlivnit její samotný transcendenční proces. V analýze tedy nepostupuji chronologicky, 

podle jednotlivých příběhů v knize, nýbrž se snažím seskupit dohromady konkrétní 

archetypy, a tím vyzdvihnout i nuance, kterými se od sebe stejné typy archetypů mohou 

navzájem odlišovat a v jednotlivých příbězích tak nabývat odlišné podoby, charakteru i 

významu. Nejedná se pouze o archetypy ženského zosobnění (stařena, matka, bohyně či 

čarodějnice), nýbrž i archetypy situační (tajemství, znovuzrození), které jsou zde pro 

archetyp Divošky rovněž určující. 

V mém případě byly klíčovými koncepty přístupy k pojetí archetypů, objevujících se 

v jednotlivých příbězích, a zároveň zdůraznění tezí, které mohou být považovány za 

posilující pro ženy. Zaměřuji se zde na literární analýzu a současně kvalitativní analýzu 

textu, kde prostřednictvím archetypální teorie čerpám z psychoanalýzy a klasického pojetí 

archetypů podle Carla Gustava Junga či Marie-Louise von Franz. Podotýkám, že toto 

pojetí však podrobuji kritickému zhodnocení prostřednictvím metody vzdorného čtení od 

Judith Fetterley. Současně pracuji s analýzou archetypů v pojetí Annis Pratt i s dalšími 

feministickými literárními teoriemi, především od Pam Morris a Hélène Cixous. Dále zde 

uplatňuji teoretické koncepty vycházející zejména z feministické spirituality a proudů 

ekofeminismu. 

Ráda bych na tomto místě zdůraznila své uvědomění,  že pro feminismus, respektive 

feminismy, je charakteristické zejména zohledňování a respektování plurality názorů. 

Zároveň bych tak chtěla podotknout, že se nejedná pouze o jediný možný přístup a 

z pohledu jiných paradigmat mohlo být na uvedené koncepty nahlíženo odlišným 

způsobem. I v rámci totožného paradigmatu lze analýzu pojmout řadou jiných způsobů, ve 

vztahu ke zvoleným konceptům. 
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3.2 Pozicionalita Clarissy Pincoly Estés a kontext vzniku knihy 

Estés explicitně uvádí, že mimo roli jungiánské psychoanalytičky a básnířky se 

pokládá také sběratelku a vypravěčku příběhů, tzv. cantadoru. To má nepochybný vliv na 

celý její přístup a pohled na danou problematiku. Estés je přesvědčena, že příběhy oplývají 

mocí uvést do pohybu celý náš vnitřní život. Jejich prostřednictvím lze podle ní 

znovunabýt ztracenou psychickou sílu a zároveň dojít k rozklíčování skrytých archetypů, 

které v sobě obsahují (Estés, 1997: 13-15). Jako další ze zásadních faktorů vnímám i 

rodinné prostředí, ze kterého autorka pochází, což ostatně sama zdůrazňuje. Narodila se 

mexicko-španělským rodičům a následně byla adoptována maďarskou rodinou. Dětství 

prožila nedaleko oblasti Velkých jezer v Michiganu a strávila tak bezmezně času v 

bezprostřední blízkosti divoké přírody. Estés popisuje, že jako žena pocházející ze dvou 

kultur velmi intenzivně vnímá, že lidé jsou psychologicky, kulturně  i dalšími způsoby 

velice rozmanití (tamtéž: 516). 

Důležitý je i samotný kontext počátku knihy Women Who Run With the Wolves, která 

vznikala na základě autorčiny studie života vlků, ale i obecných živočišných principů 

v divoké přírodě. Koncept archetypu Divošky si Estés začala vytřibovat právě během 

studie vlků. Autorka ve zmíněných  biologických studiích života  nalézá mnohé spojitosti 

vývoje ženské zkušenosti v historickém sledu a postavení ženy ve společnosti, která je 

nucena být především tou pro ostatní a nikoliv pro sebe samou. Pokud bych se na toto 

sdělení zaměřila z hlediska psychologické analýzy, chápala bych jej následovně: autorka se 

zde snaží upozornit na možnost, že se u žen mohla vytvořit frustrace, která může 

přetrvávat i nadále, jež je důsledkem soustavného a dlouhodobého neuspokojení lidských 

potřeb, jakou je zejména potřeba uznání, úcty a tím i následně se pojící potřeby 

seberealizace. V podobných intencích se tento odkaz dá číst i pohledem genderových 

studiích.  

Podle Estés výše uvedené problémy pramení zejména z potlačování a skrývání 

ženské instinktivní ,,přirozenosti“. Rozeznat omezení ženské podstaty a zároveň odhalit 

její charakter lze podle ní právě skrze archetyp Divošky. Estés uvádí, že poznatky v knize 

zahrnují všechny druhy žen, které existují a veškeré životy, jež žijí (tamtéž: 516). 

Z pohledu genderových studií si však pokládám otázku, zda existuje vůbec něco, co 

můžeme sebejistě označit za ,,přirozenost“. Argumentaci tohoto postoje následně rozvedu 

a detailněji zdůvodním v nadcházejících kapitolách. 
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3.3 Archetyp stařeny 

3.3.1 La Loba – Vlčí žena 

První příběh pojednává o ženě, která je autorkou nazývána jako La Loba, což 

v překladu znamená vlčice. Mohli bychom ji tedy též nazvat vlčí ženou. Estés ji popisuje 

jako stařenu, téměř až zvířecího vzhledu. Jejím úkolem je sbírání kostí, z nichž následně za 

zpěvu písně uhynulá stvoření přivádí zpět k životu (Estés, l997: 25-26). Podle Pratt se 

tento motiv, kdy ženské bohyně disponují mocí přivést milovanou osobu prostřednictvím 

určitého rituálu zpět k životu, objevuje v ženských románech nejčastěji ve spojitosti 

s archetypem green-world lover, charakterizující postavu divoké přírody, přibližující se v 

ženském nevědomí představě ideálního milence (Pratt, 1981: 172). 

V tomto příběhu vnímám především autorčinu snahu poukázat na důležitost 

instinktů. La Loba je zosobněním archetypu stařeny a žena se s ní metaforicky může 

setkat, podnikne-li cestu do hlubin své duše. Podle Estés se od ostatních archetypálních 

zosobnění velice liší. Představuje podle ní totiž jakýsi základ komplexního instinktivního 

systému (Estés, 1997: 27).  Zde jsem si povšimla rozdílu v pojetí u Junga. V příběhu o La 

Lobě archetyp stařeny personifikuje především intuici a životní moudrost, prostřednictvím 

prozření a následného poznání a znovuobjevení zapomenutého, jehož symbolikou jsou 

právě kosti. Jung tuto funkci přiřazuje archetypu ducha, jehož jednou z podob může být 

starý muž, popřípadě kouzelník (Jung, 1997: 137). Považuji za důležité podotknout, že 

různá zosobnění tohoto archetypu na sebe v jeho popisu berou pouze mužskou podobu, o 

jeho ženské personifikaci se Jung nikde nezmiňuje.  

Velký význam zde sehrává také archetypální symbolika již zmíněných kostí, které 

zastupují nezničitelnost a sílu ducha. Estés zdůrazňuje, že právě v kostech je ukrytý 

potenciál, který má sílu změnit sebe i svět. Uvádí, že je toho možno dosáhnout díky 

instinktivním divokým smyslům, které v ženě ,,přirozeně“ jsou, ale je potřeba je probudit. 

(Estés, 1997: 34-36). Jak jsem již zmínila, z pohledu genderových studií vnímám jako 

problematický samotný pojem ,,přirozenost“. Popis Estés působí tak, že tyto instinkty 

přiřazuje automaticky všem ženám, čímž se dopouští homogenizace v přístupu k ženám, 

jako ,,univerzální a jednotné” kategorii, kdy důsledkem této generalizace neodlišuje jejich 

individualitu. Estés se tím podílí i na utvrzování genderového stereotypu, že ženy jsou 

,,přirozeně” spjaty s přírodou. Naopak o mužích se v tomto ohledu vůbec nezmiňuje. 
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Vnímám zde podobnost s proudy ekofeminismu a tezemi Shivy, která akcentuje význam 

žen coby strážkyň a podporovatelek kultur života (Shiva, 2016: 183). 

Jung zdůrazňoval, že archetypy nelze vnímat jako něco pevně stanoveného či 

ohraničeného, poněvadž konkrétní podoby nabývají až v souvislosti s konkrétní zkušeností 

(Jung in Jacobi, 1995: 43). I ve výkladu Estés nepředstavuje La Loba pouze jeden 

konkrétní aspekt. Naopak zde uvádí, že se jedná o dvoustranný archetyp Matky stvořitelky 

a Matky smrti, jehož významem je naučit se chápat tento dvojí proces a ,,to co má zemřít, 

zemřít nechat a co musí žít, nechat žít.“ (Estés, 1997: 32). Archetyp smrti a archetyp Velké 

matky, jakožto stvořitelky, jsou si tedy zde na rovnocenné úrovni. Zároveň se tím Estés 

snaží sdělit, jak se tyto archetypy vztahují k samotnému archetypu Divošky. Estés 

zdůrazňuje, že je to právě archetyp Divošky, který představuje nepopsatelnou a 

nenapodobitelnou sílu obsahující silný tvořivý potenciál (tamtéž: 29), již zmíněné aspekty 

Velké matky jsou tedy její nedílnou součástí. 

Za další stěžejný bod považuji pasáž, kdy Estés popisuje, že ,,žena si často může 

připadat, že žije v prázdném místě“ (tamtéž: 36). Zde vnímám spojitost s tzv. „problémem 

beze jména“, jímž se zabývala Friedan, a přiřazovala ho k situacím, kdy se v ženách 

objevovaly pocity nepopsatelné touhy, současně s pocity nespokojenosti, bezvýchodnosti a 

prázdnoty, jejichž příčiny si však samy nedokázaly odůvodnit: ,,Přeci není možné dál 

ignorovat hlas svého srdce, který nám říká: chci něco víc, než jen děti, manžela a hezký 

dům.“ (Friedan, 1983: 72). V tomto ohledu klade Estés apel na návrat k sobě samé a 

důležitosti vlastního instinktivního Já, kdy z pozice psychoanalytičky dává ženám 

závěrečnou radu: ,,Běž a sbírej kosti.“ (Estés: 1997: 37). Zvolení si této cesty za účelem 

dosažení vlastní identity a následné osobnostní změny popisuje Friedan následovně: ,,A 

přesto existují ženy – sama jsem s nimi mluvila -, které nakonec svůj vnitřní hlas 

poslechnou a pak obdivuhodným způsobem tápou ve tmě a patrně hledají pravdu, která je 

záhadou i odborníkům.“ (Friedan, 1983: 71).  

Jako posilující pro ženy vnímám právě apel Estés na hledání síly uvnitř skrze ně 

samé, prostřednictvím tvůrčího jednání. K posílení ženské nezávislosti může dle mého 

názoru napomoci právě vědomí, že zdroje poznání jsou přímo v nás samých a inspirace a 

představy lze těžit i skrze vlastní nevědomí, nikoliv například jen skrze muže, kterým jsou 

ženy podřízeny. 
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3.3.2 Červené boty 

,,Pokud chceš povolat divokou ženu zpátky, odmítni být v zajetí.“ (Estés, 1997: 275). 

Interpretaci tohoto výroku vnímám jako snahu o metaforické znázornění, jak se na 

ženy snaží daná společnost, či společnosti působit a donutit je konkrétními způsoby 

k poslušnosti a chování, které je stanoveno jako žádoucí. Dalo by to se shrnout 

vystihujícím příkladem typu: ,,Buď hodná a nevybočuj z průměru.“ Zde se dostávám 

k otázce moci, aneb jak na člověka působí společnost a její instituce, a zda se zde Divoška 

dostává do role objektu, či subjektu. 

Estés zde předkládá maďarsko-germánskou verzi příběhu o Červených botách, dle 

vyprávění jednou z jejích tet v jejím útlém dětství. Ve stručnosti příběh pojednává o 

chudém mladém děvčeti, které si vlastnoručně zhotoví pár červených bot. Jednoho dne se 

jí ujme stařena, která se rozhodne o tohoto sirotka postarat. Nutí však děvče, aby se 

chovalo podle jejích očekávaných pravidel a její staré boty spálí. Dívka se následně 

zamiluje do jiného páru jedovatě červených bot, které se stávají její posedlostí. Zásadním 

pojmem, který se v následné interpretaci Estés tohoto příběhu objevuje je termín hambre 

del alma, nebo-li hlad duše, jenž divokou ženu postihuje, pokud je tzv. uzavřena do klece a 

z původní bytosti s nespoutanou povahou se stává bytost domestikovaná, která trpí ztrátou 

svého instinktivního života a tím následně ztrácí svou vlastní cestu (tamtéž: 230-236). 

Tento pojem se vztahuje právě k již zmíněné posedlosti červenými botami, kdy tato 

posedlost znamená ztrátu kontroly nad vlastním životem. Uvedený motiv vnímám v 

souvislosti s problematikou podřadného postavení ženy jako té ,,Druhé“, kterou jako jedna 

z prvních zmiňuje Beauvoir. V tomto ohledu je i osobní úspěch žen v rozporu s jejich 

,,pravým ženstvím“, jež je od nich vyžadováno. V příběhu to ilustruje spálení původních 

vlastnoručně ušitých boty, na které byla dívka hrdá a byly součástí její identity. Stařena na 

ní naléhá, aby dodržovala určená pravidla, s nimiž se však dívka neztotožňuje, přesto je 

však nucena k poslušnosti, čímž je postavena do role objektu (Beauvoir, 1967: 133-144). 

Dívka je poté archetypem ďábla, který zde vystupuje nejprve v podobě ševce a 

následně starého vojáka, jenž její boty očaruje, odsouzena útrpně tančit v těchto botách bez 

zastavení až do absolutního vyčerpání. Nakonec jí za účelem vysvobození kat odsekne 
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boty společně i s jejíma nohama a z dívky se stává ,,ubohý mrzák“19 (Estés, 1997: 232-

235). Tuto pasáž považuji z feministického hlediska za velice významnou, neboť tím, že 

dívka přichází o vlastní nohy, je zároveň zbavena i možnosti svobodného pohybu. Řada 

feministických teoretiček přikládá symbolice pohybu obdobný význam jako symbolice 

hlasu. Mezi nimi je i Cixous, která odkazuje na to, že ženy byly na dlouhou dobu umlčeny, 

a na domestikaci v důsledku jejich výchovy, či během manželství, tak odpovídaly pouze 

svými umlčenými těly. Cixous je zároveň přesvědčena, že žena má možnost získat své tělo 

zpět, pokud bude psát. Čímž zároveň i její hlas znovu promluví (Cixous, 1995: 12-16). 

Rovněž v tomto příběhu se můžeme setkat s archetypem stařeny, jenž mocensky 

působí na samotnou Divošku, v tomto případě personifikovanou mladým děvčetem. Na 

rozdíl od jiných příběhů zde však stařena vystupuje pod negativním charakterem, neboť se 

snaží Divošku manipulovat a přizpůsobit směr jejího života dle svého očekávání. Jak Estés 

zdůrazňuje, stařena se zde snaží obhájit své vlastní hodnoty, které chce automaticky vštěpit 

i děvčeti. Což neznačí její moudrost, nýbrž jen oddanost kolektivním hodnotám (tamtéž: 

242-245). Z feministického hlediska tedy tato postava představuje tzv. kolaborantku 

patriarchátu, která stanovené normy považuje za ,,přirozené“ a jediné správné. Nejedná se 

o ženu, která by tyto normy podporovala svou pasivitou, nýbrž o další stupeň, kdy tato 

pravidla považuje za jediné správné, určující a snaží se je prosadit i pro hlavní postavu 

příběhu. Stařena vystupující v příběhu o červených botách tak odpovídá archetypu 

konformní ženy, jenž popisuje Knotková-Čapková, představující roli strážkyně 

patriarchálních hodnot (Knotková-Čapková, 2005: 145). 

Kromě archetypu stařeny sehrává v tomto příběhu roli i archetyp stínu. Estés ve své 

interpretaci poukazuje, že stínový aspekt nemusí znamenat pouze negativní konotaci, ale 

má odkaz i na božské a krásné. U žen se jedná právě o ty aspekty bytí, jež však nejsou 

společností uznávány a nedostává se jim podpory. Ke stínovému životu dochází 

prostřednictvím tvůrčí činnosti, kdy daná činnost umělecky založeným ženám nepřinesla 

dostatečné uznání ze strany svého okolí či společnosti. Pokud však žena musí tuto aktivitu 

skrývat, má to pro ni neblahý důsledek. Estés zde na ženy apeluje, aby se se držely toho, co 

 

19 Estés v originále skutečně uvádí výraz ,,poor criple“. Z feministického hlediska se však vůči tomuto 

označení vyhrazuji, poněvadž se jedná o politicky nekorektní výraz, který se pojí s problematikou ableismu. 
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pro ně představuje opravdový osobní význam, vykonávaly tyto činnosti tak, jak nejlépe 

umí a přestaly předstírat, že jim vyhovuje žít ,,obyčejným“ životem. Nabádá ženy, aby se 

nebály být ambiciózní a snažily se dosahovat svých vlastních snů, namísto pasivního 

postoje a předstírání domnělé vyrovnanosti.  

Estés zde rovněž předesílá problém tzv. ochočení v souvislosti s uzavřením 

nenaplňujícího manželství. Pratt v rámci analyzování románů odkazuje na manželství, 

které většinou pro ženu znamená rozpor mezi jejími vlastními touhami a očekáváním 

jejího okolí i celé společnosti, které však stejně většinou vyvrcholí v archetypální vzorec 

přesvědčení a podvolení se, často spojené s pocitem absolutního psychického vyčerpání 

(Pratt, 1981: 41). Estés se domnívá, že právě tyto ženy zůstávají v roli pasivních ,,obětí“ 

kvůli obavám z ponížení, zesměšnění či potrestání (Estés, 1997: 254-257). Tím však 

utvrzují svůj pocit méněcennosti, dále setrvávají v podřízené pozici, a stále se tak podílejí 

na existující nerovnosti. Tento postoj vnímám v souladu s hlavní feministickou myšlenkou 

snahy o zrovnoprávnění, a sice podílením se na odstranění nerovností vlastní aktivitou, 

namísto nekritického přijetí patriarchálních norem. 

Za podstatné považuji doplnění Estés, že nejsme ovlivňováni pouze jedním, nýbrž 

celou řadou kolektivů. Společnost předkládá ženám nároky, které na ně však působí 

devalvačně. Ženy zápolí s problémem, že jsou ,,příliš hodné“ a současně prožívají pocit 

frustrace, který Estés označuje jako ,,bezejmenný neklid“ (tamtéž: 245). ,,Být hodná“ 

definuje jako stav absence vlastního tvůrčího života. Stejně tak i hlavní postava mladé 

dívky v tomto příběhu zažívá důsledkem podřízení se stanoveným normám a pravidlům 

pocit nudy a prázdnoty, smísený s depresivními a úzkostnými stavy. Společnost, jež takové 

nároky na ženy klade z nich činí ,,mrtvé“ ženy (tamtéž: 250-251). Na tento prožitek nicoty 

upozorňuje i Allione, jež se ztotožňuje s následujícím míněním Chris, že: ,,Ženy zakoušejí 

prázdnotu ve svém vlastním životě: v nenávisti, sebepopírání a v roli oběti; ve vztazích 

s muži; a v hodnotách, které doposud utvářely jejich život.“ (Christ in Allione, 2015: 103). 

Zásadní je podle Estés uvědomění si, že k tomuto zajetí došlo a nepodporovat jej svým 

pasivním přístupem. Ten totiž může vyústit až v naučenou bezmocnost, kdy se dané bytosti 

stávají vůči násilí apatické a podvolí se mu (tamtéž: 263). Estés je přesvědčena, že ženy 

v tomto zajetí přicházejí o své instinkty a integrální divokou povahu, na kterou nakonec 

rezignují, nevymaní-li se z tohoto zajetí. 
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3.4 Animus 

Velmi zásadní je, jak Estés vnímá samotný archetyp anima. Její koncept se totiž 

rozchází s Jungovým pojetím, podle nějž je animus duševní síla žen, avšak mužského rodu. 

Tento klasický názor Estés odmítá s tím, že animus je naopak rodu ženského a je ženám 

velmi příbuzný a může být ženám velmi nápomocen k tomu, aby ve vnějším světě jednaly 

samy za sebe: ,,Animus pomáhá ženě vyjádřit konkrétním způsobem její specifické a ženské 

vnitřní myšlenky a pocity – emocionálně, sexuálně, finančně, kreativně i jinými způsoby – 

spíše než podle nějakého vzoru kulturně vytvořeného standartu mužského vývoje v dané 

kultuře.“ (Estés, 1997: 336). Připouští však, že i mužský koncept anima má velký význam 

a u žen, kterým se animus často zjevuje v mužských převlecích například ve snech vnímá 

silnou spojitost s jejich výraznou schopností vnějšího vyjádření. I u Estés se tedy jedná o 

dichotomní pojetí archetypu anima.  

Jung je přesvědčen, že vliv anima způsobuje tzv. ,,zmužštění ženy“, k čemuž se 

vyjadřuje dosti negativně: ,,Žena uvázne ve svých citových vazbách a promešká rozvoj 

chápání a rozumu, které jsou nahrazeny ,,animem“, to znamená názory stejně tak 

svéhlavými jako nedostatečnými.“ (Jung, 2009: 192). Domnívá se, že takto způsobená 

mužská rozumovost, která však neznamená skutečnou rozumnost, ženě zamezuje přístup 

k vlastnímu citu, a dokonce může vést až k frigiditě (Jung, 2012: 43). Jungovo tvrzení 

podporuje i Franz, která se domnívá, že silně rozvinutý animus umocňuje prahnutí po 

moci, což v případě ženy považuje za nežádoucí (Franz, 2008: 30). Na rozdíl od Junga či 

Franz přikládá Estés působení anima na ženu pozitivní a obohacující význam. Role anima 

může být podle ní ženě nápomocna ve spojitosti s její integritou, při dosahování 

vytoužených cílů a uvědomění si vlastních možností (Estés, 1997: 337-340). Nejedná-li se 

však o destruktivní animus, který sehrává významnou roli například v příběhu o La 

Lloroně, či Modrovousovi, jehož interpretací se budu následně zabývat. U Estés jsem si 

povšimla i odlišného pojetí v boji proti démonům, představující dominantní animus, než 

jaký předesílá Franz. Ta se domnívá, že ženy by měly před tímto nebezpečím uprchnout, 

neboť ženy s dominantním animem následně samy padají do nastražené pasti (Franz, 18-

19). Podle Estés je boj s tímto démonem naopak tím nejvýznamnějším (Estés, 1997: 236-

237). 
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3.4.1 Modrovous 

V příběhu Modrovous se Estés snaží poukázat na důsledky toho, když žena vědomě 

popře své vlastní potřeby a hodnoty, které však i nadále zůstávají v jejím nevědomí. Uvádí, 

že existuje více verzí tohoto příběhu, sama však upřednostňuje vlastní literární verzi, 

kterou slyšela od jedné ze svých tet z Maďarska a slučuje v sobě jak francouzské, tak i 

slovanské tradice. Modrovous je zde popisován jako obrovský muž s vousem v barvě 

indigo, který byl považován za neúspěšného kouzelníka. Dvořil se najednou třem sestrám, 

které se však jeho vousu nejprve obávaly a nedůvěřovaly mu. Nakonec se však 

Modrovousovi podařilo okouzlit nejmladší z dívek, a tu následně pojal za manželku.  

Dívka od něj dostala svazek klíčů, které jí umožňovaly přístup do všech komnat v jeho 

rozsáhlém sídle. Modrovous jí ukázal klíč patřící k tajné komnatě a upozornil ji, aby do 

této místnosti v žádném případě nevstupovala. Poté ze zámku odjel. Následně zde dívku 

navštívily její sestry a přemluvily ji otevřít i tuto zapovězenou komnatu. S vyděšením 

zjistily, že je plná krve a zbytků lidských kostí. Po svém návratu Modrovous požadoval 

navrácení svazku klíčů a podle krve na nich poznal, že dívka komnatu navštívila. Proto se 

ji rozhodl potrestat a zabít. Nakonec však příběh pro dívku končí šťastně, poněvadž je 

zachráněna svými bratry, kteří nakonec Modrovouse zabijí (tamtéž: 39-43). 

Estés Modrovouse vnímá jako “přirozeného dravce”, který ,,odděluje ženu od její 

intuitivní povahy … nechává ženu citově mrtvou, citově příliš křehkou na to, aby ve svém 

životě pokročila; její nápady a sny jí zůstanou ležet u nohou bez známek života.” (tamtéž: 

39, ). Tvořivý potenciál a silná vůle ženy jsou tak značně omezeny. Rovněž Franz 

interpretuje Modrovouse jako obraz obzvlášť destruktivního vražedného anima (Franz, 

2008: 16). Feministická i psychologická analýza by se zde podle mého názoru shodovaly v 

následujícím bodě: pokud je jí upřena volnost a svoboda, na ženu to má negativní dopad. 

Domnívám se, že nezáleží na tom, zda Modrovous reálně představuje fyzicky existujícího 

násilníka, nebo má podobu “parazita” v naší mysli, v důsledku sociálních, či jiných 

restrikcí. Tak jako tak podle Estés omezuje zdravou zvídavost a tvořivý potenciál ženy. 

Stejně tak Pratt uvádí, že v ženských románech hrdinky velmi často obviňují sebe samy za 

své vlastní normální lidské touhy, deformací svého Erotu, například přijetím 

patriarchálních norem o ženské sexualitě (Pratt, 1981: 141). Popíráním vlastní svobody, 

volnosti a zabraňováním ve vědomém rozhodování o vlastním životě, je upírána možnost 

rozvoje a dozrání v uvědomělou, cílevědomou a nezávislou bytost. Žena je tak držena na 
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uzdě a přetvářena k obrazu svému na poslušnou, poddajnou, avšak uvnitř prázdnou bytost.  

Z feministického hlediska se mi tento přístup Estés jeví jako opětovné nabádání žen, aby 

pouze automaticky nepřijímaly submisivní a podřadnou roli, která jim je přisuzována v 

důsledku vlivu patriarchátu, ale snažily se stát silnými autonomními bytostmi. 

Dovolím si na tomto místě příběh o Modrovousovi doplnit o vlastní verzi, kterou 

znám ze svého dětství, a která se odlišuje od té, kterou zde předkládá Estés. V této verzi 

totiž samotný příběh končí tím, že poté, co Modrovous na základě zkrvaveného klíče 

odhalí, že dívka navštívila zapovězenou komnatu, taktéž se jí rozhodne zabít. Dívka však 

nevymýšlí žádnou lest za účelem svého osvobození, ani před ním neprchá, ale přiznává své 

vlastní provinění a nechává si Modrovousem setnout hlavu, což představuje trest za její 

neposlušnost. Tato verze odpovídá typu manželství založeném na spoluvině, jenž popisuje 

Pratt. Literární hrdinky si zde svého manžela či partnera vybírají samy, následně se 

v tomto partnerství nechávají uvěznit a tím si zpečetí vlastní tragický osud. Což podle Pratt 

poukazuje na jistou ironii této volby. Spousta autorů je přesvědčena, že ženy jsou 

předurčené k tomu tato hrozná rozhodnutí dělat. V jednotlivých analýzách textů ženy na 

roli oběti20 samy přistoupily, když se podvolily brát vinu svých mužů a důsledky jejich 

špatných rozhodnutí na sebe (Pratt, 1981: 48-51). Tak je tomu i v tomto případě, kdy 

hlavní hrdinka vnímá vraždu jako oprávněný trest za špatné rozhodnutí a vinu za 

Modrovousovy hrozné činy tak vztahuje sama na sebe. Spolu s její smrtí umírá i tajemství 

Modrovouse a ten je tím od svých hříchů symbolicky očištěn. 

V jiných příbězích, jako je například ten o Děvčátku se sirkami, pojednává Estés o 

tzv. hladovějícím animu, který je podle ní zdrojem pocitu izolace, či vyřazenosti. 

V důsledku nedostatečné podpory vlastní rodinou, přáteli, či společností ženy obtížně 

hledají pravý smysl svého života. Estés ženy nabádá, že pokud se nachází v prostředí, kde 

nejsou ceněné, musí se z něj dostat pryč a podle vzoru Divošky tzv. vystrčit drápy a 

bojovat, nikoliv se se situací smířit a vzdát se (Estés, 1997: 347-348). Pratt v literatuře 

poukazuje na častý výskyt postav tzv. šílených manželek, kdy podvolení se manželovi, 

 

20  Archetyp sebeobětování se objevuje v řadě klasických děl literárního kánonu, kdy se ženské 

hrdinky rozhodnou obětovat se pro lásku. Tento motiv využívá například Dostojevskij v románu Zločin a 

trest. 
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nemožnost vlastní volby i podřízenost v sexuální roli vede k rozpolcení literárních hrdinek 

(Pratt, 1981: 51). 

3.5 Archetyp matky 

3.5.1 Ošklivé káčátko 

Podle Junga i archetyp matky, stejně jako každý jiný archetyp, má ,,téměř 

nedozírné množtví aspektů21 .“ (Jung, 1997: 192). Dichotomie se objevuje i v podobě 

rozdělení vlastností, které jsou pro matky typické. Obdobně jako Jung se Estés zmiňuje o 

matce milující i strašné. Zároveň se domnívá, že pro překonání překážek je pro tento 

archetyp nutné získat vlastnosti jako je síla, nebojácnost, hrozivost a zejména agresivita, 

které jsou však obecně vnímány jako typicky mužské. Na mateřství může mít podle Estés 

velmi negativní vliv působení patriarchátu, o čemž se zmiňuje ve spojitosti se zhroucenou 

matkou: ,,Po generace ženy přijímaly roli uzákonění vztahu sňatkem s mužem. Souhlasily, 

že člověk není přijatelný, dokud muž neřekne své ano. Bez “mužné“ ochrany je matka 

zranitelná.” (Estés, 1997: 190). Žena bez muže se tak v mateřské roli může jevit jako 

méněcenná.  

Příběh Ošklivého káčátka zrcadlí i motiv odlišnosti a vyhnanství: ,,V mnoha 

kulturách převládá očekávání, že když dívka vyroste, stane se z ní určitý typ osoby, 

jednající určitým způsobem, že bude mít určité hodnoty, které nejsou-li identické 

s hodnotami rodiny, budou alespoň na rodinných hodnotách založeny a v žádném případě 

nevyvolají otřes v rodinných základech.” (Estés, 1997: 185). Estés se zde dotýká 

problematiky rané socializace. Uvádí, že děvčátka, která dávají najevo svou instinktivní 

nespoutanou povahu, jsou zvídává, šikovná a tvořivá, jsou společností tlačena do pozice 

nepochopení, v důsledku čehož můžou podlehnout iluzi, že jsou slabá, ošklivá a tudíž pro 

společnost nepřijatelná. Touto problematikou se zabývá i Wolf, ve spojitosti s mýtem 

krásy, který podle ní ve skutečnosti neurčuje očekáváný vzhled, nýbrž předpisuje právě 

způsob jednání a chování, které je v daném období vnímáno jako žádoucí (Wolf, 2000: 

15). Na tomto příkladu lze vidět, jak jsou pro formování osobnosti stěžejní společenské 

 

21   Podle Junga jsou hlavní typické aspekty matky tři: ,,pečující a živící dobrota, orgiastická 

emocionalita a podsvětní temnota.“ (Jung, 1997: 192) 
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normy, které se během procesu socializace učíme přijímat. Ačkoliv je podle Estés zařazení 

do společnosti důležité, kritizuje proces socializace kvůli omezení vnitřního potenciálu 

dítěte (Estés, 1997: 209). Estés se zde zaměřuje pouze na dívky, jakou roli hraje výchova 

v životě chlapců zmíněno není. 

Estés v této kapitole zdůrazňuje také významnost ženské kontinuity a komunity, 

která je podle ní nepostradatelná: ,,Ve většině dnešních průmyslových zemí mladé rodičky 

přivádějí na svět a pokouší se postarat o svého potomka úplně samy. To je tragédie 

obrovských rozměrů.” (tamtéž: 192). Uvádí, že blízké vztahy mezi ženami jsou vůbec těmi 

nejdůležitějšími. Velký význam podle ní hraje předávání ženských zkušeností. Takzvané 

kmotry měly za úkol předávat ženám nezbytné hodnoty a učit je pečovat. Starší ženy 

mohly podle autorky obohatit mladé matky o instinktivní poznání (tamtéž: 191-193). Právě 

instinkt se u Estés objevuje v souvislosti se spojitostí s divokou povahou, tudíž je zde toto 

poznání míněno ve smyslu vedení k nezávislosti. Naproti tomu příklad negativního 

působení matek na dcery se objevuje v románech, kde si Pratt všímá zmiňování 

mnohogeneračního předávání naučené role, ve smyslu striktně omezujících patriarchálních 

norem. Pratt tak ilustruje to, jak byly hrdinky příběhu potrestány svým nejbližším vzorem 

dané role, tedy vlastní matkou (Pratt, 1981: 53). Tento typ matky odpovídá na základě 

nereflektování nerovností a nekritickému prosazování patriarchálních hodnot archetypu 

kolaborantky patriarchátu (Knotková-Čapková, 2005: 145), obdobně jako postava stařeny 

v příběhu Červené boty. 

3.6 Archetyp Velké Matky 

O archetypu Velké Matky pojednával již Platón, v jehož pojetí se v lůně bohyně 

spravedlnosti a odplaty Nemesis nepřetržitě otáčí celý kosmos (Franz, 2008: 81). Poměrně 

často se o něm zmiňuje i Jung: ,,Pojem Velké matky pochází z dějin náboženství a zahrnuje 

nejrůznější projevy typu mateřské bohyně. Symbol je samozřejmě derivátem archetypu 

matky.“ (Jung, 1997: 185). Archetyp Velké Matky sehrává velký význam i v pojetí Estés, 

která jej dává do souvislosti s koloběhem života a principem života-smrti-života. Estés jej 

pojímá dichotomicky a v tomto případě souzní s Jungovým přesvědčením, že: ,,Žena se 

může bezprostředně identifikovat s Matkou Zemí, muž nikoli.“ (Jung, 1997: 221). Princip 

života i smrti jsou si zde na rovnocenné úrovni, kdy ,,smrt se pojímá jako vstup do 

mateřského lůna“ (tamtéž: 106), za účelem znovuzrození. I v případě archetypu smrti lze 

ilustrovat dichotomii. Smrt v sobě dle Estés obsahuje ženský princip a její zosobnění mají 
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rovněž ženskou podobu, ačkoliv pojmenování se může lišit. Někde je tedy její 

personifikace označována jako Smrtka, jinde Matka Smrti, či Panna Smrti. (Estés, 1997: 

171-172). Jung zároveň přiřazuje archetypu Velké Matky duální povahu: ,,Nezřídka na 

sebe bere rysy moudrosti stejně jako čarodějnosti ... přičemž se často rozpadají vnitřní 

protiklady tohoto obrazu. Na jedné straně vzniká dobrá víla a na druhé straně zlá nebo 

vlídná, světlá a nebezpečná, temná bohyně.“ (Jung, 1997: 126). 

V analýze příběhů se objevuje i odkaz na kult Tříhlavé bohyně, o němž se dále 

podrobněji zmíním v kapitole o znovuzrození. Pojetí Tříhlavé bohyně v případě Estés 

naprosto koresponduje s výkladem Pratt. V ženských příbězích jsou matky a dcery často 

variačními aspekty Tříhlavé bohyně - panny, matky i stařeny zároveň. Stařena reprezentuje 

často moudrost a vědění starších žen. Také má kontrolu nad procesy života i smrti (Pratt, 

1981: 172). Důležité je i připomenutí významu ženských rituálů oslavující ženy jako 

nositelky sexuální síly a plodnosti ve starobylých matriarchálních společnostech (Estés, 

1997:  252-253). Archetyp Velké Matky zároveň odpovídá archetypu ženy-vládkyně v 

indické tradici, o kterém pojednává Knotková-Čapková, kde se jedná o postavu výhradně 

božského původu a charakteru (Knotková-Čapková, 2005: 145). 

3.6.1 Hříšné bohyně 

Hříšné bohyně představují dle Estés sexuální a zároveň posvátný aspekt Divošky. K 

tomu bych chtěla poznamenat, že tabuizace ženské sexuality představuje pro mnoho 

feministických teoretiček, jedno z nejvýznamnějších témat. 22  Estés upozorňuje, že 

označení aspektu ženské sexuality za oplzlý či obscénní neznamenalo v dřívějších dobách 

negativní konotaci, ale naopak symbol pro sexuální moudrost (Estés, 1997: 362-363). Ve 

starobylých náboženstvích bylo ženské tělo považováno za posvátné a inspirující. Jako 

božská zde byla vnímána i sexuální extáze. Ženské tělo začalo být vnímáno jako nemravné 

až ve spojitosti s událostí, kdy začaly být považovány za nečisté samy ženy (Hall in 

Allione, 2015: 129). Rovněž Inanna vystupuje jako bohyně sexuální lásky, která oslavuje 

svou touhu, lásku i sexualitu. Vymaňuje se z tradičních ženských rolí matky, či poslušné, 

domácké manželky a naopak si po celou dobu, ať už jako milenka, mladá nevěsta, nebo 

vdova, udržuje svou nezávislost a přitažlivost (Perera, 2014: 20-21).  

 

22 Problematikou tabuizace sexuality se zabývá například Daly, Cixous či Irigaray 
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Estés je přesvědčena, že mytologické činy těchto obscénních bohyň ve spojitosti 

s využitím sexuality napomáhají ženám k zahnání smutku a navození intenzivního břišního 

smíchu. Jako příklad uvádí tzv, příběhy o rozkroku, v nichž hraje roli i bohyně břicha, 

zvaná Baubo. Estés přiznává, že se jedná o její nejoblíbenější postavu. Baubo je zde 

vykreslována jako malá tančící žena, jejíž pohyby připomínají pohlavní styk, kdy při nich 

kroutí boky a natřásá svá ňadra. Zcela jí chybí hlava, její oči představují bradavky a jejími 

ústy je její vulva. Této bohyni se podařilo svým tancem a vyprávěním ženských vtipů 

vyprostit z deprese bohyni Země, Deméter, která propadla žalu nad ztrátou své dcery 

Persefony (Estés, 1997: 362-367). Podle Estés je pro ženu velice prospěšné, tráví-li někdy 

čas pouze ve společnosti jiných žen a sdílením ženských vtipů si užívají hluboký břišní 

smích, jenž má léčivý dopad. Estés jej označuje jako sexuální smích, probouzející libido, 

ženské tělo i emoce. Tato forma nespoutané radosti náleží podle ní každé ženě23 (tamtéž: 

367-374).  

Pratt apeluje na to, že v analýze románů je nezbytné postavy jako je Velké matka, či 

bohyně posuzovat velmi obezřetně, poněvadž jednotlivé pojetí ženských archetypů se 

může lišit; od gynofobního, až k oslavnému. Pro ženské spisovatelky je mnohem 

přínosnější význam archetypu jako eroticky nezávislého, sebeobnovujícího a silného, než 

jako destruktivního (Pratt, 1981: 136). Podle Estés aspekt necudných bohyň náleží 

,,přirozeně“ k divoké podstatě archetypu Divošky, jak v jejich nemravném, tak božském 

sexuálním významu. Sexualita je podle ní posvátná a může být lékem pro duši  (Estés, 

1997: 373-374). 

Estés tak připomíná oslavné pojetí bohyň z předpatriarchálního období, kdy si mohly 

nezávisle užívat sexuální rozkoše a na jejich moc nebylo nahlíženo negativně. O 

následném překlopení archetypu mocné bohyně do archetypu obávané čarodějnice, 

v souvislosti s příchodem nové víry, pojednává především Pratt, ale i řada dalších autorek. 

Například Perera odkazuje na proměnu bohyně Eriškal, kdy se z ní stává temná bohyně, u 

níž se začíná projevovat zloba, strach ze ztráty i odpor k sobě samé: ,,Temná bohyně 

symbolizuje hlubinu, jež je počátkem i koncem, základem veškerého bytí.“ (Perera, 2014: 

 

23 Na dvojitý standart, který opravňoval právo na sexuální rozkoš mužům, zatímco ženám nikoliv 

poukazuje několik autorek, mezi nimi i Wolf, na příkladu, kdy církev zobrazuje ženy jako hříšné ztělesnění 

pokušení, zatímco sexuální touhu u mužů toleruje. (Wolf, 2000: 113). 
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29). Eriškal jako aspekt znásilněného ženství, které si však stále uchovává svojí 

reprodukční schopnost, se pro patriarchální svět stává obávaným obrazem smrti a je 

následně vykázána do podsvětí (tamtéž: 26). Temná bohyně je tak ztělesněním přírodního 

koloběhu, která disponuje jak schopností život dávat, tak i ve své druhé podobě coby 

,,strašlivá a pohlcující“ matka život opět odjímat. V pojetí Junga tato strašlivá matka 

symbolizuje divokou přírodu (Jung, 1997: 141, 317). Eriškal, jako znásilněná bohyně, 

začíná nabývat své hrůzné podoby: ,,je mocná a hrůzostrašná, z hlavy ji vyrůstají hadi, 

vrhá smrtící pohled a je přímo propojena s nebytím a osudem.“ (Perera, 2014: 27). Velice 

obdobným popisem bývá stereotypně vykreslována postava Medúzy, jakožto svůdkyně 

boha Poseidóna v chrámu bohyně Athény, která za svůj projev svobodné sexuality 

zaplatila proměnou v monstrum zabíjející pouhým pohledem, ve které ji rozhněvaná 

bohyně proměnila (Knotková Čapková, Kynčlová, Matonoha, 2010: 24). Subverzivním 

způsobem přibližuje Medúzu Cixous. V jejím pojetí pohledět do její tváře není nic 

děsivého, neboť dotyčná podle ní zjistí, že Medúza je krásná a směje se (Cixous, 1995: 

16). Cixous tak svým pojetím poukazuje na vykonstruovanost negativního vnímání i  

předpojatého strachu ze ženské moci. 

3.7 Archetyp čarodějnice a léčitelky 

3.7.1 Moudrá Vasalisa 

V povídce o Moudré Vasalise nejvíce do popředí vystupuje právě archetyp 

čarodějnice. Zpodobňuje ji zde Baba Yaga, která zosobňuje zároveň sílu destruktivní i sílu 

života. Je také ztělesněním obávané vagina dentata (Estés, 1997: 96-98). I její vzhled je 

v příběhu vykreslen jako strašidelný, až odpudivý, počínaje zkroucenými hnědými nehty, 

přes tvář plnou bradavic, mastných vlasů a konče zmínkou o jejího obrovského nosu 

(tamtéž: 79). I Franz uvádí, že čarodějnice se často vyznačují falickými symboly, jako je 

právě například velký nos, či dlouhý palec. Podle ní se tedy může jednat o symboliku 

jednoty, zastupujícím mužství, ženství a zároveň i bytostné Já (Franz, 2008: 44, 79). Franz 

míní, že obdobnou destruktivní silou se vyznačuje i žena, jež je posedlá archetypem animy, 

v podobě vyvolávání bouřivých emocí (tamtéž: 82).  

Označení čarodějnice v negativním slova smyslu má podle Pratt svůj původ 

v sociálním strachu: ,,Společnost vnímá čarodějnici jako silnou, nezávislou ženu, jež si 

užívá svojí volnost, která překračuje sociální normy.“ (Pratt, 1981: 122). Morris je 
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přesvědčena, že v literatuře se vyskytujícími postavami, jež vyvolávají největší strach, jsou 

právě ošklivé ženy, které se navíc odmítají podřídit. U čarodějnic se navíc velmi často 

objevují různá obvinění, či nařčení z hrůzných činů, například že obcují s ďáblem (Morris, 

2000: 34-35). Daly se domnívá, že to byl především mužský strach z ženské moci, který 

přispěl k tomu, že archetyp čarodějnice získal svůj negativní a obávaný charakter.: 

,,čarodějnice byla popisována jako sociální deviantka, jejíž síly se obávaly. Z hlediska 

mužské normy lidství jsou všechny ženy deviantní. Nicméně tyto vyčleněné čarodějnice byly 

většinou charakterizovány na základě faktu, který věřil, že mají sílu vycházející z určitého 

druhu vědění, jako v případě léčitelek, které se vyznaly v síle léčivých bylin24, ke kterým 

lidé chodily pro radu a pomoc. Označením za ďábelské, se z nich staly obětní beránci 

společnosti a během tohoto procesu byl jejich charakter podpořen.“  (Mary Daly, 1974: 

64-65, ).  Dovolila bych si podotknout, že se však nutně nemusí jednat pouze o muže, kteří 

souzní s patriarchálním pojetím čarodějnice jako hrozby. Obdobné pojetí můžeme shledat 

například u již zmíněné Franz. V jejím výkladu pohádek čarodějnice reprezentuje svět 

moci a prestiže, prostřednictvím své destruktivní síly. Franz uvádí, že se tedy jedná o 

femininní personifikaci ďábla (Franz, 2008: 82-83). I Estés v této souvislosti upozorňuje 

na to, že této ženské síly se neobávají pouze muži, avšak leckdy i ženy samotné. Podle 

Estés je však nutné, aby ženy k této síle chovaly důvěrný a milující vztah, poněvadž se 

díky tomu mohou stát uvědomělou ženou - tedy Divoškou.  

V  analýze příběhu Moudré Vasalisy v podání Estés se nakonec objevuje zdůraznění 

pozitivního charakteru Baby Yagy, coby bohyně úrody. Baba Yaga zde nejprve zadává 

Vasalise za úkol vytřídit kukuřici, následující noc se obdobná situace opakuje s tříděním 

máku. Estés poukazuje na to, že tato pasáž má souvislost s odkazem na používání 

přírodních surovin ve starobylém léčitelství. Rovněž upozorňuje na původ slova witch jeho 

odvozením od slov wit – wise, tedy moudrá (Estés, 1997: 97, 104), představující původní 

archetyp léčitelky/čarodějky, než jí byl přisouzen negativní charakter, pojící se 

 

24 Příkladem může být funkce těchto léčitelek jako porodních asistentek v dřívějších dobách, kdy jako 

jediné dokázaly ženám zabezpečit bezrizikový potrat a současně zmírnit porodní bolesti (Pratt, 1981: 122).  
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s označením čarodějnice. V konotaci s negativním významem tedy spíše vnímají archetyp 

čarodějnice ti, kteří neuznávají její divokou podstatu a obávají se její moci. 

 V případě Estés lze opět spatřit silné propojení tohoto archetypu s divokou přírodou 

a principem života-smrti-života. Rovněž Pratt uvádí, že čarodějnictví představuje 

náboženství, pocházející ještě z doby kamenné, které zahrnuje řadu činností a přesvědčení, 

spojující ženy s přírodou. Důležitý význam představovaly rituály plodnosti, narození a 

vegetace, náležící k archetypu divoké přírody. Hlavní význam zde sehrávaly kněžky 

v rolích bohyň, ale i Slunce, Měsíc a cykly ročního období (Pratt, 1981: 125). Je evidentní, 

že Estés souzní s tímto předpatriarchálním pojetím nezávislé a mocné ženy jako bohyně, 

předtím než byly příchodem nové víry zatlačeny do negativní konotace s obávanou 

čarodějnicí, jejíž smyslem již není pomáhat, nýbrž škodit. Archetyp čarodějnice, potažmo 

léčitelky sehrává významnou roli i v příbězích o Třech zlatých vlasech a Půlnočním 

medvědovi, jež Estés v knize rovněž analyzuje a kterým se nyní budu podrobněji věnovat. 

3.7.2 Tři zlaté vlasy 

Jedná se o krátký příběh, kdy k smrti unavený stařec po dlouhé cestě lesem nachází 

bezpečí uvnitř chýše, kde je až do rána chován a konejšen starou ženou. V jejím náručí 

stařec postupně mládne, až se z něj ráno stane malý chlapec, který se jako Slunce vydává 

na svou další celodenní pouť oblohou (Estés, 1997: 355-357). Jako podstatný bod zde 

vnímám to, že se jedná o mužskou postavu. Pokud by v příběhu vystupovala místo starce 

druhá žena, příběh by z hlediska matrilinearity nejspíše získal zcela jinou konotaci. 

V následné analýze přirovnává Estés starou ženu vystupující v příběhu opět k La 

Que Sabé, která je zde ztělesněním la curandera, tedy archetypu léčitelky. Ta ztvárňuje 

pozitivní úlohu v podobě aspektu disponující magickou sílou, který napomáhá animu 

dosáhnout znovuobnovení a načerpání ztracených sil, neboť cituji autorku: ,,být držen u 

ohně v jejím náručí je posilující, obnovující“ (tamtéž: 358). Archetyp léčitelky ztotožňuje 

Estés s velkou sílou, obsahující jak poučení, moudrost, poznání, péči a laskavost, tak ale i 

jistou tajemnost (tamtéž: 305), čímž podporuje tezi Junga, který tajemný charakter 

přisuzuje ženské podstatě, a vyskytuje se v jeho pojetí převážně ve spojitosti s animou. 

Estés se domnívá, že aspekt léčitelky, jakožto součást nespoutané a ,,přirozené“ duše je 

ženám vrozený (tamtéž: 380). Léčitelka je tak opět jedním z mnoha aspektů archetypu 

Divošky. 
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Nezbytné je zmínit zdůraznění Estés, že odpočinek k znovuobnovení vlastních sil 

potřebuje každý, jak muži, tak ženy. Upozorňuje zároveň na společenskou definici, která 

považuje věčnou sílu za mužskou, kterou sama považuje za chybnou. Podle ní toto nesprávné 

pojetí přispívá k negativnímu pocitu mužského selhání a neúspěchu ve společnosti (tamtéž 

359-360). Tím dává najevo své uvědomění, že formě frustrace mohou čelit i muži, ačkoliv 

pramení z jiného zdroje, než ta, kterou jsou podle jejího názoru významně postihnuté pouze 

ženy. 

3.7.3 Půlnoční medvěd 

Příběh Půlměsíční medvěd pochází z Japonska. Tuto skutečnost zdůrazňuji, neboť se 

domnívám, že dobře ilustruje existenci kulturní rozmanitosti, na niž poukazuje i samotná 

Estés. Ve většině evropských pohádek se objevuje obdobné schéma – hrdinou příběhu a 

hybatelem děje je muž, zatímco žena zůstává po celou dobu příběhu v roli pasivní, čekající 

na záchranu mužským hrdinou. Případně před nebezpečím prchá, ale nestaví se mu čelem, 

jako je tomu například v příběhu o Kouzelném koni, který analyzuje Franz. I Morris si 

všímá, že ženským hrdinkám se události ,,prostě přihodí“, zatímco mužští hrdinové 

zažívají různá dobrodružství, během svého aktivního putování (Morris, 2000: 46). V tomto 

příběhu je však aktivní hybatelkou děje mladá žena, jež se vydává podstoupit nesnadnou 

cestu a ve finále absolvovat setkání s obávaným Půlnočním medvědem, od něhož musí 

získat stříbrný chlup pro záchranu svého manžela. Příběh však začíná tím, že žena svého 

manžela prosí a žádá o odpuštění, ačkoliv jeho neštěstí nezapříčinila. Z genderového 

hlediska tedy naplňuje roli podřadné a poslušné manželky. Zajímavé je však sledovat její 

vlastní transcendenci v průběhu příběhu. V pozitivní roli zde opět vystupuje archetyp 

léčitelky, coby moudré a klidné, léčivé a laskavé síly (Estés, 1997: 380).  

V analýze příběhu se Estés snaží poukázat na psychologická traumata, zapříčiněná 

znevažováním a nedostatkem respektu (tamtéž: 382-383). Opět zde využívá obecné 

kategorizace ženy, kdy se domnívá, že ženy jsou v důsledku své intuice schopny číst i 

z malých náznaků, aby si byly schopny vydedukovat kompletní informaci (tamtéž: 392). 

Pocit, že je člověk manipulován a nedoceněn vyvolává pocit bolesti. Ženy jsou nabádány, 

aby v situacích, kdy je proti nim páchána nespravedlnost mlčely. Zůstat mlčet a využívat 

pasivní odpor jako politický nástroj není podle Estés v tomto ohledu ideální přístupem, 

neboť mlčenlivost neznamená klid, nýbrž jen obranu před ublížením. Takový postoj je 

často interpretován jako souhlas s touto situací. Proto Estés uvádí, že za účelem vlastního 



 
52 

osvobození je na místě tento oprávněný vztek ve správnou chvíli vypustit (tamtéž: 389-

391).  

Ženský hněv podle Estés často vzniká ze situace v její primární rodině, nebo 

traumatu v dospělosti ze společnosti, která ji obklopuje. Popírání hněvu a bolesti 

nefunguje, neboť uvězněním ve starém vzteku se člověk cítí unaveným a bezmocným. 

Problém nastává již v rámci výchovy, kdy jsou dívky nabádány k neustálé poslušnosti a 

skrývání bolesti (tamtéž: 397). Nakonec se těmto požadavkům podvolují a sestávají v roli 

,,hodné“ ženy a poslušné manželky. Před touto formou domestikace výrazně varuje 

například i Cixous ve své eseji Smích Medúzy (Cixous, 1995). Žena, která má chuť růst a 

vrátit se ke své instinktivní povaze bude podle Estés znovuzrozena.25 Symbolicky však 

ženy tisíckrát zemřou, neboť často dochází ke zmaření jejich nadějí a snů (tamtéž: 394 - 

395). 

Estés je přesvědčena, že existují situace, kdy je třeba ,,ukázat své tesáky“. Ve své 

instinktivní duši disponuje žena obrovskou mocí, proto dochází ke spekulacím, že 

rozzlobená žena je strašlivá ve své síle a ostatní se před ní třesou strachy (tamtéž: 393). 

Ženský hněv je v mnoha literaturách zobrazován v negativní konotaci s archetypem 

čarodějnice. Například postava kovářky Ms. Joe v Dickensově románu Nadějné vyhlídky, 

pro niž je charakteristický drsný ,,neženský“ vzhled i jméno, současně s věčně vzteklým a 

agresivním jednáním, přirovnávaným k ,,raplovi“, zde vystupuje v roli haštěřivé dračice, 

která je ve finále ,,po zásluze“ postrestána surovým napadením a zmrzačením mužským 

hrdinou, které podle autora konečně vede k jejímu očekávanému zkrocení (Morris, 2000: 

35). 

Domnívám se, že tím, jak v závěru příběhu hlavní hrdinka přejímá aspekty léčitelky, 

ve smyslu nezávislosti a zodpovědnosti za své vlastní rozhodování a jednání, mohla by pro 

patriarchální systém začít představovat domnělou hrozbu ve formě rebelující ženy. Tyto 

rebelky bývají v tomto kontextu považovány za novodobé čarodějnice, neboť svou 

nezávislostí na struktuře řádu narušují normy nastavené patriarchální společností a 

z hlediska řádu je následně vyvíjena snaha o jejich marginalizaci, či zničení (Knotková-

Čapková, 2005: 146). Podle Estés, která naopak za snahu o ženskou autonomii lobuje, je 

 

25 Archetypu znovuzrození se budu detailněji věnovat v samostatné kapitole. 
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však kolektivní vztek ,,přirozený“ jev, a je v pořádku, aby ženy tento hněv vůči 

nespravedlnostem pociťovaly, a přispěly jím k nastolení určitých změn. Neboť je nezbytné 

vůči ponižování, zraňování a zastrašování použít odpovídající reakce, vedoucí k vyvolání 

dialogu (Estés, 1997: 398). Tento koncept opět považuji za velice významný a z hlediska 

ženského sebeuvědomění za posilující. 

3.8 Archetyp vody 

3.8.1 La Llorona 

V této kapitole, věnující se především tvůrčímu životu, je jako výchozí koncept velice 

znatelný vliv některých ekofeministických směrů, kde je stereotypní propojení ženy a 

přírody jednou z jejich hlavních charakteristik. Příběh La Llorona pojednává o říční ženě, 

která v důsledku tragické události obětování svých vlastních dětí na řece straší. Jedná se 

zde o řeku života, která se však následně stává řekou smrti (Estés, 1997: 326-327). Pointa 

příběhu se týká (z)ničení ženské plodnosti. Podstatu divokého ženství zde Estés přirovnává 

k divoké řece. Stejně jako životodárný proud má schopnost ukojit touhu po nespoutaném 

životě a zároveň dává energii.  

Estés se zde zmiňuje o tzv. psychické ekologii ženy. V oblasti jižní Ameriky, odkud 

Estés pochází, symbolizuje řeka schopnost skutečně žít. Lze vidět jasnou propojenost ženy 

a vody, kdy je na řeku pohlíženo jako na matku. Toto pojetí odpovídá i přesvědčení Junga 

o spojitosti vody s mateřským lůnem: ,,Mateřský význam vody patří k nejjasnějším 

symbolickým významům v oblasti mytologie ... Z vody pochází život...“ (Jung, 2009: 76).  

Signifikantní význam vody a feminity se objevuje též v pojetí Cixous a Irigaray, ve 

spojitosti s asociací matky a moře (Kalnická, 2002: 91).  I životní cykly, kterými žena 

prochází jsou Estés připodobňovány ke koloběhu života v přírodě (Estés, 1997 : 328-329).  

Estés upozorňuje i na strach, jež vodní hlubina vyvolává (tamtéž: 323-324). Tento 

strach z hlubin temných vod se objevuje u mnoha převážně mužských autorů. Podle Junga 

voda symbolizuje ducha, který se stal nevědomím (Jung, 1997: 116). Zároveň se zmiňuje o 

existenci vodních bytostí, jako jsou rusalky, sirény či meluzíny, víly, které se v tomto 

prostředí vyskytují. Jung je pokládá za dcery krále duchů, které lákají na svůj půvab 

mladíky, aby jim následně vysály život (tamtéž: 123-124). Tyto čarovné bytosti jsou v jeho 

podání vždy pohlaví ženského, neboť to, co žije ve vodě ztotožňuje s nevědomím, které 

dichotomně sdružuje pouze s ženskou podstatou. Aspekt smrti a hříchu a zároveň 
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tajemnosti i magičnosti je přiřazován právě ženám, protože pro muže představují jinakost 

(Morris, 2000: 32). Na základě interpretace Morris odpovídají tyto obávané ženské postavy 

archetypu svůdnice, jakožto záporně vnímané postavy sexuálního charakteru, kterou je 

nutno potrestat, jako k tomu dochází například ve Spenserově Královně víl. Právě moc 

ženské sexuality podle Morris v mužích vyvolává strach kvůli ztrátě kontroly během 

sexuálního styku (tamtéž: 48). Negativní konotace spojené s archetypem svůdnice lze 

vysvětlit i z hlediska historického, ve spojitosti s institucí manželství. Od 20. století ženy 

začaly postupně nabývat větší svobody v oblasti reprodukce i samotného manželství, 

docházelo však ke středu individuálních potřeb s veřejným očekáváním. Strach ze ženské 

sexuality se stal terčem útoku a nenávisti. Žena, která byla z vlastní iniciativy sexuálně 

aktivní byla vnímána jako hrozba, neboť byla považována za zatracenou, odlišnou a 

ekonomicky zruinovanou (Pratt, 1981: 42). 

Podle Estés disponuje společnost obrovskou mocí ke znehodnocování ženského 

rodu, kdy ženy trpí pocitem stagnace a nemožnosti tzv. hnout se z místa. Autorka k tomu 

využívá metaforu znečištěné řeky. Tento koncept opět vychází z ekofeminismu a lze v něm 

nalézt úzké spojení s tezemi Shivy, která je přesvědčena, že ekonomický růst probíhá na 

úkor ničení druhů bohatství tvořených přírodou a ženami (Shiva, 1991: 218-219), a 

násilnou formou privatizace veřejných zdrojů dochází k tzv. novodobému otroctví, 

popírající samotné právo na život (Shiva, 2016: 16-19). Estés zároveň upozorňuje, že 

velice často ani tvůrčí proces ženy není jejím okolím respektován a místo toho je na ni 

vyvíjen nátlak na přílišnou péči o své děti, manžela a domácnost. Role ženy v domácnosti 

je tak nadřazována nad její vlastní zájmy. Estés je přesvědčena, že pro ženu je zvláště 

ohrožující, pokud ji přehnaná touha po zodpovědnosti či po uznání ze strany okolí okrádá 

právě o nadšení ve vlastní tvůrčí činnosti (tamtéž: 332-335). Obdobný apel proti okrádání 

se o tvůrčí aktivitu pronáší i Cixous: ,,Střez se diagnóz, které by chtěly redukovat tvou 

plodivou sílu.“ (Cixous, 1995: 19). 

3.9 Archetyp tajemství 

3.9.1 Žena se zlatými vlasy 

Žena se zlatými vlasy je krátkým příběhem o chudé dívce, jež neměla žádnou rodinu a 

žila sama v lesích. Všiml si jí syn uhlíře, který se dívku pokoušel přinutit k tomu, aby jej 

pojala za manžela. Poté, co jej dívka odmítla se rozzuřený vrátil, vlastnoručně ji zavraždil 
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a její tělo posléze zakopal. Nakonec vraha prozradily dívčiny vlasy, které vyrůstaly zpoza 

země a ovčáci z nich udělaly píšťalky, který zazpívaly její příběh (Estés: 1997: 409). Zabití 

ženy, která se odmítla podřídit tím, že se odmítla za padoucha provdat odpovídá archetypu 

znásilnění. Podle Pratt trauma ze znásilnění většinou počíná ženským odmítnutím muže, ve 

smyslu nepřijetí či nevyhovění jeho požadavkům. Znásilněním se zde nemyslí pouze akt ve 

fyzickém slova smyslu, ale i porušení vlastní integrity a pocitu psychické sebedůvěry 

v důsledku násilí, kterému je žena vystavena (tamtéž: 24-25). Tuto problematiku doplňuje 

interpretace Perery, že: ,,z hlediska patriarchálního řádu se znásilněním ustavuje mužská 

nadvláda nad kulturním životem ...“ (Perera, 2014: 26). 

Podle Estés příběh odkazuje na problematiku ženského studu a kolektivní bolesti. Ve 

své analýze poukazuje na hluboký ženský strach z kolektivního vyčlenění na základě 

střeženého tajemství. Podle  Estés se tato tajemství nejvíce týkají porušení vlastních 

hodnot, či nějakého morálního zákonu v dané společnosti. Na potrestání v důsledku 

porušení společenských konvencí poukazuje i Perera ve spojitosti s uvězněním Inanny 

v podsvětí. Žádný ze zde vystupujících mužských bohů nechce napomoci Inannu 

osvobodit: ,,Jako by měli téměř škodolibou radost, že bohyně dostala, co si zasloužila.“ 

(Perera,  2014: 85). I Estés upozorňuje na problematiku tzv. dvojího metru, a sice že tyto 

prohřešky jsou u žen společností velmi ostře kritizovány a přinášejí ženám ostudu, zatímco 

u mužů jsou leckdy tolerovány. Obvykle se jedná o události týkající se sexu, peněz, či 

násilí (Estés, 1997: 405-406). Pratt zmiňuje, že po dlouhé období byla po ženě požadována 

cudnost, která byla spolu se skromností a oddaností považována za jednu z největší ctností 

a tabu ohledně ženské sexuality bylo velice omezující problematikou (Pratt, 1981: 42). 

Žena je tak následně nucena tajemství udržovat, poněvadž se obává domnělé hrozby 

v podobě ztráty respektu a lásky, a následného zavrhnutí spojeného s ostudou. (Estés, 

1997: 406-407). Tím dochází k ovlivňování ženské volby a ,,uvěznění divoké povahy, která 

by měla být svobodná.“ (tamtéž: 405). Estés zde souhlasí s Jungovým výrokem, že 

,,přechování tajemství nás odděluje od nevědomí.“ (Jung in Estés, 1997: 408). Trauma 

z přechování tajemství totiž často způsobuje jak psychickou vyčerpanost, tak i řadu 

somatických potíží. Prožití ženského zostuzení přibližuje i Ulanov ve spojitosti s prožitím 

hanby pramatek božích za neregulérní svazky, a následné potrestání za jejich prohřešky ve 

formě cizoložství, krvesmilství, či prostituce (Ulanov, 2003: 20). Utrpení moderních žen 

v podání Perery opět přibližuje i příběh Inanny, která na své cestě zažívá bolest, ponížení, 

obnažení a nakonec i smrt za účelem sebeobětování, před finálním znovuzrozením. Perera 
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je přesvědčena, že tento příběh má dokonce potenciál nahradit křesťanský mýtus ženám, 

jenž nejsou schopny nalézt vztah k mužskému Bohu (Perera, 2014: 24). 

Estés je přesvědčena, že existuje řada zranění, jež se vztahují pouze na ženy a které na 

nich zanechávají doživotní jizvy. Jako příklad uvádí potrat, či ztrátu dítěte v pozdějším 

věku. I Perera je přesvědčena, že utrpení k ženám patří a je rovněž součástí pozemského 

ženství (Perera, 2014: 44-45). K tomuto vyjádření se ovšem z feministického hlediska 

musím vyjádřit kriticky, neboť pojetí Perery působí jako souhlas s esencialistickým 

pojetím utrpením jako podstatou ,,ženského údělu“, které je charakteristické pro archetyp 

oběti. Největší problém spatřuje Estés v tom, pokud žena kolem sebe nemá dostatečnou 

oporu, která by jí pomohla se s bolestí vyrovnat. Právě sdílení své bolesti a smutku 

s ostatními ženami považuje Estés za možnost hlubšího porozumění a poznání. Je 

přesvědčena, že traumatické události mohou být prožívány s velkým žalem, nikoliv však 

spojeny s pocitem hanby. Jako příklad ze své terapeutické praxe uvádí výrobu tzv. 

obětních plášťů, na které ženy zaznamenávají své jizvy. Jsou pro ně pak nejen symbolem 

neúspěchů, ale zároveň vlastního úsilí i vítězství ostatních žen. Proto ženy nabádá, aby se 

při otázce na jejich původ, či příslušnost odkázaly na ,,klan jizev“ (Estés, 1997: 412-417). 

Estés definuje Klan zjizvených jako ,,časově neomezené společenství žen všech barev, 

všech národností, všech jazyků, které v průběhu věků zažívaly něco velkého, ale přesto 

zůstaly hrdě stát.“ (tamtéž: 404). 

Zcela evidentní je zde vliv feministické spirituality. Podobnost spatřuji především 

v jejím apelu na ženské sesterství, za nějž lobovala například Daly. Estés se však o něm, 

narozdíl od Daly, nevyjadřuje ve spojitosti s lesbismem. Obdobný přístup jako Estés má 

k sesterství Perera, podle které toto symbiotické spojení umožňuje ženě probouzet vlastní 

ženskou duši, nezávislou na vnějším kolektivu, a zároveň jí poskytnout pocit sebevědomí 

(Perera, 2014: 60-61). I Pratt uvádí, že v novelách se ženské literární hrdinky spojují jak 

z důvodu určité společenské revolty, tak i kvůli potřebě být spolu, a prožívat pocit 

vzájemné sounáležitosti.26 Další novely poukazují na přátelství mezi ženami se zvláštní 

 

26 Z důvodu genofobie a nenávidění feminismu mnozí autoři dbali na to, aby přátelství mezi ženami 

bylo pouze z výjimečných důvodů, kdy ženy byly v izolaci od ostatní společnosti, ve velké komunitě žen 

(například na ženských internátech). V novelách popisujících skupiny žen, jenž spolu žijí a kde lze najít 

přátelské pouto, je autoři navíc často zesměšňovali (Pratt, 1981: 95-98). 
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silou a energií, které se snaží přežít ve světě mužů a prostřednictvím nalezení vlastní 

identity skrze sebe navzájem tak napomáhat svému osobnímu růstu a posílení.27 (Pratt, 

1981: 95-98). Podle Cixous k vzájemnému nepřátelení se a nenávisti mezi sebou jsou ženy 

násilně vedeny muži, což považuje za velké provinění. (Cixous, 1995: 13). 

3.10 Archetyp znovuzrození 

3.10.1 Bezruká panna 

Pratt je přesvědčena, že ženské autorky přistupují k pojetí archetypu odlišně, než 

mužští autoři, na základě svých odlišných společenských zkušeností. Extrémně odlišná 

ženská zkušenost se odráží v nápadné, tajemné a nepatriarchální symbolice, která je 

charakteristická pro příběhy o ženských hrdinkách, jež se snaží završit proces své 

dospělosti (Pratt, 1981: 128). Tomuto předpokladu přesně odpovídá poslední příběh 

s názvem Bezruká panna, kterému je z hlediska rozsahu v knize věnováno nejvíce 

prostoru. Tento příběh pojednává o ženském zasvěcení prostřednictvím rituálu vytrvalosti. 

Hlavní hrdinkou je mladá dívka, jež během celého příběhu podstupuje několik úrovní 

vlastní transformace. V příběhu je velmi významný archetyp sedmičky, též Estés 

rozčleňuje příběh na sedm fází.  

Během celého procesu musí dívka přijmout řadu ztrát, počínajících useknutím rukou 

vlastním otcem a následným odloučením od své primární rodiny. Této skutečnosti 

předchází smlouva s ďáblem, kterou neuvědoměle uzavře její otec. Tím počíná první fáze 

celého příběhu. I podle Pratt má první aspekt této cesty podobu akutního vědomí ega a 

odvracení se od sociálních norem, což autorky často líčí velmi detailně. V tomto smyslu 

jsou například romány o sociálním protestu a manželské rebelii, kde je často vykresleno 

manželství jako odporná instituce, příslibem k odvrácení se od patriarchální zkušenosti 

(Pratt, 1981: 139).  

Otec zde zastupuje světonázor a kolektivní ideál patriarchální společnosti. Uzavření 

ďáblova obchodu zosobňuje to, co by se ženy měly snažit získat od společnosti zpět (Estés, 

1997: 433). Hrdinka na to nepřistupuje a raději podstupuje cestu do vyhnanství za účelem 

 

27 I v knize The Little Girls (1963) si jedna z hlavních hrdinek uvědomí, že tím, kým je, by nemohla 

dosáhnout bez své přítelkyně, ani ve vztahu s mužem (tamtéž: 95-98). 
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vlastního osamostatnění od těchto svazujících norem. Význam příběhu o Bezruké panně 

zmiňuje i Allione, která je přesvědčena, že správné pochopení mýtu o sestupu je stěžejní 

pro život reálných žen, které chtějí pochopit samy sebe. Allione je přesvědčena, že v tomto 

duchu lze: ,,podstoupit vědomé znovuzrození, místo abychom se nechali nevědomě 

formovat společenskými tlaky a zvyklostmi.“ (Allione, 2015: 141-142). Divoká 

,,přirozenost“ představující ochranný aspekt před útočícím ďáblem způsobuje, že dívka 

nabývá zvířecí síly, jíž se začíná připodobňovat i její vzhled  (Estés, 1997: 437-438), který 

je v opozici ke společenským požadavkům mýtu krásy, jenž ji předkládá jako objektivní a 

univerzální kvalitu (Wolf, 2000: 13).  

Estés zde uvádí i příběh z její terapeutické praxe, kdy byla klientka využívána svým 

manželem a dětmi, poněvadž nikdy nedokázala nikoho odmítnout, ze strachu, že by svým 

okolím přestala být milována (tamtéž: 430). Tento příklad se mi jeví jako ilustrační vzor 

prototypu chování, který koresponduje s archetypem přadleny, tak jak ji popisuje 

Knotková-Čapková. Jedná se o ženu, jež s pokorou přijímá svůj úděl, a trpně setrvává 

v podřízené roli věrné manželky a obětavé matky (Knotková-Čapková, 2005: 159). Tím, že 

ztratila svou suverenitu bylo pro ni nezbytné přehodnotit svou pozornost i čas, jenž 

věnovala druhým a obrátit se tak zpátky k sobě. V pojetí Morris se zmíněná žena snažila 

naplnit roli ,,konvenčního ideálu ženské ctnosti“, za který označila například 

Shakespearovu Imogenu (Morris, 2000: 36). Estés zmiňuje, že některé ženy se kvůli 

naplnění očekávaných rolí hodných manželek vzdávají svých životních cílů, či opouští svá 

zaměstnání kvůli leckdy groteskním manželstvím, z důvodu očekávání větší finanční 

jistoty a materiálního zabezpečení (tamtéž: 429). Stejně tak Allione připouští, že pro 

mladou ženu, která je zatím vnitřně nerozhodná, může být úlevné, pokud za ni rozhoduje 

muž a vstup do manželství v tomto smyslu může představovat určitou pohodlnost (Allione, 

2015: 143). V obdobném duchu o této problematice pojednává i Friedan, podle níž, že 

zejména mladé ženy často vstupovaly do manželství i ve spojitosti se strachem z převzetí 

zodpovědnosti za vlastní život (Friedan, 1983: 135). 

V příběhu se dívka, která se poté, co přijde o své ruce vydává dobrovolně do 

vyhnanství jako toulavá žebračka, dostává do jabloňového sadu. Archetypální symbolika 

stromu představuje individuaci a má svá stádia růstu, stejně jako žena. Strom Divošce 

symbolicky poskytuje semeno k vlastní obnově. Opět se zde tedy objevuje spjatost 

s tajemstvím života-smrti-života, kdy úkolem Divošky je tento proces pochopit. Estés 

rovněž uvádí symboliku kvetoucí jabloně v souvislosti s aspektem ženské krásy a 
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metaforou úrodnosti. Jabloň i panna jsou podle jejího výkladu symboly ženského Já, 

představující svobodnou a divokou povahu ženské duše. Ženskou povahu Estés přirovnává 

k jablku, jenž dozrává v závislosti na poznávání, a v důsledku nabývajících zkušeností. 

Obdobně jako dozrávání jablka má podle ní i ženská energie své vlastní cykly (tamtéž: 

430-431). Tento koncept se opět shoduje s premisou, že ženy mají blíže k přírodě (Warren, 

1997), s níž souzní některé směry ekofeminismu. I symbolika rukou je ve výkladu Estés 

pro ženy stěžejní, neboť jsou díky nim spojeni s La Qué Saba, dotýkají se, uklidňují a 

konejší jimi druhé, a jsou schopny vnímat, co jiná osoba cítí (tamtéž: 442) Tímto 

předsudkem o vrozené ženské empatii tak opět Estés přispívá k předpojatosti o ženské 

,,přirozenosti“ a její odlišnosti vůči mužům.  

Ve druhé fázi je velmi zřetelný odkaz k matriarchátu a kultu tříhlavé Bohyně. Dívka se 

zde koupe a odívá do bílého roucha, což ve starých náboženství znamenalo přípravu na 

symbolickou smrt a zároveň ochranu před zlem pod ochranou divoké Velké Matky 

(tamtéž: 436), která představuje vědění, moudrost a také disponuje mocí nad kontrolou 

procesů života i smrti (Pratt, 1981: 172). Tento proces odkazuje k první fázi, kdy došlo 

k ponížení dívky vlastním otcem, poté, co ji nejprve zaprodal ďáblu a posléze na jeho 

příkaz jí sekerou připravil o obě ruce. Podle Estés tak dívka symbolicky přišla o svoji 

nevinnost a ztrátu víru v dosavadní hodnoty, současně tím však získává neskutečnou moc 

(Estés, 1997: 438).  

Symbol sekery, jíž otec uťal dceři ruce má dle Estés opět spojitost se starými léčivými 

ženskými rituály, kdy se stromku osekávaly větve, aby vyrostl silnější. Převedením do 

současnosti lze tento úkon interpretovat způsobem, že je nutné zbavit se všeho, co ženě 

brání v jejím potenciálním růstu, a vrátit se zpět k nespoutané podstatě. Stříbrná sekera 

patří původně bohyni, nikoliv otci. V příběhu však sekera již náleží do jeho vlastnictví. Lze 

pozorovat smíchání prvků starého náboženství a aspektů novější víry, v souvislosti 

s nastupujícím patriarchátem (tamtéž: 439-440). Tento přechod od matriarchálního 

k patriarchálnímu pojetí náboženství vykresluje Pratt v souvislosti se středověkými mýty, 

kde dochází k zatlačování původně mocných žen do jejich podřízené pozice a do popředí 

se naopak začínají dostávat mužští hrdinové (Pratt, 1981: 174). I u většiny řeckých 

starověkých bohyň došlo k minimalizaci jejich moci, která byla následně připsána jejich 

otcům i jiným mužským bohům a současně tak byly eliminovány i jejich dominantní 

vlastnosti, jako například ctižádostivost, odolnost či samostatnost (Perera, 2014: 23). 
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Třetí fáze příběhu je přirovnána k bloudění, kdy po symbolické smrti a odhození 

starých hodnot nastává proces vzkříšení. Hrdinka příběhu již nepodléhá moci svých rodičů, 

od nichž se osvobodila odchodem. Panna tak nastupuje na cestu vlastní transformace a 

vstupuje do podsvětí, za účelem znalosti ženství na základě vlastní zkušenosti. (tamtéž: 

348). Na tento proces vkládá velký apel Perera, v souvislosti se vstupem do podsvětí 

Inanny, kde se z ní stává samostatná a ucelená bytost, ,,která už není pouhým přívažkem 

svého muže nebo potomka ...“ (Perera, 2014: 51). 

Ve čtvrté fázi se v jablečném sadu objevují další postavy, jež mají zásadní vliv na další 

směřování hlavní postavy a představují zástupce její transformace. Patří mezi ně král, 

kouzelník a zahradník, kteří zde zastupují archetypální mužství. Podle Estés se shodují s 

ženskou posvátnou trojicí panny, matky a stařeny. V tomto příběhu vystupuje jako 

trojjediná bohyně králova matka, představující archetyp Divoké Matky, jenž v sobě 

zosobňuje všechny ze tří uvedených aspektů a odpovídá tak archetypu Velké Matky (Estés, 

1997: 451-452). Stará královna tak v sobě zahrnuje aspekty archetypů stařeny, bohyně i 

léčitelky. Estés se domnívá, že příběh prošel změnou a postava ďábla zde nahradila 

původní postavu stařeny, která je schopna život dávat i brát. Opět se jedná o princip života-

smrti-života. Ďábla v moderním pojetí může pro Divošku představovat řada 

společenských, či rodinných nařízení, znehodnocující její vlastní duševní život (tamtéž: 

452). 

V páté fázi už se dívka nachází s králem v jeho zámku a stává se z ní královna. Nastává 

období těhotenství mladé královny a následný porod. Toto období Estés zdůrazňuje: 

,,Porodit je psychickým ekvivalentem stát se sama sebou, ve smylu dosažení celistvého 

psychického Já.“ (tamtéž: 466). Pro většinu žen představuje mateřství a výchova vnitřního 

Já způsob poznání (tamtéž: 467). Nejedná se tedy o doslovné mateřství v jeho 

fyziologickém smyslu, nýbrž o symbolické mateřství, o němž pojednává například i 

Cixous. Ta zdůrazňuje, že žena nikdy nemá daleko k matce, jako ke zdroji blaha, poněvadž 

v sobě uchovává produktivní sílu pro sebe samou a zároveň i pro ostatní ženy. Dokáže tak 

sama v sobě zastupovat role dárkyně, utěšitelky, dcery-sestry i dítěte. Matka jako metafora 

tímto odevzdává své vlastní tělo, jež se jí narodí, ve smyslu sdílení (Cixous, 1995: 14). 

Estés se domnívá, že to, po čem ženská duše skutečně hladový pochází z vnitřního 

světa, a tudíž nemůže být nikdy uspokojeno partnerem, penězi, či zaměstnáním (Estés, 

1997:  468). Vnitřní život může podlehnout chuti po změně a žena pak může zatoužit válet 
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se v trávě, dýchat čerstvý vzduch, nebo pracovat s hlínou, trávit noc v horách a pozorovat 

hvězdy, či tančit nahá v bouři (tamtéž: 467-468). Lze si povšimnout, že všechny z činností, 

které Estés vyjmenovává a které podle ní mohou ženám dodat pocit vnitřní svobody, jsou 

úzce spjaty s přírodou. Opět se zde tedy objevuje koncept některých proudů ekofeminismu 

o ,,přirozené“ propojenosti žen s divokou přírodou. 

V tomto příběhu jsou rovněž rozpoznatelné koncepty náboženství z matriarchálního 

období, kde se ztráta nevinnosti považuje za vstupní rituál, zatímco v moderní společnosti 

je tato skutečnost v podstatě ignorována (tamtéž: 427). Tím, jak v průběhu doby staré 

zasvěcovací rituály ztrácely na své síle, bylo i mladým ženám odepřeno poznání, jenž 

během nich získávaly od starších žen (tamtéž: 483-484). Původ ženského útlaku spatřuje 

Estés i v dominantním systému víry. Ve výkladu se zmiňuje o Tříhlavé bohyni, jež byla 

uctívána ve starých náboženství, které divokou podstatu uznávaly, a kladly důraz na 

zasvěcovací tradice do všech etap života. S nástupem víry v moderní náboženství však 

dochází k devalvaci kultu Tříhlavé bohyně i ženských božstev obecně, znehodnocením 

jejich posvátných významů. Bohyně byly například nařčeny za to, že se páří se zvířaty. 

Tato snaha o dehonescenci matriarchálních náboženství je znatelná i v zápletce tohoto 

příběhu, kdy ďábel zamění královnino poselství o narození zdravého dítěte, které posílá 

králi, jenž musel ihned po porodu odjet do jiné země, za pomluvu, že královna porodila psa 

(tamtéž: 470-472). Záměnu ďáblova poselství v moderní společnosti připodobňuje Estés k 

vnímání ženské menstruace, která je provázena pocity studu, hanby i obav mladých dívek, 

neboť jejich matky nedodržely tradici zasvěcení svých dcer do ženského života a oni tak 

namísto oslavné radosti svého ženského těla prožívají strach o své zdraví, či menstruaci 

vnímají jako boží trest.  

O utlačujícím působení víry v neprospěch žen pojednává i Daly, v souvislosti se 

sexuální hierarchií, označující Boha ve své mužské podstatě jako symbolismus pro celé 

křesťanské náboženství (Daly, 1974: 19). Tato hierarchická nadřazenost se objevuje i v 

mýtu o stvoření, kde Bůh stvořil k obrazu svému z hlíny nejprve Adama, jako již hotového 

člověka, zatímco Eva byla stvořena až sekundárně, z Adamova žebra (Horney, 2003 ; 

Wolf, 2000) V Genesis je tak předkládán obraz nadřazeného muže, zatímco žena je 

stvořena k jeho pomoci. Na tuto problematiku signifikantně poukazuje Beauvoir, ve 

spojení s působením mýtu jako pasti falešné objetivity. Důsledkem přesvědčení o existenci 

dvou kategorií - mužů a žen, které jsou vnímány jako statické, a ustanovením mužské 

kategorie jako ,,univerzální“ pro veškerou žitou realitu, dochází podle Beauvoir k vnímání 
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ženy jako zástupkyně ,,druhé“ kategorie, na základě její ,,jinakosti“ a odlišnosti od mužů. 

Touto snahou o absolutizaci je narušena možnost svobodného úsudku na základě vlastní 

prožité zkušenosti. Tím dochází k pojímání ženy jako ,,objektu“, kdy jsou ženy odcizeny 

vlastnímu tělu, a jejich hlas není slyšet (Beauvoir, 1976: 133-144). 

V šesté fázi odchází mladá královna do divokého lesa, který představuje posvátné 

území, určené k zasvěcovacímu rituálu. Na cestě ji provází duch v bílém 28 , který 

představuje Divokou Matku, obdobně, jako Baba Yaga ve Vasalise. Zmíněný duch 

koresponduje s archetypem green-world lover, který uvádí Pratt. Zdá se, že v moderních 

románech představuje tato postava ducha, popřípadě zvířecího průvodce a zároveň 

začlenění přírodních a sexuálních sil do osobnosti. Tento průvodce jí svolává na cestu do 

vlastního nevědomí. Na rozdíl od patriarchální kultury, v literatuře psané ženami působí 

tyto postavy většinou matrilineárně (Pratt, 1981: 140).  

Nakonec uprostřed hlubokého lesa nachází královna hostinec, kde se jí ochotně ujímá 

žena, jež hostinec vede, která je aspektem staré Tříhlavé bohyně, stejně jako duch v bílém, 

který královnu provází (tamtéž: 482-483). I pojídání hrušky v ovocném sadě, které se 

objevuje ve čtvrté fázi příběhu, představuje symbolické propojení s Velkou Matkou a 

metaforu oplodnění. Estés je přesvědčena, že v nejtěžším období živí ženu její ženské a 

děložní nevědomí (tamtéž: 449-450). Upomíná i na další archetypy zasvěcení, vyplývající 

z ženské fyziologie, a podle ní i z vnitřní ženské psychologie. Jsou jimi porod, 

zamilovanost, či přijímání lásky (tamtéž: 351). Na tomto místě se opět objevuje podobnost 

s proudem ekofeminismu, ve spojitosti s nahlížením na ženu, jenž má k přírodě blíže než 

muž. Ortner se domnívá, že tento stereotyp se následně stává i součástí institucionálních 

norem, které jej dále reprodukují a utvrzují (Ortner in Oates-Indruchová, 1998: 113). 

V lesním hostinci setrvává královna sedm let a její duše opět vzkvétá. V symbióze 

s tím jí dorůstají i useknuté ruce. Estés uvádí, že právě zasvěcení v podzemním lese je 

jedním z ústředních rituálů Velké Matky, tedy archetypální Divošky (Estés, 1997: 418-

 

28 Podle Junga se archetyp ducha objevuje v situacích, kdy jedinec není schopen dosáhnout rozhodnutí 

vlastními prostředky. Tato postava personifikuje životní moudrost, bystrost, poznání a intuici. Zároveň 

testuje morální vlastnosti daného člověka (Jung, 1997). V podání Junga však archetyp ducha nabývá 

výhradně mužské podoby. 
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420). V novelách obsahující archetyp divoké přírody představuje právě příroda bezpečný 

prostor, poskytující ochranu, útěchu a zároveň svobodu, zatímco muž zde obvykle 

vystupuje v roli narušitele (Pratt, 1981: 25). Tuto představu potvrzuje i Jung svým 

tvrzením, že muž zde vede pouze nevýznamný život jako nevolník a matriarchát celkově 

označuje za ,,temné období“, který spojuje s archetypem vše-pohlcující matky (Jung, 1997: 

208). 

V závěrečné sedmé fázi se po svém návratu král dozvídá skutečnost, co se vlastně 

odehrálo a že na základě ďáblem zaměněných zpráv byla královna i se s svým dítětem 

vykázána pryč a vydává se je hledat. Hledá sedm let, během této doby nejí, nepije, nemyje 

se. Je obalen prachem, blátem a jeho vous je prašivý jako starý mech. Nakonec se všichni 

tři šťastně shledají v hostinci uprostřed lesa a společně se vydávají zpět na zámek za starou 

královnou. Estés analyzuje královu cestu jako transformaci ženského anima, jenž také 

vstupuje do vlastního zasvěcení. Představuje tak adaptaci do kolektivního života, přičemž 

nyní se žena již nebojí prezentovat ve společnosti dominantní myšlenky, kterým se během 

procesu zasvěcení naučila. Není již více tou křehkou ženou, jež bývala, ale řídí se 

moudrostí staré Divoké matky (tamtéž: 489-491). 

Pro objasnění výrazů znovuzrození v ženských novelách může být podle Pratt 

nápomocný Jungův popis transformačního či individualizačního procesu. Jung definuje 

znovuzrození jako stav, kdy je jedinec na základě zmíněných procesů schopen zařadit své 

schopnosti do vědomého jednání. To může zahrnovat „obnovu bez jakékoli změny bytí, 

pokud se obnovená osobnost nezmění ve své základní povaze, ale pouze určité funkce, či 

části její osobnosti jsou podrobeny uzdravení, posílení nebo zlepšení.“ (Jung in Pratt, 

1981: 136). I Estés definuje dokončení procesu transformace tak, že ,,navenek můžeme 

působit beze změn, uvnitř jsme však získali obrovskou nespoutanost. Na povrchu jsme stále 

přátelští, ale pod kůží již rozhodně nejsme zkrocení.“ (Estés, 1997: 492). Podle Estés je 

Bezruká panna skutečný příběh o skutečných ženách a o tom, jakými fázemi po celý svůj 

život procházejí. Skutečnost, že v příběhu podstupují král i královna stejně dlouhou 

útrpnou situaci vidí Estés jako podnět k tomu, že namísto antagonismu mezi mužským a 

ženským rodem mezi nimi může naopak panovat hluboká láska, ,,zvláště jsou-li její kořeny 

v hledání svého vlastního Já.“ (tamtéž: 492). I Pratt si v ženských románech povšimla 

výskytu druhu manželství, které nazývá jako rovnocenné. Pointa tohoto typu manželství 

spočívá v poznání, že partnerství mezi mužem a ženou může být založeno na vzájemné 

lásce a respektu. Tato manželství však jako rovné většinou nezačínají a vyvinou se do této 
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úrovni až v průběhu času, na základě sociálních problémů, jimž manželé společně čelí 

(Pratt, 1981: 54). 

3.11 Archetyp Divošky 

3.11.1 La Mariposa - Motýlí žena aneb vztah Divošky k vlastnímu tělu 

Z pohledu genderových studií považuji za velmi významnou kapitolu o La 

Maripose, Motýlí ženě.  Tato žena je dle slov Estés skutečně krásná. Jedná se o krásu, jež 

se zcela vymyká všeobecně podmíněnému kultu krásy, což vnímám jako velice posilující a 

pozitivní aspekt pro ženské sebepojetí. La Mariposa je stará žena, která v americké poušti 

tančí všem příchozím svůj Motýlí tanec. Estés popisuje její obrovská stehna, široké boky i 

dlouhé šedé vlasy. Staré není pouze její fyzické tělo29, zároveň představuje starou duši 

s aspekty léčitelky, disponující mocnou oplodňovací sílou (Estés, 1997: 227). Tato Motýlí 

panna ztělesňuje archetyp Divošky, jež v sobě zahrnuje aspekty archetypu Velké Matky, 

jakožto bohyně i léčitelky. Stejně jako Tříhlavá bohyně i ona zastupuje naráz archetyp 

panny, matky i stařeny. 

Estés pojednává o útoku na ženská těla a soudech o jejich přijatelnosti. Souhlasím 

s její tezí, že (nejen) pro ženy je ohrožující, je-li jim předkládán obecně platný ideál, jehož 

kritérium musí naplňovat. Nejedná se pouze o fyzický vzhled, nýbrž i o odpovídající 

temperament, očekávané způsoby chování a vlastnosti, jimiž by ženy měly disponovat. 

Ženy podle ní mají silný důvod tyto hodnotící měřítka popřít, neboť přemýšlení o vlastním 

těle jako o ošklivém a nepřijatelném, poněvadž nesplňuje kritéria momentálního trendu 

krásy, je velice zraňující a omezující pro vnitřní divokou povahu. Navíc je okrádá o hrdost 

na svůj konkrétní tělesný typ, a má tak za následek úzkostlivé a neurotické ženy po celé 

generace. Wolf se domnívá, že mnoho žen, které mají obavy o svůj vzhled se navíc tuto 

skutečnost stydí přiznat, ale přitom současně úzkostně pátrají po tom, co by mohlo být 

pravou příčinou jejich neurózy a osamělosti (Wolf, 2000: 11).  

Estés se domnívá, že ženy touží po společenském uznání a dosáhnutí toho, aby se 

s nimi jednalo s respektem, namísto vyžadování o dodržování stereotypních představ jak o 

 

29 Koncept Estés se dotýká tématu, který je z hlediska genderových studií také velmi stěžejní, ačkoliv 

někdy bývá opomíjen. Jedná se o problematiku ageismu. 
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jejich vzhledu, tak i charakteru a způsobu jednání (Estés: 213-218). Wolf je přesvědčena, 

že právě prostřednictvím mýtu krásy probíhá snaha o udržení společenské hierarchie a 

ženské podřízenosti: ,,Nacházíme se uprostřed vlny protiútoku proti feminismu, která 

využívá obrazy ženské krásy – mýtus krásy – jako politickou zbraň proti pokroku žen.“ 

(Wolf, 2000: 12). Estés přibližuje sílu ženského těla při vnitřním oživení a připodobňuje ji 

k výrazu ,,oheň v lůně“ (tamtéž: 222-223). Pocitem studu za svou tělesnost však ženy 

krásu a moc svého těla skrývají a potlačují. Pro divokou duši však tělo představuje 

samostatnou bytost se svými vlastními právy. I Cixous klade velký apel na to, aby si ženy 

vzaly svá těla, jenž jim patří nazpět, ve smyslu psaní vlastním tělem. Cixous tím míní 

osvobození od svazujících norem určených patriarchálním mocenským systémem, které 

ženy vedou k domnělé cudnosti a naopak přikládá nutný význam vpravení svobodné 

sexuality do textu (Cixous, 1995: 13-14). 

Opět se zde vyskytuje souvislost s feministickými koncepty ekofeminismu, jakožto 

vnímání nadvlády nad ženami ve spojitosti se zneužíváním přírody. Zranění ženských těl i 

duší podle Estés koresponduje se zraněním přírody (Estés, 1997: 218-219). Tělo je jako 

země a moc těla znamená moc divoké ženy (tamtéž: 227, 229). Obdobně vnímá mrzačení 

ženských těl v úzké spojitosti s ničením přírody Shiva, která varuje především před 

patriarchální společenskou hierarchizací, kvůli níž se dostávají do pozice těch 

,,postradatelných“ (Shiva, 2016: 181-183). V souvislosti s přírodními cykly Estés 

zdůrazňuje i periody ženy, neboť je přesvědčena, že mnohem blíže vlastnímu poznání než 

obvykle se ženy nacházejí v období menstruace. Uvádí, že ji rozesmívá tvrzení některých 

jiných autorů či autorek, kteří se domnívají, že během menstruace byly u starších kmenů 

ženy vykázány z vesnic na odlehlé místo, neboť byly považovány za nečisté.30 Pojetí Estés 

je tedy v rozporu s touto teorií, poněvadž se domnívá, že samota je v tomto období pro 

ženy naopak blahodárná pro vlastní obnovu, a tudíž jim naopak přináší potěšení (tamtéž: 

316-317).  

Závěrem kapitoly o Motýlí ženě Estés zdůrazňuje, že Divoška se může objevovat 

v různých podobách, barvách, velikostech i stavech (tamtéž: 229). Domnívám se, že 

 

30  Například Horney se zmiňuje o obavách kmenů původních obyvatel z menstruujích žen, 

v souvislosti s předpokladem jejich stupňující se magické a tajemné moci během této periody (Horney, 2004: 

110-111). 
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poměrně zajímavé výsledky by k této problematice mohla přinést analýza z pohledu 

intersekcionality, poněvadž konstruovanost mýtu krásy je podmíněna řadou dalších 

kategorií. Konkrétně by se dalo zacílit na otázku privilegovanosti, jakým tělům je v tomto 

ohledu dovoleno se radovat, a kterým nikoliv. Poněvadž však analýzu provádím 

prostřednictvím jiných konceptů, ponechávám tuto výzkumnou otázku jako případnou 

inspiraci pro jiné badatelské práce. 

3.11.2 Konstrukce archetypu  Divošky a jeho hlavní aspekty 

Ráda bych se nyní zaměřila na archetyp Divošky ve spojitosti s jeho transcendencí 

a vývojem jednotlivých aspektů napříč příběhy, které jsem přiblížila v předchozích 

kapitolách. Na základě analýz uvedených příběhu je zcela evidentní, že archetyp Divošky 

v podání Estés v sobě v jisté míře snoubí aspekty všech uvedených archetypů, které jsem 

zde detailněji přiblížila. To odpovídá i Jungově pojetí, že archetyp není pevně ohraničený a 

konkrétního významu nabývá až v souvislosti s prožitou zkušeností (Jung, 1997: 155-156). 

Přestože může mít mnoho podob, jeho jádro však zůstává neměnné (Estés, 1997: 483). 

V analýze příběhu o Moudré Vasalise, který jsem již zmínila v souvislosti s archetypem 

čarodějnice, Estés uvádí, že žena musí projít devíti úkoly, aby mohla dosáhnout zasvěcení 

(tamtéž: 83). Podle vlastních slov bych je shrnula následovně: postavení se na vlastní nohy, 

poznání, objevení vnitřního hlasu, učení se žít s divokou povahou, podpora tvořivosti, 

přijetí životního cyklu, porozumění a pokora, získání sebedůvěry a schopnost autonomního 

rozhodování. Těmito úkoly musí projít každá žena, pokud se chce s divokou ženou setkat. 

Estés je přesvědčena, že tato ,,bytost“ žije uvnitř ženy samé, a je metaforou pro 

nespoutanou povahu, jež v ženě dříme. Pokud ale tato síla vyjde na povrch, její okolí je 

podle Estés často velmi překvapeno změnou jejích zájmů, myšlenek, či způsobů prožívání 

(tamtéž: 135). 

Poněvadž Estés vnímá působení jednotlivých faktorů na člověka holisticky, 

upozorňuje, že na nás velice působí i prostředí a společnost, ve které žijeme. Estés vnímá 

za problematické především to, že tvůrčí život, který je podle ní pro ženy naprosto zásadní 

ve smyslu s procesem k vlastnímu sebeuvědomění, není jejich okolím často respektován. 

Místo toho je na ně vyvíjen nátlak na přílišnou péči o své děti, manžela a domácnost. Role 

ženy v domácnosti je tak nadřazována nad její vlastní zájmy (tamtéž: 332-335). Estés 

apeluje na to, aby žena nepodstoupila obětování se druhým na úkor sebe samy. Neomezeně 

schopný, plný energie a vše dávající totiž podle ní může být pouze archetyp.  Dosažení této 
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podstaty je však v reálném světě nemožné. Přesto jsou na ženy kladeny nepřiměřené 

nároky a vyžadování neustálé péče o své okolí. Žena by se tak měla naučit rozpoznat, zda 

nebyla archetypem polapena a tím se vyhnout možnému absolutnímu vyčerpání (tamtéž: 

305-306). 

Na vzniku ženské frustrace se vnímá Estés velký podíl vlivu i mocenského řádu a 

společenských institucí a samotné vymezení norem, vnímaných jako obecně platných. 

Neboť v důsledku toho jsou jedinci, kteří do vymezení ,,normality“ nezapadají společností 

ostrakizováni. Estés doslova uvádí: ,,kolektiv leckdy nutí ženu, aby byla svatá, osvícená, 

politicky korektní, ...“ (tamtéž: 259). Je přesvědčena, že ke změně došlo pouze v typech 

ženského chování, jež jsou považovány za nežádoucí, ale pokud žena jedná dle svého 

,,přirozeného“ Já, i dnes si od společnosti vysluhuje nálepku té ,,zlé“ a nevyhovující 

(tamtéž: 259). Kulturní normy stále stanovují poslušnost, místo nutné asertivity, a tím 

odrazují ženy od rozvíjení celého svého potenciálu, což ženy omezuje v pozitivním 

vnímání sebe samých (Allione, 2015: 133). Z feministického hlediska souhlasím s Estés, 

že tento způsob útisku představuje pro ženy způsob ponížení, osobní nesvobody i odpírání 

možnosti hovořit za ty, kteří nemají hlas. V tomto ohledu Estés připouští i diverzitu, neboť 

podotýká, že ženy z různého náboženského či etnického zázemí se mohou potýkat 

s různými druhy překážek kladené jednotlivými společnostmi (Estés, 1997: 272). 

Důležitým úkolem ženy je se od těchto okleštěných vzorců kolektivního myšlení oprostit a 

věnovat se cílům v souladu s vlastní identitou a tím podpořit rozvoj své individuality 

(tamtéž: 244-245). Tento přístup zdůrazňuje i Allione odkazem na hledání cest, které 

rozvíjejí ženy v jejich ženské podstatě, nikoliv jako asexuální bytosti: ,,Takto dozajista 

budeme ostatním prospěšnější, než když se pokoušíme napodobovat muže a dodržovat 

tradice, vytvořené muži pro muže.“ (Allione, 2015: 118). Tento postoj ze strany Estés 

vnímám z feministického hlediska jako posilující, neboť klade důraz na snahu o vlastní 

autonomii a rovnoprávnost.  

Ačkoliv Estés připouští náboženskou či etnickou rozmanitost, většinou však hovoří 

globálně ke všem ženám a nerozlišuje, že se jejich výchozí pozice může odlišovat i 

v jiných kategoriích, jako je například sexuální orientace. Za značně esencialistické 

považuji tvrzení, že muž se musí snažit ženě porozumět, protože jsou ve své podstatě 

odlišní. Jako problematický se mi jeví například výrok, že ,,partnerem pro divokou ženu je 

ten, kdo má duchaplnou houževnatost a trpělivost, ten, který může svou vlastní instinktivní 

povahou nahlédnout do duševního života ženy a pochopit to, co tam vidí a slyší. Dobrou 
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partií je muž který se stále vrací, aby se snažil porozumět, ten který se nenechá odradit 

odbočkami na cestě. ” (Estés, 1999: 136). Opět se jedná o esencialistický přístup, kdy se 

Estés dopouští homogenizace a přílišného zjednodušení na jednotnou univerzální kategorii 

“ženy”, která hromadně skrývá totožná přání, hodnoty a touhy. Objevuje se tedy 

dichotomizace a členění do kategorií ženy versus muži, kdy Estés explicitně vyjmenovává 

jejich domnělé rozdílnosti. Estés je zároveň přesvědčena o dualitě ženské povahy a 

zmiňuje se i o dvojí mužské povaze. Směrem k ženám posílá výzvu, že pro to, aby jim 

muži skutečně porozuměli, je nezbytné, aby je ženy se svým divokým ženstvím seznámily 

a zasvětily je do něj (Estés, 1997: 97). Kategorií, o které se Estés nevyjadřuje vůbec je 

sexuální orientace.  Co se týče milostné tematiky, zmiňuje se pouze o příbězích lásky mezi 

ženou a mužem, čímž její přístup působí dojmem, že automaticky předpokládaná 

heterosexualita jako normu. Vzhledem k nevyřčenému apriorismu heteronormativity se 

domnívám, že ačkoliv je text vůči ,,většinovým“ ženám posilující, vůči menšinovým 

identitám působí v podobě znevýhodnění, které může mít až diskriminační dopady. 

V úplném závěru knihy pronáší Estés následující motivační radu: ,,Doufám, že vyjdeš 

ven, a necháš příběhy, které jsou život, aby se ti staly, a tak budeš pracovat s těmito příběhy 

ze svého života – svého života – nikoliv života někoho jiného – prolévat je svou krví a zkrápět 

slzami a svým smíchem, dokud nerozkvetou, dokud ty sama nepropukneš v rozkvět. To je ta 

práce. Ta jediná práce.“ (Estés, 1997: 511).  Estés tak své dílo uzavírá opětovným důrazem 

na vlastní autenticitu a nezávislost. Je přesvědčena, že Divoška náleží všem ženám, a tudíž 

by se s ní v pravý čas měla setkat každá z nás, neboť divokou podstatu ženského bytí vnímá 

jako ,,přirozenost“ a nejhlubší zdroj ženské síly. Toto pojetí koresponduje s přesvědčením 

Allione, že zkušenosti, které ženy mají jsou do značné míry ovlivněny příběhy, které znají. 

V patriarchálních systémech jsou však hodnoty vytvářeny muži a zároveň určené pro mužské 

potřeby, zatímco ženy příběhy o ženských zkušenostech postrádají (Allione, 2015: 104). Z 

toho důvodu Estés velmi apeluje na důležitost získávání ženami nazpět svého ztraceného 

hlasu, dávných příběhů, vzpomínek, představ i vlastních hodnot (Estés, 1997: 361).  
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ZÁVĚR 

Kniha Women Who Run With the Wolves se nachází na pomezí odborné knihy a 

beletrie. Ačkoliv je její obsah postaven na velmi dobré znalosti analytické psychologie 

Carla Gustava Junga, a zároveň na odborné studii života vlků v divoké přírodě, styl, který 

Estés používá není výlučně akademický. Potenciál využití této knihy je tedy poměrně 

široký, neboť může sloužit jako zdroj poznání pro další studium, ale zároveň i jako 

inspirace pro běžný život. 

Pohled Estés na analytickou psychologii je holistický, neboť zdůrazňuje, že nelze 

brát v potaz pouze mysl, duši a tělo, nýbrž i společnost a prostředí, ve kterém se daní 

jedinci nacházejí. Estés se poměrně ostře vyhrazuje proti normám patriarchální 

společnosti. Kritizuje, že její hodnoty jsou prosazovány v neprospěch žen, poněvadž 

ženám předkládají dodržování představy tzv. čistých a poslušných žen, a ony jsou tak 

nuceny bojovat o prosazení svých vlastních hodnot, které jim však náležitě patří. Autorka 

je přesvědčena, že pro ženu je zvláště ohrožující, pokud ji přehnaná touha po 

zodpovědnosti, či po uznání ze strany okolí okrádá o nadšení k vlastní tvůrčí činnosti. 

Z pohledu genderových studií je zde podle mého názoru velmi podstatné to, že Estés si 

problematiku ovlivňování společností a nerovnosti na základě genderové hierarchie dobře 

uvědomuje a upozorňuje, jak devalvující dopad může toto působení  na ženy a jejich postoj 

ve společnosti mít. Zároveň si je vědoma i dynamiky tohoto procesu. Zmiňuje, že podoby 

útlaku nejsou stále stejné, nýbrž se v průběhu času mění, a proto je nutné boj o zmíněnou 

svobodu vést opakovaně a prakticky nepřetržitě. Estés zde tedy nastavuje pomyslné 

zrcadlo mocenskému systému a jeho praktikám udržení společenské hierarchie a statu quo 

na úkor těch, kterým je odepřena možnost, aby i jejich hlas byl slyšen. 

Z feministického hlediska je jistě zajímavý i přístup Estés k výkladu jednotlivých 

archetypům. Například archetyp čarodějnice nespojuje s negativními konotacemi, ale 

naopak zdůrazňuje jeho odkaz k matriarchálnímu období, kdy byly ženy pro své léčivé 

vědění a moc oslavovány. V tom se zásadně odchyluje od klasického archetypálního pojetí 

dle Junga, který význam archetypů významně hierarchizuje na základě pohlaví, a v jeho 

tezích se velice často objevuje přesvědčení o mužské nadřazenosti. Estés naproti tomu 
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klade důraz na revitalizaci archetypu svobodné bytosti, v ženském zosobnění archetypem 

Divošky.  

Zároveň je však nutno zdůraznit, že k samotnému konstruování archetypu Divošky 

přistupuje Estés značně esencialisticky. Velice často v této souvislosti operuje s termínem 

,,přirozenosti“ ve smyslu psychického stavu, který se podle ní projevuje stavem 

nespoutané mysli. Estés nabádá ženy, aby prostřednictvím probuzení této Divošky samy 

v sobě dospěly návratu k instinktivnímu životu a hlubinným vědomostem, a následného 

dosáhnutí vlastní ,,přirozené“ svobody. Velkou podobnost  s jejím konceptem ženství 

shledávám v přístupu, který zaujímá Perera. Obě autorky svými tezemi podporují 

stereotypní spojování žen s přírodními cykly a koloběhem života i s utrpením. S pojmem 

ženství pracují jako s danu ,,přirozeností“ a odkazují na jeho sepětí s divokou přírodou.  

Ve své diplomové práci jsem vycházela především z konceptů metody vzdorného 

čtení od Judith Fetterley v kombinaci s kvalitativní analýzou textu. Z hlediska archetypální 

analýzy pro mě bylo stěžejní využití poznatků Aniss Pratt. Cílem mé analýzy byla snaha o 

odpoutání se od stereotypního uvažování a využití metody vzdorného čtení k nalezení 

nových souvislostí a zároveň momentů, které se z genderového hlediska dají hodnotit jako 

problematické. K velmi zajímavým poznatkům jsem dospěla během četby Jungových děl, 

kdy jsem zjistila, v jak velké míře je jeho teorie založena na genderové hierarchizaci a 

mužské nadřazenosti, což jsem si dříve vůbec nepřipouštěla. Domnívám se, že přivést mě k 

zamyšlení nad touto genderovou nevyvážeností mi napomohly kritické texty, zejména již 

zmíněné Pratt. Jsem přesvědčena, že zcela objektivního přístupu však z pozice badatele 

dosáhnout nelze, neboť absolutní odpoutání se od projikování vlastního úhlu pohledu je 

téměř nemožné. Musím přiznat, že zvlášť v případě četby knihy Women Who Run With the 

Wolves pro mě bylo nesmírně obtížné oprostit se od vlastních zaběhnutých myšlenkových 

vzorců, poněvadž z psychologického hlediska se s autorkou ztotožňuji téměř ve všech 

hlavních tezích, a uvedené příběhy též čtu v podobných psychoanalytických intencích jako 

Estés. Domnívám se, že v tomto ohledu se mi více zdařilo spíše poukázat na koncepty, 

kterých Estés využívá k posílení ženského sebepojetí, a zároveň na důležité momenty, ve 

kterých se shoduje, či naopak rozchází s řadou dalších obdobně smýšlejících autorek. 

Přesto, že kniha Women Who Run with the Wolves představuje poměrně rozsáhlé 

dílo, mojí snahou bylo do analytické části diplomové práce zahrnout většinu příběhů, které 

se v knize vyskytují, a zdůraznit všechny důležité archetypy, které do nich přinášejí své 
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jedinečné poselství. Proces transcendence Divošky má totiž svou vlastní kontinuitu, jejíž 

význam by se zúžením pouze na některé kapitoly vytratil. Domnívám se, že zajímavých 

závěrů by se dalo dosáhnout i prostřednictvím jiných klíčových konceptů, které by mohly 

odkrýt další významné i hlubší souvislosti. Mezi ně by mohla patřit například analýza 

z pohledu intersekcionality, a naopak zacílení na kategorie, o nichž Estés ve své knize 

nepojednává vůbec. Ve svém pojetí se totiž zaměřuje téměř výhradně na kategorii genderu, 

zcela však opomíjí například problematiku sexuality či společenské třídy. Tuto tématiku 

tak ponechávám k inspiraci pro případnou další badatelskou práci. 
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