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Úvod 

 
Literatura jako kulturní projev zachycuje pomocí slov obraz existující skutečnosti, podílí 

se však také na vytváření systému hodnot, skrze něž vnímáme svět. To, co považujeme 

za skutečné, tedy může být odvozeno od toho, jak skutečnost zachycují literární díla. 

Pojem literatura označuje nejčastěji soubor významných literárních děl, v takovém 

případě bývá označována také jako literární kánon. (Morris, 2000, s. 18-19) Literární 

kánon je tvořen z převážně díly mužských autorů, proto zachycuje skutečnost 

z androcentrického hlediska. Tradiční literární kánon ovládaný muži zpochybňuje 

feministická literární kritika dvěma způsoby: přehodnocováním významných textů 

psaných muži (feministické čtení) a snahou o vytvoření ženské literární tradice jako 

rámce pro analýzu literatury psané ženami (gynokritika). (Morris, 2000; Showalter, 

1998) 

Feministická literární kritika požadovala začlenění většího množství textů ženských 

autorek do dominantního kánonu, o své začlenění však usilovaly také spisovatelky 

z postkoloniálních kultur. Západní feminismus má tendence vnímat ženu jako univerzální 

kategorii a zapomínat, že žena je bytost vnitřně heterogenní. Stejně tak má feministická 

kritika podle Morris sklony hodnotit literaturu „třetího světa“ esencialistiky jako ženskou 

literaturu, čímž popírá její kulturní specifika, nebo ji naopak vnímat prizmatem její 

národní identity. (Morris, 2000, s. 197) Spisovatelky ze zemí „třetího světa“ čelí dvojí 

diskriminaci, genderové a rasové. Kolonizované národy, kterým byla vnucována západní 

kultura a způsob života, se snaží obnovit národní identitu a historii, přičemž důležitou 

roli v tomto úsilí hrají národnostně zaměřené texty. Autorky, které s těmito texty 

polemizují, jsou obviňovány z popírání národních hodnot a tradic. (Morris, 2000, s. 192-

193) Při analýze literárních děl spisovatelek pocházejících z postkoloniálních kultur je 

tedy nutné vzít v úvahu kulturní a historický kontext díla, neposuzovat je však pouze 

v kontextu postkoloniální literatury. 

Tato práce se věnuje genderové analýze románu Bůh maličkostí anglicky píšící 

indické autorky Arundhati Roy. V daném tématu se prolíná můj zájem o genderovou 

problematiku, literaturu a indologická studia. Výše zmíněný román jsem zvolila 

z několika důvodů. Po svém vydání v roce 1997 se Bůh maličkostí stal bestsellerem a 

dosáhl velkého ohlasu překračujícího hranice Indie. Román byl přeložen do více než 

dvaceti světových jazyků, mohl tudíž ovlivnit mnoho čtenářů po celém světě. Na rozdíl 
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od jiných indických spisovatelek a spisovatelů píšících anglicky (např. Salman Rushdie, 

Anita Desai či Bharati Mukherjee), žije Roy trvale v Indii. Její román je tedy pohledem 

zevnitř, autorka není v pozici vnějšího pozorovatele, naopak zachycuje svět, jehož je 

součástí. Hlavním motivem výběru tohoto románu je jeho zajímavost z genderového 

hlediska. Události příběhu tvoří pozadí pro protest proti tradičním normám indické 

patriarchální společnosti, které odsunují ženy do podřadného postavení. Tradiční hodnoty 

v Indii přetrvávají i přes vliv moderních myšlenek a ideologií, především v instituci 

rodiny. V románu Arundhati Roy jsou však tradiční normy deformovány. Autorka 

porušuje prostřednictvím svých postav stereotypní představy o mužích a ženách a 

v kontextu tradiční indické společnosti překračuje mnohá tabu. Z těchto důvodů vyvolal 

román rozporuplné reakce, od negativních ze strany zastánců tradice po pozitivní ze 

strany feministických kritiček. Román lze analyzovat z mnoha aspektů, kromě roviny 

socio-kulturních vztahů, jej lze podrobit hlubší literární analýze v rovině archetypů. 

Prvním cílem genderové analýzy románu Bůh maličkostí je tedy zjistit, zda-li je 

v rámci tradiční indické rodiny v měnících se podmínkách moderní společnosti 

zachována tradiční genderová hierarchie. Vzhledem k tomu, že románové postavy obou 

pohlaví porušují genderové role, jež jim jsou v rámci indické společnosti vymezeny, 

pokusím se zjistit, zda-li se liší reakce rodiny a společnosti v závislosti na tom, je-li je 

nekonformním jedincem muž nebo žena. Druhý cíl práce, který vychází z archetypální 

analýzy románu, je prokázat na románu Bůh maličkostí fungování či subverzi 

mytologických archetypů femininity a maskulinity v hinduistickém kontextu na základě 

staroindických zákoníků (Manuova zákoníku a Arthašástry) a posvátných indických 

eposů (Mahábháraty a Rámájany). Jinak řečeno dokázat, zda-li postavy románu 

korespondují s tradičním indickým literárním archetypem ideální ženy, respektive 

ideálního muže, přičemž se zaměřím především na analýzu literárních archetypů 

femininity. 

 

Hypotézy: 

1. Domnívám se, že analýza románu prokáže, že i v moderní době je v tradiční 

indické rodině zachována genderová hierarchie, to znamená nadřazené 

postavení mužských členů rodiny vůči ženám. Současně se domnívám, že 

reakce rodiny a okolní společnosti se bude výrazně lišit na porušování 
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genderových rolí u mužských a ženských postav v neprospěch protagonistek 

románu. 

2. Domnívám se, že v románu Bůh maličkostí jsou dekonstruovány indické 

literární archetypy femininity a maskulinity. Jinými slovy chování a jednání 

postav románu podle mé domněnky neodpovídá archetypu správné ženy, 

respektive správného muže. 

 

Úvodem bych ještě ráda dodala, že poté, co jsem si zvolila a zaregistrovala téma mé 

bakalářské práce, vyšel sborník Konstruování genderu v asijských literaturách, jehož 

součástí je článek Renaty Svobodové Genderový aspekt porušování společenských rolí 

v románu indické autorky. Arundhatí Royová a její přadleny, čarodějnice a 

přisluhovačky, který se věnuje archetypální analýze románu Bůh maličkostí, čímž se 

zcela shodl se záměrem mé práce. Se závěry tohoto článku se až na drobné výjimky 

ztotožňuji, proto jsem se s ním snažila částečně polemizovat, ale spíše analýzu 

prohlubuji. 
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1. Teoretická a metodologická východiska 

 
Tato teoretická kapitola je uvedením do problematiky genderu, vymezuji v ní pojmy, 

které považuji za relevantní vzhledem k náplni práce a specifikuji metodologii práce. 

 

 

1.1 Metodologická východiska 

 
Práce bude postupovat metodou genderové analýzy v oblasti literární vědy. Podle 

definice Blanky Knotkové Čapkové genderová analýza jako interdisciplinární 

metodologie „zkoumá u různých disciplín způsob, jakým jejich různé myšlenkové školy a 

proudy konstruují pojem genderu – (sociálně kulturního rodu) a rodových rolí – zda je 

ztotožňují s biologickým rodem a pohlavím (esencialistické teorie) nebo je vnímají jako 

kulturně sociální konstrukt (konstruktivistické teorie)“ (Knotková-Čapková, ed., 2004, s. 

90) Genderová analýza literárního díla tedy sleduje, jak je v textu konstruován gender, 

čili maskulinita a femininita, a jak jsou vytvářeny genderové role, jinými slovy jaké 

obrazy ženství a mužství předkládá autor literárního díla svým čtenářům. Z hlediska 

genderové analýzy lze dále zkoumat, jaké hodnoty a ideály jsou v textu prezentovány, 

kdo je z hlediska genderu nositelem kladných a záporných vlastností a do jaké míry daný 

text přispívá k udržování genderového řádu ve společnosti. Ve své práci se zaměřuji na 

genderovou analýzu románu Bůh maličkostí1 indické autorky Arundhati Roy2. 

Pro genderovou analýzu daného románu jsem využila metodu kvalitativní 

obsahové analýzy. Obsahová neboli textová analýza, jak je v oblasti literární vědy tato 

metoda také nazývána, vychází z textové interpretace a prostřednictvím jemných 

interpretačních postupů odhaluje v textu jeho hlubší, skryté významy. (Scherer in Schulz, 

1998, s. 30) Podle Scherera se jedná o metodu, pro níž je charakteristická vysoká míra 

otevřenosti postupu, z čehož plynou její výhody i nedostatky. Předností textové analýzy 

je možnost analyzovat text z různých aspektů. Nevýhodou naopak je, že tuto metodu lze 

použít jen na několik málo textů, navíc se jedná o velmi subjektivní postup, jehož závěry 

                                                 
1 Originální text je v angličtině: The God of Small Things, HarperCollins, Londýn, 1998. Citace textu v této 
práci budou převzaty z českého překladu románu: Bůh maličkostí, přel. Michaela Lauschmanová, Mladá 
fronta, Praha 2001. U přepisu názvu románu a původních jmen do češtiny bylo vzhledem k existenci 
českého překladu použito tzv. populární transkripce. 
2 Rozhodla jsem se nepřechylovat příjmení autorky románu do češtiny (ponechala jsem tedy příjmení bez 
koncovky –ová). 
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jsou spjaty s osobou, která text interpretuje. Z toho vyplývá mnohost způsobů 

interpretace a omezená ověřitelnost výsledků analýzy. (Scherer in Schulz, 1998, s. 30) 

Proti tomuto tvrzení lze namítnout, že každá interpretace a v podstatě každý výzkum je 

subjektivní, neboť nelze zcela odhlédnout od osoby výzkumníka, který k výzkumu 

přistupuje s jistým předporozuměním a jeho závěry budou vždy ovlivněny podmínkami 

(kulturními, historickými či osobními) v nich se nachází. Tato skutečnost však nesnižuje 

hodnotu výzkumu. Pro účely mé práce je kvalitativní obsahová analýza vyhovující 

metodou, neboť se zaměřuji na interpretaci jednoho textu, pod jehož povrchem se snažím 

odhalit skryté významy a pochopit autorský záměr. Daný román analyzuji jednak 

v rovině socio-kulturních vztahů, mým záměrem je však také hlubší analýza v rovině 

archetypů. Má práce bude vycházet z mytologických archetypů femininity a maskulinity 

v hinduistickém kontextu na základě vybraných textů v českých a anglických překladech 

(konkrétně se jedná o Manuův zákoník, Arthašástru a eposy Mahábhárata a Rámájana) a 

zkoumat jejich fungování či subverzi v Bohu maličkostí. Teoretickými východisky 

archetypální analýzy románu bude práce Annis Pratt Archetypal Patterns in Women´s 

Fiction (1981) a články Blanky Knotkové-Čapkové Metaphorization or demistification of 

woman in modern Bengali male poetry (Knotková-Čapková in Damsteegt, 2003, s. 51-

65) a Archetypy femininity a jejich subverze v moderní bengálské literatuře (Knotková-

Čapková, ed., 2005 s. 139-165). Ve své práci se zaměřím především na analýzu postav, 

přičemž vycházím z tvrzení Pam Morris, že „postavy jsou nejnápadnější formou literární 

reprezentace.“ (Morris, 2000, s. 44) 

Pramenným materiálem mé práce jsou zkoumané literární texty. 

 

 

1.2 Teoretická východiska 

 
Při analýze literárního textu psaného ženou lze použít pojmu gynokritika, jak jej definuje 

americká kritička Elaine Showalter. (Showalter, in Oates-Indruchová 1998, s. 216) 

Gynokritika je typem feministické kritiky3, která se zabývá ženou jako spisovatelkou, 

soustředí se tedy na analýzu literatury psané ženami z perspektivy ženské zkušenosti a 

prožitku. Jiným typem feministické kritiky je podle Showalter feministické čtení, které se 

                                                 
3 Feministická kritika se stala uznávanou metodou na konci 60. let 20. století díky své snaze revidovat 
„významná díla“ díla tradičního literárního kánonu, přičemž zpochybňovala jejich údajnou nestrannost a 
autoritu. (Morris, 2000, s. 49) 
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orientuje na literaturu psanou muži a ženu vnímá jako spotřebitelku „mužské“ literatury. 

Jedná se o politickou a polemickou interpretační metodu, která studuje například 

stereotypy žen v literatuře4 nebo diskriminaci spisovatelek a kritiček v literární historii. 

Pokud se však budeme zabývat pouze reinterpretací literárních textů psaných muži, 

dozvíme se podle Showalter pouze to, jaké byly představy mužů o ženách, avšak 

nezjistíme, co ženy skutečně pociťovaly a prožívaly. Proto Showalter vnímá odpoutání se 

od čistě mužské literární tradice jako přednost gynokritiky. Programem gynokritiky je dle 

této autorky „vystavět ženský rámec, pro analýzu literatury psané ženami a místo 

přejímání mužských modelů a teorií vyvinout nové modely založené na studiu ženské 

zkušenosti.“ (ibid., s. 220) Jednotlivá díla žen spisovatelek mohou být plně doceněna 

pouze v případě, že budou posuzována v kontextu ženské tradice, nikoli srovnáváním 

s tradičním mužským kánonem. (Morris, 2000, s. 71) Showalter upozorňuje, že při 

zkoumání literatury psané ženami je nutné vzít v potaz také vnější faktory, které sice 

s uměním nesouvisí, avšak ovlivňují ženu, která umělecké dílo vytváří. (Showalter, in 

Oates-Indruchová 1998, s. 222) 

Snahou feministické literární kritiky je vytvoření tradice literatury psané ženami, 

proto jsou znovu „objevovány“ a přehodnocovány texty žen, které v průběhu historie 

upadly v zapomnění. Vytvářením alternativního ženského kánonu však podle Pam Morris 

hrozí nebezpečí, že ženská literatura zůstane v kategorii zvláštních případů. Proto je 

nutné zařadit spisovatelky ho hlavního literárního proudu, zde však vzniká riziko pouze 

symbolického zastoupení několika málo spisovatelek. (Morris, 2000, s. 66-67) Literární 

díla žen reflektují jinou zkušenost než díla mužů spisovatelů, mohou tedy nabídnout jiné 

hledisko, které často zpochybňuje dominantní stereotypní názory na ženy. Morris však 

upozorňuje, že takto zpřístupněná ženská zkušenost se sice může stát pro ženy zdrojem 

sebepoznání, ale jedná se pouze o určité stanovisko, reprezentaci skutečnosti, nikoli 

zaručenou pravdu, neboť „žádné ztvárnění neukazuje život takový, jaký je, a proto 

veškerou reprezentaci musíme chápat jako dějiště ideologických sporů – jako lingvistický 

prostor, kde protichůdné názory bojují o dominantní postavení.“ (Morris, 2000, s. 78) 

Jak uvádí Morris, ženská literární tvorba je postižena mysoginní literární tradicí, 

která považuje literaturu pouze za mužskou záležitost, zatímco ženskou literaturu spojuje 

patologií a šílenstvím, které se následně do textů psaných ženami promítají. Ženy cítily 

potřebu reagovat na patriarchální nátlak, proto ve svých dílech reflektovaly výlučně 

                                                 
4 Stereotypizací žen v literatuře psané muži se věnuji v kapitole genderové stereotypy 
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ženské zkušenosti, jako například porod, menstruaci nebo znásilnění, čímž však vytváří 

obraz utrpení a obětování se. Dříve než se ženy oprostí od potřeby reagovat na 

dominantní mužskou tradici, nebudou schopny vyjádřit „pravdivou skutečnost ženské 

zkušenosti“ (Morris, 2000, s. 100-101) Konstruktivní reakcí žen na dominantní 

patriarchální kulturu představuje zesměšnění, satira, přetváření klasických literárních 

forem, hledání osobitého stylu či jazykové experimentování. (ibid., s. 99, 103)    

 

 

1.2.1 Gender 

 
Slovo gender, které v překladu do češtiny znamená rod, bylo do evropských jazyků 

převzato z řečtiny. Do českého prostředí je tento pojem přenášen většinou z angličtiny. 

Slovo rod má však v češtině vícero významů, kromě pohlaví a sexu může označovat také 

rodinu či gramatickou kategorii. Z tohoto důvodu se odborníci v oblasti genderu a jazyka 

českého rozhodli ponechat v češtině anglický, respektive řecký termín gender. (Šiklová, 

1999, s. 9-10) 

Pohlaví je univerzální biologická kategorie, která vyjadřuje základní fyziologické 

rozdíly mezi mužem a ženou. Gender je naproti tomu kategorie společenská, která se 

vztahuje k sociálním a kulturním rozdílům mezi muži a ženami. Jinými slovy gender je 

sociální konstrukcí, ke které jsou vázány sociální role, chování, stereotypy a předsudky, 

které jsou spojované s obrazem muže a ženy a které jsou formovány kulturou a 

společností. Gender, čili maskulinita nebo femininita, je konstruován za základě 

biologického pohlaví. To znamená, že lidé přistupují rozdílně k osobám mužského nebo 

ženského pohlaví na základě obecně sdílených předpokladů a očekávání, které se 

k genderu vztahují (Renzetti a Curran, 2003, s. 20). S genderem se člověk nerodí, nýbrž 

jej získává v průběhu svého života. Genderové rozdíly a vztahy mezi ženami a muži se 

liší v rámci jednotlivých kultur i mezi nimi, ale také v rámci různých sociální skupin, 

mění se v čase a lidé si je osvojují prostřednictvím procesu socializace. Biologické 

pohlaví je stále a neměnné a našemu okolí zůstává obvykle skryto. Gender je způsob, 

kterým své pohlaví manifestujeme před okolím, aniž bychom jej odhalili. (Jarkovská, 

2004, s. 21-22) 

Důležitým pojmem, jenž se k genderu vztahuje, jsou tzv. genderové role, které 

představují soubor určitých způsobů chování a jednání, jež jsou rozdílně předepisovány 
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ženám a mužům. Genderové role se liší v různých kulturách i subkulturách jedné 

společnosti, jsou časově a historicky proměnlivé. Proces učení se genderovým rolím, 

neboli genderová socializace, při níž si člověk vytváří svoji genderovou, tj. ženskou a 

mužskou, identitu, tzn. vědomí příslušnosti k určitému pohlaví, probíhá intenzivně 

především v raném dětství, ale pokračuje prakticky po celý život člověka. 

Problematikou genderu ze zabývají tzv. genderová studia (gender studies), která jsou 

v západoevropských a severoamerických zemích etablovanou, samostatnou vědeckou 

disciplínou, která sleduje konstruování genderu mezi muži a ženami ve společnosti a 

snaží se pochopit a vysvětlit, proč je většina nám známých společností založena na 

mužské dominanci. Do českého prostředí začala genderová problematika pronikat až po 

pádu komunistického režimu spolu s feminismem, oba přístupy jsou však stále mylně 

zaměňovány. Feminismus je v podstatě ideologickou disciplínou, která se orientuje na 

problematiku ženy. (Šiklová, 1999, s. 10-11) Feministická analýza má tendence 

zevšeobecňovat postatu ženství a vnímat ženy jako univerzální jednolité kategorie. 

Koncept gender, jak uvádí Věra Sokolová, se „zaměřuje ne na ženy a muže samotné, ale 

především na konstruování ženství a mužství a jejich strukturální a symbolickou 

podstatu.“ (Sokolová, 2004, s. 202) Muži a ženy nejsou dichotomními a protikladnými 

kategoriemi, jsou vnitřně heterogenní a diferencovaní (mj. např. podle sexuální orientace, 

sociálního postavení, věku, vzdělání, kulturní lokace, atd.). 

 

 

1.2.2 Genderové archetypy 

 
Pojem archetyp pochází z řečtiny a znamená „ původní a dokonalý vzor jednání, 

prototyp, který člověk svým jednáním napodobuje“. (Sokol, 1998, s. 273) 

V psychoanalýze C.G. Junga jsou archetypy obsahy kolektivního nevědomí, respektive 

univerzální symboly, vrozené motivy a pravzorce, které jsou v nevědomí obsaženy. 

Archetypální obrazy5 se objevují nejen v mysli člověka, ale také v produktech 

kolektivního nevědomí jako jsou mýty, pohádky nebo náboženské představy. (Jung, 

1997) 

                                                 
5 Jedny ze základních archetypů v Jungově schématu jsou: 
Animus je archetyp reprezentující mužskou přirozenost v nevědomí ženy a současně komplex mužských 
vlastností v ženské povaze. 
Anima je archetypem ženy v nevědomí muže a zároveň soubor ženských vlastností v povaze muže. 
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Jungovým schématem archetypů se inspirovaly některé západní feministické 

literární teorie, z hlediska analýzy ženských archetypů je však klasická teorie v mnohém 

nedostačující. Annis Pratt (1981) upozorňuje, že v Jungově pojetí jsou „femininita“ a 

„maskutinita“ dvěma dichotomními kategoriemi. Ženská psychika je řízena Érotem, 

zatímco řídícím principem mužské psychiky je Logos. Vzhledem k tomu, že žena je pro 

muže erotickým symbolem, neokáže se sama se svou sexualitou ztotožnit. Jak říká Pratt, 

„žena je v Jungově schématu buď vnější nádobou mužských projekcí nebo podřadným 

prvkem mužské osobnosti“ (Pratt, 1981, s. 8)6 V pojetí Pratt představují archetypální 

vzorce „soubory údajů, které lze popsat prostřednictvím jejich vzájemných vztahů 

v rámci daného textu nebo v širším literárním spektru.“ (Pratt, 1981, s. 5) Archetypální 

kritika Pratt je založena na induktivní metodě, neboť v rámci literární analýzy se dle této 

autorky nelze dogmaticky držet předem daných, neměnných archetypálních vzorců a 

následně je aplikovat na analyzovaný text či texty. Archetypy musíme naopak vyvozovat 

ze symbolů a obrazů, které sledujeme v rámci nápadně odlišných literárních děl. (Pratt, 

1981, s. 5) Podle Annis Pratt závisí interpretace archetypu v literárních textech na tom, 

z jakého kulturního prostředí autor pochází a jaká je jeho role ve společnosti. Vzhledem 

k tomu, že společnost přisuzuje na základě genderových stereotypů mužům a ženám 

rozdílné, často opačné generové role, odráží literární díla psaná ženami zcela odlišnou 

zkušenost než texty psané mužskými autory. Z ženské literatury lze vycítit napětí mezi 

tím, co od žen společnost očekává, tj. přijmout submisivní postavení a respektovat 

mužskou dominanci, a tím, co si žena skutečně myslí a po čem touží. V západní kultuře 

je beletrie spaná ženami v několika posledních staletích na vzestupu a podle Pratt se 

v jejich textech odráží preliterární femininní archetypy, jež jsou znamením potlačené 

tradice, která je v rozporu s patriarchální kulturou. 

Pratt rozlišuje tři důležité archetypální systémy západní literární tradice: 

1 .Deméteřiny mýty - symbolizují plodnost a znovuzrození, vztahují se ke starodávnému 

matriarchátu a zobrazují ženy jako nezávislé a soběstačné bytosti. 

2. Středověké grálské legendy – jedná se o patriarchální hrdinné příběhy (například 

Artušovské legendy), v nichž jsou ženy postupně očerňovány a haněny. 

3. Čarodějnictví – představuje nezávislé ženství, které revoltuje proti patriarchálnímu 

řádu. Vrací se k symbolům plodnosti. Je však charakterizováno jako ničivá síla, která 

převrací uznávané společenské hodnoty a tím vytváří chaos. 

                                                 
6 Není-li uvedeno jinak, jsou překlady citací z angličtiny překladem autorky práce 
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V souvislosti s náplní této práce jsou důležité především genderové literární 

archetypy aplikované na indické prostředí. Typologii indických literárních hrdinek 

rozpracovala Blanka Knotková-Čapková, která vychází mimo jiné z práce Annis Pratt 

(Knotková-Čapková, 2003, s. 51-55).7 Touto typologií se inspirovala Renata Svobodová 

ve své analýze Boha maličkostí. 

„Přadlena“ je archetypem poslušné a poddajné ženy, která se podřizuje 

patriarchálnímu mocenskému řádu. Může vystupovat v roli čisté panny, oddané a věrné 

manželky nebo obětavé matky, nejlépe synů. Obětuje se pro druhé a její osud je často 

tragický. Na jejím osobním štěstí však nezáleží. Přadlena je tedy literárním typem kladné 

hrdinky, která je společností uctívána. Typickými indickými literárními přadlenami jsou 

Draupadí (hrdinka eposu Mahabhárata) a Síta (hrdinka eposu Rámájana). 

Podkategorií přadleny je literární hrdinka, která vystupuje v roli ochránkyně 

patriarchálního řádu a již Blanka Knotková-Čapková nazývá „kolaborantkou 

patriarchátu“. Obvykle se jedná o postavy matek, tchýní a starších uznávaných žen, 

které většinou „hrají“ epizodní role. Dostává se jim však stejného společenského uznání 

jako přadlenám a to díky jejich konformitě, respektive dodržování patriarchálních norem, 

a na rozdíl od přadlen disponují jistou mocí v rámci patriarchátu. Tyto literární hrdinky 

jsou často pomocnicemi, které mohou ochránit mladší hrdinku v těžké situaci. Pokud 

narušují společenský řád, může pomocnice svou moc použít jak proti hrdince, tak proti 

mladému hrdinovy, tedy svému synovi, a uvést je tak na „správnou cestu“. 

Další archetyp, „tanečnice“, je ženou svůdnicí, erotickým symbolem, která muže 

vzrušuje a svádí. Mohlo by se zdát, že tanečnice je svobodnější než přadlena, avšak není 

tomu tak. Tanečnice není nezávislou bytostí, je pouhým objektem mužovy touhy, slouží 

mu pro jeho rozkoš. O její potřeby zde nejde. 

„Čarodějnice“ je naproti tomu nezávislou matriarchální ženou, která revoltuje proti 

struktuře řádu, čímž z patriarchálního hlediska vytváří chaos a tím řád ohrožuje. 

Čarodějnice může vykazovat znaky tanečnice či dokonce přadleny, může vystupovat 

v roli panny, manželky nebo matky, důležitá však je její neposlušnost a nekonformita. Je 

ztělesněním zla a jako taková musí být zničena nebo alespoň vyhnána. 

Renate Syed (1998) rozlišuje dva typy indických literárních hrdinek jako erotického 

symbolu z hlediska jejich konformity. Prvním typem jsou nebeské nymfy v eposu 

                                                 
7 Viz článek Blanky Knotkové-Čapkové „Archetypy femininity a jejich subverze v moderní bengálské 
literatuře“ ve sborníku Konstruování genderu v asijských literaturách (2005), v němž toto schéma z 
anglického originálu přeloženo a vysvětleno. 
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Mahabhárata, které byly seslány Indrou8, aby sváděly mudrce, kteří nabyli takové moci, 

že se stali pro bohy nebezpečnými. Svůdnice tohoto typu jsou mladá a krásná stvoření, 

která nevystupují proti patriarchálnímu řádu, protože jednají pouze na příkaz Indry. 

Tento typ odpovídá v typologii Blanky Knotkové-Čapkové kategorii tanečnice. Druhým 

typem jsou svůdnice, které jednají naopak nezávisle a svádějí muže pouze pro své vlastní 

potěšení. V eposu jsou na rozdíl od nebeských nymf hodnoceny záporně a jsou 

přirovnávány k démonkám. U Blanky Knotkové-Čapkové tento typ odpovídá kategorii 

čarodějnice. Syed přirovnává druhý typ indických svůdnic k femmes fatale v evropské 

literatuře především 19. a 20. století. Obě jsou produkty mužské fantazie, zároveň však 

pro muže představují nebezpečí, neboť se odmítají podřídit jejich moci. Jsou opakem 

věrné a oddané manželky. Narozdíl od nesmrtelných indických svůdnic však evropské 

femmes fatale většinou končí tragicky (např. Carmen či Nana). 

 

 

1.2.3 Genderové stereotypy 

 
Giddens definuje stereotypy v uvažovaní jako „myšlenkové procesy a postoje vycházející 

z rigidních kategorií, neschopných změny“ (Giddens, 1999, str. 563). Stereotyp označuje 

soubor charakteristik, které zjednodušeně a souhrnně popisují, ať v pozitivním či 

negativním směru, určitou společenskou skupinu. Podle Giddense se jedná o kategorie, 

jejichž pomocí klasifikujeme své zkušenosti, které jsou však někdy příliš strnulé a 

založené na mylných či nedostatečných informacích. 

Genderové stereotypy jsou zjednodušující souhrnné popisy můžů a žen, respektive 

představy či většinou předsudky o jejich „správném“ nebo „přirozeném“ chování a 

jednání. Renzetti a Curran definují genderové stereotypy jako „zjednodušující popisy 

toho, jak má vypadat „maskulinní muž“ a „femininní žena“. Jsou univerzálně platné, 

neboť se předpokládá, že charakteristiky tvořící genderový stereotyp sdílejí všichni 

příslušníci daného pohlaví“ (Renzetti a Curran, 2003, str. 20-21). Jedná se tedy o obecné 

posuzování jedinců na základě pohlaví bez ohledu na jejich individuální vlastnosti či 

schopnosti. Genderové stereotypy jsou pro nás výchozím momentem, na němž 

zakládáme svůj odlišný či dokonce protikladný přístup k ženám a mužům. 

Předpokládáme, že správná žena nebude vykazovat převažující rysy mužství a naopak, a 

                                                 
8 Indra je nejvyšším bohem indického patriarchálního panteonu 



 16 

očekáváme, že daný jedinec své genderové role naplní. Nekonformní jedinci, kteří tato 

stereotypní očekávání nenaplňují, jsou většinou považování za abnormální, podle čehož 

se k nim jejich okolí chová (Renzetti a Curran, 2003, s. 20-21). Na základě genderových 

stereotypů jsou mužům a ženám přisuzovány opačné vlastnosti. V naší západní kultuře 

jsou za specificky ženské vlastnosti považovány například: pasivita, citlivost (ženy více 

projevují své emoce, rozpláčou se snadněji než muž), nesamostatnost, orientace na 

rodinný život, submisivia, starostlivost, atd. U mužů se naopak předpokládá nezávislost, 

racionalita, soupeřivost, technická zdatnost, agresivita, schopnost ovládat své city, 

vytrvalost, fyzická síla, atd. Je tedy zřejmé, že genderové stereotypy, které se vztahují 

k obrazu mužů a žen vytváří protikladné dvojice, například aktivita-pasivita, racionalita-

iracionalita, veřejná sféra-soukromá sféra, atd. Takové stereotypní uvažování upevňuje 

nerovné postavení mužů a žen ve společnosti a má mimo jiné za následek, že ženám je 

odepřena či ztížena možnost prosadit se i v jiných rolích než v těch, jež jsou tradičně 

považovány za „femininní“. Genderovými stereotypy však trpí i muži. Nemohou 

například volně hovořit o svých citech nebo přiznat slabost, která je jejich případě 

společností vnímána jako selhání. Podle Pam Morris nelze pohlavní identitu definovat na 

základě protikladů, protože individuální identita se neustále vyvíjí, mění se a je příliš 

složitá na to, aby byla popisována nějakou ustálenou definicí (Morris, 2000, s. 16). 

Genderové stereotypy se projevují nejen ve vzájemné komunikaci mezi jednotlivci, 

ale také ve strukturách společnosti, v níž jedinci žijí. Každá společnost vytváří pravidla 

správného chování, jednání a vzájemné interakce v závislosti na pohlaví a své členy nutí, 

aby se jimi řídili. Tato pravidla jsou zakotvena ve společenských institucích jako je 

politický či vzdělávací systém, náboženství, hospodářství nebo rodina. Takto 

institucionalizované pohlaví rozdíly jsou označovány jako pohlavně – genderový systém 

(Renzetti a Curran, 2003, s. 21). 

Většina lidských společností, současných i minulých, jsou společnosti patriarchální. 

Patriarchát je pohlavně-genderový systém, v němž jsou mužské hodnoty nadřazeny 

hodnotám ženským. Morris definuje patriarchát jako „sociální řád privilegující mužské 

zájmy a moc a podrobující ženy mužské autoritě“ (Morris, 2000, s. 211) Neznamená to 

však, že by všichni muži byli zvýhodněni stejnou měrou. Muži, kteří nenaplňují 

genderový stereotyp „správného maskulinního muže“ (nejsou například agresivní, 

ctižádostiví či bojovní) se mohou ocitnout v marginalizovaném postavení. Naopak 

konformní žena, která plní svou roli v rámci patriarchátu, může z jeho struktur těžit. 
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(Knotková-Čapková, ed., 2005, s. 143-144) Obecně však platí, že ze skutečnosti, že muži 

mají ve společnosti větší význam, profitují všichni muži, což se projevuje ve veřejné i 

soukromé sféře. Muži jsou považováni za schopnější než ženy, což jim například 

usnadňuje profesní postup, na druhou stranu své dominantní postavení si muži musí stále 

udržovat, proto je od nich vyžadován úspěch a schopnost jej demonstrovat, což je může 

ochuzovat v citovém životě. (Havelková, in Formánková, Rytířová, 2004, s. 179) 

Genderové stereotypy se odráží také v literatuře. Vzhledem k tomu, že literární 

kánon nejen západních literatur je tvořen převážně díly mužských autorů, prezentují 

literární díla především androcentrický pohled na ženy. Avšak i ženy přijímají mužské 

představy o ženskosti jako „skutečnost“, neboť vzhledem k mužské kulturní dominanci 

jsou názory mužů považovány za univerzální pohled na svět. (Morris, 2000, s. 27) 

Samotný pojem „muž“ představuje univerzální normu lidství. Naproti tomu „žena“ je 

pojmem druhotným, je tím, co není muž, to znamená „jinakostí“ (viz de Beauvoir, 1966) 

Skrze tuto jinakost si muži vytvářejí vlastní identitu, neboť to, co je jiné, svou identitu 

nemá. Proto jsou ženám přiřazovány takové vlastnosti, které mužům slouží k vytvoření 

vlastní představy o mužskosti. Muži do žen promítají to, po čem touží, i to, čeho se 

obávají. A tak se mytizovaná žena stává ztělesněním krásy, dobra a mravních hodnot, ale 

zároveň také zla, klamu, smrti a rozvratu řádu (Morris, 2000, s. 27). Podle Morris 

literární díla mužů zobrazují ženy zpravidla jako pasivní objekty mužského pohledu, 

který je téměř vždy spojen s hodnotícím soudem. Ženská postava je často nejprve využita 

jako erotický symbol a následně je za svou sexualitu potrestána. Muži se ve skutečnosti 

obávají ženské schopnosti reprodukce, která ženu spojuje s neznámým a tajemným 

světem, jenž není mužskému vědomí přístupný. Mnohá díla mužů proto vyjadřují skrytý 

strach z ženské sexuality a snahu ovládnout tuto neznámou a tudíž nebezpečnou sílu. 

Tato díla učí ženy, aby se za své tělo a svou sexualitu styděly a aby ji popřely jako něco 

hříšného. Ženy mají možnost čelit tomuto tlaku prostřednictvím svých děl. Jak říká 

Morris, „literární díla žen se mohou pokusit nastolit rovnováhu tím, že budou oslavovat 

ženskou sexualitu a vyjadřovat rozkoš a krásu ženského těla beze studu či potřeby hájit 

se.“ (ibid., s. 76) 
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2. Kontext románu 

 
Vzhledem k tomu, že záměrem mé práce je prokázat fungování či subverzi genderových 

archetypů v Bohu maličkostí, je třeba nejprve ukázat, jak byly dané archetypy 

konstruovány. Archetypální analýza určitého textu vychází z konkrétní kulturní tradice, 

proto se zaměřím na konstruování klasických literárních archetypů femininity 

v hinduistickém kontextu na základě klasických náboženských textů. 

Předmětem této práce je genderová analýza románu Bůh maličkostí, považuji však 

za nezbytné zařadit do své práce kapitoly týkající se sociálně-kulturního a biografického 

kontextu díla, bez nichž by porozumění danému textu nebylo úplné. V první ze 

zmíněných kapitol se budu věnovat problematice syrských křesťanů v jižní Indii, což 

bude nápomocné pro pochopení častých narážek v románu Arundhatí Roy na toto téma. 

Pouze předznamenám, že syrští křesťané se v jižní Indii stali integrální součástí tamní 

hinduistické společnosti a řídili se normami indického kastovního systému. Z tohoto 

důvodu mohu v rámci archetypálního rozboru díla vycházet z hinduistické kulturní 

tradice, i přesto, že postavy románu jsou křesťany nikoli hinduisty. V rámci této kapitoly 

se budu zabývat také problematikou indického kastovního systému, neboť kritika 

nesmyslné krutosti kastovních přehrad mezi lidmi je důležitý motivem románu. Kapitolu 

věnovanou biografickému kontextu zařazuji z důvodu částečné autobiografičnosti 

románu. 

 

 

2.1 Literárně-historický kontext 

 
V následujících dvou podkapitolách se zaměřím na analýzu Manuova zákoníku a 

Arthašástry z hlediska práv a povinností, které tyto dva texty, jeden didaktický a druhý 

světský, ženám předepisují, a stručně nastíním, jak je ideální ženství konstruováno 

v posvátných indických eposech, Mahábháratě a Rámájaně. Pramenným zdrojem této 

kapitoly jsou výše zmíněné literární texty v českých a anglických překladech a pro 

celistvé uchopení tématu čerpám také ze sekundární literatury, především práce Blanky 

Knotkové-Čapkové (2005), Dagmar Markové (1998) a Prabhati Mukherjee (1999). 
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2.1.1 Konstruování genderových archetypů v Manuově zákoníku a Arthašástře 

 
Ačkoli pochází Manuův zákoník z přelomu letopočtu, představuje tradici, která se 

v indické společnosti i přes vliv moderních myšlenek a ideologií stále hlásí k slovu. 

Lpění na tradici a vzpoura proti ní je častým tématem moderní indické literatury, Boha 

maličkostí nevyjímaje. Rozdělení genderových rolí podle Manuova zákoníku je v indické 

tradici hluboce zakořeněno a v románu Arundahati Roy je předmětem kritiky. Nyní se 

proto zaměřím na tradiční postavení indické ženy ve společnosti a rodině podle Manuova 

zákoníku a neméně významné Kautiljovy9 Arthašástry, která se co se týče pravidel pro 

ženy s Manuem v mnohém shoduje (viz Mukherjee, 1999). 

Manuův zákoník10 patří do sféry posvátné literatury a svým charakterem je 

normativním dílem, neboť popisuje lidský život takový, jaký by být měl, nikoli takový, 

jaký ve skutečnosti je. Toto rozsáhlé dílo, v němž se zrcadlí veškerá lidská činnost a 

sociální vztahy, reflektuje dominantní bráhmanskou ideologii. (Zbavitel, 1996, s. 119-

120) Na rozdíl od Manuova zákoníku patří Artašástra11 do kategorie světské literatury. 

Podle Dušana Zbavitele reflektuje Arthašástra, i když ve formě pokynů a návodů, 

skutečné poměry ve společnosti, zatímco obsahem Munuova zákoníku jsou normy, které 

vyjadřují představy bráhmanských autorů o tom, jak by společnost měla ideálně vypadat 

(Zbavitel, 1996, s. 26). 

Postavení hinduistické ženy, jejím právům či spíše povinnostem věnuje Manuův 

zákoník mnoho pozornosti, z textu však vyplývá zcela jasná mužská dominance. Vztah 

mezi mužem a ženou je vztahem vzájemné pomoci a závislosti, mezi oběma pohlavími 

však panuje zřetelná hierarchie. Podle Blanky Knotkové-Čapkové jsou muži a ženy 

v Manuově zákoníku definováni na základě biologického pohlaví jako dvě protikladné 

kategorie. Žena je výhradě biologickou bytostí, je determinována svou schopností 

reprodukce. (Knotková-Čapková, ed., 2005, s. 142) Mateřství je hlavním údělem ženy a 

jako matka se žena těší nejvyšší úctě. Respekt a úcta k rodičům je podle Manua základní 

povinností každého muže. Otec je ztělesněním boha stvořitele, matka je ztělesněním 

                                                 
9 Kautilja byl ministrem krále Čandragupty, zakladatele dynastie Maurjů (4.st. před. n.l.) Je pokládán za 
zakladatele indické politologie. 
10 Manuův zákoník (Manávadharmašástra, Manusmrti) je jedním z nejrespektovanějších a nevlivnějších 
indických zákoníků a jako zdroj práva sloužil také v celé řadě dalších východoasijských zemí. Vznik 
závazné podoby Manuova zákoníku spadá do období mezi 2 stol. př. Kr. a 2. stol. po Kr. a autorství je 
připisováno mytickému praotci lidstva Manuovi, spoluautorů však bylo pravděpodobně více. 
11 Arthašástra neboli učebnice arthy (světská oblast lidského života) je z nejstaršího období doložena jako 
jediná. Pochází ze 4.st. před. n. l., ale doba jejího vzniku je předmětem mnohých dohadů. Autorství je 
připisováno Kautiljovi, ale i toto téma je stále diskutováno. 
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země. Dluh, který má člověk vůči svým rodičům za to, že mu darovali život, je nezměrný 

a nelze jej splatit ani za sto let. Na jiném místě Manu praví, že povinností manžela je 

ženu, jakožto dárkyni potomstva, chránit, ctít, zdobit šperky a dohlížet na to, aby měla 

všeho dostatek, neboť štěstí rodiny závisí na spokojenosti žen a takovým rodinám jsou 

bohové nakloněni. Pokud se žena trápí, stihne danou rodinu neštěstí a všechny obřady 

boudou bezvýsledné. 

 
„Rodiny, v nichž je muž vždy uspokojen svou ženou a žena svým mužem, jsou šťastné. 

Pokud žena není radostná, nepodněcuje svého muže, a protože muž není podněcován, 

nemůže plodit děti. Pokud je žena šťastná, je šťastná celá rodina, ale pokud šťastná 

není, není ani rodina“ ( The Laws of Manu, s. 49) 

 
Podle Dagmar Markové je úcta k ženě jako matce pouze účelová, „aby se rodily děti, aby 

rodina vzkvétala.“ Hodna úcty je především matka synů, čímž se uctívání matky 

v podstatě stává uctíváním syna. (Marková, 1998, s. 47-48) 

Na rozdíl od žen muži nejsou ve svých sociálních rolích determinováni 

biologickým pohlavím. Jak uvádí Blanka Knotková-Čapková, muži jsou nejen 

biologickými, ale také sociálními bytostmi. (Knotková-Čapková, ed., 2005, s. 142). Život 

„dvojzorozenců“, tedy mužů příslušnících ke třem nejvyšším varnám, jmenovitě 

bráhmanům, kšatrijům a vaišjům, rozděluje Manuův zákoník na čtyři stupně neboli 

ášramy, přičemž stádium „hospodáře“, v němž muž zaujímá roli patriarchálního otce 

rodiny, představuje pouze část jeho života. Tomuto životnímu období předchází stádium 

studenta, jehož náplní je studium posvátných písem, a poté, co se jeho synovi narodí 

první syn, vstupuje muž do třetí etapy svého života, stává se poustevníkem, a může 

pokračovat ve svém duchovním rozvoji. Tato možnost je ženám odepřena. (ibid., s. 142) 

Ženy jsou po celý svůj život objektem mužské kontroly, je jim zapovězeno 

rozhodovat se či jednat nezávisle. Vzhledem k tomu, že žena není podle Manua schopna 

sama sebe ochránit, je povinností muže jako fyzicky silnějšího jí tuto ochranu 

poskytnout. Ve vztahu k ženě tedy muž zaujímá roli protektora, od ženy se naopak 

očekává, že se mu ve všem podřídí. Žena je bytost zcela závislá, nikdy nenáleží sama 

sobě – v dětství je podřízena otci, v dospělosti manželovi a jako vdova synovi. 

 
„Muž musí učinit ženu závislou dnem a nocí a podrobit své kontrole ty, které jsou 

oddány smyslovým objektům. Otec střeží ženu v dětství, manžel v dospělosti a její syn 
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ji střeží ve stáří. Žena není předurčena k samostatnosti.“ ( The Laws of Manu, 1999, 

s. 197). 

 
Podle Manua je každá žena bytost přelétavá, zlomyslná, křivá, vzteklá a nevěrná, proto 

musí každý muž svou ženu co nejpřísněji střežit tím, že ji bude udržovat stále 

zaměstnanou například péčí o domácnost či finance. Použít vůči ženě násilí však Manu 

muži zakazuje. Nejlépe jsou podle Manua střeženy ženy, které střeží samy sebe, avšak 

toto tvrzení Manu vzápětí popírá, když tvrdí, že ženy toho nejsou schopny, neboť 

v povaze každé z nich je nekontrolovatelná touha svádět muže. 

 
„Vzhled jim nic neříká, nestarají se ani o věk. Muž!, říkají a užívají si s ním sexu, ať 

je pohledný či ošklivý. Tím, že běhají za muži jako děvky, svou přelétavou povahou a 

nedostatkem lásky, jsou tyto ženy nevěrné svým manželům, i když jsou zaníceně 

střeženy. Protože muž zná pravou ženskou povahu, jenž jí byla dána Stvořitelem, 

musí vyvinout co nejvyšší úsilí, aby ji uhlídal.“ The Laws of Manu, 1999, s. 198) 

 
Žena se nesmí chovat nezávisle ani ve svém vlastním domě, musí být stále veselá, 

příjemná, musí být zběhlá v domácích pracích, udržovat dům v čistotě. Vyvarovat by se 

měla pití alkoholu, styku se špatnými lidmi, odloučení od manžela a přebývání v domě 

cizích lidí. Všechny tyto aktivity ženu kazí. Žena má být podle Manuova zákoníku 

především poddajnou a věrnou manželkou, je povinna podrobit se svému muži, uctívat 

jej jako boha, vždy vyhovět jeho touhám a to i za předpokladu, že její muž má pouze 

špatné vlastnosti a chová se nepřístojně. Žena musí zůstat muži věrná během jeho života i 

po jeho smrti, poruší-li toto pravidlo, bude trpět po celý zbytek svého života a trestána 

bude i ve svém příštím zrození. „Poté, co ji její otec nebo bratr s otcovým svolením 

někomu předá, měla by se žena tomuto muži podrobit během jeho života a po jeho smrti 

by neměla porušit přísahu, jež mu dala.“ (The Laws of Manu, 1999, s. 115) 

Arundhati Roy dekonstruuje archetyp poddajné ženy, která je oddaná manželovi i 

za cenu psychického či fyzického teroru, na příkladu několika románových postav. 

Především na protagonistce Ammu, která je ochotna snášet alkoholické eskapády svého 

muže až do chvíle, kdy jsou ohroženy také děti. V tento moment se vzbouří a rozhodne 

se pro rozvod, za což ji rodina i společnost tvrdě odsuzuje. Naproti tomu její matka 

Mammáči setrvá se svým zlostným manželem, který podrobuje fyzickému a 

psychickému násilí nejen ji, ale i jejich děti, až do jeho smrti. 
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Manželství je podle Manua povinností každého člena společnosti, neboť manželský 

svazek muže a ženy je základem pro rodinu a na rodině jako takové závisí mír a štěstí 

společnosti. Každý jedinec má vůči společnosti zodpovědnost za to, aby jeho potomstvo 

bylo silné a zdravé, proto musí být muž velmi opatrný při výběru své budoucí manželky. 

Z tohoto důvodu předepisuje Manu kvality a vlastnosti, jež by měla mít žena vhodná ke 

sňatku, a naopak upozorňuje muže na ženy, jichž je třeba se vyvarovat. Jak uvádí 

Dagmar Marková, při výběru manželského partnera platil především princip endogamie, 

to znamená, že muž se měl oženit s dívkou, samozřejmě pannou, která pochází ze stejné 

kasty, což je nezbytná ochrana před narušením kastovního systému. V případě nutnosti 

přicházela v úvahu také tzv. hypergamie, kdy se muž vyšší kasty ožení s dívkou kasty 

nižší, přičemž děti patří do jeho kasty. Tento typ sňatku se nazývá anuloma (tzv. „po 

srsti“)12 a svůj souhlas s ním zdůvodňuje Manu tím, že žena přijímá vlastnosti manžela, 

za něhož se provdá. Zavrženíhodný byl naopak sňatek pratiloma, („proti srsti“), kdy si 

muž z nižší kasty bral dívku z vyšší kasty. (Marková, 1998, s. 39). 

Manu se jasně nezmiňuje o konkrétním sňatkovém věku dívky, hovoří však o 

povinnosti otce, provdat dceru za vhodného muže odpovídajících kvalit v pravý čas. 

Pokud dívka dosáhne puberty, aniž by se provdala, měla by počkat tři roky a poté si 

může manžela zvolit sama. V takovém případě si však nesmí odnést šperky, které jí 

rodiče darovali. Dagmar Marková uvádí několik příčin časných sňatků dívek. „Hlubší 

příčinu tak časných sňatků lze vidět ve struktuře patriarchální rodiny – bylo záhodno 

přivést do rodiny snachu co nejmladší, aby si ji rodina „dovychovala“. Další příčinou 

byla na jedné straně vysoká hodnota, kterou představovalo potomstvo (čím dřív se začne 

plodit a rodit, tím více dětí může přijít na svět, a čím více se jich narodí, tím více se jich 

dožije dospělosti), a na druhé straně snaha o konsolidaci kastovního systému, resp. 

ochrana před jeho narušováním.“ (Marková, 1998, s. 38-39) Je zajímavé, že Manu dívce 

doporučuje, aby raději zůstala po celý život svobodná, než aby se provdala za muže, jenž 

disponuje pouze špatnými vlastnostmi, neboť toto doporučení je v rozporu jeho 

imperativem manželství a mateřství. 

Podle Kautilji dosáhne plnoletosti dívka ve dvanácti a chlapec v šestnácti letech, 

poté mají vstupovat do manželství. V případě neplnění manželských povinností budou 

nuceni zaplatit pokutu, muž dvojnásobně vyšší než žena. Hlavním účelem manželství je 

                                                 
12 Marková v citované práci překládá výše zmíněné typy sňatků jako „po chlupu“ a „proti chlupu“. Já 
volím na doporučení Blanky Knotkové-Čapkové překlad „po srsti“ a „proti srsti“. 
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zplození mužských dědiců. Z tohoto důvodu se muž může oženit s více ženami, pokud 

řádně zaplatí všechny nezbytné poplatky, jako je výkupné za nevěstu, a svou předešlou 

manželku odškodní. 

Manu i Kautilja rozlišují osm způsobů sňatků13, které dělí na zákonné, tedy 

v souladu s dharmou14, a nezákonné. (viz Mukherjee, 1999, s. 52) Mezi zákonnými 

způsoby sňatku jsou pouze nepatrné rozdíly, otec při nich předává svou dceru slavnostně 

jako dar muži, jehož sám vybral. Otec je tedy v tomto případě jedinou autoritou, on 

jediný přebírá iniciativu při provdání své dcery. Zatímco tyto typy sňatku jsou posvátné a 

nezrušitelné, to znamená, že rozvod není povolen, charakter nezákonných způsobů 

sňatků, včetně sňatku z lásky, je sekulární a rozvod v jejich případě možný. Rozvod, 

navíc z iniciativy ženy, je tradiční indickou společností odsuzován i v současné době, což 

ostatně v románu názorně dokazují odmítavé reakce rodiny a okolní společnosti na 

rozvod Ammu a téměř o dvacet let později i její dcery Ráchel. 

Žena je tradičně nahlížena jako pole, muž jako semeno, žena je lůnem, do něhož je 

zaseto semeno určitých kvalit, které jsou následně předány potomkům, vzniklým z tohoto 

spojení. Vliv na dědičné vlastnosti dítěte má tedy podle Manua pouze muž. „Země se 

nazývá prvotním lůnem všeho, a přece, i když se sémě vyvíjí, nevyvinou se v něm 

vlastnosti lůna“ (překlad Dagmar Markové, Marková, 1998, s. 42). Také z tohoto důvodu 

musí být žena dobře střežena, neboť v případě cizoložství bude sice počaté dítě náležet 

jejímu manželovi, vykazovat však bude znaky ploditele. Proto je podle Manua základním 

imperativem manželství věrnost. Nevěrná žena se stane objektem pohrdání a výčitek 

nejen na tomto světě, ale také po smrti bude zatracena. U muže je jako cizoložství 

hodnocen pouze styk s cizí vdanou ženou. Kautilja cizoložství přísně trestá, ženě mají být 

useknuty uši a vypíchnuty oči a její milenec má být popraven. O trestu pro manžela se 

nezmiňuje. 

                                                 
13 Mezi zákonné typy sňatků patří sňatek brahmovský, pradžápatiovský, ršijovský a božský, mezi 
nezákonné patří sňatek gandharvovský, asurovský, rákšasovský a pišáčovský. Prvních pět typů vyhradil 
Manu pouze pro bráhmany, ostatním varnám byl určen sňatek gandharvovský. O klasifikaci sňatků 
v Manuově zákoníku a Arthašástře viz Mukherjee (1999, s. 52-71) 
14 Dharma neboli vesmírný a společenský řád je jedním ze základních hinduistických pojmů, jenž 
představuje sumu všech povinností a práv každého jedince i společenské skupiny, předkládá pravidla 
správného chování a jednání, která se liší podle pohlaví, věku a společenského stavu jedince. Člověk je 
hodnocen podle toho, jak důkladně naplňuje svou dharmu, což je zásadním kritériem pro kvalitu jeho 
příštího zrození. Dharma je jednou ze tří složek tzv. trivargy, neboli třech „cílů“ lidského života. Zbylými 
dvěma jsou artha, která zahrnuje ekonomické, politické a světské záležitosti a vztahy, souvisí s profesním a 
materiálním aspektem lidského života, a nakonec káma, jenž představuje oblast milostné touhy a 
sexuálních vztahů. 
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Nové sňatky vdov Manu neschvaluje, dokonce zdůrazňuje, že vdova by měla žít po 

zbytek života v cudnosti, nikdy nesmí poškodit památku zemřelého manžela, měla by se 

živit pouze plody a kořínky a podstoupit další formy trýznění. Pokud bude vést takový 

život, dočká se na tomto světě úcty a nesmrtelné slávy a po smrti vstoupí do ráje, kde se 

setká se svým manželem. Nebe dosáhne dokonce i oddaná žena, jež se nestala matkou 

synů. Pokud však poruší celibát, čeká ji v příštím zrození strašný osud. O sebeupalování 

vdov na pohřební hranici manžela, tzv. satí15, nenajdeme v Manuově zákoníku ani 

zmínku Prabhati Mukherjee upozorňuje na některé pasáže Manuova zákoníku, které 

naznačují, že nové sňatky žen nebyly zcela vyloučeny. Manu například doporučuje, aby 

se znovu provdala vdova, která je ještě pannou a taková svatba má být dokonce 

provázena náboženskými obřady. Na jiném místě Manu přesně vymezuje, kolik let má 

čekat žena na návrat svého manžela. Za určitých okolností konkrétně v případě absence 

mužského potomka z důvodu smrti, nemoci či neplodnosti manžela, doporučuje Manu, 

aby se bratr za účelem zplození syna sexuálně spojil s vdovou po svém zesnulém bratru 

pouze však jednou během jejího plodného období. Pokud je syn zplozen, má se k sobě 

dotyčná dvojice chovat nadále s odstupem, v žádném případě mezi nimi nesmí vzniknout 

trvalý vztah. (Mukherjee, 1999) 

Kautilja není ve svém odporu proti novým sňatkům vdov natolik přísný jako Manu, 

nicméně předkládá mnohá omezení, která mají vdovy odradit od vytváření jakýchkoli 

trvalých svazků s jinými muži. Vdova má dvě možnosti, jak naložit se svým životem, 

buď zůstane věrna památce svého manžela a dostane věno, šperky a zbytek výkupného, 

nebo tento slib poruší a bude nucena vrátit veškerý tento majetek i s úroky. Za určitých 

podmínek se žena mohla znovu provdat, aniž by utrpěla finanční ztrátu. Vdova, která 

toužila po rodině, musela získat tchánův souhlas se sňatkem, a poté si nechala vše, co 

obdržela od něj a svého manžela. Tento majetek však musela vrátit, jestliže se provdala 

proti vůli tchána. Bez omezení se mohla provdat vdova, která se ocitla ve finanční tísni. 

Jak uvádí Blanka Knotková-Čapková, ve středověku se postavení vdov značně zhoršilo, 

byly nuceny nosit bílé sárí, ostříhat si vlasy, nesměly nosit šperky, atd. „(Vdova) byla 

v podstatě vnímána jako bytost „nečistá“. Důvody byly bezpochyby ekonomické i 

mocenské – zralá samostatná žena, pokud by po manželově smrti mohla volně disponovat 

                                                 
15 Nejstarší historická zmínka o obyčeji satí pochází z r. 510, ale pravděpodobně existoval již dříve. Vdova, 
která se upálila na pohřební hranici svého manžela, se očistila od špatných skutků, kterých se dopustila 
v minulém životě, a měla dostat rovnou do ráje. Tento obyčej byl zakázán r. 1829, poslední známý případ 
se však odehrál až roku 1987. (viz. Knotková-Čapková, Marková, 2004, s. 137) 
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jeho majetkem, aby se výrazně vymkla patriarchální kontrole“ (Knotková-Čapková, in 

Hanáková, Heczková, 2006, s. 392) 

Manuův zákoník i Arthašástra se zmiňují o dědičném majetku ženy (strídhana), 

který dědí synové a dcery rovným dílem. Tento majetek (neomezené množství šperků a 

jistý finanční obnos určený k obživě) získala žena od svého manžela, případně od jeho 

rodiny, a mohla jej použít v případě nutnosti, to znamená z osobních důvodů, pokud 

ovdověla, neměla děti nebo jej mohla použít k obživě sebe, svých synů a snach, nebo 

pokud manžel odešel z domova, aniž by je zaopatřil. Rodinný majetek dědili pouze 

synové a nic nenasvědčuje tomu, že by měla žena jakýkoli nárok na majetek svého 

manžela. Podle Prabhati Mukherjee ukazuje otázka majetkových práv žen v Arthašástře 

velmi jasně vznik pevně daného životního vzorce, který byl ženám vnucován. Neboť 

žena si směla ponechat či ztratila svůj majetek v závislosti na tom, které zvyky 

praktikovala, respektive jak se zachovala po smrti svého manžela (Mukherjee, 1999, s. 

72). Ač měla žena značně omezené možnosti, lze konstatovat, že její majetková práva 

byla vzhledem k pozdější době poměrně velká. 

Arundhatí Roy zaujímá v románu kritický postoj vůči zákonům, které upírají ženě 

dědická práva. Dá se říci, že absence nároku dcery na rodinný majetek je jeden z důvodů, 

proč život Ammu skončil tak tragicky. Genderová analýza románu Bůh maličkostí je 

předmětem třetí kapitoly; nyní se zaměřím na konstruování klasických literárních 

archetypů femininity v posvátných indických eposech. 

 

2.1.2 Literární archetypy femininity v posvátných indických eposech 

 
Je-li znám teoretický rámec toho, jaké vzorce chování a jednání byly hinduistkám 

„vnucovány“ staroindickými zákoníky, mohu se nyní věnovat klasickým literárním 

archetypům ženství, které jsou ortodoxními hinduisty dodnes považovány za ideál 

femininity (Knotková-Čapková, ed., Marková, 2004, s. 120). Ideální žena je podle 

Manua především ideální manželkou, zcela závislou na svém manželovi, proto se 

zaměřím na hrdinky eposů Mahabhárata a Rámájana, Draupadí a Sítu, které představují 

(zejména však Síta) klasický literární archetyp poddajné, věrné a oddané ženy, 

respektující normy patriarchální společnosti. Podle typologie indických literárních 

hrdinek Blanky Knotkové-Čapkové, jíž jsem zmiňovala v kapitole věnované genderovým 

archetypům, jsou obě epické hrdinky typickými indickými literárními „přadlenami“ ve 
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smyslu jejich konformity vůči patriarchálnímu mocenskému řádu. Obětují se pro druhé a 

svým manželům jsou oddány i za cenu vlastního štěstí, Síta až k bodu sebedestrukce, za 

což dosahují úcty a obdivu. (Knotková-Čapková, in Damsteegt, 2003, s. 52). Budu-li 

vycházet z archetypálních modelů evropské literatury podle Annis Pratt, jsou hrdinky 

klasické indické literatury paralelou k poslušným hrdinkám středověkých evropských 

hrdinských příběhů, které stejně jako indické epické hrdinky přijímají svou roli v rámci 

patriarchálního genderového řádu (Pratt, 1981). 

Oba posvátné indické eposy ztělesňují patriarchální hinduistickou tradici, proto lze 

k jejich analýze přistoupit z hlediska feministického čtení. Podle Showalter se jedná o 

polemickou metodu, která si všímá například stereotypního zobrazení postav příběhu. 

(Showalter, in Oates-Indruchová, 1998, s. 216) Ženské postavy jsou stereotypně 

ztvárněny jako pasivní objekty a na rozdíl od mužských hrdinů se děje aktivně neúčastní. 

Podle Pam Morris má žena v příbězích psaných muži status předmětu, často je využita 

jako erotický objekt, za svou sexualitu je však následně potrestána. (Morris, 2000, s. 43) 

Také hrdinky eposů jsou zobrazeny jako sexuální objekty, jež jsou mužskými hrdiny 

vlastněny a využívány jako nástroj jejich cílů. Příběhy o Sítě a Draupadí jsou předmětem 

častých kritik a subverzivních parafrází v moderní indické literatuře a vytváří 

archetypální model jednání, s nímž pracuji v rámci genderové analýzy Boha maličkostí. 

Princezna Draupadí, hrdinka Mahabháraty, je ideálem dokonalé manželky, pro níž 

není nic důležitějšího než její manžel. Podle Prabhati Mukherjee je Draupadí 

„pravděpodobně nejcelistvější a nejrozpornější ženskou postavou v celé staroindické 

literatuře“ (Mukherjee, 1999, s. 17). Mukherjee naráží především na polyadrinní sňatek 

Draupadí s pěti pánduovskými princi, který je v Indii něčím zcela neobvyklým a jistě 

nezapadá do obrazu ideální ženy. Nejedná se však o žádnou matriarchální polyandrii 

(Knotková-Čapková (ed.), 2006, s. 149), ke sňatku dojde spíše omylem. Matka 

Pánduovců, Kuntí, zavolá na své syny vracející se ze svajamvary16 s kořistí v podobě 

Draupadí, že cokoli mají s sebou, ať si rozdělí rovným dílem. Kuntí samozřejmě netušila, 

že onou kořistí je Draupadí, avšak „jednou pronesené slovo je realizovaným karmanem17 

a nelze je vzít zpět“ (Knotková-Čapková (ed.), Marková, 2004, s. 116). Draupadí je tedy 

nucena provdat se za pět Pánduovců, na její názor se nikdo neptá. Život s pěti manžely 

jistě vyžadoval nesmírnou sebekontrolu a velkou dávku přizpůsobivosti, navíc se 

                                                 
16 Obřad volby manžela 
17 Pojem karma znamená čin (kromě vykonaných skutků je jedná také o slova a skutky zamýšlené) a je 
základem tzv. karmanového zákona, což je základní princip, který rozhoduje o kvalitě příštího zrození. 



 27 

předpokládalo, že Draupadí bude všechny své manžely milovat stejně. V tomto ohledu 

však dokonalá žena selhává, neboť touží především po Ardžunovi, maje na paměti, že to 

byl on, kdo ji vyhrál ve svajamvaře. Draupadí však nikdy nezavdala sebemenší příčinu 

k nesváru mezi bratry. Ke všem se chovala se stejnou úctou, láskou a oddaností. Právě 

pro svou bezmeznou oddanost manželům byla tolik obdivována a stala se nejmilejší 

manželkou pánduovských princů, a jako jediná měla tu čest doprovázet Pánduovce do 

vyhnanství. Povinností manželky je věrně manželovi sloužit a uctívat jej jako boha, ať je 

jakýkoli, neboť manželovi žena vděčí za vše, co má. Žena nikdy nesmí projevit 

svobodnou vůli nebo manželovi odporovat, i kdyby byla v právu. Musí ovládat své 

myšlenky a pocity, vyvarovat se extrémů, být vlídná, vstřícná, umírněná ve svém chování 

a pro svého manžela být stále přitažlivá a žádoucí. Pokud je muž spokojen, splní ženě 

veškerá její přání, pokud se však manželka nechová podle jeho představ nebo svým 

chováním porušuje řád, může ji potrestat či dokonce zabít. Těmito pravidly se Draupadí 

pokorně a neúnavně řídila. Převzala na sebe starost o celou domácnost, aby svým 

manželům ulehčila od trivialit soukromého světa a ti se mohli věnovat pouze svým 

zájmům ve světě veřejném. Náplní jejího života je péče o druhé, obětuje se 

patriarchálnímu řádu, ale samu sebe za oběť nepovažuje. Je hrdá na to, že muže sloužit 

manželům, neboť pro ženu není většího štěstí než se stát poslušnou manželkou a matkou 

synů. O ženu zde zjevně nejde, není subjektem, který rozhoduje o svém životě. Její 

existence je čistě instrumentální, je pouhým objektem společnosti, v níž je faktická moc 

soustředěna v mužských rukou. 

Z genderového hlediska významná především jedna scéna eposu, která zcela jasně 

svědčí o objektivizaci ženy, tedy scéna, kdy má být Draupadí veřejně ponížena. Nejstarší 

z pánduovských princů, Judhišthira, se nechá podlým bratrancem Šakuntim, zástupcem 

rodu Kuruovců, přemluvit ke hře v kostky. Postupně prohraje vše, až nakonec v zápalu 

hráčské vášně vsadí i společnou manželku Draupadí. Skutečnost, že Judhišthira mohl 

Draupadí vsadit a následně ji prohrát, svědčí o tom, že žena je součástí mužova majetku. 

Role Draupadí je pouze instrumentální. Kuruovci chtějí ji použít jako nástroj pomsty, o 

ni samotnou evidentně nejde, a jejím prostřednictvím Pánduovce ponížit. Draupadí má 

být přede všemi svlečena, do dění však zasáhne bůh Kršna, jehož princezna prosí o 

pomoc a díky němuž je její sárí nekonečné. Draupadí je sice před ponížením uchráněna, 

scéna však vypovídá o naprosté bezmocnosti ženy, ale také o její ochotě svou bezmoc 

přijmout a nést utrpení bez sebemenšího projevu nesouhlasu. Pánduovci jako muži 



 28 

selhávají, neboť nebyli schopni splnit roli protektora a ochránit Draupadí před veřejným 

zneuctěním. Jako oddaná manželka jim Draupadí jejich selhání ani v nemenším nevyčítá. 

 
„S rozcuchanými vlasy a neupraveným šatem stála pokořená a zahanbená Draupadí 

před shromážděnými muži v herně. V duchu vzývala Kršnu a volala ho na pomoc, 

nahlas však pravila: ,Mezi vámi tu sedí i muži staří a moudří. Co říkají tomu, že jsem 

tu proti své vůli , hrubě přivlečena a potupena?Proč všichni mlčíte?´ A poohlédla se 

po Pánduovcích, kteří stály v trapných rozpacích a nevěděli, co si počít. (..) 

Duhšásána popadl cíp Draupadina šatu a počal jej z ní strhávat. Zoufalá a zostuzená 

Draupadí opět vzpomněla na Kršnu a zvolala hlasitě: ,Kršno, duše všehomíra! 

Pomoz!´ A tu se stala věc nevídaná a neslýchaná: kolik látky Duhšásána strhal, tolik 

jí na Draupadině těle přibylo.“ (Miltner, 1988, s. 100-101) 

 
Pam Morris ve své knize Literatura a feminismus podrobuje tuto scénu ostré kritice, 

neboť podle ní je potvrzením patriarchálního úsilí o ovládnutí ženy coby sexuálního 

objektu. „V národním eposu se Draupadino sárí stává příležitostí ke Kršnovu zásahu. Je 

to však zásah definující a oslavující mužskou dynastickou expanzi jako příběh posvěcený 

bohy. Draupadí je objektem, který je jeho součástí, a stejně tak ji jako objekt vnímají 

muži v příběhu. Kršnův zázrak ve skutečnosti potvrzuje status žen coby sexuálních 

objektů: kdyby Draupadí přišla o svou „čest“, poskvrnilo by to mužský rod.“ (Morris, 

2000, s. 196) 

Zde je na místě zmínit se také o druhé nejvýznamnější ženské postavě v Mahábháratě, 

Kuntí, matce Pánduovců. Ačkoli v eposu vystupuje ve všech důležitých životních rolích, 

jako čistá panna, věrná manželka a matka, je to právě role matky, jež jí přináší největší 

obdiv a úctu. Vycházím-li z typologie literárních hrdinek Blanky Knotkové-Čapkové, je 

Kuntí typickým příkladem „kolaborantky patriarchátu“, která provází mladší hrdinku na 

cestě patriarchální společností. (Knotková-Čapková, in Damsteegt, 2003, s. 52) Jako 

strážkyně patriarchálních hodnot radí Draupadí, jak být ideální manželkou a předává jí 

praktické rady o řízení domácnosti. Své syny velmi miluje a neváhá je doprovázet do 

vyhnanství, avšak když se dopustí chyby a tím narušují řád, nešetří kritikou a snaží se 

uvést je na správnou cestu. Je tedy pomocnicí i průvodkyní ve světě patriarchálních 

hodnot. Prabhati Mukherjee však upozorňuje na jednu okolnost, která ji jako matku 

nestaví do příznivého světla (Mukherjee, 1999, s. 38). Týká se jejího prvorozeného syna, 

který se jí narodil ve svobodném stavu. Ještě jako dívce ji světec Durvásas daroval za 

věrné služby zázračnou mantru, jejímž prostřednictvím může požádat kohokoli z bohů o 
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syna. Zvědavá Kuntí se rozhodla mantru vyzkoušet a požádala boha slunce Súrju. 

Narodil se jí syn Karna. Neprovdaná dívka však musela být pannou, a proto hodila 

vystrašená Kuntí svého syna do řeky a prosila bohy o navrácení pannenství. Svému 

manželovi se s tímto tajemstvím nikdy nesvěřila. „Ačkoli byla (Kuntí) úspěšnou matkou, 

šťastnou se svými pěti syny, dodává existence jejího prvorozeného a to, jak s ním později 

zacházela, dodává jejímu charakteru skrytý patos“ (Mukherjee, 1999, s. 39). 

Ideálem ženské pokory a manželské věrnosti a oddanosti je, podobně jako 

Draupadí, také Síta, hrdinka Rámájany. Princezna Síta, manželka Rámova, je vzorem 

poslušné a tiché trpitelky, která by se raději vzdala svého života, než by se vzepřela 

manželovi. Trpělivě snáší nespravedlivost, nikdy proti jednání svého manžela 

neprotestuje a o své neochvějné úctě a důvěře k Rámovi ani v nejmenším nezapochybuje. 

Za všech nepřízní osudu, zůstává Síta stále obětavou a oddanou ženou, je pokorná a 

odevzdaná a svůj těžký úděl nedává nikomu za vinu. Podle Prabhati Mukherjee je Síta 

pravděpodobně nečistší a nejtragičtější postavou celé staroindické literatury. (Mukherjee, 

1999, s. 40). Její čistota je však v eposu několikrát, nutno říci nespravedlivě, 

zpochybněna. Síta je unesena démonem Rávanou na ostrov Lanku, kde je nucena v zajetí 

snášet nátlak a úklady, jimiž démon usiluje o její čest. Ačkoli je Sítina věrnost manželovi 

neochvějná, musí svou nevinnu prokázat. Neboť žena, která přebývala v domě cizího 

muže, navíc nízké, „nedotýkatelné“ bytosti, je nečistá a manžel ji nemůže přijmout zpět. 

 
„Když Síta naslouchala Rámovým slovům, pronášeným tvrdým a chladným hlasem, 

srdce se jí sevřelo úzkostí. Choť pokračoval: ,Propouštím tě dcero Džanakova, neboť 

musím dbát na čest svého rodu i svou vlastní. Dlouho jsi žila v cizím domě. Rávana tě 

držel ve svém náručí – jak bych tě mohl přijmout zpět? Můžeš jít, kam se ti zlíbí. Ale 

do mého domu se už vrátit nemůžeš.“ (Zbavitel, 2000, s. 164-165) 

 
Síta je ochotna raději zemřít, než by byla zpochybněna její oddanost a věrnost manželovi. 

Ani zkouška ohněm, jíž Síta prošla nedotčena, nestačila k jejímu očištění. I když Ráma 

uvěří v její nevinnu, o ně samotné zde nejde, neboť jedinec je podřízen společenskému 

řádu a každý musí plněním svých povinností přispívat k jeho udržení. Ráma, vázán 

královskou dharmou (dharma kšatriji je více než dharma muže), je povinen myslet v prvé 

řadě na zájmy svých poddaných a svou čest, již Síta, byť ne svou vinou, ohrozila. 

„Nemohu v očích lidí pozbýt cti – pro čest bych byl ochoten vzdát se i života, natožpak 

Džanakovi dcery, jakkoli ji miluji.“ (Zbavitel, 2000, s. 179) Síta nezpochybňuje 
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manželovo rozhodnutí, přijímá svůj úděl a odchází do vyhnanství. V samotném závěru 

eposu je Sítě znovu nabídnuta možnost očistit svou čest. Požádá proto matku Zemi, aby ji 

přijala zpět do svého lůna, čímž dokáže svou nevinnu. 

 
 

„Jestli ani myšlenkou jsem Rámu nikdy nezradila, 

Nechť mě Matka Země přijme do svatého svého lůna! 

Jestli myslí, slovem, skutky Rámovi jsme věrná byla, 

nechť mě Matka Země přijme do svatého svého lůna! 

Jestliže mi nikdo není dražší nežli choť můj Ráma, 

nechť mě Matka Země přijme do svatého svého lůna! 

Sotva Síta promluvila, zem se před ní otevřela 

a z ní vynořil se vzhůru, přenádherný, zázračný trůn, 

který nesli na svých hlavách mohutní a statní hadi. 

Z hlubin vztáhla paže Země, uchopila Rámovu choť, 

Objala ji jako matka a na trůn ji posadila. 

Před zraky všech potom Síta, prokázavši svou nevinnu, 

zmizela i s božským trůnem v lůně samé Matky Země.“ 

(Zbavitel, 2000, s. 192-193) 

 
Oba eposy, Mahabhárata i Rámájana, jsou především oslavou mužského hrdinství. 

Příběhy jsou koncipovány jako putování, během něhož hrdina či hrdinové dobývají svět, 

zažívají dobrodružství a aktivně čelí překážkám, které jsou před ně kladeny. Podstatné je, 

že mužské postavy aktivním jednání zasahují do dění a dokáží okolnosti měnit ve svůj 

prospěch. Ženské postavy naproti tomu přistupují k událostem pasivně, úctu a obdiv 

společnosti získávají trpělivostí a pokorou. Hrdinství ženy tedy spočívá v trpném přijetí 

osudu, v její ochotě obětovat se v zájmu zachování řádu. 

 

 

2.2 Sociálně – kulturní kontext 

 
Děj románu Bůh maličkostí se odehrává v jihoindickém státě Kérala v prostředí komunity 

syrských křesťanů. Vzhledem k tomu, že nedílnou součástí knihy jsou teoretické pasáže, 

které se věnují otázce křesťanství v Kérale a jeho začlenění do hinduistického prostředí, 

postavení nedotýkatelných v minulosti a současnosti a pravidlům kastovní příslušnosti, 
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považuji za vhodné stručně vyložit problematiku komunity syrských křesťanů v jižní 

Indii a indického kastovního systému. Tato kapitola je teoretická, proto čerpám převážně 

ze sekundární literatury, především ze sborníků Základy asijských náboženství (2004), 

Náboženství v asijských společnostech (1996). 

 

2.2.1 Komunita syrských křesťanů v jižní Indii 

 
Křesťané tvoří zhruba dvacet procent obyvatelstva Kéraly a dělí se na několik církví. 

Historicky jsou kéralští křesťané nejstarší křesťanskou komunitou v Jižní Asii a již od 

předkoloniálních dob si uchovali kontinuitu víry a osídlení. (Holman, in Marková, 1996, 

s. 231) Svůj původ odvozují od apoštola Tomáše, který do Indie přišel pravděpodobně 

v roce 52 n.l., proto jsou označováni za „křesťany sv. Tomáše“. Často bývají také 

nazýváni „syrskými křesťany“, neboť jsou křesťany syrského ritu, jejichž jediným 

liturgickým jazykem byla až do předminulého století syrština (Ibid., 1996, s., 236). 

Ačkoli jsou členové rodiny Aippuových, kolem níž se děj románu soustředí, 

syrskými křesťany, jsou zároveň příslušníky nejvyšších kast. Je tedy patrné, že mezi 

indickými křesťany existuje kastovní hierarchie. Jak uvádí Holman, někteří křesťané sv. 

Tomáše se totiž považují za potomky několika desítek bráhmanů, které pokřtil ještě sv. 

Tomáš, čemuž nasvědčuje fakt, že v kéralské společenské hierarchii zaujímají vysoké 

postavení. Ti bohatší z nich se tradičně zabývali obchodem. Syrští křesťané se plně 

integrovali do místní společnosti, přizpůsobili se kastovnímu systému a jako jednu z kast 

je hinduistické okolí také vnímalo. (Holman, in Marková, 1996, s. 238) 

Na rozdíl od těchto konvertitů, kteří se pyšní svým starobylým původem, 

příslušníci nízkých hinduistických kast a lidé stojících mimo kastovní systém, tzv. 

nedotýkatelní, přestupovali ke křesťanství hromadně zejména v 19. a na počátku 20. 

století, tedy v období britské nadvlády. Jejich motiv byl podle Holmana především 

existenciální, neboť doufali, že se díky konverzi zlepší jejich nevýhodné postavení v 

rámci tradiční hinduistické společnosti. Zcela logicky se tyto nejnižší kasty nechaly 

oslovit křesťanským principem rovnosti lidí před Bohem, který je hinduismu cizí. 

Přestupem na křesťanství však nedotýkatlní před kastovním systémem neunikli, protože 

majoritní hinduistická většina na ně stále pohlížela kastovním prizmatem (Ibid., s. 256-

257). Tuto skutečnost reflektuje také Roy: 
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„Když na Malabár přišli Britové, množství paravanů, pelajů a pulajů (mezi nimi 

Veluttův dědeček, Kélan) se obrátilo na křesťanství a připojilo se k anglikánské 

církvi, aby uniklo metle nedotknutelnosti. Jako dodatečný stimul dostali trochu jídla a 

peněz. Byli známí jako „rýžový křesťané“. Netrvalo dlouho a uvědomili si, že se 

dostali z deště pod okap. Museli si založit oddělené kostely, s oddělenými 

bohoslužbami a s oddělenými kněžími. Jako projev výjimečné přízně jim byl 

dokonce přidělen jejich vlastní oddělený párijský biskup“. (s. 81) 

 
Holman dále uvádí, že kvůli hromadným konverzím příslušníků nejnižších kast, které 

pokračovaly až do 20. let 20. století, se hinduistická většina obávala, že jejich řady opustí 

všechny nejnižší kasty, tedy téměř jedna šestina celé indické populace. Dalším 

konverzním vlnám měly preventivně zabránit kvóty, které byly ve státních institucích 

zaváděny pro hinduistické nedotýkatelné, přičemž konvertité mezi ně záměrně nebyli 

zahrnuti. Nejnápadnější diskriminaci nedotýkatelných navíc zmírnily reformy ze 30. let 

20. století (Holman, in Marková, 1996, s. 262-263). 

 
„Po vyhlášení nezávislosti zjistili (nedotýkatelní), že nemají nárok na žádné státní 

výhody, jako například nárok na bankovní půjčky s nízkými úrokovými sazbami 

nebo rezervace pracovních míst, protože oficiálně na papíře byli křesťané, a tudíž 

nepatřili k žádné kastě. Bylo to tak trochu jako zametat stopy bez koštěte. Či hůře, 

ani nesmět žádné šlépěje vůbec zanechávat.“ (s. 81-82) 

 
Ačkoli, jak jsem již poznamenala, se křesťané v Kérale stali integrální součástí tamní 

hinduistické společnosti, od svého okolí se odlišují svým blízkým vztahem k Západu, 

(Svobodová, 2006, s. 172). V knize je anglofilství součástí každodenní reality všech 

členů rodiny, což je patrné z jejich zvyklostí i z výchovy dětí, které jsou nuceny bavit se 

anglicky dokonce i mezi sebou. Británie zůstává i v době nezávislé Indie velkým vzorem, 

především pro dvě hlavní mužské postavy, strýce Čákka a dědečka Pappáččiho, na nichž 

Arundhati Roy tuto lásku k Anglii vtipně paroduje: 

 
„Ammu řekla, že Pappáčči je byl nevyléčitelný britský CCP, což je zkratka pro čhí-

čhí pónčh a v hindštině to doslova znamená vytěrače nečistot. Čákkó řekl, že správný 

termín je pro lidi jako Pappáčči je anglofil. Ráchel a Esuta museli slůvko anglofil 

vyhledat ve velkém encyklopedickém slovníku Reader´s Digestu. Psalo se tam osoba 

dobře disponovaná ke všemu anglickému…Což, prohlásil Čákkó, znamenalo, že 

Pappáčči byl příznivě uzpůsoben a naladěn k tomu, aby miloval Angličany.“ (s. 61) 



 33 

Vzhledem k tomu, že Roy ve své knize protestuje proti krutosti kastovních přehrad mezi 

lidmi, a v této kapitole jsem se již zmínila o problému nedotýkatelnosti, zaměřím se proto 

v kapitole následující na problematiku indického kastovního systému a postavení 

nedotýkatelných v nezávislé Indii, kde se děj románu odehrává. 

 

 

2.2.2   Indický kastovní sytém 

 
Jedním z principů hinduismu je zásada o základní nerovnosti lidí, jež spočívá v systému 

kast. Příslušnost ke kastě je dána zrozením a její hranice nelze během života překročit. 

Dále je kasta definována endogamií, tedy zákazem uzavírat sňatky mimo vlastní kastu, a 

pravidly o rituálním znečištění, týkající se především stravování a uzavírání manželských 

svazků. Je zakázán jakýkoli osobní kontakt příslušníka vyšší kasty s příslušníkem nižší 

kasty, tedy například přijímání potravy a pití. Co se týče manželských svazků, je nutné 

dodržovat endogamii v rámci kasty a exogamii vzhledem k rodu. I v současné době, 

především na venkově, patří porušení pravidla endogamie mezi nejzávažnější přestupky, 

který může být trestán i smrtí, ačkoli je to z hlediska zákona nepřípustné. (Marková, 

2004; Vavroušková, 1996) 

Kastovní systém je instituce stará téměř 4000 let a původně byla založena na 

rasovém základě. Slovo „kasta“ je přejato z portugalštiny a označuje rod. Védy hovoří o 

čtyřech hlavních sociálních skupinách, neboli varnách ( barva). Byli to bráhmani, 

(kněží), kšatrijové ( válečníci a světští vládci ), vaišjové ( řemeslníci a obchodníci ) a 

šúdrové ( služebníci a nekvalifikovaní pracovníci ). V průběhu asimilace předárjovského 

obyvatelstva do společnosti Árjů došlo k uzavírání varn a jejich štěpení do velkého 

množství kast a podkast, především na základě etnického původu a dědičného povolání. 

(Vavroušková, in Marková, 1996, s. 141-142) Dagmar Marková a Blanka Knotková-

Čapková upozorňují, že kastovní hierarchie není shodná s hierarchií sociální. Bráhmani 

mohou být chudí a naopak příslušníci nižší kasty mohou být bohatí. Mnoho bráhmanů je 

v současné době nuceno vykonávat i „rituálně znečišťující“ zaměstnání, jako je například 

dělník nebo čistič bot. (Knotková-Čapková, ed., Marková, 2004, s. 135) 

V 19.století vznikala hnutí, která požadovala reformu hinduismu, hlavně jeho 

sociální stránky. Prvním takovým hnutím byla Bráhmasamádž, založena roku 1828 

v Bengálsku Rámohanem Rájem. Usilovala o zrušení kastovnictví především 
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v souvislosti s uzavíráním sňatků. Tato organizace se však nerozšířila za hranice 

Bengálska a později se rozštěpila. Jinou organizací, poměrně rozsáhlejšího sociálního 

dosahu, byla Arjasamádž neboli „společnost Árjů“, založená roku 1875, působící 

v severní a střední Indii, která požadovala návrat k Védám a vystupovala proti složitému 

obřadnictví a víře v idoly. (Knotková-Čapková, ed., Marková, 2004, s. 135) 

Jak uvádí Stanislava Vavroušková, kastovním systémem nejvíce trpí příslušníci 

nejnižší společenské vrstvy, většinou potomci původních obyvatel Indie, - dříve 

„nedotýkatelní“, dnes dalitové, neboli utlačení, či haridžani („boží lid“), jak je 

pojmenoval Gándhí. Dnes tvoří zhruba jednu šestinu obyvatel Indie. Nedotýkatelní byli 

lidmi bez kasty, což je podle hinduistické tradice nejhorší úděl, jaký může člověka na 

tomto světě potkat. Tito lidé byli zbaveni základních práv a byli nuceni vykonávat 

rituálně nečisté práce, které dodnes často vykonávají. (Vavroušková, in Marková, 1996, 

s.147) V roce 1950 byly sepsány a zaregistrovány všechny utlačované skupiny 

obyvatelstva, tedy vedle některých hospodářsky a sociálně zaostalých původních kmenů, 

také nedotýkatelní. „Registrovanými kastami“ jsou dodnes oficiálně označováni. V roce 

1955 zrušil indický parlament kastovní systém a přijal „Zákon proti nedotýkatelnosti“ 

(Untouchability Offences Act ), podle něhož budou všichni ti, kteří se dopustí 

diskriminace člověka na základě jeho kastovní příslušnosti, sankcionováni. Tento zákon 

zajišťuje dalitům základní práva jako přístup ke vzdělání, svobodnou volbu povolání, 

vstup do obchodů, stravovacích zařízení, chrámů atd., v praxi je však neustále porušován. 

V roce 1976 byl přijat ústavní dodatek a název zákona byl změněn na „Zákon na ochranu 

občanských práv“ (Protection of Civil Rights Act), který zavedl další ochranné 

mechanismy ve prospěch dalitů, např. legální pomoc nedotýkatelným. Vzhledem 

k porušování zákona přistoupila indická vláda k „pozitivní diskriminaci“, tzn. 

registrovaným kastám bylo vyhrazeno určité procento míst v zákonodárných orgánech a 

státní správě, na středních a vysokých školách a v podnicích státního sektoru. (Ibid, s. 

148) Podle Vavrouškové není ani tato cesta není řešením, neboť dalitové nemají většinou 

dostatečné kvalifikace na to, aby těchto kvót mohli využít. Navíc se proti těmto vládním 

opatřením zvedla vlna nevole z řad vyšších kast. (Vavroušková, in Marková, 1996, s. 

148) 

Faktem je, že nedotýkatelní jsou stále vystavováni diskriminaci, která je dle 

Vavrouškové silnější spíše na venkově, kde žije většina dalitů, než ve městech, kde 

většinou bývá nepřímá. Na vesnicích nemohou dalitové často překročit pomyslnou čáru, 
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která odděluje jejich část od části obývané ostatními kastami. Nemohou pít vodu ze 

společných studní, navštěvovat vesnické svatině, dalitské děti sedí ve školních třídách 

většinou zcela vzadu. Vysoké procento dalitů je negramotných, většinou jsou chudí a tím 

pádem zcela závislí na pozemkových vlastnících. Jsou ponižováni, týráni a někdy také 

zabíjeni. (Ibid., s. 149) Jak jsem zmínila v předchozí kapitole tuto bídnou situaci mnoho 

dalitů řešilo a stále řeší konverzí k jinému náboženství, nejčastěji křesťanství, buddhismu 

nebo islámu, tím však diskriminaci zcela neuniknou. 

Kastovní systém a jeho role v měnící se indické společnosti je důležitým motivem 

románu, autorka se však zaměřuje především na problém nedotýkatelnosti. Popisuje 

postavení nedotýkatelných v nezávislé Indii a velice realisticky ukazuje, že diskriminace 

této skupiny obyvatel není ani v nejmenším minulostí, ačkoli oficiálně je zákonem 

zakázána. Autorka líčí těžký život nedotýkatelných či paravanů ve specifických 

podmínkách komunity syrských křesťanů v Kérale v minulosti i současnosti. Přestože 

mnozí z nedotýkatelných konvertovali ke křesťanství, jejich postavení ve společnosti se 

nezměnilo a diskriminace ze strany „kastovních křesťanů“, jak je Roy ironicky nazývá, 

zůstala jejich každodenním chlebem: 

 
„Jako malý chlapec přicházel Velutta a Valijou Pápanem k zadnímu vchodu 

Ajamanamského domu s kokosovými ořechy, které utrhli ze stromů na přilehlém 

pozemku. Pappáčči by paravany do domu nevpustil. Nikdo by je tam nevpustil. 

Nesměli se dotknout čehokoli, čeho se dotýkali dotknutelní. Kasta hinduistů a kasta 

křesťanů. Mammáčči řekla Estovi a Ráchel, že si pamatuje , kdy se samozřejmě 

předpokládalo, že paravani se s koštětem poplazí pozpátku a smetou své šlépěje, aby 

se bráhmani a syrští křesťané neposkvrnili tím, že nešťastnou náhodou do některé 

z nich vstoupí. V Mammáččině době paravani a jiní nedotknutelní nesměli chodit po 

veřejných cestách. Nesměli zahalovat horní půlku těla a nesměli nosit deštníky. Když 

mluvili, museli si dát ruku před ústa, aby jejich nečistý dech nezasáhl toho, s nímž 

hovořili.“ (s. 81) 

 
Prostřednictvím svého nedotýkatelného protagonisty autorka ukazuje, jak tragický osud 

může potkat člověka stojícího na dně společenské hierarchie, který navíc poruší 

společenské tabu, jakým je milostný poměr s dotýkatelnou ženou. Tento zakázaný 

milostný vztah je pro interpretaci románu z genderového hlediska důležitý, proto se na 

něj zaměřím blíže ve třetí kapitole. 
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2.3 Biografický kontext 

 
Dříve než přistoupím k genderové analýze románu Bůh maličkostí, považuji za vhodné 

zmínit, vzhledem k určité míře autobiografičnosti románu, několik základních 

biografických faktů o Arundhatí Roy. K analýze textu přistupuji z gynokritického 

hlediska, jehož součástí je podle Showalter nejen zájem o dílo samotné, ale také zájem o 

ženu jako tvořící subjekt. V rámci analýzy ženské literatury zdůrazňuje Showalter 

potřebu celistvosti, jinými slovy je nezbytné vzít v potaz také podmínky (politické, 

společenské či osobní), které ovlivnily tvořící ženu a následně její dílo. (Showalter in 

Oates-Indruchová, 1998, s. 222) Autobiografické vyprávění je z pohledu feministické 

kritiky důležitým prostředkem komunikace mezi autorkou a čtenářkou. Jak uvádí Pam 

Morris, pravděpodobně všechny ženy „touží po prožitku pospolitosti, pramenícím 

z pocitu, že v hlase jiné ženy slyší ozvěnu vlastního hlasu“ (Morris, 2000, s. 77) 

Autobiografická forma se potom stává jakousi zárukou, že příběh, který čteme zachycuje 

skutečný život. 

Arundhatí Roy se narodila roku 1961 v Šilaungu, hlavním městě indického 

svazového státu Méghálaj, v severovýchodní Indii. Její matka Mary Roy pochází 

z rodiny kéralských syrských křesťanů, otec je Bengálec, hinduista. Rodiče se však záhy 

rozvedli a Arundhatí se spolu se svým bratrem a matkou přestěhovala k matčině rodině 

do Ajamanamu ve státě Kérala, kde strávila své dětství a kam později situovala děj svého 

románu. Mary Roy usilovala o změnu tradičních zákonů diskriminujících ženy 

v rodinách syrských křesťanů v otázce dědických práv a dosáhla značného úspěchu, 

neboť vrchní soud uzákonil rovná práva na majetek pro dcery a syny. Také román 

Arundahatí Roy reflektuje kritický postoj autorky k zákonům, které upírají ženám 

dědický nárok na rodičovský majetek, který měl zásadní vliv na osud protagonistky 

Ammu. 

V šestnácti letech se Arundhatí odstěhovala do Dillí, kde se zpočátku živila 

prodejem prázdných lahví a posléze zde začala studovat architekturu. Během studií se 

seznámila se svým prvním manželem, architektem Gerardem Da Cunhou, s nímž se po 

čtyřech letech manželství rozvedla. Jejím druhým manželem se stal filmový režisér 

Pradip Krishen. Arundhatí Roy je autorkou několika filmových scénářů a knihy esejí 

s názvem The Cost of Living (Roy, 1999), jejíž součástí jsou dvě politické eseje: The End 

of Imagination, v němž reaguje na indické zkoušky nukleárních zbraní, a The Greater 
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Common Good, který je protestem proti projektu vodních elektráren. Bůh maličkostí (v 

originálu The God of Small Things) je románovou prvotinou, současně však jediným 

románem Arundhatí Roy. Po svém vydání roku 1997 se román stal okamžitě bestsellerem 

a byl přeložen do více než dvaceti jazyků. Téhož roku Roy obdržela prestižní Bookerovu 

cenu, k překvapení široké veřejnosti však oznámila ukončení své literární kariéry a 

nadále se věnuje psaní politických a sociálních esejů. Lze se pouze dohadovat, zda-li 

měla na její rozhodnutí vliv velmi negativní kritika ze strany některých indických 

literárních kritiků, kteří byli šokováni nejen provokativním ztvárněním skandálního 

mezikastovního vztahu a naprostou otevřeností při popisu erotických scén. Právě kvůli 

sexuální otevřenosti románu byla Arundhati Roy v Kérale zažalována pro obscénnost.   
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3. Genderová analýza Boha maličkostí 

 

 

3.1 Obsah románu 

 
Děj románu, který se odehrává v malém městě v jihoindickém státě Kérala, zachycuje 

osudy tří generací jedné rodiny syrských křesťanů, jejichž životy navždy poznamenaly 

tragické události dvou týdnů roku 1968, které měly fatální následky v podobě několika 

zmařených životů. Vyprávění, které je z větší části konstruováno z dětské perspektivy, se 

retrospektivně vrací z přítomnosti k událostem, jež se odehrály před více než dvaceti lety. 

Tragédie je postupně odkrývána ve své celistvosti, ačkoli náznaky se v románu objevují 

mnohem dříve, než jsme schopni pochopit jejich význam. 

Protagonisty románu jsou dvojvaječná dvojčata Ráchel a Esuta, kteří od sebe byli 

v dětství odloučeni, čímž se velmi narušilo jejich silné citové pouto, a kteří se po 

třiadvaceti letech opět setkávají rodném městě. Dospělá Ráchel se z emigrace vrací zpět 

do Indie k Esutovi a doufá, že společné vzpomínky a vzájemná láska pomohou sblížit 

dvě osamělé bytosti a zacelit hluboké rány způsobené v minulosti. Během svého pobytu 

v rodinném sídle vzpomíná Ráchel na své dětství a snaží se porozumět oněm osudovým 

událostem, které změnily život obou sourozenců. 

Touto bolestnou událostí je tragická smrt sestřenice dvojčat Sofie Mól, která 

přijíždí z Londýna se svou matkou Margaret na návštěvu k indickým příbuzným. Jakoby 

součástí této tragédie je paralelně probíhající milostný příběh mezi matkou dvojčat 

Ammu a nedotýkatelným zaměstnancem rodiny Veluttou, příslušníky dvou zcela 

neslučitelných kast. Oba za tuto lásku tvrdě zaplatí. Velutta zemře brutální násilnou smrtí 

rukou policistů, Ammu je nucena odejít z domova, žije v ubohých podmínkách a umírá 

zcela osamocena v pouhých třiceti jedna letech. Esuta je „odevzdán“ svému otci, 

v podstatě cizímu člověku, což spolu s odloučením od sestry a matky zanechá vážné 

stopy na jeho duševním vývoji. Ráchel zůstává u své babičky a strýce, jejichž zájem o ni 

se omezí pouze na materiální zabezpečení, vyrůstá tedy bez lásky a pochopení, což se 

samozřejmě podepíše na jejím budoucím životě. Tyto události jsou postaveny do centra 

pozornosti, zatímco zakázaný milostný vztah, který je vlastně jejich příčinou, je odhalen 

až v samotném závěru knihy. 
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Arundhati Roy vytváří celou škálu postav, v jejichž třeba i krátké charakteristice 

dokáže často vtipně shrnout celé tragično jejich bytí. Každá postava představuje malý 

ucelený portrét. Počínaje babičkou dvojčat Mámmáči, smutnou vdovou, jež léta trpěla 

fyzické týrání svého manžela a která veškerou svou lásku zaměřila na jediného syna 

Čákka, zmateného a toužícího muže, který stále miluje svou bývalou ženu Margaret. Přes 

Panenku Koččamu, pratetu dvojčat, zlomyslnou a sobeckou ženu, která se v mládí 

z lásky zřekla materiálního světa a jejíž jedinou láskou se nakonec stává televize. Nejen 

v těchto popisech se projevuje autorčin smysl pro detail. Tento příběh jakoby sestával 

z množství malých zcela samostatných příběhů či pohledů, nepatrných detailů, které však 

navzájem propletené tvoří dokonalý celek. 

Tragické události příběhu tvoří pozadí pro protest proti tradičnímu uspořádání 

indické společnosti, v níž jsou ženy stejně jako příslušníci nejnižších kast odsunuty do 

pozice druhořadých bytostí. 

 

 

3.2 Analýza Renaty Svobodové 

 
Renata Svobodová18 se ve své analýze Boha maličkostí zaměřuje na porušování 

společenských rolí tradiční indické společnosti a na jeho důsledky pro jednotlivé 

protagonistky románu. Pro svou analýzu se nechala inspirovat výše zmíněnou typologií 

indických literárních hrdinek Blanky Knotkové-Čapkové, která dělí ženské postavy 

klasické indické literatury na poslušné a oddané přadleny, kolaborantky patriarchátu, 

které pomáhají udržovat patriarchální hodnoty ve společnosti, svůdné tanečnice a 

rebelující čarodějnice Toto schéma Svobodová částečně aplikuje na analýzu ženských 

postav románu Arundhati Roy, přičemž ponechává stranou archetyp svůdnice a 

kolaborantku patriarchátu označuje v kontextu románu celkem trefně jako přisluhovačku, 

která má v knize výrazné zastoupení a jíž chápe jako negativní verzi průvodkyně nebo 

pomocnice, jejímž úkolem by měla být pomoc mladší hrdince v nesnázích a která svou 

moc získá dodržováním patriarchálních norem. „Tento typ hrdinek představuje zlo a 

zhoubu nejen pro své okolí, ale i pro sebe samu. Charakter těchto hrdinek se totiž 

                                                 
18 Svobodová, Renata: „Genderový aspekt porušování společenských rolí v románu 
indické autorky. Arundhatí Royová a její přadleny, čarodějnice a přisluhovačky.“ In: 
Knotková-Čapková, Blanka, Konstruování genderu v asijských literaturách, Český 
orientální ústav, Praha 2006, s. 166-187 
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s věkem kazí, jejich zloba jim brání v osobním růstu a namísto soucitnosti a moudrosti 

stáří přichází prázdnota a sobeckost“ (Svobodová, 2006, s. 171). Postavy románu však 

podle Svobodové nelze schematicky přiřadit k jednomu určitém typu, neboť každá z nich 

se v rámci příběhu vnitřně vyvíjí a mění a jednotlivé typy se u ní mohou prolínat. 

Románové postavy dělí Svobodová na tři generace, prarodiče, rodiče a děti. 

Generace prarodičů je zastoupena matkou, otcem a tetou hlavní protagonistky Ammu, 

generaci rodičů představuje Ammu a její bratr Čákkó a konečně nejmladší generací jsou 

Ráchel a Esuta, děti Ammu. 

Babičku Mammáčči předurčuje patriarchální výchova a tradice k tomu, aby se stala 

typickou přadlenou, to znamená věrnou a oddanou manželkou a matkou, nejlépe synů. 

Čistým typem přadleny však podle Svobodové není, neboť její povaha jí nedovoluje 

přijmout podřízené postavení, ačkoli navenek předstírá oddanost svému násilnickému 

manželovi. Nedokáže se tedy pokořit, ale ani vzbouřit. Časem se stává zatrpklou ženou, 

plnou zloby, jíž obrací především proti vlastní dceři, a z přadleny se mění 

v přisluhovačku. 

Prateta Panenka Koččamma v mládí inklinovala spíše k typu čarodějnice než 

přadleny. Projevovala neobvyklou vzpurnost a cílevědomost, které rozhodně nepatřily 

mezi ideální povahové vlastnosti mladé ženy, které se však následkem nenaplněné lásky 

postupem času vytrácí a nahrazuje je krutost a bezcitnost. Podle Svobodové je 

Koččamma zvláštním typem přisluhovačky, která získala moc nad mladšími hrdinkami 

díky svému věku, nikoli podřízení se patriarchálním normám. Svůj život žije jakoby 

pozpátku. 

Ammu je v pojetí Svobodové nejkomplikovanější a nejméně schematickou 

postavou románu. „Zřetelně se v ní mísí typ přadleny, zejména ve vztahu k dětem, 

z počátku i ve vztahu k manželovi, a čarodějnice ve vztahu ke společnosti“ (Svobodová, 

2006, s. 177). Ammu je zpočátku rozhodnuta stát se přadlenou, tedy podřídit se normám 

společnosti a trpět v nešťastném manželství. Ve chvíli, kdy manžel začne ohrožovat její 

děti, se však vzbouří a mění se v čarodějnici. Z pohledu společnosti i rodiny její život 

skončil, proto nemá co ztratit. Vzpurně a hrdě bojuje s osudem až do smrti. 

Naproti tomu její dcera Ráchel „vyhasla zaživa“, jak říká Svobodová. Vyrůstala bez 

matky, bez bratra, bez lásky i opory. Na ničem jí příliš nezáleží, ke světu je lhostejná. 

Podle Svobodové nepatří ani k jednomu z výše zmíněných typů. „Ve společnosti, kde 
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každý má přísně vymezeno své postavení, nepatří vlastně nikam“ (Svobodová, 2006 s. 

182). 

Ačkoli se se závěry Renaty Svobodové z větší části ztotožňuji, zvláště s její 

genderovou charakteristikou postav Mammáčči a Panenky Koččammy, jejichž označení 

„přisluhovačka“ zcela vystihuje psychologii daných postav, s některými z jejích názorů 

lze polemizovat. Především s tvrzením, že postava Ráchel nepatří nikam ve společnosti, 

v níž má každý její člen přesně stanoveno své místo, jímž se autorka dle mého mínění 

příliš uchyluje ke schematizaci, jíž se podle vlastních slov snaží vyhnout. Ráchel je dle 

mého názoru postava velmi realistická, navíc se lze domnívat, že právě tato postava 

představuje samotnou autorku románu, a není nutné ji za každou cenu zahrnout do onoho 

archetypálního schématu. Má další polemika se týká postavy Ammu, která se podle 

Svobodové mění z přadleny v čarodějnici. Domnívám se, že Ammu je subverzí 

archetypu přadleny, neboť každým svým rozhodnutím jde proti tomu, co se od ní 

očekává, čímž konotuje archetyp čarodějnice. K této polemice se vrátím v rámci 

v genderové analýzy románu, jíž bych se nyní ráda věnovala.      

 

 

3.3 Genderové stereotypy a porušování genderových rolí u mužských 

a ženských postav románu 

 
V úvodní kapitole genderové analýzy Boha maličkostí se budu věnovat problematice 

stereotypního uvažování v kontextu hinduistické tradice o rozdělení genderových rolí a 

důsledky jejich porušování pro mužské a ženské postavy románu. Zaměřím se tedy na to, 

jak se bezprostřední okolí románových postav, především rodina a okolní společnost, řídí 

genderovými stereotypy a jak se chová k jedincům, kteří tato stereotypní očekávání 

nenaplňují. Jak později vyplyne, ani jedna z postav románu nekoresponduje s archetypem 

ideální ženy, respektive ideálního muže, reakce okolí se však diametrálně liší 

v souvislosti s tím, zda je nekonformním jedincem muž nebo žena. 

Stereotypní posuzování jedinců na základě pohlaví vychází z genderových 

archetypů. Konstruování genderových archetypů v kontextu hinduistické tradice jsem se 

věnovala ve druhé kapitole, považuji však za vhodné archetypy ideální ženy a ideálního 

muže podle Manuova zákoníku a posvátných indických eposů stručně připomenout, aby 

bylo srozumitelné, v jakých směrech jsou tyto archetypy porušovány postavami románu. 
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Jak již bylo řečeno, žena je podle Manuova zákoníku definována jako bytost biologická, 

její role ve společnosti je vymezena pouze ve vztahu k reprodukci. Žena se tedy má stát 

především věrnou a oddanou manželkou a obětavou matkou. Manžel má však přednost 

před dětmi, žena jej musí uctívat jako boha a podvolit se mu i za cenu vlastní zkázy. Má 

být především pasivní, nikdy nesmí projevit svobodnou vůli, má být závislá a pod 

neustálým dohledem. Literárním archetypem poddajné a věrné manželky jsou epické 

hrdinky Síta a Draupadí. Obě se ztotožňují s patriarchálními normami a pasivně přijímají 

svůj úděl. Nikdy nezpochybňují manželovo jednání a jsou ochotny se mu obětovat, 

především Síta, která je manželovi oddána až k bodu sebedestrukce, neboť na jejich 

vlastním štěstí nezáleží. Muž je na rozdíl od ženy bytostí veřejnou, sociální. Jeho život 

rozděluje Manuův zákoník do několika stádií, přičemž ve stádiu hospodáře, které 

představuje pouze část jeho života, je povinen především dobře vykonávat své povolání, 

oženit se, zplodit syny a zabezpečit rodinu. Svou manželku musí neustále střežit a 

poskytovat jí ochranu. Posvátnou povinností otce je provdání dcery v pravý čas, tedy 

ještě před pubertou. Otec musí své dceři zaopatřit věno a vybrat vhodného nápadníka. 

Jakmile se muž oprostí od role patriarchálního otce rodiny, tedy v momentě, kdy se jeho 

synovi narodí syn, může se věnovat duchovnímu rozvoji. Literárním archetypem 

maskulinity je Ráma, hrdina eposu Rámájana. Je to rek udatný, odvážný, silný, vznešený, 

vzdělaný, pln ctností. Jeho láska k manželce Sítě je nesmírná, vždy brání její čest, ale city 

musí ustoupit stranou, pokud jde o zachování cti a patriarchálního řádu. Tradiční indická 

společnost totiž podřizuje zájmy jednotlivce zájmům celku, tedy rodiny, kasty a 

společnosti. Tuto skutečnost reflektuje také analyzovaný román. Každý člen rodiny musí 

přizpůsobit své potřeby potřebám rodiny jako celku i vnějším konvencím. Roy jasně 

ukazuje, jak jsou hodnoty tradiční společnosti i přes vliv moderních idejí stále silně 

zakořeněny, především v institucích jako je rodina či kastovní systém, a jak je upuštění 

od tradičních hodnot i nadále sankcionováno. 

Z analýzy románu vyplývá, že genderové role jsou v rámci tradiční indické rodiny 

zcela zřetelně vymezeny. Jediný způsob seberealizace ženy je skrze manželství a 

mateřství. Očekává, se od ní, že naplní roli pečovatelky a oddané, poslušné a tiché 

trpitelky. Ženě je přisouzeno závislé postavení a pasivita, nepředpokládá se tedy, že bude 

projevovat své názory a potřeby, pokud vůbec nějaké má. Žena musí respektovat 

dominantní postavení svého manžela, který zastává roli patriarchální „hlavy“ rodiny. Od 

muže se tedy očekává, že svou rodinu hmotně zajistí, jako manžel a otec bude oporou, 
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ale zároveň bude schopen prosadit svou vůli a udržet v rámci rodiny patriarchální 

genderovou hierarchii. Rodina, respektive soukromá sféra však není jediným prostředím, 

v jehož rámci se muž realizuje, neboť, jak bylo výše řečeno, je zároveň bytostí veřejnou. 

Postavy románu však výše zmíněné genderové role porušují. Ženské postavy jsou 

obecně aktivnější a samostatnější, než se u žen předpokládá, muži jsou naopak vykresleni 

jako slaboši, o něž se rodina nemůže opřít. Cílevědomost, vzpurnost a do určité míry 

nezávislost, jež se projevuje u ženských postav románu, je v kontradikci s tradičním 

archetypem ideálního ženství, jak je konstruován v Manuově zákoníku a posvátných 

eposech. Prostřednictvím svých protagonistek autorka zpochybňuje stereotypní ztvárnění 

žen v mužské literatuře a polemizuje s posvátnými národními texty.19 Na rozdíl od 

mnoha literárních textů psaných muži, v nichž je ženská postava podle Pam Morris 

zachycena v pasivní roli ve vztahu k událostem, „hrdinkám se události prostě přihodí“ 

(Morris, 2000, s. 46), a od mužů se očekává aktivní jednání a schopnost přizpůsobit 

okolnosti svým cílům, protagonistky románu Arundhatí Roy aktivně zasahují do běhu 

událostí a naopak mužům se události často vymykají kontrole. 

Stereotyp ženy jako tiché trpitelky do jisté míry naplňuje Mammáčči, matka hlavní 

protagonistky Ammu. Za svého manžela je provdána tradiční cestou, tedy 

prostřednictvím domluveného sňatku. Manželství je však vysloveně nešťastné. Její 

manžel, v románu je nejčastěji nazýván jako Pappáčči, je domýšlivý slaboch a násilník, 

který si své komplexy léčí utlačováním manželky a dětí. Mužským postavám románu se 

budu podrobněji věnovat v jedné z následujících kapitol, pouze předznamenám, že 

Pappáččiho chování je v rozporu s tradičním archetypem maskulinity, neboť podle 

Manuova zákoníku je sice muž ženě nadřazen, je však zároveň povinen ji chránit, jako 

dárkyni potomstva ji ctít a postarat se, aby měla všeho dostatek. Mammáčči nadřazené 

postavení svého manžela respektuje, nebrání se jeho násilnickým výpadům, dokonce 

před nimi nechrání ani své děti. Přijetím role poddajné manželky, která je svému muži 

oddána, i v případě, že jeho chování a jednání je pro ni destruktivní, se postava 

Mammáčči shoduje s literárním archetypem věrné a odevzdané hrdinky typu Síty a 

Draupadí. Jen připomenu, že v typologii Blanky Knotkové-Čapkové (in Damsteegt, 

2003, s. 52), z níž vyházím, jsou klasické indické hrdinky literárními „přadlenami“, 

jejichž komparativní paralelou v archetypálním schématu Annis Pratt jsou ženské 

postavy v evropských hrdinských středověkých příbězích (středověké legendy o svatém 

                                                 
19 O genderových stereotypech v mužské literatuře viz Morris, 2000 
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grálu; Pratt 1981, s. 167). Oba typy hrdinek, indické i evropské, vychází z podobného 

archetypálního modelu, který odráží patriarchální genderové uspořádání společnosti. 

Tyto hrdinky jsou symbolem konformity, poslušného podřízení se mocenské hierarchii. 

Postava Mammáčči však není parafrází archetypu „přadleny“v úplném slova smyslu. 

Sice zdánlivě přijímá mocenskou strukturu, nezpochybňuje postavení svého manžela a 

rezignuje před osudem týrané ženy, neboť není schopna se vzbouřit, s patriarchálními 

hodnotami se však vnitřně neztotožňuje a nedokáže se vyrovnat se svou situací. Od 

pasivních epických hrdinek se liší větší mírou nezávislosti a aktivity, kterou prokázala již 

v prvních letech svého manželství, v době, kdy manžela doprovázela na jeho služební 

cestě do Evropy, kde začala studovat hru na housle. Když se projevila jako talentovaná 

houslistka s možností slibné kariéry, žárlivý Pappáčči její studium ukončil. „ Tato výuka 

byla náhle přerušena, když Mammáččin učitel Launsky-Tiefenthal udělal tu chybu, že 

řekl Pappáččimu o výjimečném nadání jeho ženy, která je, podle jeho názoru, 

potencionální koncertní umělkyní.“ (s.59) 

Ačkoli Mammáčči neukončila zoufalé manželství, v němž po mnoho let strádala, 

ani se nedokázala vzepřít, našla před ním únik – založila malou továrnu na výrobu 

nakládané zeleniny a džemu, která se pro ni současně stala zdrojem obživy. Před zlobou 

a agresí manžela ji však její „zaměstnání“ neochránilo. Podnikat začala Mammáčči 

v době Pappáččiho odchodu do penze. Potupná skutečnost důchodu, s níž se Pappáčči 

nedokázal vyrovnat, spolu s nenaplněnými ambicemi v profesním životě, jej učinili ještě 

více zahořklým a agresivním. Žárlil na úspěchy své ženy, která byla navíc o sedmnáct let 

mladší, a tudíž na rozdíl od něj ještě v nejlepších letech, a protože nebyl schopen ji plně 

ovládat, kompenzoval si svůj pocit méněcennosti tyranizováním a urážením ženy a dětí: 

 
„Ačkoli Mammáčči měla kónické rohovky a byla už prakticky slepá, Pappáčči jí 

s nakládáním zeleniny nepomáhal, neboť nakládání zeleniny nepovažoval za 

zaměstnání vhodné pro bývalého vysokého státního úředníka. Vždycky býval žárlivý, 

a tak hořce nevražil na pozornost, které se náhle dostávalo jeho ženě. Ve svém 

bezvadně střiženém obleku chodil se shrbenými rameny po domě, opisoval rozmrzelé 

kruhy okolo hromad červených feferonek a čerstvě rozemleté žluté kurkumy 

pozoroval Mammáčči, jak dohlíží na nakupování, vážení, solení a sušení lunetek a 

delikátního manga. Každou noc ji bil mosaznou vázou na kytky. Bití nebylo 

novinkou. Novinkou byla jeho častost. Jednoho večera Pappáčči zlomil smyčec od 

Mammáččiných houslí a hodil ho do řeky.“ (s. 56-57) 
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Fyzické násilí vůči matce sice zarazil dospělý syn Čákkó, který přijel z Anglie domů na 

prázdniny, o to intenzivněji však pokračovalo Pappáččiho týrání psychické: 

 
„Mammáčči se už nikdy nedotkl. Ale také s ní už nikdy až do konce života 

nepromluvil. (...) Když věděl, že večer čekají hosty, sedával na verandě a přišíval si 

na košile knoflíky, které nechyběly, aby vzbudil dojem, že ho Mammáčči 

zanedbává.“ (s. 57) 

 
Větší cílevědomost a vzpurnost, než se u ženy předpokládá, projevuje jiná ženská 

postava románu, Panenka Koččama, teta protagonistky Ammu. V mládí se vzepřela 

svému otci, když se rozhodla stát se římskou katoličkou a vstoupit do kláštera. 

„Projevujíc umíněnou cílevědomost, jež se tehdy u mladé dívky považovala za něco 

stejně špatného jako tělesné znetvoření – rozštěp patra nebo koňská noha.“ (s. 34) To 

všechno kvůli lásce k mladému pohlednému jezuitovi, otci Mulliganovi, který byl vyslán 

z Madrásu na roční pobyt do Kéraly, aby zde studoval hinduistická písma. Otec Mulligan 

navštěvoval každý týden otce Panenky Koččamy, reverenda E. Johna Aippu, a 

zamilovaná dívka se během těchto pravidelných návštěv snažila všemožnými způsoby 

objektu své lásky přiblížit. Když otec Mulligan z Kéraly odjel, Panenka Koččamma 

vložila veškerou svou naději do víry a vstoupila do kláštera v Madrásu, doufajíc, že získá 

legitimní možnost být se svým vyvoleným. „To bylo vše, co chtěla. Vše, v co vůbec kdy 

doufala. Jenom mu být nablízku. Dostatečně blízko, aby vnímala vůni jeho bradky. 

Viděla hrubou tkaninu jeho sutany. Milovat ho jen tím, že se na něj bude dívat.“ (s. 34) 

Záhy si uvědomila marnost svého úsilí a rozhodla se z kláštera odejít. Svou 

nepoddajností a umíněností však vybočila z rámce stereotypních představ o ženách a její 

nonkonformita se stala překážkou k naplnění ženské role, tedy role manželky a matky: 

 
„Reverend Aippu zajel do Madrásu a vzal dceru z kláštera. Odjížděla ráda, ale trvala 

na tom, že ke své původní víře se už nevrátí a po zbytek života zůstane římskou 

katoličkou. Reverend Aipppu si uvědomil, že jeho dcera už získala pověst a nemá 

velkou šanci najít manžela. Rozhodl se, že jestliže nemůže mát manžela, neuškodí jí 

mít nějaké vzdělání a zařídil jí studium na vysové škole v americkém Rochesteru.“ (s. 

36) 

 
Panenka Koččamma tedy získala na svou dobu pro ženu zcela neobvyklé dokonce 

zahraniční vzdělání, motiv otce byl však ryze pragmatický. Ze své lásky k otci 
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Mulliganovi se ale „nevyléčila“, naopak, milovala jej stále více, až se pro ni stal 

posedlostí. Každý den, až dokonce svého života o něm psala do deníku: 

 
„To, že ji zaživa odmítl (i když jemně a soucitně), zahladila smrt. V její vzpomínce ji 

objal. Jenom ji. Způsobem, jakým muž objímá ženu. (..) A každou noc, noc za nocí, 

rok za rokem, do deníku za deníkem psala: Miluji tě, miluji tě.“ (s.286) 

 
Postava Panenky Koččammy tedy není z hlediska hinduistické tradice, kterou představují 

staroindické zákoníky a posvátné indické eposy, ideální ženou, neodpovídá archetypu 

„přadleny“, neboli poslušné a submisivní ženy, která se podřizuje mocenské struktuře. 

Tato protagonistka naopak odmítá přijmout svou roli v rámci patriarchátu, čímž konotuje 

spíše archetyp čarodějnice, která podle Blanky Knotkové-Čapkové symbolizuje 

nezávislost na struktuře řádu, tím řád ohrožuje, a proto musí být ovládnuta. (Knotková-

Čapková, ed., 2005, s. 146) Patriarchálnímu tlaku Panenka Koččamma nakonec více 

méně podléhá a na principiální revoltu rezignuje. Jejím odporem vůči struktuře řádu je 

odmítnutí role průvodkyně a ochránkyně mladší hrdinky. Moci, jíž nad mladší hrdinkou 

získala, podle Renaty Svobodové nedosáhla dodržováním patriarchálních norem, tak jako 

matky a tchýně, ale pouze díky svému věku. (Svobodová, in Knotková-Čapková, 2005, s. 

176) Svou moc však nevyužívá žádoucím způsobem, tedy k ochraně a pomoci, ale 

k ponižování a pomstě. 

Mammáčči a Panenka Koččamma mají mnoho společného. Ačkoli se plně 

nepodrobily patriarchálním normám, nakonec je přijaly za své a velmi tvrdě je 

uplatňovaly vůči mladším ženám. Nestávají se tedy ochránkyněmi patriarchálních hodnot 

v pravém slova smyslu, ale spíše „přisluhovačkami“ patriarchátu. (přisluhovačka je 

termín Renaty Svobodové a v tomto kontextu jej považuji za velmi trefný, viz 

Svobodová, in Knotková-Čapková, 2005, s. 171) Nenaplněný život, strádání po boku 

násilnického muže a nešťastná láska, učinil z obou postav nenávistné, zatrpklé a kruté 

ženy, které svou zlost obrátily především proti Ammu. Vztahem Ammu k oběma ženám 

se budu zabývat v další kapitole analýzy. 

Odlišné reakce společnosti na porušování genderových rolí u mužů a žen jsou 

patrné především u dvou postav románu, Ammu a Čákka. Oba sourozenci vstoupili do 

svých manželství z vlastní vůle, ačkoli v případě Ammu se jedná spíše o východisko 

z nouze, než o sňatek z lásky tak jako u Čákka. Nicméně v tradičním indickém prostředí 

jsou oba sňatky hodnoceny shodně jako sňatky z lásky a na rozdíl od sňatků 
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domluvených jsou odsuzovány. Jak jsem se zmínila ve druhé kapitole, staroindické 

zákoníky preferují domluvený typ sňatků, které jsou v souladu s dharmou, ačkoli Manu 

nakonec zařadil sňatek z lásky mezi sňatky zákonné, které jsou nezrušitelné, to znamená, 

že rozvod není v jejich případě povolen. Manželství Ammu a Čákka však rozvodem 

skončila a oba sourozenci se vrátili do rodného domu. Reakce rodiny na jejich návrat i 

rozvod, se však výrazně lišily. Čákkó byl přijat s otevřenou náručí a nikdo neměl pocit, 

že jako muž selhal, když se neokázal postarat o svou rodinu. Jeho jednání však 

neodpovídá archetypu správného muže, který má podle Manuova zákoníku vůči své 

manželce plnit roli protektora, jehož povinností je poskytnout jí ochranu a hmotné 

zabezpečení. Naproti tomu Ammu a její děti nebyly v rodině vítány a byly zatlačeny do 

podřízeného postavení, neboť podle všeobecně rozšířeného názoru vdaná dcera už 

v domě rodičů nemá místa. Nelibost nad jejich životní situací a přítomností v domě, 

dávala rodina Ammu a jejím dětem neustále najevo: 

 
„Mammáčči říkala, že její vnoučata jsou poznamenána něčím mnohem horším, než je 

příbuzenský sňatek. Měla na mysli rodiče, kteří jsou rozvedení. Jako kdyby lidé měli 

na vybranou jen dvě možnosti: příbuzenský sňatek nebo rozvod.“ (s.69) 

 
Rozvodem skončilo také manželství Ráchel, dcery Ammu. Ačkoli k tomu došlo o více 

než dvě desetiletí později než v případě její matky, postoj tradiční indické společnosti 

k rozvedené ženě se nezměnil. Avšak Ráchel byl místní nesouhlas zcela lhostejný: 

 
„Jsme rozvedení.´ Ráchel doufala, že šok ho umlčí. ,Hroz-vedení?´ Hlas se mu 

vyšplhal do rejstříku tak vysokého, že se mu zlomil na otazníku. Vyslovil to slovo 

tak, jako by šlo o druh nepopsatelné hrůzy. ,To je nanejvýš nešťastné,´ řekl, když se 

vzpamatoval. Z nějakého důvodu se uchýlil k nezvyklému, knižnímu jazyku. 

,Nanejvýš nešťastné.´ Soudruha Pillaje napadlo, že tahle generace možná platí za 

buržoazní dekadenci svých předků. Jeden šílený Druhá roz-vedená. Nejspíš 

neplodná. Snad právě tohle je ta pravá revoluce. Křesťanská buržoazie se sama začala 

rozkládat.“ (s. 134) 

 
Vzhledem k tomu, že záměrem této práce je posoudit, zda-li je v románu Bůh maličkostí 

dekonstruován tradiční indický archetyp femininity, zaměřím genderovou analýzu 

především na postavu Ammu, neboť jejím prostřednictvím podle mého názoru Arundhati 

Roy protestuje proti patriarchálnímu uspořádání společnosti. Ammu je z pohledu 
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společnosti strůjcem všeho zla, protože ona jediná se doopravdy vzbouřila. Ostatní 

ženské postavy, i když s archetypem femininity nekorespondují, se patriarchálním 

normám společnosti více méně přizpůsobují. 

 

 

3.4 Genderová charakteristika postavy Ammu 

 
Jak jsem již předznamenala, postava Ammu se stejně jako ostatní ženské postavy románu 

vymyká stereotypním představám o ženách. Na rozdíl od ostatních protagonistek však 

Ammu skutečně revoltuje proti patriarchálnímu mocenskému řádu, to znamená, že 

patriarchální hodnoty nejen vnitřně nepřijímá, ale doslova se proti nim bouří. Svými 

charakterovými vlastnostmi Ammu symbolizuje archetyp čarodějnice. V klasické 

evropské i indické literatuře je čarodějnice zápornou postavou, což dokládají práce Annis 

Pratt a Blanky Knotkové-Čapkové. V pojetí Pratt je čarodějnictví archetypálním 

modelem evropské literatury, který se vrací k symbolice plodnosti a ženské vládě nad 

životem a smrtí. V literárních textech představuje ženu, která se odmítá podřídit 

patriarchálnímu řádu, převrací uznávané hodnoty a tím řád ohrožuje. Je symbolem 

neznámé, ničivé síly, chaosu, a jako taková musí být ovládnuta (Pratt, 1981). Tento 

archetypální model aplikuje Blanka Knotková-Čapková na klasické indické texty a 

čarodějnici definuje jako „matriarchální ženu uvězněnou v mezích patriarchátu, která 

svou sociální roli nepřijímá, nýbrž revoltuje.“ (Knotková-Čapková, in Damsteegt, 2003, 

s. 52) Podstatným rysem čarodějnice jej její neposlušnost a nonkonformita. V moderní 

literatuře získává archetyp čarodějnice nové významy, může být pozitivní postavou, 

většinou je však antihrdinkou, jejíž osud je často tragický. (ibid., s. 52) 

Postava Ammu je románu typem antihrdinky, s níž autorka evidentně sympatizuje, 

jež je však za svou vzpouru proti existujícímu řádu potrestána. Podle Renaty Svobodové 

se v Ammu mísí typ přadleny ve vztahu k dětem a čarodějnice ve vztahu ke společnosti. 

(Svobodová, in Knotková-Čapková, 2005, s. 177). S tímto názorem bych si dovolila 

polemizovat. Ačkoli souhlasím, že žádnou postavu nelze schematicky přiřadit k jednomu 

určitému typu, domnívám se, že Ammu vykazuje převažující rysy čarodějnice. Její role 

milující matky se s charakterem čarodějnice nevylučuje a nepředpokládá automaticky 

archetyp přadleny. Podstatným rysem přadleny je její konformita vůči mocenskému řádu, 

jinými slovy její jednání a chování vždy odpovídá tomu, co od ní společnost očekává. 
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Ammu však žádným ze svých životních kroků očekávání společnosti nenaplňuje. Vdala 

se z vlastní vůle, dokonce mimo svou náboženskou komunitu. Tento krok byl sice jistým 

východiskem z nouze, respektive únikem před napjatou atmosférou domova, jasně však 

vypovídá o její schopnosti samostatně se rozhodovat a neochotě přijmout rezignovaně 

svůj osud. Provdala se však za alkoholika neschopného postarat se o sovu rodinu, který ji 

fyzicky týral. Ačkoli byla zpočátku rozhodnuta, že se svým manželem zůstane, odmítla 

se mu podrobit a nenechala se prodat jeho nadřízenému, aby manželovi zachránila 

zaměstnání. Její rozhodnutí zůstat s manželem bylo dle mého názoru motivováno 

neochotou vrátit se do rodného domu, nikoli přesvědčením, že je to správné. Když však 

začaly alkoholismem manžela trpět také děti, rozhodla se jej Ammu opustit a vrátit se 

k rodičům. Dala tedy svým dětem přednost před manželem, což také neodpovídá 

archetypu přadleny, pro níž je její manžel vždy na první místě, což ostatně dokládá jak 

Manuův zákoník, tak eposy. Nemyslím si, že se Ammu proměnila v čarodějnici až v této 

chvíli, jak říká Svobodová, domnívám se, že čarodějnice, která v ní byla skryta se pouze 

naplno projevila, neboť jak píše Roy, „té, kterou už odsoudili, teď zbývá velmi málo, co 

může ztratit, a tudíž může být nebezpečná“ (s. 54) Ammu se tedy vrátila do rodičovského 

domu, kde nebyla vítána, ke všemu, před čím utekla, navíc se dvěma dětmi, a v rámci 

rodinné hierarchie se ocitla v podřadném bezprávném postavení: 

 
„Co se tíkalo jí, věděla, že už nedostane žádnou další příležitost. Teď už je jenom 

Ajamanam. Přední veranda a zadní veranda. Horká řeka a konzervárna. A v pozadí 

všeho neustávající vysoké a skučivé kvílení místního nesouhlasu.“ (s. 52) 

 
Ačkoli tušila, že svou jedinou šanci propásla, protože se vdala za nesprávného muže, a 

nemá tudíž nárok na štěstí, její hrdost jí nedovolila se podřídit a vždy, když cítila 

nespravedlnost, bránila sebe i své děti, a ke značné nelibosti okolí otevřeně říkala, co si 

myslí. Vzpoura proti vlastnímu osudu a tradičnímu řádu patriarchální společnosti byla 

završena jejím vztahem s nedotýkatelným zaměstnancem rodiny Veluttou. Tomuto 

vztahu se budu věnovat samostatně v poslední kapitole genderové analýzy románu. 

Ammu tedy symbolizuje nezávislé ženství a odpor proti řádu a jak bylo výše řečeno, 

svým jednáním řád ohrožuje, proto musí být vyhnána. 
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3.5 Ammu v roli matky 

 
V následujících dvou kapitolách se zaměřím na archetyp mateřství a jeho obraz v 

analyzovaném románu. Pokusím se prostřednictvím postavy Ammu pochopit přístup 

autorky k mateřství, zda-li jej považuje za hlavní úděl ženy, nebo jej zpochybňuje. 

Tato kapitola se bude věnovat genderové analýze Ammu z hlediska její mateřské 

role, to znamená, jestli je obrazem obětavé, pečující a láskyplné matky. Budu se 

soustředit na vztah Ammu k jejím dvěma dětem, především na vztah matka-dcera, a na 

to, jakým způsobem ovlivnil život Ráchel a Esuty tragický osud jejich matky. 

Dříve než přistoupím k analýze obrazu mateřství v Bohu maličkostí, měla bych 

stručně připomenout, jak je klasický literární archetyp mateřství konstruován v Manuově 

zákoníku a posvátných indických eposech. Jak již bylo několikrát řečeno, žena je podle 

Manua definována ve vztahu k reprodukci, to znamená, že ženským údělem na tomto 

světě je rodit děti, tedy především syny. Žena je lůnem, pouhou schránkou, kde bezpečně 

přebývá lidský plod, dokud se plně nevyvine. Dědičné vlastnosti dítěte však určuje pouze 

jeho zploditel, proto je nutné ženu neustále střežit. (Marková, 1998, s. 41-42) Jako matka 

se žena těší nejvyšší úctě. Podle Blanky Knotkové-Čapkové je adorace mateřství součástí 

zejména těch náboženských systémů, v nichž je náboženským imperativem „zachování 

kontinuity rodu“ (Knotková-Čapková, in Heczková, Hanáková, Kalivodová, 2006, s. 

392). Literárním archetypem obětavé a starostlivé matky je Kuntí, matka hrdinů eposu 

Mahábhárata. Dodržováním patriarchálních norem získala jistou moc, kterou může 

uplatnit ve vztahu k mladší hrdince, Draupadí, již má provázet na cestě patriarchální 

společností. (viz Knotková-Čapková, in Damsteegt, 2003, s. 52). 

Postava Ammu je symbolem starostlivé a milující matky, která své děti, někdy až 

příliš urputně, brání před celým světem, je však zároveň typem nešťastné matky – 

antihrdinky (Knotková-Čapková, in Heczková, Hanáková, 2006, s. 400), jíž patriarchální 

systém brání mateřskou roli plně rozvinout. Ammu byla zpočátku odhodlána setrvat 

v nešťastném manželství po boku muže alkoholika a trpět z jeho strany fyzické násilí, 

nebyla však ochotna tolerovat násilí na dětech. V momentě, kdy manžel vztáhl ruku na 

děti, se s ním rozhodla rozvést a vrátit se k rodičům, ačkoli tušila, jaké postavení zde 

bude jako rozvedená dcera nucena zaujmout. Dala tedy svým dětem přednost před 

manželem, čímž Roy dekonstruuje tradiční archetyp ideální ženy, pro niž má manžel 

přednost přede všemi, i před vlastními dětmi. Ammu přijala roli samostatné matky a 
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svým dětem se snažila nahradit otce. Jako matka byla přísná, někdy až tvrdá, „bděla nad 

nimi až nepříčetně“. Jejich naivita ji vyváděla z míry, neboť se obávala, že jim někdo 

ublíží. Sama věděla, čeho jsou lidé schopni, proto měla někdy potřebu je pro výstrahu 

zraňovat a tím je chránit. 

 
„Ammu se obrátila nazpět k Estovi a Ráchel a její oči byly zamlžené klenoty. ,Každý 

říká, že děti potřebují Báppu. A já říkám ne. Ne moje děti. A víte proč?´ Dvě hlavy 

přikývly. ,Proč. Řekněte.´ Vybídla je Ammu. A nikoli dohromady, ale téměř, 

Esutappan a Ráchel řekli: ,Protože ty jsi naše Ammu a náš Báppa a miluješ nás 

dvojnásob.´ ,Víc něž dvojnásob,´ přikývla Ammu. ,Tak si pamatujete, co vám říkám. 

Lidské pocity jsou vzácné. A když mě před lidmi neposloucháte, každý z toho získá 

špatný dojem.“ (s. 151) 

 
„A z toho máme pochopit,´ řekla Ammu, ,že člověk nemůže důvěřovat nikomu. 

Matce, otci, bratru, manželovi, nejlepšímu příteli. Nikomu.´ U dětí, dodávala (když 

se ptali), se teprve uvidí. Říkala, že je například docela možné, že Esuta vyroste 

v samčího šovinistického nenažrance.“ (s.90) 

 
Ammu se svým dětem snažila poskytnout oporu a lásku, kterou ona sama od rodiny 

nedostávala. Právě naopak, každý v rodném domě jí dával najevo, že je zde pouze trpěna 

a nezbývá ji tedy nic jiného, než se podřídit a přijmout bezprávné postavení. Její milostný 

vztah s nedotýkatelným paravanem Veluttou završil nepřátelský postoj rodiny vůči ní a 

spolu s tragickou smrtí Čákkovy dcery Sofie Mól, za níž byla vina uvalena právě na 

Ammu a její děti, poskytl důvod, proč se Ammu nadobro zbavit. Zoufalá Ammu byla 

vyhnána zcela bez prostředků. 

Ačkoli Ammu velmi miluje své děti, mateřství pro ni není šťastným naplněním 

života, neboť sama podstata patriarchálního systému jí to neumožňuje. Mateřství 

v případě Ammu je v románu zobrazeno jako jeden ze způsobů, jímž společnost 

viktimizuje ženy. (viz Knotková-Čapková, in Hanáková, Heczková, Kalivodová, 2006, s. 

400) Ammu je tedy typem nešťastné matky-antihrdinky, o čemž svědčí především jedna 

scéna románu. Když vyšel najevo vztah mezi Ammu a Veluttou, Panenka Koččamma ji 

zamkla v jejím pokoji. Ammu vzteky bez sebe křičela na své děti, které se přišly zeptat, 

proč je zamčená. Svých slov poté litovala: 
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„Kvůli vám!´ ječela Ammu. ,Kdyby nebylo vás, nebyla bych tady! Nic z toho by se 

nestalo! Nebyla bych tady, byla bych volná! Měla jsem vás dát do sirotčince hned ten 

den, kdy jste se narodili! Vás mám na krku jako mlýnské kameny!“ (s.248) 

 
Ammu byla nucena odejít a nezbylo jí nic jiného, něž své děti nechat u příbuzných. 

Ráchel zůstala v domě své babičky, Esuta byl „odevzdán“ otci. Ammu však odcházela 

s nadějí, že až si najde práci a bude schopna uživit sebe i děti, vezme si je k sobě zpět. To 

bylo její jediné přání a za to byla ochotna bojovat až do smrti. Ammu tedy představuje 

mateřství nešťastné, avšak nepokořené: 

 
„Při té poslední návštěvě strávila Ammu dopoledne s Ráchel v jejím pokoji. Ze 

zbytku svého skrovného platu koupila dceři malé dárky, zabalené v hnědém papíru 

s nalepenými barevnými srdíčky. (..) Byly to dárky pro sedmiletou; Ráchel bylo 

téměř jedenáct. Jako by Ammu věřila, že když plynutí času odmítne uznat, když ho 

vůlí bude nutit, aby se v životě jejích dvojčat zastavil, zastaví se. Jako by čistá síla 

vůle stačila, aby zadržela dětství jejích dětí, dokud si nebude moci dovolit mít je u 

sebe. Pak začnou tam, kde se rozešli.“ (s.161) 

 
Pro Ráchel a Esutu byla jejich matka ochranitelským útočištěm a ve chvíli, kdy od ní byli 

násilně odtrženi, ztratili jediný opěrný bod ve svém životě. Spolu se svou matkou přišli o 

dětství. Z hlediska genderové analýzy je důležitý především vztah matka – dcera, jehož 

rozbití má v románu na svědomí patriarchální řád společnosti. Před onou tragickou 

událostí a následným odloučením cítila Ráchel ke své matce lásku a úctu, matka pro ni 

byla autoritou a jistotou, ale současně jistou záhadou, neboť nechápala příčiny jejího žalu 

a s dětskou sebestředností považovala za viníka samu sebe. Neustále se obávala, aby ji 

Ammu „nemilovala o trochu méně“: 

 
„Ammu svou zlobivou dceru uložila do postýlky a zhasla světlo. Její pusa na dobrou 

noc nezanechala na Ráchelině tváři žádnou slinu a Ráchel poznala, že se nezlobí. ,Ty 

se nezlobíš, Ammu,´ zašeptala šťastně. Její matka ji miluje o trochu víc. ,Ne.´ Ammu 

ji ještě jednou políbila. ,Dobrou noc zlatíčko. Sbohem.´ .Dobrou noc Ammu. Pošli 

Esutu brzy.´ A když Ammu odcházela pryč, uslyšela, jak její dcera šeptá: ,Ammu!´ 

,Co je?´ Jsme jedné krve, ty a já.“ (s. 314) 

 
Ráchelin vztah k matce se však po několika letech odloučení změnil. Ráchel od své 

matky odcizila a nakonec ji odmítla. Při Ammuině poslední návštěvně v Ajamanamském 
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domě, tři roky poté, co byla vyhnána, Ráchel matku téměř nepoznala. Ammu byla velmi 

nemocná, její někdejší krása byla pryč a nepřirozené bylo i její chování. Byla nervózní, 

prudká, plná strachu, stále se Ráchel na něco vyptávala, ale nepustila ji ke slovu, pro 

dívku byla takřka odpudivá (vykašlávala například hleny a poté je ukazovala své dceři, 

aby ji naučila rozlišit zralý hlen od nezralého). Svou matku, kterou dříve tolik milovala, 

nyní Ráchel nenáviděla a pohrdala jí: 

 
„(Ammu) při obědě říkala jako drvoštěp a říkala: ,Pardon,´ hlubokým nepřirozeným 

hlasem. Ráchel si všimla, že v obočí má nové, tlusté chlupy, dlouhé – jako makadla. 

Ammu se usmívala nad tichem okolo stolu, když obírala rybu z kostí. Řekla, že se 

cítí jako dopravní značka, na kterou kálí ptáci. Mela podivný, horečnatý lesk v očích. 

Mammáčči se jí zeptala, jestli nepila, a nadhodila, že by měla Ráchel navštěvovat co 

nejméně. Ammu vstala od stolu a odešla bez jediného slova. Ani nashledanou. ,Jdi ji 

doprovodit,´ poručil Čákkó Ráchel. Ráchel předstírala, že ho neslyšela. Dál se 

zabývala svou rybou. Myslela na hleny a málem zvracela. Tehdy svoji matku 

nenáviděla. Nenáviděla ji.“ (s. 162) 

 
Ačkoli byla Ammu smrtelně nemocná, nikdo z rodiny jí nenabídl pomocnou ruku, nikdo 

s ní neměl slitování. Chtěli jí sebrat i to poslední, co jí na světě zbývalo, a sice možnost 

vidět svou dceru. Z tohoto úryvku je však zřejmé, že jediné, co jí nikdo nemohl vzít, byla 

její hrdost. Plna strachu, ale vzpurná a bojovná zůstala Ammu až do smrti. 

Po této návštěvě Ráchel svou matku už víckrát neviděla. Postupem času se však její 

vztah k Ammu znovu proměnil. V dospělosti Ráchel pochopila význam tehdejších 

událostí, Ammuinu roli v tom, co se stalo a nesmyslnou krutost tradičních norem 

patriarchální společnosti, jejichž prostředníky se stala její vlastní rodina. Smrt matky 

Ráchel hluboce zasáhla a zanechala ji „vířící v temnotě, bez kotevních lan, na místě, 

které nemá základy.“ (s.191). Dcera překonala nenávist k matce, ale absence matky v ní 

zanechala nesmazatelnou stopu. 

Tragický životní příběh matky a její předčasná smrt zásadním způsobem 

poznamenaly život obou sourozenců. Stejnou měrou je však zasáhlo vzájemné odloučení. 

Dvojvaječná dvojčata, Ráchel a Esuta, na sebe byla velice fixovaná, „vnímali se společně 

jako já, a odděleni, každý zvlášť jako my. Jako by byly zvláštní odrůdou siamských 

dvojčat, těsně oddělených, ale se společnou identitou.“ (s.14) 

Esuta byl navrácen svému otci, neboť podle rozhodnutí Mammáčči a Panenky 

Koččammy obě děti v Ajamanamu zůstat nemohly a navíc podle jejich přesvědčení 
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každý chlapec otce potřebuje. U Esuty vyústilo odloučení od matky a setry v psychickou 

poruchu, postupně se uzavíral ve svém nitru, „stahoval se ze světa“, až nakonec přestal 

mluvit. Tento proces byl tak pomalý, že nikdo nemohl s určitostí říci, kdy přesně k tomu 

došlo. „Pravdou je, že nejspíš neexistovalo žádné přesné někdy. Bylo to takové postupné 

odumírání a stahování se do ústraní. Stěží pozorovatelné tichnutí. (s. 21) 

Ráchel zůstala se svou babičkou a strýcem, kteří jí sice materiálně zabezpečili, ale 

jinak se k ní chovali lhostejně. Vyrůstala sama, bez lásky, opory, bez vedení: 

 
„Když Ammu zemřela, život postrkoval Ráchel z místa na místo. Ze školy do školy. 

Prázdniny trávila v Ajamanamu, v podstatě ignorována Čákkem a Mammáčči a 

převážně ignorujíc Panenku Koččammu. V záležitostech týkajících se Rácheliny 

výchovy, Čákkó a Mammáčči se pokusily, ale nemohly nezvládnout. Poskytovali 

zaopatření (potravu, šaty, peníze na školné), ale ztratili zájem.“ (s. 26) 

 
Nebyl zde nikdo, kdo by Ráchel sjednal sňatek nebo zaplatil věno a nečekal na ni tudíž 

žádný „povinný“ manžel, za něhož by se musela provdat. Vlastně náhodou šla studovat 

architekturu, zcela bez ctižádosti a s lhostejností sobě vlastní strávila na fakultě osm let, 

aniž by školu dokončila. Během studií se seznámila s americkým studentem, který se do 

ni zamiloval, a „Ráchel do manželství zamířila jako cestující k prázdné židli v letištní 

čekárně. S pocitem, že se bude moci posadit. Odjela s Larrym do Bostonu.“ (s. 29) Larry 

ji velmi miloval, ale v jejích očích viděl prázdnotu, něco mezi lhostejností a zoufalstvím. 

Ten pohled mu naháněl strach, neboť si jej nedokázal vysvětlit. Nemohl tušit, že prázdné 

místo v ní zůstalo tam, kde bývala Esutova slova. „Prázdnota jednoho dvojčete byla jen 

jinou podobou tichosti toho druhého.“ (s.30) Manželství skončilo rozvodem a Ráchel se 

vrátila do Ajamanamu, k Esutovi, jehož otec poslal nazpět. Zdá se, jakoby se příběh její 

matky opakoval, nepovedené manželství, rozvod, návrat do rodného domu, v případě 

Ráchel však bez dětí, ale také bez naděje a chuti bojovat. Jediné, na čem jí záleželo, byl 

Esuta, vše ostatní jí bylo lhostejné. Vztah bratr – sestra je v románu tématem hledání. 

Hledání vlastní identity, kotevních lan, odpuštění, matky. Hledání blízkého člověka a 

štěstí, které nemůže být nalezeno, neboť žal je příliš velký.  
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3.6 Ammu v roli dcery 

 
Genderové charakteristice postav Mammáčči a Panenky Koččammy jsem se věnovala 

v úvodní kapitole analýzy románu, nyní se na tyto postavy zaměřím z perspektivy jejich 

vztahu k Ammu. V této kapitole se budu soustředit na Mammáčči v roli matky a její 

rozporuplný vztah k synovi a dceři a posoudím, do jaké míry obě protagonistky naplňují 

roli průvodkyně a ochránkyně mladších žen, k níž jsou vzhledem ke svému věku a 

pohlaví indickou tradicí předurčeny, zda-li tedy představují archetyp „kolaborantky 

patriarchátu“, tak jak jej definuje Blanka Knotková-Čapková. (Knotková-Čapková, in 

Damsteegt 2003, s. 52-53) Na závěr kapitoly zhodnotím přístup Roy k archetypu 

mateřství. 

V typologii Blanky Knotkové-Čapkové je „kolaborantka patriarchátu“ podkategorií 

přadleny, tedy konformní ženy, která se podřizuje mocenské struktuře. Na rozdíl od 

přadleny však dodržováním patriarchálních norem získala jistou moc, kterou může 

uplatnit vůči mladší hrdince, buď aby ji ochránila ve složité situaci, nebo jí pomohla 

zorientovat se v patriarchální společnosti. V zájmu zachování řádu, může svou moc 

použít dokonce proti mladší hrdince, která svým chováním porušila patriarchální normy, 

a tím jí uvést na „správnou cestu“. Žena se tedy stává strážkyní patriarchálních hodnot. 

Většinou se jedná o postavy matek nebo tchýní, svou moc však mohou použít pouze ty 

z nich, které byly přadlenami, neboť, jak jsem se již zmínila, postava matky může 

představovat také archetyp čarodějnice. (ibid., s. 52-53) Kolaborantka patriarchátu je 

podobně jako přadlena paralelou k evropskému literárnímu archetypu domestikované 

ženy. (archetypální model středověkých legend o svatém grálu, Pratt, 1981, s. 167) 

V kontextu klasické indické literatury je typickou kolaborantkou patriarchátu Kuntí, 

matka hrdinů eposu Mahábhárata. Svou moc získala nejen díky svému věku, ale 

především díky konformitě vůči patriarchálnímu řádu. V první kapitole genderové 

analýzy románu jsem se již zmínila, že ani jedna z postav, o nichž bude nyní řeč, nebyly 

v mládí přadlenami, Panenka Koččamma se dokonce projevovala jako čarodějnice. Svou 

moc, kterou nad mladší protagonistkou románu mají, získaly pouze díky svému věku, 

nikoli respektováním patriarchálních norem. Jak vyplyne z této kapitoly obě 

protagonistky svou moc zneužívají. 

Jak již bylo řečeno, Mammáčči dlouhá léta tiše strádala v nešťastném manželství po 

boku násilnického muže, který tyranizoval a ponižoval nejen ji, ale i její děti, syna Čákka 
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a dceru Ammu. Mammáči se nedokázala vzbouřit a snažila se přesvědčit samu sebe, že 

jako ženě je jí předurčeno se obětovat, ale její povaha jí nedovolila se pokořit. Zoufalý 

život z ní učinil zatrpklou a zlou ženu, která všechen svůj cit, mateřský i ženský, 

věnovala svému synovi, zatímco k dceři byla zcela bezcitná. Její syn Čákkó se stal 

jedinou náplní jejího života: 

 
„Ten den, kdy Čákkó zabránil Pappáččimu ji být (a Pappáčči místo toho zavraždil 

svou židli), Mammáčči sbalila svůj manželský kufr a svěřila ho do péče Čákkovi. On 

se nadále stal tím, do koho uložila všechen svůj ženský cit. Jejím mužem. Její 

jedinou láskou.“ (s. 169) 

 
Čákkó se během svých studií v Anglii bez vědomí rodičů oženil, jeho žena Margaret 

Koččamma však po několika letech manželství požádala o rozvod a nešťastný Čákkó se 

vrátil do rodného Ajamanamu. Mammáčči jej šťastně přijala zpět do svého života. Mezi 

matkou a synem se však vyvinul zvláštní vztah. Mammáčči jej zbožňovala a neustále jej 

obskakovala, Čákkó její zbožňování a péči vyžadoval, ale současně jí kvůli tomu pohrdal 

a neustále ji trestal. Nedbal například o svůj zevnějšek, nebo ji ztrapňoval před jejími 

hosty. Nejhorším trestem však bylo, když obdivně a s láskou vzpomínal na bývalou ženu 

Margaret, kterou Mammáčči ze srdce nenáviděla. Ačkoli Margaret nikdy neviděla, 

nenáviděla ji proto, že kvůli ní ztrácela svého syna, kterého chtěla mít jen pro sebe. 

Mammáčči věděla o Čákkových uvolněných vztazích se ženami z továrny, jeho „mužské 

potřeby“ však nejen tolerovala, ale doslova jej v jeho počínání podporovala. Dokonce 

nechala do Čákkova pokoje postavit pro objekty jeho „potřeb“ zvláštní vchod a tajně jim 

podstrkovala peníze, jež ženy přijímaly, neboť je nutně potřebovaly pro své děti. 

„Mammáčči tohle uspořádání vyhovovalo, protože podle jejího názoru zaplacení věci 

vyjasňovalo. Oddělilo sex od lásky. Potřeby od citů.“ (s.169). Margaret však byla jiný 

případ. Když ji Čákkó, poté co Margaretin druhý manžel tragicky zahynul, pozval spolu 

s dcerou Sofií Mól do Indie na Vánoce, Mammáčči se obávala, aby se mezi bývalými 

manželi neobnovil milostný vztah. Proto se k Margaret chovala podobně jako k ženám 

z továrny. Do kapes šatů odložených v koši na špinavé prádlo jí dávala peníze, o nichž se 

Margaret nikdy nedozvěděla, protože kapsy vyprazdňoval sluha, který měl prádlo na 

starosti. Ačkoli o tom Mammáčči věděla, „získala spokojený pocit, že Margaret 

Koččammu může považovat jen za další děvku.“ (s. 170) 
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Ke své dceři měla Mammáčči zcela jiný vztah než k synovi. Neměla pro ni 

pochopení, když se Ammu rozhodla pro rozvod, aby ochránila své děti, neboť ona sama 

přece také trpěla manželovým týráním, a přesto mu zůstala oddána. Samu sebe 

přesvědčila, že se zachovala správně a podle norem patriarchální společnosti, s nimiž se 

však nikdy vnitřně neztotožnila, o to přísněji ale vyžadovala, aby se jimi řídila její dcera. 

Když se Ammu vrátila zpět do jejího domu, chovala se k ní Mammáčči přezíravě a 

lhostejně a dávala jí najevo, že je zde pouze velkoryse trpěna, neboť jakmile se dcera 

jednou provdá, už v domě rodičů nemá co pohledávat. Matka očekávala, že Ammu bude 

šťastná za střechu nad hlavou, kterou jí poskytla a vděčně přijme podřízené postavení. 

Nesmírně ji proto pohoršovaly svobodomyslné a nekonvenční názory, které se její dcera 

nezdráhala dávat najevo. Protože se Mammáčči nedokázala vzbouřit a porušit roli, která 

jí byla jako ženě předurčena, trestala svou dceru za to, že ona to dokázala. Po odhalení 

pobuřujícího milostného vztahu mezi Ammu a Veluttou, byla Mammáčči zhnusena a 

svou dceru nadobro zavrhla. Vůči svým dětem zaujala stanovisko dvojí morálky, muž má 

právo uspokojit své potřeby, žena nikoli. 

 
„Jako zvířata, pomyslela si Mammáčči a téměř se pozvracela. Jako pes s čubkou, 

která se hárá. Její tolerance k ,mužským potřebám´, pokud šlo o jejího syna, se stala 

potravou nezvládnutelné zuřivosti vůči její dceři. Znesvětila generace dvojího 

vychování (Malý Požehnaný, požehnaný osobně Patriarchou Antiochijským, 

imperiální entomolog, oxfordský stipendista Rhodesovy nadace) a srazila rodinu na 

kolena.“ (s. 252) 

 
Nechala Čákka, aby ji vykázal z domu, ačkoli věděla, že se Ammu jen těžko uživí. 

Bezcitně pozorovala, jak se musí vzdát svých dětí a zůstala k dceři chladná, i když ji 

viděla smrtelně nemocnou. 

Jako matka tedy Mammáčči selhala. Pro dceru nebyla oporou a útočištěm, synovi 

bránila přemírou lásky žít normálním citovým životem. (viz Svobodová, in Knorková-

Čapková, 2005, s.177) 

Podobně jako Mammáčči také Panenka Koččamma si své frustrace z nešťastného 

života vybíjela na Ammu. Nenaplněná láska a fakt, že v rodném domě, kam se po 

studiích vrátila, byla podobně jako Ammu a její děti pouze trpěna, z ní učinily osamělou, 

zahořklou ženu, která má potřebu ubližovat stejně zoufalým lidem jako byla ona sama. 

„Někdy to tak bývá, že smolaři nemají rádi spolusmolaře.“ (s. 54) Panenka Koččamma 
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záviděla dvojčatům, že se radují a jsou šťastná, neboť byla příliš malá na to, aby chápala, 

co se kolem nich děje. Záviděla jim, že mají jeden druhého. 

 
„Panenka Koččamma neměla ráda dvojčata, protože je považovala za zatracené 

bezprizorné parchanty. Ještě hůř, byly poloviční hinduističtí hybridové, s nimiž žádný 

syrský křesťan s trochou sebeúcty nevstoupí do manželství. Byla nedočkavá, aby 

pochopili, že jsou jen trpěni (jako ona) v Ajamanamském domě, v domě jejich 

babičky z matčiny strany, kde ve skutečnosti nemají žádné právo být.“ (s. 54) 

 
Vzpurnost a nonkonformita, jež se v mládí u Panenky Koččammy projevovaly, se 

postupně vytratily a nahradila je rezignace a zloba. Jako mladá dívka se Panenka 

Koččamma odmítla podřídit patriarchálním normám, vzepřela se svému otci a 

cílevědomě a aktivně přistupovala ke svému životu. Takové chování však zcela 

odporovalo tradiční představě o ideální ženě, která, pokud plní svou roli, tedy roli 

oddané, poslušné a obětavé manželky a matky, může v rámci patriarchátu dosáhnout 

jistou míru úcty a moci. Jak jsem se již zmínila, svým odporem proti struktuře řádu 

konotuje postava Panenky Koččamy archetyp čarodějnice a jako narušitelka řádu musí 

být ovládnuta a potrestána. V jejím případě je oním trestem osamělý život bez lásky a 

podřadné postavení v rámci rodinné hierarchie. Panenka Koččamma nikdy vnitřně 

nepřijala patriarchální hodnoty za své, ale nedokázala se vzbouřit. Jejím způsobem 

vzpoury proti společenskému řádu bylo uplatňování patriarchálních norem vůči mladším 

ženám nikoli cestou pomoci a ochrany, ale cestou nenávisti, zloby a pomsty. Tato 

protagonistka tedy představuje subverzivní obraz archetypu „kolaborantky patriarchátu“, 

neboť svou moc nad mladší hrdinkou si nevysloužila dodržováním patriarchálních 

norem, ale pouze díky svému věku. Panenka Koččamma se zlobila na celý svět, ale 

nejvíce na Ammu, protože se vzpírala osudu, který ona sama bez boje přijala. „Osudu 

ztroskotané ženy bez muže. Smutné Panenky Koččammy bez otce Mulligana.“ (s. 54) Jak 

přesvědčila samu sebe, její láska se nenaplnila pouze díky její sebekázni, jen díky tomu, 

že se rozhodla udělat to, co je správné, a Ammu měla podle jejího názoru učinit totéž. 

 
„Celým srdcem přijala všeobecně rozšířený názor, že vdaná dcera už v rodičovském 

domě nemá místa. A co se týká rozvedené dcery – ta, podle Panenky Koččammy, 

neměla místo vůbec nikde. A co se týkalo dcery rozvedené s manželem, kterého si 

vzala z lásky, tady žádná slova nemohou popsat hluboké rozhořčení Panenky 

Koččammy. A co se týkalo dcery rozvedené s manželem z jiného náboženského 
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společenství, kterého si vzala z lásky – na toto téma se Panenka Koččamma rozhodla 

raději zachovat napětím se chvějící mlčení.“ (s. 55) 

 
Právě Panenka Koččamma se největší měrou zasadila o to, aby Ammu byla vyhnána 

z domu a dvojčata byla rozdělena. Tak se Ammu pomstila za její vzpurnost a dvojčatům 

za štěstí, které čerpali jeden z druhého. Po prozrazení zakázaného vztahu mezi Ammu a 

Veluttou, Panenka Koččamma na policii křivě vypověděla, že Velutta Ammu znásilnil a 

děti unesl. Nedělala to kvůli Ammu, pouze chránila samu sebe a pověst své rodiny. Aby 

svá slova potvrdila, zmanipulovala dvě malé vyděšené děti, aby udali člověka, který jim 

byl tolik blízký. S pocitem, že kvůli němu zemřel milovaný člověk, se Esuta nikdy 

nevyrovnal. Panenka Koččamma využila tragické smrti Čákkovy dcery Sofie Mól, ke 

které došlo paralelně s milostným skandálem, a zneužila zdrceného Čákka, jenž se stal 

v jejích rukou nástrojem pomsty. 

 
„Panenka Koččamma věděla, že musí Ammu co nejdříve dostat pryč z Ajamanamu. 

Docílila toho tím, co uměla nejlépe. Hnojením vlastní zahrady, zaléváním vlastní 

úrody vášnivými city druhých lidí. Jako krysa hryzala v zásobárně Čákkova žalu. 

Právě tady vsadila snadný a dostupný terč pro jeho nepříčetný hněv. Nebylo pro ni 

těžké vylíčit Ammu jako osobu vlastně zodpovědnou za smrt Sofie Mól. Ammu a její 

dvouvaječná dvojčata. Čákkó, který vylomil dveře, byl jen smutný býk na konci 

vodítka, které držela Panenky Koččamma. Byl to její nápad, že se Ammu musí 

spakovat a odejít. Že Esuta bude odevzdán.“ (s. 307) 

 
Z této kapitoly tedy vyplývá, že roli průvodkyně a ochránkyně mladších žen porušují obě 

protagonistky, Mammáčči i Panenka Koččamma. Obě nenávidí Ammu za to, že se 

vzbouřila proti osudu, který jí byl indickou tradicí vyměřen, před nímž však ony 

rezignovaly, a obě pod záminkou zachování řádu zneužívají svou moc. 

Co se týče obrazu tradičního indického literárního archetypu mateřství 

v analyzovaném románu, domnívám se, že Roy jej pojímá kriticky, ani jedna z postav 

není ideální matkou, dvě z protagonistek dokonce nenaplňují mateřskou roli vůbec, 

v principu však archetyp mateřství nezpochybňuje. Roy spíše útočí na tradiční normy 

indické patriarchální společnosti, které určují osudy všech ženských postav a znemožňují 

jim mateřskou roli rozvinout žádoucím směrem. Absence matky je navíc pojata jako 

zásadní překážka pro normální vývoj dítěte. 
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Dosud jsem se věnovala analýze vztahů mezi Ammu, jejími dětmi a ženskými 

postavami románu. Z hlediska genderové analýzy je však důležité všímat si také vztahu 

Ammu k mužským protagonistům, proto se v následují kapitole zaměřím na její vztah 

k otci, manželovi a bratrovi. 

 

 

3.7 Ammu a její vztah k mužům 

 
O mužských protagonistech románu jsem se v rámci předchozích kapitol již zmínila, nyní 

se zaměřím na to, jakou roli hráli muži v životním příběhu postavy Ammu. Jen 

připomenu, že podle Manuova zákoníku je žena bytost závislá a po celý svůj život je 

objektem mužské kontroly. Žena nikdy nenáleží sama sobě, v mládí je podřízena otci, 

v dospělosti manželovi a jako vdova synovi. Podle Manua žena není předurčena 

k samostatnosti, proto je nucena podrobit se mužské nadvládě. 

Podle klasického indického archetypu maskulinity, tak jak je konstruován 

v Manuově zákoníku a indických eposech, má muž jako fyzicky silnější bytost vůči své 

manželce zastávat roli protektora, má ji chránit, být jí oporou a hmotně ji zajistit. Za 

sociální bezpečí, které jí poskytuje, je žena povinna se svému manželovi ve všem 

podřídit, sloužit mu a uctívat jej jako boha. Klasický patriarchát, v jehož rámci je sice 

muž nadřazen ženě, od níž vyžaduje poslušnost a závislost, jíž však poskytuje ochranu, je 

v románu transformován v moderní podobu patriarchátu, v němž komplementarita 

vzájemné pomoci a služby, byť hierarchická (Knotková-Čapková, ed., 2005, s. 142) 

selhává. Mužské postavy uplatňují vůči ženám svou mocenskou převahu, vyžadují od 

nich, aby se podřídily, roli ochránce a živitele rodiny však neplní. Ženské postavy jsou 

tedy ponechány v patriarchální společnosti zcela bez ochrany a jsou nuceny postarat se 

samy o sebe. Protagonisté románu selhávají a spíše než správnými muži jsou jejich 

karikaturami. (viz Svobodová, in Knotková-Čapková, 2005, s. 192) 

Názorným příkladem mužské karikatury je otec Ammu, v románu je nejčastěji 

nazýván jako Pappáčči, který je zobrazen jako krutý a bezcitný násilník a namyšlený 

slaboch, který svou roli manžela a otce nikdy neplnil. Své manželce a dvěma dětem 

nebyl oporou, naopak je fyzicky a psychicky týral. Vybíjel si na nich svou zlost a trestal 

je za své neúspěchy v profesní i soukromé sféře. Pappáčči býval imperiálním 

entomologem v Púse, po získání nezávislosti a odhodu Britů byl povýšen, nejdříve na 
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podředitele a před odchodem do důchodu na ředitele. Za svůj největší nezdar považoval, 

že můra, kterou objevil byla pojmenována po jeho mladším kolegovi, který jej ve funkci 

ředitele nahradil. Profesní neúspěch, odchod do důchodu a neschopnost plně ovládat svou 

ženu, jež byla ve svém podnikání stále úspěšnější, to vše způsobilo, že už tak dosti 

popudlivý Pappáčči se stal ještě agresivnějším. 

V takto napjatém a nepřátelském prostředí Ammu vyrůstala. Viděla svého otce, jak 

bil její matku, která bití snášela s němou rezignací, a pozorovala jej, jak hraje ohavnou 

dvojí hru. Na veřejnosti se Pappáčči choval velmi kultivovaně, byl okouzlující a štědrý, 

věnoval peníze potřebným a tvářil se jako vysoce morální muž. Přátelé a příbuzní 

záviděli Mammáčči a jejím dětem, že mají tak dokonalého manžela a otce. V soukromí 

se však Pappáčči proměnil na „nestvůrného, podezíravého tyrana se sklonem ke kruté, 

nenávistné, zlovolné prohnanosti“ (s.180), který své nejbližší bil a ponižoval. V dětství 

strávila Ammu mnoho chladných nocí venku před domem, když se Pappáčči vrátil 

z práce se špatnou náladou, kterou si vybil na ní a Mammáčči a poté je vyhnal z domu. 

Život v disharmonickém prostředí vedle tyranského otce a zatrpklé, tiše trpící 

matky, donutil Ammu brzy dospět a ztratit dětské iluze. Naučil ji však také bránit se, 

pokud je páchána nespravedlnost, nebát se vyjádřit svůj názor a zatvrzele odporovat i 

mužům, což byly vlastnosti u ženy zcela nežádoucí a v subverzi k tradičnímu archetypu 

pasivní a submisivní ženy. Rysy čarodějnice tedy v Ammu začaly klíčit již v dětství a 

postupně nabývaly na intenzitě. Ammu je v románu pozitivní postavou, není negativním 

obrazem čarodějnice, tak jak je tomu v klasické, nejen indické (viz evropský archetypální 

model čarodějnictví podle Pratt, 1981) literatuře, ale do této pozice je v podstatě 

zatlačena společností, jejíž normy odmítá respektovat. (viz Knotková-Čapková, in 

Damsteegt, 2003, s. 52) 

 
„Jak rostla, Ammu se naučila žít vedle této studené, vypočítavé krutosti. Vypěstovala 

si vysoce vyvinutý smysl pro nespravedlnost a rys mezkovské ignorance, který 

vzniká v někom malém, kdo byl po celý život šikanován někým velkým. Nedělala 

vůbec ni pro to, aby se vyhnula hádkám a konfliktům. Vlastně se dá říci, že je 

vyhledávala, možná z nich dokonce měla potěšení.“ (s. 181-182) 

 
Ammu neměla k otci v podstatě žádný vztah, neboť Pappáčči se jako otec nikdy 

nechoval. Celý život pro ni byl jen tyranským a bezcitným mužem, a jako takového jej 

nemohla respektovat. 
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Ammu toužila uniknout z dusné a napjaté atmosféry domova. Jedinou možností pro 

ni jako pro dívku bylo provdat se, ale vzhledem k tomu, že Pappáčči neměl dost peněz na 

věno, nabídky k sňatku nedostávala. Během návštěvy své tety v Kalkatě, potkala svého 

budoucího manžela, který jí po pěti dnech známosti nabídl sňatek. Ammu nebyla 

zamilovaná a nedělala si žádné iluze, ale když zvážila své možnosti, rozhodla se nabídku 

přijmout, neboť „byla přesvědčena, že cokoli a kdokoli bude lepší než návrat do 

Ajamanamu.“(s.49) Svého rozhodnutí později velice litovala, neboť z manžela se 

vyklubal alkoholik a osamělý život po boku notorického pijáka, ve tvrdých podmínkách 

čajové plantáže v Ásamu, kam se po svatbě přestěhovali, se stal stejně nesnesitelným 

jako život v Ajamanamském sídle. Ammu byla zpočátku rozhodnuta, že s manželem 

zůstane. Manželovo pití se však stále zhoršovalo, až se stal zcela apatickým. Nejenže 

neplnil roli otce, neboť o své dvě děti se prakticky nezajímal, ale selhával i ve funkci 

živitele rodiny. Celé dny nechodil do práce, až jeho nadřízenému došla trpělivost, využil 

však zoufalé životní situace svého zaměstnance a navrhl mu práci ponechat výměnou za 

jeho přitažlivou manželku. Manžel svou ženu bez váhání prodal. Ammu tiše žasla nad 

jeho požadavkem, její hrdost jí však nedovolila se pokořit a manželovi se vzepřela. Tento 

Ammuin protest vyvolal nekonečný kolotoč násilí v opilosti, které střídalo dotírání 

v kocovině, aby se jeho plánu podřídila. Ammu však manžela opustila až v momentě, 

když se jeho záchvaty násilí přenesly také na děti. V této chvíli se Ammu doopravdy 

vzbouřila a čarodějnice v ní skrytá se nyní naplno projevila. 

Manžel Ammu tedy podobně jako Pappáčči v roli manžela a otce selhal. Byl to 

slaboch a životní ztroskotanec, který se nedokázal postarat o svou rodinu a v opilosti se 

stával agresivním násilníkem. Místo aby svou ženu chránil, byl ochoten ji prodat jako kus 

věci. Podřídit se takovému muži bylo zcela pod Ammuinu důstojnost. 

Ammu se vrátila do Ajamanamu, ke všemu, před čím utekla. Po Pappáččiho smrti 

se patriarchální „hlavou“ rodiny stal její bratr Čákkó. Čákkó vystudoval v Oxfordu, býval 

stipendistou Rhodesovy nadace, za což na něj byla jeho rodina, Mammáčči především, 

velmi pyšná. Ačkoli vzdělání syna bylo bráno jako samozřejmost, investovat peníze do 

vyššího vzdělání své dcery považoval Pappáčči za naprosto zbytečné. Čákkó se bez 

vědomí rodiny oženil s Angličankou, protože se však nedokázal přizpůsobit západnímu 

životnímu stylu, nebyl schopen najít si stálé zaměstnání a tudíž uživit rodinu, požádala 

jeho žena Margaret o rozvod. Čákkó se se zlomeným srdcem vrátil do Indie, svou 

bývalou ženu nepřestal nikdy milovat. 
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Po návratu do Ajamanamu se Čákkó prohlásil za tichého společníka 

v Mammáččině továrně, avšak pod jeho vedením začal do té doby výnosný podnik 

prodělávat. Jako jediný syn měl Čákkó na rodinný majetek výhradní dědické právo, jeho 

sestře Ammu nepatřilo nic. Tento fakt měl podstatný vliv na nápadně odlišné postavení 

bratra a sestry v rodině, a zcela zásadně ovlivnil osud Ammu, neboť Čákkó byl jako 

jediný dědic oprávněn vykázat Ammu z rodinného sídla. 

 
„Ačkoli Ammu pracovala v továrně stejně jako Čákkó, kdykoli jednal 

s potravinářskými inspektory nebo hygieniky, vždy hovořil o své továrně, o svých 

ananasech, své nakládané zelenině. Podle zákona to tak bylo, neboť Ammu jako 

dcera na majetek neměla žádné právo. Čákkó řekl Ráchel a Esutovi, že Ammu nemá 

žádný právní nárok. ,Díky naší báječné samčí šovinistické společnosti´ poznamenala 

Ammu. Čákkó odvětil: ,Co je tvé, je mé, a co je mé, je také mé.´“ (s. 66) 

 
S Čákkovou rolí vlastníka rodinné továrny se příliš neslučovalo jeho marxistické 

smýšlení. Propojení obou postojů v jedné osobě vytváří směšnou karikaturu: 

 
„Čákkó se prohlašoval za marxistu. Do svého pokoje si volával pěkné ženské, které 

pracovaly v továrně, a pod záminkou, že je vzdělává v pracovních právech a 

odborářských zákonech, s nimi nestydatě flirtoval. Oslovoval je soudružko a trval na 

tom, aby mu také říkaly soudruhu (čemuž se chichotaly). K jejich značným rozpakům 

a Mammáččině úžasu je nutil, aby si s ním sedly ke stolu a pily čaj“ (s.73) 

 
K jeho chování se Ammu stavěla odmítavě a ironicky říkala, „že všechno to jsou jen 

třesky plesky. Jen ukázka rozmazleného princátka, které si hraj na soudruhování. 

Oxfordské vtělení staré zamíndárské mentality – zemský pán, vnucující svoji pozornost 

ženám, které jsou na něm existenčně závislé.“ (s. 73) Z tohoto úryvku je zřejmé, že 

Ammu se bratrovi nebála říci svůj názor a otevřeně jej kritizovala. Často se s ním proto 

dostávala do konfliktu, neboť Čákkó se stylizoval do role patriarchy a od žen vyžadoval 

poslušnost. V tomto kontextu je zajímavé poznamenat, že na své ženě Margaret Čákkó 

naopak obdivoval její svobodomyslnost a fakt, že na něm nelpěla a neměla potřebu o něj 

pečovat. „Zbožňoval ji za to, že ona nezbožňuje jeho.“ (s.241) O Ammu a jejích dětech 

naproti tomu říkal, že mu „visí na krku jako mlýnské kameny.“ Ve skutečnosti se však o 

ně příliš nestaral, což mu Ammu ve chvíli, kdy měl potřebu radit jí, jak má vychovávat 

své děti, vyčetla. 
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Schopnost otevřeně říkat, co si myslí a téměř prostořekost, byly vlastnosti, kvůli 

nimž se Ammu dostávala do častých sporů se svou rodinou. Názorně to dokládá scéna 

uvítání Čákkovy bývalé manželky Margaret Koččammy a jeho dcery Sofie Mól 

v Ajamanamském domě. Margaret Koččamma fascinována způsobem, jakým kuchařka 

rodiny Aippuových políbila její dceru (přičichla si k jejím rukám), se naivně zeptala, zda 

je tento zvyk běžný také mezi muži a ženami. Ammu sarkasticky odvětila, že tímto 

způsobem se v Indii dělají děti. Čákkó ji důrazně vyzval, aby se jeho ženě za nevhodnou 

poznámku omluvila, což Ammu odmítla, neboť byla přesvědčena, že její reakce byla 

adekvátní dotazu, který, ač neúmyslně, degradoval její národ. Ammu si stála za svým 

názorem a odmítla se chovat jako „nějaký proklatý kmen, který právě teď 

objevili.“(s.180) 

Nelze si nepovšimnout, že ačkoli se Margaret a Ammu ocitly v podobné životní 

situaci, obě se z vlastní vůle vdaly a následně rozvedly se svými manžely, kteří nebyli 

schopni postarat se o rodinu, jejich postavení v rodině se výrazně lišilo. To, co je u 

Margaret jako Angličanky tolerováno, se v případě Ammu stává předmětem tvrdé kritiky 

a pohrdání ze stany okolní společnosti, neboť od ní jako od Indky se očekává, že se bude 

chovat v souladu s tradičními normami, které však Ammu porušuje. Tento dvojí postoj je 

zřejmý ve vztahu Čákka k oběma ženám. Jak bylo výše řečeno, svou ženu Margaret 

Čákkó obdivoval za to, že má vlastní názory, které se nebojí prosadit a ani v nejmenším 

jí nezazlíval, když se rozhodla začít nový život po boku jiného muže. Svou sestru naopak 

z pozice držitele patriarchální moci za stejné vlastnosti odsuzoval a nakonec svou moc 

vůči ní uplatnil. 

 
„Zabal si věci a jdi,´ přikáže Čákkó a překročí trosky. Jako přízrak nad sutinami. 

S chromovanou dveřní klikou v ruce. Náhle podivně klidný. Překvapený vlastní 

silou. Svojí velikostí. Svou tyranizující mocí. Obrovitostí svého vlastního strašlivého 

žalu.“ (s.223) 

 
Jak vyplývá z této kapitoly, mužské postavy románu, o nichž byla řeč, jsou, pokud 

použiji slov Renaty Svobodové, „karikaturami“ mužů (Svobodová, in Knotková-

Čapková, 2005, s. 182). Ani jeden z nich nebyl schopen plnit roli manžela a otce, 

nedokázal se postarat o svou rodinu a být jí oporou. Právě naopak, jejich chování a 

jednání bylo příčinou disharmonie a rozvratu rodiny. Nedokázali se prosadit ani ve 

veřejné sféře, která je tradičně považována za mužskou doménu. Přesto nebyli těmi, jež 
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společnost za jejich „poklesky“ odsoudila, neboť oni jsou z hlediska patriarchální 

společnosti držiteli moci. Tou, která byla zavržena, je Ammu, protože ona patriarchální 

normy přestoupila a vzepřela se mužům. 

 

 

3.8 Ammu a její milostný vztah 

 
V závěrečné kapitole genderové analýzy románu Bůh maličkostí se zaměřím na milostný 

vztah mezi Ammu a Veluttou, „nedotýkatelným“ zaměstnancem rodiny. Ačkoli byl tento 

vtah krátký a předem odsouzený k zániku, je pro záměr analýzy, tedy subverzi tradičního 

indického archetypu ženství na příkladu postavy Ammu, velmi důležitý. Lze říci, že 

tímto vztahem vrcholí vzpoura Ammu proti vlastnímu osudu, potažmo proti 

společenskému řádu tradiční indické společnosti, která je uspořádána hierarchicky jak po 

stránce společenské (kastovní přehrady mezi lidmi), tak po stránce genderové 

(podřízenost žen mužům). 

Zakázaný mezikastovní vztah je tématem, které je v indické společnosti dodnes 

tabuizováno, a porušením tohoto tabu autorka protestuje proti nesmyslné krutosti 

kastovních přehrad mezi lidmi. Spojení Ammu a Velutty je dle mého názoru symbolické, 

neboť oba protagonisté jsou v tradiční indické patriarchální společnosti příslušníky 

marginalizovaných skupin. Velutta patří mezi nedotýkatené a jako člověku stojícímu na 

dně společenské hierarchie mu jsou upřena základní lidská práva. Ammu, ačkoli pochází 

z vyšší kasty, je jako žena patriarchální společností odsunuta do podřízeného postavení a 

je diskriminována v soukromém i veřejném životě. Oba však role, jež jim byly tradicí 

vymezeny, porušují a jako rozvraceči řádu jsou náležitě potrestáni. 

Díky svým schopnostem se Velutta dokázal vymanit ze sevření své kastovní 

příslušnosti, získal odborné vzdělání a práci mezi dotýkatelnými. Mammáčči jej 

zaměstnala jako tesaře a údržbáře, ve skutečnosti však konzervárnu v podstatě řídil. 

Avšak Veluttova přítomnost v továrně vyvolávala nepokoje mezi ostatními 

dotýkatelnými dělníky. Aby je uklidnila, platila Mammáčči Veluttovi méně, než by 

platila dotýkatelnému tesaři. Byla navíc přesvědčena, že by jí Velutta měl být vděčný za 

příležitost, kterou mu poskytla, za možnost „dotýkat se věcí, kterých se dotýkají 

dotknutelní.“(s. 84) Svým chováním Velutta porušoval, podobně jako Ammu, tradiční 

normy indické společnosti. Byl hrdý a sebejistý a místo toho, aby se před dotýkatelnými 
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„plazil pozpátku“, jak byl zvyklý jeho otec, kráčel Velutta jistě, s hlavou vztyčenou, 

s klidem hovořil, aniž byl tázán nebo na dotazy naopak nereagoval. Tyto vlastnosti byly 

žádoucí u dotýkatelného člověka, u nedotýkatelného byly považovány přinejmenším za 

opovážlivé. 

Jak již bylo řečeno, Ammu svým nezávislým jednáním narušuje patriarchální řád 

společnosti. Nejen že se provdala z vlastní vůle, navíc za hinduistu, ale dokonce se 

odmítla manželovi podřídit a nakonec jej opustila. Jako rozvedená žena byla v rodině 

zatlačena do podřízeného a bezprávného postavení a očekávalo se, že tentokrát přijme 

svůj úděl trpně a její další život bude pouhým pasivním čekáním na smrt, neboť nic 

jiného ji už z pohledu společnosti nečekalo, jakoby zemřela zaživa. Žena v jejím 

postavení neměla nárok na štěstí, neboť jak praví Manu, jediným štěstím ženy je možnost 

sloužit svému manželovi. Ammu však štěstí hledala a na krátkou chvíli jej také našla, za 

což tvrdě zaplatila nejen ona, ale i její nejbližší. Velutta nabídl Ammu to, co se ji 

společnost a rodina pokoušely vzít, a sice pocit, že žije. „Na Ammuině cestě (ke stáří a 

smrti) se objevila malá, slunečná louka. Měděná tráva posetá drobnými motýly. A za ní 

propast.“ (s. 321) 

Milenci se setkávali v noci na břehu řeky, která v románu symbolizuje předěl mezi 

dvěma světy, dotýkatelným a nedotýkatelným. Oba si byli vědomi, že svým vtahem 

porušují tabu a plni úzkosti očekávali konec, který dříve či později musel nastat. Jejich 

chuť žít a bojovat však byla silnější než jejich strach. Věděli, že nemají společnou 

budoucnost, ale život, který jim byl nabízen, tedy život bezprávných bytostí zbavených 

lidské důstojnosti, byl pro oba nepřijatelný. 

 
„Také později se během těch třinácti nocí, které následovaly po této první, 

instinktivně drželi maličkostí. Velké věci stejně číhaly uvnitř. Věděli, že nemají kam 

jít. Neměli nic. Žádnou budoucnost. A tak se drželi maličkostí.“ (s. 322) 

 
„Aniž si to přiznali každý sám sobě nebo jeden druhému, spojili svůj osud, svoji 

budoucnost (svoji lásku, svoje šílenství, svoji naději, svoji nekonečnou radost) s jeho 

osudem. Každý večer se ujišťovali (s přibývajícím časem rostl jejich strach), zdali 

přežil další den.“ (s. 322) 

 
Vztahem s Veluttou je završena Ammuina vzpoura proti tradičnímu řádu indické 

patriarchální společnosti, který ženám upírá právo svobodně rozhodovat o svém životě. 

Na rozdíl od své matky a tety Ammu odmítla rezignovaně přijmout svůj osud. Naopak se 
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vzbouřila, neboť její hrdost a vzpurnost jí nedovolila přijmout roli poslušné, submisivní a 

tiše trpící ženy. Vtahem s nedotýkatelným mužem navíc porušuje společenské tabu. Svou 

nekonformností či dokonce rebelií ohrožuje řád, proto musí být potrestána. 

Vztah mezi Ammu a Veluttou odhalil Veluttův otec Válija Pápan. Okamžitě o něm 

řekl Mammáčči a nabízel se, že sám zabije „obludu, kterou zplodil“. Jak jsem se již 

zmínila, Mammáččino znechucení a zlost neznala mezí. Zachvátila ji nezvladatelná 

zuřivost vůči vlastní dceři. Zatímco k morálním pokleskům svého syna byla tolerantní a 

jeho zneužívání žen z továrny, jež se však nemohly bránit, neboť na něm byly finančně 

závislé, nazývala „mužskými potřebami“, svou dcerou opovrhovala. Mammáčči se 

přestala ovládat, čehož šikovně využila Panenka Koččamma, která v této situaci 

rozpoznala úžasnou příležitost, jak se Ammu pomstít. Byla přesvědčena, že je přímo její 

křesťankou povinností postarat se o to, aby byla Ammu za své hříchy náležitě potrestána. 

Aby ochránila pověst své rodiny, křivě na policii vypověděla, že Velutta Ammu znásilnil 

a poté unesl děti. Na inspektorův příkaz policisté Veluttu chytili a velmi brutálně a zcela 

bezdůvodně jej zbili. Jeho zranění byla natolik vážná, že ještě téhož dne zemřel 

v policejní cele. Brzy však vyšlo najevo, že výpověď Panenky Koččammy byla lživá a 

vzhledem k tomu, že diskriminace nedotýkatelných byla zákonem zakázána, policie měla 

na svědomí smrt nevinného muže. 

 
„Kóttajamská policie jednala na základě výpovědi, kterou učinila ona. Paravan byl 

chycen. Nenaštědří při střetnutí velmi těžce zraněn a se vší pravděpodobností 

nepřežije noc. Ale děti tvrdí, že šly z vlastní vůle. Že se jejich člun převrátil a 

anglické dítě utonulo nešťastnou náhodou. Takže policie teď má na krku smrt ve 

vazbě, právně vzato, nevinného muže. Pravda, je to paravan. Pravda, choval se 

nemravně. Ale je obtížná doba a formálně, podle zákona, je nevinný muž. Není co 

vyšetřovat.“ (s.300) 

 
Aby nebyla obviněna z falešné výpovědi, zmanipulovala teta Koččamma Ráchel a Esutu, 

aby pomohli udat nevinného člověka. Došla dokonce tak daleko, že obvinila malé nic 

nechápající děti z vraždy jejich sestřenice, a donutila je volit mezi dvěma milovanými 

lidmi, matkou a nejlepším přítelem. Nepočítala však s tím, že Ammu půjde svědčit na 

policii a veřejně se ke vztahu s Veluttou přizná. Podle Panenky Koččammy by tím 

Ammu zničila sebe i své děti, jenže „nevzala v úvahu riskantní příchuť v Ammu. Směsici 

nemísitelného – nekonečné něhy mateřství a bezohledného běsnění sebevražedného 
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bombardovacího letce.“(s. 306) Policejní inspektor však odmítl přijmout svědectví od 

véšji20 nebo jejích nelegitimních dětí, přičemž se obuškem několikrát dotkl Ammuiných 

ňader, což bylo gesto, které ji mělo ponížit a vystrašit, je však především svědectvím o 

mužském strachu ze ženské sexuality jako něčeho neznámého a nebezpečného, a co je 

tudíž nutné mít pod kontrolou. Již jsem se zmínila, že obava z ženské sexuality a snaha ji 

ovládnout se objevuje v mnoha dílech mužských autorů. Tyto texty podle Pam Morris učí 

ženy stydět se za své tělo a svou sexualitu vnímat jako něco hříšného, čemuž mohou 

spisovatelky čelit tím, že ji budou ve svých literárních dílech oslavovat a budou 

obdivovat krásu ženského těla. (Morris, 2000, s. 76) Arundhati Roy vyjadřuje rozkoš a 

ženskou sexualitu zcela otevřeně a beze studu: 

 
„Ammu se odstrojila a pod jeden prs si vložila červený zubní kartáček, aby jestli se 

udrží. Neudržel. Kde se dotkla svého těla, maso bylo pevné a hladké. Pod rukama se 

jí bradavky vrásnily a tvrdly jako tmavé ořechy a napínaly jemnou kůži ňader. Úzká 

linka chmýří vedla od pupíku přes něžnou křivku základny břicha k černému 

trojúhelníku. Jako šipka ukazující směr ztracenému cestovateli. Nezkušenému 

milenci.“ (s. 220) 

 
Velmi otevřeně a podrobně jsou popisovány také erotické scény mezi Ammu a Veluttou. 

Sexuální otevřenost románu lze považovat za formu vzepření se tradičnímu řádu indické 

společnosti. 

Milostný vztah mezi Ammu a Veluttou je jakýmsi prvotním hybatelem celé rodinné 

tragédie, která je završena reakcemi okolí. Tvrdé odsouzení a potrestání protagonistů 

zakázaného vztahu pramení z pocitu nenaplnění a zklamání, jež jsou společným rysem 

osudů všech postav románu. Nikdo z nich nebyl schopen bojovat za to, po čem touží a co 

je mu drahé, proto plni závisti zničí dva nevinné lidi, kteří bojovat dokázali. Příčiny 

tragédie jsou však mnohem hlubší, spočívají v tradičním uspořádání indické patriarchální 

společnosti, v níž jsou ženy, stejně jako lidé stojící na dně společenské hierarchie 

odsunuti do podřadného postavení. 

 
„říci, že všechno začalo, když do Ajamanamu přišla Sofie Mól, je jen jeden způsob, 

jak to pochopit. Stejně snadno můžeme najít důvody i pro to, že všechno vlastně 

začalo před tisíci lety. Dlouho před tím, než se objevili marxisté. Pře tím, než Britové 

zabrali Malabár, před holandskou nadvládou, předtím, než přijal Vasco da Gamma, 

                                                 
20 Prostitutka  
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předtím, než sámúdiri dobyl Kalikat. Předtím, než tři syrští biskupové 

v kardinálských róbách, které zavraždili Portugalci, byli nalezeni moři s mořskými 

hady stočenými n prsou a s ústřicemi zapletenými v zacuchaných bradkách. Stejně 

snadno můžeme najít důvody pro to, že všechno začalo dlouho před tím, než se 

připlavilo křesťanství a začalo do Kéraly prosakovat jako čaj z čajového pytlíku. 

Doopravdy to všechno začalo v době, kdy byly stanoveny Zákony lásky. Zákony, 

které určují, kdo by měl být milován a jak. A jak moc.“ (s. 42-43) 

 

V románu je zobrazena extrémní agresivita, zloba a nenávist. Krutá realita je však 

zmírněna humorem, který u Roy představuje prostředek femininní vzpoury proti 

tradičním normám patriarchální společnosti. Z hlediska feministické kritiky je satira 

humor a zesměšnění konstruktivním prostředkem reakce žen na mysoginní kulturní 

tradici. Ženy by měly podle Morris proměnit potlačovaný hněv ve zdroj tvůrčí energie a 

prostřednictvím svého díla nechat zaznít ženský hlas. (Morris, 2000, s. 103)  
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Závěr 

 
Román Bůh maličkostí je příběhem o lásce, naději, touze, nenávisti a pokrytectví, tedy o 

univerzálních lidských citech a emocích, jež je schopen vnímat a pochopit každý čtenář 

na celém světě. Jednotlivé postavy románu se od sebe výrazně liší, jedno však mají 

společné, a to hluboké životní zklamání či trauma, které poznamenalo život každé z nich 

určitým způsobem, i když nemusí být vždy tak zřejmý jako v případě Esuty. Tento román 

je však především protestem proti tradičnímu uspořádání indické patriarchální 

společnosti, v níž mají obě pohlaví přísně vymezeno své postavení a role a jež podřizuje 

potřeby jednotlivce zájmům celku. Autorka otevřeně kritizuje tradiční normy, které 

vymezují ženě v rámci společnosti i rodiny podřízené postavení a vyžadují od ní 

poslušnost, sebeobětování a pasivní přijetí vlastního osudu. Pro Roy je nepřijatelný 

společenský řád, v němž je androcentrický pohled na svět považován za univerzální 

normu a kde je žena, použiji-li slov Simone de Beauvoir, pouze tou druhou, „jinakostí“, 

skrze niž si muž vytváří vlastní identitu. 

Prostřednictvím osudu několika generací jedné rodiny syrských křesťanů žijících 

v malém městečku v jižní Indii nabízí autorka pohled do jádra indické společnosti, která 

je i před vliv modernizace stále svázána s tradicí. Prostředím, jež modernizace zasahuje 

nejmenší měrou a kde tradiční hodnoty tudíž stále přežívají je právě instituce rodiny. 

Vzhledem k tomu, že rodina je do jisté míry obrazem společnosti a plní roli prostředníka 

mezi jedincem a společností, lze předpokládat, že genderové uspořádání v rámci rodiny 

bude odrážet celospolečenskou situaci. Analýza románu prokázala, že v rámci tradiční 

indické rodiny stále přetrvává patriarchální genderová hierarchie. Z hlediska patriarchální 

společnosti mají muži v rodině svrchované postavení a jejich autorita je 

nezpochybnitelná. Ženy jsou naopak v pozici druhořadých členů rodiny a očekává se, že 

se mužům ve všem podřídí. Dalším důležitým faktorem, který rozhoduje o umístění 

v rámci rodinné hierarchie, je věk, přičemž nejvyšší autoritu má otec, který je 

patriarchální hlavou rodiny. Obecně však platí, že muži jsou ženám nadřazeni nehledě na 

věk. Na nejnižším stupni rodinné hierarchie na nachází nejmladší žena, která je podřízena 

nejen mužům, ale také starším ženským příbuzným. Detailnější pohled na strukturu 

rodiny Aippuových však odhaluje specifickou rodinnou atmosféru. Ačkoli žádná z žen, 

kromě Ammu ovšem, navenek nezpochybňuje dominantní postavení mužských členů 

rodiny, nelze říci, že by se skutečně podřídily. Muži jsou spíše jakousi „oficiální“ hlavou 
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rodiny, jejichž autorita je dána podstatou patriarchálního systému, rodinu však v podstatě 

řídí ženy, neboť mužské postavy jsou v románu vykresleny jako slaboši, kteří svou roli 

v rámci rodiny nikdy neplnili. Tuto skutečnost dokládá například vztah mezi Mammáčči 

a jejím manželem, který neschopen svou ženu plně ovládat, zneužívá vůči ní alespoň 

svou fyzickou převahu. Dalším příkladem může být postavení Čákka v rámci rodinného 

podniku. Ačkoli továrnu ve skutečnosti řídí Mammáčči, nezpochybňuje synovu roli 

ředitele podniku, do níž se Čákkó stylizuje. Skutečnost specifického rodinného 

uspořádání dále potvrzuje fakt, že Mammáčči a Panenka Koččamma nezřídka ovlivňují 

Čákkova rozhodnutí a samozřejmě způsob, jakým Ammu jedná se svým bratrem. Ženy 

tedy disponují jistou mocí, i když ji uplatňují spíše skrytě, například prostřednictvím 

intrik jako Panenka Koččamma. Čákkó má sice jako muž moc vykázat svou sestru 

z rodinného domu, řídící silou je však Panenka Koččamma, která Čákka zmanipuluje a 

využije jej jako nástroj své pomsty. Nicméně nehledě na výše zmíněné skutečnosti jsou 

z hlediska patriarchální společnosti držiteli moci muži, čímž je zásadně ovlivněn život 

všech protagonistek. Především ty ženské postavy, které neplní svou roli v rámci 

mocenského řádu, zaujímají v rodinné hierarchii podřadné postavení. Dalším faktem, 

který potvrzuje patriarchální genderovou hierarchii v rodině, je otázka dědických práv. 

Skutečnost, že dcery nemají právní nárok na rodinný majetek, je činí zranitelnými, což 

zřetelně dokládá případ Ammu, jíž Čákkó vyhnal zcela bez prostředků. Nehledě na to, 

kým byl zmanipulován, jako muž a jediný dědic měl právo jednat tímto způsobem a 

Ammu jako žena se musela sbalit a jít. 

Již jsem zmínila, že postavy porušují genderové role, jež jsou jim v rámci indické 

společnosti vymezeny. Ženské postavy jsou aktivnější a samostatnější, než se u žen 

předpokládá, muži jsou naopak slaboši neschopní postarat se o rodinu. Společnost a 

rodina však reagují rozdílně na porušování mužských a ženských rolí. Mužům nikdo 

nevyčítá selhání, když nedokázali ochránit a materiálně zajistit svou rodinu, není 

ohrožena jejich byť navenek dominantní pozice, ačkoli jsou to oni, kdo svých chováním 

zapříčinil disharmonii, případně rozvrat rodiny. Ženy jsou naopak za neplnění své role 

potrestány, ať se jedná o veřejné odsouzení, zatlačení do podřadné pozice v rodinné 

hierarchii i dokonce vyloučení z rodinného kruhu. 

Archetypální analýza románu potvrdila subverzi tradičních indických literárních 

archetypů femininity a maskulinity. Žádná z postav tedy podle klasických indických 

náboženských textů neodpovídá archetypu ideálního muže, respektive ideální ženy. V 
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Manuově zákoníku, Arthašástře a posvátných eposech, Mahábháratě a Rámájaně, je 

konstruován archetyp přadleny jako ideální ženy, která má být především poslušnou, 

obětavou a oddanou manželkou a matkou. Tento archetyp symbolizuje poslušné přijetí 

role v rámci mocenské struktury a podřízení se mocenskému řádu. Žena, která dobře plní 

svou roli, může v patriarchální společnosti dosáhnout jistou míru úcty a moci. V klasické 

literatuře představuje archetyp přadleny kladnou hrdinku, která trpělivě přijímá svůj úděl 

a svému manželovi je oddána i za cenu vlastního štěstí, Síta až k bodu sebedestrukce. 

Analýza románu prokázala, že archetyp přadleny nepředstavuje žádná z protagonistek. 

Ani jedna z ženských postav se doopravdy nepodřizuje mocenské struktuře a 

patriarchální normy vnitře nepřijímá, ačkoli ne každá z nich je schopna se skutečně 

vzbouřit. Jedná se spíše o jakousi předstíranou konformitu jako v případě Mammáčči, 

která sice navenek přijímá svůj úděl a respektuje dominantní postavení svého manžela, 

její povaha jí však nedovoluje se pokořit a před nešťastným manželstvím hledá únik 

v podobě svého podnikání. Přadlenou není ani Panenka Koččamma, která v mládí 

projevovala u ženy nepřijatelnou cílevědomost a umíněnost. Svou nonkonformitou 

připomíná archetyp čarodějnice a jako taková musí být ovládnuta. Ačkoli se nedokáže 

vzbouřit, s patriarchálními hodnotami se nikdy neztotožní a její revolta v podobě 

ubližování mladší hrdince, jíž by naopak měla pomáhat, je skryta pod rouškou 

konformity. Společenským normám se naplno vzpírá pouze Ammu, která v románu 

představuje radikální subverzi archetypu poslušné a pasivní ženy. Každým svým 

životním krokem a rozhodnutím, jde proti tomu, co od ní společnost očekává, ať se jedná 

o její sňatek z vlastní vůle, rozvod či skandální milostný vztah, čímž představuje archetyp 

čarodějnice. Protože svým jednáním narušuje řád a pro společnost tudíž představuje 

nebezpečí, proto musí být potrestána. 

Ani mužské postavy románu neodpovídají archetypu ideálního muže, který má 

podle Manuova zákoníku zastávat vůči své manželce roli protektora, své rodině má být 

oporou a materiálně ji zabezpečit, současně má být schopen udržet v rámci rodiny 

patriarchální genderovou hierarchii a podrobit ženy své kontrole. Arundahati Roy však 

mužské postavy románu karikuje, její protagonisté jsou zobrazeni jako slaboši, kteří se 

nedokázali vyrovnat se svými neúspěchy a své frustrace si kompenzují utlačování žen, 

nad nimiž mají mocenskou i fyzickou převahu. Ačkoli od žen vyžadují poslušnost a 

podřízení se, oni svou roli ochránce a živitele rodiny neplní. 
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