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Anotace
Kubíčková, M.: „Dva pohledy na ženu" (Ženské postavy ve vybraných románech
Theodora Fontana a Ignáta Herrmanna), 109 stran.

Diplomová práce se zabývá ženskými hrdinkami vybraných berlínských románů
Theodora Fontana

a pražských románů Ignáta Herrmanna.

Prostřednictvím analýzy

a interpretace jednotlivých děl je ukázán dvojí pohled na ženu, její tradiční role a postavení
v patriarchální společnosti poslední třetiny 19. století. Práce hledá příčiny dominance
ženských postav v románech, předkládá jejich možnou typologii, na základě komparace
a konfrontace vyvozuje jejich shodné a odlišné rysy. Popsány jsou také partnerské
a rodinné vztahy, různá pojetí lásky, různé motivace к sňatku, příčiny a důsledky
nefunkčních manželství. Nechybí analýza způsobů uměleckého ztvárnění témat, jež
představovala společenské tabu, a tvůrčích postupů charakteristických pro oba spisovatele.
Součástí práce je nástin dobového společenského klimatu s důrazem na panující
společenské konvence, komparační pojednání o životech a tvorbě autorů a pokus
o vystižení specifičnosti jejich próz. V závěru práce je zdůvodněno chápání žen jako obětí
svého prostředí.
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Summary

The thesis deals with female characters of selected Berlin novels by Theodor Fontane
and Prague novels by Ignát Herrmann. By the way of analysis and interpretation of
individual works the thesis shows the two notions of woman, her traditional roles and
position in the patriarchal society of the last third of the nineteenth century. The work
seeks causes of the dominance of female characters in novels. It presents their possible
typology and on the basis of comparison and confrontation demonstrates their common and
different features. Family relationships and relationships of couples are described as well
as various attitudes to love, various motivations for marriage, causes and consequences of
dysfunctional marriages. There is also analysis of the ways of artistic depiction of topics
which represented social taboo, and of the creative techniques that are specific for the two
writers. Another part of the work is an outline of the contemporary social atmosphere with
emphasis on the prevailing convention, as well as a comparative exposition about the lives
and works of the authors and an attempt to give a true picture of the particularity of their
prose. The last part of the work is a substantiation of the perception of women as victims of
their environment.

Motto:
„Doma byla žena anděl, strážící drahocenná rodinná pouta a ochraňující je před
vnějším ohrožením.
a obdivovatelkou
laskavou,

Udržovala pramen lásky čistý a tryskající, byla pokornou

svého muže, dětem byla vysokým morálním příkladem

ale přísnou

velitelkou.

Domov byl útočištěm před hrůzami

přítelkyní

a služebnictvu
světa a žena

zosobňovala všechno, co vnější svět postrádal: lásku, zbožnost, čistotu a oddanost. Taková
žena, dokonalá manželka

a matka, byla výtvorem mužské fantazie.

Byla

uzpůsobená

k tomu, aby se hodila do domova, vybudovaného mužem, měla udržovat oheň v krbu, který
zaplatil

muž, topit uhlím, které obstaral

muž, vést děti, které počal

muž, a řídit

služebnictvo, které platil muž. Dokonalá žena neznamenala pro muže vůbec nic, a tuto
pravdu si musela osvojit už jako malá holčička. "

(Utrio, K: Dcery Eviny)

Obsah:
1.

ÚVOD

1

2.

Životní a umělecké osudy Ignáta Herrmanna a Theodora Fontana

4

3.

2.1 Drsná škola života

4

2.2 Nejistou cestou spisovatele

6

Ženy ve Fontánově a Herrmannově životě
3.1 Theodor Fontane a ženy

5.

6.

7.

14

3.1.1

V zajetí vlastních hrdinek

14

3.1.2

Život bez štěstí

15

3.2 Ignát Herrmann a ženy v jeho životě
4.

14

Žena jako inspirace

16
18

4.1 Fascinace lidskostí versus fascinace každodenností

18

4.2 Skutečnost či fikce

21

4.3 Ne každá může být inspirací

26

4.4 Každá j e j iná, a přece j sou stej né

27

4.4.1

Fontanovy Meluzíny a Matyldy

27

4.4.2

Ženy v románech Ignáta Herrmanna

37

Žena jako manželka

42

5.1 V područí svého „pána"

42

5.2 Z lásky i rozumu

43

5.3 V smutku i radosti

49

Žena jako milenka

54

6.1 Láska cudná i smyslná

54

6.2 Sexuální tabu

58

6.3 I mlčení a náznak mnohé napoví

62

„Padlá" žena

67

7.1 Za vším hledej ženu

67

7.2 Než dojde к nevěře

68

7.3 Když věrnost nestačí

71

7.4 O vině a nevině

73

7.5 Trest je nemine

75

8.

Žena jako matka

79

8.1 Děti smyslem života

79

8.2 Fungující rodina jako vzácný jev

79

8.3 Matky zištné i nezištné

82

8.4 „Hon" na ženicha

86

8.5 Výchova ku prospěchu i neprospěchu

89

8.6 Otec překážkou štěstí?

90

9.

Žena jako duše domova

92

10.

Samota stále a samota znovu

96

11.

Žena-oběť

99

12.

ZÁVĚR

102

13.

POUŽITÁ LITERATURA

107

1. ÚVOD
Žena byla po dlouhá staletí v podstatě neplnoprávnou bytostí. Rozhodoval za ni otec,
bratr, poručník, manžel, syn, tedy vždy příslušník mužského pohlaví. Také 19. století lze
(i přes jisté emancipační snahy) chápat jako čistě patriarchální. Role mužů a žen byly
přesně vymezeny a ostře ohraničeny. Od ženy se všeobecně očekávalo, že bude poslušnou
dcerou, pokornou manželkou, starostlivou matkou a pečlivou hospodyní. Její působnost
byla omezena na privátní sféru - domov a domácnost. Muži náležela role hlavy rodiny,
jejího živitele a ochránce, na veřejnosti pak к těmto povinnostem přibyla další
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reprezentovat společenskou vrstvu, k níž patřil a v níž zaujímal určité postavení.
Osudy žen přitahovaly umělce snad všech dob. Do popředí se dostávalo jejich
nerovnoprávné postavení, neodolatelný půvab a jemnost, ale též jejich vlastnosti záporné,
např. vypočítavost či lstivost. Život žen v patriarchální společnosti 19. století, zejména to,
že o sobě nemohly rozhodovat samostatně, mne zaujalo natolik, že se ženské postavy
v literární tvorbě dvou autorů té doby - Čecha a Němce - staly tématem mé diplomové
práce. Domnívám se, že jde o problematiku zajímavou a stále aktuální.
Věnovala se jí řada evropských spisovatelů, např. Gustav Flaubert, Lev Nikolajevič
Tolstoj či Henrik Ibsen. Z našich můžeme za všechny jmenovat alespoň Karolínu Světlou
či z generace přelomu 19. a 20. století Josefa Svatopluka Machara. Zájem nejen o českou,
ale i o německou literaturu a kulturu mne vedle zájmu o zmíněné otázky přivedl к volbě
tématu diplomové práce a v jejím rámci pak к volbě spisovatelů zastupujícím obě národní
literatury.
Romány Ignáta Herrmanna

i Theodora Font ana, jež jsou východiskem pro tuto

práci, vznikaly přibližně ve stejné době, tedy v poslední třetině 19. století (výjimkou jsou
jen Herrmannovy

Vdavky Nanynky Kalichový vydané roku 1918). Jejich děj se odehrává

v Praze a Berlíně, kde se ani však jeden z autorů nenarodil, ovšem později se jim oběma
staly domovy. Nutno podotknout, že Fontane je autorem téměř o dvě generace starším než
Herrmann, mohlo by se tedy zdát, že hovořit v jejich případě o časové shodě není na místě.
Nicméně německý spisovatel píše své „berlínské romány" v poměrně pokročilém věku
СCizoložnice, první z nich, vychází roku 1882, tedy v jeho třiašedesáti letech), kdežto
český prozaik začíná z hlediska svého věku dříve (jeho první román U snědeného krámu
byl vydán knižně roku 1890).
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V této práci bude věnována pozornost pouze dílům prozaickým, a to románům,
jejichž děj nečerpá z minulosti, nýbrž ze současnosti spisovatelů, a může se tak stát
svědectvím o způsobu života tehdejší společnosti. (Stranou tedy zůstávají básně, reportáže,
povídky, vzpomínky či žánrové obrázky, s nimiž jsme se ovšem pro lepší pochopení
románových postav a vytvoření celkového obrazu životních a uměleckých osudů obou
autorů také seznámili.) V případě Theodora Fontana bylo vzhledem к velkému množství
jeho děl nutno volit i mezi jednotlivými romány. Práce totiž nechce být rozsáhlým
pojednáním o románech tohoto německého spisovatele s drobnými zmínkami o dílech
prozaika českého. Kritériem volby byly jak mé osobní sympatie k Fontanovým

ženským

postavám, tak dostupnost jeho knih v českém prostředí.
Z Herrmannovy

tvorby

se

zájem

soustřeďuje

na

ženské

hrdinky

románů:

U snědeného krámu, Otec Kondelík a ženich Vejvara, Tchán Kondelík a zeť Vejvara
a Vdavky Nanynky

Kulicltovy.

Z próz Fontanových

se budeme zabývat romány:

Cizoložnice (L'Adultéra), Toužení soužení (Irrungen Wirrungen), Stína (Stine), Paní
Jenny Treibelová (Frau Jenny Treibel), Effi Briestová (Effi Briest) a Mathilde
Jednotícím

tématem

práce je

obraz

ženy

a jejích

životních

Möhring.
rolí

viděný

Herrmannovýma a Fontanovýma očima. Literární interpretace a komentáře doplní v úvodu
jednotlivých kapitol stručný nástin společenské situace v 19. století, jenž pomůže vytvořit
ucelenou představu o dané problematice.
Konkrétně se pak budeme zabývat několika tematickými okruhy, které v prózách
obou autorů vystupují do popředí. Především nás bude zajímat, jaké typy hrdinek se
v prózách objevují - a to z hlediska jejich povahy a individuálního vnitřního světa,
stavovského zařazení i z hlediska žánru díla, v němž figurují. Pokusíme se najít jejich
společné rysy i případné odlišnosti a naznačit jejich možnou klasifikaci. Zajímavá je také
otázka míry možné autobiografičnosti v románech. Budeme se proto ptát, v jakém rozsahu
se umělecký obraz shoduje se skutečností, zda a co autoři ze svých příběhů sami prožili
a především zda mají ženské hrdinky určité reálné předlohy, případně jsou zcela fiktivní.
Pokusíme se také zdůvodnit, proč v Herrmannových

a Fontanových

dílech právě

ženy

hrají tak velkou roli.
Tři kapitoly věnujeme třem rolím, které ženám připisovala společnost 19. století. Jde
o roli manželky, matky a hospodyně. Zaměříme se na vztahy mezi manžely, ale i mezi
matkami a jejich dětmi. Pokusíme se hledat důvody, které vedly hrdinky к uzavření sňatku,
a naznačit možné typy matek a manželek. Nelze opomenout ani vliv matčiny výchovy
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na

dcery

a jejich

budoucnost.

Pozornost

věnujeme

také

postavám

služebných

a posluhovaček. S manželstvím samozřejmě velmi úzce souvisí tematika lásky, intimního
života a nevěry. Nelze opomenout umělecké prostředky, jimiž spisovatelé zobrazují
manželský i mimomanželský sexuální život a jeho důsledky, nebo úvahy o vině žen
a trestu za nevěru a o společenských konvencích. Stranou nezůstanou ani ženy, které stály
spíše na okraji společnosti, tedy ženy neprovdané a ovdovělé. Poslední kapitola bude mít
charakter shrnující, neboť v ní zdůrazníme to, co již bude naznačeno jinde - obraz ženy
jako oběti poměrů a názorů, což bylo příznačné pro celé 19. století.
Součástí práce je také zmínka o ženách v Herrmannově a Fontanově životě a úvaha
0 jejich případném vlivu na literární tvorbu obou. Chybět nebude ani komparativní,
případně konfrontační pojednání o lidských i uměleckých osudech obou spisovatelů,
v němž se pokusíme ukázat, zda a v čem si byly podobné nebo se dokonce shodovaly, ale
1 v čem se lišily. Zamyslíme se také nad specifičností jejich děl (např. nad využitím
humoru či různých vrstev slovní zásoby) a nad jejich druhově žánrovou charakteristikou.
Diplomová práce se tedy bude zabývat především ženami, ale ani mužský element
nezůstane zcela stranou naší pozornosti, neboť s ženským světem velmi úzce souvisí.
Vzhledem k tomu, že o životě a díle Theodora Fontana

toho bylo v českém jazyce

napsáno jen velmi málo, budeme čerpat především z publikací německých. (Případné
citace uvedeme v originále a jejich český překlad uvedeme v poznámkovém materiálu pod
čarou. Křestní jména hrdinek próz, které v češtině dosud nevyšly, ponecháme v původní
podobě.) Sekundární literatura nám poskytne určité vodítko, jak na sledované problémy
nahlížet, ale rozhodně nebude normou, již beze zbytku převezmeme. V práci budeme
postupovat chronologicky, začneme tedy osobností a tvorbou Theodora Fontana. Pořadí
spisovatelů obrátíme pouze v případě, že bude určité problematice věnováno více
pozornosti v prózách

Herrmannových.

V práci se tedy pokusíme porovnat tvorbu dvou v mnohých ohledech jistě odlišných
prozaiků, zachytit dvojí pohled na ženu a její osudy v 19. století, pokusíme se ukázat
podobnosti, ale i rozdíly v zobrazování ženských hrdinek. V žádném případě nám nepůjde
o to, za každou cenu vytvářet mezi autory umělé paralely, nebo dokonce shody, neboť
chápeme, že každý člověk je svým způsobem originál.

2. Životní a umělecké osudy Ignáta Herrmanna a Theodora Fontana
2.1

Drsná škola života
(Dva lidské osudy)

19. století, nepříliš snadný život, zájem o hlavní město a jeho obyvatele, umělecká
tvorba..., tyto a mnoho dalších charakteristik je jistě společných pro celou řadu
spisovatelů, malířů či skladatelů, tedy osobností uměleckého života v časech našich
předků. Podívejme se nyní blíže na dvě z nich a pokusme se v jejich životních (a poté také
uměleckých) osudech najít shody či podobnosti, ale i rozdíly, které mohou pramenit mimo
jiné z odlišného životního prostředí obou autorů.

Za první společný moment lze považovat původ spisovatelů. Theodor

Fontane

a Ignát Herrmann sice pocházeli z různých zemí, nicméně oba se narodili v maloměstském
prostředí 19. století. Německý spisovatel přišel na svět 30. prosince 1819 v braniborském
Neuruppinu nedaleko Berlína, český prozaik se narodil o 35 let později, tedy 12. srpna
1854, ve východočeském Horním Mlýně u Chotěboře nedaleko Hradce Králové. Obě
rodná města, dokonce i Hradec, v němž Herrmann

od svých dvou let žil, tehdy

nepostrádala typicky maloměstský či silně provinční ráz, jak výmluvně dokládají
vzpomínky obou spisovatelů. Ani jeden z nich se tedy nenarodil a nevyrostl ve městě, jež
se později stalo dějištěm jeho povídek a románů a s nímž neodmyslitelně spojil svůj život.
Jak Fontane, tak Herrmann patřili ke střednímu stavu. Rodiče prvního z nich pocházeli
z berlínské kolonie francouzských emigrantů - hugenotů. Otec se živil jako lékárník,
matka byla dcerou obchodníka s hedvábnými látkami. Herrmann byl třináctým dítětem
kupce Františka Xavera Herrmanna a jeho manželky Kateřiny, dcery Jana Hostivíta
Pospíšila, významného tiskaře a organizátora vlasteneckého života v Hradci.
Ani německému ani českému spisovateli se v dětství nevyhnuly mnohé obtíže.
Pravdou však zůstává, že Ignát Herrmann měl к bezstarostnému a idylickému mládí
rozhodně mnohem dál než jeho německý protějšek. Obě rodiny se po podnikatelských
neúspěších otců stěhují. Fontanovi prodávají roku 1826 z finančních důvodů lékárnu
a stěhují se do malého, ovšem poměrně dobře vzkvétajícího pobřežního městečka
Swinemünde. Herrmannovi,

zchudlí Františkovým pokusem o samostatnou mlynářskou

živnost, se roku 1856 stěhují do Hradce, kde měla rodina kořeny a kde se Herrmannův otec
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stal písařem. Rodina žila i přes četné společenské styky ve značné bídě. Podíl na tom měl
jistě Ignátův otec, jenž se nebál dobrodružství ani risku (ovšem zpravidla s nepotěšujícími
výsledky) a jehož pozdější písařské povolání mohlo jen velice těžko zajistit velké rodině
obživu. К finančním problémům se přidala navíc častá úmrtí, jež Herr manový příbuzné
sužovala (z celkem třinácti jeho sourozenců zbyli jen čtyři). Také Ignátovi bylo
předpovídáno, že podlehne rodové srdeční chorobě, on se však drsnou školou života
probíjel dál. Fontanův otec sice také, na rozdíl od matky, vynikal lehkomyslností a touhou
po dobrodružství, ale opravdová bída jeho rodinu nikdy nepotkala. Jistou roli zde mohla
sehrát také šťastná náhoda, která Fontanovým

přinesla dokonce opakovaně dědictví

v podobě lékárny. Nicméně rozdílnost povah a otcovo špatné hospodaření přivodily ve
stáří rozvod Theodorových rodičů.
Jak Fontane, tak Herrmann se vyučili povoláním svých otců, ovšem ani jeden z nich
je doopravdy nikdy nevykonával. (Fontane se v lékárnickém oboru sice určitou dobu
pohyboval, nicméně jen jako pomocník, nikoliv jako samostatný lékárník.) Budoucí
německý spisovatel veřejnou školu na přání matky nenavštěvoval. Nejprve syna
zábavnými historkami a sokratovskou metodou vzdělával sám otec, poté domácí učitelé.
Po téměř ročním studiu na gymnáziu a ještě kratší návštěvě berlínské obchodní školy se
Fontane stal lékárníkem. Ignát Herrmann odešel po neúspěšném studiu na hradecké reálce
do Prahy, kde se vyučil kupeckému řemeslu. Tři dlouhé roky musel jako učeň snášet
nelidské chování svého principála.
Oba autoři se v životě museli mnohdy potýkat s hmotným nedostatkem. S tíživou
finanční situací se vyrovnávali odlišným způsobem - první zpočátku ohleduplně, ale
později svým způsobem bezohledně a sobecky, druhý naopak svědomitě a zodpovědně.
Německý spisovatel se nedokázal natrvalo vzdát své tvůrčí svobody. Nejprve se sice snažil
materiálně zabezpečit svou rodinu, pracoval v novinách, přivydělával si jako korektor
a soukromý učitel , ale nakonec zcela zvítězilo jeho spisovatelské srdce. Z tohoto důvodu
se roku 1876 vzdává vysoce ceněného místa prvního tajemníka Královské akademie
umění, jež by jemu i jeho rodině konečně zajistilo spokojenější existenci. Herrmann na
vysoké umělecké ambice po vydání románu U snědeného krámu rezignoval a přijal úděl
populárního prozaika. Obliba čtenářů i novinářská činnost mu postačily к solidně zajištěné
existenci. (Nutnost finančního zabezpečení není ovšem jediným důvodem, proč se
spisovatel během svého dlouhého života už nikdy do podobně náročného díla nepustil.
Roli sehrálo také částečně negativní hodnocení jeho „kupeckého" románu kritikou spolu
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s příčinami vnitřními. „Herrmann se vypsal ze svého dlouholetého traumatu, ze sužujících
pocitů méněcennosti a osamění. (...) Zřejmě pak už nenalezl téma, které by ho oslovilo
stejnou intenzitou."1)
2.2

Nejistou cestou spisovatele
(Dva umělecké osudy)

Na vzniku a rozvoji uměleckých sklonů Theodora Fontana i Ignáta Herrmanna se
do jisté míry podílel také okruh jejich příbuzných a blízkých. Fontane

mnohokrát

zdůrazňoval, že umělecké nadání má po svých francouzských předcích. Jeho dědeček byl
malířem a otec byl znám jako osnovatel a vypravěč zajímavých příběhů. Snad odtud
pramení elegantní sloh jeho próz i laskavě ironický zájem o společenské jevy, zejména
však záliba ve vtipných rozhovorech, jež jsou právem považovány za nej lepší pasáže jeho
románů i novel. (Nicméně pravdou zůstává, že Fontane ovládal francouzštinu velmi špatně
a francouzskou literaturu znal jen málo. Častý výskyt jazyka jeho předků v dílech nelze
považovat za svědectví spisovatelova původu, ale spíše za charakteristický znak románů
19. století vůbec. Výrazně na něho působily zejména vlivy z anglické kulturní oblasti.)2
Ani v Herrmannově

rodině nebyl zájem o literaturu rozhodně věcí neobvyklou. Jan

Hostivít Pospíšil, dědeček z matčiny strany, proslul jako vážený tiskař a vlastenec. V jeho
činnosti pokračoval i Jan Otto, jenž se do rodiny přiženil. Strýc Jaroslav působil jak na poli
spisovatelském, tak novinářském, literární sklony nechyběly ani Ignátovým tetám, bratrům
(díky staršímu Emilovi se Ignát dokonce seznámil s Janem Nerudou) a bratrancům.

Oba spisovatele bychom mohli označit za realisty (ve smyslu realismu jako
uměleckého směru). Oba využívají ve svých prózách typizací, aby proměnili konflikty,
problémy a pocity individuální v obecně platné. Oběma se podařilo vytvořit z konkrétních
postav skutečně živé lidské typy ztělesňující dobové klady i zápory. U Ignáta Herrmanna
a Theodora Fontana však nelze hovořit o realismu zcela shodného typu.
Theodor Fontane spatřoval úkol moderního románu v nezkresleném zobrazování
života, který vedeme, a společnosti, v níž žijeme. „Es wird der beste Roman sein, dessen
Gestalten sich in die Gestalten des wirklichen Lebens einreihen, so daß wir in Erinnerung

I Mocná, D.: Prípad Kondelík. Epizoda z estetiky každodennosti. Praha, Karolinum 2002, s. 18 - 20.
Srov. Siebenscheinová, A.: Doslov. In: Fontane, T.: Paní Jenny Treibelová. Praha, Mladá fronta 1975.
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an eine bestimmte Lebensepoche nichr mehr genau wissen, ob es gelebte oder gelesene
Figuren waren, ähnlich wie manche Träume sich unsrer mit gleicher Gewalt bemächtigen,
wie die Wirklichkeit, "3 potvrzuje sám autor. Ovšem specifikum německého měšťanského
realismu („bürgerlicher Realismus") spočívá v jistém odklonu od naturalistického způsobu
vidění skutečnosti, ve vyjasnění („Verklärung") či ve smíření („Versöhnung") reality,
proto bývá tento typ realismu nazýván také poetický. Podle Fontana se společensky
nevhodné, ošklivé nebo dokonce drastické stránky života neměly stávat součástí
uměleckého obrazu. Prostřednictvím humorného nadhledu, zkratek, symbolů a náznaků
proto „obchází" či „zmírňuje" některé látky a témata (např. chudobu a bídu, sexualitu,
nemoc, smrt) a snaží se v životech svých postav najít vždy něco hezkého a pozitivního.
Tyto tendence chápou někteří literární vědci jako biedermeierovské.4
První velký román českého prozaika, U snědeného

krámu,

bývá zpravidla

označován za naturalistický. Důvodem jsou mimo jiné životní i sociální determinace
hrdiny, lhostejnost okolí к tragickému osudu jedince, motiv zničení lidského života
a poměrně podrobně líčený tragický závěr. Naturalistickému vidění skutečnosti se však
vymyká zcela tradiční způsob vyprávění i podrobné zobrazení Žemlová obřadného, až
starosvětsky

působícího

namlouvání

slečny Pavlíny, jež mají blízko к žánrové

drobnokresbě. Pohled do nitra hlavního hrdiny, vyjadřujícího formou častých vnitřních
monologů pocity osamělosti, nejistoty i deziluze, odkazuje к expresivnímu lyrickému
stylu.5 Příběhy

mistra Kondelíka

lze zařadit к žánru rodinné idyly, která ovšem

v Herrmannově podání spojuje a mísí jak harmonizaci každodenního života pražských
domácností,

tak

jeho

neprikrášlené

reálné

zobrazení,

včetně

některých

dosud

tabuizovaných témat (např. porodu). A nakonec svými obrázky z prostředí starosvětské
Prahy či humornými příběhy jejích svérázných figurek se spisovatel dostává na pole žánru
(chápaného nikoliv jako umělecký druh, ale jako konkrétní umělecký útvar), který
„zobrazuje látku v miniaturním výseku, pomocí scén z každodenního života; všímá si
postav, jež se při vší své bizarnosti nikterak nevymykají průměru; vyjadřují tedy současně
i druhové znaky a gesta. Žánr roste z napětí mezi jedinečností a pluralitou, mezi obecností

3

Cit. podle: Hädecke, W.: Theodor Fontane (Biographie). Mnichov, Vídeň, Carl Hanser Verlag 1998, s. 393. „Nejlepším
románem bude ten, j e h o ž postavy se začlení mezi postavy skutečného života tak, že při vzpomínce za určitou řivotní
epochu nebudeme přesně vědět, zda j s m e se s těmito postavami setkali v životě nebo knize, podobně jako se nás m n o h é
sny zmocňují se stejnou silou j a k o skutečnost." (Překlad M. K.)
4
Srov. Jirát, V.: Theodor Fontane. In: Portréty a studie. Praha, Odeon 1979.
5
Více к tomuto tématu: Mocná, D.: Případ Kondelík. Epizoda z estetiky každodennosti. Praha, Karolinum 2002.
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a konkrétností." 6 Rodina jako základní životní hodnota, smířlivý pohled na svět, nezájem
o politickou situaci či společenské dění a naopak úsilí o každodenní domácí spokojenost, to
vše spojuje prózy Ignáta Herrmanna s literárním biedermeierem.

Život obou autorů byl velice silně spojen s novinářskou činností, která pro ně často
představovala hlavní zdroj obživy. Ignát Herrmann se к novinařině dostal prostřednictvím
svého příbuzného Jana Otty, v jehož nakladatelství pracoval nejprve jako obchodní
cestující, později jako redaktor humoristického časopisu Paleček, do něhož také sám
přispíval. Po neshodách snovým nakladatelem však z redakce Palečka odešel a přes
povolání účetního a písaře v bratrově advokátní kanceláři se dostal do Národních

listů.

Zde vedla jeho cesta od administrativních činností к psaní soudniček a beletristických
fejetonů. Herrmann

také založil vlastní humoristický časopis nazvaný Švanda

dudák

(1882 - 1914, 1924 - 1930), který později pouze redigoval. Také Fontane proslul jako
žurnalista. Byl dopisovatelem z Anglie (pro noviny Die Zeit a Preussische

(Adler-)

Zeitung) či válečným dopisovatelem v prusko-francouzské válce, redaktorem anglických
článků v poměrně konzervativních novinách Neue Preussische

(Kreuz-) Zeitung, které

ovšem roku 1870 přes protesty své ženy opustil, a psal pak už jen referáty o divadelních
hrách do Vossische Zeitung, nej starších berlínských novin.
Zájem o dramatickou tvorbu měli Fontane

s Herrmannem

společný. Český

spisovatel divadlo nejen rád navštěvoval, ale dokonce se (spolu s přítelem Karlem Šípkem)
stal autorem hry Za ideály, později nazvané Duch pradědův.

Herrmann však působil

především jako divadelní kritik. Skryl se pod groteskní maskou zestárlého a poněkud
jednoduchého, ovšem velmi populárního ředitele Vavřince Lebedy a všímal si slabých
stránek her uváděných na prknech Národního divadla. Jeho komickým statím nechyběl vtip
s notnou dávkou satirického nadhledu.

Oba spisovatelé tvořili až do velmi vysokého věku. Umírají takřka „s perem v ruce"
-

Fontane

20. září

1898 v nedožitých

osmdesáti,

Herrmann

8. července

1935

vjedenaosmdesáti letech. Během svého dlouhého života dali vzniknout celé řadě děl
různého charakteru, rozdílné úmělecké úrovně i čtenářské obliby.
Tvorba Theodora Fontana je neobyčejně rozsáhlá, na rozdíl od

Herrmannovy

zahrnuje i básnická díla lyrická a lyrickoepická. Fontane začínal jako autor balad ze slavné
6

Pytlík, R.: Žánrové obrázky Ignáta Herrmanna. In: Sedmkrát o próze. Praha, Československý spisovatel 1978, s. 57.
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německé, ale i anglické minulosti (sbírka Männer und Helden, česky Muži a hrdinové;
1850), romancí (Von der schönen

Rosamunde,

česky O krásné Rosamundě; 1850)

a dalších básní (sbírka Gedichte, česky Básně; 1851). Zvlášť důležité bylo pro Fontana
jako básníka členství v literárním spolku Tunel nad Sprévou (Tunnel über die Spree), jehož
členem se stal pod přezdívkou „Lafontaine" roku 1844. Seznámil se zde s Paulem Heysem
či Theodorem Stormem a dalšími osobnostmi, které ovlivnily jeho literární tvorbu. Uznání
širokého berlínského publika i dočasné zlepšení finanční situace mu přinesly fejetonisticky
laděné cestopisy

Wanderungen

durch

die Mark

Brandenburg

(Putování

Markou

Braniborskou, 1862). Prusko-francouzská válka jej inspirovala mimo jiné к napsání knihy
Kriesggefangen

(Zajatý válkou, 1871). První velký román, historický Vor dem Sturm

(Před bouří, 1878), dokončil Fontane teprve ve věku bezmála šedesáti let (k tomuto dílu se
tematicky váže i pozdější Schach von Wuthenow,

1880). Čtyři novely, které ovšem

autorovi nepřinesly ani očekávané materiální zajištění ani velkou oblibu u čtenářů, spojuje
detektivní zápletka (např. Grete Minde, 1880, Ellernklipp,

1881, či Unterm Birnbaum -

Pod hrušní, 1885, a Quitt - Vyrovnáni, 1891). Skutečné těžiště Fontanovy tvorby však lze
spatřovat v románech

společenských, jejichž nejčastějšími tématy jsou

mesaliance,

manželství a manželská nevěra. Jde mimo jiné o díla: L 'Adultéra (Cizoložnice, 1882),
Cécile (1887), Irrungen

Wirrungen (Toužení soužení, 1888), Stíne (Stina, 1890), Frau

Jenny Treibe! (Paní Jenny Treibelová, 1892), Effi Briest (Effi Briestová, 1895) či
z pozůstalosti vydaná Mathilde Möliring (1907). Děj těchto románů se odehrává v Berlíně
Fontanovy

současnosti, proto bývají tato díla označována jako „romány berlínské".

(Většina z nich se stala předmětem této diplomové práce.) Fontane zachytil své životní
osudy také v knihách vzpomínek: Meine Kinderjahre

(Moje dětská léta, 1893, Von

zwanzig bis dreißig (Od dvaceti do třiceti, 1898).
Ignát Herrmann se do povědomí čtenářů a do „velké" literatury zapsal především
svým prvním románem U snědeného krámu, na kterém pracoval několik let a jehož knižní
podoba vyšla roku 1890. S Hermannovým

jménem jsou neodmyslitelně spjaty humorné

příběhy mistra Kondelíka, uznávaného malíře pokojů, které se pravidelně objevovaly
zhruba deset let před svým knižním vydáním v Národních listech a v časopise Švanda
dudák. Poté, co se kondelíkovský seriál proměnil z „bujaré humoresky" v „úsměvnou
idylu", zachvátila celou Prahu skutečná „kondelíkománie". 7 Na naléhání vydavatele
F. Topiče (a přes Herrmannovo
7

zdráhání) vyšly roku 1898 Kondelíkovy příběhy pod

Srov. Mocná, D.: Případ Kondelík. Epizoda z estetiky každodennosti. Praha, Karolinum 2002.
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názvem Otec Kondelík a ženich Vejvara knižně. Dějová linie zde postupuje od seznámení,
přes námluvy a zasnoubení Kondelíkovy dcery Pepičky a magistrátního úředníka Vejvary
a vrcholí jejich svatební nocí. Druhý díl pojmenovaný Tchán Kondelík a zeť Vejvara byl
vydán roku 1906. Děj se soustřeďuje kolem dvojnásobného těhotenství (Pepičky a paní
Kondelíkové) a končí šťastným narozením nikoliv dvou, ale hned tří dětí. Čtenářská obliba
humorně líčené rodinné každodennosti přiměly Herrmanna к psaní obdobných příběhů
i po válce. Tak vznikly např. Vdavky Nanynky Kulichovy (1918), Artur a Leontýna
(1921) či dvoudílný Felíčkův román (1924 -

1925). Opravdovou doménou Ignáta

Herrmanna bylo především zobrazování lokálního koloritu a města - pražské žánrové
obrázky a vzpomínky z dětství. Najdeme je v několika souborech, např. Pražské figurky
(1884), Drobní lidé (1888), Z pražských zákoutí (1889), Bodří Pražané či Domácí štěstí
(obě 1893). Knižně vyšly i jeho vzpomínky pod názvem Před padesáti lety (1924 - 1938).
V těchto dílech nás autor seznamuje s množstvím figurek, kterým byla brána do světa
literatury doposud uzavřena a které nyní již ze světa vymizely.

V dílech obou spisovatelů hrají významnou roli komika a humor. Nikdy však nejde
o krutý či cynický výsměch, nýbrž o shovívavý úsměv. Dokonce i hrdinky a hrdinové,
kteří ztělesňují společenské nedostatky, jsou zobrazeni sice jako postavy do značné míry
karikované a směšné, nikdy však zcela zavrženíhodné či odporné.
Úsměvné pasáže lze najít dokonce i v pesimisticky laděném románu U snědeného
krámu. Jde o slovní střety, chování a způsob řeči posluhovačky Randové a rytmistra
Killiana. Ve své další tvorbě spisovatel od pochmúrnosti a pesimismu upouští.
Hermannův

humor se zakládá na samotných postavách, komika spočívá v jejich vzhledu

a povahách, v jejich všedním životě. Úsměvně ovšem působily také situace, v nichž se
„pražské figurky" ocitaly (např. komické nehody a trapasy doprovázejí každý výlet
Kondelíkovy rodiny zorganizovaný smolařem Vejvarou). Komika je vyvolána poněkud
paradoxně všedností situací a postav, blízkostí řadovému čtenáři. (Problémem situační
komiky je ovšem její přílišná dobová zakotvenost, neboť společnost každé doby považuje
za směšné něco jiného.) Herrmann se ovšem nevyhýbá ani komice jazykové. Drobné
slovní přestřelky manželů Kulichových i Kondelíkových či vtipné komentáře některých
postav neztrácejí životnost a půvab ani dnes.
V románech Theodora Fontana lze sice najít také několik postav, které mají za úkol
Působit komicky (např. společnost „Sedmi řeckých modrchů" profesora Schmidta
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v románu Jenny Treibelová nebo časté postavy „Berlíňáků", jako např. v díle Cécile),
nicméně skutečným projevem Fontanova neotřelého humoru jsou živé, vtipem přímo
jiskřící a vysoce duchaplné rozhovory. Tyto dialogy se stávají prostředkem charakteristiky
hrdinek i hrdinů. Vzniká tak přesnější a plastičtější představa o povaze a charakteru
konkrétní osoby a čtenáři je ponecháno více prostoru к vlastním úvahám a závěrům.
Rozhovory postav plné narážek, asociací, citátů, bonmotů či slovních hříček lze považovat
za dynamický prvek, který zrychluje děj a posouvá jej kupředu. Právě umění vystavět
brilantní dialog patří k Fontanovým

nejsilnějším stránkám. 8 (V románech německého

spisovatele se setkáme ještě s dalším typem rozhovorů, jde o tzv. tlachání [„Plauderei"] čili
mluvení nikoliv pro sdělování informací, ale vlastně jen pro radost z mluvení, tedy řeč,
kterou se mnoho neřekne. Tento způsob vyjadřování se často rovná společenské
konverzaci. Mistryní v tomto oboru by mohla být např. Bothova manželka Käthe.)
Dialogy Ignáta Herrmanna jsou mnohem tradičnější, převažuje v nich popisnost a děj
spíše zpomalují.
Literární přínos obou spisovatelů lze spatřovat i v jazyku, jakým nechávají své
postavy promlouvat. Theodor Fontane využívá ve svých románech různé vrstvy slovní
zásoby. S ohledem na sociální postavení, vzdělání, charakter i temperament volí pro
každou postavu charakteristický způsob řeči.9 Mluva může být znakem sociální pozice
(Lénina matka a paní Dôrrová), výrazem vitality a temperamentu (vdova Pittelkova), ale
i projevem srdečné účasti (Mélániina služebná Krista). Způsob vyjadřování má pro
Theodora Fontana obrovský význam, vždyť van der Straaten ztrácí svou ženu mimo jiné
právě kvůli své mluvě, jež se pro ni stala nesnesitelnou. Také českého spisovatele můžeme
považovat za skutečného znalce jazyka. „Ve svých črtách a fejetonech projevil Herrmann
vkus a smysl pro situační zasazení lidového jazykového projevu; dovedl skvěle zachytit
hovorovou intonaci pražského nářečí." 10 Autentická mluva zahrnující hovorové výrazy
z obecného jazyka, podskalské slangy či řemeslnické a zlodějské argoty slouží к navození
zamýšlené situační atmosféry а к dokreslení lokálního koloritu. Herrmannův

zájem

o češtinu dosvědčuje též jeho spolupráce s časopisem Naše řeč, jazykové a etnografické
studie, ale i neustálá snaha zdokonalovat jazyk svých děl.11

Srov. Craig, G. A.: Über Fontane. Mnichov, Beck 1997.
Vice viz. Hädecke, W.: Theodor Fontane (Biographie). Mnichov, Vídeň, Carl Hanser Verlag 1998.
„ Pytlík, R.: Žánrové obrázky Ignáta Herrmanna. In: Sedmkrát o próze. Praha, Československý spisovatel 1978, s. 65.
Srov. Hýsek, M.: Ignát Herrmann. P r a h a , F. Topič 1934.
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Na rozdíl od Theodora Fontana nenajdeme v Herrmannových dílech žádné odkazy
к politické situaci či aktuálnímu veřejnému dění. Český spisovatel nechtěl řešit složité
společenské problémy, snažil se zůstat v rovině měšťanské každodennosti. Tato
apolitičnost by mohla být považována za důsledek biedermeieru, který měl na Herrmanna
zajisté podstatný vliv. V románech německého spisovatele je politická skutečnost rozhodně
živější. Podstatnou roli zde hraje především postava kancléře Bismarcka. Politika a veřejná
situace se často stávají předmětem společenských rozhovorů, postavy usilují o politickou
kariéru (např. Innstetten a van der Straaten), dokonce i události v osobním životě jsou
dávány do souvislosti s událostmi veřejnými (např. Effi porodí svou dcerku přesně v den
výročí bitvy u Hradce Králové).

Při úvahách o životních a uměleckých osudech Ignáta Herrmanna

a Theodora

Fontana nesmíme zapomenout na recepci ieiich děl ze strany čtenářů i soudobých kritiků.
Český prozaik se úspěchu dočkal poměrně brzy. Již románem U snědeného krámu se
zapsal do dějin české literatury, třebaže bylo toto dílo kritikou nejen chváleno, ale
i odmítáno. (Nastupující moderna je odsoudila jako příliš konvenční a popisné, avšak vliv
na vývoj české naturalistické prózy mu rozhodně upřít nelze.) Obrovskou oblibu
u čtenářstva přinesly Herrmannovi bezpochyby příběhy mistra Kondelíka, jež ovšem
kritika příliš vysoko necenila. Například F. X. Šalda hodnotí Hermannův temperament jako
„dobrácky rozměklý" a „mdle sentimentální" a upozorňuje na morální nebezpečí přílišné
záliby v pohodlí adorované v jeho „Kondelících".12 Žánrové obrázky z pražského prostředí
dnes zaujímají - přes svůj půvab - spíše okrajové postavení; důvodem je jejich přílišná
spjatost s realitou, která dávno přestala existovat. Celé Herrmannovo dílo se úzce váže
к prostředí, v němž se odehrává, tedy ke starosvětské Praze 2. poloviny 19. století. Širší
a obecnější platnost lze přisuzovat snad jen „kupeckému" románu, který by mohl být
chápán jako příběh citlivého, osamělého a pasivního člověka, jehož pokus o vlastní
osamostatnění a zakotvení v rodinném životě končí tragicky. Možná proto žije toto dílo
v povědomí čtenářů i nadále.
První velký románový úspěch Theodora Fontana přichází teprve s dílem Effi
Briestová, tedy v autorových šestašedesáti letech. Předtím získal jisté uznání zejména jako
autor balad a cestopisného

Putování

Markou Braniborskou. Kvůli pokrokovým názorům,

jež ve svých dílech otevřeně projevoval, mnohdy velmi těžko hledal nakladatelství, které
12

Srov. Šalda, F.X.: Theodor Fontane. In: České medailony. Praha, SNKLHU 1959.
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by tu či onu knihu vydalo. Po druhé světové válce zájem o romány jednoho z nej větších
německých realistů 19. století znovu ožil. Obliba Fontanových děl přišla sice později než
v případě Ignáta Herrmanna, zato však přetrvala do současnosti. Fontane bývá považován
za nej významnějšího romanopisce před Thomasem Mannem, za mistra zkratky a detailu,
nenapodobitelného stylistu a tvůrce nezapomenutelných portrétů ženských hrdinek. 13

13

Srov. Craig, G. A.: Über Fontane. Mnichov, Beck 1997.
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3. Ženy ve Fontanově a Herrmannově životě
3.1

Theodor Fontane a ženy 14
(Trojice vlivu nevšednosti)

Osobnost a tvorbu Theodora Fontana ovlivnily zejména tři ženy: matka Emilie,
manželka Emilie a dcera Mete. Matku líčí Fontane jako ženu temperamentní, praktickou,
ale také přísnou a málo citově založenou. Vysoké nároky, jež na ni byly kladeny, vedly
к jejím častým nervovým problémům. Fontanova manželka se stala zpočátku předobrazem
všech jeho pozdějších Meluzín. Upoutala ho především dětsky okouzlujícím půvabem,
neklidným mládím, temperamentem a touhou po lepším životě, po štěstí. Rány osudu
(časté nervové obtíže nevyjímaje) však proměnily Meluzínu v praktickou a přísnou
Matyldu, toužící především po zajištěné existenci. Na místě kouzelné Meluzíny se proto
ocitá Martha, přezdívaná Mete, divoké, půvabné dítě, jež se později mění v extravagantní
mladou dámu, navenek chytrou a pořádnou, v nitru však odcizenou, nemocnou a ve
všedním světě ztracenou. Nicméně v Mete nalezl Fontane inspiraci i pro některé své
Matyldy.15
3.1.1

V zajetí vlastních hrdinek
(Manželkou spisovatele)

Z Fontanových děl je patrné, že se snaží proniknout do ženského světa, porozumět
touhám a ideálům svých hrdinek. Sám sebe také mnohdy označoval za znalce žen, nicméně
ideálním manželem rozhodně nebyl. I při vší manželské věrnosti nemohl uniknout kouzlu
světa více či méně atraktivních žen, o kterých píše ve svých románech. Svou manželku
mnohdy nechápal a snad se o to ani příliš nepokoušel. Emilie, rozená Rouanet Kummer, toho po svém muži příliš nechtěla, toužila jen po jeho přítomnosti, něze
a zejména po klidu, bezpečí a jistotě. V dětství a mládí zažila spoustu zvratů a traumat.
Narodila se jako nemanželská dcera vdovy a vojenského lékaře. Vyrůstala u příbuzných,
Později v pečovatelské rodině, kam se dostala na inzerát a kde byla spíše trpěna než
14

Srov - Ziegler, E. - Erler G • Theodor Fontane - Lebensraum und Phantasiewelt. Eine Biographie. Berlín, Auibau
1997.
15
Rozdělení Fontanových hrdinek na Meluzíny a Matyldy se věnuje kapitola „Každá j e jiná, a přece j s o u stejné".
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milována. К jejímu štěstí nepřispěl - vedle nedbalé výchovy - ani fakt, že se o svém
skutečném původu dozvěděla teprve v deseti letech. Snad jedinou světlou stránku v jejím
dětství představovala možnost navštěvovat řádnou školu, v níž se však jako chudá dívka
cítila mezi dětmi bohaté buržoazie a urozenými slečnami jako Popelka.
Emilie jistě doufala, že s Theodorem Fontánem, za něhož se po pěti letech zásnub
roku 1850 provdala, konečně nalezne pravý domov. Bohužel ani jejich manželství se
neobešlo bez výčitek, bolesti a slz. Na rozdíl od své ženy nebyl Fontane zcela bez závazků.
Jak dosvědčuje jeho korespondence, měl v době zásnub již dvě nemanželské děti, o čemž
Emilie věděla, ale taktně mlčela. Opravdové problémy přišly později. Emiliina touha po
jistotě a stálé blízkosti manžela zůstala nenaplněna. Fontane ji kvůli svým cestám nechával
často samotnou, zpočátku dokonce bez stálého bydliště a pravidelné obživy. Sama také
vychovávala sedm dětí, z nichž jí osud nakonec ponechal jen čtyři; byla bez mužovy opory
jak při jejich narození, tak i při smrti některých z nich. Není divu, že Emilie často
podléhala fyzickým a zejména psychickým obtížím, které ovšem vzděláním lékárník
Fontane jen zlehčoval a ironizoval. Celou situaci zhoršovaly neustálé finanční problémy.
I přes hádky a hlubokou krizi však skutečný rozpad manželství nikdy nehrozil. Emilie byla
svému muži nejen partnerkou v životě, ale také pomocnicí a rádkyní při literární tvorbě.
Trpělivě korigovala a opisovala jeho poznámky, vedla s ním debaty o umění, naslouchala
mu...
3.1.2

A to celou polovinu století.
Život bez štěstí
(Princeznou v otcově světě)

Také dcera Martha měla velký vliv na Fontanův život a tvorbu. Byla to jediná dívka
mezi Fontanovými dětmi a otcův miláček. Ve chvílích manželské krize plnila dokonce roli
jakési náhradní partnerky. V jeho blízkosti se cítila jako princezna, která může od života
očekávat něco výjimečného. Podobně jako většině hrdinek Fontanova románového světa
zůstalo i Mete osobní štěstí navždy odepřeno. Toužila proniknout do „lepší" společnosti,
neboť ji více než práce učitelky a vychovatelky lákalo sladké nicnedělání, plesy
a klábosení při tradičních „diner". To se jí mohlo podařit jen jediným způsobem výhodným sňatkem. Martha však nebyla ani obzvlášť krásná ani bohatá, na svého
vysněného prince čekala marně. Nevydařené tajné zasnoubení, zklamání a pocity
osamělosti jí působily deprese, se kterými se potýkala po zbytek života.
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Teprve ve 38 letech nachází Mete ženicha, o mnoho staršího dvojnásobného vdovce,
ovšem známého a zámožného profesora, jenž přebírá v podstatě roli jejího otce. Mohlo by
se zdát, že konečně získala to, oč tak dlouho usilovala: materiální zajištění a společenský
vzestup. Ani manželství a bohatství však neučinily Fontanovu princeznu šťastnou, zůstala
vnitřně osamocená, vystavená neustálým nervovým záchvatům. V její korespondenci se
dokonce objevily zmínky o sebevraždě. Martha zemřela v 56 letech, v důsledku pádu,
možná skoku z okna. Těžký boj se životem bez štěstí už nemohla déle snášet...

3.2

Ignát Herrmann a ženy v jeho životě
(Trojice „vlivů" každodennosti)

Vliv žen na život Ignáta Herrmanna a na jeho literární tvorbu nebývá zpravidla tak
silně akcentován, jako je tomu u Theodora Fontana, jehož manželce i dceři patří poměrně
velký počet stran v téměř každé spisovatelově biografii. Z tohoto důvodu věnujeme ženám
v Herrmannově životě méně pozornosti, než tomu bylo v případě německého autora.
Podobně jako ve Fontanově, tak i v Herrmannově nejbližším okolí figurovaly především
tři ženy - jeho matka Kateřina, manželka Hermína a dcera Ludmila.
Nelehký matčin osud (bezstarostný život ve známé tiskařské rodině Jana Hostivíta
Pospíšila vystřídaly

během života po boku neúspěšného kupce Františka

Xavera

Herrmanna chudoba, těžká práce a častá úmrtí blízkých), obdiv a láska к ní ovlivnily
Hermannovo

chápání rodiny jako základní a nejvyšší hodnoty. Tato žena se bezpochyby

stala předlohou pro matku Martina

Žemly

v románu U snědeného krámu. Roku 1881 se

Herrmann oženil s Hermínou, sestrou hudebního kritika a skladatele Emanuela Chvály,
s níž měl tři děti - dva

syny

a jednu dceru. Hermína se velmi podobala ideálu měšťanské

ženy v 19. století, byla vzornou manželkou, matkou i hospodyní. Podobně jako mistr
Kondelík také Ignát Herrmann se vracel z práce do spořádané, klidné a spokojené
domácnosti, kde ho vždy čekal pečlivě připravený oběd či večeře a obvyklá partie šachu.
Hermína by tedy mohla být reálným modelem pro Betty Kondelíkovou a vlastně pro
všechny spořádané měšťanské hrdinky Hermannových

próz z každodenního života

pražských domácností. Poslední ženou ve spisovatelově bezprostředním okolí byla dcera
Ludmila, nejstarší z jeho potomků. Zánět zvukovodu, který prodělala v dětství, vedl u ní
Později ke ztrátě sluchu, což jí znemožnilo studovat. Bystrá a přemýšlivá dívka se však
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naučila odezírat lidem z úst, později se dokonce i provdala, její manželství zůstalo ale
bezdětné. O jejím možném vlivu na otcovu literární tvorbu však neexistují žádné důkazy. 16

Srov

- Březina, J. : Děti slavných rodičů. Praha, Horizont 1995.
•'uda, K.: Ignát Herrmann. Praha, F. Topič 1924.
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v

4. Zena jako inspirace
4.1

Fascinace lidskostí versus fascinace každodenností
(Fontane jako obdivovatel žen a Herrmann jako kronikář obyčejného života)

Ženy mají ve Fontanových dílech nezastupitelnou úlohu. Do popředí se dostávají již
v jeho počáteční literární tvorbě. Ve svých cestopisech, putováních, a dokonce také ve
válečných zprávách ukazuje Fontane právě na osudech žen sociálně historické souvislosti
dané doby. Motiv ženy přináší do dějinných událostí určitý lidský aspekt, zajímavost
drobného detailu.17 Historické a geografické údaje tak přestávají být jen suchými fakty,
přibližují se každodennímu životu obyčejného člověka. S výjimkou prvního (historického
Vor dem Sturm, česky Před bouří) a posledního (politického Der Stechlin,

česky

Stechlin18) románu a dvou psychologických próz, které stojí spíše na okraji Fontanovy
tvorby {Unterm Birnbaum, česky Pod hrušní a Quitt, česky Vyrovnáni), se všechny jeho
romány věnují ženské problematice, a jsou proto označovány jako „Frauenromane" či
„Frauenerzählungen" neboli ženské romány či povídky. Většina z nich avizuje hlavní
hrdinku již samotným titulem (např. Paní Jenny Treibelová, Mathilde Möhring, Cécile,
Stina atd.). Fontane ženy obdivuje a sympatizuje s nimi. Je fascinován jejich nelehkými
osudy, okouzlen nejen jejich šarmem, ale zejména tím, co zůstává lidským očím na první
pohled skryté: jejich specifickým vnitřním světem. Svou pozornost nevěnuje ženám
ideálním, ale těm, které chybují a trpí, tedy ženárniidským. Z obdivu к ženám se Fontane
vyznával často; i jako zralý muž ve své korespondenci: „ Wenn es einen Menschen gibt, der
für Frauen schwärmt

und sie beinah doppelt liebt, wenn er ihren Schwächen

und

Verwirrungen, den ganzen Zauber des Evatums, (...), begegnet, so bin ich es. "/9
Rozhodně však nelze

Theodora

Fontana

chápat jako člověka

bezvýhradně

Podporujícího ženskou emancipaci. Jako duchovní otec svých hrdinek se sice do jisté míry
staví na jejich stranu, jako manžel je však v reálném životě už méně chápavý a jako kritik

; ; Srov. Frei, N.: Theodor Fontane. Die Frau als Paradigma des Humanen. Königstein/Ts. 1980.
Jde o místní název v N ě m e c k u
"Ziegler, E. - Erler G • Theodor Fontane - Lebensraum und Phantasiewelt. Eine Biographie. Berlin, A u f b a u 1997, :
211. „Pokud existuje člověk, který ženy obdivuje a miluje j e bezmála dvojnásobně tehdy, když se střetne s jej.ch
slabostmi a zmatky, s celým kouzlem Evinných dcer, (...), potom j s e m j á t.mto člověkem. (Překlad M.K.)
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se к otázce ženské emancipace staví dokonce převážně odmítavě.20 (O tomto faktu svědčí
například i Fontanova rozporuplná reakce na dramata Henrika Ibsena.)
Důvody Fontanovn záimu o ženskou problematiku nelze s určitostí stanovit. Snad jej
к ženám přivedly jeho umělecké předpoklady, jako jsou záliba v hovoru, smysl pro jemné
odstíny a detail, stud před vyslovením toho nej intimnějšího, umělecký takt, zdrženlivost a
diskrétnost.21 Možná byl vliv spisovatelova ženského okolí ještě silnější, než se obecně
předpokládá. Anebo si příslušnice něžného pohlaví získaly autorovu pozornost svým
nezáviděníhodným postavením ve společnosti 19. století, jež podstatně omezovalo,
ba znemožňovalo seberealizovat se jinde než v domácnosti a rodině.

Také v Herrmannových

dílech hrají ženské postavy velmi důležitou roli, ačkoliv

v samotném titulu se hrdinka objevuje pouze dvakrát - v případě Vdavek
Kalichový a u nepříliš známé knihy Evička a jiné výjevy rodinné. Ignáta

Nanynky
Herrmanna

bychom jistě také mohli zcela právem označit za znalce žen podobně jako Theodora
Fontana. Ve svých prózách dokázal přesvědčivě zobrazit typicky ženské uvažování,
chování a jednání, ba dokonce mluvu. Tematicky se Herrmann života žen dotýká ve všech
dílech, jimž budeme v práci věnovat pozornost. Zachycuje totiž události, kterým
Příslušnice něžného pohlaví přikládaly velkou váhu. Jde o námluvy, zásnuby, svatbu
a rodinný život v manželství. Ženy mají vždy podstatný vliv na Herrmannovy

mužské

hrdiny, jsou vlastně skutečnými hybatelkami děje.
V příhodách, které se seběhly v souvislosti schystanou svatbou Nanynky
Kulichovy, zaujímají

ženy

jednoznačně dominantní postavení. Muži jsou spíše pasivní, do

dění příliš nezasahují (podrobněji je zde vylíčena snad jen historie pana Dundry), většinou
Poslouchají ženské protějšky. O důležité roli žen svědčí také jejich početné zastoupení ve
srovnání s muži - proti starému Kulichovi, stárnoucímu Dundrovi, ženichu Novákovi,
domácímu Myslíkovskému a mládenci Saloupkovi stojí celá řada neprovdaných slečen,
matek, které by je rády provdaly, a samozřejmě samotná nevěsta.
Také v příbězích mistra Kondelíka je postavení žen významné. Dokonce lze tvrdit,
že nikoliv sám Václav Kondelík, ale jeho manželka Betty představuje hlavní postavu obou
dílů, ačkoliv se její jméno neobjevuje v titulu žádného z nich. Karel Juda v této souvislosti

Srov.Nürnberger, H.: Fontanes Welt. Berlín, Siedler 1999, s. 573.
Srov. Craig, G. A.: Über Fontane. Mnichov, Beck 1997.
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upozorňuje na možný vliv literární tradice, která dává přednost mužským postavám před
ženskými.22 Herrmann

zde zachycuje, podobně jako při Nanynčiných

svatebních

přípravách, každodennost, která má „povýtce ženský charakter, týká se především přípravy
pokrmů, úklidu a péče o šatstvo a prádlo. "23 Důležitost ženských postav souvisí jistě také
s žánrem kondelíkovského seriálu - idylou. „Pravým útočištěm pro měšťanskou idylu se
(...) v průběhu 19. století staly nikoli ulice, nýbrž dům - solidní rodinné hnízdo, děděné
z generace na generaci, jež se tak stává zárukou trvání rodu. "24 A právě dům a domácnost
byly v tehdejší době doménou žen. Vlastně celé 19. století je zaměřeno к adoraci rodiny,
její založení mělo být vyvrcholením a naplněním manželství. Pečování o klidnou
atmosféru a dobré vztahy v rodině příslušelo ženám. Pokud chtěl Ignát Herrmann zobrazit
všední život své doby, musel do centra dění umístit právě ženy v jejich přirozeném
postavení.
Román U snědeného krámu líčí osobní i profesní tragédii citlivého, osamělého
muže, který se v prostředí velkoměsta pokouší vést spořádaný život, povznést kupecké
řemeslo, najít milujícící nevěstu a založit vlastní rodinu. Osudy Martina Žemly jsou však
(vedle jeho vlastní povahy) závislé na plánech a úkladech dvou bezcitných, morálkou
nedotčených žen - především vdovy Šustrové, ale i její dcery Pavlíny. Kupec Žemla je
pouhou loutkou v jejich rukou. I zde tedy přísluší ženám rozhodující úloha.
Z výše uvedeného vyplývá, že Ignát Herrmann v průběhu času svůj pohled na ženy
Pozměňuje. Určitou počáteční nedůvěru v příslušnice něžného pohlaví, jež je patrná z jeho
»kupeckého" románu, nahrazuje víra v sílu a nenahraditelnost ženství. V očích stárnoucího
spisovatele žena svůj mužský protějšek neničí jako kdysi, ale naopak v něm podporuje
vznik a rozvoj ryze pozitivních vlastností (důkazem by mohla být mimo jiné novela z roku
1921 nazvaná Artur

a Leontýnd).

Manželka a matka se stává základem štěstí

a spokojeného života.
Jak jsme již uvedli, mají ženy v prózách obou spisovatelů nezpochybnitelný význam
- Pokud nejsou postavami hlavními, dominují bezpochyby z hlediska aktvity či dějové
závažnosti. Oba autoři pohlížejí na společnost ovládanou muži očima svých hrdinek.
Zatímco Theodor Fontane volí pro svá díla ženy, které se vymykají prostředí, v němž žijí,
a nedokáží se mu nikdy zcela přizpůsobit, dává Ignát Herrmann přednost ženám všedním,
У Srov. Juda, K.: Herrmannův Kondelík. In: Literární rozhledy, 9,1924/25.
24

Mocná, D.: Případ Kondelík. Epizoda z estetiky každodennosti. Praha, Karolmum 2002, s. 108.
Tamtéž, s. 98.
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typickým představitelkám středních měšťanských vrstev poslední třetiny 19. století.
Fontanovy hrdinky se vyznačují zranitelností, omylností, tedy lidskostí, Herrmannovy pak
sepětím s každodenním životem obyčejných lidí - ať už viděným idylicky či pesimisticky.
4.2

Skutečnost či fikce
(Odraz reality v dílech)

Jak Theodor Fontane, tak Ignát Herrmann využívali nejen spisovatelské invence
a bohaté fantazie, ale i toho, co sami zažili, viděli, slyšeli a četli. Pozorování okolí, vlastní
zkušenosti, rozhovory s lidmi známými i neznámými, četba novin a samozřejmě
všudypřítomné klepy, to vše sloužilo jako nevyčerpatelný zdroj námětů pro romány,
povídky a novely. Tendenece к zachycování skutečnosti v uměleckých dílech jistě souvisí
s realistickým zaměřením obou autorů.

Soudobá pruská a především berlínská společnost skýtala Theodoru

Fontanovi

dostatek událostí, které se díky své konfliktnosti přímo nabízely к literárnímu zpracování.
Fontane sám otevřeně tvrdil, že skutečným úkolem spisovatele je nikoliv látku vymýšlet,
ale hledat ji a nacházet. Konkrétní událost má pak v umělcových rukou nabýt charakteru
obecně platného příkladu.25 Fontane proto reálné předlohy upravoval podle svého záměru,
jímž bylo nejčastěji odhalení nedostatků v tehdejší společnosti, leccos pozměňoval či
zamlčoval, využíval hojně symbolů, náznaků a podobenství.
Již manželství Fontanových rodičů (a také jeho vlastní) podstatně ovlivnilo charakter
některých mužských a ženských postav. Stejně jako Fontanův otec měli i románoví starší
tedy otcové, strýcové či manželé, zálibu v mnohdy společensky nevhodných, avšak
nadmíru zajímavých historkách, postrádali jakýkoliv náznak ceremoniálnosti, byli
upovídaní a veselí. A stejně jako Fontanova matka lpěly také románové starší ženv. tedy
m

atky, sestry a tety, na domácí cti či rodové slávě a přísně střežily její zachování. Tyto

ženy snad převyšují své partnery intelektuálně a morálně, jsou kultivovanější a nechybí jim
společenský takt, zcela za nimi však zaostávají v lásce к lidem a v porozumění pro drobné
hříchy svých blízkých. Názorným příkladem by mohli být mimo jiné rodiče Effi Briestové
- otec odpouští provinilé dceři mnohem dříve než matka a volá ji zpět domů.
Srov.: Ziegler, E. - Erler, G : Theodor Fontane - Lebensraum und Phantasiewelt. Eine Biographie. Berlin, Aufbau

I UO"7
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Jelikož autor volil za své „reálné modely" osoby stále žijící a často společensky
známé, měl mnohdy obavy, aby se jeho hrdinky a hrdinové v dílech nepoznali nebo aby je
snad neodhalil někdo další. (Dokonce i v případě knihy Toužení soužení, jednoho z mála
děl, které nemají konkrétní reálnou předlohu, se po jejím vydání ozvala žena, jež tvrdila, že
ona je skutečnou Lénou a zobrazené události jsou prý jejími životními osudy.) Tato
skutečnost platí obzvlášť pro první z řady berlínských románů, tedy pro dílo Cizoložnice.
Inspirací se Fontanovi stal společenský skandál, který se odehrál jen několik let před svým
literárním zpracováním (roku 1874) v kruzích velkoburžoazie a působil doslova jako
senzace. Nicméně tato událost dospěla к přirozenému smířlivému konci - podvedený
a opuštěný manžel, tajný komerční rada Ravené, svolil к rozvodu a krátce nato zemřel,
jeho manželka žila i se svou právě narozenou dcerkou po boku nového muže, bankéře
Gustava Simona. Také román Paní Jenny Treibelová je reálnými odkazy přímo nabit.
Tentokrát Fontane čerpal dokonce ze svého nejbližšího okolí, zvláštní rodiny. Korinna
svou inteligencí, řečnickým uměním, touhou po společenském vzestupu prostřednictvím
sňatku, nezdařeným pokusem o zasnoubení, ale i neschopností vymanit se z otcova vlivu je
velice přesnou kopii Fontanovy dcery Mete. Její protihráčka, paní komerční radová, byla
vytvořena podle spisovatelovy sestry Jenny Sommerfeldtové, jež ztělesňovala vlastnosti
typické buržoázni paničky. A konečně v postavě učeného a dceru milujícího profesora
Schmidta zpodobnil Fontane sám sebe.
Podobně je tomu i v románu Effi Briestová. Románový děj má mnoho společného
s reálnými životními osudy Elisabethy a Armanda von Ardene: manželčinu nevěru,
existenci milostných dopisů a jejich objevení, konání duelu, v němž milenec umírá, rozvod
a zákaz styku matky s vlastními dětmi. (Stejnou předlohu zvolil pro svůj román Zum
Zeitvertreib, česky Pro zábavu, také Friedrich Spielhagen, který manžele von Ardene
osobně znal.) Nicméně Fontane nepřejímá událost docela. Mění dějiště, zvyšuje věkový
rozdíl mezi mužem a jeho ženou, prodlužuje dobu, která uplyne mezi nevěrou a nalezením
dopisů a nakonec nechává hrdinku zemřít (přičemž skutečná „Effi" svého manžela přežila
0 pěknou řádku let). Těmito zásahy vystupuje do popředí pochybnost Innstettenova
souboje s Crampasem (a duelu vůbec), ale i Effin dětský charakter, její vnitřní nevinnost
a neschopnost žít ve světě založeném na normách a zásadách. Nejvíce autora zaujal
zdánlivě drobný detail příběhu - lákavé volání kamarádek „Effi, pojď!", které se opakuje
1 v telegramu zvoucím nemocnou dceru к návratu domů. Jde o slova, jež mohou znamenat
záchranu, pokud jsou vyslyšena. Druhým podnětem к napsání tohoto románu se stal
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spisovatelův osobní zážitek, kterým se inspiroval к podobě dívky. Při posezení na balkóně
harckého hotelu spatřil Fontane anglické děvče v doprovodu staršího bratra, jež bylo
oblečeno naprosto stejně jako Effi na začátku románu. Poněvadž se spisovatel v době, kdy
psal Effi Briestovou, zabýval také prací na své autobiografické knize Moje dětská léta,
nebránil se ani vlivu vlastních vzpomínek. Proto se v románu nachází i umělecky
ztvárněný portrét Fontanova oblíbeného domácího učitele. „Odlesk dojmu, jakým

na

Theodora působil, můžeme snad hledat v lékárníku Gieshůblerovi, s nímž měl ostatně
společný i tělesný defekt. "2б Lékárnické povolání rovněž odkazuje к autorovi. Znalosti
z oboru, na který se v mládí připravoval, nacházejí uplatnění v činnostech doktora
Rümmschüttela, jenž s viditelnou erudicí předepisuje léky proti Effině nemoci a určuje
velice přesně jejich dávkování i účinky. Ovšem nejen postavy mají své skutečné modely.
Ani města či místa nejsou nikdy zcela fiktivní. Swinemünde, kam se Fontanova
rodina přestěhovala z Neuruppinu, je vylíčeno dosti věrně v podobě Kessinu, domovu
manželů van der Straatenových. Dokonce i samotný dům, ve kterém Fontanovi bydleli, se
Podobá kessinskému strašidelnému domu. Na půdě bylo uloženo popravčí kolo, které
Připravilo o život nejednoho zločince, v noci zde šustily myši, nebo to snad byl zemřelý
majitel? Pochmurnost,

záhadnost, strašidelnost a nedotčenost ruchem

velkoměsta

spojovaly obě přímořská městečka.27
Fontane situuje velice přesně jak bydliště, tak místa procházek a výletní cíle svých
hrdinek. V oblibě má především okolí Potsdamer Straße (kde sám bydlel) a čtvrť
Tiergarten. Při popisu cest či představování míst, kde postavy žijí, je spisovatel naprosto
konkrétní. Uveďme zde alespoň jeden příklad (z prózy Toužení soužení), jehož obdobu lze
najít i у ostatních dílech: „ V těch místech, kde se protíná Kurfiřtská hráz s Kurfiřtskou
ul

H

šikmo proti

„Zoologické",

bývalo ještě

v polovině

sedmdesátých

let

velké

zahradnictví, jehož pozemky se táhly do polí, a obytné stavení, maličký domek o třech
oknech asi o sto kroků dál v předním sádku, se přes všecku malost a zastrčenost dalo ze
silnice, která tudy vedla, výborně rozeznat. "2S Ve většině případů nezapomene autor uvést
nejen název ulice, ale i popisné číslo domu, a dokonce i patro, v němž hrdinky žijí.
v

e čtenáři tak vzniká dojem, jako by Fontane právě procházel místy, která popisuje, nebo

J e alespoň velmi důkladně znal. (Pro spisovatele hrálo patro, které rodina obývala,
nezanedbatelnou roli. Bylo totiž odrazem jejího společenského postavení, přičemž první
27
28

-"rát, V.: T h e o d o r F o n t a n e . In: Portréty a studie. Praha, O d e o n 1979, S q 3 5 5 .
Srov. Jirát, V.: T h e o d o r Fontane. In: Portréty a studie. Praha, O d e o n 19/V.
Fontane, T.: T o u ž e n í soužení. Praha, S v o b o d a 1974, s. 5.
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patro platilo za nejprestižnější. To se zřetelně projevuje například v románu o Mathilde
Môhringové, která se svou matkou bydlí v mezzaninu mezi přízemím a prvním patrem,
což do určité míry snižuje jejich společenskou prestiž. Vdova Pittelková si může díky
»podpoře" starého hraběte dovolit patro první.) 29

Pro Ignáta Herrmanna

představovala Praha bohatou zásobárnu reálných předloh

podobně jako Berlín (a vlastně celé Prusko) pro Theodora Font ana. Přímo ze svého
vlastního života čerpá autor snad jen v románu U snědeného

krámu, poté již v jeho

Pracích o čistě autobiografické látky nejde (ty věrně zachycuje už jen ve svých
vzpomínkách). Ovšem blízké i vzdálenější okolí mu inspirací být nepřestává. Na místě
autora jakožto hlavního hrdiny se ale ocitají lidé, které tehdy znal nebo později poznal
a o kterých slyšel. Nicméně i jim propůjčuje některé své vlastní rysy (např. Vejvarova
zdrženlivost a skromnost). 30
První část Herrmannova

„kupeckého" románu, jež přibližuje Žemlovo nikoliv

bezstarostné, přesto však svým způsobem harmonické dětství, bolestné mládí, první
setkání s Prahou a krušná učednická léta, lze označit za část spisovatelovy autobiografie.
Autor i jeho románový hrdina se v mládí provinili - zanedbávali školu, která pro ně byla
jen nutným zlem, a za to pak tvrdě zaplatili: Herrmann drsnou životní zkušeností, Žemla
nakonec vlastním životem. V tomto románu najdeme také umělecký obraz

Herrmannova

staršího bratra Emila, který vystudoval práva a žil v Praze. Nicméně s mrtvým Žemlou
byly bolestné vzpomínky na učednické peklo a nelidské zacházení

Herrmannova

Principála s vlastním personálem navždy pohřbeny. Obraz života kupeckého učně zde
1

Přes silné autobiografické rysy nabývá obecné platnosti, stává se svědectvím o otřesné

realitě ponižujícího otroctví, násilí a společenského útisku.
v

e

svých dalších prózách se Herrmann

snažil zobrazit hlavní město a ieho

«EËfrodopis^ tedy pražského člověka a pražský život, pražskou každodennost a všednost.
К zachycení tváře staré Prahy mu sloužil zejména bystrý pozorovatelský talent. Při
soukromých procházkách či pracovních pochůzkách měl oči vždy otevřené, všímal si dění
v ulicích i domech, ruchu v obchodech, života v domácnostech. Řadu inspirativních
Podnětů mu přineslo také jeho působení soudního referenta Národních

listů. O „pražské

figurky" se zajímal již dříve, ovšem „teprve v soudní síni počal Herrmann plně pronikat do

3o ^ r o v - C r a ' g . G. A.: Über Fontane. Mnichov, Beck 1997.
rov
- H ý s e k , M.: Ignát Herrmann. Praha, F. Topič 1934.
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skrytých zákoutí pražského lidového života, do intimity prostých domácností, do lidské
bídy, lidských bolestí a osudů, do poměrů rozmanitých vrstev společenských..." 31
Podobně jako německý spisovatel také český prozaik podává ve svých dílech
poměrně podrobný a velice přesný n ^ t n p k hlavního města. Cesty jeho hrdinů je často
možno sledovat opravdu krok za krokem (např. „manželské" procházky Žemlový). Vždyť
Herrmann prožil v Praze dlouhou řadu let (v podstatě od svých čtrnácti do konce života s výjimkou několika měsíců, kdy po vyučení pobýval v Plzni) a dokonale ji znal. Bydliště
svých postav umisťuje mnohdy do lokalit, kde sám bydlel. Nejprve bylo

Herrmannovým

domovem Podskalí, tedy městská periferie (také kupec Žemla žije v zapadlé Václavské
ulici, stranou čilého ruchu pražského centra), poté se spisovatel stěhuje na Vinohrady (kde
si budují své „hnízdečko" novomanželé Vejvarovi). Později se Herrmann přibližuje stále
více centru - Vinohrady střídá nejprve Školská ulice a poté Václavské náměstí (nepříliš
vzdálená je ulice Ječná, domov pana Kondelíka). Poslední kapitoly románu U snědeného
Ш т и psal autor téměř „po paměti", neboť si krátce předtím ještě jednou prošel místa, do
nichž situoval Žemlův obchod, došel dokonce až к hotelu, za jehož zdmi se odehrávaly
mtimní schůzky nevěrné Pavlíny a jejího milence.

32

Jak upozorňuje Emanuel Frynta, můžeme dnes Herrmannova

díla číst také jako

dokumenty o době, v níž spisovatel žil. Reálná líčení společenských zvyků a rituálů (jako
Přípravy na plesy, průběh zásnub či pořizování výbavy), podrobné popisy dobových reálií,
ale i každodenní chod tradičních domácností 19. století (včetně obšírného a detailního
Přiblížení přípravy jídel i jejich následné konzumace) mají přesnost starých fotografií.
V dílech je patrný také vliv Herrmannova kupeckého povolání. Při popisu nejrůznějších
věcí nezapomene uvést jejich kvalitu a cenu, mnohdy dokonce i výrobce či dodavatele. 33

32 ^ ý s e k , M.: Ignát Herrmann. Praha, F. Topič 1934, s. 46.
Srov. Tamtéž
" Srov. Frynta, E , Kondelikovská historie - eo v ní ehybí a eo j e v ní navíc. In: Herrmann, I , Otec Kondelík a
vejvara. Praha, Odeon 1974.
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4.3

Ne každá může být inspirací
(Výběr hrdinek)

Theodor Fontane i Ignát Herrmann volí hrdinky svých próz nejen na základě
osobních sympatií a zájmů, ale především se zřetelem к zvolenému žánru a zamýšlenému
cíli próz. Prostředí, z nějž hrdinky pocházejí nebo ve kterém žijí, se u obou spisovatelů do
jisté míry liší. Nicméně můžeme též vypozorovat určité podobnosti či shody.
Jak Fontane,

tak Herrmann

věnují pozornost tzv. střednímu stavu, přesněji

měšťanským a úřednickým vrstvám. Důvodem by mohl být růst významu měšťanstva
v 19. století, a to z hlediska společenského i ekonomického, nebo snad skutečnost, že oba
spisovatelé patřili ke střednímu stavu. Oba se zabývají jak měšťanskými vrstvami dobře
situovanými (např. rodina mistra Kondelíka či profesora Schmidta), tak těmi, které si na
finančně zajištěné jen hrají (např. paní Šustrová s dcerou Pavlínou a do jisté míry
i Mathilde Môhringová s matkou). Německému spisovateli se podařilo také zachytit ostrý
kontrast mezi měšťany, kteří považují za hlavní znak svého společenského postavení
majetek (tedy „Besitzbürgertum"), a těmi, kteří si zakládají na dosaženém vzdělání (tedy
»Bildungsbürgertum"). Tento rozpor uvnitř měšťanské vrstvy je zřetelný zejména
v

románu Paní Jenny Treibelová, a to v paralelním líčení poměrů rodin Treibelovy

a Schmidtovy. Stranou pozornosti nezůstávají ani ženy, které přikládají velký význam
Práci svých rukou, díky níž jsou schopny materiálně zajistit sebe a své blízké (např.
Fanynka Kulichová a její matka, Léna Nimptschová či Stina). Ovšem Fontanovy
a Herrmannovy měšťanské ženy (a vlastně i muži) nejsou zcela stejné, vždyť ani prostředí
Pr

ahy a Berlína se docela neshodují. Každý autor tedy vylíčil nikoliv měšťanský typ

obecně platný, ale takový, jenž je charakteristický pro lokalitu, kde žije.
Na rozdíl od německého spisovatele nenajdeme v dílech českého prozaika obraz
2i^ota_šlechty. Do pražské měšťanské rodinné idyly (Kondelíkovi), ale i do obrazu vytrvalé
a poctivé práce (Žemla, Kulichovi) by se příslušníci aristokracie hodili jen stěží. Navíc
Ь

У1а umělecká stylizace do šlechtických postav typická spíše pro dekadentní autory.

Některé prózy Theodora Fontana bývají označovány za „romány dobré společnosti"
(»Romane der guten Gesellschaft"), neboť se odehrávají v kruzích aristokratických (román
Effi Briestová) nebo v nejvyšších vrstvách buržoazie (próza Cizoložnice). Fontane se
ovšem neomezuje jen na nejbohatší z uvedených společenských kruhů, ale věnuje
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pozornost také zchudlé šlechtě, zakládající si však stále na tradicích a dobrém rodovém
jménu, ovšem žijící v podstatě měšťanským způsobem (např. Lénin milý, Botho von
Rienäcker, a snad i nepříliš připomínaná matka Melánie van der Straatenové). Osudy
žen Fontanovi slouží к odhalení nedostatků v berlínské společnosti 19. století. A právě
v aristokratických kruzích (ovšem stejně tak v měšťanských) spatřoval spisovatel oněch
vad, pochybností a rozporů nejvíce.
V prózách obou autorů se setkáme také s postavami znejchudších vrstev, které
Působí dojmem někdy ideálního (např. názor barona Botha z prózy Toužení soužení
o zdánlivě idylické dělnické každodennosti), jindy však opravdového života (služebné
a posluhovačky). Posledně jmenované jsou ovšem vždy určitou vazbou spojeny
s Příslušníky vyšších stavů. Nicméně pravdou zůstává, že právě prosté lidové postavy
znamenaly pro českého i německého spisovatele mnohdy jedinou nezkaženou, přirozenou
a upřímnou součást společnosti a naději na její lepší budoucnost, jak dokládají slova
Theodora Fontana: „Všechen zájem se soustřeďuje к čtvrtému stavu. Buržoa je hrozný,
šlechta a klérus zkornatěly, je to pořád totéž. Nový, lepší svět začíná teprv u čtvrtého
stavu."34
4-4

Každá je jiná, a přece jsou stejné
(Typologie ženských postav)

Effi, Jenny, Korinna, Mathilde, Cécile, Stina, Melánie, Léna...; Pavlína,
š p i č k a , Nanynka...Theodor Fontane i Ignát Herrmann ve svých dílech představují
celou galerii

žen,

znichž

každá je něčím zvláštní, a přece svým způsobem podobná

ostatním. Zastavme se nyní u jednotlivých hrdinek a pokusme se vystihnout jejich
individuální specifika i společné rysy.
4-4.1

Fontanovy Meluzíny a Matyldy
(Neurčitost versus plán)

Fontanovy ženské postavy lze na základě jejich duševního světa, vlastností, potřeb
a osudů rozdělit do dvou skupin, které je možno pojmenovat podle postav objevujících se
РНшо v samotných románech. Ženy blízké přírodě, jejichž kouzlu muži podléhají, lze
34

Janů, j , Theodor Fontane. In: Fontane, T , Effi Briestová. Praha, SNKLHU 1954, s. 13.
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nazvat Meluzínami: ženy praktické, racionálně uvažující a plánovitě postupující
Matyldami.35 Fontanova díla prozrazují, že tyto dva typy se vzájemně nevylučují, nýbrž
doplňují se a tvoří spolu jednotu. Dokazují to jejich mužské protějšky. Meluzíny se vždy
spojují s muži, kteří je převyšují věkem a životními zkušenostmi. Naproti tomu Matyldy
volí mladší nebo stejně staré, ovšem vždy slabší partnery. Dále je potřeba podotknout, že
rozdělení Fontanových hrdinek na Meluzíny a Matyldy není možno chápat jen černobíle,
jako kontrast kladu a záporu, neboť takové zjednodušení jistě nebylo autorových záměrem
a vedlo by nás к dezinterpretaci.

»MELUZÍNY"
Postava Meluzíny má původ ve francouzských pověstech z konce 14. století. Bývá
líčena jako okouzlující dívka prokletá vlastní matkou - vílou, již podvedl její manžel.
Meluzína se tak v důsledku kletby proměňuje každou sobotu v hada. Jejím údělem je
čekání na muže, který slíbí, že na ni o sobotách nepohlédne, nebude se jí dotýkat ani ji
Poslouchat. Pokud ovšem přísahu poruší, bude Meluzína prokletá navždy. Tento osud ji
skutečně nemine. Najde sice milujícího manžela, s kterým zplodí deset synů, dá mu moc,
štěstí a všeobecný respekt, její vyvolený však svůj slib nedodrží, rodinné štěstí je zničeno
a Meluzína v podobě draka mizí v nenávratnu. Tato pověst má jistě v jádru mnoho
společného se všeobecně známými vyprávěními o spojení člověka s nadpřirozenou bytostí
(často démonicky svůdnou ženou). Po odhalení tajemství je tento svazek navěky zničen.
£sagení určitého tabu končí tragicky - stejně jako v případě Fontanových hrdinek (a jejich
svazků se staršími muži). Ani ony nejsou bytostmi zcela z našeho světa. Můžeme na nich
té

ž pozorovat rysy Meluzíniny mladší sestry, s jejíž literárním ztvárněním se můžeme

setkat v díle Undine Friedricha de la Motte Fouqué či v Andersenově

pohádce Malá

norská víla. Charakteristické pro ni jsou jemnost, touha být osvobozena a schopnost
obětovat se.

K typu Meluzín patří (z děl, jimiž se budeme zabývat) samozřejmě Effi Briestová
( z e stejnojmenného románu), dále Melánie van der Straatenová (próza Cizoložnice) či
Stina Rehbeinová (próza Stína). Znaky Meluzín lze najít také u Lény Nimptschové
(próza Toužení soužení). Jde o ženy bezmezně toužící po opravdové lidskosti a skutečném

Srov.: Ziegler, E. - Erler, G.: Theodor Fontane - Lebensraum und Phantasiewelt. Eine Biographie. Berlin, Aufbau
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štěstí. Prahnou po citech, po velké lásce. Tato touha jim propůjčuje neobyčejnou
přitažlivost a půvab. Právě erotické kouzlo a čarovná moc pro ně představují největší
nebezpečí a stávají se jim většinou osudnými. Meluzíny musí nakonec zemřít - a pokud ne
skutečně fyzicky, pak jistě vnitřně, neboť umírá jejich touha. Ženy tohoto typu nedokáží žít
obyčejným životem. Očekávají něco, co bude odpovídat jejich výjimečnosti, jejich přání se
však ukazují jako nesplnitelná.
Jedinou výjimku mezi všemi Meluzínami tvoří Melánie, které se nakonec podaří
najít opravdové štěstí, lásku a smysl života. Kjmbuznosti s mytickou Meluzínou odkazuje
již hlásková podobnost jejich jmen, podtrhuje ji pak také její nejasný či zpochybňovaný
Původ. Melánie prý pochází z kdysi bohatého šlechtického rodu de Caparoux, ovšem
legační rada Duquede zastává jiný názor: „ Caparoux.! Zní to vznešeně, to ano. (...) Je to
jméno pohádkové, ale ne šlechtické. (...) ...žádný šlechtický rod de Caparoux neexistuje. "36
Nezpochybnitelnou skutečností ovšem zůstává Melániino tíhnutí к přírodě, vodě, vzduchu
a rostlinám. Nejlépe se cítí na venkovském sídle, daleko od manžela a jeho neustálých
Projevů lásky i neomaleností. Je velmi krásná a má vnitřní kouzlo Meluzín. „Její půvab byl
skoro ještě větší než její esprit a její roztomilost snad ještě větší než obojí. <"57 Melánie je
o mnoho let mladší manželkou bohatého a váženého komerčního rady van der Straatena,
s nímž má dvě dcery. Ze zhýčkané, celkem spokojené manželky se Melánie stává
neobyčejnou ženou, která od života očekává víc než jen krásné šaty, přepychová sídla,
obvyklé společenské „diner" a průměrné manželství s mužem, jehož si přestala vážit.
Nechce být pouhou ozdobou, lesklým klenotem bez hlubšího významu. Teprve Ebenezer
Rubehn, důstojník s distingovaným vystupováním, vytříbeným chováním, zájmem o umění
(a zejména o hudbu) dává Melánii pocítit skutečné štěstí a lásku. Jako jediné
z Fontanových hrdinek jí nezůstává šťastná budoucnost odepřena.
Snad nejvíce se postavám Meluzín podobá sedmnáctiletá Effi Briestová. Sňatek,
odloučení od rodičů, přítelkyň a domova v Hohen-Cremmen, tedy vytržení z přirozeného
Prostředí, v němž jí nic nechybělo, představuje začátek jejího tragického osudu. Ztrácí
štěstí i sebe samu. Původně bezstarostný, veselý a bezprostřední snílek se „čtveráckým"
obličejem, obrovskou radostí ze života a neustálou touhou po nebezpečí a dobrodružství se
stává manželkou okresního přednosty v malém městečku Kessin, kde se jí nelíbí,

Fontane, T.: Cizoložnice. Praha, Lidové nakladatelství 1970, s. 44.
Tamtéž, s. 11.
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hospodyní v domě, který jí nahání strach, matkou dcery, o niž se neumí příliš postarat,
a dámou ve společnosti, do které tak docela nepatří. „Ach, zdaleka ještě nestačím na úlohu
velké dámy. To mamá, ano, ta by se sem hodila (...). Ale já...j á jsem ještě dítě a asi jím
také zůstanu. Kdysi jsem slyšela, že je to štěstí. Nevím však ještě, je-li to pravda. Člověk se
jo

v

přece vždycky musí hodit na místo, na které je postaven, " ' posteskne si nejednou Effi. Po
odchodu z domova mívá totiž pocity, které dříve neznala: osamělost, stesk po dřívějším
životě a zejména strach. Bojí se města, v němž nemá kromě lékárníka Gieshíiblera žádné
Přátele, strašidelného domu, spojeného s historkou o mrtvém Číňanovi, ale i svého
manžela Innstettena: „...mám takový strach. (...) Pán nesmí vědět, že se bojím, to nemá
rád. Chce vždycky, abych byla statečná a rozhodná jako on. Ale to já nemohu; já jsem
vždycky byla trochu citlivá... "39 Nespokojenost v manželství, strach, samota a touha po
změně pak vyústí v Effín poměr s majorem Crampasem. Nevěra je však, byť dávno po
ukončení, odhalena a Effi ztrácí manžela, dceru, pohodlí a přepych, ale hlavně přízeň
rodičů a svůj milovaný domov Hohen-Cremmen. Za svoje činy pyká a platí - samotou,
zdravím a nakonec i svým životem.
V postavě Effi lze najít spoustu rysů mythických Meluzín. Effi je dítětem přírody,
»dcerou vzduchu". Nejlépe se cítí na houpačce - ve víru větru, v divokém pohybu
a

v nebezpečí pádu. „Dcerou vzduchu" zůstává až do smrti. Vzduch jí přináší klid

a uvolnění. Neustálá potřeba chladného nočního vzduchu s e j í však při jejím zdravotním
stavu stává nakonec osudnou. Effi Briestová představuje typ výjimečné ženy, zcela
odlišné od okolí. Jen to nejlepší může odpovídat jejím požadavkům, o průměr nemá zájem.
••Pod její zdánlivou

nenáročností

se skrývala naopak velká náročnost;

výjimečná, byla princeznou, proto se méně hezkých či průměrných
40

Problémů zříkat. "

i ona byla

věcí dokázala bez

Fontane v průběhu děje stále zdůrazňuje Effín dětsky hravý charakter,

e

J nž však způsobuje neschopnost opravdové lásky k muži či hlubokého citu к vlastnímu
dítěti. Během života však Effi tento charakter ztrácí, dospívá, rány a bolesti ji změnily
v

ženu. „ Rysy její tváře přijaly docela nový výraz, a ta zpola jímavá, zpola čtverácká

dětská tvář, kterou měla ještě jako paní, byla ta tam. "41 Také bezprostředně před
okamžikem nevěry se projevuje Effina příbuznost s nadpřirozenými bytostmi. Zdá sejí, že
sl

yšela zpívat mořskou pannu a viděla severní záři. Paní okresní přednostová je vlastně

39 ^ o n t a n e , T.: Effi Briestová. Praha, SNK.LHU 1954, s. 92.
40 Tamtéž, s. 95.
41 £ o n t a n e , T.: Effi Briestová. Praha, SNKLHU 1954, s. 36.
Tamtéž, s. 205.

-30-

téměř od počátku odsouzena к předčasné smrti. Opuštěním svého světa v Hohen-Cremmen
se ocitá v odcizeném prostředí, jež jí neposkytuje podmínky potřebné pro život. Ve světě,
kde místo vytoužené lidskosti vládnou jen forma, normy a zákony, musí „dcera vzduchu"
a dítě přírody bezpodmínečně zahynout.
Stina je do jisté míry podobná Leně z prózy Toužení soužení.

Obě pocházejí

z chudých poměrů. Léna se živí žehlením prádla, obětavě se stará o nemocnou paní
Nimptschovou, která se jí kdysi ujala. Stina také nemá rodiče, žije se svou sestrou,
vdovou Pittelkovou, jež udržuje poměr se starým hrabětem, aby uživila sebe a své děti.
Stinu takový život, jaký vede její sestra, rozhodně neláká. „Naopak mě děsí a radši se
budu celý život nuzovat a umřu třeba někde ve špitále, než abych к sobě

pouštěla

obstarožní pány a nechávala si líbit jejich sprostoty nebo všelijaké urážlivé žerty (...) To já
nemohu a nechci, "42 říká Stina. Proto si na živobytí vydělává ručními pracemi. Svou
sestru však nezavrhuje ani nesoudí, chápe její důvody. Stina i Léna mají svou hrdost, jsou
Prosté, přirozené, pravdivé, upřímné a nesobecké, těmito vlastnostmi si získávají srdce
šlechticů
0

Waldemara

a

Botha.

S postavou

Meluzíny

je

spojuje především

sen

budoucnosti, která by se lišila od nepříliš uspokojivé současnosti. Obě darují svá srdce

mužům z vyšší společenské vrstvy, obě tak v koutku duše touží po životě odporujícím
závazným sociálním normám (což se v podstatě rovná porušení určitého tabu). Přestože
Stina i Léna uvažují realisticky a nevěří ve šťastnou náhodu a možnost naplnění svých
P?ání, musejí za své touhy a sny draze zaplatit. První z nich upadá po sebevraždě svého
Waldemara v zoufalství, z něhož se jen těžko dostane; i druhá zažívá nervové zhroucení,
ztrácí své opravdové štěstí, smysl života. Nakonec uzavírá sňatek s mužem, po jehož boku
J e nucena vrátit se do malých poměrů.

» L m e l u z í n a

I MA TYLDA "

Na tomto místě je nezbytné se zmínit, že jednoznačné začlenění Lény Nimptschové
k Meluzínám by bylo značně zjednodušující a nepřesné. Můžeme říci, že hlavní hrdinka
prózy Toužení soužení

je mezi ostatními Fontanovými

ženskými postavami spíše

ojedinělou výjimkou. Sjednocuje v sobě pozitivní rysy obou uvedených typů. Kromě již
Uv

edených podobností s Meluzínami nelze opomenout Lénin přirozený půvab a nejasný

Původ (její skutečné rodiče neznáme). Bez významu nezůstává ani prostředí, v němž dívka
žije: idylicky a nadčasově působící zahradnictví na okraji velkoměsta. Od tiché a uzavřené
Fontane, T.: Stina. In: Fontane, T.: Cizoložnice. Praha. Lidové nakladatelství 1970, s. 189
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Stiny se Léna liší rázností, rozhodností, ohromnou vnitřní silou a vitalitou. Právě tyto
vlastnosti ji přibližují druhému typu Fontanových žen - praktickým Matyldám. Dívka se
dokáže radovat ze života, dokonce i z maličkostí, z každého okamžiku s milovaným
mužem. Je si také vědoma toho, že za každou chvilku štěstí musí draze zaplatit. Ztráta
Botha von Rienäckera ji bolí, láska, pro kterou žila, zahynula. To, co zůstalo, jsou jen
vzpomínky. Léna však neumírá (jako většina Meluzín), žije dál G ako všechny Matyldy).
Lze říci, že tato postava je nej kladnější ze všech Fontanových ženských hrdinek. Sám autor
projevoval к Léně obrovské sympatie. 43 Je půvabná, má krásnou duši i charakter. Vyzařuje
z ní světlo a čistota, které tvoří základ její bytosti. Léna zaujímá výjimečné postavení mezi
ostatními ještě v dalším ohledu - spolu s Melánií jsou jako jediné schopny opravdové
lásky.

»MATYLYDY"
Druhým typem Fontanových hrdinek jsou realitě blízké Matyldy, pojmenované podle
Mathildy Môhringové, titulní postavy Fontanova posledního románu. К tomuto typu
můžeme přiřadit Korinnu Schmidtovou a vlastně i její protihráčku Jenny Treibelovou
(obě z prózy Paní Jenny Treibelová), dále vdovu Pittelkovou, Stininu sestru, a Léninu
sousedku paní

Dörrovou.

Matyldy jsou pravým opakem

Meluzín.

Už

samotné

Pojmenování signalizuje všednost a měšťanskou každodennost. Jde o ženy, které uvažují
realisticky a jednají čistě racionálně. To ovšem neznamená, že by neměly své sny. I ony
touží po lepším životě, po společenském vzestupu a bohatství. Stojí však nohama pevně na
Ze

mi, život nepřikrašlují, berou jej takový, jaký je. Charakteristické jsou pro ně především

BBktičnost, plánovitost, intelekt a už zmíněná racionalita. Právě tyto vlastnosti byly
F

ontanovými

současníky chápány jako čistě mužské. Z tohoto důvodu lze Matyldy

Považovat za ženy do jisté míry emancipované. Každopádně jsou si vědomy své ceny
a

neztrácejí hrdost. Matyldy v sobě tedy sjednocují nejen typicky ženské, ale i mužské

vlastnosti, a právě ty jim umožňují nepodlehnout tíze života. Na rozdíl od Meluzín dokáží
1

ve svazujících společenských konvencích docela dobře žít. Sice je neschvalují a pokorně

se
a

jim nepodřizují, ale ani proti nim nebojují. Je jim jasné, že by to byl boj zbytečný
Předem prohraný.

Sr

° v . Nürnberger, H.: Fontanes Welt. Berlín, Siedler 1999.
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Na postavě
Fontanových

Mathildy

Môhringové

jsou

charakteristické

rysy

tohoto

typu

hrdinek nej výraznější. Dcera úřednické vdovy žijící pouze s matkou

rozhodně nemůže

spoléhat, že síla fyzické přitažlivosti jí

dopomůže к majetku

a společenskému vzestupu. Mathilda totiž postrádá vnější půvab, chybí jí šarm, který mají
(i když v různé míře) všechny Fontanovy hrdinky. Má sice z určitého úhlu pohledu docela
hezký profil, ale se svými řídkými, popelavě plavými vlasy, hubenou postavou
a obyčejnýma, vodově modrýma očima rozhodně není dívkou, do které se muž zamiluje na
první pohled. „ ...sie war (...) nicht recht zum Anbeißen, (...) sie war sauber, gut gekleidet
(•••), aber ganz ohne Reiz. "44 Vyniká praktičností, pílí a cílevědomostí. Nesobecky se stará
0

svoji mnohdy příliš maloměšťáckou matku. Dobře se vyzná v lidech, dokáže správně

odhadnout nejen jejich charaktery, ale i budoucí vývoj situace. Právě tyto schopnosti jí
Pomohou dospět až к sňatku s majetným snílkem a fantastou Hugem Grossmannem. Svou
nevyčerpatelnou energií, neustálou podporou a pomocí dotlačí Huga až na post starosty
v

malém provinčním městečku. Svými nápady a vynalézavostí, ale i vybroušeným

chováním, jež u maloměstské dívky jistě překvapuje, mu získává sympatie okolí. Její
aktivita je vyvážena manželovou naprostou oddaností a pasivitou. V podstatě lze říci, že
Fontane v tomto díle převrací dobově platný model, jenž je charakterizován oblíbeným
úslovím otce Effi Briestové: „ Ženy ženské, mužové mužní. "45 Pro ženskost nezbývá
v

Mathildině případě místo. Podřízená role tedy připadá Hugovi, který obětuje svůj život

a svoji přirozenost manželčiným ambicím, nedokáže se vzbouřit či jí jinak odporovat.
Mathildin muž se do jisté míry podobá Fontanovým Meluzínám, není schopen hrát roli,
která se od něj očekává, a nakonec umírá. Po jeho smrti se Mathilda ocitá zdánlivě opět na
začátku. V plné míře se zde však projevuje její ohromná schopnost přizpůsobit se každé
žlv

°tní situaci. „Laß man; die wird gut, die frißt sich durch, "46 říkával o Matildě její otec.

A

měl pravdu. Mladá vdova odmítá možnost znovu se provdat, realizuje své přání být

na

Prosto samostatná - stává se učitelkou. O tomto románu lze říci, že se v něm Fontane

ne

Jvíce přiblížil literárnímu naturalismu.
Profesorská dcera Korinna Schmidtová v próze Paní Jenny Treibelová je velmi

c

hytrá, sebevědomá, ambiciózní žena, prototyp mladé intelektuálky. Hovoří plynně

an

45

46

gHcky, vyzná se v historii, politice i umění. Díky své výřečnosti, živosti a pohotovosti
Fontane, T.: Mathilde Möhring. Berlín, Výmar, Aufbau - Verlag 1971, s. 7. „...nebyla právč к nakousnutí, ( . . . ) byla
a, dobře oblečená ( . . . ) , ale zcela bez kouzla." (Překlad M. K.)
ont

a n e , T.: Effi Briestová. Praha, S N K L H U 1954, s. 25.
ontane, T.: Mathilde Möhring. Berlín, Aufbau 1971, s. 12. „Nechrne ji, ta bude v pořádku, ta se prokouše." (Překlad
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dokáže být výbornou společnicí a okouzlí nejednoho muže ve svém okolí. „Nejsem žádná
krasavice, právě jen slušný průměr. (...) Mám bystrý rozum, jsem upřímná a otevřená
a

působím

tím do jisté

míry na muže, kterým se nedostává

toho, co mám já, "47

charakterizuje Korinna sebe samu. Je si tedy dobře vědoma svých předností i nedostatků.
Její touha vymanit se z nízkých poměrů sňatkem s bohatým mužem,

Leopoldem

Treibelem, zůstává nenaplněna. Dívka nakonec poznává prázdnotu života „vyšší"
Společnosti založené jen na přetvářce a majetku. Tolik svým snům o přepychu obětovat
nehodlá. Za manžela si bere člověka nejen ze stejné společenské vrstvy, ale i na podobné
úrovni vzdělání - svého bratrance Marcela. Nikdy tak nepřekročí hranice světa svého otce,
neboť Marcel je přesnou kopií profesora Schmidta. (Neschopnost zpřetrhat pouta
s domovem a vymanit se z vnitřní závislosti na rodičích má Korinna společnou s Effi
Briestovou i Fontanovou dcerou Mete.)
Protihráčkou Korinny je paní Jenny Treibelová, kdysi kupecká dcerka, nyní - po
sňatku - komerční radová. Právě ona je člověkem, který maří Korinniny plány na
společenský vzestup, přestože ona sama za něj může vděčit jen svému ženskému kouzlu.
Mezi Matyldy řadí Jenny mimo jiné cílevědomost a aktivita, již vyvíjí, aby zvýšila
společenskou i hospodářskou prestiž rodiny, a tudíž také svou vlastní. Patří totiž к těm, kdo
nejsou nikdy spokojeni. „A přitom komerční radová a pořád jenom komerční radová. Už
to

tak trvá desátý rok a on (Treibel) nepovýši, ať se snaží, jak se snaží, "48 stěžuje si Jenny.
Manželka rady Treibela je „vzorem buržoázni paničky", typickou představitelkou

2bshat]íků druhé poloviny 19. století. Svým životním stylem se snaží napodobit šlechtu.
Navenek se jí to daří vcelku dobře - působí jako bohatá a elegantní žena, je sebejistá
a

okouzlující. Ovšem vnitřně se novým poměrům přizpůsobit nedokáže. Její život je

založen na směsici povrchně přejatých, avšak zcela nepochopených a zkarikovaných
hodnot. Stále zůstává povrchní maloměšťačkou, jakou bývala kdysi v mládí. Paní
komerční radová Treibelová dokáže rychle zapomenout všechno, co zapomenout chce
a

Potřebuje. Potlačuje vzpomínky na dětství a dospívání v kupeckém krámku, naproti tomu

zlomky vzpomínek na minulost, které se jí hodí a nemají s pravdou mnoho společného,
využívá, aby zdůraznila své současné postavení. Horuje pro idylický život bez přepychu,
% ukázala, že je žena citlivá, že má srdce. To málo, co Jenny ze své minulosti vybírá, jí
slouží jen jako šperk, jako ozdoba její osoby. Nejvýmluvněji to dokládá sentimentální

48 p 0 n t a n e , T.: p a n í Jenny Treibelová. Praha, Mladá fronta 1975, s. 125.
ontane, T.: Paní Jenny Treibelová. Praha, Mladá fronta 1975, s. 110.
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píseň o lásce, podle níž se ke každému srdci najde srdce druhé, již Jenny zpívá při každé
společenské příležitosti. Pro ni jsou to jen sice hezky znějící, ovšem prázdná slova, jejichž
význam paní komerční radové uniká. Jen díky tomu, že si nebere nic příliš к srdci, může
udržovat styky s mužem, jenž jí tuto píseň věnoval a kterému kdysi hodně ublížila s

Korinniným otcem, svou bývalou „láskou".
Život paní Treibelové je založen na konvencích, přetvářce a lži. Pod její přehnanou

sentimentalitou, předstíranými ideály a zálibou v poezii se skrývají jen čistě materiální
zájmy.

}tJe

to nebezpečná

osoba, a tím nebezpečnější, že to sama neví a že si docela

upřímně namlouvá, že má citlivé srdce a především smysl pro ,vznešené a ušlechtilé věci',
dle má smysl jen pro ponderabilie, pro všechno, co něco váží a nese úroky, a za méně než
za

půl miliónu Leopolda

nedá. Ať ten milión přijde odkudkoli, "49 říká o ní profesor

Schmidt. Duševní prázdnotu však líbivá slova a cituplné básničky nakonec nezakryjí. Pod
krásným povrchem se skrývá bezohledná intrikánka schopná čehokoliv, jen aby zabránila
sňatku svého syna s profesorovou dcerou Korinnou. Svého cíle nakonec dosáhne, nicméně
0

vítězství v pravém slova smyslu mluvit nelze. Jenny je nucena klesnout natolik, že

odhazuje veškerou hrdost a podvoluje se přání své arogantní a namyšlené snachy, na niž
Pohlíží jako na velkou soupeřku, a jménem syna Leopolda žádá s úctou a pokorou, i když
Předstíranou, o ruku její sestry.
(Na obhajobu Jenny Treibelové je nutno uvést, že se určitým způsobem podobá
Hermannovým matkám, které se také snaží najít pro své děti co možná nej lepší partii, co
ne

jbohatší a společensky nejvýše postavený protějšek. Motivace, jež matky к tomuto činu

Ve

de, může být samozřejmě různá.) 50
Vdovu Pittelkovou z prózy Stína a paní Dörrovou z prózy Toužení souženi spojuje

s

ostatními Matyldami vedle praktičnosti, také skutečnost, že obě mají, nebo kdysi měly

Poměr s urozeným mužem. Pro Stininu sestru jsou schůzky se starým hrabětem
Haldernem zdrojem obživy, pro Léninu sousedku neopakovatelnou vzpomínkou a věčným
námětem к vyprávění. Pavla Pittelková vyniká rázností, upřímností a přirozeností, je
temperamentní, energická a vitální. Před hrabětem si na nic nehraje, je přirozená, a snad
Právě proto jej okouzluje. Přece si nenechá, jak říká, kvůli tomu, aby mohla „bydlet
0

Patro vějš a mít v kvartýře piáno, divan nebo nějakej psací stůl s viklavejma

so ^ h e ° d o r , F.: Paní Jenny Treibelová. Praha, Mladá fronta 1975, s. 63.
0 u t 0 te
matikou se blíže zabýváme v kapitole s názvem „Žena j a k o matka".
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nohama,

zalepit pusu flastrem. "51 Absence jakékoliv přetvářky způsobuje, že čtenáři tuto ženu
neodsuzují, nýbrž v nich vzbuzuje sympatie. Paní Dôrrová svým někdejším nenaplněným
vztahem к jakémusi hraběti tvoří kontrast к Léně а к její opravdové lásce, je jistou
karikaturou Lény i jejího citu. Nestálého hraběte v jejím životě nahradil zahradník
a vdovec Dörr, s nímž se dá docela dobře žít. Je sice lakomý a značně přízemní, ale občas
dokáže své ženě připravit naprosto odzbrojující překvapení, jako např. apartní klobouk, za
který by se nemusela stydět ani vznešená hraběnka. „Nakonec v něm přeci něco je, a von
to jenom nedovede tak vokázat,"52 říká si paní Dôrrová. Dřívější poměr s hrabětem jí
v současném manželství rozhodně neuškodil, právě naopak. V manželových očích je to
neotřesitelný důkaz neodolatelnosti a krásy jeho ženy. I přes nedostatek vzdělání,
prostoduchost a mnohdy nepříjemnou hlučnost se paní Dôrrová osvědčí i jako dobrá
Přítelkyně, jež má srdce na pravém místě. Výstižně ji charakterizuje Lénin milý, baron
Botho: „ ...je к nezaplacení, když sedí vedle tvé maminky nebo cepuje starého Dörra, ale ne
mezi lidmi. Mezi lidmi je to jenom

směšná

figurka a svízel. "

»Ani Meluzína ani Matylda"
Uvedené typologii Fontanových hrdinek se naprosto vymyká Käthe Sellenthinová,
Bothova bohatá sestřenice a posléze též manželka. Nelze ji považovat ani za Matyldu,
jelikož sňatkem nezíská téměř žádný majetek, ale spíše jen Bothovy dluhy, ani za
Meluzínu, neboť jí chybí nesplnitelná touha po lidskosti, pocity
s

nespokojenosti

dosavadním životem i prožití skutečné bolesti. Käthe se soudobé berlínské společnosti

nevymyká, naopak je typickou představitelkou bohatých šlechtických žen 19. století. Její
neustálá veselost, roztomilost, touha bavit se a být bavena se mísí s naprostou povrchností
a

nezájmem o vnitřní svět svého manžela, kterého není schopna skutečně hluboce milovat.

Käthe není postavou výjimečnou, výrazně kladnou ani zápornou, nýbrž zcela průměrnou.
Je

jednou z mnoha příslušnic společensky vyšších vrstev.

Fontane, T.: Stina. In: Cizoložnice. Praha, Lidové nakladatelství 1970, s.164.
53 £ ° n t a n e , T.: Stina. In: Cizoložnice. Praha, Lidové nakladatelství 1970, 55.
Tamtéž, s. 58.

52
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4.4.2

Ženy v románech Ignáta Herrmanna
(Realita versus idyla)

Aplikovat rozdělení ženských postav na Meluzíny a Matyldy také při charakteristice
hrdinek Herrmannových

by bylo nesnadné, a snad i nemožné. Jejich nesrovnatelnost

způsobuje do jisté míry výjimečnost žen tvořících obě skupiny. Herrmannovy ženy se
Pohybují v jiných společenských kruzích, nebo alespoň poměry, v nichž žijí, se liší od těch,
kde potkáváme ženské postavy Theodora Fontana. Jsou vázány na typicky české prostředí,
Přesněji na prostředí pražské. Navíc figurují v rozdílných typech textů. Každopádně
můžeme konstatovat, že v prózách českého spisovatele žádnou Meluzínu, „dceru vzduchu"
a

ni kouzelnou „femme fatale" nenajdeme. Pepička z Otce Kondelíka a ženicha Vejvary,

Nanynka z prózy Vdavky Nanynky Kulichovy i Pavlína z románu U snědeného krámu
y

šak rozhodně nepostrádají půvab. Nejsou ale obestřeny nejistotou a tajemstvím. Naopak,

všechno kolem nich je jasné, reálné. Dcery z rodin Kondelíkovy i Kulichovy nepatří
к výjimečným dívkám, netouží po nereálném štěstí, spokojí se s krásou každodennosti,
štěstím na dosah ruky. Pavlína sice má na život určité nároky, touží po tom, aby byl pestrý
a

bohatý, nicméně šance na splnění těchto požadavků jsou mizivé. Je nejen chudá, ale

navíc jí chybí i pevná vůle a charakter, aby dokázala žít nezávisle a samostatně. Od
Meluzín se liší absencí morálky a jakýchkoliv zásad. Chybí jí také Effina dětská nevinnost
a

bezelstnost.
Mnohem více by se Herrmannovy ženy mohly podobat Fontanovým Matyldám. Jsou

Praktické, spjaté se skutečným životem. Avšak i od Matyld se liší. Stále znuděná a nic
nedělající Pavlína i bojácná a věčně uplakaná Pepička jsou postavy pasivní. Stávají se do
jisté míry objekty v rukou někoho jiného - o Pepičce rozhodují rodiče, Pavlínu
vmanévruje do sňatku s Žemlou cílevědomým úsilím její matka. Přes náznaky pokusů
0 vzdor však nevezme žádná z nich osud plně do vlastních rukou. Ani jedna svou
budoucnost aktivně neovlivňuje (pokud nepočítáme jejich souhlas se sňatkem). Pavlíně
1 Pepičce chybí také jiskra, ráznost a rozhodnost. Postrádají Korinninu vzdělanost či
^athildin bystrý odhad situace a dobrou znalost lidí. Pepička sice chodila do školy,
d

°konce přečetla několik knih (což dosvědčuje i Vejvarův knižní dar), celkově však nijak

zvlášť chytrým dojmem nepůsobí. Pavlína znala knihy „téměř jen z výkladních skříní
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o divívala se, pro koho se tolik papíru potiskne. "54 Oproti Matyldám je však dcera
Kondelíkových schopná čistého a upřímného citu ke svému Vejvarovi. Milovat dokáže
také Nanynka Kulichová, nejaktivnější a snad i nej inteligentnější z Herrmannových
hrdinek. Oběma - Pepičce i Nanynce - je ale, na rozdíl od Matyld, cizí touha po zisku,
nepostupují podle pečlivě připraveného plánu. Vypočítavost však rozhodně patří
к vlastnostem Pavlíny Šustrové. Та к nikomu lásku necítí. Matčiny praktiky s cílem získat
pro ni ženicha se jí sice protiví, nikoliv však z morálních důvodů, nýbrž z osobní averze
vůči matce a koneckonců i k Žemlovi. Přesto se však matkou připravené komedie účastní.
Pavlína zcela postrádá hrdost Matyld i Meluzín a nakonec klesá na absolutní morální dno.

Jjstou paralelu lze najít mezi Fontanovou Jenny Treibelovou, oběma Šustrovými,
Paní Muknšnáblovou

z Kondelíkových

příběhů

a Angelinou

Knedlhansovou,

Nanynčinou sousedkou. Třebaže žijí v odlišných majetkových poměrech, jsou si určitým
způsobem velmi podobné. Spojuje je touha po finančně zabezpečené existenci а к dosažení
cí

le neváhají použít jakýchkoli zbraní. Řídí se heslem: „Účel světí prostředky." Kromě

záludnosti a vypočítavosti je spojuje také vysoce vyvinutá schopnost přetvářky. Dokáží
Předstírat pocity jakéhokoli druhu, hrát až neuvěřitelné komedie, jejich mistrovské kousky
Ь

У jim mohl závidět leckterý herec. Jako příklad za vše postačí reakce paní Šustrové na

Zemlovu žádost o Pavlíninu ruku: „ Vzbudila násilně všechny čivy a svaly, jež přivozují
změny ve tváři, a líce její pojednou odělo se vzezřením, jako by se snažilo utajiti mocný
d

°jem. Oči její znenadála se zalily (...) Kolem úst potrhovaly jí svaly, líce bylo jako ku

Ptiči naladěno... "55

Herrmannovy

hrdinky můžeme také rozdělit do dvou skupin, nikoliv však na

Meluzíny a Matyldy, nýbrž na ženv poiaté realisticky až naturalisticky a ženv pojaté spíše
^УИску. Samozřejmě se zde nabízí černobílé dělení na ženy kladné a záporné. Rozdílná
P°vaha hrdinek však nevychází z nich samých, nýbrž je utvářena prostředím, v němž žijí,
okolím, které na ně působí, a zejména typem románu, v němž figurují. Spisovatel je nevidí
lz

olovaně, ale vždy v souvislosti s životními podmínkami a pod jejich vlivem. Setkáváme

Se

tak se dvěma pohledy na svět pražské maloburžoázie - shovívavě úsměvným i krutě

Pesimistickým.

ss ^ e r r m a n n , I.; U snědeného krámu. Praha, S N K L H U 1953, s. 429.
Herrmann, I. : и snědeného krámu. Praha, S N K L H U 1953, s. 253.
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Paní Betty Kondelíková a její dcera Pepička i paní Kulichová a Nanynka jsou
z literárního hlediska začleněny do žánru, který svou pozornost upírá к všednímu
rodinnému životu. Tuto každodennost harmonizuje a poetizuje, před problémy smířlivě
Přivírá oči nebo je nechává dospět ke šťastnému rozuzlení. Přestože dává

Herrmann

přednost spíše modifikované idyle, jež se přibližuje realistickému pohledu na svět, mají
jeho hrdinky dobré srdce a vedou vcelku spokojený život.
Paní Kondelíková nikdy nezažila bídu. Pocházela ze spořádané měšťanské rodiny
a ani jako manželka Václava Kondelíka nepoznala hmotný nedostatek. Její rodina si žije
jako v bavlnce. Vždyť pan Kondelík je všeobecně uznávaným a ceněným mistrem v oboru
m

alíř pokojů. Jeho živnost jen kvete, peníze se hromadí. Vlastní dokonce ne jeden, ale

hned dva krásné domy. V životě Kondelíkových nechybí dostatek dobrého jídla a pití,
Pevné zdraví (až na Kondelíkův houser), vzájemná láska, milé chování, zkrátka žijí
naprosto spokojeně. Milující rodiče tak mohou s klidným svědomím věnovat pozornost
svému nejdražšímu pokladu, dceři Pepičce, a zajistit jí bezstarostnou budoucnost. Dívka
m

á všechny předpoklady k tomu, aby se šťastně vdala. Pochází ze spořádané rodiny, má

naprostou podporu rodičů, jistotu poměrně velkého věna i bohaté výbavy. Navíc jí nechybí
Půvab a slušné vychování. Je zkrátka ideální nevěstou pro ženicha středního stavu. Snadno
S1

může dovolit sňatek z lásky, nikoliv z rozumu. Není divu, že obě ženy Kondelíkovy

vynikají veskrze kladnými vlastnostmi. Betynka je milující, ohleduplná, tolerantní
a

Pracovitá, sobectví a vypočítavost jsou jí naprosto cizí; Pepička je pak nadmíru poslušná,

Puná a pořádná, zkrátka dobře vychovaná.
Situace v rodině Kulichových by se na první pohled nemusela zdát příliš růžová.
Kulich je pouze správcem domu, v němž rodina žije. Peněz není nazbyt, proto se nemůže
Fanynka vzdělávat, ale naopak musí pracovat, aby si naspořila na věno. Manželé
Kulichovi se na sebe stále jen neusmívají jako Kondelíkovi, občas padne i ostřejší slovo či
dobře mířená rána. Ani zde však nechybí opravdové rodinné teplo. Chudoba, prostý
Příbytek ani ostřejší výrazy nepředstavují překážky na cestě kNanynčině šťastné
budoucnosti. Jsou to sice zjevné, avšak nikoliv nepřekonatelné okolnosti. I přes patrnou
Prostotu a jednoduchost i poněkud hrubší ráz, jež jsou líčeny spíše humorně než vážně,
nepřestávají být Kulichovi dobrými rodiči. Nanynčiny vlastnosti vyváží pak jakýkoliv
nedostatek. Vždyť proti této dívce nemohl nikdo říci křivého slova. Její krása, ochota
Pomáhat, zručnost a pracovitost jí získávaly srdce druhých. Snad šťastná náhoda či v idyle
Platné zákony posílají Nanynce ideálního ženicha - pohledného učitele, tedy muže
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vzdělaného, muže dobrých mravů a navíc i zlatého srdce. A to není vše. Jako mávnutím
kouzelného proutku dostává dívka věno, o kterém neměl nikdo kromě otce Kulicha ani to
nej menší tušení. Nanynka teď může hledět vstříc krásné budoucnosti.
v

Sustrovy taková šťastná náhoda nepotkala. Osud jim uštědřil nejednu ránu. Nejprve
vehnal Pavlíninu matku do manželství bez lásky. Zakrátko jí ale tento jediný jistý zdroj
obživy vzal a ponechal ji samotnou s malým dítětem. Osud zmařil i naději mladé vdovy na
nové vdavky, neboť překážkou v cestě к novému štěstí byla dcera Pavlína. Manželství
s úředníkem přineslo paní Šustrové tzv. „úřednickou bídu spolu s neméně příslovečnou
úřednickou pýchou." 56 Ze skrovné penze po manželovi se dalo žít jen velmi těžko.
v

Sustrovy se však naučily přetvařovat se a žít dvojím životem - navenek působily jako
vážené dámy z vyšších kruhů, ve skutečnosti neměly nic. К obědu jim na prostřeném stole
nevoněla propečená husička s křehkou kůrkou nebo „ řízky teletiny - z nejlepšího kusu kýty
~ umně stočené a prošpikované - vycpané sardelovou a žemlovou nádivkou, dušené do
tmavorůžova, "57 jak tomu bývalo u Kondelíkových. Hmotný nedostatek nepředstavuje
u

v

Sustrových jen lehce překonatelný problém jako u Kulichových. Finanční zabezpečení
v

se

stává nejvyšší prioritou, smyslem života paní Šustrové. Tomuto cíli pak podřizuje

úplně všechno, vynakládá na jeho dosažení veškerou svou energii a vynalézavost, obětuje
dokonce i štěstí své dcery. Tvrdost života totiž ubila všechny její city a uhasila lidské teplo
v její duši (pokud ovšem někdy nějaké existovalo). Životní zklamání mělo za následek
zatrpklost, obrovskou vypočítavost a prospěchářský egoismus. Paní Šustrová se neohlíží
na city ani touhy a přání druhých. Snad ani dostatečně nechápe, jak ostatním ubližuje, snad
Sl

ani v plné míře neuvědomuje, jak falešnou hru s Žemlou hraje. V Pavlínině nitru

vyklíčily pod matčiným vlivem tytéž nezáviděníhodné vlastnosti, navíc doplněné
a

umocněné

2

bezvýchodného postavení v ní vyvolává krutou nenávist proti těm, které pokládá za

ubíjející

nudou

a

naprostou

lhostejností.

Stupňující

se

deziluze

viníky svého zklamání - proti matce a Žemlovi. Paní Šustrová i její dcera jsou produkty
Prostředí, v němž žijí. Pavlína je navíc obětí matky, s níž musí žít. Obě představují
Postavy „vysloveně příživnické". Svou kořist ničí tak dlouho, až z ní nezbude docela nic.
Protiklad Pavlíně Šustrové a její matce představuje Žemlová posluhovačka
Jandová. Její výjimečné postavení spočívá v tom, že si i přes bídu a život v nuzných
Poměrech dokázala uchovat lidskost, hrdost a čest. Vymykala se prostředí, v němž žila.
56

b-

s, K r e j č í , K.: Kupecký román Ignáta Herrmanna. In: Herrmann, I.: U snědeného krámu. Praha, S N K L H U 1953, s 541.
Herrmann, L: Otec Kondelík a ženich Vejvara. Praha, Československý spisovatel 1988, s. 18.
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„Randová nesbírala nikdy klepů, netlachala nikdy na dluh jako jiné
58

neubližovala,

krom potyček

s Kyllianem

neměla

s nikým

svárů."

báby, nikomu
v

Posluhovacku

Randovou lze považovat za zosobnění Herrmannovy naděje, že i v krutém světě musí
existovat vždy alespoň jeden člověk s upřímným srdcem.59
Typologie ženských postav Theodora Fontana a Ignáta Herrmanna jsou založeny na
rozdílných kritériích - v případě německého spisovatele vycházíme přímo z individuální
povahy konkrétních hrdinek, v případě českého prozaika pak z úhlu pohledu na
zobrazovanou skutečnost či z typu textu, v němž postavy figurují. Aplikovat jednotné
hledisko u obou autorů vzhledem к jejich výjimečnosti a odlišnému životnímu prostředí
nelze. Přesto však bylo možno nalézt určité paralely (ovšem nikoliv shody), a to zejména
mezi hrdinkami Herrmannovými

a Fontanovými ženami praktickými, tedy Matyldami.

S přírodou spjaté Meluzíny nepatří zcela do tohoto světa, proto je lze s typickými
Představitelkami pražské každodennosti jen velmi těžko srovnávat.

Z Herrmann, I.: U snědeného krámu. Praha, SNK.LHU 1953, s. 332.
Této postavě se b u d e m e podrobněji věnovat v kapitole „Zena jako duše domova .
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в»

v

Zena jako manželka

5-1

V područí svého „pána"
(Realita manželství)

Manželství je dnes běžně označováno za rovnoprávný svazek muže a ženy, ovšem
v

19. století mělo pro příslušníky mužského pohlaví naprosto jiný význam než pro ženy.

Muž sňatkem potvrzoval svoji společenskou úspěšnost, získával dobrou hospodyni
a většinou pohledný doprovod do společnosti. Pro ženy bylo manželství především
Povinností, ctí a radostí, jak se jim odmalička důrazně vštěpovalo, ale i ekonomickou
nutností, v podstatě prostředkem к přežití, neboť samostatné zaměstnání žen nebylo
společensky únosné. Statut manželky (a samozřejmě i matky) byl chápán jako ženin jediný
možný životní cíl. Manželství představovalo zkrátka přirozený úděl žen, jimž mělo
Poskytnout materiální zajištění, ale také příležitost uplatnit kvality zaručující spokojené
manželské soužití: „pracovitost, trpělivost, submisivitu, umění hospodařit." 60
Manželství v 19. století lze označit za patriarchální. V dobové literatuře byl manžel
často přirovnáván к pevnému a silnému stromu, manželka pak к vinné révě, jež se po něm
vi

ne. Její přežití je na tomto stromě závislé, protože jinak by jí hrozilo nebezpečí, že bude

ušlapána. Role muže a ženy byly přesně rozděleny. Muž měl rodinu zajišťovat po hmotné
stránce; rozhodoval nejen o veškerém majetku, ale i výchově a vzdělání dětí. Žena mu
měla být oddána duší i tělem. Jejím úkolem bylo přivádět na svět potomky, vychovávat je,
к manželově spokojenosti zajišťovat fungování domácnosti a samozřejmě stále pěkně
a upraveně vypadat. „Jak uváděly příručky, manželství mělo vytvářet ideální prostředí pro
uskutečňování

idealizovaného

ženství, ale zároveň bylo jakousi formou restrikce

a prostředkem к omezování ženské nezávislosti. Ženy pociťovaly konflikt mezi osobním
naplněním skrze ženskou autonomii doma a ideologií služby a sebeobětování, která jim
byla vštěpována v dětství. Mnohé ženy dělaly, co bylo v jejich silách, jen aby tuto roli,
která se od nich očekávala, naplnily. 6 '
Sňatek mnohdy nebýval záležitostí citů či vzájemné přitažlivosti. Všeobecně
Panovalo přesvědčení, že se v něm „láska teprve dostaví." Rozhodující vliv při výběru
Partnera měli většinou rodiče, pro které bylo důležité zejména ženichovo společenské
60 »

61

Lenderová, M.: К hříchu i к modlitbě: žena v minulém století. Praha, Mladá fronta 1999, s. 71.
Abramsová, L.: Zrození moderní ženy. Evropa 1789-1918. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2005.
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postavení a jeho finanční situace. Vedle sňatků z rozumu se lidé brali samozřejmě také
z lásky.
Tyto dva základní typy manželství můžeme najít jak v dílech Theodora Fontana, tak
Ignáta Herrmanna.

Jejich hrdinové a zejména hrdinky uzavírají sňatky z nej různějších

důvodů. Stejně tak nabývají jejich partnerská soužití po svatbě rozličných podob.
5-2

Z lásky i rozumu...
(Motivace к uzavření sňatku)

Manželství, do nichž nechává své hrdinky vstoupit Theodor Fontane, a také samotní
snoubenci mají vzájemně mnoho společného. Především je zjevné, že Fontanovy hrdinky
vědomě uzavírají sňatky z rozumu. Vznikají tedy manželství, jejichž cílem je určitý zisk.
Pr

o Effi, Korinnu, Melánii i Mathilde znamená svatba vzestup na společenském žebříčku

á-vytoužený život v přepychu (snad s výjimkou Effi, která si s penězi nemusela dělat
starosti ani ve svém rodném domě). Láska jako motivace ke svatbě zcela chybí. Manželství
z

lásky jsou sice zvažována, ale nikoliv uzavírána (s výjimkou druhého manželství

Melánie van der Straatenové).
Korinna Schmidtová neváhá přiznat, že je pro ni svatba dobře zváženým kalkulem.
J

edině sňatek s bohatým a urozeným mužem představuje možnost, jak proniknout do

vyšších kruhů. Netají se tím, že si stanovila cíl provdat se za poněkud jednoduchého
Leopolda, syna paní Jenny Treibelové. Neváhá použít všechny své zbraně, aby Leopolda
Zl

'skala. Vzorem jí přitom mohla být samotná Jenny. Korinna se cítí být předurčena

k

lepšímu životu, manželství ji má vysvobodit z poměrů, jež pokládá za příliš nízké. Touží

P° vile s obrovskou zahradou a papouškem kakadu, po moderním kočáře

a blahobytu.

"Jsem rozhodně na straně Bonwitta a Littauera než na straně malé švadlenky,

která

Přichází už v osm hodin ráno а к přesnídávce dostane housku se suchým salámem (...). To
Techno je mi nanejvýš odporné (...). Navýsost rozkošné mi připadá,
Zc,

blýsknou briliantky..., "

62

když se v oušku

přiznává Korinna. Leopold pro ni představuje záchrannou loď,

která ji má šťastně dovézt к vytouženému břehu. Nakonec však pro plánovanou plavbu
nefouká příznivý vítr. Sňatek profesorské dcerky a syna komerčního rady se nikdy
neuskuteční. Korinna se stane ženou vzdělaného Marcela, s nímž podle mínění ostatních
tvoří ideální pár, neboť Korinna potřebuje „rozumné vedení, to znamená,
2

Fontane, T.: Paní Jenny Treibelová. Praha, Mladá fronta 1975, s. 43.

-43-

potřebuje

vzdělaného a charakterního

muže. "63 Otázkou však zůstává, zda dívka tohoto svého

ideálního manžela miluje.
Také Mathilde Môhringová má plán na získání vhodného ženicha i samotný průběh
manželství dokonale promyšleny. Na rozdíl od dcery profesora Schmidta Mathilde její
záměr vychází. Svou starostlivostí a péčí, které Hugovi, muži z vysoce postavené rodiny,
v těžkých chvílích prokazuje, sice nezažehne v jeho srdci vášnivou lásku, ale přesvědčí jej,
že právě takovou manželku, jako je ona, muž jeho založení potřebuje.
Francouzská Švýcarka Melánie de Caparoux, neměla při volbě svého nastávajícího
Příliš na výběr. Byla prý sice vychovávána jako zhýčkané dítko bohatých a vznešených
rodičů, po náhlé smrti otce se však rodině dařilo stále hůř, objevovaly se nové a nové
dluhy. Není divu, že Melánie (či její matka) přijala nabídku к sňatku od jednoho
2

nejváženějších finančníků hlavního města, komerčního rady van der Straatena. Ani on

y

šak tuto půvabnou a chytrou dívku nepojal za manželku z lásky, byla spíše jeho pýchou

a

klenotem, který mu okolí závidělo. Melániin a van der Straatenův sňatek z rozumu není

v

díle Cizoložnice

výjimkou. Také Jakobínu, další dceru zrodu Caparoux, potkává

Podobný osud - stává se ženou majora Gryczinského, neboť je „švagrová svého švagra",
jenž by mohl majorovi pomoci nejen ke společenskému vzestupu, ale i v případných
finančních problémech.
Na rozdíl od těchto tří nechce Effi ze svého rodného Hohen-Cremmen uniknout,
neboť jedině tam je opravdu svobodná a šťastná. Plně však chápe, že ke svatbě je
Předurčena každá mladá dáma. Effi Briestová je velmi ctižádostivá, proto sejí kariérismus
a
Se
2

urozený původ jejího manžela, barona Geerta z Innstettenů, zamlouvají. „Provdala jsem
za tebe jenom ze ctižádosti, "64 přiznává Effi svému muži. Do manželství nevstupuje
lásky, vždyť o její ruku bylo požádáno dříve, než svého nastávajícího stihla alespoň

maličko poznat, viděla ho jen jedinkrát, pouze o něm slýchala z matčina vyprávění. Pro
dětsky naivní Effi je vlastně každý „ten pravý. Musí ovšem být ze šlechtického rodu a mít
Postavení a dobře vypadat."65

Pokud Effi neřekne „ne", pak se stane paní okresní

Přednostovou, bude „ ve svých dvaceti letech tam, kde jiné bývají až ve čtyřiceti. "6б
A daleko tak předstihne svou matku, která měla být kdysi Innstettenovou nevěstou, ale
nakonec si vzala „lepší partii", Effina otce, tedy rytířského radu a vlastníka panství Hellenic Fontane, T.: Paní Jenny Treibelová. Praha, Mladá fronta 1975, s. 60.
65 Fontane, T.: Effi Briestová. Praha, SNKLHU 1954, s. 104.
66

Tamtéž, s. 35.
Tamtéž, s. 33.
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Cremmen. Ani ona tedy neváhala vstoupit do manželství z rozumu. Effi si sňatkem snad
není zcela jistá, ale přesto vlivem matčiny výchovy nepochybuje o společenském vzestupu
jako o jediné správné motivaci к manželství.
Melánie a Effi mají navíc společné to, že jsou v porovnání se svými mužskými
Protějšky velmi mladé a nezkušené, vždyť je jim teprve 17 let. Přesvědčivě to dokazuje
například Effino chování v okamžiku, kdy baron Innstetten požádal o její ruku. Místo
vážných úvah o budoucnosti se Effi zajímá o to, zdají otec postaví vedle houpačky stožár
s

ráhny, žebříkem a vlajkou. Z lehkého náznaku nejistoty, zda se má stát paní

Přednostovou, je vytržena voláním svých kamarádek. „Effi, pojď/'67

lákají ji zpět

к radostným hrám. Effi neváhá, nepřemýšlí, svoluje к sňatku, jen aby mohla být co
nejrychleji nazpět ve svém světě her a zábav. Zasnoubení pro ni znamená snad jen jakousi
hru na dospělost, jejíž následky si zatím neuvědomuje. Své „vyvolené" znají jak Melánie,
tak Effi jen velmi povrchně, anebo vůbec ne. Impulz к uzavření manželství nevychází od
nich samých, nýbrž od mužů - a to po dohodě se třetí osobou, kterou je v obou případech
matka. Van der Straaten i Innstetten dobře vědí, že si za ženy vybrali velmi mladé dívky,
Pro které by se hodili spíše jako otcové. Komerční rada, jenž je o 25 let starší než Melánie,
otevřeně své ženě říká: „ Vzala sis mě, protožes byla ještě mladá a ještě jsi
^milovala...

nikoho

"68 Okresnímu přednostovi je navlas stejně jako Effině matce, tedy 38 let.

Tvrzení o otcovské roli je v jeho případě obzvláště na místě, vždyť se Innstetten kdysi
ucházel o ruku Effiny matky! Po svatbě se к Effi skutečně nechová jako zamilovaný
manžel, ale spíše jako otec. Stará se o její pohodlí, hýčká ji, ochraňuje a zejména
vychovává.
Dalším rysem společným všem Fontanovým hrdinkám, které vstupují do manželství,
J e jejich povahová a duševní odlišnost od mužských protějšků. Ženy mají to, čeho se jejich
manželům nedostává. Effi je Meluzínou, miluje změnu, pohyb a nebezpečí, naopak nesnáší
všednost a nudu, je divoká, vášnivá, temperamentní a impulzivní. Jen těžko může být
opravdu šťastná vedle muže jemných mravů, jenž v každé situaci zná a zachovává
s

Právnou míru a nikdy se nepřestane řídit svými zásadami. Snad by se jí i zamlouval,

••kdyby jenom...ano,

kdyby byl trošičku jinačí. "69 Je to baron, tedy „muž charakteru, muž

Principů (...,) také muž zásad. (...) ...já nemám žádné zásady, "70 připouští Effi upřímně.

6s Romane, T.: Effi Briestová. Praha, S N K L H U 1954, s. 33.
69 Fontane, T.: Cizoložnice. Praha, Lidové nakladateství 1970, s. 107.
70 Fontane, T.: Effi Briestová. Praha, S N K L H U 1954, s. 51.
•amtéž, s. 52
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Effi je snílek, „blouznivá osůbka", která by chtěla být princeznou. Innstetten stojí oběma
nohama pevně na zemi, uvažuje čistě racionálně. Rozdílnost manželů van der
Straatenových se nejmarkantněji projevuje v rovině společenské a duševní. Melánie
vyniká nejen krásou, ale též vytříbeností chování, jemností a oduševnělostí, znalostmi
z oblasti umění. Umí se chovat ve společnosti, má roztomilé způsoby. Komerční rada
Představuje typ bodrého, poněkud neomaleného Berlíňáka se specifickým smyslem pro
humor, jenž ovšem může ostatním ubližovat. Ezzi, jak Melánie manželovi přezdívá, je
velkorysý a má svoji ženu rád, a co je mnohdy ještě cennější: má „bohatý kredit". Ale
tučné konto a hýčkání ke šťastnému životu ženy nestačí. Van der Straatenovi chybí
vzdělání a slušné vychování, je pyšný a až chorobně ctižádostivý. Jeho způsoby a řeči
Přivedly Melánii mnohokrát do velmi trapných rozpaků, neboť „ on se nezastaví před
ničím, jemu není nic svaté, on nezná žádný stud ani takt. A kdo má jiné názory, je podle
n

ěho pokrytec nebo směšný ubožák."7'

Korinna a Mathilde převyšují své vyvolené

zejména inteligencí, praktičností, rozhodností a rázností. Leopold a Hugo jsou naprosto
Průměrní, nesamostatní, slabí. V životě potřebují někoho, kdo jim bude ukazovat, kudy
m

ají jít. Podobnou rozdílnost partnerů lze sledovat také v „kupeckém" románu Ignáta

Herrmanna, kde proti hloubavému a citlivému Žemlovi se silně vyvinutým smyslem pro
spravedlnost, čest a rodinu stojí povrchní, malicherná, téměř bezcharakterní Pavlína.

Jak bylo již uvedeno, figurují ve Fontanových románech pouze manželství, jejichž
účelem je zisk jednoho nebo obou partnerů, tedy sňatky z rozumu. Jedinou výjimku tvoří
druhé manželství Melánie van der Straatenové, založené na skutečné lásce. Ostatní snahy
0

Posvěcení vztahu muže a ženy, kteří к sobě cítí náklonnost a jsou pro sebe jako stvořeni,

zůstávají nenaplněny. Nikdy tak nedojde ke sňatku Lény s Bothem ani Ernestiny, zvané
Stina, s Waldemarem. Důvody, jež zabrání uzavření manželství, jsou v obou případech
stejné - společenské konvence (v Bothově situaci doprovázené navíc finančními obtížemi).
Tyto zvyklosti a zásady už po staletí zakotvené v jistých společenských kruzích neuznávají
mesalianci, tedy sňatek dvou lidí, z nichž každý náleží do jiné sociální vrstvy, třebaže by je
s

Pojovala sebevětší láska. Botho by se rád stal mužem přirozeně okouzlující Lény, jenže

svatbou by nic nezískal. Naopak by ztratil dosavadní přepych a dobré jméno, stal by se
Předmětem pomluv a rozličných historek pro pobavení. Zůstala by mu však Léna, jeho
láska. Botho ovšem dává přednost společenské prestiži, a poněvadž potřebuje vybřednout
71

*

Fontane, T.: Effi Briestová. Praha, S N K L H U 1954, s. 74.
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z dluhů, poslechne radu svého strýce: „ ...nač máš bohatou sestřenku, která jenom čeká, až
přijdeš a podle všech pravidel požádáš o její ruku, tím zpečetíš a uskutečníš, na čem se už
domluvili rodiče, když jste vy dva byli ještě děti. "72 Léna si nakonec bere poněkud příliš
nábožensky založeného Gideona Frankeho, přestože mu nikdy nemůže dát to, co již dala
Bothovi - své srdce. I u ní tedy vítězí rozum nad city.
Stina a Waldemar si jsou velmi podobní, oba život nešetřil, oba se cítí osamělí, oba
se vymykají prostředí, v němž žijí. Z jejich společných chvil se postupně vyvíjí cit, který
bychom mohli nazvat určitým druhem lásky. Waldemar neváhá pro život smilovanou
ženou vše obětovat, naráží však na odpor právě tam, kde by ho nečekal - u své vyvolené.
Stina uvažuje reálně, nevěří v jejich společnou budoucnost a nechce být příčinou
Waldemarova zavržení jeho vlastní rodinou. Je si plně vědoma existence společenských
konvencí, které naplnění jejich vztahu znemožňují. „Připadala bych si směšná a byla bych
Pošetilá, kdybych si chtěla hrát na hraběnku Haldernovou. Ano, Waldemare, tak je to,
73
a

ten tvůj nerozvážný krok teď rychle udělá všemu konec, "

•

přiznává s těžkým srdcem

dívka. Život bez Stiny nemá pro Waldemara cenu. Jediným východiskem se pro něho
stává sebevražda.
V Herrmannově

románu U snědeného

krámu

se setkáváme strojí motivací

kuzavření manželství. Rozdílné příčiny jsou závislé na perspektivě, z níž je na sňatek
Pohlíženo.
Pro kupce Žemlu představovalo manželství posvátný svazek, který je možno uzavřít
jen z čisté lásky. Sám si byl plně vědom toho, že by mu prospělo, kdyby udělal „dobrou
Partii". Nikdy by se však к takovému činu nedokázal snížit. Ženitba z pouhé spekulace
naprosto odporovala jeho přirozenosti. Bránily mu v ní jeho zidealizované představy
0 budoucí manželce, vlastní založení, hrdost i čest. Vždyť taková „příležitost" jej potkala
dokonce již dvakrát. Poprvé mu byla nabízena slečna Antonie, dcera kupce Štěrby, „asi
dvacetiletá, suchá blondýna s řídkými vlasy a poněkud zkřivenou páteří,1,74 jejíž vzhled
1 chování neodpovídaly ani v nej menším Žemlovým představám o ženě, se kterou by měl
strávit celý život. Druhou kandidátkou na nevěstu by jistě byla jedna z dcer pana Šlosara,
°d něhož Žemla odešel raději dříve, než mu stihli „chorobnou, chudokrevnou,

73
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Fontane, T.: Toužení soužení. Praha, Nakladatelství Svoboda 1974, s. 41.
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slabou,

nepříliš příjemnou "75 dívku vnutit. Jeho vyvolená měla být samozřejmě hezká, aby podlehl
jejím půvabům a zamiloval se do ní. A právě taková byla Pavlína Šustrová se svou
pružnou, ladnou postavou a oblými boky. Od manželství Žemla očekává vzájemné
Porozumění, lásku a něhu. Touží získat blízkou osobu, která by mu za všech okolností stála
Po boku a starala se o něj a o budoucí rodinu. Manželství má Žemlu vytrhnout z jeho věčné
samoty, z pocitů odcizení a vykořeněnosti.
Přízemnost a morální nedostatky Pavlíně nedovolují smýšlet o manželství jako
o čemsi nedotknutelném, založeném na vzájemném obětování a lásce. I ona by si přála
ženicha, který by odpovídal jejímu ideálu, tedy muže silného, rázného, drsného. Sňatek
s Žemlou se jí zpočátku příčí, vždyť si ho sama nevybrala, později si však uvědomí, že
Právě svatba může pro ni být únikem, osvobozením z neradostných poměrů. Pavlína
usiluje o vymanění z matčina vlivu a dohledu, chce získat alespoň špetku nezávislosti,
Proto zvažuje, co je menší zlo - matka či kupec Žemla - a volí Žemlu. Její vzdor se mění
v

e lhostejnost. Sice se podílí na komedii zinscenované starou Šustrovou, ale tajně věří, že

s

e přece jen objeví někdo jiný, kdo matčiny plány pokazí a bude pro ní lepším ženichem

než slaboch Žemla. O nepatrné hodnotě, kterou pro ni manželství má, svědčí lehkost,
s

jakou je schopna svého muže podvádět.
Naopak nesmírně velkou cenu má dceřin manželský svazek pro paní Šustrovou.

Nejde však o hodnotu duchovní či citovou, nýbrž čistě materiální. V jejích očích je tento
sňatek jedinou cestou к hmotnému zajištění a bezstarostnému životu. Pro sebe už
vhodného ženicha těžko najde, proto použije jako návnadu svou dceru. Za falešnou snahou
zajistit jedinému dítěti šťastnou budoucnost se skrývá pouze zájem o vlastní blaho.
V rodině Kondelíkově i Kulichově je prvotním a základním důvodem pro vstup do
Manželství vzájemná náklonnost nevěsty a ženicha. Svědčí o tom i fakt, že Vejvara si
p

epičku „našel" sám. Dívka mu nebyla vnucována ani on jí. Vejvara v ní probudil něco

neznámého, co dosud nepocítila. К lásce přistupuje samozřejmě otázka majetku. Asi jen
stěží by otec Kondelík Pepičku dal muži, jehož dobře zajištěnou existencí by si nebyl
zcela jist. Proto se mu po zhlédnutí Vejvarova nevydařeného divadelního výkonu uleví,
neboť vycítí, že se jeho budoucí zeť bude držet svého místečka na magistrátu a nebude
tíhnout к nejistému povolání herce. Navíc jsou Pepiččin milý a pan Kondelík společensky
rovnocenní. „ Vejvara má budoucnost a Pepička by ji měla s ním. On má své, ona má něco,

Tamtéž, s. 123.
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VÍŠ, když to přijde dohromady, je to pěkná existence, "76 přisvědčuje mu Betynka. Je
přirozené, že matky i otcové chtějí vidět své děti zaopatřené, nicméně o manželství jako
o pouhém prostředku obohacení, tedy jako o sňatku z rozumu, zde nemůže být řeč.
Nanynka Kulichová svého učitele Nováka jistě také miluje. V jejím případě lze však
manželství do určité míry chápat také jako únik či vysvobození z prostých poměrů, v nichž
vyrůstala. Nanynka

si vedle vzdělaného Jindřicha uvědomuje omezenost

rodičů

a především svou vlastní a stydí se za ni. Manželstvím chce ze světa, v němž dosud žila
a který jí nerozumí, uniknout, někde jinde začít nový, snad i lepší život.

5.3

V smutku i radosti...
(Vztahy v manželství)

Pokusme se nyní vystihnout, jaký charakter mají manželství v románech Ignáta
Herrmanna a jaký v prózách Theodora Fontana. Ani jeden ze spisovatelů neopouští
Patriarchální model manželského svazku. Alespoň na první pohled... Muž stojí v rodinné
hierarchii nejvýše, je „ ochráncem a pánem, prvním v domě, hlavou rodiny...

77

Nutno však poznamenat, že pro Herrmanna jsou ženy tím pomyslným krkem, který
touto hlavou otáčí. Teplu rodinného krbu prospívá, když si muž myslí, že on má
rozhodující slovo. Hlavně nesmí nabýt podezření, že ho snad manželka do něčeho nutí.
Paní Kondelíková svého muže proto ujišťuje: „Ty jsi pán a hlava rodiny, a co nechceš,
nestane se. Jakživa jsem nechtěla s ničím prorazit proti tvé vůli - za všechna ta léta... "78
Betynka však zná svého „starouše" natolik dobře, aby zvolila vždy tu správnou taktiku,
která vede к dosažení stanoveného cíle. Většinou je klíčem к úspěchu Kondelíkovo
zamilované jídlo, nějaká lichotka, vlídné chování a správné načasování. Pro dobro věci
neváhá žena svému muži i leccos zatajit. Vždyť z takové drobné, nevinné lži se „lehce
vyzpovídá". Součástí manželské taktiky je také propracovaný způsob oslovování, podle
kterého lze velice dobře určit, v jakém rozpoložení se žena ve vztahu к manželovi právě
nachází. „Slovem ,,starouši" - taťouši - tatínku" mluvila dobrácká, něžná, přítulná žena

77
78

Herrmann, I.: Otec Kondelík a ženich Vejvara. Praha, Československý spisovatel 1988, s. 193.
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(•••) tvrdé oslovení: Kondelíku!"79

však prozrazovalo Betynčinu nespokojenost nebo

dokonce uraženost.
Jednoznačně dominantní manželkou je matka Kulíška. Také ona používá podobné
taktiky jako Betynka Kondelíková, také ona vždy nakonec dosáhne svého. A když
nepomůže více či méně vlídné slovo, neváhá Kuliška na svého muže vztáhnout ruku.
»Vychovala" si jej do té míry, že ho ani nenapadlo jakkoli odporovat. „Byl uvyklý dělat po
jejím. Neboť třebaže matka při každé příležitosti strašila Nanynku tatínkem, pánem v domě
byla ona. Kulich byl jakousi přízdobou domácnosti - a hlavou rodiny byl toliko na
inspiračním

archu. "80

V manželství

Kulichových již mezi

partnery

nedochází

k výrazným projevům lásky. Kulich je rád, když může na chvíli opustit domácnost a užít si
trochu svobody. Přes drobné hádky a dokonce potyčky, vyvolané mimo jiné jistě také
tvrdostí života v chudobě, je zřejmé, že nejde o manželství nešťastné. A Kondelíkovi?
O jejich idylickém soužití, jež trvá už dobrých dvacet let, nemůže být nejmenších pochyb.
Naproti tomu Herrmannův román U snědeného krámu je zobrazením manželské
tragiky. Sňatek nesplnil očekávání žádné z účastněných osob. Naopak, manželství jejich
životy nakonec nenávratně ničí. Nestává se prostředkem překonání osamělosti a naplněním
Žemlová života. Nedokáže Pavlínu osvobodit z matčina ubíjejícího vlivu, neboť stará
Šustrová se nehodlá jisté existence na Žemlův účet vzdát. Její představy o účelu
manželství se zdají být splněny, avšak nakonec je to právě vlastní dcera, kdo svým
mimomanželským poměrem a těhotenstvím boří matčiny sny. Ani zde tedy sňatek
nepřináší očekávané ovoce.
Manželství Pavlíny a Martina je vlastně čistě formálním svazkem, který bychom
mohli nazvat „hrou na manželství". Žemla se svou ženou nesdílí domácnost ani společné
lože. Kořeny tragického osudu lze hledat především v naprosté povahové odlišnosti
Partnerů a v Žemlově neschopnosti vidět věci takové, jaké doopravdy jsou. Také v tomto
díle Herrmann zachovává tradiční představy o sňatku a manželství. Všechny postavy
uznávají roli muže jako živitele rodiny, a dokonce ani Pavlína, i přes svůj odpor к jakékoli
Práci, nepochybuje o úloze ženy jako hospodyně. I ona by si přála silného a rázného muže,
jenž by ji třeba i násilím přinutil k tomu, aby se mu podvolila a ve všem jej poslouchala.
Kupec Žemla by měl u Pavlíny šanci právě jen tehdy, kdyby jí dal pocítit tvrdou mužskou

1 Tamtéž, s. 21
Herrmann, I.: Vdavky N a n y n k y Kulichovy. Praha, Československý spisovatel 1991, s. 57.

-50-

ruku. On však nedokáže být onou hlavou rodiny, která nepřipouští kompromis. Tou je paní
v

Šustrová.

Také Theodor Fontane nechává muže ekonomicky zajišťovat manželku a rodinu
a ženu naopak starat se o správné fungování domácnosti a vhodně manžela reprezentovat
na veřejnosti. V soukromí může příslušnice ženského pohlaví přebírat vůdčí roli (jak je
tomu v případě Matyld). Manželské soužití ve Fontanových

dílech končí zpravidla

krachem. Tím však spisovatel nezpochybňuje samotnou instituci manželství, spíše
upozorňuje na materiální pojetí manželství a na pochybnou sňatkovou praxi ve společnosti
své doby. Ústy Botha von Rienäckera z románu Toužení soužení spisovatel o manželství
říká: „ Když se u nás v Marce lidé žení, nemluví o vášni a o lásce, řeknou jen:, Přeci musím
mít svůj pořádek. ' A to je krásný rys v životě našeho lidu, a není ani prosaický.

Neboť

Pořádek znamená mnoho, a někdy všecko. (...) Pořádek je manželství. (...) ...ale těžké to
Presto je... "81 Charakter manželství u Theodora Fontana také úzce souvisí s vnitřním
založením žen, které sňatek uzavírají.
Meluzíny nejsou pro manželství stvořeny. Navenek se sice podvolují svému staršímu
a zkušenějšímu partnerovi a snaží se odpovídat jeho nárokům a ideálům, ale toto podrobení
narušuje jejich vnitřní svět a ubíjí je. Spolu s nimi je ohrožen také život jejich mužského
Protějšku, neboť právě v podrobení se a podřízenosti spočívá nebezpečí všech Meluzín:
ručí a samy jsou ničeny.
Effi Briestové nabízí baron Innstetten vzorné manželství, založené na dodržování
zásad a na všeobecném respektu. Dívka však přiznává: „ ...skoro se to stydím říci, nehoruji
Příliš pro to, čemu se říká vzorné manželství. "82 Žádný div, že je Effi po boku svého muže
nešťastná. Jeho pracovní povinnosti a touha po kariéře způsobují, že nemá pro svou
mladou a krásnou manželku dostatek času. Nechává ji samotnou nikoliv z bezohlednosti či
rozmaru, ale protože „to musí být". Služby a úřadu si cení nade vše, dokonce víc než své
ženy. Effi ví, že by měla být Innstettenovi vděčná za to, co pro ni udělal, ale v manželství
Postrádá „dvornost", drobné něžnosti a pozornosti. Odcizení manželů dospěje к vrcholu,
když Effi nabude podezření, že ji manžel chce udržovat v poslušnosti, věrnosti
a

vychovávat historkou o strašidle v kessinském domě. „Mladá žena je mladá žena

a

okresní přednosta je

okresní

přednosta. Často jezdí po okrese a pak je dům prázdný

82 F °ntane, T.: Toužení soužení. Praha, Svoboda 1974, s. 86 - 87.
Fontane, T.: Effi Briestová. Praha, SNKLHU 1954, s. 48.
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a opuštěný. A takové strašidlo je jako cherubín s mečem plamenným...,"83

přesvědčuje

dívku major Crampas. Tušeným vyústěním Effíných pocitů je její nevěra, vedoucí posléze
к naprostému rozpadu manželství.
Melánie žije po boku van der Straatena deset let. Nelze tvrdit, že šlo jen o roky
nešťastné, „...celých

těch

deset

let žila

v dobrém

přesvědčení,

že není

tak

nesnesitelné být mladou a dobře zajištěnou ženou, kterou muž chová jako v bavlnce,

zcela
kterou

všichni obdivují a hýčkají a která si může dělat, co chce a co se jí líbí, a po níž se jako
jediná protihodnota

žádá jen přívětivá tvář... "84 Manželé však žijí v podstatě nikoli spolu,

ale jen vedle sebe. Melánie se dokáže svému muži ve všem podřídit, ale její nevyslovenou
touhou je této podřízenosti se zbavit a být sama sebou. S příchodem Ebenezera Rubehna si
tato výjimečná žena ještě více uvědomuje, že už nedokáže žít vedle člověka, kterého
nemiluje. Chce skončit s přetvářkou a konečně znovu dát prostor citu. Odcizení partnerů se
stupňuje a vrcholí krachem manželství. Melánie van der Straatena opouští a po rozvodu
uzavírá nový sňatek. A právě toto druhé manželství má jako jediné naději na šťastnou
budoucnost. Je totiž vytouženým

naplněním vztahu, v němž nechybí cit, fyzická

Přitažlivost i vzájemné porozumění, úcta a respekt.
Matyldy v manželství jednoznačně dominují. Jsou energičtější a silnější než jejich
Partneři, o jejichž osudu vlastně přímo rozhodují. Ve společném soužití sice schází láska,
zato však nechybí značná dávka rozumu a plánů. Matyldy sice také nedosahují po boku
svých manželů opravdového pocitu štěstí, po kterém tolik prahnou Meluzíny, nezdá se
však, že by to ženy tohoto typu nějak zvlášť trápilo, i když si naoko stěžují. Manželství
Matyld jsou průměrná a svým způsobem spokojená.
Asi nejlepším dokladem je soužití paní Dôrrové se zahradníkem Dörrem, o jehož
fyzické přitažlivosti nemůže být ani řeč. „ ...co se zevnějšku

týče, udělala toho pro něj

Příroda opravdu neobyčejně málo. Hubený, prostředně veliký, s pěti prameny šedých vlasů
Přes lebku a čelo by byl býval zjevem dokonale všedním, nebýt hnědé bradavice,

která

neděla mezi koutkem oka a levým spánkem a dodávala Dörr ovi jistou apartnost. "85 Paní
Dôrrová si na něj po zvyku všech Berlíňaček samozřejmě neustále stěžuje, prý jí vadí jeho
nízký původ, lakomost a přízemnost. Ve skutečnosti se s ním cítí velmi spokojeně a má
radost, že je její manžel právě

85

takový,

jaký je. Jejich soužití jí totiž přináší samé výhody -

Fontane, T.: Effi Briestová. Praha, S N K L H U 1954, s. 161.
Fontane, T.: Cizoložnice. Praha, Lidové nakladatelství 1970, s. 107.
Fontane, T.: Toužení soužení. Praha, Svoboda 1974, s. 10.
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roste její majetek a trvá pocit nadřazenosti nad manželem, vedle něhož se paní Dôrrová
jeví vždy jako ta lepší.
Také Jenny Treibelová si před profesorem Schmidtem stýská, že by v prostších
poměrech „ a jako žena muže, pohybujícího se ve světě idejí a především také ideálů, byla
šťastnější. "8Ó A dodává: „ Vy víte, jaký je Treibet dobrák a jak jsem mu

pravděpodobně

vděčna za jeho dobrotu. Přesto mi ale chybí ve vztahu к mému muži ona vznešená radost
podřízenosti,

která je naším nejkrásnějším

štěstím a je přímo totožná s

opravdovou

láskou... "8? Lživost a neupřímnost těchto sentimentálních řečí dokazuje zcela výmluvně
její chování a zejména jednání. Ve skutečnosti je paní Treibelová nadmíru spokojená,
neboť

získala

velký

majetek

i

společenskou

prestiž.

Podobně

jako

manželky

v Herrmannových prózách zná i ona svého komerčního radu přímo dokonale a dokáže jím
vhodnými

praktikami

manipulovat.

Ve srovnání

s paní

Kondelíkovou je

však

emancipovanější, svého manžela důrazně ujišťuje, že on její přesvědčení rozhodně
nezmění, že bude jednat podle svého, a to i bez jeho souhlasu. Paní Briestová má
v manželství také na první pohled hlavní slovo. Svého muže sice nemiluje, ale uznává, že
se s ním i přes jeho prozaičnost „dá žít". V rozhodujícím okamžiku, kdy jde o přijetí
nemocné dcery zpět domů, se však Briest projevuje jako skutečná hlava rodiny a manželka
se mu neopovažuje odporovat.
Manželství Mathildy a Huga Grossmanna je neustálým soubojem plným taktizování.
Ihned po svatbě začíná Mathilde krok za krokem uskutečňovat svůj plán: „ Wenn ich auch
nich viel aus ihm mache, so viel doch (...), daß ich einen Titel habe. "SH Hugova kariéra je
také jejím společenským vzestupem, jeho předčasná smrt pak i jejím pádem. Přestože jde
0

čistě účelový svazek („Zweckehe"), uvědomuje si Mathilde po smrti svého muže, že ji

1 přes svou slabost změnil: „Ich dachte, wunder was ich aus ihm gemacht hätte, und nu
finde ich, daß er mehr Einfluß auf mich gehabt hat als ich auf ihn. " S9 Manželství v ní do
jisté míry otupilo maloměstského ducha. Stále si bude sice vypočítávat, jaké výhody pro ni
2

toho či onoho vyplývají, ovšem ne tak zaujatě jako kdysi. Nyní chce více pomáhat

druhým lidem, kteří pomoc potřebují.

S7
8S

Fontane, T.: Paní Jenny Treibelová. Praha, Mladá fronta 1975, s. 95.
Fontane, T.: Paní Jenny Treibelová. Praha, Mladá fronta 1975 s. 95.
Fontane, T.: Mathilde Möhring. Berlín, Aulbau 1971, s. 64.; „I když z něj neudělám mnoho, udělám z něj přece tolik,

abych měla titul." (Překlad M. K.)
„ ,
.. .
. ,
.
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,
1(
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Fontane T • Mathilde Möhring. Berlín, Aufbau 1971, s. 112. „ M y s l e l a j s e m si, zazrak, co bych z něj bývala udělala,
a

nyní shledávám, že na mě měl větší vliv než j á na něj." (Překlad M. K.)
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Jak vyplývá z výše uvedeného, hrdinky Fontanových

i Herrmannových

románů

uzavírají sňatky opravdu z lásky i rozumu, ovšem v nestejné míře. U Theodora Fontana
jednoznačně dominuje rozum, kdežto u Ignáta Herrmanna především láska. Na manželství
je pohlíženo různě: má být naplněním vzájemných citů, osvobozením ze samoty, ale
i z vlivu sobecké matky či z příliš „nízkých" rodinných poměrů,

prostředkem

к materiálnímu zajištění, společenskému postupu i к potvrzení vlastní společenské prestiže.
Pochybná motivace к sňatku a naprostá odlišnost partnerů vedou к jedinému přirozenému
vyústění manželského soužití - к životu bez lásky, který však nemusí vždy být nutně
nešťastný, nebo к rozhodnému činu, jenž má za následek definitivní rozpad manželství.
První možnost volí nejčastěji Matyldy, druhou Meluzíny.

v

6. Zena jako milenka
6.1

Láska cudná i smyslná
(Podoby lásky)

Pojetí lásky mezi mužem a ženou v dílech Ignáta Herrmanna odpovídá ideálu
19. století, snad nejlépe lze lásku vystihnout slovy samotného autora: „občanská,
pravidelná a zcela mravná. "90 Tato láska je cudná i poetická, zakládá se jen na citu
a vychází přímo a pouze ze srdce. Velké vášně a erotické touhy v ní nemají místo.
Prvotním impulzem, který lásku či spíše zamilovanost muže vyvolá, je dívčin půvab.
Slečnu obvykle zase zaujme mládencovo galantní chování, profese či společenské
Postavení. Postupně přerůstá toto zalíbení v pevný cit, který pomalu začne převyšovat
lásku к rodičům. Zobrazení lásky v Herrmannově „kupeckém románu" se však tomuto
Pojetí vymyká. Důvodem je jistě odlišný žánr tohoto díla. Opět se zde tedy projevuje již
zmiňovaný dvojí pohled na zobrazovanou skutečnost.
Mezi zamilovanými jde v nej lepším případě o vztah, o němž rodiče dívky i chlapce
nejen vědí, ale také jej schvalují, jako je tomu v případě Pepičky a Vejvary. Jejich vztah
lze pokládat za typickou ukázku lásky bez jakýchkoli známek erotiky. Kondelíkovi
nechybějí při žádné jejich schůzce, což působí pro dnešního čtenáře mnohdy až komicky.
(Jedinou výjimkou, kdy posílá paní Kondelíková svou dceru na procházku s budoucím
90

Herrmann, I.: Otec Kondelík a Ženich Vejvara. Praha, Československý spisovatel 1988, s. s. 15.
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manželem samotnou, je okamžik Kondelíkovy nemoci. Činí tak z obavy před ztrátou
dobrého ženicha. I nyní si je však matka jistá, že nebudou překročeny společensky
povolené hranice.) Plachý a nadmíru slušně vychovaný František a stydlivá, dětsky naivní
Pepička se odváží zprvu jen zamilovaných pohledů, jež se neobejdou bez Kondelíkových
uštěpačných poznámek a znatelných ruměnců na tvářích zamilovaných. Postupem doby se
lehce osmělují a vzájemně se přibližují tajnými stisky rukou pod stolem a nevinnými
dotyky. Po zasnoubení se před zraky rodičů někdy dokonce políbí. Tím však veškeré
něžnosti končí. Až do svatební noc [...Herrmann zde zobrazuje lásku idylickou, jíž v cestě
nestojí žádné vážné překážky. Jedinými stíny ve vztahu budoucích manželů jsou
Kondelíkovy nálady a rozmary a jeho „otravný houser". I tyto malicherné obtíže však
Pepička a Vejvara vnímají jako nepřekonatelné. „ V nevinné, nezkušené, ale nyní nadmíru
rozbouřené

hlavičce

Ameriky...

(...)

s protivenstvími
protivenství

slečny Pepičky

Marně ji

chlácholil

mihla se dokonce
věrný

nejrůznější podoby a že by

nebylo."9'

myšlenka

Vejvara, že každá

na útěk třeba do
láska

musí

vlastně ani nebyla láska, kdyby

zápolit
takových

O tom, že Pepička „zamotala Vejvarovi hlavu", nemůže být

pochyb. „ Byl neskonale šťasten a zas roztržit, byl by se smál a zase chvílemi ozývaly se
vněm struny neskonale tklivé, žíznil a nemohl piti..."92

I Pepiččina láska je srdečná

a upřímná.
Zamilovaní samozřejmě mohou svou lásku také tajit, ale i Nanynka Kulichova se
přesvědčila, že schůzky za zády rodičů mohou mít poněkud trapnou dohru. Ani v tomto
případě ovšem nejsou otec ani matka proti její známosti, vždyť dcera si bere svého
milovaného a vytouženého Jindru. Herrmann zde sice neupouští od nevinného pojetí lásky,
ovšem určitý nádech vášní lze těžko popřít. Vzájemnou přitažlivost budoucích manželů se
podaří jen stěží ukočírovat. „Novák bouřlivě přivinul Nanynku na prsa, zlíbal ji, a skloniv
se, poznovu líbal obnažená, růžová ramena dívčí. V očích mu žehlo, jeho ruce se třásly!
(...)

Podivné

opojení

obloudilo

jej."93

Nicméně

láska opět nepřekročí

povolené

a společensky uznávané hranice - i přes silné city obou zamilovaných dochází к jejich
intimnímu sblížení teprve o svatební noci.
Poněkud jiné je pojetí lásky v románu U snědeného krámu. Žemla jistě touží po
romantické lásce, jak ji zná ze čtených novel a románů. Milostné příběhy zde byly líčeny
jako něco nadpozemského. „Martin věřil, že dva lidé ve světě jsou si nezvratným
91

92
3

Herrmann I • Otec Kondelík a ženich Vejvara. Praha, Československý spisovatel 1988, s. 188 - 189.
'
Tamtéž, s. 65.
Herrmann, I.: Vdavky Nanynky Kulichovy. Praha, Československý spisovatel 1991, s. 341.
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osudem

určeni a že se jednoho dne musí sejiti, byť i byli sebevzdálenějši. "94 Ve svých snech však
nezůstává jen u lásky chápané jako souznění duší, ale proniká také na pole fyzické
přitažlivosti. Láska je zde zobrazována realističtěji než v Kondelíkových příbězích nebo
Vdavkách Nanynky Kulichovy, pro Martina Žemlu patří к lásce také erotická touha, láska
se má stát rovněž naplněním jeho tělesných tužeb. Kupec se své vyvolené nedívá stále jen
do očí jako František Vejvara, ale jeho pohled klesá níž, k Pavlíninu bujnému poprsí.
(Samozřejmě i toto pojetí erotiky může připadat dnešnímu čtenáři naprosto nevinné,
nicméně je potřeba chápat je v souvislosti s názory 19. století.) Impulzem к zamilovanosti
nejsou vedle dobrého srdce povahové rysy, nýbrž zřejmé vnady a půvab. Velkou roli hraje
také fakt, že Žemla nemá v intimních vztazích se ženami žádné zkušenosti, Pavlína je
vlastně jedinou dívku v jeho okolí, která by se mohla stát objektem jeho obdivu a touhy.
Pozdě si uvědomí, jak slepý byl. Na Pavlíně jej omámilo jenom „tvárné" ženské tělo,
postrádá však jemnou duši, kterou Martin své vyvolené přisuzoval. I přesto však jeho
prvotní okouzlení a zamilovanost přerůstají ve skutečnou lásku. „Hluboký cit к Pavlíně se
postupně stává klíčovou hodnotou Žemlová života, pro niž je ochoten obětovat cokoliv dokonce i svou těžce získanou živnost. Nemožnost naplnění tohoto fatálně prožívaného
citu dožene zoufalého hrdinu až к sebevraždě."95 Nutno poznamenat, že ani v tomto díle
nejsou porušeny dobově platné normy. Erotika zůstává jen v představách, realita je
naprosto konvenční. К prvnímu polibku dojde teprve v den zásnub, intimní sblížení se pak
mělo uskutečnit o svatební noci... Paní Šustrová poučuje dceru o lásce v manželství
takto: „Láska? Milá holka, ani ten omastek netrvá věčně. Taky se vymastí. Nemáš ho ráda?
(...) Po prvním koutě, milá holka, je to všecko jedno. (...) Přijdeš do let a uvidíš, v čem je
láska. "96 A Pavlína? Ta neznala jinou lásku než к sobě samé. Ani k lajtnantu Plagwitzovi
ji nepoutala láska, nýbrž jen tělesná přitažlivost, očekávané naplnění její touhy.

Theodor Fontane

láskou šetří. Ve všech případech, ovšem s výjimkou Lény

a Melánie, ženy své mužské protějšky nemilují. Meluzíny nedokáží skutečnou lásku dát.
„Es gibt Unglückliche, die statt des Gefühls nur die Sehnsucht nach dem Gefühl haben und

54
95
96

Herrmann, I.: U snědeného krámu. Praha, SNKLHU 1952, s. 150.
Mocná, D.: Případ Kondelík. Epizody z estetiky každodennosti. Praha, Karolinum 2002, s. 143.
Herrmann, I.: U snědeného krámu. Praha, SNKLHU 1952, s. 186.
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diese Sehnsucht macht sie reizend und tragisch."97 Pro Matyldy jsou pak opravdové city
luxusem, který si nemohou nebo nechtějí dovolit.
I přes zdánlivý happy end, jímž je svatba s ideálním partnerem, zůstává Korinna bez
lásky. Ani к jednomu muži ji nepoutá hluboký cit. Leopold je dítě, Marcel vlastně profesor
Schmidt v mladším vydání. V lásce se Korinna přibližuje svým „sestrám" Meluzínám.
I ona se projevuje jako dětinská bytost, nesvobodná a neschopná pravého citu. Jenny
o velké lásce, spojení dvou srdcí, s oblibou mluví a zpívá, ovšem city pro ni představují jen
překážku na cestě vzhůru, kterou je nutno odstranit. Mathilde se jakýchkoliv citů zříká ve
prospěch plánů s Hugem. Effi neváží ke Geertovi žádné hlubší sympatie, nemiluje ho jako
snoubenka ani jako manželka. „Nepatří к těm, které jsou stvořeny jenom pro lásku,
alespoň ne pro tu, která svého jména opravdu zasluhuje. Mluví sice o ní (...) Ale necítí
mnoho při tom. "98 Lásku к manželovi staví na stejnou úroveň jako lásku ke kamarádkám
a známým. Miluje totiž všechny, kdo se к ní chovají hezky. Nejvíce však miluje své rodiče
a domov. Okresního přednostu Innstettena má spíše v úctě než v lásce. „A to je (...) zlá
věc. Ani láska vždycky nestačí, ale úcta už teprve ne. "99 Také Stina si hraběte Waldemara
velice váží a respektuje ho. Jistě ho má i ráda, ale jejich vztah je spíše sourozenecký než
milostný. O lásce se vším všudy nemůže být řeč ani v tomto případě.
Jedině Léna a Melánie jsou schopny opravdu milovat. Léna si o svém vztahu nic
nenamlouvá, to, co cítí, jí ke štěstí bohatě stačí. „Když mám někoho ráda, tak ho mám
ráda. A to mi stačí. A dál už od něho vůbec nic nechci, nic, dočista nic, a že mi srdce tak
buší a že počítám hodiny, než přijde, a nemůžu se dočkat, až tu zase bude, z toho jsem
šťastná, to mi stačí. "'00 Láska mezi Lénou a Bothem je nakonec obětována společenské
nutnosti. „ Gideon je lepší než Botho, " / 0 / takto mnohoznačně zní poslední věta hraběte von
Rienäckera a Fontane nechává čtenářům možnost vlastního soudu. Melánie dokázala
obětovat své lásce nejen bezstarostný život a přepych, ale i možnost vídat se s vlastními
dětmi. Svou

97

nesobeckou

lásku potvrzuje i ve chvíli Rubehnova finančního krachu.

Ziegler, E. - Erler, G.: Theodor Fontane - Lebensraum und Phantasiewelt. Eine Biographie. Berlin, Aufbau 1997
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221. „Existují nešťastnice, které mají místo citu jen touhu po tomto citu a tato touha j e činí půvabnými a t r a g i c k ý m i "
(Překlad M. K.)
9g Fontane, T.: Effi Briestová. Praha, S N K L H U 1954, s. 57.
^ T a m t é ž , s. 249.
Fontane, T.: Toužení soužení. Praha, Svoboda 1974, s. 17.
' Tamtéž, s. 151.
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6.2

Sexuální tabu
(Před svatbou ne, po svatbě snad)

Dívky vstupovaly do manželství s neurčitými a často velmi zkreslenými (pokud
vůbec nějakými) představami o tom, co obnáší „láska fyzická", což však naprosto
odpovídalo soudobému ideálu výchovy, jejímž cílem bylo uchovat děvče co nejdéle
neznalé a nezkušené. Každá dívka (a samozřejmě i matka) musela úzkostlivě dbát na
dobrou pověst, bez níž by klesla její cena v očích společnosti a jen stěží by pak našla
vhodného ženicha. To ovšem zdaleka neplatilo pro mladé muže. Ti nabývali zkušeností
v sexuální oblasti mnohdy ještě před uzavřením sňatku, a to v neformálních svazcích, nebo
dokonce

ve

veřejných domech.

Tato

skutečnost

byla

všeobecně

předpokládána

a tolerována. V předmanželském životě tedy panovala dvojí morálka: jedna, podstatně
volnější, platila pro muže, druhá, velmi přísná, pro ženy. Co bylo muži tolerováno, stávalo
se pro ženu krajně nemorální a nepřípustné.

Také hrdinky obou spisovatelů vstupují do manželských svazků téměř nepoučené,
bez jakýchkoli zkušeností. Melánie a Effi se vdávají skoro ještě v dětském věku. Stejně
tak nemůže být řeč o sexuálních zkušenostech u vzorné Pepičky. I přes předsvatební
vzplanutí Novákových vášní vítězí dobré vychování a zdrženlivost. Dokonce i Pavlína si
uchovala nevinnost až do svatby. Jistěže měla spoustu nápadníků, okouzlovalo ji dvoření
a těsná blízkost důstojníka Plagwitze, ovšem paní Šustrová ji nikdy nespustila z očí,
neboť věděla, že „polámané hračky" nikdo nechce. Nicméně po svatbě se Pavlína ocitá
v zajetí svých vášní, jež ji nakonec nechávají klesnout společensky i lidsky. Její úpadek je
patrný právě v souvislosti se sexuální zhýralostí. Tato skutečnost jen dokazuje všeobecně
negativní vnímání ženské sexuality. Potřeby těla byly v 19. století chápány jen jako nutná
daň splácená přírodě, jako nízké požadavky, jež je vznešené přemoci. 102 Jediná svobodná
žena, která dala muži nejen srdce, ale i tělo, byla Léna Nimptschová. Noc společně
strávená s hrabětem

Bothem v hostinském pokoji vyvolala mezi čtenáři

naprosté

pobouření. Fontanova oblíbená postava byla dokonce nazývána metresou. „Wird denn die

102

Srov.: Macura, V.: Sen o rozkoši. In: Český sen. Praha, NLN 1998.
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gräßliche Hurengeschichte nicht bald aufhören?" 103 objevilo se v novinách, kde příběh na
pokračování vycházel.
Effi Briestová naprosto netuší, co ji v manželství čeká (a to nejen v oblasti tělesné
lásky). Její představy jsou značně zidealizované a podobají se pohádce, v níž ona sama je
princeznou: Chtěla by mít „ ...u postele paraván s všelijakými báječnými zvířaty, všechno
vpolosvitu

červené lampičky. ",n4 O poznání dospěleji působí Nanynka Kulichová. Také

v ní vyvolává blížící se vstup do manželství zvláštní pocity, jde o směsici zvědavosti,
radostného očekávání, ale i strachu: „Poslední dívčí noc! (...) Zítra náhle před ní vyroste
strom poznání, zítra poprvé požije plodu jeho v bolesti i rozkoši, zítra odestře se před ní
opona, zakrývající posud veliké to tajemství lásky... (...) Zítra pozná, co jest býti ženou. ",05
Z Nanynčiných úvah je patrné, že i ona, přes nejistotu a obavy, po svém Jindřichovi touží.
Pepička se cítí, až na absenci tělesné touhy, podobně. Na svatbu se těší, ale bojí se
čehosi neznámého, tajuplného a záhadného. Ani vlastní matky nebyly s to své dcery na
manželský život po této stránce připravit. Jejich poučení se omezovala jen na neurčité
narážky, které dívku spíš zastrašily. I dokonalá matka jako Betynka Kondelíková
považovala svou povinnost poučit dceru o sexu v manželství za krajně nepříjemnou.
Rozhovor o umístění manželských postelí šikovně stočila právě к tématu intimního života:
„ Zítra, Pepičko, přestaneš být děvčetem. Budeš po zákoně božském i lidském

manželkou

muže, kterého jsi sama zvolila. A manželským právem přiblíží se к tobě Vejvara

"

„ Maminko, " vydralo se z úst Pepičce, z hrudi stísněné, jako by prosila za smilování. "I06
Paní Kondelíková tedy obavy svého dítěte příliš nezmírnila, naopak spíše znásobila.
Kladla Pepičce na srdce, aby Vejvarovi neodepřela nic, co po ní bude žádat, byť by jí to
připadalo kdovíjak podivné.
Údělem ženy je trpět, obětovat se a plnit mužovy potřeby. Sexuální život byl
považován za přirozenou součást manželství, za nezbytný předpoklad mateřství, který je
třeba mlčky přečkat. Paní Kulichová i Šustrová shodně prosí své nastávající zetě, aby
byli o svatební noci shovívaví a trpěliví. Pepička ani Nanynka se před vstupem do
neznáma nezapomenou pokřižovat. Paní Briestová své dceři naznačuje, že skutečnost
nemusí odpovídat jejím představám, nicméně tento rozhovor je přerušen a už nikdy nebyl
navázán. Effi je ponechána v nevědomosti.
103
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Jak jsme již výše naznačili, intimní sblížení novomanželů přišlo teprve o svatební
noci. Nebylo pak výjimkou, že se svatební noc stala pro mladou ženu traumatizujícím
zážitkem. Vždyť docházelo к náhlému sblížení lidí, kteří se většinou důvěrně neznali,
neboť jejich předmanželskou blízkost společenské normy nepřipouštěly. Ignát Herrmann
proto zaujímá v české literatuře svým zobrazením první společné noci novomanželů
výjimečné postavení. „Herrmann byl patrně prvním autorem, jenž měl odvahu ve svém
románu naplno rozehrát drama svatební noci, a to v té banální podobě, v jaké se
pravděpodobně odehrávalo v řadě měšťanských ložnic." 107 Pavlína Šustrová Žemlu nejen
nezná, ale také jím opovrhuje a cítí к němu odpor. Jak s ním má tedy sdílet společné lože?
Svého manžela jakožto sexuálního partnera proto chladně odmítá. Pepička svého Františka
miluje, nicméně i ona se mu snaží uniknout. Vejvara se ale na rozdíl od Žemly projevuje
v rozhodující chvíli jako muž, který si své manželské právo dobude. Žemla něčeho
takového není schopen, proto odchází do svého pokojíku za krámkem jako poražený.
Theodor Fontane považoval tematiku svatební noci za natolik choulostivou a intimní, že se
jí ve svých dílech blíže nezabývá.
Bez problémů fungující intimní život páru je předpokladem spokojeného soužití.
Manžele Vejvarovy společně strávené noci sblížily a učinily z nich rovnocenné partnery,
jak je patrné z druhého dílu Kondelíkových příběhů. Františkovi dodaly odvahu a mužnost,
Pepičce pak ubraly ostýchavost a změnily ji v dospělou ženu. I když se o sexuálním životě
manželů zpravidla nemluví, jeho existence se všeobecně předpokládá. Výmluvným
dokladem mohou být neustálé narážky příbuzných a blízkých na očekávané rozšíření
rodiny o syny a dcery, které měli mladí manželé co nejdříve zplodit. Takových nepříliš
taktních otázek a komentářů, které uvádějí novomanželky do citelných rozpaků, si Pepička
užila dosytosti. Indiskrétni paní Šustrové však pouhé narážky nestačily, na průběh
svatební noci se zeptala nejen své dcery, ale dokonce přímo zetě: „Nuže, Martínku, lhala
jsem vám? Není Pavlinka jako z alabastru... ? Přesvědčil jste se, že jsem vám ji zachovala
čistou a nevinnou jako lilii? Byl jste šťastný, hodně šťastný dnes v noci? "'°8
Naopak přemíra něžností nebo jejich nedostatek se podílí na manželské krizi.
Melánie hledá úkryt před van der Straatenovými projevy lásky na venkově. Effi se
s Innstettenem nemůže dlouho sblížit, zdá sejí cizí - i ve svých něžnostech. V kessinském
domě mají oddělené ložnice, Innstetten pracuje dlouho do noci. Okresní přednosta je sice
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milý, ale rozhodně není vysněným milovníkem. Ve vztazích mezi partnery chybí vášeň, na
intimnosti nezbývá čas. Podobný model lze najít také v manželství Mathildy Môhringové.
Zde však představuje chladnou polovinu páru ona sama, nikoliv její manžel.

Příběhy Kondelíkovy rodiny ovšem svatební nocí nekončí. Jelikož

Herrmann

zamýšlel napsat zábavné vyprávění o každodenním manželském soužití se všemi drobnými
zádrhely a úskalími, nemohl vynechat také přirozené důsledky partnerského a sexuálního
života - těhotenství a porod. Koneckonců hlavní životní rolí ženy bylo být nejen
manželkou, ale i matkou. I přesto však v literatuře 19. století patřilo oněch devět měsíců
čekání na potomka zakončených jeho narozením zpravidla k tabuizovaným tématům. Šlo
o skutečnosti náležející do čistě ženské intimní sféry. Proto je až s podivem, jak velkou
pozornost spisovatel této tematice věnuje.
Pepiěčin požehnaný stav byl příbuznými a blízkými přijímán jako naprostá
samozřejmost, dokonce nutnost. „V 19. století se mateřství stalo takřka svátostí, proto se
společnost dívala s j istým despektem na ženy bezdětné." 109 Pokud by se mladé ženě
nedařilo dlouho po svatbě otěhotnět, mohla by být tato skutečnost považována za trest,
důkaz disharmonie či narušení manželského vztahu. (Například Effi a Innstettenovi je dáno
zplodit jen jediné dítě, nemožnost dalšího těhotenství lze chápat také jako trest za Effínu
nevěru či jako důkaz nefunkčnosti manželství. Mathilde i Käthe zůstávají bezdětné.)
Porod

našich

prababiček

představoval

vzhledem

к hygienickým

podmínkám

a nedostatečným odborným znalostem asistujících velmi dramatickou záležitost. Dalo by
se říci, že těhotná a zvláště rodící žena stála vlastně vždy ,jednou nohou v hrobě".
Úmrtnost matek a novorozeňat byla mnohokrát vyšší než dnes. I Pepička se proto obává,
že „Vejvarovi umře". Tento okamžik lze považovat za první vážnou starost a bolest, jež
mladého úředníka potkala. Poměrně dlouhý a detailní obraz porodu tak dočasně přerušuje
dosavadní manželskou idylu. Její obnovení na sebe však nenechá dlouho čekat. Aby
Herrmann

odčinil útrapy způsobené oběma manželům bolestivým porodem, nechává

přivést na svět ne jedno dítě, ale hned tři. К dcerce Vejvarových přibudou totiž dvojčátka
manželů Kondelíkových. Rodina se šťastně rozrostla, každodenní idyla může i se všemi
svými drobnými zádrhely vesele pokračovat.
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6.3

I mlčení a náznak mnohé napoví
(Umělecké ztvárnění sexu a jeho důsledků)

Přestože v průběhu 2. poloviny 19. století a zejména na jeho konci dochází к jistému
uvolňování či detabuizaci v chápání a zobrazování lidské sexuality, byla tato tematika
tradičněji orientovanými spisovateli pociťována jako něco, o čem by čtenář neměl být
příliš podrobně zpravován. Téma tělesné lásky bývalo zachycováno většinou velmi citlivě,
až zdrženlivě.

(Výjimku představuje literární moderna

na přelomu

století, jejíž

představitelé věnovali sexualitě ve svých dílech velkou pozornost.) Theodor
a Ignát

Herrmann

Fontane

se stejně jako mnoho jejich současníků vyhýbají otevřenému

zobrazování milostného aktu. Vždyť již pouhé náznaky intimního života byly považovány
za cosi neetického, co porušuje nejen literární, ale i obecně společenskou normu. Proto
spisovatelé využívali často různých ustálených opisů, nejčastěji z oblasti vojenské
(„dobýt", „podlehnout") či přírodní („motýlek, jenž se přiblížil ke květince"). 110 Zatímco
Fontane, ač nezpochybnitelný realista, se líčení milostných okamžiků zpravidla vyhýbá,
překračuje Herrmann ve svém zobrazení intimních scén obvyklé hranice biedermeierovské
měšťanské idyly.

Německý spisovatel nechává snad v každém svém románu proběhnout minimálně
jeden milostný vztah - ať už předmanželský, manželský anebo v podobě cizoložství.
(Výjimkou tvoří jen Stina, kde je intimní sblížení vyloučeno pro trvalé tělesné postižení
hraběte Waldemara.) Ovšem všechny projevy tělesné lásky se odehrávají jakoby „mimo",
„za scénou". Čtenář si mnohdy není ani jistý, zda к nějakým intimnostem vůbec došlo.
Fontane líčí takové situace naprosto nekonkrétně. Nepopisuje, jen jemně napovídá.
Většinou se však zobrazení erotiky vyhýbá zcela. Zejména manželská sexualita nebývá
zpravidla zobrazována vůbec. Nej lepšími Fontanovými pomocníky jsou zkratka a detail.
Vždyť „každý sebenepatrnější detail má jasnou funkci v rámci celého příběhu nebo
problému." 111 Náznak a nedořečenost umožňují zachovávat společenský takt a diskrétnost.
Zobrazení milostného aktu se omezuje jen na několik málo v podstatě nevinných vět:
Melánie

110
111
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a šeptal jí slova tak omamná a sladká, jako byl vzduch, který dýchali.""2

V případě

společné noci Lény a Botha úplně postačí věta jediná: „A přitulila se к němu, zavřela oči
a s výrazem svrhovaného

štěstí к němu zvedla obličej. ""3 Nic víc, nic míň. Effi před

intimní chvilkou zavřela oči, uslyšela Crampasúv hlas a ucítila jeho polibky, když však oči
zase otevřela, ocitla se již před domem okresního přednosty, tedy svého manžela. Fontane
soustřeďuje pozornost k tomu, co milostnému aktu předcházelo a co po něm následovalo,
jeho samotný průběh však zůstává utajen.
Často se o vzplanutí vášní dozvídáme pouze prostřednictvím nejrůznějších náznaků
a vodítek, tedy předem, nebo prostřednictvím důkazů a následků tohoto aktu, tedy zpětně.
Mezi signály, jež naznačují intimní chvilku, patří umístění tohoto okamžiku na konec
kapitoly. Pokračování je ponecháno pouze čtenářově fantazii. Effiny procházky by mohly
být považovány za naprosto normální, ovšem jejich intenzita a konání za každého počasí
napovídají, že jí při nich není jediným společníkem pes Rollo. Navíc se Effi pokaždé
„mine" s Roswithou, jež ji má doprovázet. Hmotnými důkazy pak mohou být milostné
dopisy, jejichž obsah však autor většinou záměrně zatajuje. Jistě nešlo o nevinná psaní,
vždyť pro Innstettena znamenaly podnět к výzvě к duelu, tedy vlastně к vraždě,
а к vyhnání milované ženy z domu. Botho lístky od Lény raději spaluje, protože je
považuje za vášnivé a nebezpečné pro své nynější manželství. Nejvýmluvnější potvrzení
existence tělesné lásky představuje následné těhotenství hrdinky, jako tomu je v případě
Melánie. Zcela však postačí také vyjádření pocitů a úvah žen, jež provázejí jejich intimní
sblížení s muži.
Theodor Fontane se často sám vyjadřoval o své averzi к líčení milostných scén,
o údajné neschopnosti je literárně ztvárnit. Milostné vztahy označoval (s úmyslným
dvoj smyslem) za svoji slabost. Proč tomu tak bylo, spisovatel nikdy nevysvětlil. 114
Můžeme se domnívat, že by tato zdrženlivost v zobrazování sexuality mohla souviset
s jeho pověstnou diskrétností, se smyslem pro soukromí a taktem. Roli mohly sehrát
samozřejmě také dobové konvence. Vojtěch Jirát v této souvislosti upozorňuje na možný
vliv biedermeieru. 115 Nicméně nelze souhlasit s tvrzením označujícím absenci konkrétního
líčení intimních scén za spisovatelovu slabost, či dokonce neschopnost. Právě naopak.
Náznaky, zkratky a nedořečenost těmto situacím rozhodně na kouzlu a erotickém náboji
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neubírají. Provokují čtenářovu fantazii к vlastním obrazům a představám. Málo znamená
mnohdy více. Fontane si byl vědom toho, že slohová rafinovanost nespočívá ve
vyumělkovanosti a „zkrouceninách", nýbrž v prostotě a nenápadnosti." 6

Herrmannovy

hrdinky mají sice vždy jen jeden milostný vztah, buď manželský

(Pepička a Nanynka) nebo nemanželský (Pavlína). Ovšem popisu intimních okamžiků
věnuje Herrmann ve srovnání s Fontánem poměrně velkou pozornost. Snad považoval sex
za neopomenutelnou součást běžného partnerského soužití, neboť šťastné manželství
předpokládá spokojenost ve všech oblastech." 7 Otevřenost při zobrazování erotiky
v „kupeckém" románu by pak mohla být dána autorovou snahou působit naturalisticky, až
syrově. Český spisovatel se nezastavuje před dveřmi ložnice novomanželů, ale dovoluje
čtenářům nahlédnout i dovnitř. Ložnice byla přitom v Herrmannově době považována za
tabuizovanou místnost každého měšťanského bytu, za soukromou oblast manželů skrytou
118
cizím očím.
Vcelku podrobně pak Herrmann líčí dívčino zdráhavé chování i manželovu silnou
tělesnou touhu. Používá slova, jež mají sama o sobě určitý erotický nádech. Milence
v očekávání zachvátí „podivné opojení", cosi se v nich „rozbouří", „žhne" a „plane" jim
v očích, rty se jim „rozechvívají", skoro nedýchají nebo jen stěží oddychují, chtějí svou
ženu „uchvátit". Významný je motiv odstrojování nevěsty. Svlékání ze svatebních šatů
nabývá až obřadného charakteru, představuje jakousi předehru к samotnému milostnému
aktu. Autor zdůrazňuje zejména rozepínání těsného živůtku, při němž již novomanželce
pomáhá sám manžel. Motiv myrtového věnečku a jeho snímání tradičně symbolizuje ztrátu
dívčí nevinnosti. Tak je vylíčen průběh svatební noci novomanželů Vejvarových.
Poněkud jinak probíhá svatební noc novomanželů Žemlových. Nechybí

zde

zobrazení mužské touhy spolu s horoucími polibky, ovšem manželské právo zůstane
Žemloví odepřeno. Pavlína mu nedovolí pomáhat při svlékání šatů, natož sejmout jí
z hlavy věneček. Mimomanželský milostný vztah s důstojníkem Plagwitzem je morálně tak
nízký, že jej Herrmann blíže nepopisuje.
Přirozené důsledky sexuálního života zobrazuje český spisovatel poměrně podrobně
a věrně. Těhotenství (dokonce dvojnásobnému) a narození dítěte (dokonce trojnásobnému)
je věnován v podstatě celý druhý díl kondelíkovské historie. Samotný porod zde sice není
116
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líčen přímo z perspektivy budoucí matky, nicméně i její sténání a naříkání ozývající se
z vedlejšího pokoje zní Vejvarovým uším nečekaně drasticky. „Bylo mu, jako by se mu
život vracel, když se Pepička po chvíli zas ozvala. Dýše tedy, žije, neodešla od něho. Ale
trpí, duše ubohá. (...) Vejvara již nepočítal jednotlivé steny...Bylo

mu teď, jako by mu
9

spánky projížděl žhavý drát, každá jeho čiva byla rozbolavěna... ""

Herrmann se zde na

několik chvil odklání od běžné měšťanské idyly, a to způsobem, jenž je velmi blízký
naturalismu - člověka vidí v jeho fyziologické podstatě. Dagmar Mocná označuje Ignáta
Herrmanna za jednoho z prvních českých autorů (ne-li zcela prvního), kdo zachytil průběh
narození dítěte s drsnou dokumentárností.' 20 U Theodora Fontana se s detailním líčením
průběhu porodu nesetkáme, ačkoliv se Effi i Melánie matkami stávají. Tento choulostivý
okamžik byl pouze naznačen.
Ovšem nelze tvrdit, že Herrmann popisuje sexuální život včetně jeho důsledků zcela
otevřeně a se všemi detaily. Zdrženlivost (alespoň z dnešního pohledu) je charakteristická
i pro něj. Sice nechává manžele, aby své vyvolené horoucně a vášnivě líbali, ovšem jejich
polibky nikdy nepřekročí oblast hlavy, rukou a ramen. S Fontánem jej spojuje mimo jiné
to, že veškerá líčení intimních chvil končí v okamžiku bezprostředně předcházejícím
samotný milostný akt. Také v Hermannových

dílech dochází к intimnímu sblížení často

až na konci - ovšem nikoliv v závěru kapitoly, nýbrž celé knihy. (Kromě Vdavek Nanynky
Kulicliovy a Otce Kondelíka a ženicha Vejvary se s tímto zakončením setkáme také
v dalších Herrmannových dílech, jako např. v povídce Artur a Leontýna či Z notýsků
Pavla Čamrdy.)

Theodor Fontane a Ignát Herrmann se při zobrazování erotiky a sexuality v mnohém
podobají. Oba jsou ovlivňováni dobovými konvencemi, uměleckým realismem, ale
i biedermeierem. V jejich dílech sice vystupují milenecké páry, které se dokonce ocitají ve
středu dění, avšak při líčení jejich intimního sblížení spisovatelé úmyslně nepřekračují
určité hranir.e diskrétnosti. Díla obou autorů vynikají v tomto

směru

nápadnou

nedořečeností. Přestože německý spisovatel choulostivé scény raději zamlčoval nebo je
zkracoval na minimum, působí ve srovnání s Hermannovými

pohledy do měšťanských

ložnic daleko smyslněji a originálněji. Český prozaik mohl ve své době působit jistě
nekonvenčně, dokonce průkopnicky (zůstaneme-li v rámci měšťanské idyly). Vždyť i ty
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Herrmann, I.: Tchán Kondelík a zeť Vejvara. Praha, F. Topič 1926, s. 384.
Srov.: Mocná, D.: Případ Kondelík. Epizoda z estetiky každodennosti. Praha, Karolinum 2002, s. 149 - 150.
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z dnešního pohledu naprosto cudné detaily mohly tehdy působit silně eroticky a soudobé
zamilované romány vrcholily zpravidla svatbou, popřípadě překročením prahu nového
manželského příbytku. 121 Nicméně současnému čtenáři může zobrazení milenecké touhy
připadat poněkud povrchní a stereotypní, nápadně připomínající populární četbu pro ženy
a dívky. Líčením tabuizované tematiky těhotenství a zejména průběhu nelehkého porodu se
Herrmann ocitá za hranicemi běžné idyly, přibližuje se naturalismu a jeho fyziologickému
vidění člověka.

121

Srov.: Mocná, D.: Případ Kondelík. Epizoda z estetiky každodennosti. Praha, Karolinum 2002, s. 146.
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7. „Padlá" žena
7.1

Za vším hledej ženu
(Nevera v manželství)

Už zmíněná dvojí morálka obvyklá před sňatkem se plně uplatňovala také v oblasti
mimomanželských vztahů. Manželská nevěra byla sice v každém případě nežádoucí,
důsledky z ní vyvozované měly však pro každé pohlaví odlišný charakter. Mužova nevěra
byla společností mlčky tolerována. Budila pozornost, až když od základů narušovala
rodinné soužití. Dokonce i manželka dokázala odhodit svou hrdost a přivřít před
mimomanželským poměrem svého muže obě oči, neboť na něm byla hmotně zcela závislá
a téměř neschopná uživit se sama. Jinak tomu bylo při odhalení nevěry ženiny. Provinění
manželky sice už nevedlo к jejímu zazdění jako kdysi, avšak společnost se postarala o to,
aby svůj morální poklesek řádně pocítila. Cizoložství se stávalo nej častější příčinou
oficiálního zrušení manželství. Rozvedená žena byla společností jednoznačně odsouzena,
nesměla vychovávat své děti a společnost jí opovrhovala.

Ani v jednom z děl, jimiž se zabýváme, se nesetkáme s nevěrným manželem, naopak
ženy nevěrnice se objevují hned tři - Herrmannova Pavlína a Fontanovy Effi a Melánie.
Nevěra patří také v řadě dalších próz německého spisovatele к centrálním motivům (např.
Graf Petöfy čili Hrabě Petöfy, Unwiederbringlich čili Nenávratně). Ani u Herrmanna není
tato tematika ojedinělá (např. soubor Rodiny a rodinky), převládá zde však humorné
ladění. Snad je tomu tak proto, že ženy byly v manželství častěji nespokojeny než muži,
neboť se mnohdy zcela neztotožnily s rolemi, jež je uzavíraly v domácnosti a omezovaly
jejich svobodu. Bez manžela totiž vdaná žena nesměla vyjít do společnosti a navázat
známost či přátelství, nemohla být samostatným člověkem. Tvořila jen jakýsi doplněk
svého muže. Snad se Theodor Fontane a Ignát Herrmann věnují nevěrným manželkám
a nikoli manželům právě proto, že pro ženy měla nevěra daleko horší důsledky. Snad chtěl
český prozaik svou morálně prázdnou a navíc nevěrnou Pavlínou vytvořit protiklad
к Martinu Žemlovi a německý spisovatel pak Effi a Melánií vyjádřit celoživotní zájem
o ženy lidské, tedy chybující a hřešící. Jeho Meluzíny prožívají nesmiřitelný konflikt mezi
neustálými požadavky plynoucími ze společenských konvencí a vlastními touhami. Tento
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rozpor pak vrcholí právě manželčinou nevěrou. Mimomanželský poměr má u obou
spisovatelů rozdílné příčiny, průběh, význam a konečně i důsledky. Oba nás však
nechávají nahlédnout do budoucnosti svých hrdinek a hrdinů dříve, než к nevěře skutečně
dojde.

7.2

Než dojde к nevěře
(Předznamenání budoucnosti)

Především Theodor Fontane ve svých románech nešetří náznaky a drobnými detaily,
které napovídají, jakým směrem se bude další děj ubírat. Jako prostředek odkazu
к budoucnosti využívá často podobenství. Stejně tomu je také při zobrazování nevěry
a jejích následků. Ani nevěra totiž nepřichází jako blesk z čistého nebe.
Román Effi Briestová je výmluvnými náznaky a symboly přímo nabit. Celá řada
situací, dialogů, vět, ale i jednotlivých slov svým významem odkazuje к něčemu, co se
teprve stane. Uveďme alespoň několik příkladů. Ještě doma v Hohen-Cremmen potápí Effi
při hře s kamarádkami slupky z angreštů. Za doprovodu smutné písně připomíná tento
zdánlivě naprosto nedůležitý čin utopení vinice. Kdysi dávno lidé totiž trestali nevěrné
ženy právě shozením do moře. Před svatbou a před odchodem z domova si dívka ve své
bujné fantazii představuje, jaký život ji jako paní okresní přednostovou čeká. Tyto sny
potvrzují Effínu dětskou duši a jejich ostrý kontrast se skutečností předznamenává nepříliš
šťastný život mimo domov. Dokonce i líčení Effina svatebního dne odkazuje svými na
první pohled nicotnými detaily к nepříliš šťastné budoucnosti. Takovými náznaky jsou
drobné úvahy o příliš vřelém citu jako příčině lidského ztroskotání, dále pak nevěstin
vzhled při svatebním obřadu. Effi působila „zpola jako dítě, a pak zase velmi sebevědomá
a nikterak

ne tak skromná, jak

by se vedle takového

muže slušelo. "122 Už tato

charakteristika dává tušit, že se Effi na roli vážené paní okresní přednostové příliš nehodí.
Pan a paní Briestovi spolu několikrát hovoří o své dceři a tyto dialogy, i přes vzájemné
ujišťování se o správnosti sňatku, signalizují, že šťastná budoucnost jejího manželství není
zcela j istá.
Také Effín nový domov, městečko Kessin, jeho obyvatelé a zejména strašidelný dům
s Číňanem na mladou manželku neudělaly dobrý dojem. Už první den v tomto prostředí
dává tušit pocity stísněnosti, strachu a samoty, které bude Effi prožívat. V Kessinu pak
122

Fontane, T.: Effi Briestová. Praha, S N K L H U 1954, s. 55.
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paní okresní přednostová hraje v rámci společenské zábavy hlavní roli v divadelní hře, na
jejíž inscenaci se významnou měrou podílí major Crampas a jež nese velice výmluvný
název: „Krok z cesty". Stejně tak Effi za nějaký čas poté schází z cesty řádné manželky.
Také osud jejího milence je možno tušit už několik let před jeho naplněním. Kdysi dávno
mu jakousi cikánkou byla násilná smrt předpovězena, on této věštbě věří: „Pokládám za
jisté, že umřu pořádnou a doufám počestnou smrtí vojáka. "123 A skutečně přichází o život
výstřelem z Innstettenovy pistole. Mnohokrát je také zmiňována zvířecí věrnost jako
protiklad к často nestálé věrnosti lidské. Častý motiv houpání spojený s pocitem nebezpečí
náhlého pádu lze dávat do souvislosti s Effiným pozdějším životem ve lži, která může být
kdykoliv odhalena a znamenat pro ni pád v očích jejího manžela i společnosti. A vlastně
celý Effin život připomíná nebezpečné houpání - po rychlém vzestupu následuje pád.
V próze Cizoložnice lze manželčinu budoucí nevěru tušit již od samého počátku.
Komerční rada van der Straaten si je plně vědom toho, že by mu jeho krásná žena mohla
být nevěrná, i když mu k tomu doposud nezavdala jedinou příčinu. Její zradu očekává
každý den. Vždyť „paroháčství" je v jeho rodině dokonce dědičné. Jako „memento mori"
si nechává z Benátek přivést kopii obrazu L'Adultéra čili Cizoložnice před Kristem od
italského malíře Tintoretta. Zobrazení nevinně vinné ženy přesně vystihuje rozpoložení,
v němž se Melánie (i Effi) brzy ocitne. Melániina starší dcera Lýdie zaujímá k Rubehnovi
od prvního setkání odmítavý postoj. Je vážná a zádumčivá, jako by její oči viděly do
budoucnosti rodičů, jako by tušila, že Ebenezer Rubehn zničí zdánlivě spokojenou rodinu
a připraví ji o matku. Při jednom ze společně trávených odpolední hází Melánie svému
manželovi na uvítanou míč, který však končí v rukou pohotového Rubehna. Onen míč snad
symbolizuje štěstí, o něž mladý muž komerčního radu „oloupí". Nejen výtvarné umění, ale
i hudba může leccos naznačit. Například slova „Kam nás to nese"'24 z písničky znějící při
plavbě na loďce vyjadřují neklid ozývající se v srdci paní van der Straatenové.

(Detail, symbol a podobenství jako předznamenání budoucího děje najdeme
i v dalších

Fontanových

dílech. Chytrá Korinna předstírá, že čte Leopoldu Treibelovi

z ruky, co jej čeká. Předpověď, kterou úmyslně formuluje tak, aby Jennina syna přiměla
к sňatku, se nakonec opravdu naplní. Mathilde se svými záměry netají, plány jí do
podrobností vycházejí. Dokonce i smrt manžela Huga, která je předčasně ukončuje, byla

123
124

Tamtéž, s. 151
Fontane, T.: Cizoložnice. Praha. Lidové nakladatelství 1970, s. 74.
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předpovězena. „ Waldenstein kann sich nach einem neuen Bürgermeister

umsehn, "125

poznamenal polský hrabě při návštěvě tohoto města. Botho von Rienäcker bude mít Lénu
Nimptschovou navždy ve svém srdci, jak to naznačuje známé přísloví o vlasu, který
svazuje. Tato láska ale naplnění nedojde, svědčí o tom nejen jejich vzájemné rozhovory,
ale i například rozbitá soška malého Amorka, kterou milenci vidí na jedné ze svých
procházek, nebo názvy lodí, jež si vybírají ke společným projížďkám (Léna dává přednost
„Pstruhovi" před „Nadějí", neboť naději sama nemá). Píseň „Zda vzpomínáš" dává tušit, že
oběma zůstanou jen krásné vzpomínky.)

Ignát Herrmann naznačuje budoucí události také, ovšem ne v takové míře a tak
vynalézavě a symbolicky jako Fontane. Manželskou nevěru a její důsledky, a tudíž i osud
hlavního hrdiny, lze přesto dobře tušit. Už první zmínka o lajtnantu Plagwitzovi napovídá,
že z Pavlínina srdce tak docela vymazán nebyl. Protikladnost Žemly a jejího mužského
ideálu také nemůže zůstat bez následků. Plagwitz je Žemlovi odporný a protivný už při
náhodném setkání, aniž má sebemenší tušení, co ho s Pavlínou spojuje. Jako věštkyně se
jeví posluhovaěka Randová, která svými radami a varováním naprosto přesně vystihuje
budoucnost svého pána: „Já nemám strach, že mě snědí, milostpane, ale jich někdo sní,
milostpane, a až jim budou koukat jenom nohy, pak si vzpomenou na starou Randovou. ",26
Randové připadalo, „že pán jest obklíčen něčím nemilým, nepříjemným, že se nad jeho
hlavou něco stahuje, - a to ode dne jeho nešťastné svatby. "I2? Předznamenáním Žemlová
smutného osudu by mohla být také samotná skutečnost, že je kupcem. Vždyť oba jeho
principálové skončí v podstatě tragicky. Bezcitný Rorejs zkrachuje a spáchá sebevraždu,
vypočítavého Štěrbu učiní jeho dcera Antonie, jež se měla stát Martinovou manželkou,
otcem svobodné matky a dědečkem nemanželského dítěte. Žemlův nešťastný život v sobě
v podstatě spojuje oba tyto osudy. Autor také často vstupuje svými komentáři do děje,
a naznačuje tak „další průběh dějové linie, jako např.: Žemla netušil, ubožák, kterak ve
lhůtě kratší dvacetičtyř hodin zřítí se tento povětrný zámek ve smutné rozvaliny..." 128
Do budoucnosti odkazují často i závěry jednotlivých kapitol, jež vyznívají jako vyjádření
Martinova neštěstí, ztráty iluzí a tragického konce.

' " F o n t a n e , T.: Mathilde Möhring. Berlín, Výmar, Aufbau - Verlag 1971, s. 102. „Woldenstein se může

poohlédnout

po novém starostovi." (Překlad M. K.)
,26
Herrmann, I.: U snědeného krámu. Praha, SNKLHU 1953, s. 205.
127
Tamtéž, s. 412.
128
Haman, A.: Žánrový realismus v české próze v 2. pol. 19. století. In: Realismus a modernost. Praha, Nakladatelství
Československé akademie věd 1965, s. 70.

-70-

7.3

Když věrnost nestačí...
(Příčiny a průběh nevěry)

Melánie i Effi stále hledají štěstí, které jim však po boku jejich partnerů uniká. Ani
jeden z manželů své ženě nerozumí, nedokáže proniknout do jejího světa a splnit její přání.
Innstetten svou manželku Effi pro práci zanedbává, to Melánie si na nedostatek zájmu ze
strany van der Straatena stěžovat nemůže, ale jeho projevy lásky ji spíše obtěžují. Zůstává
osamělá nikoliv navenek, ale ve svém nitru. Příjezd Ebenezera Rubehna do berlínského
Tiergartenu a majora Crampase do Kessinu znamená pro obě ženy změnu.
Melánii se Rubehn líbil vlastně ještě dříve, než ho blíž poznala. Už z fotografie je
patrné, že je to přesně její typ - mladý, dobře vypadající, distingovaný muž. Společně
prožité chvíle ji přesvědčí o jeho jemných způsobech, ale zejména o schopnosti pozorně
naslouchat, vcítit se a porozumět. To komerční rada nikdy nedokázal. Za zmínku stojí také
jejich spřízněnost, pokud jde o umění, jež hraje v celém díle nezanedbatelnou roli. Van der
Straaten je milovníkem obrazů, kdežto Melánie a Rubehn dávají jednoznačně přednost
kouzlu hudby. Mezi milenci vzniká velice silné pouto, jež má za následek stále se
prohlubující odcizení manželů van der Straatenových. Zůstat s komerčním radou se pro
Melánii stává nemyslitelné. „ Musím pryč, pryč nebo umřu hanbou a žalem. ",29 Trpí
melancholií a nervovými záchvaty. Van der Straatena odmítá. Touží po samotě, klidu
a Rubehnově blízkosti.
Effi není na rozdíl od Melánie postarším a ženatým Crampasem na první pohled
okouzlena. Uznává však, že by pro ni mohl znamenat změnu, vytrhnout ji ze všední
každodennosti, přinést do Kessinu nový život. Společné vyjížďky ji přesvědčí nejen
o Crampasově zábavnosti a kavalírství, ale také o jeho zálibě v pomluvách, o jeho
nespolehlivosti a bezzásadovosti. Podobně jako v případě Rubehna a van der Straatena,
představuje i major Crampas protiklad k Effinu manželovi. Innstettenova čestnost mu byla
cizí: „Nějakému příteli pomoci a za pět minut potom ho podvést, to byly věci, které se
s jeho

pojmem

cti

velice

dobře

snášely.

Činil jedno

i

druhé

s neuvěřitelnou

dobromyslností. "I3° Přílišné respektování pravidel a zákonů mu připadá nudné. S mladou
paní přednostovou jej rovněž spojuje touha po dobrodružství a změně. Effi majora
Crampase nikdy nemilovala, ovšem imponovala jí jeho naprostá povahová odlišnost od
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Innstettena. Zajisté sehrála svou roli i Crampasova dokonalá znalost žen a schopnost vnutit
druhým svou vůli. Ani Effi pro něho neznamenala lásku, nýbrž čistou vášeň.
Před samotnou nevěrou i v jejím průběhu se naplno projevují Effiny „meluzíní" rysy.
Zradě manžela se sice brání, přeje si, aby kolem ní Bůh „vystavěl zeď", jež by ji ochránila,
ale všechno je marné. Zpěv mořské panny a vidina severní záře nad ní získávají moc a Effi
se z jejich tajemného kouzla nedokáže vymanit. „ Tak žila dále, dnes, protože na tom nic
nemohla změnit, zítra, protože na tom nic změnit nechtěla. Zakázané, tajemné mělo nad ní
svou moc. "131 Nevěra „dceru vzduchu" mění. Naučila svobodnou a otevřenou dívku
přetvářce a lži, jež nikdy předtím neznala a nemusela použít. Effi trpí, touží vztah
s Crampasem ukončit, ale chybí jí potřebná síla. Ráda se nechávala unášet proudem, zápas
a odpor, to nebylo nic pro ni. Effi tuší, jak její jednání může skončit, svou budoucnost si
nezkrášluje, i její svědomí jí napovídá: „Effi, jsi ztracena. "

Milenec Herrmannovy

ш

Pavlíny Šustrové není, podobně jako Crampas, žádný

výjimečný muž. Plagwitz nevyniká šlechetností či smyslem pro čest, ba dokonce ani
dokonalým zevnějškem. S Crampasem jej pojí kavalírství, které však u Plagwitze působí
zcela nacvičeně a strojeně. Pavlínu však není potřeba jakkoliv okouzlovat, snad každý by
byl v danou chvíli pro ni lepší než Žemla. Plagwitz je navíc její staronovou „láskou", kdysi
to byl muž jejích snů, jedna z kapitol „loveckých výprav" paní Šustrové: „ ...uměl nejlépe
tančiti, nejpříjemněji se dvořiti, nejlíbezněji, nejsvůdněji se usmívati. (...) ...jen on, on byl
jediný, jemuž by Pavlína rozuměla. "

ш

Jenže důstojník se nemohl oženit bez kauce od

nevěsty, Šustrovy peníze neměly, Plagwitzovo dvoření tedy neúspěšně skončilo. Pavlína
považuje opětovné setkání s bývalým poručíkem za řízení osudu. Zlý osud jí jejího
Plagwitze kdysi vzal a místo něj nastražil Žemlu, ale teď jí ho vrací zpět. Vztah
s Plagwitzem není pro Pavlínu únikem ze strachu a samoty jako pro Effi, ani cestou ke
smysluplnějšímu životu jako pro Melánii, nýbrž naplněním jejích erotických tužeb, nikoliv
tedy uspokojením srdce a duše, ale pouze těla. Pavlínin význam pro Plagwitze spočívá
v témž.

l31

Tamtéž, s. 200.
Tamtéž.
133
Herrmann, I.: U snědeného krámu. Praha, SNKLHU 1953, s. 277.
l32
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7.4

O vině a nevině
(Tíha hříchu)

Melánie, Effi a Pavlína se svým cizoložstvím jistě dopouštějí činu, který nelze
z morálního hlediska schvalovat. Jednoznačně odsoudit jej však také nemůžeme. Pohled na
jejich provinění je rozhodně jiný než jen černobílý. Nejde tedy pouze o protiklad dobra
a zla či viny a neviny. Po vydání Cizoložnice byl Fontane kritikou často napadán za to, že
zde nevěru ženy schvaluje, ba oceňuje. Takové tvrzení by bylo matoucí a příliš
zjednodušující. Sám spisovatel reagoval takto: „Soll die Kunst den Moralzustand

erhalten

oder bessern, so haben Sie Recht, soll die Kunst einfach das Leben widerspiegeln, so habe
ich Recht. "134 Fontane chtěl umělecky ztvárnit předlohu z reality, chtěl zachytit výsek
života jedné skutečné ženy tak, jak opravdu proběhl, ne soudit či vychovávat. Na druhou
stranu je však názor tehdějších kritiků, s ohledem na dobové konvence, pochopitelný.
Téma nevěry bylo považováno za narušení samotné existence společenských norem, proto
se všeobecně očekávalo, že bude začleněno do jednoznačného hodnotícího kontextu, tedy
odsouzeno. Nedostatečnost nebo dokonce nepřítomnost tohoto hodnocení vzbuzovala
přirozeně pohoršení. 135 Ignát Herrmann ukazuje Pavlínu Šustrovou jako osobu bez
morálky a svědomí, hodnotí ji tedy jednoznačně negativně. Nicméně i ona je obětí.

Nevěry Effi a Melánie jsou jakoby předurčeny osudem: přičiněním druhých se
vdávají bezmála ještě jako nevinné děti, manželství je neuspokojuje, avšak podřizují se
a hrají roli vyžadovanou od nich společností, strádají a trpí, ale touha po štěstí, svobodě
a lidskosti je neopouští... Nevěra vlastně odkrývá skutečnou pravdu o jejich manželství,
která zůstávala okolí většinou skryta, upozorňuje na nefunkčnost svazku. Fontane své
hrdinky nesoudí. Neoslavuje je, avšak ani nezavrhuje. Dává jim podobu „nevinně
vinných". Obě se velmi podobají ženě vyobrazené na Tintorettově obrazu L'Adultéra, tedy
Cizoložnice před Kristem, který si van der Straaten dává poslat jako památku na cestu do
Benátek. (V originále je román podle tohoto obrazu dokonce pojmenován.) I ona zhřešila,
avšak v její vině se skrývá tolik nevinnosti. „ ...všichni ji znovu a znovu přesvědčovali, že

134
Cit. podle: Nürnberger, H.: Fontanes Welt. Berlin, Siedler 1999, s. 573. „Má-li umění udržet nebo zlepšit stav
morálky, pak máte pravdu, má-li umění jednoduše zrcadlit život, pak mám pravdu j á . " (Překlad M. K.)
135
Srov.: Macura, V.: Sen o rozkoši. In: Český sen. Praha, N L N 1998, s. 173.

-73-

je špatná. A ona tomu teď věří nebo aspoň věřit chce. Ale její srdce se tomu brání a zdráhá
se to připustit...

"I36

Stejně tak ani Melánie ani Effi nepociťují skutečnou vinu. „ ...člověk může být věrný,
i když je nevěrný. A nevěrný třeba právě proto, že je poctivý,"'37

říká Melánie. Právě

poctivost, její vlastní zákon, jí brání v tom, aby po boku svého muže žila v přetvářce a lži
dál. „ Chci odejít, ale ne proto, že bych se cítila vinna, nýbrž z hrdosti, chci pryč, abych
zase našla sama sebe. Nemohu již déle snášet ten malý cit, který lpí na každé lži. Chci žít
zase s otevřenýma očima a vidět jasné vztahy (...) Chci zase držet hlavu vzhůru a naučit se
znovu cítit. ",38 Melánie vlastně stojí morálně mnohem výš než van der Straaten, který se
žádného cizoložství nedopustil. Effi pocit viny ve skutečnosti netíží. Trápí ji strach
z prozrazení nevěry a zejména stud - ovšem jen za to, že se snížila ke lžím. Za svůj
poklesek se nestydí, svého činu vlastně nelituje, alespoň ne upřímně a v dostatečné míře.
A právě to ji děsí. Zdá se jí, že v její duši není něco v pořádku, že jí chybí „ten správný
cit". Upozorňuje tak na svůj další rys společný s mytickými Meluzínami.

Ani Pavlína Šustrová nepociťuje vinu či lítost. Na rozdíl od Fontanových hrdinek jí
však chybí jakýkoliv náznak svědomí. Absence pocitu provinění je produktem absolutní
bezzásadovosti. Nelze ji tedy charakterizovat jako nevinně vinnou, byť je vlastně loutkou
v rukou své matky. Pavlína postrádá jakékoli výrazně pozitivní vlastnosti. Nestydí se za
to, že se přetvařuje a svému manželovi i matce do očí lže, protože nezná stud ani jiná
morální pravidla. Nezastaví se před ničím. Proto neváhá pokusit se Žemlu svést, a podstrčit
mu tak to, „ co vzklíčilo z nedovoleného sloučení,

z hanby a hříchu. Běželo o Žemlův

podpis na falešnou listinu - ten podpis měl mu býti vylákán. ",39 Pavlínino nemanželské
dítě se mělo stát jeho potomkem. Tato žena ze sobeckých důvodů tedy chce setrvat ve
svazku s mužem, který je jí až odporný. Důvodem je tedy její „sobecká sebeláska, láska
к pohodlí, к lehkému, bezstarostnému, neunavujícímu životu... (...) ...kde najde někoho, kdo
by se o ni postaral? "140 Takovou almužnu však musí Žemla odmítnout, jeho hrdost mu
nedovolí po tak dlouhé době odmítání Pavlíniným svodům najednou podlehnout.

136

Fontane, T.: Cizoložnice. Praha, Lidové nakladatelství 1970, s. 16.
' " T a m t é ž , s. 104.
138
Fontane, T.: Cizoložnice. Praha, Lidové nakladatelství 1970, s. 111
139
Herrmann, I.: U snědeného krámu. Praha, SNKLHU 1953, s. 503.
140
Tamtéž, s. 457.
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7.5

Trest je nemine...
(Důsledky nevěry)

Fontane

ve

svých

románech

vyjadřuje

na

jedné

straně

pochopení

pro

slabosti a provinění žen a zpochybňuje tím dávno přežité, ale stále platné společenské
normy. Na druhé straně však tyto normy nezavrhuje, neboť jeho hrdinky rozhodně
nezůstanou následků svého jednání ušetřeny. Důsledky mohou být různé - rozvod,
ponížení, pohrdání, distancování se, odnětí dětí, v krajním případě i duel manžela
s milencem. Morální odsouzení žen bývá tím ostřejší, čím více se jejich mužské protějšky
považují za reprezentanty společenského pořádku, čím více lpí na konvencích a pravidlech.
Proto za svůj poklesek nejvíce platí Effi Briestová. Její manžel je muž principů
a zásad. Mínění společnosti pro něho hraje nepředstavitelně velkou roli. Zakládá si na své
cti a váženosti. Po objevení manželčiných milostných dopisů se cítí uražený a nešťastný,
ale přiznává, že svou ženu nechce ztratit, neboť ji stále miluje. Uvědomuje si, že kdyby
ony důkazy cizoložství nalezl o pětadvacet let později, byl by sedmdesátiletým mužem
a jakákoliv pomsta by byla holým bláznovstvím. Přesto však nyní nebere v úvahu ani
dlouhou dobu, která od nevěry uplynula, ani tzv. teorii promlčení. Vyhání Effi a nechává ji
napospas osudu. Ničí tak ji i sebe.
Třebaže Innstetten necítí к majoru Crampasovi nenávist ani potřebu pomsty, vyzývá
jej к duelu, v němž Crampas umírá. Životní štěstí okresního přednosty je tak zničeno
vlastně dvakrát. Jediným rozhodnutím ztratil manželku a matku své dcery a stal se mužem,
jehož ruka vzala život jinému člověku. Fontane

zde naznačuje pochybnost stále

přežívajících společenských konvencí, které omezují svobodu lidí. „Člověk není jen
jednotlivcem, člověk náleží nějakému celku a na ten celek musíme mít stálý zřetel, jsme na
něm zcela závislí. (...) ...tyranisující nás společenské Něco, to se neptá po něčím kouzlu ani
po lásce ani po promlčení. "Nl

Innstetten je přesvědčen o nesmyslnosti této komedie,

nicméně v ní pokračuje. Nemá na vybranou. Jelikož se svěřil příteli Wüllersdorfovi a učinil
z n ě j svědka neštěstí, které ho potkalo, stalo se jeho osobní tajemství věcí veřejnou.
Okresní přednosta musí jednat, je nucen pomstít svou čest, dohrát onu komedii až do
hořkého konce. Vrcholem vynuceného představení je způsob výchovy dcery Aninky, již
Innstetten pro setkání s Effi „vycvičil jako papouška" slepě opakujícího naučené fráze.

141

Fontane, T.: Effi Briestová. Praha, S N K L H U 1954, s. 273.
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Aninčino neustálé „ó jistě, jestliže dovolíš"142

přivede Effi na pokraj zoufalství. Teprve

v tomto okamžiku naplno vyznívá „malost" jejího bývalého manžela. „Myslela jsem, že má
ušlechtilé srdce a cítila jsem se vedle něho vždycky tak malá; ale teď vím, že on je takový;
on je malý. A protože je malý, je ukrutný. Všechno, co je malé, je ukrutné. (...) Hnusí se mi,
co jsem udělala, ale co se mi hnusí ještě víc, to je vaše ctnost, ",4S přiznává Effi.
Také pan a paní Briestovi nejprve nedokáží odolat společenskému tlaku. Sice svou
dceru částečně finančně podporují, ale domů se vrátit nesmí. Chtějí tak veřejně odsoudit
její poklesky. V Effině životě rozvedené ženy lze vysledovat jisté mučednické rvsv: žije
v izolaci na okraji společnosti, velice skromně a osamoceně (jen s dřívější služebnou
Roswithou, nyní jedinou věrnou duší, a psem Rollern), trpí vážným onemocněním
i touhou po setkání s dcerou, které ji nakonec málem zabíjí. Podstatnou roli hraje také
motiv Evy, první ženy, a Marie, Matky boží 144 . Ne nadarmo je dílo v některých vydáních
doplněno podtitulem „Život podle křesťanských obrazů" 145

Theodor

Fontane

mísí

v postavě Effi Briestové nevinnost Panny Marie s Evinou hříšností. Effi tak ztělesňuje
ideál čistoty i kouzlo svůdkyně. Její životní pouť směřuje od dětské nevinnosti ke spáchání
hříchu, za nějž pak několik let tvrdě pyká. Po dlouhém pokání přichází vytoužené spasení návrat do Hohen-Cremmen a pokojná smrt, jež se jí jeví jako trest za nevědomou chybu.
K Melánii byl osud shovívavější. Důvodem je snad i skutečnost, že van der Straaten
rozhodně nelpí na smýšlení a názorech společnosti do takové míry jako Geert von
Innstetten. Právě naopak. Nechce Melánii poučovat ani v ní vyvolávat výčitky svědomí.
Proto je ochoten na její nevěru zapomenout, dokonce by přijal za své i dítě, jež jeho
manželka čeká s Rubehnem. „ Všichni ti kazatelé morálky, co jich kdy v dějinách

bylo,

tyhle záležitosti obludně nafukují, a my jsme tak hloupí, že to po nich papouškujeme,

",46

tvrdí van der Straaten. Jenže Melánie dobře ví, že nikdo nedokáže opravdu zapomenout.
Vinu nelze smazat. Za odchod od manžela a veřejné přiznání vztahu s Rubehnem je
společností odsouzena, proto odjíždí. Po návratu do Berlína má jen několik přátel.
Dokonce vlastní sestra se s ní pod vlivem svého manžela dlouho neodvažuje stýkat. Nic
však netrvá věčně. „Lidé se opět začali o ně zajímat, začali je zvát na návštěvy a dokonce
i ti, kteří měli původně škodolibou radost z Rubehnova finančního
142
143
144

bankrotu (...) vzali teď

Fontane, T.: Effi Briestová. Praha, S N K L H U 1954, s. 314.
Tamtéž, s. 315.
Srov.: Ziegler, E. - Erler, G.: Theodor Fontane - Lebensraum und Phantasiewelt. Eine Biographie. Berlin, Aufbau

1997.
Autorem tohoto označení j e německý kunsthistorik Peter Klaus Schuster; v originále podtitul zní: „Ein Leben nach

145

christlichen Bildern."
146
Fontane, T.: Cizoložnice. Praha, Lidové nakladatelství 1970, s. 109.
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volky nevolky mladý hezký pár na milost s překvapujícím odůvodněním, že ,,jsou přece tak
šťastní a tak chytří (...) a tolik se mají rádi. "I4? Právě láska byla jedním a týmž
argumentem, který se přičinil o jejich odsouzení i omilostnění, nakonec i van der Straaten
oběma odpouští. Nicméně svou starší dceru Lýdii Melánie ztratila navždy.

Pavlína i paní Šustrová přicházejí o to, po čem obě nejvíc toužily - o hmotné
zajištění a bezstarostný život. Prozrazení dceřiny nevěry způsobuje paní Šustrové
opravdový šok. Podváděla Žemlu a sama byla nakonec podvedena, a to vlastní dcerou!
Sebejistá matka se zde ukazuje najednou v jiném světle. Působí jako osoba, jež ztratila
všechno, na čem dosud stavěla, jako osoba zcela vykořeněná, bez perspektiv. Její
„vstupenka" do bezstarostné budoucnosti, její jediný triumf - dobře vypadající dcera - se
své matce odvděčila, jak nehůř mohla. Stala se z n í nevěstka. Existuje jen jedna možnost,
jak uniknout zlým jazykům a společenskému opovržení - útěk. Proto se Šustrovy co
nejrychleji stěhují. Pavlíně však navždy zůstane punc ženy s nemanželským dítětem.
S tímto znamením jen těžko sežene bohatého ženicha. Snad bude Pavlínin osud
opakováním či variací životního příběhu její matky, i ona totiž - jako kdysi matka pravděpodobně zůstane s dítětem sama. Sny obou o zajištěné budoucnosti se rozplynuly.

Motivace к nemanželskému poměřuje pro Melánii, Effi i Pavlínu tedy stejná - život
s manželem, jenž n e o d p o v í d á jejich přáním a touhám. V případě manželů Žemlových nelze
ani mluvit o nešťastném soužití, neboť jejich manželství prakticky nikdy nezačalo, bylo
uzavřeno jen čistě formálně. Všechny volí za milence muže, kteří mají ty vlastnosti, jichž
se jejich zákonným partnerům nedostává. Opak však neznamená nutně klad. Svědky
mimomanželských vztahů a důvěrnicemi cizoložnic se stávají ženy na jiném stupni
společenského žebříčku (Effina Roswitha a Melániina Anastázie), nebo se nevěrné ženy
nesvěřují nikomu (Pavlína). Nevěra mění, byť rozdílným způsobem, obě

Fontanovy

hrdinky, Pavlína zůstává ve své podstatě stejná. V důsledku cizoložství se však, stejně
jako Melánie, stává matkou. Dvě manželství tedy po prozrazení nevěry krachují, jedno
bylo rozbito již na počátku. Melánie opouští manžela z vlastní vůle, Effi a Pavlína jsou
donuceny vnějším tlakem. Rozvod ovlivňuje životy všech hrdinek - na jedné straně přináší
ulehčení, na druhé ale znamená pokles v očích společnosti, zpřetrhání pout s vlastními
dětmi, zhoršení finanční situace. Oběma Fontanovým ženám se nakonec dostává alespoň
""Tamtéž, s. 149.
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částečného odpuštění - „dcera vzduchu" Effi je přijata rodiči, Melániino nové manželství
pak berlínskou společností a snad i bývalým mužem. Obě dosahují svého štěstí, i když
v poněkud odlišné podobě. Melánie hledí vstříc lepší budoucnosti, Effi tento svět, klidná
a vnitřně smířená se životem i svými blízkými, opouští. Pavlína se podobného konce
nedočká. Žemly se sice zbavuje, ale opravdového nepřítele, své matky, nikoliv. Odhazuje
veškeré zbytky hrdosti a klesá morálně natolik, že se místem jejích schůzek s milencem
stává laciný hotel.
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8. Zena jako matka
8.1

Děti smyslem života
(Význam mateřství v 19. století)

Jak jsme již výše uvedli, v 19. století bylo mateřství pokládáno za vrchol života každé
ženy. Všeobecně se považovalo za důkaz její ctnosti a naplnění smyslu její existence.
Bezdětná žena byla v očích svého okolí politováníhodnou osobou. Neschopnost otěhotnět
se pokládala výhradně za problém manželčin, nikoliv jejího muže. Na výchově dětí se
podíleli oba manželé - žena prakticky, muž teoreticky, a to formou rozhodování o jejich
budoucnosti. Matky, popř. kojné či chůvy, tedy svým způsobem vychovatelky, vštěpovaly
dětem základy dobrých mravů. Mezi nej důležitější zásady patřila samozřejmě bezmezná
úcta к otci, vládci rodiny.
Vztah rodičů býval к synům a dcerám odlišný. Otcové všeobecně očekávali narození
syna, pokračovatele rodu, dědice erbu, živnosti či alespoň jména. Pokud přišla na svět
dívka, bylo jejich zklamání doprovázeno také jistým ekonomickým aspektem. S každou
dcerou totiž v rodině vyvstala nutně otázka věna. Dívkám byla ve srovnání s chlapci
věnována zpravidla menší pozornost a péče, a snad dokonce i méně otcovské lásky. (I zde
ovšem platí úsloví o výjimce, jež potvrzuje pravidlo.) Ženy mívaly ke svým dcerám přece
jen blíž. Vždyť spolu trávily celé dny, a to řadu let! Zatímco synové chodili do škol či do
učení řemesla a často opouštěli domov již velmi brzy, zůstávaly dcery většinou až do
sňatku pod rodnou střechou. Synem se matka zpravidla pyšnila, s dcerou však sdílela
každodenní radosti i trápení. Výchova dívek, a tudíž i šance na pozdější sňatek s vhodným
ženichem závisely z větší části na matce a jejích radách do života. 148

8.2

Fungující rodina jako vzácný jev
(Rodinné poměry postav)

Téměř pro všechny společenské romány Theodora Fontana)ç

charakteristické svým

způsobem neobvyklé složení rodiny a absence některých jejích členů. Děti (nejčastěji
dívky) vyrůstají zpravidla v neúplné rodině, pouze s jedním rodičem (většinou je to
148

Srov. Lenderová, M.: К hříchu i к modlitbě: žena v minulém století. Praha, Mladá fronta 1999.
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matka), případně bez rodičů. Původ hrdinek zůstává mnohdy obestřen tajemstvím. Ignát
Herrmann přizpůsobuje rodinné poměry svých postav typu románu, v němž vystupují.
V pesimistickém díle U snědeného krámu stojí v centru pozornosti nefungující či neúplná
rodina, v idylách je tomu naopak. Rodinný kruh zde představuje základ štěstí, proto v něm
nesmí chybět všichni tradiční členové rodiny včetně obou rodičů.
Pavlína a Mathilde ztrácejí otce již jako malé děti. První z nich proti své matce
bojuje, druhá ji toleruje a trpělivě se o ni stará. S láskou a oddaností pečuje o paní
Nimptschovou i Léna, jejíž skutečný původ nebyl nikdy zcela objasněn - snad její rodiče
zemřeli, či se o ni nemohli nebo nechtěli starat. Zřejmě opravdovými sirotky jsou Stina
a její starší sestra. Také Melániin původ je zahalen rouškou nejistoty a neurčitosti. Ať se
narodila šlechtickým rodičům či nikoliv, pravdou je, že její otec opustil tento svět velmi
brzy. Zda žije Melániina matka, ovšem nevíme. Ani Korinně nebylo dopřáno vyrůstat
s oběma rodiči, zbyl jí jen otec. Roli matky do jisté míry přebírá posluhovačka
Schmolková. Mohlo by se zdát, že z Fontanových hrdinek potkalo štěstí fungující rodiny
jen Effi Briestovou. Ovšem i v tomto případě lze vznést jisté námitky. Pan a paní
Briestovi přestávají rodičovskou úlohu plnit předčasně. Své dítě odevzdali příliš brzy do
rukou barona Innstettena, z něhož se tak vlastně stal Effín náhradní otec. Další popření
rodičovské role následuje v okamžiku, kdy se konvenční společnost obrací к jejich dceři
zády. Místo podpory přichází z jejich strany odmítnutí. V závěru snad Briestovi opět
začínají fungovat jako otec a matka, nicméně pro jejich dítě je už pozdě. Jedinými
potomky z kompletních a vlastně i vcelku bezproblémových rodin jsou dvě hrdinky
Herrmannovy - Pepička a Nanynka, které si na nedostatek rodičovské lásky nemohou
stěžovat.
Ani rodinné poměry, v nichž žili či žijí potenciální ženichové, nejsou zcela obvyklé.
Valná většina z nich rodinu již ztratila, anebo ji opouští (lépe řečeno to, co z ní zbylo).
Botho von Rienäcker má sice ovdovělou matku, ovšem žije sám. Roli otce do jisté míry
supluje strýc. Ani hrabě Waldemar nebydlí se svou rodinou, kterou tvoří vlastní otec
a nevlastní matka. I v jeho případě hraje důležitou úlohu strýc. Má fungovat jako
prostředník mezi Waldemarem a vznešenou rodinou, toto poslání ale rezolutně odmítá.
Hugo Grossmann před nedávnem ztratil vysoce postaveného otce. Nyní se staví na vlastní
nohy a opouští svůj domov. Oba rodiče učitele Nováka již zemřeli, František Vejvara
sice sirotkem není, ovšem prakticky tak působí, neboť jeho rodiče bydlí poměrně daleko
a se svým synem se příliš často nestýkají. Rodičovské role se tedy ujímají Kondelíkovi,
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kteří neváhají svého budoucího zetě přijmout za syna. V podobném postavení se nachází
také Martin Žemla, jenže v jeho případě je mateřské přijetí do rodiny pouze zdánlivé.
Nejde o nezištnou pomoc a podporu, ale sprosté zneužití. O rodičích van der Straatena
a Innstettena Theodor Fontane, snad s ohledem na jejich pokročilý věk, mlčí. Jediným
kandidátem na manžela, který je součástí úplné rodiny, zůstává Leopold Treibel. Ani zde
ovšem nejde o rodinu šťastnou v pravém slova smyslu, jelikož naprosto dominantní ženský
element skutečnou harmonii vylučuje.

Za zmínku stojí také skutečnost, že jen málo Fontanových

a Herrmannových

postav

má nějaké sourozence. Zpravidla jde tedy o jedináčky (a to ve všech případech, kromě
Martina Žemly, Melánie a Stiny s Pavlou Pittelkovou). Pokud bratři či sestry přece jen
existují, rozhodně je nelze považovat za spřízněné duše, s nimiž by bylo možné upřímně
v

sdílet soukromé starosti a bolesti. Martin Žemla má sice sourozenců hned několik, přesto
však působí jako osamělý sirotek. Styky s nimi jsou totiž tak řídké (a snad i chladné), že
žádný z nich nepřijede ani na Žemlovu svatbu. Vzdělaný bratr Jiří, jenž by v Praze mohl
zastupovat nepřítomného otce, svému mladšímu bratrovi není oporou ani v nej menším.
Staví se dokonce na stranu bezcitného kupce Rorejse, tedy proti vlastnímu sourozenci. Ani
Melánie se na sestru nemůže v těžkých chvílích spolehnout. Překážku vřelého sesterského
vztahu zde představuje Jakobínin manžel, jenž příliš lpí na společenských konvencích, ale
zejména na majetku a moci komerčního rady van der Straatena. Jediné silné a upřímné
sourozenecké pouto existuje mezi Stinou a Pavlou.
(Postavy dcer - jedináčků vyrůstajících pouze pod vlivem a dohledem matek jsou ve
Fontanových dílech poměrně časté. Setkáme se s nimi například také v prózách Cécile či
Schach von Wuthenow. Cécilina matka negativně ovlivní celý dceřin život tím, že ji po
smrti manžela poskytuje coby „společnici" dvěma šlechticům. Dívka tak funguje jako
prostředek obživy a zajištění příslušné životní úrovně své matky. Únik z této ponižující
situace představuje až Cécilin sňatek se starším mužem, ovšem skvrna na její pověsti je
nesmazatelná a stává se později příčinou její sebevraždy. Nepříliš přitažlivá Victoire von
Carayon nemá otce, který by se postaral o uplatnění společenských konvencí a norem
vzhledem к jejímu svůdci Schachovi. Tuto roli proto přebírá její krásná matka, jež neváhá
obětovat pro dceřino dobro svou náklonnost к tomuto muži. Schach se však ženichem
z donucení odmítá stát, místo společenského výsměchu volí dobrovolný odchod ze světa.)
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8.3

Matky zištné i nezištné
(Typologie matek)

Matky hrají v dílech Theodora Fontana i Ignáta Herrmanna nadmíru důležitou roli.
Ne vždy ovšem jde o ženy, které považují šťastnou budoucnost svých dětí za jediný smysl
žití. Nicméně nezpochybnitelnou pravdou zůstává, že všechny matky mají na své potomky
obrovský vliv - ať už jsou jejich úmysly a účinky jejich působení jakékoliv. Právě na
základě povahy, charakteru záměrů a výsledků mateřského vlivu lze

Fontanovy

i Herrmannovy postavy matek rozdělit do několika kategorií.
První skupinu tvoří matky, pro které představuje štěstí dětí toužebně očekávané
a vymodlené naplnění vlastního života. Celé dlouhé roky věnují správné výchově potomků
a starostlivé péči o ně. Jsou schopny nesmírné oběti. К zajištění dobré budoucnosti dětí
dokáží použít všechny prostředky, ovšem sobecké a zištné zájmy jsou jim naprosto cizí.
Štěstí dětí je i jejich štěstím. Takový typ matek přesně odpovídá ideálu 19. století. Do
skupiny „řádnvch matek" by patřily paní Kulichová a její sousedka

Angelina

Knedlhansová z Vdavků Nanynky Kulicliovy, s určitými výhradami i poněkud komická
paní Muknšnáblová, figurující v Kondelíkových příhodách, a vlastně i paní Briestová či
vdova Pittelková. Na pomyslném vrcholu kategorie „řádných matek" by pak stála
samozřejmě Betynka Kondelíková. (I mezi matkami, jež řadíme do této skupiny, jsou
samozřejmě rozdíly způsobené zejména prostředím, v němž ženy žijí, možnostmi
a podmínkami, které jim toto prostředí poskytuje.)
Mezi paní Knedlhansovou a paní Muknšnáblovou lze najít četné podobnosti. Obě
v

jsou vdovy, kterým (podobně jako paní Šustrové) sice nechybí jistá povýšenost, ale
scházejí peníze. Obě mají dcery právě na vdávání a smysl života spatřují v jejich zajištěné
existenci. Obě také nakonec dosáhnou cíle a uspokojivého ženicha získávají. Ani jedna
z nich nejde hledat svého budoucího zetě daleko. Objektem „loveckých" snah se v obou
případech stává muž, jenž bydlí hned ve vedlejším pokoji. Obě však musejí vyvinout
značné úsilí a prokázat jistou vynalézavost, aby zetě získaly. Situace Angeliny
Knedlhansové je ulehčena tím, že mezi její dcerou Albínkou a panem Saloupkem
očividně panuje oboustranná náklonnost. Nicméně tento „status quo" trvá příliš dlouho.
Paní Muknšnáblové nesejde na tom, kterého z jejích podnájemníků dostane dcera
Lotynka za manžela, ať je to pan Vejvara nebo jakýsi pan Pajtlšmíd, hlavně že se dotyčný
„vyjádří". Zatímco paní Knedlhansová je líčena jako „matka příkladná", jež vždy získá
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ženicha,

na

něhož

si

usmyslí,

působí

paní

Muknšnáblová

spíše jako

osoba

politováníhodná a především směšná. К její váženosti nepřispívá ani s oblibou zmiňovaný
titul „von Wiesengrün", jenž v českém překladu naznačuje nízký původ (jde o paní ze
„zelené lučiny"), ani směsice češtiny a němčiny, kterou tato žena, ve snaze vypadat jako
dáma, používá.
Paní Kulichová je možná poněkud hrubšího zrna, ovšem milující matku v sobě ani
ona nezapře. Jejím cílem je Nanynčino slušné vychování, příkladné vlastnosti a dobrá
pověst. Pilně pracuje a spoří, jen aby měla dcera něco „do začátku". Ve svém jednání se
řídí heslem: „...co matka činí, činí v nejlepším úmyslu"'49,

proto se sníží dokonce i ke

špehování vlastního dítěte. Ženicha dceři sice sama nevybírá, ovšem Nanynku v jejím
výběru podporuje, a to dokonce i za cenu narušení obvyklého chodu domácnosti. Stejně
jedná i Betynka Kondelíková. Budoucnost jediného dítěte stojí v hierarchii jejích hodnot
nejvýše, proto neváhá mnohokrát zasahovat ve prospěch Pepiččina Vejvary i proti
vlastnímu manželovi. Vždyť paní Kondelíková svou dceru opravdu nade vše milovala
a „ lehajíc vstávajíc měla od prvního zavrnění Pepiččina jedinou
mému dítěti dobrého muže!"'50

myšlenku: Bože, dej

Betynka nesnesla slzy své dcery, od samého počátku její

známosti s Vejvarou byla Pepiččinou spřízněnou duší, důvěrnicí i nejbližším spojencem.
Paní zBriestů chce pro svou dceru jistě také jen „to nejlepší" - v jejím pojetí
představuje synonymum „nejlepšího" ovšem „to nejvznešenější". Do své dcery projektuje
vlastní přání a sny - když se nemohla stát manželkou barona Innstettena ona, bude to
alespoň Effi. Tímto rozhodnutím chce dívce dopomoci к budoucnosti v aristokratických
kruzích, к váženému titulu a přepychu. Svou dceru však zřejmě dostatečně nezná.
Neuvědomuje si, že ji odsuzuje к životu v samotě a strachu, к životu, který Effi nedokáže
snášet. Paní Briestová nemyslí na svůj prospěch, jedná s nejlepšími úmysly, ty se však
minou očekávaným účinkem. Tato žena se v jistém ohledu podobá paní Myslíkovské,
manželce majitele domu, v němž bydlí Kulichovi. Paní domácí neoplývá takovým
majetkem či příslušností k tak vysoké společenské vrstvě jako Effina „mamá" a svou
domýšlivostí, přehnaným lpěním na šlechtictví a zejména jeho vnějších projevech, jako
„líbání ručky", dobré oblečení a vhodné způsoby, působí značně komicky. Nicméně
v hloubi duše zůstává matkou, která touží dobře provdat svou pomalu, ale jistě odkvětající
dceru. Stejně jako paní Briestová však ani ona nehodlá dát Klotyldu komukoliv. Dceřin

149
150

Herrmann, I.: Vdavky Nanynky Kulichovy. Praha, Československý spisovatel 1991, s. 46.
Herrmann' I.: Otec Kondelík a ženich Vejvara. Praha, Československý spisovatel 1988, s. 13.
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budoucí manžel musí být rozhodně „nóbl". Obě ženy své děti milují, obě jim však také
svými názory a postoji ubližují. Důsledky jejich vlivu nabývají různých podob - od smírné
(Klotylda) až po tragickou (Effi).
Pavla Pittelková dojmem dobré matky na první pohled rozhodně nepůsobí. Svým
způsobem života, chováním a nevybíravou mluvou to není vzor hodný následování.
Nicméně nelze jí upřít, že dokáže svou rodinu celkem dobře uživit. A snad starost o dobro
dětí ji nutí к mravně poněkud pochybnému způsobu obživy. Svou dceru sice nezahrnuje
projevy lásky, ovšem pozorný čtenář vytuší mezi řádky Pavlino dobré srdce a mateřský
cit.
Druhou skupinou žen - matek, s nimiž se setkáme v dílech Ignáta

Herrmanna

a Theodora Fontana, jsou matky sobecké. Za jasný příklad tohoto typu lze považovat
úřednickou vdovu Šustrovou. Patřila by sem také komerční radová Jenny Treibelová.
Tyto dvě ženy žijící v různém sociálním prostředí spojují nejen nadměrně vyvinutá
cílevědomost a dokonalé herecké umění (jak bylo již uvedeno), ale i neuvěřitelný
egoismus. Status vzorné matky pro ně představuje pouhou masku, pod níž je skryta
intrikánka myslící v každé situaci jen na svůj prospěch (ať už se jím rozumí společenská
prestiž, znásobení majetku či zajištění spokojené existence). Děti nemají pro takové ženy
příliš velkou citovou hodnotu, nýbrž se pro ně stávají prostředkem к dosažení stanovených
cílů. Tyto matky se pro své děti neobětují, ale naopak činí oběti z nich samých. (O Pavlíně
Šustrové jako matce nevíme téměř nic, avšak na základě znalosti její povahy se dá docela
dobře usuzovat, že by se také ona v budoucnu mohla zařadila к tomuto typu žen.)
Také matky, které by patřily do třetí skupiny, se navenek mohou jevit jako sobecké.
Pravdou je, že myslí na svá přání a své touhy, ovšem na osobní prospěch hmotného
charakteru nepomýšlejí. Jde o matky - Meluzíny, tedy Effi a Melánii. (Ostatní Fontanovy
mladé hrdinky zůstávají bezdětné.) Stejně jako nebyly tyto ženy schopné dát lásku svým
manželům (s výjimkou Rubehna), nedokáží si ani к dětem vytvořit skutečně vřelý
a láskyplný vztah. Dcery pro ně představují cosi okrajového. Ani autor jejich
charakteristice nevěnuje příliš pozornosti. Známe jejich jména a věk, tušíme, jak vypadají
a komu se podobají. O nedostatku zájmu projevovaného vlastním dětem

svědčí

i skutečnost, že jak paní okresní přednostová, tak komerční radová přenechávají jejich
výchovu chůvám. Je však patrné, že právě dcery se stávají následnými oběťmi nevěry
svých matek. Zejména Lýdie a Aninka, ale i malá Heth se proti matkám zatvrzují. Zradou
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a opuštěním jejich otce (ať už dobrovolným, nebo nuceným) pro ně tyto ženy v roli matek
přestávají existovat.
Pro Effi znamená Aninka spíše hračku, která jí má sloužit к rozptýlení a zahnání
nudy. „Dcera vzduchu" může být těžko dobrou matkou, vždyť ona sama je ještě dítě
a potřebovala by chůvu. Bez Roswithy, která o své děťátko přišla, by se o malou dcerku
vůbec nedokázala postarat. Melánii k Heth i Lýdii jistě váží určité mateřské city, jejich
hloubka však zůstává otázkou. „ Melánie totiž náležela к oněm ženám, v jejichž
51

převládá vždy jen jeden jediný cit. "'

srdci

Proto se oné osudné noci, kdy opouštěla manžela,

odmítla se svými dcerami rozloučit. Kdyby je spatřila, nedokázala by odejít. Tedy snad by
to nedokázala...Ani Melániina nejmladší dcera, plod lásky k Rubehnovi, se nikdy nestala
středem jejího světa. Zmínky o Anetce jsou více než řídké. Každopádně však víme, že byla
velice brzy předána do péče chůvy Vřeni. Také ve scéně pod vánočním stromečkem, jež
uzavírá celý román, není dcerka lásce svých rodičů přítomna. Předmětem domněnek
zůstává, zda jde o autorovo opomenutí, nebo snad záměr, který odkazuje k tomu, že jsou
zamilovaní vysoce sobečtí a soustřeďují se jen na sebe samé.
Třetí skupinu bychom mohli nazvat matkami pasivními. Patřily by sem ženy, které
do děje přímo příliš nezasahují, neboť jsou staré, nemocné, či dokonce už mrtvé. Paní
Môhringová není ani strůjcem ani překážkou Mathildina štěstí. Její maloměšťácký strach
ji nedovolí podílet se větší měrou na dceřině budoucnosti. Paní Nimptschové na nevlastní
dceři Léně bezpochyby velmi záleží. O její budoucnost se však aktivně postarat nemůže,
neboť sama potřebuje ve své nemoci někoho, kdo by o ni pečoval. V
Herrmannových

a Fontanových

typologii

postav matek nesmíme zapomenout ani na paní

Žemlovou, která ovšem do aktuálního děje zasahuje pouze jako Martinova krásná
vzpomínka. Žemla ji totiž po svém odchodu z domova nikdy více nespatřil. Tato
skutečnost ovšem nezpochybňuje její význam. „Předrahá" maminka, těžce zkoušená
životem, nabývá v Žemlových představách charakteru svatosti a nedotknutelnosti. Jde
o typ ženy, která se pro manželství a děti zcela obětovala. Ztratila blahobyt otcovského
domova, získala vrásky a mozoly. Nikoliv vlastní vinou, ale tlakem tíživých okolností
nemohla plnit rodičovskou roli tak dlouho, jak by bývalo bylo potřeba. Vzpomínky na
maminku a její zlaté srdce jsou Martinovi oporou ve chvílích nejtěžších. Znamenají pro
něho jedinou jistotu, jediný pevný bod ve víru každodenních krutostí života, jediné útočiště
v cizím světě, jemuž Martin mnohdy nerozumí. Tyto vzpomínky a ideální obraz matky
151

Fontane, T.: Cizoložnice. Praha, Lidové nakladatelství 1970, s. 134.
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v nich mají však nakonec na Žemlův život i negativní dopad v podobě až příliš silné touhy
po vlastní rodině a tchýni, jež by nahradila jeho ztracenou matku.
Vynechat bychom neměli ani ženy, které vystupují v roli matek, přestože je к jejich
„dětem" pokrevní vztah nepoutá. Jde o posluhovačky suplující mateřskou úlohu, jelikož
skutečné matky chybí. Stará paní Schmolková i Žemlová posluhovačka Randová pečují
nejen o správný chod domácnosti, ale i o blaho jejích členů. Obě se vyznačují lidovou
moudrostí, nezkresleným pohledem na svět a bohatými životními zkušenostmi. Tyto prosté
ženy milují své chráněnce jako vlastní potomky. Nebojí se říci jim svůj názor, a to bez
okolků, pěkně od plic. Reakce na kritiku je různá: Žemla ve své zaslepenosti odmítá slyšet
pravdu z úst pouhé posluhovačky; Korinna rady a výtky paní Schmolkové přijímá
a oceňuje, neboť si zřetelně uvědomuje, že její otec není právě nestranným rádcem.
„ Kdyby vás nebylo, kdo by mi vůbec co řekl? Nikdo. Vždyť j sem vyrůstala jako divoška a je
vlastně kupodivu, že nejsem ještě horší, než jsem. Tatínek je dobrý profesor, ale není dobrý
jako vychovatel, a kromě toho byl mnou vždycky moc nadšen..., "152 neváhá přiznat dívka.
Stará Schmolková

se často prostřednictvím

nejrůznějších paralel

(např.

úvahou

o rozdílných typech hrušek) pokouší Korinně ukázat pochybnost a nesmyslnost jejího
počínání vůči Leopoldovi.

8.4

„Hon" na ženicha
(Matky dcer na vdávání)

Matky lze samozřejmě klasifikovat i podle jiných kritérií. Specifickou skupinu by tak
tvořily matky, které mají „dcery na vdávání". O důležitosti, jaká byla přikládána dobrému
sňatku, nemůže být nej menších pochyb. I přesto přistupovaly ženy к hledání vhodného
partnera pro své dcery v podstatě dvojím způsobem. Buď mohly čekat a těšit se, že se snad
v nej bližší době objeví kandidát, který sám požádá o dceřinu ruku, nebo mohly vzít její
osud do svých rukou, nespoléhat na šťastnou náhodu a ženicha zkrátka „ulovit".
..Matkv - lovkvně či mistryně", jak bychom mohli ženy patřící do této skupiny
označit, jednají jako lstiví pavouci. Svou kořist, tedy vhodného ženicha, nejprve nalákají
na slibnou návnadu, omámí jej sladkými řečmi, hereckými scénami či jinými výborně
zvládnutými praktikami. Poté se mu přibližují víc a víc, obetkávají jej hustou sítí mateřské
náklonnosti, nakonec zaútočí a vybraný mladík podléhá. Typickými příklady „lovkyň
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ženichů" by byly paní Šustrová, Muknšnáblová a Knedlhansová. Tři zchudlé vdovy,
které nemají peněz na rozdávání. Praktiky „matek - mistryň" popisuje také Ignát
Herrmann: „ ...házejí dcery své přímo do náručí uchazečům, kteří se domnívají, že jich
získali sami a že matky ani netuší, kterak jim srdečka děvčátek uloupili. (...) sázejí dcerky
své nadějným ženichům téměř na klín, a omámení milovníci domnívají se, že překonávají
těžké překážky, ba skoro mají z matek strach. "

ш

Vdova Knedlhansová přirovnává „lov" ženicha к hubení myší: „Nechytí-li

se hned,

vnadidlo v pasti okorá, zaschne, a člověk aby líčil znova. ",54 Proto těmto ženám zpravidla
nechybí promyšlený plán, jenž předpokládá značnou vynalézavost a ráznost. Taktiky
vedoucí к „ulovení kořisti" mohou být rozličné, ovšem vždy se jejich součástí stává
prokazování náležité mateřské péče. S tím souvisí i skutečnost, že všichni tři potenciální
ženichové žijí sami, jejich rodiče jsou buď daleko, nebo již zemřeli.
Vytvořením iluze rodinného tepla a příslibem dokonale fungující domácnosti si stará
Šustrová zcela získává Martina Žemlu i s jeho kupeckým krámkem. Dobré jídlo a pití,
vlídné chování, hra starých, dojemných písní na citeru, to vše vyvolá v Žemlovi dojem, že
mu byl život po Pavlínině boku nezvratně určen osudem. „Připadalo mu, jako by nynější
jeho život byl bezprostředním pokračováním

dnů, jež strávil v domově. (...) Teď se ocitl

v jiné rodině, v milé, teplé domácnosti - to je náhrada za jeho dlouholeté strádání. ",5S
Vidina naplnění snu o vlastní láskyplné rodině ho oslepí natolik, že nevidí matčiny
i dceřiny lstivé intriky, ovšem ani jejich neustálé spory, soupeření, ba dokonce projevy
vzájemné nenávisti. V případě paní Knedlhansové „ženská dbalost" sice prospívá, ovšem
nezabírá tak rychle, jak by si matka přála. Proto je nutné sáhnout i к praktikám jiného
charakteru. Věneček z Albínčiných vlasů tajně zašitý do polštáře má zařídit, aby mladík
„od holky neupustil", přímluva úřednické vdovy pak Saloupkův profesní postup. Ovšem
aktivní role „matky - lovkyně" sahá ještě dál. Neváhá poskytnout dokonce svůj byt pro
konání Nanynčiny svatby, a to samozřejmě z čistě zištných důvodů. Vždyť správná
svatební atmosféra jistě zapůsobí i na Saloupka a ten se konečně „vyjádří". Tak tomu
nakonec skutečně je, ovšem intimní sblížení „dětí" přichází málem dřív, než by se
úřednická vdova nadála. Paní Muknšnáblová neváhá za účelem zaopatření dcery lhát,
intrikovat či málem překazit sňatek jiné dívky.
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Hodnocení „matek - lovkyň" se v jednotlivých Herrmannových

dílech liší. Praktiky

paní Šustrové lze hodnotit jako zcela nemorální a odsouzeníhodné. Paní Muknšnáblová
vyvolává svými utkvělými představami, že každý její nájemník se předem zavazuje ke
sňatku s Lotynkou, spíše politování a shovívavý úsměv. „Lovecké úspěchy" paní
Knedlhansové budí všeobecné uznání a mohou působit jako vzor pro ostatní matky.

(„Lovecké snahy" se ovšem neomezují jen na matky. Také některé dcery vyvíjejí
podobné úsilí, to i přes nepřítomnost, nevědomost či dokonce nesouhlas rodičů. Mathilde
ani Korinna nemají a vlastně ani nepotřebují při výběru budoucího manžela podporu
matek. Plán „lovu" pochází jen a pouze z jejich hlav. V případě Korinny se proti němu
staví jak profesor Schmidt, tak paní Schmolková. Mathildina matka nepomáhá ani
neškodí, zůstává pasivní.)

Matky jako paní Kondelíková, Kulichová či Briestová rozhodně nepatří к ženám,
které by dcery „házely mužům do náručí". Nikdy by své děti okatě nenabízely, naopak
vždy kladly důraz na jejich vzácnost. Nelze ovšem tvrdit, že by jen pasivně vyčkávaly.
Betynka Kondelíková dobře věděla, že je potřeba dceru řádně uvést do společnosti, dát
o ní vědět. Dokonce pobízela Pepičku, ať dobře mířeným slovem popožene Vejvaru, aby
konečně „promluvil". Také matka Kulichová plně schvalovala Nanyněinu účast na
domácích plesech u Knedlhansových či jinde. Touha rychle provdat dceru zde ovšem
nepřekročila uznávané hranice. (V případě Effi by snad ani к žádným vážným úvahám
o svatbě kvůli jejímu příliš dětskému charakteru nedošlo. Ovšem těžko odmítnutelná
nabídka Geerta z Innstettenů vše rázem změnila.) „Vdavky" nenabyly existenčního
rozměru, nestaly se tedy jediným prostředkem přežití jako pro Šustrovy, ani netrvala
vzájemná náklonnost

mladých

tak

nesnesitelně

dlouho jako

v případě

Albínky

Knedlhansové a jejího Saloupka. Obavy, aby dcera nakonec nezůstala „na ocet", jistě
existovaly i v povědomí paní Kondelíkové a Kulichové, nicméně nikdy je nezačaly strašit
tolik jako paní Muknšnáblovou. Společným znakem „matek - lovkyň" je neúplnost jejich
rodin, absence mužského elementu. A právě tento nedostatek nutí matky к jejich rychlému
jednání, činí z nich „lovkyně ženichů".
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8.5

Výchova ku prospěchu i neprospechu
(Vliv matek na budoucnost dětí)

Všechny matky, které se objevují v dílech českého i německého spisovatele,
bezesporu ovlivňují životy svých dětí - a to jak pozitivně, tak i negativně. Některé dcery
usilují o napodobení způsobů chování a jednání svých matek, jsou rády, že jim v tom
rodiče ochotně pomáhají. Život matek je pro ně cílovou metou. Jiné se naopak ze všech sil
snaží uniknout z matčina vlivu, touží zabránit tomu, aby se historie v jejich případě
opakovala. Bez významu nezůstávají ani vzpomínky na matku, jejichž prostřednictvím
rodičovské působení na potomky pokračuje.
Léna a Nanynka jsou postavy veskrze kladné, proto u nich lze předpokládat také
správnou rodičovskou výchovu. Dcera Kulichových si je však, stejně jako Mathilde
Môhringová, plně vědoma nedostatků svých rodičů. Ani jedna z těchto dívek se nechce
stát kopií své matky. Mathilde připouští vliv matčiny maloměšťácké výchovy, přesto si
touží uchovat zdravý pohled na svět, myslet nejen na sebe, ale i na ostatní.
Pro Effi a Pepičku představují matky vzor, jemuž by se rády přiblížily. „Dcera
vzduchu" obdivuje matčinu krásu, ale zejména její jemné a přitom vždy správné počínání.
Příbuznost s Meluzínami ovšem vylučuje, aby se stala „pravou" dcerou své matky.
Nicméně matčin vliv v ní probudil až přespřílišnou ctižádostivost, jež je sice uspokojena
vysokým společenským postavením jejího manžela, ovšem pro rodinné štěstí se ukazuje
jako nedostačující. Pepička by v budoucnosti chtěla zvládat roli manželky, matky
a hospodyně stejně dobře jako paní Kondelíková. A vskutku se jí to daří, díky bohaté
zásobě užitečných rad se stává zpočátku sice nesmělou, ale později jistě přesnou kopií své
„drahé maminky". Pozitivní vliv ve smyslu řádné výchovy měla na své tři dcery také
vdova Knedlhansová, jak sama potvrzuje: „ ...peněz u nás mnoho nebylo, zato jsem dala
holkám, co je nad peníze: dobré vychování, a krom toho všecky byly světu podobny.

-

Peníze nemají trvání, kdo s nimi neumí hospodařit. A kdo umí, nahospodaří. Ale domácká
a vychovaná žena, jako jsou moje dcery, - to je grunt manželství a rodiny. ",S6
Značný vliv na své dítě může mít i matka nežijící, žena, která se stala už jen krásnou
vzpomínkou - jako je tomu v případě Martina Žemly. Ideální obraz maminky a dlouhé
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odloučení od její teplé náruče daly totiž vzniknout nadmíru silné touze po domově, rodině
a bezpečí. Právě tato kupcova potřeba je pak zneužita bezohlednou intrikánkou Šustrovou
a stává se mu nakonec i osudnou. Harmonické vzpomínky a snad do jisté míry
zidealizované představy tak vlastně nepřímo přispěly k Žemlovu tragickému konci.
Až enormních zásahů do života svých dětí se klidně odváží Jenny Treibelová
a vdova Šustrová. Leopold i Pavlína představují jen jimi ovládané loutky. Komerční
radová se důkladně postarala o to, aby syn neměl žádného blízkého přítele, který by snad
mohl narušit její neomezený vliv. Diktuje mu, kolik šálků kávy smí denně vypít, ale i to, se
kterou dívkou stráví celý zbytek života. Kompromis nepřipadá v úvahu. V Jenny
Treibelové se totiž vyvinula velmi silná touha manipulovat - a to kýmkoli a kdykoli. Tato
žena žije v pevném přesvědčení o vlastní nadřazenosti nad okolím. Manžela i oba syny
považuje za „ospalé" slabochy, kteří potřebují neustálou kontrolu a řízení. Stejně tak paní
Šustrová nejedná se svou dcerou jako s člověkem, nýbrž jako s neživou věcí, která je jejím
majetkem. Matčina „výchova" zanechala na Pavlíně patrné stopy. „Slečna Pavlína vůbec
neměla vychování. Bylo nemožno, aby jí matka dala, čeho sama neměla. "15? Bezohledná
a sobecká matka vychovala stejně bezohlednou a sobeckou dceru.

8.6

Otec překážkou štěstí?
(Vztahy mezi rodiči a dcerami)

Vztah mezi matkou a dcerou, jak jej zachycuje Ignát Herrmann ve svých idylách,
odráží vcelku věrohodně realitu 19. století. Otec je mnohdy chápán jako potenciální
překážka štěstí, jako moc, která dokáže zpřetrhat pouto mezi zamilovanými. Tyto
představy jistě souvisí s patriarchálním charakterem rodiny, který otce prezentuje (mnohdy
však jen oficiálně) jako nejvyšší autoritu s právem rozhodovat jakkoliv a o čemkoliv.
Nicméně takto se otcové jeví jen v očích svých dcer. Ve skutečnosti nejsou ani trochu
nebezpeční. I jim jde přece především o bezstarostnou budoucnost dětí. Kondelíkovo
chování a uštěpačné poznámky sice častokrát přivedou Pepičku к srdceryvnému pláči,
ovšem všechno to přichází nikoliv „od srdce", nýbrž jen „od plic". Také Nanynka má ze
svého otce strach, připadá jí jiný než matka, jako „ze starého vydání". Ani on samozřejmě
dceřin vztah neničí. Pro Pavlínu Šustrovou nehraje otec žádnou roli, vždyť si na něj ani
nepamatuje. Ovšem jen kvůli němu, lépe řečeno jeho smrti, se stala rozmazleným děckem,
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ale také loutkou své matky. Vztah mezi matkou a dcerou Šustrovými je prost mateřské
lásky či dceřiny úcty. Okolnostmi vynucená blízkost těchto žen si vybírá svou daň:
vyvolává v dceři odpor a nenávist vůči matce a probouzí matčinu chladnou vypočítavost
vůči dceři.

O poznání jinak se jeví vztahy dcer a matek v dílech Theodora Fontana (pokud dívky
ovšem vlastní rodiče mají). Chybí zde určitá důvěrnost a srdečná blízkost. Paní Briestová
pozoruje svou Effi s velkým zalíbením a hrdostí, ovšem opravdovou přítelkyní a rádkyní jí
nikdy nedokáže být. Snad proto s e j í dcera přímo nesvěřuje s tím, co tíží její srdce. Effíny
narážky na problémy v manželství paní Briestová

neslyší anebo

slyšet

nechce.

Každopádně dceři nepomáhá. Přesto pro Effi znamená její domov opravdové štěstí. Nikdy
se totiž zcela nesžila s rolemi, které jí přinesl život. Nestala se dobrou manželkou, matkou
ani hospodyní, ovšem vždy zůstala dobrou dcerou. Přestože Mathilde sdílí se svou matkou
dokonce společné lóže, nikdy se mezi nimi nevytvořil skutečně cituplný vztah. Vdova
Pittelková se ke své dceři Olze chová poněkud hrubě, což ovšem koresponduje s jejím
temperamentem a životními podmínkami. (O problematičnosti vztahu mezi mladými
matkami, tedy Melánií či Effi, a jejich dětmi jsme se již zmínili.) Snad jediným příkladem
vřelého pouta mezi matkou a dcerou by mohl být vztah Lény a její „stařenky". Ani tento
případ však není typický. Vždyť paní Nimptschová není Léninou biologickou matkou
a navíc její nemoc a pokročilý věk omezují míru vlivu, který na dívku může mít. Proto
zůstává i přes velkou lásku a starostlivost jaksi na okraji. Fontanovi „otcové" dcerám
strach rozhodně nenahánějí. Jde spíše o humoristicky pojaté postavy, které vytvářejí
kontrast к vážným manželkám. Otcové (i někteří otcovští manželé) se vyznačují
povídavostí, stále dobrou náladou, neceremoniálností, srdečnou lidskostí a pochopením pro
slabosti druhých. Připomínají tak Fontanova skutečného otce, jak již bylo uvedeno.

Postavy matek jsou v dílech obou spisovatelů zpravidla velmi dominantní, jejich děti
se jim - dobrovolně či nedobrovolně - podřizují a nechávají je zasahovat do svého života.
Hodnota potomků (a zejména dcer) může být pro matky různá: dcery mohou představovat
smysl života svých rodičů, ale i překážku na cestě ke štěstí, mohou být prostředkem
к uskutečnění vlastních přání a snů - a to hmotého i nehmotného charakteru. Společným
znakem všech matek je touha provdat své dcery co možná nejlépe (motivace tohoto
snažení může být samozřejmě různá).
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9. Zena jako duše domova
Ideálem 19. století byla žena nejen jako chápající manželka a starostlivá matka, ale
i jako pracovitá a šetrná hospodyně. Úklid domácnosti, zhotovování základních součástí
oděvů a jejich běžnou údržbu a především pečlivou přípravu jídel (které byl v 19. století
přikládán zvláštní význam), to vše musela dobrá hospodyňka hravě zvládat. Práce
v domácnosti byla považována za samozřejmost, žena se za ni velkého uznání nedočkala.
Ve šlechtických, ale i měšťanských kruzích tvořilo běžnou součást rodiny také
služebnictvo, jež pomáhalo ženám udržet dosažený životní standard. Služebné mnohdy
zastávaly také úlohu chůvy.

Pomocnice při různých domácích pracích si mohou dovolit všechny protagonistky
sledovaných děl s výjimkou Nanynky, Lény, Stiny a její sestry Pavly, které musejí
o domácnost pečovat samy. Dokonce ani v rodinách, v nichž není peněz nazbyt, nechybí
v

výpomoc či posluhovačka Gako u Sustrových a Môhringových nebo u Martina Žemly).
Služebné lze podle jejich významu rozdělit v podstatě do dvou skupin. První by
tvořily takové ženy a dívky, které jsou opravdu jen pomocnicemi paní domu, jsou její
jakousi prodlouženou rukou. Bez kontroly, pokynů a vlastní práce „duše domova", tedy
paní domu, by však domácnost nemohla existovat. Za vzor ideální hospodyně lze
bezpochyby považovat Betynku Kondelíkovou, které s nejhrubšími pracemi vypomáhá
dobrosrdečná Kačena. Vždyť Betty sama nejlépe ví, kde mají nej chutnější a přitom
nejlevnější kýtu, sardinky či ementálský sýr, jak upéci nejkřupavější husičku nebo připravit
krásnou a bohatou hostinu. Kačeně nikdy zcela nedůvěřuje a nesvěřuje jí věci, které by
mohla zkazit. I z nesmělé Pepičky vyrůstá vzorná hospodyňka, která se vždy ráda nechá
poučit od zkušenější maminky - a to i při hledání pomocnice do své vlastní domácnosti.
Nijak výjimečná role nepřísluší posluhovačce v rodině Môhringových. Stará paní
Runtschen, jež svým vzhledem děsí citlivého Huga, mnoho úkolů nemá - pouze uklízí
pronajímaný pokoj. Význam služebné Fány v rodině Sustrových spočívá vedle tradiční
praktické pomoci v něčem mnohem důležitějším. Tato dívka sice ani v nejmenším
nepředstavovala onu „duši domácnosti", ale její přítomnost byla chápána jako nutná, jako
znak vyššího společenského postavení, přispívala к získání a udržení jisté prestiže v očích
okolí. Samotná paní Šustrová dokázala být výbornou hostitelkou, vždyť role dokonalé
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hospodyně byla neodmyslitelnou součástí jejího hereckého repertoáru. Pavlína činnosti
v domácnosti nenáviděla, vlastně jakoukoliv práci chápala jen jako nepříjemný trest.
Do druhé skupiny bychom zařadily služebné, bez nichž by byl správný chod
domácnosti nemyslitelný, neboť nikoliv paní domu, ale právě ony jsou skutečnou „duší
domova" (a to v případě domácnosti Meluzín Effi a Melánie i Matyld Korinny a Jenny,
v neposlední řadě také kupce Martina Žemly). Přirozenosti Meluzín se příčí být vzornými
hospodyňkami, proto přenechávají tyto záležitosti raději „družinám" svých bohatých
manželů. Korinna se sice na drobných domácích pracích podílí, nicméně její touha po
lepším životě výrazně omezuje schopnost vládnout domácnosti jako paní Schmolková.
Pro Žemlu

má přítomnost staré Randové dosiova existenční význam, jako svobodný

mládenec vykonávající náročnou živnost by se bez posluhovačky obešel jen velmi těžko.
O důležitosti správně vybraného služebnictva se na vlastní kůži přesvědčila také paní
Jenny Treibelová. Jen díky němu mohla totiž bez problémů zvládat svou roli
reprezentativní paní domu. „ Věděla, co v bohatém domě, založeném na reprezentaci,
znamená služebnictvo, a tak si každého, kdo se po této stránce nějak osvědčil, udržela
vysokým platem a dobrým zacházením. Proto všechno klapalo jako na drátku... ",58
Některé služebné jsou nepostradatelné také z jiných důvodů. Mají totiž dostatek toho,
čeho se jejich chráněncům a chráněnkyním nedostává - životních zkušeností. Odsud pak
čerpají rady, jimiž otvírají mladým hrdinkám a hrdinům oči a ukazují jim cestu z obtížných
životních situací. Dobře míněné rady zůstávají však často neslyšeny, jako je tomu
v případě Žemly a posluhovačky Randové nebo staré Kristy, služebné rodiny van der
Straatenovy.
Randová je vylíčena jako postava navenek komická (zejména tak působí svým
vzhledem a neustálými slovními potyčkami s rytmistrem Kyllianem), avšak i přes svůj
prostý původ je moudrá a života znalá. Instiktivně odhaluje neupřímnost a vypočítavost
Šustrových, ale i dobrosrdečnost svého pána. Tato stará žena chce pro svého
zaměstnavatele jen to nejlepší, Žemla si ale tuto pravdu uvědomuje pozdě. Randová se
sice osvědčí jako výborná znalkyně lidských povah, ale její prostota a nízké sociální
postavení znemožňují, aby své názory jakkoliv uplatnila. „Opanovala ji hanba a stud
malomocného, podřízeného člověka, kterýž byl neodolatelně umlčen, který nedošel slechu,
ač jest přesvědčen,

158
159

že má pravdu a že chtěl vykonati něco dobrého.1,159

Fontane T • Paní Jenny Treibelová. Praha, Mladá fronta 1975, s. 20.
Herrmann, I.: U snědeného krámu. Praha, S N K L H U 1953, s. 330.
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Žemlová

posluhovačka byla vlastně jediným člověkem se soucitným srdcem v Martinově okolí,
jediným člověkem, který jevil o jeho osud nesobecký zájem. Nicméně je to paradoxně
právě ona, kdo naprosto neúmyslně stojí u zrodu Žemlová neštěstí, když zveličuje jeho
v

majetek před paní Šustrovou ve snaze ji dopálit. Stará služebná Krista se snaží Melánii
marně přesvědčit, aby svého manžela a život v blahobytu neopouštěla. Činí tak
prostřednictvím příběhu ze společnosti, jenž je paralelou к životní situaci paní komerční
radové. Podobný význam, jaký měla, nebo lépe řečeno snažila se mít, posluhovačka
Randová pro Martina Žemlu, měla paní Schmolková pro dceru profesora Schmidta.
Vedle služebné v domácnosti Schmidtových lze za nej výraznější postavu tohoto
druhu pokládat Roswithu Gellenhagenovou, Effinu věrnou společnici a chůvu malé
Aninky. Roswithu a její milostný příběh s tragickým koncem je možno chápat jako odraz
Effina osudu na nižší sociální úrovni. 160 I Roswitha pocítila, jaké je být společensky
zavrženou osobou, i ona byla vyhnána z domova (poté, co sejí narodilo nemanželské dítě).
Effi jí podává pomocnou ruku v téměř bezvýchodné situaci (po smrti dosavadní paní, kdy
se služebná ocitla bez peněz i bez domova). Za to s e j í Roswitha mnohonásobně odvděčí
svou věrností, oddaností a upřímným pochopením. Tato prostá žena se jeví jako
nejkladnější postava z celého románu, všechny ostatní nepřevyšuje sice rozumově, zato
však citově a především mravně. Poukazuje na nesmyslnost duelu, neboť všichni lidé si
zaslouží žít. Společenské konvence nad ní nemají žádnou moc. Dokonce i Innstetten
s přítelem Wüllersdorfem jsou nuceni, poté co Roswitha žádá o psa Rolla, poslední radost
nemocné Effi, upřímně přiznat: „ ...taje nad nás nade všechny. "'6I Protiklad dobrosrdečné
a bezprostřední Roswithy představuje Jana, druhá služebná v Innstettenově domě, která se
cítí být nad ostatní členy „domácí družiny" silně povznesena. Jana jednoznačně
reprezentuje nelidskost pruské společnosti, uznává její normy a konvence, proto se neváhá
od Effi odvrátit a za její činy ji odsoudit. V tomto aktu zavržení je možno spatřovat
i Janinu tajnou náklonnost к baronu Innstettenovi.
Z výše uvedeného vyplývá, že role služebných a posluhovaček, popřípadě i chův
nespočívá jen manuální v prácí a výpomoci v domácnosti. Tyto ženy mohou být také
symbolem určité společenské prestiže, náhradou nepřítomných matek či ztělesněním lidové
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Srov Geist, A.: Theodor Fontane - Effi Briest. Mnichov, Mentor Verlag 1997.
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moudrosti, přirozené intuice či naděje na lepší a upřímnější budoucnost. Význam
služebných odpovídá povaze a zájmům jejich zaměstnavatelů.
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10. Samota stále a samota znovu
Neprovdané ženy se v 19. století velkému společenskému uznání rozhodně netěšily.
Byly příbuzným a známým spíše na obtíž a stávaly se osvědčenými náměty nevybíravých
vtipů. Ženám bez manžela bylo obecně doporučováno, aby si našly nějaký neškodný
způsob aktivní služby ostatním. Proto staré panny hledaly smysl života v obětavé činnosti
pro druhé (v dívčích školách, nemocnicích apod.). Nicméně nečinily to jen z čisté lásky
к bližnímu či z pocitu osamělosti. Získávaly tak alespoň skromné hmotné zabezpečení, jež
ovšem mnohdy nezabránilo tomu, aby žily ve velmi svízelných podmínkách. Trochu lépe
na tom většinou byly ženy, jejichž manžel předčasně zemřel. Ovšem ani situaci vdov nelze
považovat za ideální. Některé se mohly spolehnout na své děti, jež se o ně v nemoci či ve
stáří postaraly, jiné žily v osamělosti a chudobě. „Jen málo z nich odpovídalo
1,162

bohaté, smyslné vdovy - „veselé vdovičky", jak šiji lidé představovali.

obrazu

Ztráta prvního

manžela znamenala pro většinu žen konec jakéhokoliv manželského soužití. К dalším
sňatkům vdov zpravidla nedocházelo (na rozdíl od vdovců, kteří často pojali za druhou
manželku mladší a půvabnou ženu -

záleželo na jejich majetkových poměrech

a společenském postavení).

Neprovdané

a

ovdovělé

ženy

najdeme

jak

v dílech

Fontanových,

tak

Herrmannových, což možná dokazuje velkou četnost výskytu těchto osob i ve skutečném
světě. Vdovy

jsou zpravidla také matkami, jen Mathilde, nejmladší z vdov, zůstává

bezdětná. Snad také paní Schmolková, služebná v rodině profesora Schmidta, vlastní děti
nemá, nebo se o nich alespoň nikdy nezmiňuje. Zato však při každé příležitosti neopomene
zmínit svého manžela, který je tak prostřednictvím jejích vzpomínek vlastně stále živý.
Zemřelých partnerů se dovolávají i další ovdovělé ženy, zejména však ty, které si zakládají
na jejich někdejším společenském postavení (tedy paní Knedlhansová, Šustrová a vlastně
i Môhringová čili vdovy úřednické.) Ani jediná z žen, jež ztratily manžela, se podruhé
nevdává. Ovšem neznamená to, že by snad některé z nich po vdavkách netoužily (zejména
paní Šustrová či Knedlhansová) nebo snad měly o přízeň mužů nouzi (Pavla
Pittelková). Dalším společným rysem vdov bývá materiální nedostatek, к němuž je
manželova smrt odsoudila.
162
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Určité podobnosti, nebo dokonce shody lze vypozorovat také mezi postavami starých
panen. Tyto ženy byly považovány za součást rodiny, v jejíž blízkosti se nacházely. „Jako
skoro všechny bohaté rodiny byli i van der Straatenovi

obklopeni

hloučkem

starých

a postarších dam, které byly o Vánocích obdarovávány a během roku zvány na kávu nebo
výlety, bylo jich celkem sedm nebo osm, ale dvě z nich zaujímaly zvlášť

privilegované

postavení, a sice drobná zakrslá slečna Friederika von Sawatzki a naopak zase nadmíru
vysoká a statná učitelka hudby slečna Anastázie Schmidtová. "16S (Podobné dámy figurují
také v ostatních románech.) Všem neprovdaným ženám je společná osamělost a touha po
tom, co jim bylo odepřeno - po milujícím partnerovi, ale zejména po mateřství. Láska
к dětem se nejsilněji projevuje především u tetičky Urbanové z Kondelíkových
která při pohledu

na

dvojčátka

paní

Kondelíkové jen

těžko

příběhů,

potlačuje

pocity

nespravedlnosti a závisti, a Friederiky von Sawatzki z románu Cizoložnice, jež by snad
dokázala Melánii odpustit její nevěru, ale opuštění vlastních dětí pochopit nemůže.
(Nicméně nakonec bývalé komerční radové pomáhá к opětovnému setkání s dcerami.)
Právě mezi Fontanovými rodinnými přítelkyněmi (zejména z okolí van der Straatenových),
Herrmannovou tetičkou Urbanovou a slečnou Agátou z Vdavků Nanynky Kulichovy lze
spatřovat snad nej větší typovou shodu. Tyto ženy v podstatě patří do rodiny, jsou svědky
všech důležitých událostí v jejím životě (zásnuby, svatba, pobyt na letním bytě
v požehnaném stavu nebo narození potomků, ale i nevěra či společenské opovržení).
Stávají se důvěrnicemi manželek a matek, prožívají s nimi chvíle radostné i bolestné.
Katynka, tedy tetička Urbanová, názorně demonstruje také další obvyklé vlastnosti
starých panen: upovídanost a nesmírnou zálibu v klepech, neslýchaných a pikantních
novinkách, ale i jistou vypočítavost, jež ovšem není myšlena negativně, ale spíše úsměvně.
Katynka se totiž neváhá najíst a napít na cizí účet, a to často, ráda a vždy do sytosti. Stává
se proto nezřídka terčem vtipných, i když mírně urážlivých poznámek mistra Kondelíka.
Na svém výsadním postavení v rodině Kondelíkových si nesmírně zakládá, vždyť kromě
nich nikoho nemá. Tetička Urbanová se osvědčuje také jako citlivá žena, která je svým
příbuzným naprosto oddána. Aloysie Friederika Sawat von Sawatzki, jednoduše
nazývaná Rika, je blízkou přítelkyní komerčního rady van der Straatena. Její honosné
jméno a starý šlechtický původ vytvářejí zřetelný kontrast к současné situaci. Sama sebe
považuje za chudobnou, starou a opuštěnou ženu, zkrátka a dobře bezvýznamnou figurku.
Rika ztělesňuje reálné postavení mnoha žen, jež potkal podobný osud. Slečna Agáta
163
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z Herrmannových

románů představuje typ aktivní ženy, která svou samotu překonává

pilnou prací a láskou к druhým. I přes tři nešťastné „mladé romány" její srdce nezahořklo,
uchovala si přirozenou hrdost, upřímnost a radost ze života. Dobré vychování, zručnost,
výborný vkus a podnikatelský duch ji přiměly к otevření samostatné krejčovské dílny
s mnoha pomocnicemi, které slečna Agáta milovala jako vlastní dcery. Všechny ty
„uličnice" jí nahrazovaly rodinu, po níž tolik toužila, a mnohé dívky na ní lpěly dokonce
víc než na vlastních matkách. V jejich veselé společnosti nenesla Agáta své staropanenství
nijak tragicky, smála se s nimi a zpívala jako za mladých let.
Ne všechny staré panny se se svým osudem vyrovnávaly tak dobře jako ona. Některé
z nich zatrpkly, proměnily se v ženy nepřející a kruté, jako je tomu v případě slečny
Sidonie z Grasenabbů, patřící к aristokratické společnosti Kessinu. Effi Briestová je jí
kvůli svému nespoutanému a dětskému chování trnem v oku. Sidonie závidí dívkám jejich
mládí a naději na lepší život, než byl dopřán jí samotné. Závist skrývá za okázalou
zbožností a přímo manifestačním dodržováním morálních zásad - ovšem to vše pouze
navenek.
Problematika hrozícího staropanenství se objevuje v dílech obou spisovatelů - ať jde
o Effinu přítelkyni Huldu nebo starší dceru Nanynčiných domácích Klotyldu. Ani jedna
se nemohla s čekáním na ženicha, jenž však stále nepřicházel, smířit. Pozvolné, ale dobře
viditelné „odkvětání" dcer samozřejmě velmi těžko nesou také rodiče.

Postavy neprovdaných žen jsou ovlivňovány především svou nezáviděníhodnou
situací, statutem staropanenství, odkázaností na okruh příbuzných a blízkých. Vliv faktorů
vnějšího prostředí není tak silný, jako je tomu v případě ostatních postav, proto lze právě
mezi Fontanovými

a Herrmannovými

neprovdanými ženami pozorovat snad největší

typovou shodu. Tyto ženy nejsou tedy jen typicky berlínské ani pražské, nýbrž svým
způsobem „nadnárodní". Spojují je osamocenost a větší či menší chudoba, odlišují
individuální povaha a způsob, jak se se svým osudem vyrovnávají.
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11. Zena - oběť
Manželka, matka, hospodyně - tyto tři role byly ženám přisuzovány společností
19. století. Touha po samostatnosti a hledání smyslu života mimo rodinu či vyšší ambice,
osobní přání a potřeby zůstávaly stranou. Ženy se musely přizpůsobit nátlaku patriarchální
společnosti a své podřazené postavení přijmout. Některé se podrobily nerady, neboť si byly
vědomy nemožnosti dosáhnout osobní nezávislosti, jiné rády, neboť je ani nenapadlo na
jiný způsob života pomýšlet. Pokud se žena vzepřela požadavkům, jež na ni byly okolím
kladeny, následoval mnohdy nemilosrdný trest.

Theodor Fontane i Ignát Herrmann zachycují tuto dobovou realitu ve svých prózách
velmi věrně. I přes humorné ladění a optimistické vyznění některých románů (zejména
v případě českého prozaika) lze všechny ženské hrdinky označit za oběti, a to oběti
prostředí, v němž žijí. Toto prostředí je konkretizováno především v rodičích, zejména
v matkách, ale též ve společnosti jako celku nebo v materiálních životních podmínkách.
(Žena jako oběť společnosti a jejích konvencí byla na konci 19. a začátku 20. století
oblíbeným motivem kromě jmenovaných i pro řadu dalších spisovatelů. Uveďme alespoň
ty nejznámější z nich, kteří tomuto problému věnují pozornost: L. N. Tolstoj v románu
Anna Karenina, G. Flaubert v románu Paní Bovaryová, E. Zola v románu Nana či H. Ibsen
v dramatu Nora.)
Typickou oběť matčiny vypočítavosti a sobectví představuje Pavlína Šustrová, jež
nemá právo na vlastní výběr ženicha (neboť Žemlu vybrala matka), na vlastní život,
a dokonce ani na vlastní názor. Prostředkem к zajištění lepší finanční situace matčiny
i vlastní je Melánie van der Straatenová. Obětí matčiny ctižádostivosti i výchovy se stává
mladičká Effi Briestová. Tvárným materiálem v rukou matek, a tudíž oběťmi jejich
záměrů a přání (ať už v kladném či záporném slova smyslu) jsou všechny hrdinky (snad
jen s výjimkou Korinny, Stiny, její sestry Pavly a do jisté míry i Lény). Všemocná
společnost se svými normami, konvencemi, pořádky, ideály a hlavně předsudky činí oběti
především z Fontanových hrdinek: Effi bere přirozenost a život, Léně a Stině jejich lásku,
Korinně maří sny a přání. Pouze v případě Melánie dokáže odpustit a snad i zapomenout.
Hmotný nedostatek a obavy z něj nepříznivě formují charakter paní Šustrové či paní
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Muknšnáblové, proto lze i tyto ženy - přes vše, co už o nich bylo řečeno - považovat za
oběti.
Úděl oběti přijímají hrdinky různě - zcela dobrovolně nebo dokonce s radostí
(Pepička, Nanynka, Jenny a vlastně i Mathilde), v podstatě nevědomky (Effi), s bolestí
v srdci, ale i s přesvědčením o nemožnosti jiné cesty (Stina, Léna), s odporem a touhou po
vzpouře, jež je ovšem marná (Pavlína). Některé dívky svůj názor na nutnost přizpůsobit se
společnosti vlivem nabývaných zkušeností postupně mění -

Melániinu

počáteční

smířenost s životem po boku nemilovaného muže střídají vzdor a vzpoura, Korinniny
plány směřující к překročení společenských konvencí naopak rezignace a pasivita.
Žena nese „punc" oběti v podstatě po celý život. I přes bystrost úsudku a touhu po
vzdělání jí možnost studovat zůstává většinou odepřena (např. Mathilde, Nanynka). Při
uzavírání sňatku je dívka spíše než jako lidská bytost brána jako věc, která se stala
předmětem „obchodu". O Pavlínině, Effině i Melániině budoucnosti se rozhoduje za
jejich zády, „obchod" je sjednáván jen mezi vybranými ženichy a matkami. Od dívek se
vyžaduje pouze pasivní přihlížení a souhlas, popřípadě mírná aktivita podporující matčiny
záměry. Pepička či Nanynka mají při volbě budoucího manžela zdánlivou volnost,
nicméně pokud by si vybraly muže nevhodného, jistě by se naplno projevila autorita rodičů
i moc, kterou nad dcerami mají. V manželství žena potlačuje vlastní touhy a obětuje se
mužovým přáním a požadavkům jak na veřejnosti, tak ve sféře privátní, a to i v oblasti
intimního života. Chápání ženy jako věci či bezprávného tvora se projevuje také v případě
následků její nevěry, zejména dojde-li к duelu manžela s milencem. Muž vyzývá svého
soka к souboji bez vědomí ženy, která se ocitá mimo centrum dění, jelikož duel byl
považován za čistě mužskou záležitost (to se týká např. Effi nebo Cécile).
Charakter žen jako obětí prostředí do značné míry relativizuje otázku jejich vlastní
viny za spáchané poklesky. Odtud pramení také nemožnost jednoznačně odsoudit ženy
nevěrné (Effi, Melánie, Pavlína), ale i vypočítavé a sobecké (paní Šustrová, Jenny
Treibelová). Zejména na osudech Fontanových

ženských postav je demonstrována jejich

bezmoc ve vztahu к neomezeně uplatňovaným společenských zákonům a pravidlům. Jako
jejich oběti se však nakonec nejeví pouze ženy. Ani jejich mužské protějšky nezůstávají
ušetřeny. I muži jsou nuceni hrát před očima veřejnosti nesmyslné komedie. Jediným
únikem před svazujícími společenskými konvencemi je vedle rezignace v mnoha případech
pouze dobrovolná smrt (např. Effi, Cécile, ale i Stinin Waldemar nebo Schach von
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Wuthenow ze stejnojmenné prózy). Ta už není vnímána jako trest za spáchané hříchy,
jako obžaloba bezcitných společenských pořádků.
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12. ZÁVĚR
Theodor Fontane a Ignát Herrmann nepocházeli ze stejné země, nemluvili stejnou
řečí a nedosáhli ani stejného literárního významu, přesto jsme mezi nimi našli četné
podobnosti či paralely, a to zejména v jejich životních a částečně také uměleckých
osudech. Přirozeně jsme narazili také na mnoho rozdílů způsobených jak odlišnými
životními podmínkami, tak individualitou každého z nich.

V dílech obou autorů zaujímají ženy dominantní postavení - pokud neplní roli postav
hlavních, jsou alespoň aktivními hybatelkami děje, spoluhráčkami svých pasivních
a zpravidla slabších mužských protějšků. V centru zájmu se ocitají především příslušnice
střední měšťanské vrstvy (Theodor Fontane líčí také život velkoburžoazie a bohaté
i zchudlé aristokracie), nicméně naděje na možnou lepší budoucnost autoři vkládají
zejména do postav lidových. Přestože Fontanovy i Herrmannovy hrdinky žily přibližně ve
stejné době, nelze umělecké zobrazení jejich osudů ani je samotné označit za zcela totožné.
Ačkoliv byl Fontane o více než třicet let starší než Herrmann, je jeho pohled na ženv
a jejich osudy v mnoha směrech modernější a jeho hrdinky působí emancipovaněji, než je
tomu v dílech spisovatele českého. Fontane (třebaže byl v soukromí odpůrcem ženských
emancipačních

snah)

ukazuje

možnou

nespokojenost

žen

se

striktně

danými

společenskými rolemi, akcentuje jejich potenciální touhu po nezávislosti a samostatnosti.
Těmto tendencím odpovídá také volba témat, která se v jeho prózách opakují: mesaliance,
tedy společensky nepřípustný vztah mezi mužem a ženou nestejné sociální příslušnosti
a nespokojený manželský život vedoucí často к ženině nevěře. Ignát Herrmann se nad
možnostmi změny situace žen nezamýšlí. Zachycuje měšťanskou každodennost s jejími
klady i zápory. Ženy zastávají v jeho románech tradiční role spočívající v péči o rodinu
a domácnost, jakékoliv emancipační snahy jsou jim cizí.
Nutno zdůraznit, že ani jeden ze spisovatelů neodmítá model patriarchálního
uspořádání společnosti, a to jak v manželství, tak v intimním životě. Muž stále zůstává
oficiální hlavou rodiny. V soukromí se však zejména Herrmannovy

ženy stávají

pověstnými krky, které těmito hlavami otáčejí. Fontanovy hrdinky se manželům podřizují,
ovšem za cenu ztráty své přirozenosti. Z děl německého spisovatele je patrné, že nespatřuje
nebezpečí pro své ženské postavy v nadvládě mužů, ale ve společenských konvencích tedy
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v čemsi nadosobním, co řídí lidské osudy a je překážkou individuálního rozvoje. Vzpoura
proti konvencím končí zpravidla tragicky. Herrmannovy hrdinky se konvenčnosti nebrání,
dokonce si v ní přímo libují. Lpí na starosvětském dodržování společenských i rodinných
zásad, neboť tak jejich život neztrácí svůj každodenní pořádek a pevný řád. Pokud se
hrdinka výjimečně snaží ze stávajících životních poměrů uniknout, nelze to považovat za
boj proti společnosti, ale za vzpouru proti vlastnímu osudu.
Theodor Fontane volí pro svá díla ženy výjimečné, takové, které se odlišují od svého
okolí neobyčejným půvabem, tajemností a sepětím s přírodou. Jde o hrdinky, které nejsou
dokonalými manželkami, matkami ani hospodyněmi, chybují a za své prohřešky tvrdě
platí. Tyto ženy jsou především lidské, třebaže se podobají mytickým Meluzínám, tedy
postavám nadpřirozeným

a nebezpečným. Některé nesou také rysy

křesťanských

mučednic; často v sobě spojují nevinnost a čistotu Panny Marie s Evinou hříšností
a svůdností a tato ambivalence jim propůjčuje charakter „nevinně vinných". Vedle těchto
hrdinek nadčasové platnosti najdeme ve Fontanových

románech i ženy blízké realitě

vynikající aktivitou, racionalitou a praktičností, tedy vlastnostmi považovanými tehdejší
společností spíše za mužské. Tento typ hrdinek se do jisté míry může podobat ženám
Herrmannovým, neboť i ony jsou pevně spjaty s prostředím, v němž žijí. Chybí jim však
ráznost, bystrý úsudek a odhodlanost vlastním přičiněním změnit svůj úděl. Herrmann
zobrazuje ženy všední, zaměřuje se na typické představitelky své společenské vrstvy
a svého prostředí, nikoliv na ženy jedinečné, nýbrž na jedny z mnoha. Jeho hrdinky se do
značné míry přibližují ideálu ženy své doby. Výjimku tvoří vypočítavé intrikánky
z „kupeckého" románu, které jsou záměrně pojaty jako antiideál ženy 19. století.
Jak český, tak německý spisovatel zobrazují ženu v ieiích společensky daných
úlohách, tedy jako manželku, matku a hospodyni. Manželství jsou v Herrmannově pojetí
především naplněním vzájemných citů, výjimečně mohou ale také být únikem ze
stávajících poměrů, vymaněním se z matčiny moci či klíčem к hmotnému zabezpečení.
Fontanova manželství jsou uzavírána zpravidla z rozumu, ať je důvodem společenský
vzestup nebo materiální zisk. Dochází tak ke zpochybnění sňatkové praxe tehdejší
společnosti. Tato manželství nemohou být zcela šťastná. Nespokojenost jednoho z partnerů
vyústí buď v naprostou rezignaci na osobní štěstí a v život založený na „pomocných
konstrukcích" (Toužení soužení), jindy v manželčinu nevěru a následný rozchod {Effi
Briestová, Cécile, U snědeného krámu), nebo končí přirozeně - smrtí manžela ÇMathilde
Möhring).
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Láska mezi zamilovanými je v Herrmannových
nikdy

nepřekročí

společensky

přípustné

hranice.

románech možná, ba nutná, ovšem
Naproti

tomu

naprostá

většina

Fontanových hrdinek opravdu milovat nedokáže a ani nemůže. Láska je považována za
nesplnitelné přání (Effi), je chápána jako erotická touha (Pavlína), jako překážka na cestě
к uskutečnění plánů, kterou je potřeba odstranit (Jenny), dokonce může být považována za
zdroj nebezpečí, jež může člověka připravit o jistotu a klid (Botho), za luxus, který si
hrdinky nechtějí nebo nemohou dovolit (Mathilde). Líčení intimního života v dílech obou
autorů se vyznačuje nedořečeností a nápadnou zdrženlivostí, nicméně Herrmann ve snaze
0 pravdivé zachycení každodenního rodinného života postupuje daleko otevřeněji než
Fontane a nevyhýbá se ani zobrazení přirozených důsledků milostného života, tedy
těhotenství a porodu, jehož líčením se přibližuje fyziologickému vidění člověka
charakteristickému pro naturalismus. Německý spisovatel mnohé taktně zamlčoval,
zkracoval či pouze jemně naznačoval, přesto jeho díla působí mnohem smyslněji
a originálněji než zcela konkrétní prózy Herrmannovy.

Můžeme konstatovat, že se v románech, jež byly východiskem této práce, setkáváme
v podstatě s trojím pohledem na ženu. Fontane pohlíží na své hrdinky téměř objektivně,
nestranně. Nikoho nesoudí, neoslavuje ani nezavrhuje (nicméně mezi řádky tušíme jeho
určité sympatie к „hříšnicím"). Čtenáři je ponechán prostor pro vlastní stanovisko
a poskytnuta příležitost podílet se aktivně na interpretaci díla. Český spisovatel mu tuto
možnost nedává, vstupuje do děje svými komentáři a jednoznačně vyjadřuje svůj názor
1 vztah к postavám. Herrmannův pohled na ženu se v průběhu let vyvíjí a mění. Zpočátku
ženám nedůvěřuje, považuje je za příčiny tragického osudu mužského hrdiny, později se
však žena stává v jeho očích základem rodinného štěstí a dobrou duší domova. Krutě
pesimistický

pohled

na

ženu je

vystřídán

pohledem

shovívavě

úsměvným

či

humoristickým. Tento přechod souvisí také s typem textů, v nichž ženské postavy
vystupují. Realistické až naturalistické pojetí ženy je charakteristické pro

Herrmannův

„kupecký" román, kdežto pojetí idylické odpovídá žánru měšťanské rodinné idyly.

Porovnáním vybraných společenských románů Theodora Fontana

s pražskými

romány Ignáta Herrmanna jsme se přesvědčili o tom, jak odlišně může být podobná
tematika zpracována dvěma lidskými i uměleckými osobnostmi žijícími přibližně ve
stejném čase. Velmi zajímavé je zjištění, nakolik mohou literární tvorbu ovlivňovat vnčjčí
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okolnosti: společenská situace a doba, ale i země, přesněji řečeno město, v němž se děj
odehrává, jeho atmosféra a obyvatelé, osobní zkušenosti a zážitky autorů a v neposlední
řadě také očekávání čtenářské veřejnosti. Tyto faktory jsou důvodem vzniku jak zřetelných
shod, tak rozdílů ve sledovaných prózách. Značnou roli sehrála také zamýšlená intence děl.
Herr mann

chce především bavit a dokumentovat mizející (a dnes již zmizelou)

starosvětskou realitu úsměvným obrázkům typických postaviček, tradičních událostí
v jejich životech, dobových reálií a předmětů. Jeho příběhy jsou do současnosti
nepřenosné. Fontane upozorňuje na nedostatky a konflikty pruské společnosti 19. století,
a to prostřednictvím osudů svých hrdinek. Konflikt jedince (ženy) se společností, rozpor
mezi osobními touhami a společenskými požadavky jsou tematikou nadčasovou, proto
stále aktuální a zajímavou. Z tohoto důvodu by se snad tato práce mohla stát inspirací
к dalším úvahám o téže nebo obdobné tematice, přispět к oživení zájmu o oba spisovatele
i o problematiku postavení žen ve společnosti minulé i současné.

Životu a tvorbě spisovatelů, kteří byly předmětem této práce, není ve školní praxi
věnováno příliš pozornosti. Ignát

Herrmann

bývá zmiňován jen okrajově, neboť

představuje autora spíše lokálního významu, bez výraznějšího vlivu na vývoj české
literatury. Postavení Theodora Fontana je do jisté míry paradoxní - bývá sice označován
za „nej většího realistu před Thomasem Mannem", a stavěn tak na úroveň světových
velikánů literárního realismu, v čítankách pro české školy však jeho jméno většinou chybí.
I přes tuto skutečnost se domnívám, že by se romány obou spisovatelů a některé
závěry, к nimž jsem ve své práci došla, daly využít i ve školní výuce - a to v hodinách
české literatury a také v hodinách němčiny ve vyšších třídách středních škol,

speciálně

gymnázií. Důvodem je jednak obtížnost tématu, tj. postavení ženy ve společnosti
19. století, jednak náročnost zpracování, hlavně u Fontana. V rámci výuky bych zvolila jen
díla reprezentativní. V případě Theodora Fontana by to byla bezesporu Effi
hodnocená jako vrchol Fontanovy tvorby, z děl Hermannových

Briestová,

bych zvolila i přes značný

rozsah „kupecký" román U snědeného krámu a snad i první díl Kondelíkových

příběhů.

Tyto romány by mohly sloužit jako podklad pro úvahy týkající se jak literární teorie, tak
historie i kritiky. Na základě jejich četby by bylo možné vystihnout hlavních znaky
literárního realismu, porovnat realismus český s poetickým realismem

německým,

charakterizovat žánr rodinné idyly i společenského románu, který nezobrazuje jen výsek ze
života hrdiny, ale nabízí také pohled do života společnosti. V souvislosti se zmíněnými
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prózami by mohla být zmíněna také problematika literární komiky a humoru (zejména
rozdíly mezi komikou jazykovou a situační) a specifičnost jazyka literárních děl. Studenti
by se také přesvědčili o tom, že ne vždy se čtenářská obliba shoduje s hodnocením kritiků.
Určitou motivační hodnotu by mohla mít míra autobiografičnosti v dílech obou
autorů, neboť nahlížení

do soukromí

známých

osobností odnepaměti uspokojuje

přirozenou lidskou zvědavost. Romány lze číst také jako „dokumenty" o dané době,
o patriarchální společnosti 19. století.
V neposlední řadě by se prózy mohly stát východiskem obecnějších úvah o síle
společenských konvencí, o vině a trestu za spáchané poklesky a o vlivu společnosti na
člověka a jeho chování. Tato témata jsou jistě živá a zajímavá i v dnešní době.
Uvědomuji si, že při didaktickém využití tvorby spisovatelů, jimiž jsem se v této
práci zabývala, bych se mohla setkat s nezájmem studentů, neboť zejména díla
Herrmannova se úzce váží к prostředí, v němž se odehrávají, tedy ke starosvětské Praze
19. století. Dnešním čtenářům by mohla připadat do jisté míry naivní, odtržená od reality
a nezajímavá.
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