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Abstrakt 

Cílem  této  magisterské  práce  je  kritická  reflexe těch literárněteoretických směrů, které 

vycházejí  z  feminismu  a  genderových  studií  (feministická  kritika,  genderová  kritika, 

gay/lesbická studia, postfeminismus, potažmo další s nimi teoreticky úzce spjaté směry jako 

jsou  etnická  a  postkoloniální  studia). Práce chce nejen postihnout základní myšlenková a 

teoretická východiska společná těmto směrům, nýbrž se také zamyslet nad jejich 

ideologickými a metodologickými nedostatky a omezeními i tendenčními mezerami a 

stereotypy, a to především z hlediska literární teorie. Práce se primárně soustředí na situaci v 

anglofonním světě, neboť zde lze nejen hledat prameny těchto myšlenkových směrů, ale zde 

se také feministické a genderové teorie dostaly do fáze, v níž je nutné přistoupit k bilanci a 

přehodnocení jejich základních východisek a klíčových otázek: z jakých myšlenkových a 

kulturních vlivů tyto směry vycházejí, jaký je jejich vztah k marxismu a neomarxismu, jak a 

proč získaly oblibu, které se dnes těší, a do jaké míry ovlivňují samotné myšlení o literatuře i 

praxi na západoevropských a amerických univerzitách, ať už jako akademická disciplína na 

straně jedné nebo jako politický aktivismus na straně druhé. Sekundárně se práce pokusí 

nastínit i přijetí a kritickou reflexi těchto směrů v českém prostředí. 

 

Abstract 

The purpose of this master's thesis is a critical reflection of those strands of Literary Theory 

which were inspired by Feminism and Gender Studies (Feminist Criticism, Gender Criticism, 

Gay/Lesbian  Studies,  Postfeminism,  or  possibly  other  theoretically  closely  related  strands 

such  as  Etnic  and  Postcolonial  Studies).  The  work  aims  not  only  to  summarize  the 

philosophical  and  theoretical  bases  that  these  movements  share  but  also  to  critically  think 

about  their  ideological  and  methodological  shortcomings  and  limits,  as  well  as  gaps  and 

stereotypes, primarily from the point of view of Literary Theory. The main focus of this work 

will be on the Anglophone world not only because it can be considered the source of most of 

these theories but also because it is there that these movements have reached a stage at which 

it is necessary to evaluate and reevaluate their basic presumptions and key questions: which 

philosophies and cultural influences stand behind these movements, what is their relationship 

to marxism and neomarxism, how and why they became as popular as they are today and how 

do  they  influence  the  thinking  about  literature  on  Western  European  and  American 

universities itself, be it as an academic discipline on the one hand or as political activism on 



 
 

the other. Secondarily this work also attempts to cover accepting or critical reactions to these 

movements in the Czech academic sphere. 

 

   



 
 

Klíčová slova 

literární teorie, feminismus, gender studies, studia rodu, feministická kritika, ženy v literatuře, 

intersekcionální feminismus 

Keywords 

literary theory, literary criticism, feminism, gender studies, feminist literary criticism, women 

in literature, intersectional feminism 

 

 

   



 
 

Obsah 

1.  Úvod  

2.  Teorie feministických a genderových přístupů  

2.1 Tři hlavní proudy feminismu 

2.2 Feministická literární teorie 

2.3 Shrnutí 

3.  Praxe feministických a genderových přístupů v anglofonním prostředí 

3.1 Dřívější kritika feministické praxe 

3.2 Feministická praxe 

3.2.1  Nesprávná práce s textem 

3.2.2  Nesprávná práce s kontextem 

3.2.3  Aktualizace 

3.2.4  Stereotypy 

3.2.5  Texty psané jako apologie 

3.3 Shrnutí 

4  Praxe feministických a genderových přístupů v českém prostředí 

4.1 Tři české literárněvědné přístupy k tématu pohlaví 

4.1.1  Tradiční literárněvědný přístup 

4.1.2  Český „genderový“ přístup 

4.1.3  Český „feministický“ přístup 

4.2 Praxe „feministického“ přístupu 

4.2.1 Nesprávná práce s textem  

4.2.2 Nesprávná práce s kontextem 

4.2.3 Stereotypy 

4.3 Shrnutí 

5  Závěr 

 



1 
 

1. Úvod 

Wolfgang Iser ve svém projevu o teorii literatury na Kostnické univerzitě v roce 1991 popsal 

tři přístupy k literární teorii, z nichž poslední, interpretace, umožňuje nekonečné množství 

možných čtení literárních děl, protože každé literární dílo lze nekonečně mnoha způsoby 

vztáhnout ke světu, kterého je součástí. Tato tendence k pluralismu bývá však často 

nepochopena, řekl, „domnívámeli se, že se rozvíjí podle devizy everything goes. Sice se 

místy může zdát, že tomu tak je; avšak všechny přístupy si činí nároky na platnost, a právě 

proto se nemohou vyhnout nutnosti podat zdůvodnění toho, o co jim jde. To platí i tam, kde 

diskurs nabývá totalitárních rysů, a hysterie, která se v něm občas projevuje, je známkou 

nedostačujícího zdůvodnění či vůle po moci. Pluralismus získává vzhledem k takovýmto 

diskursům, jež jej vlastně chtějí odstranit, přímo hygienickou funkci: tím, že dynamizuje 

konkurenční vztahy a staví do kritického světla i dosud zastřené zájmy.“1 

Inspirováni těmito myšlenkami, pokusíme se v této práci přispět kritickým hlasem do diskuze 

nad literárními interpretacemi, které nabízí feministická literární teorie. Středobodem práce je 

rozbor konkrétních feministických literárněvědných textů v anglofonním a následně i 

v českém prostředí.  

Tato práce by neměla být v žádném případě vnímána jako osobní útok na autory, jejichž 

interpretace v ní budou analyzovány. Smyslem našich kritických analýz má být v první řadě 

ilustrovat jisté teoretické problémy. Tím nemá být vyloučena možnost, že mnohé z citovaných 

článků, i když obsahují pasáže, ke kterým se stavíme kriticky, mají i své pozitivní stránky.  

Protože by to mohlo během čtení této práce čtenáře opětovně napadat a i přes riziko, že toto 

vědomí ovlivní, jakým způsobem bude práce chápána a přijímána, považujeme za nejlepší 

prozradit autorčiny názory na feminismus hned v úvodu. Autorka této práce odmítá 

feminismus ve všech jeho podobách a sama sebe považuje za stoupence klasického 

liberalismu a humanismu. Nesouhlasí se základní premisou feminismu, že ženy byly vždy ve 

společnosti utlačovány, ani s politickým závěrem, že jsou ženy dodnes utlačovanou skupinou. 

Co se historie týče, nepovažuje vývoj situace žen v demokratických společnostech za 

výsledek feminismu, nýbrž liberalismu a demokratizace obecně, jejichž pozitivnímu 

společenskému vlivu samotný feminismus, jakožto radikální hnutí, mnohdy spíše překážel. 

Co se kultury týče, nevnímá na rozdíl od feminismu jakékoli kulturní představy o pohlavích, 

jejich vlastnostech a rolích, bez ohledu na jejich „stereotypičnost“, za nebezpečné, urážlivé, 

 
1 Wolfgang Iser: Teorie literatury: aktuální perspektiva (Brno: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004), s. 28. 
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ponižující, omezující, ani jinak problematické – vnímá je naopak jako kulturní artefakty, 

jakožto tradice, které si zaslouží být chráněny a které je vhodné oslavovat v umění. Autorka je 

přesvědčena, že největším problémem feminismu je jeho reduktivnost, protože stejně jako 

marxismus, který nesmírně složité společenské problémy lidské společnosti 19. a 20. století 

redukoval na otázku třídy, redukuje feminismus všechny složité společenské problémy na 

otázku pohlaví (případně pohlaví, třídu, rasu a sexualitu, což ovšem tento problém neřeší).  

Kritiku konkrétní feministické literárněvědné praxe v této práci lze chápat jako vyjádření 

autorčiných osobních názorů, čtenář by ji ovšem neměl považovat za jejich konečnou sumu. 

Feminismus je v dnešní době již příliš rozsáhlým tématem, feministické i antifeministické 

názorové spektrum je příliš roztříštěné, než aby o něm mohlo být smysluplně a kompaktně 

diskutováno na jediném místě. Tato práce nemá žádnou větší ambici, než aby jednoduše 

poukázala na několik konkrétních problémů, se kterými se lze často setkat ve feministických 

literárněvědných textech (kdyby se s nimi až tak často setkat nedalo, tato práce by nevznikla). 

Co se týče autorčiných literárněteoretických názorů, není jejím cílem v této práci prosazovat 

konkrétní literárněteoretický přístup, zvláště proto, že v této otázce není stoupenkyní jediné 

konkrétní literárněvědné školy. V otázce tématu žen v literatuře by se ovšem přikláněla 

k tradičnímu způsobu jejich popisu, který ilustruje ve čtvrté kapitole (4.1). 
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2. Teorie feministických a genderových přístupů  

2.1 Tři hlavní proudy feminismu 

Aby byla tato práce přístupná i čtenářům, kteří mají minimální znalosti feminismu, pokusíme 

se  nejprve  feminismus  stručně  zpřehlednit. To lze učinit jenom tak, že ho rozdělíme na 

několik různých proudů. V druhé, praktické části této práce, budou ovšem teoretické rozdíly 

mezi  jednotlivými  proudy a směry  vnímány minimálně, protože jsme přesvědčeni, že 

argumentační faulů  –  ať už z ideologických  nebo  jiných  důvodů –  se dopouštějí  všechny 

feministické proudy bez rozdílu. 

Feminismus je zřejmě nejpraktičtější rozdělovat, jako to dělá Pavel Barša v knize  Panství 

člověka a touha ženy na  humanistický  feminismus, diferenční feminismus a 

poststrukturalistický  feminismus.2  Na tomto obecném dělení panuje do jisté míry shoda, 

každý  z těchto směrů je poměrně lehké definovat na základě jeho obecných tendencí a 

filozofických základů (které vysvětlíme záhy), zároveň je ale nutné poznamenat, že samotné 

názvy se mohou u různých autorů lišit. Tak vedle Baršova „humanistického“ a „diferenčního“ 

feminismu existují pro tyto dva směry v anglofonním světě také termíny „liberální“ a 

„radikální“ feminismus, které budeme využívat i my v této  práci.  Liberální  feministé 

Christina Hoff Sommersová3  a Steven Pinker v knihách Who Stole Feminism?  a The Blank 

Slate  užívají rovněž rozdělení  do tří směrů, ale liberální feminismus nazývají „feminismus 

spravedlnosti“  (equity  feminism)  a poststrukturalistický „genderový  feminismus“  (gender 

feminism).4  Radikální  americká  feministka  Bell  Hooks5  například podtrhuje marxistický 

rozměr radikálního feminismu tím, že hovoří o „reformním“ a „revolučním“ feminismu,6 

čímž rozumí „liberální“ a „radikální“.  Mary  Eagletonová  staví  do  vzájemného  kontrastu 

americkou a francouzskou teorii, přičemž termín „francouzská teorie“ v jejím pojetí označuje 

poststrukturalismus,  zatímco  „americká  teorie“ v sobě spojuje radikální a liberální 

feminismus.7  

 
2 Pavel Barša: Panství člověka a touha ženy: feminismus mezi psychoanalýzou a poststrukturalismem (Praha: 
Sociologické nakladatelství, 2002), s. 16. 
3 Christina Hoff Sommers: Who Stole Feminism?: How Women Have Betrayed Women. (New York: Simon and 
Schuster, 1994), s. 22. 
4 Steven Pinker: The Blank Slate The Modern Denial Of Human Nature (New York: Viking Press, 2002), s. 341. 
5 Abychom zachovali přehlednost textu, rozhodli jsme se nerespektovat způsob, kterým bývá autorčin 

pseudonym obvykle psán, totiž „bell hooks“, a doplňujeme velká písmena. 
6 Bell Hooks: Feminism is for Everybody (Cambridge: South End Press, 2000), s. 3. 
7 Feminist Literary Criticism, ed. Mary Eagleton, (New York: Longman, 1991), s. 811. 
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Existujeli ale přibližná shoda v rozdělení feminismu na tři proudy, které jsou dále vnitřně 

diferencované  a  v mnohém si navzájem odporují, je důležité zdůraznit, že mnohem menší 

shoda panuje v otázce, jaký je vlastně mezi těmito třemi směry vztah. Zatímco Pavel Barša, 

jehož pojetí přejímáme,  vnímá diferenční a poststrukturalistický feminismus jako 

protikladné,8  Steven  Pinker  diferenční feminismus považuje za pouhou  podkategorii 

poststrukturalistického.9  Podobný  postoj  zaujímá  i  český poststrukturalistický  feminista  Jan 

Matonoha, který je přesvědčený, že diferenční a poststrukturalistický feminismus vycházejí ze 

stejných základů a nemá tedy smysl hledat mezi nimi ostrou hranici.10  Proto bychom měli 

vždy mít na paměti obojí: jak vzájemnou rozdílnost těchto směrů, tak i jejich podobnost a 

provázanost. 

Tato práce nebude používat výrazů „první“, „druhá“, „třetí“ a „čtvrtá vlna“ feminismu,  na 

které někdy feminismus bývá rozdělován.  Feminismy je dle našeho názoru užitečnější 

rozdělovat dle jejich ideologických základů  než dle chronologie, protože i přes to,  že je 

pravda, že jednotlivé myšlenkové proudy vznikaly  postupně v určitém časovém rozmezí, 

chronologické dělení by mohlo vyvolávat mylný dojem, že po nastoupení nové vlny zanikla ta 

předchozí, přičemž pravda je taková, že všechny myšlenkové směry až dodnes  existují 

paralelně. K tomu je důležité si uvědomit, že snaha „překonat“ nebo pohltit do sebe předchozí 

proudy  je  v politickém zájmu každého jednotlivého feminismu –  ve skutečnosti ale mezi 

feminismy není žádné jednoty a každý paralelně existující proud má tendenci považovat sám 

sebe za jediný pravý feminismus a odepisovat ostatní jako okrajové nebo zastaralé. 

Pokusme se tedy nyní jednotlivé směry feminismu blíže definovat. Humanistický  neboli 

liberální  feminismus,  jak  jeho  název  napovídá,  vychází  z filozofie  humanismu  a  politické 

teorie  liberalismu  –  ovšem kriticky,11  v tom smyslu, že má poukazovat na jejich 

nedostatečnost, protože předpokládá, že humanismus a liberalismus ve svých klasických 

podobách slouží pouze mužům.  K  tomuto směru bývá nejčastěji připisován veškerý 

feminismus ranějších století, především století devatenáctého, ve kterém feminismus působil 

jako myšlenkový směr pokoušející se korigovat nastávající demokratizaci společnosti tak, aby 

z ní měly politické výhody i ženy. Za hlavní myšlenku tohoto směru lze obecně prohlásit 

požadavek rovnosti mužů a žen, kterého by mělo být dosaženo odstraněním jejich rozdílů (v 

politickém pojetí především legálních rozdílů), popřípadě přinejmenším zanedbáváním těchto 

 
8 Barša (2002), s. 16. 
9 Pinker (2002), s. 342. 
10 Jan Matonoha: Psaní vně logocentrismu (Praha: Academia, 2009), s. 13. 
11 Barša (2002), s. 13. 
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rozdílů a přijímáním každého člověka jako jednotlivce. Ve Spojených státech je tento směr 

chápán především jako politický boj za to, aby ženy mohly pracovat – asi nejslavnější knihou, 

která  v této podobě vyjádřila myšlenky liberálního feminismu, je Ženská mystika  Betty 

Friedanové,  ve  které  je  popisováno,  jak  americké  matky  v domácnosti,  které  nemusely 

pracovat,  nebyly se svými životy šťastné.12  Dalším z politických problémů liberálního 

feminismu, typickým pro Spojené státy, je například boj za legalizaci potratů. V neposlední 

řadě je liberální feminismus úzce spojen s tzv.  sexuální  revolucí  60.  let  20.  století, jejímž 

smyslem  bylo  odstranit veškeré zábrany stojící v cestě pohlavním pudům a vymýtit 

křesťanské ideály cudnosti a panenskosti.  

Jedním zvláštním poddruhem liberálního feminismu je takzvaný „rtěnkový feminismus“ 

(lipstick  feminism).  Jedná  se  o  mnohem pozdější  hnutí  (z  90.  let), které ovšem patří 

k liberálnímu feminismu na základě své ideologie: stejně jako liberální feminismus chce 

ženám poskytnout co možná největší svobodu, k čemuž ovšem přičítá i svobodu chovat se 

typicky ženským způsobem.13 Jiné proudy feminismu (včetně liberálního feminismu) většinou 

naopak zdůrazňují právo žen nechovat se typicky ženským způsobem, mnohdy proto, že se 

domnívají, že „typické ženské chování“ ženám ve skutečnosti není přirozené, ale je jim 

vnucováno  patriarchátem  a slouží k jejich podmanění.  Představitelky tohoto směru mají 

bohužel tendenci nevnímat radikální odlišnost vlastního směru od jiných směrů feminismu a 

prohlašovat široce rozšířené představy o feministkách, které širší společnost získává ze 

zkušenosti  s jinými směry feminismu,  za  „stereotypy“ a „lži“  (viz například sborník 

Feministky nenosí růžovou a jiné lži).14 

Diferenční neboli radikální feminismus musí v našem pojetí pokrýt poměrně široké pole 

názorů. Jeho první název, diferenční, značí, že mnohem více než liberální zdůrazňuje 

biologické rozdíly mezi muži a ženami a odmítá, aby byly přehlíženy.  Jeho  druhý  název, 

radikální, naznačuje, že vychází z jiných  politických  teorií  než je liberalismus, nejčastěji 

z marxismu, jehož jménem také bývá někdy nazýván. Tento směr se utvářel jakožto kritika 

směru předchozího, proto je většina jeho hlavních myšlenek odvozená od premis feminismu 

liberálního. Diferenční feminismus sdílí  s liberálním feminismem představu, že klasický 

liberalismus slouží pouze mužům, na rozdíl od liberálního feminismu si ale nemyslí, že je 

možné liberalismus reformovat tak, aby vyhovoval i ženám, protože tím není brán dostatečný 

 
12 Betty Friedan: The Feminine Mystique (New York: Norton, 2001), s. 116. 
13 Feministky nenosí růžovou a jiné lži, ed. Scarlett Curtisová, přel. Nika Exnerová (Praha: CooBoo, 2019) 
14 Curtisová (2019) 
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ohled na biologickou odlišnost žen. Přitom je nutné zdůraznit, že pod „biologickou“ odlišností 

žen diferenční feminismus často rozumí rozdíly popsané autory zabývajícími  se 

psychoanalýzou,15  nejen  pouze  biologií  v pravém  slova smyslu. Tato představa biologické 

odlišnosti  žen je pak často spojována  s utopickými představami o společnostech tvořených 

nebo ovládaných ženami, které by byly oproštěny od všech nešvarů,  které  v současné 

společnosti údajně zapříčiňuje „patriarchát“.16  Radikálnímu  feminismu,  který  sní  o 

společnostech tvořených pouze ženami, se také někdy říká „separatistický feminismus“.  

Jedním znakem toho, že spíše než z liberalismu vychází radikální feminismus z marxismu, je 

fakt, že se mnohem častěji než jiné směry feminismu zabývá i otázkou třídy. Tak například 

Bell  Hooksová, jakožto představitelka radikálního feminismu, prohlašuje, že liberální 

feminismus prospěl pouze ženám z vyšších tříd, protože jim umožnil získat privilegia, která si 

do té doby užívali pouze muži z jejich třídy. Ženy z nižších tříd, které musely pracovat stejně 

jako muži, aby společně s nimi  z nízkých platů uživily rodiny, tímto hnutím za „právo 

pracovat“ nic nezískaly a nový feminismus, který Hooksová staví do budoucnosti, má  třídní 

kritikou inspirovat ženy z vyšších tříd, aby pomohly ženám z dělnické třídy.17  

Zde musíme poznamenat, že feminismus, který propojuje kritiku na základě pohlaví s kritikou 

na základě třídy, případně rasy,  sexuality  a dalších  aspektů, bývá označován  jako 

intersekcionální  feminismus.  Ten  ale  není  identický  s radikálním  feminismem:  jedná  se 

vlastně spíše o definici metody (intersekcionality), kterou může využívat kterýkoliv 

feministický směr a který bývá odtud přebírán i do jiných levicových hnutí a myšlenkových 

proudů. 

Dalším bodem, ve kterém radikální feminismus vychází z liberálního, ale zároveň se rozchází 

s jeho závěry, je jeho postoj k sexuální revoluci: sexuální revoluce je považována za pozitivní 

vývoj,18 ale je nespravedlivé, že muži z ní mají větší výhody než ženy. Na druhou stranu jsme 

ovšem nuceni připočíst mezi poddruhy radikálního feminismu i takové, které zcela odmítají 

veškerou sexualizaci žen – chtějí sice ženám ponechat svobodu, kterou jim nabídla sexuální 

 
15 Například psychoanalytičkami Carole Patemanovou nebo Carol Gilliganovou, ale i psychoanalytikem 
Jacquesem Lacanem a jeho žačkami Julií Kristevou, Helene Cixousovou a Lucí Irigarayovou. 
16 Adrienne Rich: „Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence (1980)“, Journal of Women's History, 
Volume 15, Number 3, Autumn 2003, s. 17. 
17 Hooks (2000), s. 3743. 
18 Hooks (2000), s. 8592. 
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revoluce, odmítají ale zároveň, aby byly ženy vnímány sexuálně, a to nejen v pornografii, ale 

kupříkladu i v reklamách.19  

Poststrukturalistický  feminismus  je na rozdíl od předchozích dvou spíše než v politice 

zakotven  ve  filozofii.  Myšlenky poststrukturalismu  nejsou ani tak odpovědí na konkrétní 

problémy určité demograficky definované skupiny lidí  (tj. žen), jako spíše obecným 

přístupem, vytvořeným k tomu, aby mohl sloužit všem „marginalizovaným“ demografickým 

skupinám  (rasovým, sexuálním a dalším menšinám).  Poststrukturalistický  feminismus  je 

součástí širšího kulturního hnutí, které lze obecně nazvat poststrukturalismem a ke kterému 

patří i další hnutí, která se mnohdy kříží s literaturou, jako jsou například postkolonialismus, 

černošská studia, gay/lesbická studia a nesčetná další –  smyslem má být sjednotit všechny 

tyto  demografické  skupiny  do  jediné  politické  koalice.  Poststrukturalismus  vychází 

z myšlenek Rolanda  Barthese,  Jacquese  Derridy,  Michaela  Foucaulta,  Pierra  Bourdiera, 

z neomarxismu  nebo  postmarxismu  a  psychoanalytika  Jacquese  Lacana,  na  kterého 

navazovaly jeho žačky Julia Kristeva, Helene Cixousová a Luce Irigarayová.  

Poststrukturalismus je „duchem doby“, která se nazývá postmodernou, je tudíž filozofií, která 

své prominentní postavení získává tím, že „vyplývá“ ze současného stavu světa. Toto telické 

chápání dějin zdědil tento myšlenkový směr z marxismu a i přes veškeré proklamace o zániku 

velkých vyprávění20 se od něj nedokáže zcela oprostit, což je nejzřetelněji vidět i v tom, že se 

odmítá vzdát představy „pokroku“.  

Po vzniku a rozšíření poststrukturalistického feminismu rovněž došlo k výraznému  posílení 

radikálního  feminismu  v odpovědi na tuto novou hrozbu.  Protože poststrukturalistická 

představa genderu (sociálního pohlaví) zcela vyloučila  jeho biologický základ a do definice 

„ženskosti“ a následně i „ženy“ vpustila muže,21 radikální feminismus se s novou urgentností 

vrátil  k biologickým definicím, aby obhájil skutečné ženy, jejich „jedinečné zkušenosti“ a 

politické  zájmy.  Poststrukturalistický feminismus naopak odmítá přesné definice kategorií 

právě proto, aby tím neomezoval možný  potenciál  vlastní  politiky.22  Feministky,  které  se 

v dnešní době přiklánějí k radikálnímu feminismu, protože nesouhlasí s poststrukturalistickým 

 
19 Catharine MacKinnon: „Sexuality“, In: Feminist theory: A Reader, ed. Wendy K. Kolmar, Frances Bartkowski 
(New York: McGrawHill, 2005), s. 484485. 
20 JeanFrançois Lyotard: O postmodernismu (Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1993) 
21 To první provádí již Julia Kristeva, která jako „ženské psaní“ (écriture féminine) definuje avantgardní díla 
francouzských spisovatelůmužů, toho druhého pak dosáhlo hnutí transsexuálů ve Spojených státech a zbytku 
anglofonního světa, které umožňilo „mužům, kteří se identifikují jako ženy“ pronikat do prostor a organizací 

dříve vymezených pouze ženám.  
22 Judith Butler: Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (London: Routledge, 1999), s. 142. 
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feminismem,  samy  sobě občas říkají  „genderově kritické“ feministky (gender  critical 

feminist).  Rozumí  se  tím  feministky,  které  odmítají  konstruktivistické  chápání  pojmu 

„gender“. 

K poststrukturalistickému feminismu ještě připojme termín postfeminismus. Postfeminismus, 

jak nás upozorňuje příručka Lacan a postfeminismus, lze chápat dvěma způsoby: buď se jedná 

o  jiný název pro poststrukturalistický feminismus, který naznačuje, že jde už o trochu jiné 

hnutí, které pouze využívá původní feminismus jako hnací sílu,23  nebo  může jít o  urážku, 

kterou  používají  představitelky dřívějších vln pro vlny pozdější (tak  se  liberální  feministky 

mohou ohrazovat proti puritánství diferenčního feminismu a diferenční feministky proti 

terminologické nepřesnosti poststrukturalistického  feminismu tvrzením, že tento  „post

feminismus“ není „skutečným“ feminismem, ale že pracuje ve službách patriarchátu).24 Judith 

Butlerová  jako „postfeministické“ nazývá období, ve kterém se může rozvinout její vlastní 

představa feminismu.25 „Postfeminismus“ tedy můžeme brát jednoduše jako jiný termín pro 

poststrukturalistický  feminismus.  Tím jsme shrnuli tři základní druhy feminismu, jejichž 

rozlišení by nám mělo poněkud usnadnit orientaci na tomto poli.  

2.2 Feministická literární teorie 

Feministická  literární  teorie  vzniká  teprve  v  20.  století,26  vychází tedy dle našich představ 

především z radikálního  a  –  v dnešní době obzvláště nejnápadněji   poststrukturalistického 

feminismu  (doménou liberálního feminismu zůstávala především politika).  To  automaticky 

povede  k tomu, že bude  i  většina našich příkladů (ve  3.  kapitole)  čerpat z radikálního  a 

poststrukturalistického feminismu: to by ovšem nemělo být bráno jako důkaz, že feminismus 

liberální je od problémů, na něž budeme poukazovat, oproštěn. 

Pokusíme  se  načrtnout chronologický vývoj feministické literární teorie, i když zde stejně 

jako  u  samotných  feministických směrů platí, že žádný starší přístup nebývá novějšími 

„překonán“ (i když se o to mnozí autoři pokoušejí), nýbrž  všechny bývají využívány 

paralelně.  

Feministická literární teorie se zrodila z textů, kterým šlo více o feminismus, než o literaturu, 

a které měly tendenci brát látku, která jim literatura nabízela, pouze jako ilustrativní materiál 

 
23 Elizabeth Wright: Lacan a postfeminismus (Praha: Triton, 2003), s. 1113. 
24 Wright (2003), s. 1415. 
25 Butler (1999), s. 5. 
26 A History of Feminist Literary Criticism, ed. Gill Plain and Susan Sellers (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2007), s. 2 
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k širší sociokulturní kritice, která byla hlavním smyslem jejich psaní. Do této kategorie patří 

především Simone de Beauvoirová a Kate Milletová.  

Začneme ironicky u Simone de Beauvoirové, jejíž kniha Druhé pohlaví začíná slovy: „Spor o 

feminismus  stál  mnoho  inkoustu,  nyní  je již skoro uzavřen: už o tom nemluvme.“27 

Představuje pro nás začátek, protože se jako první feministická teoretička obrací k literatuře, 

aby  na  ní  ilustrovala svoje myšlenky.  Dle Pavla Baršy28  formulovala  představu,  podle níž 

literatura,  stejně jako západní filozofie obecně,  počínaje Francisem  Baconem  a  René 

Descartem,  stojí na binárním protikladu mužského a ženského principu, přičemž muž 

představuje subjekt (který je aktivním tvůrcem a je spojován s rozumem, myslí, formou a 

kulturou),  zatímco žena představuje objekt (který je pasivním trpitelem a je spojován s 

vášněmi, tělesností, látkami a přírodou).29  Vyvrcholením tohoto dualistického myšlení 

západní filozofie pak měl být strukturalismus, přenesený z lingvistiky do antropologie Claude 

LéviStraussem. Ze snahy tento dualismus narušovat, nebo dokonce zcela zrušit, vznikla 

filozofie poststrukturalismu. 

Kniha  Druhé  pohlaví  inspirovala  Kate  Milletovou,30  která se již k literatuře obrací zcela 

účelově:  literatura  se  stává  materiálem,  na  kterém  má být ukázán „politický“ rozměr 

sexuálních vztahů, spočívající v tom, že muži jsou vždy dominantní a ženy vždy ovládané. 

Kate Milletová je také první, kdo podává definici „patriarchátu“31 – slova, které je u Simone 

de Beauvoirové využíváno spíše vágně.  

Prvním, kdo už skutečně zakládá  nový přístup na poli literární teorie,  a  ne  pouze  vlastní 

politický výklad určitých děl,  je  Judith  Fetterleyová,  která  v knize  The  Resisting  Reader 

kritizuje americký kánon za to, že v něm převažují knihy s mužskými hrdiny a že čtenářky 

jsou tím stavěny do pozice, kdy musí souhlasit s mužským hrdinou  a  postavit  se  tak  proti 

ženským postavám.32 Její přístup, definující novou metodologii, tzv. „čtení proti srsti“ nebo 

„vzdorné čtení“  (anglicky  misreading, tedy doslova „nesprávné čtení“),  bývá  citován  a 

aplikován dodnes. 

 
27 Simone de Beauvoir: Druhé pohlaví, přel. Josef Kostohryz (Praha: Orbis, 1966), s. 7. 
28 Barša (2002), s. 14. 
29 Barša (2002), s. 14. 
30 Plain and Sellers (2007), s. 9697. 
31 Kate Millett: Sexual politics (Chicago: University of Illinois Press, 2000), s. 2358. 
32 Judith Fetterley: The Resisting Reader: A Feminist Approach to American Fiction (Bloomington: Indiana 
University Press, 1978) 
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Ale autorky jako Kate Milletová a Judith Fetterleyová byly v 70. letech Elaine Showalterovou 

kritizovány za to, že jejich knihy se příliš soustředí na to, jak jsou ženy vnímány z pohledu 

mužů a nevěnují dostatečný prostor pohledu samotných žen. Proto Showalterová navrhla 

v knize A Literature of Their Own33 a později v eseji „Towards a Feminist Poetics“,34 že by se 

pozornost feminismu měla upírat k ženským autorkám, které píší pro ženy a o ženách. Zde se 

také zrodila snaha vytvořit nový literární kánon, který by zahrnoval práce ženských autorek.  

Zatímco ale Showalterová odmítala spojení feminismu s francouzskou filozofií, která podle ní 

odváděla pozornost od skutečně ženského psaní, autorky jako Helene Cixousová, Luce 

Irigarayová a Julia Kristeva, představitelky právě této filozofie, získávaly stále větší a větší 

vliv.  Také  jejich  cílem  bylo  obracet  se  k ženskému  psaní,  byly ale zároveň ovlivněny 

poststrukturalismem,  marxismem  a  lacanovskou  psychoanalýzou,  proto  je  lze  vnímat  jako 

autorky  stojící  na pomezí mezi diferenčním a poststrukturalistickým feminismem (Pavel 

Barša, od kterého jsme přejali toto rozlišení, je tak také vnímá35). Jak už jsme zmiňovali na 

začátku předchozí kapitoly, Mary Eagletonová tento kontrast nazývá kontrastem mezi anglo

americkou a francouzskou teorií a poznamenává, že jde vlastně o konflikt „realismu  s 

modernismem“.36  Zatímco  angloamerická feministická teorie požaduje, aby byly ženské 

postavy  v literatuře „vyobrazeny realisticky“, francouzská teorie odmítá samotnou realitu 

jakožto „konstrukt“  a namísto „osvobození pravé ženskosti“37    vidí  osvobození  v zavržení 

veškerých identit.38  

Následně dochází k roztříštění feminismu na menší proudy a směry podle sexuality (lesbický 

feminismus Adrianny Richové) nebo rasy (černošské feministky Alice Walkerová,  Gloria 

Jean Watkinsová zvaná ‚bell hooks‘,  indická  feministka  Gayatri  Spivaková).  Protože nejde 

z literárního hlediska o příliš významnou událost (ponechámeli stranou to, že každý z těchto 

nových směrů rovněž požaduje vlastní literární kánon a zabývá se autory s danou identitou), 

nebudeme se jimi blíže zabývat. 

Poslední významnou autorkou je Judith Butlerová, jejíž pojetí genderu vychází z německé a 

francouzské filozofie (ona sama říká, že je aplikací Nietzscheho na gender, se kterou by sám 

 
33 Elaine Showalter: A Literature of Their Own: British women novelists from Brontë to Lessing (Princeton: 
Princeton University Press, 1977) 
34 Elaine Showalter: „Towards a Feminist Poetics“, in: TwentiethCentury Literary Theory, A Reader, ed. K. M. 
Newton (New York: St. Martin's Press, 1988) 
35 Barša (2002), s. 18. 
36 Eagleton, (1991), s. 11. 
37 Eagleton (1991), s. 11. 
38 Eagleton (1991), s. 11. 
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Nietzsche  nesouhlasil39).  I když její dílo samotné nemá s literaturou nic společného, její 

přístup bývá velmi často citován v literární vědě, a proto je relevantní i pro nás. 

Z této krátké historie by mělo být zřejmé, jak těžké je odlišit jednotlivé proudy feminismu: 

první známku neshody mezi diferenčním a poststrukturalistickým feminismem můžeme 

postřehnout v odporu Showalterové vůči francouzské filozofii  a jako diferenční (nebo 

radikální) lze rovněž označit feminismus mnohých menších skupin (často protože mu jde o 

politickou reprezentaci dané skupiny, např. leseb nebo černošek, zatímco poststrukturalistický 

feminismus kritizuje „identitářství“ těchto skupin). Hlavní proud  feminismu ale už značnou 

dobu  vychází  z francouzské  filozofie  a  i  zdánlivě „nové přístupy“,  jako  byly  knihy  Judith 

Butlerové, mají na  jeho základní myšlenky minimální vliv, protože ho zpravidla pouze dále 

rozvíjejí. 

2.3 Genderové přístupy 

V neposlední řadě bychom ale neměli opomenout také takzvaný „genderový přístup 

k literatuře“, který lze chápat různými způsoby. V anglofonním prostředí se velmi často 

překrývá s feministickými přístupy,  a to především s feminismem  poststrukturalistickým 

(podle něj bývá, jak už jsme zmínili, tento směr nazýván i „genderovým feminismem“). 

K čemu vlastně dochází na poli „genderových přístupů“, je boj mezi radikálním feminismem 

(a jeho esencialistickým pojetím genderu) a poststrukturalismem (a jeho konstruktivistickým 

pojetím genderu). Genderové přístupy jako studia maskulinity nebo gay/lesbian studies nejsou 

pak ničím jiným než šířením poststrukturalistické filozofie od žen k jiným marginalizovaným 

skupinám, jak jsme již vysvětlovali výš (2.1), přičemž je v nich povětšinou zachován kritický 

aspekt40  typický pro feministické myšlení (např. představa patriarchátu, který tyto menšiny 

omezuje v jejich seberealizaci). 

V kontrastu k tomu, v českém prostředí, jak ještě budeme rozebírat později (4.1), existuje jistá 

snaha udělat z „genderu“ neutrálnější přístup, než kterým je v anglofonním prostředí, kde se 

ocitá pod přílišným vlivem radikálního a poststrukturalistického feminismu. 

2.4 Shrnutí 

V této části práce jsme se pokusili čtenáři představit tři hlavní proudy, na které lze rozdělit 

feminismus. Toto dělení je v první řadě nutné k tomu, aby čtenář jednotlivé feministické 

 
39 Butler (1999), s. 25. 
40 Slovo „kritický“ zde používáme ve smyslu kritické teorie Frankfurtské školy. 
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autory chápal a neměl dojem, že si protiřečí (tento dojem u feminismu velmi často vzniká, 

pokud laik nerozpoznává jednotlivé proudy a představuje si jednotný feminismus). Pod těmito 

třemi proudy rozumíme feminismus liberální, radikální a poststrukturalistický. Pokusili jsme 

se načrtnout filozofické tradice, ze kterých tyto směry vycházejí a jejich vzájemné vztahy. 

Na tento obecný úvod do feminismu jsme navázali stručnou historií feministické literární 

teorie, ve které jsme se opět pokusili rozlišit jednotlivé proudy feminismu a jejich vzájemné 

soupeření. Na všechny zde uvedené literární teoretičky bývá dodnes ve feministické literární 

teorii navazováno a odkazováno. Takzvané „genderové přístupy“ jsou dle našeho názoru 

v anglofonním prostředí doménou poststrukturalistického feminismu a jako takové je od něj 

nemá cenu odlišovat. V následující části se podíváme na konkrétní příklady feministické 

literárněvědné praxe.   
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3. Praxe feministických a genderových přístupů v anglofonním prostředí 

3.1 Dřívější kritika feministické praxe 

Před tím, než přistoupíme k problematickým otázkám v přístupu feministické literární  teorie 

k literatuře obecně, můžeme se podívat na to, jak se vyvíjela tato diskuze na menším a 

konkrétnějším poli. V 80.  letech  se  tímto polem stala oblast  literárního bádání  zaměřená na 

dílo Williama Shakespeara, když Richard Levin, profesor na katedře anglistiky na Newyorské 

státní univerzitě ve Stony Brooku,41  napsal článek „Feminist Thematics and Shakespearean 

Tragedy“, ve kterém zpochybnil východiska i závěry konkrétních feministických teoretických 

textů o Shakespearových tragédiích.42  O aféře, která se kolem tohoto článku rozhořela, se 

můžeme dočíst v knize Sira Briana Vickerse, profesora na univerzitě v Curychu, 

Appropriating  Shakespeare:  Contemporary  Critical  Quarrels  z roku  199343  (a  znovu  ve 

výňatku z tého  knihy  v antologii  Theory's  Empire  z roku  200544)  a  v článku Terrance 

Dunforda  z roku 1999,45 napsaného k desátému výročí dopisu, kterým feministky reagovaly 

na  Levinovu  kritiku.  Nejprve  se  ale  podívejme  na  to,  o čem  Levinův článek vlastně 

pojednával a co feministické literární teorii vytýkal. 

Levin se v úvodu svého článku k feministické literární teorii obrací s respektem a vysvětluje, 

na které konkrétní texty se zaměřil (na texty z let 19801982 vydané v konkrétní antologii a 

konkrétním časopise a  týkající se pouze  tragédií), přičemž zdůrazňuje, že jeho kritika nemá 

být vztahována na feministickou literární teorii obecně, ale pouze k těmto konkrétním textům 

a autorům.46 Jeho kritický přístup vychází z povědomí o takzvané „tematické literární teorii“: 

tento přístup k Shakespearově dílu, který dle Levina již vyšel z módy, měl ve zvyku 

interpretovat celé drama kolem „centrálního tématu“, kterým mohl být například konflikt 

„zdání a reality“ nebo „rozumu a vášně“. Feministická teorie nyní vypadá  jako  nová  verze 

tohoto „tematismu“: centrálním tématem se u ní stává konflikt mužského a ženského principu, 

přičemž se vždy jedná o konflikt dvou abstraktních ideálů, který může zuřit nejen  mezi 

 
41 Terrance Dunford, „“Dreadful thoughts”: The tenth anniversary of the Levin petition“. Academic Questions, 
roč. 12, 1999, s. 65–71. 
42 Richard Levin: „Feminist Thematics and Shakespearean Tragedy“, Publications of the Modern Language 
Association of America (PMLA), roč. 103, č. 2, 1988, s. 125138. 
43 Brian Vickers: Appropriating Shakespeare: Contemporary Critical Quarrels, (Yale University Press: New 
Haven and London, 1993) 
44 Brian Vickers: "Masters and Demons", In: Theory's Empire: An Anthology of Dissent. Ed. Patai, Daphne; 
Corral, Will H., (New York: Columbia University Press, 2005). 
45 Dunford (1999), s. 65–71. 
46 Levin (1988), s. 125. 
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postavami, ale i v jejich nitru a okolí.47 „Takže nás nepřekvapí,“ píše Levin, „že zdroj tragična 

v těchto studiích nevychází ze samotných postav, ale z jednoho ze dvou abstraktních ideálů, 

které tvoří strany tohoto konfliktu – ani nás nepřekvapí, až se dozvíme, která z obou stran je 

nakonec vždy vinna.“48  Načež pokračuje výčtem závěrů těchto studií:  za  rodinný  svár  v 

Romeovi a Julii může patriarchální společnost, Hamletova tragédie je  způsobena tím, že 

neposlouchá „svou vnitřní ženu“, která je zdrojem jeho nejbystřejších postřehů o patriarchální 

společnosti, Othello zabíjí Desdemonu, protože narušila patriarchální řád, Macbeth je ke 

svým zločinům dohnán svou machistickou mužností a tragédie Leara a Cordelie vychází z 

chování,  které  si  vynucuje  patriarchální společnost.49  Levin si žertem posteskne, kéž by 

postavy  v těchto tragédiích o tomto zdroji tragična věděly, aby nás na něj mohly 

přinejmenším ve svých posledních slovech upozornit (umírající Laertes by mohl Hamletovi 

přiznat, že za vše nese vinu patriarchát).50  

Je  samozřejmě pravdivé tvrdit, uznává  Levin,  že tragické  události,  kterých  jsme svědky, 

vycházejí ze společenské situace, ve které se odehrávají. To ale pouze znamená, že jsou tyto 

příběhy vázány právě na to prostředí, do kterého je Shakespeare zasadil: Learova tragédie by 

se  nemohla  odehrát  v Benátkách. Mužské a ženské vztahy tvoří důležitou součást těchto 

světů, nejsou ale primárními zdroji konfliktu. Learovo chování vůči Cordelii, které má být 

údajně inspirováno patriarchální normou, je vnímáno přítomnými šlechtici jako značně 

abnormální.51  Namísto  toho,  aby  byli  zdrojem  rodinného  sváru  v Romeovi  a  Julii,  se 

patriarchové obou rodů a benátský princ snaží konflikt ukončit (v konfliktu ale pokračuje 

proti jejich vůli mladší generace).52 Stejně jako je pravdivé tvrzení, že by k tragédiím nedošlo 

ve společnosti, kde by neexistoval patriarchát, tak by k nim ani nedošlo ve společnostech, kde 

by byl patriarchát mnohem mocnější, například takových, kde by Lady Macbethová byla 

naprosto poddána svému muži. A jeli  možno v tragédiích vinit ze smutných konců 

patriarchát, pak by snad měl v komediích být patriarchát oceňován za šťastné konce.53  

V další části svého článku přestupuje Levin od konkrétních problémů k zobecněním a pokouší 

se  nastínit  strategie,  které  feministické autorky využívají ke své „tematické“ kritice. První 

 
47 Levin (1988), s. 125126. 
48 "We will not be surprised to learn, therefore, that in these studies the cause of the tragedy is located not in the 
particular characters but in one of those two abstractions whose opposition constitutes the theme, nor will we be 
surprised to learn which one always turns out to be the guilty party.", Levin (1988), s. 126 
49 Levin (1988), s. 126127. 
50 Levin (1988), s. 127. 
51 Levin (1988), s. 127. 
52 Levin (1988), s. 128. 
53 Levin (1988), s. 128. 
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z nich  je  selektivnost:  autoři vybírají to, co se jim tematicky hodí (což je pochopitelné), 

mnohdy ale zacházejí již do neomluvitelné tendenčnosti, pokud ignorují ty části textu, které 

jsou  s jejich  tématem  v přímém konfliktu.54  Tak například všechny mužské postavy mají 

údajně ty samé záporné vlastnosti (které z nich dělají nositele patriarchálního řádu), i když se 

v dramatech přirozeně vyskytují pasáže, které od sebe jednotlivé postavy odlišují (ty  jsou 

ignorovány).55 Druhou strategií je ohebnost tématu – čehož se dopouštěla i dřívější tematická 

kritika – která může i kategorie jako „mužské“, „ženské“ nebo „patriarchát“ libovolně měnit, 

aby výsledek odpovídal předem dané tematické představě.56  

Levin feministické kritice přiznává i kladné stránky: je přesvědčen, že pomohla rozšířit naše 

chápání  ženských postav a zbavila nás dřívějších, misogynních interpretací,  bohužel však 

zároveň zavedla sexismus vůči mužským postavám a ve výsledku vlastně nedokáže ocenit 

tragičnost těchto tragédií, protože nedokáže sympatizovat s jejich hrdiny.57 V další části eseje 

poukazuje Levin na to, že tento sexismus vůči mužským postavám je z velké části založen na 

feministické  psychoanalýze,  totiž na tom, jak Freudovy myšlenky intepretovaly Dirothy 

Dinnersteinová, Nancy Chodorowová a Adrianne Richová. Feministická psychoanalýza všem 

mužům přičítá zcela identickou misogynii, pramenící ze strachu, že bude jejich mužnost 

„kontaminována“ ženskostí.58  Ženské postavy naopak žádné takové neurotické strachy 

nemají, téměř jako kdyby vůbec neměly podvědomí, a jsou feministickými teoretičkami 

oslavovány jako vzory lidství.59 

Když se po vyvrcholení děje fikční svět vrací do starých kolejí, jsou tito  teoretici zklamáni, 

protože ve výsledku byl jenom znovu obnoven patriarchát, který podle nich tragédii v první 

řadě zavinil.60  Tematická kritika dle Levina přehlíží, do jaké míry  je  dílo  formováno  svým 

žánrem:  nevidí rozdíl mezi komediemi a tragédiemi, protože obojí jsou pojednáními  o 

vztazích pohlaví (přičemž v komediích jsou šťastné konce, protože se ženám daří zkrotit 

mužskost, která v tragédiích způsobuje tragické konce).61 Levin přiznává, že ho překvapilo, 

když zjistil, že feministické teoretičky nejsou v konfliktu  se Shakespearem jakožto mužem, 

ale že se naopak snaží dokazovat, že jejich čtení se „shoduje s významem, který zamýšlel“.62 

 
54 Levin (1988), s. 128129. 
55 Levin (1988), s. 129. 
56 Levin (1988), s. 131. 
57 Levin (1988), s. 131. 
58 Levin (1988), s. 135. 
59 Levin (1988), s. 135136. 
60 Levin (1988), s. 132. 
61 Levin (1988), s. 133. 
62 „they all seem to assume that their interpretations correspond to his intended meaning.“, Levin (1988), s. 133 
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Podle Levina by ale bylo mnohem vhodnější –  a hodnotnější –  kdyby  se  jejich  přístup 

k literatuře raději pokusil induktivně popsat, jaké představy o mužích a ženách jsou 

v dramatech skutečně textově vyjádřeny a pak je teprve postavil do kontrastu k těm vlastním 

(přičemž by jasně dával najevo, které jsou které).63  

Na závěr svého textu  Levin poznamenává, že feministická teorie nepřekrucuje pouze 

Shakespearovy hry, ale  i  samotnou realitu: kdyby závěry, ke kterým rozebírané texty došly, 

byly pravdivé, znamenalo by to, že polovinu lidstva tvoří psychopati. Protože pro tato tvrzení 

neexistují důkazy, musíme usoudit, že pokud někdo těmto závěrům věří, pak jedině proto, že 

jim věřit chce. I když sám Levin dokáže pochopit, že se feministická psychoanalýza chce 

pomstít  psychoanalýze  freudovské tím, že převrátila její původní představy, že mužský 

sexuální  vývoj  je  standardní a ženský sekundární (podle ní je mužský sekundární, zatímco 

ženský standardní), příčetnější by jistě bylo obě teorie zavrhnout a podpořit skutečně vědecký 

výzkum, který by bral ohled na podobnosti i rozdíly mezi muži a ženami.64 

Tak tedy vypadala Levinova kritika publikovaná v roce 1988. Sir Brian Vickers zmiňuje, že 

první reakcí po jejím uvěřejnění byla kritika jednoho korespondenta, který obvinil obě strany 

– Levina i feministky – ze zaujatosti. (Vickers upozorňuje na to, jak nespravedlivé je takové 

obvinění, protože činí prakticky veškerou debatu zhola nemožnou.) V závěru tento 

korespondent pohlásil: „mužskost je nemoc. Naším problémem je kulturní pohlaví (gender), 

ne  biologické  pohlaví  (sex).“65  Levin  ve  své  reakci  na  tuto kritiku poukázal na to, že 

psychoanalytické teze vycházejí spíše z biologických představ.  

První kritické přijetí článku tak proběhlo poměrně hladce,  skutečný náraz přišel až 

v následujícím  roce  1989,  kdy  v lednovém čísle časopisu Publications  of  the  Modern 

Language  Association  of  America  vyšel dopis podepsaný dvaceti čtyřmi feministickými 

autory a autorkami. Terrance Dunford ve svém článku o této aféře poukazuje na to, že 

hromadné podepisování dopisu připomíná spíše petici a evokuje politickou agitaci mnohem 

více než vědeckou diskuzi.66 Obsahem dopisu nebylo vyvrácení Levinových tezí či vysvětlení 

původních teoretických úmyslů: dopis začínal tím, že profesora Levina obvinil z toho, že sám 

je vinen chybami, které vyčítá feministickému přístupu (selektivnost,  tematičnost, 

nepodložené dohady ohledně autorského záměru apod.), a že privileguje svůj oblíbený žánr 

 
63 Levin (1988), s. 134135. 
64 Levin (1988), s. 136. 
65 Vickers (1993), s. 435. 
66 Dunford (1999), s. 66. 
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tragédie, aniž by vzal v potaz, že feministická kritika odmítá uznávat tradiční žánry.67 Bylo 

mu vytýkáno, že kritizuje příliš rané feministické texty, třebaže jak poukazuje Dunford68 i jak 

sám Levin poznamenal na začátku svého článku,69 feministická literární teorie byla tou dobou 

již etablovanou disciplínou. Levin prostě nechápe, naznačil dopis, problémy nerovnosti a 

nespravedlnosti,  které  feministickou  literární  kritiku  v první řadě vyvolaly70  –  kdyby  je 

chápal, nemohl by proti ní nic mít. Následovalo obvinění, že útočí na feminismus obecně,71 a 

to  i přes to, že Levin na začátku svého článku výslovně prohlašuje, že tomu tak není72  (a  to 

dokonce natolik obšírně, že měl jeho editor dojem, že by mohl tuto pasáž poněkud zkrátit,73 

Levin ale trval na jejím zachování, protože se chtěl vyhnout právě tomuto obvinění). Většinu 

Levinových výhrad vůči feminismu signatáři dopisu jednoduše odmítli: například prý vůbec 

netvrdili, že zdrojem tragična je pouze patriarchát nebo role pohlaví, ale že „rozdíly pohlaví 

jsou historicky specifickými kulturními konstrukty (...) s ničivými dopady na postavy v 

dramatech, poddané za renesance, i na nás  a Levina  dnes.“74 Vše, co Levin v eseji napsal 

pozitivního o feminismu, signatáři přijali jako zaslouženou chválu,  s tím  spojenou  kritiku 

však  odmítli jako nesmyslnou, protože by chválených výsledků nebylo možno dosáhnout, 

kdyby nebyly odhalovány „strategie,  struktury,  psychologie  a  útlak  dominance,  kterou 

vládnou konkrétní mužské postavy.“75 Nakonec se dopis ohradil  i proti návrhu, který Levin 

nadhodil v závěru svého článku, aby se k lidskému vývoji přistupovalo vědecky a na základě 

důkazů, které přesvědčí všechny rozumné lidi bez ohledu na pohlaví nebo ideologii: „Zdá se, 

že si Levin není vědom, že to, co je vydáváno za „racionální“ v jednom historickém období 

může být zcela iracinální z pohledu  jiného  (...) a mnohé hrozné myšlenky a brutální činy si 

vyjednaly  souhlas  lidí  zcela přesvědčených o své vlastní racionalitě a o iracionalitě 

„kulturního Jiného“ (the cultural other).“76 Představa, že by „věda“ a „racionalita“ dokázaly 

vysvětlit lidský vývoj, aniž by do nich zasahovaly „nečisté“ koncepty jako pohlaví nebo 

 
67 PMLA, roč. 104, č. 1, 1989, s. 7779. 
68 Dunford (1999), s. 70. 
69 Levin (1988), s. 125. 
70 Vickers (1993), s. 436. 
71 PMLA, roč. 104, č. 1, 1989, s. 7779. 
72 Levin (1988), s. 125. 
73 Levin (1988), s. 125. 
74„gender difference is a historically specific cultural construct with diverse forms and representations and 

damaging consequences for characters in plays, subjects in the Renaissance, and for us — and Levin — today.“ 

PMLA, roč. 104, č. 1, 1989, s. 7779. 
75 „the strategies, structures, psychologies, and oppressiveness of the domination that particular male characters 

enact“. PMLA, roč. 104, č. 1, 1989, s. 7779. 
76 „Levin seems unaware that what passes for 'rationality' in a particular historical moment is likely to look 
irrational from the perspective of another", (...) „many dreadful thoughts and brutal deeds have compelled the 

assent of people fully convinced of their own rationality and the irrationality of a cultural other", PMLA, roč. 
104, č. 1, 1989, s. 7779. 
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ideologie, „byla osvícenským snem, který se již před dlouhou dobou změnil v noční můru“.77 

Zde zjevně signatáři dopisu čerpali z myšlenek Theodora W. Adorna a Maxe Horkheimera, 

kteří se ve své knize Dialektika osvícenství z roku 1947 pokusili z hororů druhé světové války 

obvinit myšlenky osvícenství.78  Feministická literární teorie tak měla být obhájena tou 

nejpřepjatější mravní argumentací, kterou si vůbec lze představit. Levin ve své odpovědi na 

tuto kritiku reagoval pobavenými slovy: „Brutálních činů se rovněž dopustili i lidé, kteří 

věřili, že tím šíří rovnost a spravedlnost, to ale zjevně nebrání signatářům v tom, aby se jich i 

nadále dovolávali.“79 Dopis končil tím, že jeho autoři vyjádřili „zmatek a odpor nad tím, že 

Richard Levin udělal úspěšnou akademickou kariéru za pomoci reduktivních technik  této 

eseje“80  a vyčetli časopisu PMLA, že jeho text vůbec publikoval. Smyslem tohoto textu 

nebylo odpovědět Levinovi, usuzuje Terrance Dunford, ale zastrašit veškerou opozici.81 

Levin ve své odpovědi poukázal na to, že útoky na jeho kariéru by měly být pod úroveň 

signatářů dopisu. Po jeho odpovědi ale – jak píše Vickers – hádka „zuřila dál v novinách, na 

konferencích a v knihách.“82  Na jedné konferenci, uspořádané za účelem diskuze mezi 

profesorem Levinem a jeho dvaceti čtyřmi oponenty, prohlásil kupříkladu Levinův kolega 

z Newyorské státní univerzity, že „Levinovy rétorické taktiky (...) lze charakterizovat pouze 

jako  jedny  z nejregresivnějších a nejnenávistnějších ideologií v akademické obci.“83 

Organizátor  této  konference  také  přiznal, že některé z pozvaných feministických teoretiček 

odmítly účast, protože „nechtěly Levinovým argumentům dodat na důvěryhodnosti tím, že by 

se jimi zabývaly.“84 Dunford dochází k závěru, že celá aféra jasně ukázala, jak se během 70. a 

80. let americká literární teorie proměnila v politický aktivismus.85 Na konferenci v roce 1990 

sice profesor Levin nabídl svým oponentům smír,86  Vickers  ale  ve  své  knize  z roku  1993 

soudí, že neměl nikdy šanci uspět.87 

 
77 PMLA, roč. 104, č. 1, 1989, s. 7779. 
78 Theodor W. Adorno, Max Horkheimer: Dialektika osvícenství (Praha: OIKOYMENH, 2009) 
79 „Of course brutal deeds have also been committed by people convinced they were promoting equality and 

justice, yet that does not prevent the signers from invoking those values.“ PMLA, roč. 104, č. 1, 1989, s. 7779. 
80 „We are puzzled and disturbed that Richard Levin has made a successful academic career by using the 
reductive techniques of this essay", PMLA, roč. 104, č. 1, 1989, s. 7779. 
81 Dunford (1999), s. 68. 
82 Vickers (1993), s. 437 
83 "Levin's rhetorical tactics... can only be characterized as some of the most regressive and hateful ideologies in 
the academy.“, citováno v Dunford (1999), s. 68. 
84 „because of a conscious decision not to lend credence to Levin's arguments by engaging them.“, citováno v 
Dunford (1999), s. 70. 
85 Dunford (1999), s. 71. 
86 Vickers (1993), s. 437. 
87 Vickers (1993), s. 437. 
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Tím jsme shrnuli kritiku Richarda Levina, možná můžeme ale ještě doplnit, že sám Brian 

Vickers ve své knize Appropriating Shakespeare: Contemporary Critical Quarrels kritizuje 

různé  teoretické přístupy k Shakespearovi včetně feministického. V této své kritice vědomě 

vychází  i  z  Levina, přidává však vlastní poznatky. Protože předmětem této práce je kritika 

feministické literární teorie, jistě nebude na škodu, podívámeli  se  nejprve,  jak právě tuto 

kritiku provádí  také Vickers. Nedostatky  feministické  literární  teorie  rozebírané v této práci 

budou sice zaměřeny obecněji, v některých aspektech se ale budou s již uvedenými kritikami 

překrývat, protože jisté zásadní problémy feministické literární teorie zůstávají stále stejné. 

Vickers zahajuje svoji kritiku tím, že rozlišuje mezi feminismem jakožto politickým hnutím, 

které dle jeho názoru slouží hodnotným cílům, a zpolitizovanou literární teorií.88  Pouze 

zpolitizovaná literární teorie je předmětem jeho kritiky: taková literární teorie totiž může 

zcela  selhávat  jako  literární  teorie  –  buď bude nezajímavá, nebo dokonce pokroucená a s 

nejvyšší pravděpodobností nám nepoví nic o tom, jak je dílo vystavěno,  jak  pracuje  se 

zápletkou  a  s jazykem,  jakých  dosahuje  kvalit  z hlediska  kreativity  a  imaginace,  nebo  jaké 

zaujímá mravní postoje ohledně jiných problémů.89  Zpolitizovaná literární teorie většinou 

slouží k tomu, aby skrze ni mohl její autor vystavovat čtenářům „na obdiv“ svoje vlastní 

mravní postoje.90 Má tendenci zpolitizovat každý aspekt díla a ignorovat nepolitické aspekty, 

takže někteří autoři dokonce tvrdí, že všechny texty jsou politické, což je tvrzení, které nelze 

vyvrátit  (protože jakékoli popření  politickosti  je  interpretováno  jako  politické).  Vickers  je 

přesvědčen, že některé texty jsou politické, zatímco jiné nejsou, nebo jsou politické pouze 

nepatrně. Stejně jako by nedávalo smysl hledat v každém textu náboženskou dimenzi, nemá 

smysl hledat politickou.91  

Na rozdíl od Levina, který svou kritiku vztahoval pouze ke konkrétním textům a autorům, je 

Vickers přesvědčený, že feministická literární teorie (přinejmenším v rámci  studia 

Shakespearových děl) již dospěla do takového stádia, kdy je možné ji kritizovat jako celek.92 

Na základě myšlenek feministické autorky Carol Neelyové definuje Vickers tři směry 

feministické literární teorie.  

 
88 Brian Vickers: „Feminist Stereotypes: Misogyny, Patriarchy, Bombast“, In: Appropriating Shakespeare: 
Contemporary Critical Quarrels, (Yale University Press: New Haven and London, 1993), s. 325371. 
89 Vickers (1993), s. 326. 
90 Vickers (1993), s. 326. 
91 Vickers (1993), s. 326. 
92 Vickers (1993), s. 327. 
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První směr vychází z feminismu jakožto politického hnutí: feministky se v literárních dílech 

snaží nacházet vlastní zkušenosti z politického boje, oslavují tedy „mužské“ kvality  u 

hrdinských ženských postav (agresivitu, sílu, důvtip a  sexuální  promiskuitu),  se  kterými  se 

identifikují. Vlastně tím ale pouze převracejí tradiční stereotypy. Tento přístup nedokáže 

ocenit ženy,  které  bojovné  nejsou, a často navíc nedokáže zachytit, jaký vlastně mají jím 

obdivované ženské postavy vztah k mužům,  hrdinky  jsou  oslavovány  jakoby  ve  vakuu, 

odtrženy od své konkrétní situace, kultury, společnosti atd..93  

Druhý přístup vychází z  feministické sociální historie: zaměřuje se na patriarchát a snaží se 

ukazovat, jak jsou ženské postavy limitovány politickými, ekonomickými, rodinnými a 

psychologickými strukturami. Sociální teorii čerpá především z Claudea LévihoStrausse  a 

Lawrence Stonea. Tento přístup má ale tendenci přehánět útlak patriarchátu, který vyobrazuje 

jako příliš jednolitou a neohebnou strukturu a přehlíží svobodu ženských postav a jejich vliv 

na okolí.94   

Třetí směr vychází  z psychoanalýzy: snaží se vysvětlovat, jaké důvody mají muži a ženy 

k tomu, aby se chovali tak, jak se chovají. Tak například misogynie je u mužů způsobena 

jejich strachem z feminizace, idealizace žen naopak pomáhá mužům překonat strach z vlastní 

sexuality. Carol Neelyová je sama představitelkou tohoto přístupu a proto nevidí jeho slabiny 

a  není si ani vědoma, že vlastně vychází z psychoanalýzy,  v níž  rozpoznal myšlenkové 

východisko  tohoto přístupu až Vickers.95  Vickers  cituje  feministku  Lynde  E.  Booseovou, 

která v roce 1987 odpověděla na kritiku, která feministické teorii vyčítala, že vychází pouze 

z psychoanalýzy a ignoruje historický kontext literárních děl, prohlášením, že ignorování 

historie slouží feministickému cíli osvobození žen: moderní čtenář má v textu najít utiskující 

rodinné a sexuální vztahy, aby je pak mohl začít měnit.96 

Vickers poukazuje na to, že si feministické teoretičky zřídkakdy kladou otázku, zda 

Shakespeare ve svých hrách skutečně prezentuje materiál vhodný k sociohistorické analýze: 

ukazuje nám skutečně postoje své společnosti nebo sebe samého vůči ženám? Nedává smysl 

zvažovat žánr a dramatické konvence, se kterými pracuje? Spíše než těmto otázkám bývá 

mnohem více pozornosti věnováno otázce, zda v Shakespearově době existoval feminismus. 

 
93 Vickers (1993), s. 327328. 
94 Vickers (1993), s. 328. 
95 Vickers (1993), s. 328329. 
96 Vickers (1993), s. 329. 
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Vickers  s potěchou uvádí, že na tuto otázku existuje široké spektrum odpovědí: od 

optimistických až po zcela zamítavé.  

Vickers dále rozděluje typy feministické literární teorie do dvou kategorií: jeden druh textů se 

pokouší o literárněhistorickou analýzu, druhý se naopak historii vyhýbá a po vzoru americké 

Nové kritiky pracuje čistě s textem.  

U historizujícího přístupu Vickers poukazuje na to, že feminismus vychází ze zastaralých 

závěrů: Lawrence Stone, jenž jím bývá hojně citován jakožto historik zabývající se rodinnými 

vztahy rané moderní Anglie, měl ve svých závěrech množství chyb. Jeho názory již byly 

vyvráceny celou řadou jiných historiků.97 Na základě Stonea tedy feministická literární teorie 

z konfliktů viní muže nebo patriarchát98 (jak zmiňoval i Levin99) a to i tehdy, když je krutost a 

bezohlednost záporných postav zcela individuální.100 Podobně jako Levin poukazuje i Vickers 

na to, že se tím ztrácí individualita jednotlivých postav a naše schopnost soucítit s hrdiny 

těchto dramat. 

Druhým velkým tématem historicky zaměřené kritiky je misogynie: feministická literární 

teorie označuje všechny mužské postavy, které údajně jednají pod vlivem patriarchátu, jako 

misogynní. Tuto misogynii následně vysvětluje pomocí psychoanalýzy  jako  projekci  jejich 

vlastních problémů na druhé. Vickers ale ukazuje, že misogynie má v Shakespearově díle 

jasně vymezené důvody. Zaprvé, muži se misogynii vyznačují vždy tehdy, pokud podezřívají 

ženy z nevěry, což dělají někdy na základě pravdy, jindy pouhé  domněnky.  V případech 

Hamleta a Leara jde o pravdivé podezření, ospravedlněné okolnostmi: v Learově případě jeho 

prvotní podezření vůči dcerám slouží jako předzvěst, neboť se v závěru hry osudově naplní. 

Pokud se jedná o obvinění na základě domněnky, pouze v případě Othella  dochází 

k tragickému následku, ve všech ostatních případech se jedná o zápletky typické pro komedie, 

které se nakonec vždy šťastně rozuzlí. Pokud začne mužská postava svou misogynii příliš 

rozvíjet,  čímž na sebe přijme archetypickou  komickou  roli  misogyna,  je  zanedlouho 

zesměšněna, ať už slovy jiné postavy jako Troilus,101  nebo  vlastními  výroky  jako  Ford.102 

Vickers  cituje  profesorku  Woodbridgeovou,  která  se  dramatickou  rolí  misogyna  zabývala  a 

 
97 Vickers (1993), s. 332335. 
98 Vickers (1993), s. 332. 
99 Levin (1988), s. 126. 
100 Vickers (1993), s. 337. 
101 Vickers (1993), s. 338. 
102 Vickers (1993), s. 339. 
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doložila, že smyslem této role je misogynii vyvracet a obhajovat ženy.103 (A k podobné tradici 

patří i obrany žen, které se nám dochovaly v anglické renesanční próze: jedná se o rétorická 

cvičení, obhajující charakter žen na základě literárních exempel.104) Historická fakta tudíž 

nepodporují feministický narativ, některé feministky však tato data úmyslně překrucují nebo 

skrývají, aby mohly pokračovat ve své politice. Jiné mají tendenci se od historie odvrátit. 105 

Feministická  literární  teorie,  která  se  „novokriticky“ pokouší pracovat pouze s textem, 

mnohdy upadá v omyl hned na samotném začátku, protože její první chybou bývá, že textu 

nerozumí: Vickers poukazuje na to, že kvůli nedostatečné znalosti starší angličtiny nacházejí 

někteří autoři při interpretaci v Shakespearových  hrách  sexuální  podtexty,  které  se  v nich 

nevyskytují.106  Tyto přístupy taky zpravidla nemívají pochopení  pro  divadelní  konvence  a 

soudí vše, od chování postav po zápletky příběhů, jako kdyby se jednalo o naturalistický 

román 19. století. 

Jedním  z velkých  témat  feministické  shakespearovské literární teorie je problém převlékání 

(crossdressing), kdy se postavy mladých žen, které v renesanční Anglii typicky hráli chlapci, 

převlékají za muže. Literární teorie zde zavádí dle Vickerse bolestně moderní a anachronické 

termíny  transvestitismu  a  androgynie.  Genderová  kritika  má  ve  zvyku  oslavovat  toto 

přestrojování za opačné pohlaví jako způsob narušování kulturní kategorie genderu,107 které 

má vést k „osvobození“. Vickers argumentuje, že tím jsou do středu pozornosti stavěny zcela 

okrajové  tendence moderní kultury, které drtivé většině obecenstva tehdy (a ani dnes) nic 

neříkají.108  

Vickers cituje esej Jean Howardové o postavě Olivie z komedie Jak se vám líbí. Tato postava 

je jakožto bohatá vdova údajně „hrozbou pro hierarchický genderový systém“ a tak je 

„potrestána“ tím, že se zamiluje do Violy, přestrojené za chlapce. Taková interpretace ale 

vyžaduje, abychom se společně s Howardovou domnívali, že vdovy se nacházely v příliš 

„mužské“ pozici (protože byly paní svého vlastního domu),  namísto  toho,  abychom  je 

jednoduše přijímali jako běžnou součást společnosti, jako to dělá Shakespeare.109  Oliviino 

zamilování se do Violy slouží jako komická zápletka, ale není žádným „trestem“. Olivie je na 

 
103 Vickers (1993), s. 340. 
104 Vickers (1993), s. 341. 
105 Vickers (1993), s. 341342. 
106 Vickers (1993), s. 343. 
107 Vickers (1993), s. 345. 
108 Vickers (1993), s. 344. 
109 Vickers (1993), s. 346. 
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konci hry odměněna Sebastianem, který přijme její vyznání lásky, což ale Howardová vůbec 

nezmiňuje, možná proto, soudí Vickers, aby tato fakta nevyvrátila její tezi.110 

Zřejmě na základě psychoanalýzy má feminismus tendenci přemýšlet nad vším na základě 

rodinných vztahů, a proto se často v těchto kritikách vyskytují zobecňující tvrzení, vyčítající 

Shakespearovi buď nedostatek postav matek, nebo otců. I zde se vyskytuje problém přehlížení 

pravých motivací postav: tragédie jsou údajně způsobeny špatnými vztahy s rodiči nebo jejich 

absencí (např. Ofélie se údajně zblázní, protože její otec je příliš přísný – ve skutečnosti se 

zblázní, protože její otec zemře Hamletovou vinou).111 Tak je jedním ze základních problémů 

feministické literární kritiky to, že přehlíží části příběhů, o kterých  mluví,  a  tím  selhává 

v první řadě jako literární interpretace.112  

Jedním z obzvláště nepřijatelných výsledků této kritiky je podle Vickerse tendence přehlížet 

nemravné chování: ve své snaze připsat mužům všechno zlo a ženám všechny ctnosti113 mají 

například feministické teoretičky tendenci obhajovat Hamletovu  matku  Gertrudu114  nebo 

Lady Macbethovou.115 Při interpretaci dramatu Othello se do středu pozornosti dostává vztah 

Othella a Desdemony do té míry, že z příběhu opakovaně mizí Iago, který je ovšem klíčovou 

postavou, chcemeli děj správně pochopit.116 

Jako mnoho jiných kritiků z 90.  let uzavírá Vickers svůj text konstatováním, že feminismus 

60. let byl ve svém záměru příliš omezený, a vyslovuje naději, že pokud se pozornost 

feminismu rozšíří o další aspekty (rasu, třídu, sexualitu, apod.),  postupně se od radikality 

dostane až k vyváženému přístupu, který může „zbavit naši společnost a naši kulturu 

nespravedlnosti“.117  V termínech,  které  jsme  definovali  v první  kapitole  (1.1)  bychom  tedy 

mohli říct, že Vickers vkládal velké naděje v rozvoj poststrukturalistického feminismu, který 

měl umírnit feminismus radikální. Tato naděje se nakonec ukázala být příliš optimistická, jak 

budeme  dále  dokazovat  v praktické části této práce, protože se v ní zabýváme některými 

z nejnovějších  feministických literárněvědných textů, z nichž většina je inspirována 

poststrukturalistickým  feminismem,  který  je  v dnešní době nejrozšířenější. I přes to, že již 

 
110 Vickers (1993), s. 346. 
111 Vickers (1993), s. 349. 
112 Vickers (1993), s. 350. 
113 Vickers (1993), s. 351. 
114 Vickers (1993), s. 352353. 
115 Vickers (1993), s. 353354. 
116 Vickers (1993), s. 354358. 
117 Vickers (1993), s. 370. 
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vycházejí  z toho  feministického proudu, ke kterému Vickers upíral své naděje, nejsou tyto 

texty schopny vyvarovat se dezinterpretací, před kterými je varoval. 

3.2 Feministická praxe 

V následující části práce již přikročíme k samostatné  analýze  vybraných  feministických 

literárněvědných textů. Vybrané autorky a články považujeme za reprezentativní, neboť vyšly 

ve významných literárněvědných příručkách a jako takové by měly sloužit nejširší veřejnosti 

k pochopení daných autorů a jejich děl.  

3.2.1  Nesprávná práce s textem 

Ellen Pollaková je autorkou kapitoly „Gender and fiction in Moll Flanders and Roxana“ v The 

Cambridge Companion to Daniel Defoe. Jeden z argumentů jejího výkladu spočívá v tom, že 

poukazuje na to, že příběhy Defoeových hrdinek, Moll Flandersové a Roxany, jsou odlišné od 

příběhu jeho hrdiny Robinsona Crusoe. Konkrétně říká: „Zdá se, jako kdyby samotná snaha o 

ekonomický úspěch a nezávislost byla ze své podstaty pro ženu [morálním] přestupkem.“118 

Soběstačný muž se –  dle  slov  Jamese  Joyce  o  Robinsonu  Crusoeovi  –  stane čímkoli, co 

potřebuje, architektem, truhlářem, brusičem nožů a tak dále, „soběstačná žena,“ dodává Ellen 

Pollaková, „se stane děvkou a zlodějkou. Žena, ponechána sama sobě a nespoutána mužskou 

autoritou, je duševně i fyzicky pošpiněna.“119 

Následně ve svém článku zjevně za pomoci terminologie Michela  Foucaulta  nebo  Judith 

Butlerové („unruly body“) Pollaková popisuje texty obou knih, jako kdyby v nich byla jakási 

vrozená ženskost –  jednoduše proto, že hlavními hrdinkami obou knih jsou ženské postavy. 

Tato vrozená ženskost je jaksi autonomní, je schopna bojovat proti fiktivním editorům, kteří 

v sobě mají naopak vrozenou mužskost. Pollaková tím vytváří dojem,  jako kdyby autorkou 

„autobiografického“ románu o Moll Flandersové skutečně byla jakási Moll Flandersová, jejíž 

text se Daniel Defoe pouze marně pokusil „zkrotit“ skrze fiktivní roli editora.  

Co se vlastně odehrává ve  studii  Pollakové, nejlépe osvětlíme, když její článek srovnáme 

s jiným  textem  z téhož zdroje,  „Defoe and criminal fiction“ od Hala Gladfeldera, který se 

zabývá  stejnými  romány  jako  studie  Pollakové,  ale  na  rozdíl  od  ní  ne  z hlediska  genderu, 

 
118 „It is as if the very quest for economic mastery and autonomy is itself fundamentally transgressive for a 

woman.“ Ellen Pollak: „Gender and fiction in Moll Flanders and Roxana“, in: The Cambridge Companion to 
Daniel Defoe, ed. John Richetti (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), s. 139157. 
119 „The selfreliant woman becomes a whore and a thief. A woman on her own, uncontained by the neutralizing 
force of male authority, is spiritually and materially tainted.“ Pollak (2008), s. 139157. 
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nýbrž žánru. Vysvětlení obou románů, které podává  Gladfelder,  je  na  rozdíl  od  textu 

Pollakové mnohem srozumitelnější. Gladfelder začíná tím, že  Defoeovy  kriminální  romány 

nejprve  zasadí  do širokého kontextu všeobecně známé londýnské kriminality a pokusí se 

vystihnout  Defoeovy  dojmy  z této  kriminality.120  Následně jsme seznámeni s tím,  jak 

v Defoeově době vypadal žánr kriminálního románu a s Defoeovými záměry při psaní těchto 

děl (smyslem mělo být čtenáře od zločinu odstrašovat, i když sám Defoe byl nakonec 

zklamán, protože si uvědomoval, že čtenáři si kvůli svému přízemnímu vkusu čtení o zločinu 

naopak užívají). Nakonec se Gladfelder podrobně zabývá každým z Defoeových kriminálních 

románů,  mezi které, možná poněkud překvapivě, zahrnuje i Robinsona  Crusoe.121  To  je 

relevantní detail, protože Pollaková, jak jsme již uvedli výše, považuje Robinsona Crusoe za 

úspěšného muže, který stojí v ostrém kontrastu k „padlým ženám“, kterými se v průběhu 

svých příběhů staly hrdinky Moll a Roxana. Gladfelder zde žádný kontrast nevidí: všichni tři 

hrdinové se za začátku svých příběhů proviní  porušením nějakého zákona  nebo 

neuposlechnutím nějaké autority a všichni tři kvůli tomu skončí v situaci,  kdy  se  musí 

spoléhat jenom sami na sebe.122  

V jedné části svého článku Pollaková poukazuje na to, že předmluva, kterou Daniel Defoe 

napsal  k dílu  Colonel  Jack,  je zásadně odlišná od předmluvy k Moll  Flandersové.  Zatímco 

předmluva k románu  Colonel  Jack  je  krátká,  bezstarostná  a  –  jak  se  v ní píše  –  vlastně 

zbytečná, předmluva k Moll  Flandersové  je  plná  pochyb  a  nervozity.123  Pollaková  dochází 

k závěru, že je tento rozdíl založen na pohlaví obou postav. Mužské postavě údajně fiktivní 

postava editora důvěřuje: „předpokládá se, že hrdinavypravěč je důvěryhodným svědkem [v 

otázce] vlastní existence a spolehlivosti“,124 zatímco příběh ženské postavy je natolik hanebný 

a společensky nepřijatelný, že připomíná „striptease“.125  

Gladfelder  stejně jako Pollaková  uznává, že příběhy Moll Flandersové a Colonela Jacka si 

jsou do jisté míry velmi podobné a dopodrobna vyjmenovává všechny hlavní body, ve kterých 

se oba příběhy shodují. Tento předpoklad je  nutný  k tomu,  aby  mohla  Pollaková tvrdit, že 

jediný důvod pro to, proč  jsou jejich příběhy vnímány a prezentovány autorem v předmluvě 

 
120 Hal Gladfelder: „Defoe and criminal fiction“, in: The Cambridge Companion to Daniel Defoe, ed. John 

Richetti (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), s. 6483. 
121 Gladfelder (2008), s. 6483. 
122 Gladfelder (2008), s. 6483. 
123 Pollak (2008), s. 139157. 
124 „the heronarrator is presumed to be a reliable witness to his own existence and veracity“, Pollak (2008), s. 

 139157. 
125 Pollak (2008), s. 139157. 
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tak rozdílně,  je dán pohlavím postav. Pak ale Gladfelder poukáže i na to,  v čem pro Defoa 

spočívala jejich základní rozdílnost:  

„(...) každý z těchto elementů zápletky zaujímá zcela jiné místo v příběhu, v mravním 

a sociálním vývoji, každého z protagonistů. Fáze jejich životů, kdy se kupříkladu živí 

zločinem,  sdílejí u obou mnoho konkrétních detailů co do událostí a okolností, ale 

z praktického a imaginativního hlediska vlastně Moll a Jack prožívají zločin téměř 

protikladně.“126  

Jack nechápe význam peněz a majetku, jako zločinec se naučí přežívat, ale nikdy nepřestane 

být laskavý, což mu nakonec pomůže se zločinu vzdát, když si uvědomí důsledky svých činů. 

Když kvůli ztroskotání lodě přijde o všechny své zločinem vydělané peníze, je tomu nakonec 

rád. Moll je oproti tomu mnohem komplexnější postavou: když se v již poměrně pokročilém 

věku obrátí na dráhu zločinu, začne si ho užívat; na rozdíl od Jacka nezažije moment osvícení 

a zřeknutí se  hříchu, naopak v činnosti  pokračuje, dokud není chycena a  její šťastný konec 

není dán jejím obrácením k dobru, ale tím, že je schopna se vykoupit na svobodu. Na základě 

tohoto srovnání by mělo být zcela jasné, proč vyvolával příběh Moll v  Defoeovi  takové 

rozpaky. A dokázali  jsme  také pomocí analýzy samotných textů, že se Pollaková mýlila ve 

svém základním předpokladu, že jediným, čím se Moll a Jack od sebe liší, je jejich pohlaví. 

Konečně můžeme poznamenat, že jak Gladfelder, tak i Pollaková si všímají toho, že pro Moll 

i Roxanu bylo v jejich době obtížné žít nezávisle: jejich životy byly do  jisté míry ovládány 

tím,  koho  si  vezmou  za manžela. Zatímco ale u Pollakové  je  tento  fakt  nepochopitelnou 

nespravedlností, Gladfelder tyto skutečnosti uvádí do kontextu doby a celého Defoeova díla: 

v pozdější  tvorbě Defoe velmi ostře kritizoval „sňatkový trh“ (marriage market), ve kterém 

nehraje žádnou roli láska, ale pouze politické a obchodní zájmy.127  Zatímco  Pollaková  je 

přesvědčena, že jediným, kdo reflektuje  jejich skutečné společenské postavení, jsou Moll a 

Roxana  samy,128  poukazuje Gladfelder na to, že společenská kritika byla Defoeovým 

záměrem a že problémy obou žen jsou vyobrazeny záměrně  tak, aby přinutily čtenáře 

k zamyšlení.129  

 
126 „Yet each of these plot elements occupies a very different place in the respective histories, the moral and 
social progress, of the two protagonists. The criminal phases of each character's life, for example, share many 
specific details of incident and setting, but practically and imaginatively Moll and Jack experience criminality in 
almost contrary ways.“, Gladfelder (2008), s. 6483. 
127 Gladfelder (2008), s. 6483. 
128 Pollak (2008), s. 139157. 
129 Gladfelder (2008), s. 6483. 
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3.2.2  Nesprávná práce s kontextem 

Catherine Watersová je autorkou článku „Gender, family, and domestic ideology“ pro The 

Cambridge  Companion  to  Charles  Dickens. Účelem jejího článku je mimo jiné ukázat, že 

Dickensova próza „se účastnila širšího kulturního dialogu o rodině a pomohla  formovat 

rozdíly mezi pohlavími a třídami, které byly základem pro fungování viktoriánské ideologie 

domácnosti“.130  Tato  ideologie  domácnosti  (domestic  ideology), která je zmíněna i 

v samotném titulu článku, je jednou ze základních myšlenek celého textu:  autorka  se  k ní 

opakovaně vrací a na jejím základě soudí jednotlivé postavy z Dickensových děl.  

Základním problémem tohoto článku je ovšem to, že Watersová nikdy necituje žádný 

autoritativní zdroj, ze kterého svoji představu „ideologie domácnosti“ přejala, kromě 

jediného, ke kterému se dostaneme záhy. Je nám řečeno, že základními kameny této ideologie 

středostavovských viktoriánských rodin byla „charakterizace domova jakožto enklávy rodinné 

harmonie a vřelosti, na niž dohlíží žena jakožto ztělesnění ideálu domácnosti“.131 Rovněž se 

součástí této ideologie zdá být „idealizace domova“ 132 a „posvěcení domácího krbu“,133 které 

v sobě zahrnují i „ideologii oddělených sfér“134,  totiž sféry „veřejné“ a sféry „soukromé“, 

přičemž ženy byly spojeny se soukromou domácí sférou a muži s veřejnou sférou obchodu a 

průmyslu.  

Jenom jeden jediný text autorka zmiňuje jako autoritativní zdroj: přednášku Johna Ruskina 

„Of Queens‘ Gardens“,  která  je  podle  Watersové  „locus  classicus  textů o ideologii 

domácnosti“.135  Můžeme se tedy domnívat, že Ruskin je považován za představitele této 

ideologie a jeho myšlenky jsou myšlenkami této ideologie.  Přinejmenším Watersová  tento 

dojem vytváří. Právě k vyvrácení tohoto dojmu ale vyšla v roce 2002, sedm let před tím, než 

vyšel The  Cambridge  Companion  to  Charles  Dickens,  který obsahuje i článek Watersové, 

sbírka esejů Ruskin and Gender od autorů Dinah Birchové a Francise O'Gormana. Anotace 

monografie Ruskin and Gender, jako kdyby přímo odpovídala Watersové, zní: „Po mnoho let 

 
130 „his fiction participated in a larger cultural discourse about the family and helped to form those gender and 

class differences which were fundamental to the workings of Victorian domestic ideology.“, Catherine Waters: 
„Gender, family, and domestic ideology“, in: The Cambridge Companion to Charles Dickens, ed. John O Jordan, 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2009), s. 120135. 
131 „The characterization of the home as an enclave of family warmth and harmony and its superintendence by a 

woman who embodies the domestic ideal are key elements in the ideology of the Victorian middleclass 
family.“, Waters (2009), s. 120135. 
132 Waters (2009), s. 120135. 
133 Waters (2009), s. 120135. 
134 Waters (2009), s. 120135. 
135 „John Ruskin, for example, in what has become a locus classicus in accounts of domestic ideology  his essay, 
"Of Queens' Gardens"“ Waters (2009), s. 120135. 
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byl Ruskin považován za, přinejlepším, konzervativního myslitele ve věci sociálních rolí 

pohlaví. V nejhorších případech byla jeho přednáška „Of Queens‘ Gardens“ považována za 

locus classicus viktoriánského patriarchálního útlaku. Tyto eseje podobné představy vyvracejí 

a prezentují širokosáhlé přehodnocení Ruskinova postavení ve vztahu k sociálním  rolím 

pohlaví (gender) a nabízejí nové perspektivy ve stále pokračujících debatách na téma pohlaví 

v době viktoriánské i v naší vlastní.“136 Tak se například v eseji „The Feminist Origins of ‘Of 

Queens’ Gardens’“ od Lindy H. Petersonové dozvíme, že Ruskinova přednáška byla ve své 

době vnímána jako „útok na tradiční hodnoty“137  a i nejprogresivnější časopisy označovaly 

Ruskinovy představy za neuskutečnitelnou utopii. John Ruskin myšlenky prezentované ve své 

přednášce přejal od  Anny Jamesonové, která se společně s kroužkem svých  žákyň snažila 

prosadit stejné vzdělání pro chlapce i dívky.138  

Nejde ani tak o to, zda si neměla být Catherina Watersová, jejíž esej vyšla v The Cambridge 

Companion  to  Charles  Dickens  v roce 2009, být vědoma knihy Ruskin  and  Gender  z roku 

2002,  mnohem  podstatnější je, že kdyby bývala nepřijímala obecně rozšířené představy o 

Ruskinovi zcela nekriticky, mohla to být ona, kdo  jej na základě historických faktů správně 

pochopí. Protože ale místo toho v minulosti pouze hledala konzervativní oponenty vlastních 

progresivních představ, našla konzervativce ve feministovi 19. století: zatímco Ruskin bojoval 

za to, aby nebyly ženy považovány za méněcenné, a prosazoval, aby bylo jejich vzdělávání 

stejné jako chlapců, Watersová mu vyčítá, že za doménu žen považoval domácnost.  

Spíše než o autoritu svého zdroje se ale Watersová ve svém textu opírá o všudypřítomnost 

rodinných vztahů v Dickensových textech, což je zřejmě v jejím pojetí samo o sobě důkazem 

přítomnosti  „ideologie domácnosti“. Tím  se  dostáváme  k argumentům,  jako je například 

následující: „Důraz, který je kladen [v románu Starožitníkův krám]  na  nevlastní  rodinné 

vztahy, ukazuje nedostatky a  chyby v rodině [jakožto ideálu]; ale rovněž svědčí o narativní 

dominanci ideologie domácnosti, protože definuje  role  pohlaví  a  hodnoty  spojené  s péčí o 

 
136 „For many years Ruskin has seemed, at best, a conservative thinker on gender roles. At worst, his lecture On 
Queens' Gardens from Sesame and Lilies was read as a locus classicus of Victorian patriarchal oppression. These 
essays challenge such assumptions, presenting a wideranging revaluation of Ruskin's place in relation to gender, 
and offering new perspectives on continuing debates on issues of gender  in the Victorian period, and in our 
own.“ Citováno z Google Books: 
https://books.google.cz/books/about/Ruskin_and_Gender.html?id=tk2EDAAAQBAJ&redir_esc=y, 27. května 

2021 
137 Linda H. Peterson: „The Feminist Origins of ‘Of Queens’ Gardens’“, in: Ruskin and Gender, ed. Birch D., 
O’Gorman F.  (London: Palgrave Macmillan, 2002), s. 86106. 
138 Peterson (2002), s. 8687. 

https://books.google.cz/books/about/Ruskin_and_Gender.html?id=tk2EDAAAQBAJ&redir_esc=y
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domácnost, které vyznává střední třída, jako druh rodiny, který je dostupný každému.“139 

Jinými slovy: protože i ty postavy, které by obvykle rodinu nebo domácnost neměly (sirotci, 

vdovy  apod.),  ji  v Dickensových  románech obvykle získají, je Dickens vyznavačem 

„ideologie domácnosti“ a hlásnou troubou ideologie, kterou vyznávaly střední třídy ve 

viktoriánské Anglii. Nevysloveným závěrem představy, kterou zde Watersová prezentuje, se 

zdá být poněkud bizarní představa,  že sirotci a vdovy po žádné rodině netouží a že jim je 

vnucována proti jejich vůli.  Kdyby  Watersová  byla  schopná  najít  a  citovat  z textů 

rozebíraných Dickensových děl nějaké důkazy pro to, že  jsou rodiny a domácnosti hrdinům 

vnucovány proti jejich vůli a mají na jejich život negativní dopad, mohli bychom její esej 

přijmout přinejmenším jako rozbor vztahů Dickensových postav k ideálu  rodiny. Watersová 

se ovšem v závěru svého článku nepokouší skrýt, že jejím cíl byl především politický. Sama 

prohlašuje, že zkoumáním Dickensova díla „můžeme pochopit charakter dominantních 

ideologií  devatenáctého  století  a  patriarchálních  struktur,  které  [tyto  ideologie]  pomáhaly 

udržovat. Pozorováním diskurzivní moci  pohlaví,  rodiny  a  ideologie  domácnosti 

v Dickensových románech objevíme v jeho fikci novou politickou sílu“.140  

Zcela jiným příkladem zmatení ohledně toho, v jakém kontextu má být dílo chápáno, je text 

„Marlowe's men and women: gender and sexuality“ Kate Chedgzoyové. Ve hře Dido, 

královna Kartága je Aeneovi titulní hrdinkou nabízeno, aby neodjížděl do Itálie, ale namísto 

toho svým královstvím učinil samotnou Didonu. Kate Chedgzoyová k tomu  poznamenává: 

„Úchvatným spojením moci, lásky a podvolení Didin rozkaz  k Aeneovi (...) přepracovává 

známý obraz ženské sexuality jakožto území, které má být kolonizováno a ovládnuto mocným 

mužem, protože je zde překvapivě využit samotnou ženou k popsání sebe samotné, spíše než 

jako zpředmětnění z hlediska mužeautora.“141  

 
139 „The prominence given to these substitute relationships reveals gaps or failures in the family; but it also 

attests to the dominance of domestic ideology in the narrative by defining the gender roles and homemaking 
values of the middleclass ideal as a form of family that is available to everyone.“, Waters (2009), s. 120135. 
140 „helps us to understand the nature of dominant ideologies in the nineteenth century and the patriarchal 

structures they helped to sustain. By examining the discursive power of gender, family, and domestic ideology in 
Dickens's novels, we discover a new political force in his fiction“, Waters (2009), s. 120135. 
141 „Dizzyingly combining power, love, and submission, Dido's later order to Aeneas ‘in mine arms make thy 

Italy, / Whose crown and kingdom rests at thy command' (3.4.56–7) reworks a familiar image of female 
sexuality as a territory to be colonized and ruled by a powerful male, unusual here in being employed by a 
woman of herself, rather than as a maleauthored objectification.“, Kate Chedgzoy: „Marlowe's men and women: 

gender and sexuality“, in: The Cambridge Companion to Christopher Marlowe, ed. Patrick Cheney, (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2004), s. 245261. 
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Původ feministického termínu „zpředmětnění“ (objectification) je těžké dohledat, ale podle 

Stanford Encyclopedia of Philosophy142 vychází původně z myšlenek Immanuela Kanta a to 

konkrétně z díla Eine Vorlesung über Ethik.143 Pro úplnost dodejme, že toto dílo by nemělo 

být považováno za autoritativní zdroj Kantových myšlenek, protože není jeho přímým 

autorem.144  Stanford  Encyclopedia  of  Philosophy  na základě Eine  Vorlesung  über  Ethik 

dokazuje, že Kant považoval prostituci a konkubinát za nemravné, protože při nich žena 

slouží pouze jako nástroj uspokojení, je pouhým objektem chtíče a prodává samu sebe jako 

zboží.145  U konkubinátu navíc vadí, že na rozdíl od manželství si v něm partneři nejsou 

rovni.146  Proto  je  jediným  správným  druhem  sexuálního  vztahu  manželství.147  Zde  tedy 

vidíme původ představy, že je v rozporu s lidskou důstojností, aby byl člověk považován za 

„sexuální objekt“. Stanford  Encyclopedia  of  Philosophy  dále  uvádí,148  že tyto Kantovy 

myšlenky do feminismu přejaly autorky Catharine MacKinnonová  a  Andrea  Dworkinová, 

které kritizovaly pornografii.149  

Pokud se nyní vrátíme ke královně Didoně  a Aeneovi, překvapení, které Chedgzoyová 

vyjadřuje nad Didoniným přáním, nám bude připadat velmi zvláštní: vždyť nemůže být 

pochyb o tom, že Dido se Aeneovi nenabízí jako prostitutka, ani jako konkubína, ale že ho 

výslovně žádá, aby s ní uzavřel sňatek. Tím zcela naplňuje Kantův etický ideál a ani 

v nejmenším nedopouští vlastní „zpředmětnění“. Snad ani nemusíme dodávat, že to, jak tento 

termín užívaly MacKinnonová a Dworkinová, zde neplatí, protože na Marlowově hře není nic 

pornografického.150 Překvapení, které zde Chedgzoyová vyjadřuje, se zdá poukazovat na to, 

že vlastně feministickým termínům, které používá, sama dostatečně dobře nerozumí. 

 
142 Evangelia Papadaki: "Feminist Perspectives on Objectification", The Stanford Encyclopedia of Philosophy ed. 
Edward N. Zalta, 16. prosince 2019, https://plato.stanford.edu/archives/spr2021/entries/feminismobjectification/ 
27. května 2021 
143 Jedná se o sbírku poznámek čtyř posluchačů Kantových přednášek. Protože nebylo toto dílo nikdy přeloženo 

do češtiny a německý originál nám není dostupný, budeme v následujícím textu citovat ze dvou anglických 
překladů. 
144 Lara Denis and Oliver Sensen (eds.), Kant's Lectures on Ethics: A Critical Guide, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2015) 
145 Immanuel Kant: Lectures on Ethics, přel. Louis Infield, (New York: Harper and Row Publishers, 1963), s. 

165. 
146 Immanuel Kant: Lectures on Ethics, přel. Peter Heath, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), s. 
158 
147 Kant (1963), s. 167. 
148 Papadaki (2019), https://plato.stanford.edu/archives/spr2021/entries/feminismobjectification/  
149 Stejné dvě autorky jmenují jako tvůrkyně feministického termínu „zpředmětnění“, i když bez návaznosti na 

Immanuela Kanta, i autoři knihy Objectification, viz Alan Mckee: „Radical feminism and the objectification of 
women“, in: Objectification: On the Difference Between Sex and Sexism, ed. Alan Mckee, Susanna Paasonen, 
Feona Attwood, John Mercer, Clarissa Smith (Londýn: Routledge, 2020), s. 38 
150 I když zde bychom měli pro úplnost dodat, že pojetí samotné MacKinnonové bylo velmi radikální: odmítala 
vidět rozdíly mezi sexem (včetně manželského), znásilněním a pornografií, aby šokovala své čtenáře. Jedním 

https://plato.stanford.edu/archives/spr2021/entries/feminism-objectification/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2021/entries/feminism-objectification/
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3.2.3 Aktualizace 

Jak argumentují René Wellek  a Austin Warren v Teorii  literatury, každé literární dílo musí 

být chápáno v kontextu národní kultury, která ho vyprodukovala. To zároveň předpokládá, že 

literární teoretik má dobré ponětí o historickém období, ze kterého dílo pochází, a postupuje 

opatrně, aby dílu nepřidával pozdější významy, které v něm v době vzniku nemohly být 

obsažené. V předchozí kapitole jsme tuto chybu demonstrovali na příkladu teoretiků, kteří si 

neuvědomili, že lexikální význam určitých slov nebyl v Shakespearově době identický s tím 

současným  (3.1).  K aktualizaci  ale nemusí dojít jenom na základě změny  v jazyce,  ale  i  ve 

kterémkoli jiném aspektu společnosti, jejích hodnotách, její filozofii a podobně.  

Když Ilona Bellová popisuje „patriarchální ideologii“ u anglického barokního básníka Johna 

Donna a charakterizuje ji jako názor, který „ženskou čest poměřuje ctnostmi a cudností, dceru 

podřazuje otci a manželku manželovi“151, můžeme lehce namítnout, že uvedené názory 

odpovídají  mnohem spíše než „patrarchální ideologii“ jednomu  velmi  konkrétnímu  a  velmi 

dobře známému myšlenkovému systému – křesťanství. U anglikánského kněze ze 17. století 

by nás neměly podobné představy pohoršovat, ba naopak, jejich absence by byla překvapivá. 

Neschopnost reflektovat historický kontext tvorby tohoto básníka je klasickým příkladem 

aktualizace. 

Jiným příkladem aktualizace  může být například snaha Suzanne Juhaszové a Cristanne 

Millerové  najít  v poezii Emily Dickinsonové myšlenky Judith Butlerové. Když interpretují 

báseň „I tie my Hat“, tvrdí, že lyrický subjekt „mluví o performativitě genderu“.152  

I tie my Hat       

I crease my Shawl       

Life's little duties do  precisely       

As the very least      

Were infinite  to me       

I put new Blossoms in the Glass       

And throw the Old  away       

 
z jejích výroků je například: „Hlavní rozdíl mezi sexem a znásilněním spočívá v tom, že k sexu dochází tak 
často, že je nemožné lidi přesvědčit, že je na něm něco špatně.“ viz MacKinnon (2005), s. 484. 
151 Ilona Bell: "Gender matters: the women in Donne's poems", In: Ed. Achsah Guibbory, The Cambridge 
companion to John Donne (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), s. 207. 
152 „the performative nature of gender“, Suzanne Juhasz, Cristanne Miller: "Performances of gender in 
Dickinson's poetry”, in: (ed.) Wendy Martin, The Cambridge companion to Emily Dickinson, (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2002), s 115116. 
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I push a petal from my Gown      

That anchored there  I weigh      

The time 'twill be till six o'clock       

So much I have to do  [I have so much] 

Autorky v eseji nejprve ocitují  tuto sloku z básně, pak se ale soustředí pouze na ty části, ve 

kterých lyrický subjekt zmiňuje, že upravuje svoje oblečení (zavazuje si klobouk, narovnává 

šálu a smetává okvětní plátky ze svých šatů) a docházejí k závěru, že lyrický subjekt 

performuje „drobné povinnosti genderových konvencí“.153 Při tom ale zcela účelně přehlížejí 

ty části básně, které by jim tuto tezi okamžitě vyvrátily, totiž slova z těch samých veršů, kde 

jsou tyto činnosti popsány jako „drobné povinnosti života“154  a je mezi ně zařazeno i 

vyhození starých květin z vázy a jejich nahrazení novými.155 Další část básně, kterou autorky 

citují, je tato: 

To simulate  is stinging work  

To cover what we are 

From Science  and from Surgery  

Too Telescopic eyes 

To bear on us unshaded  

For their  sake  Not for Our's  

Autorky mají sice pravdu, že lyrický subjekt mluví o tom, že cosi „simuluje“ a „zakrývá, kým 

je“, ale opět zde není nijak  naznačeno, že by byla řeč o společenských rolích pohlaví. 

(Vzhledem k náboženskému rozměru básně by navíc takové téma bylo poněkud zarážející.) 

Vezmemeli  v  úvahu i  předcházající  sloku,  dávalo  by  více smyslu očekávat širší téma, 

kupříkladu konflikt kultury a přirozenosti.  

Podobnou chybu jako Juhaszová a Millerová dělá i Valerie Rumboldová v článku „Pope and 

gender“. Ve snaze aplikovat  na Popovu  poezii  myšlenky Judith Butlerové a tváří v tvář 

možnosti, že nic takového nenalezne, uchyluje se Rumboldová  v závěru své analýzy básně 

„The Rape of the Lock“ k tvrzení, že čtenáře má na to, že „gender je pouze performativní“, 

upomínat fakt, že se kolem hrdinů v básni vznášejí nadpřirozené bytůstky, jejichž pohlaví 

 
153 „the "little duties" of gender conventions“, Juhasz, Miller (2002), s. 116. 
154 „Life’s little duties“, Juhasz, Miller (2002), s. 115116. 
155 Juhasz, Miller (2002), s. 115. 
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není nijak blíže specifikováno.156  Tyto  bytosti,  které  jsou,  jak  poznamenává,157  adaptací 

Miltonových andělů (a tudíž mytologických bytostí, které nemají pohlaví v lidském  slova 

smyslu), mají být představiteli ideologie Judith Butlerové v Popeově básni. Je ovšem široce 

rozšířenou chybou, myslet si, že by samotná Judith Butlerová zastávala představu, že na 

úrovni lidského pohlaví vládne radikální svoboda158 (jako u těchto andělských bytůstek, které 

pohlaví vůbec nemají). Kromě aktualizace se tedy Rumboldová dopouští i dezinterpretace 

autorky, o jejíž myšlenky údajně opírá svůj text. 

3.2.4 Stereotypy 

Všechny proudy feminismu mají za svůj cíl narušovat tradiční kulturní představy o ženách (a 

mužích), v domnění, že tím dosáhnou osvobození a umožní jednotlivcům seberealizaci. To je 

většinou vede k tomu, že tyto kulturní představy  (nazývané  gender,  genderové  role  nebo 

genderové stereotypy) mají tendenci vyobrazovat jako zkostnatělé a neohebné a společnost, 

která je obhajuje, jako absurdně přísnou vůči jedincům, kteří je porušují. Mnohdy tím dochází 

k tomu, že složité vztahy a situace jsou redukovány na jedinou dimenzi, gender, a množství 

jiných relevantních faktorů je přehlédnuto.  

Dobrým příkladem tohoto problému je esej Suzanne Juhaszové a Cristanne Millerové o Emily 

Dickinsonové. Při určování pohlaví  lyrického mluvčího v jejích  básních  se,  jak  autorky 

uvádějí, můžeme opírat o zmínky o věcech typicky spojovaných s ženami; kupříkladu ženské 

oblečení (dámský klobouk v básni „I sing to use the Waiting“) a dívčí hračky (panenky 

v básni „I'm ceded   I've stopped being Their's“) nám umožní rozpoznat, že „já“ v básních je 

s největší pravděpodobností žena nebo dívka.159  Tento způsob uvažování se  ale  rychle 

vymyká  typickému ženskému  stereotypu:  záhy totiž autorky mezi „pravé součásti 

ženskosti“160 zahrnují „nedostatek vůle, iniciativy a moci“161 v básni "I was the slightest in the 

 
156 Valerie Rumbold: „Pope and gender“, In: The Cambridge Companion to Alexander Pope, ed. Pat Rogers, 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2007), s. 198209. 
157 Rumbold (2007), s. 198209. 
158 V interview pro časopis Radical Philosophy Judith Butlerová řekla: „popularizace Gender Trouble (...) 
skončila jako příšerná dezinterpretace toho, co jsem vlastně chtěla říct! (...) Jedna interpretace zní, že neexistuje 

biologické pohlaví (sex), ale pouze sociální pohlaví (gender) a že sociální pohlaví je performativní. Lidé si poté 

domýšlejí, že když je pohlaví performativní, musí být radikálně svobodné. (...) Takže jsem změnila názor. 

Myslím, že jsem se v knize Gender Trouble kategorie biologického pohlaví zbavila příliš rychle.“ viz Peter 
Osborne, Lynne Segal: „Gender as Performance: An Interview with Judith Butler“, in Radical Philosophy, roč. 

67, 1994 
159 Juhasz, Miller (2002), s. 113. 
160 „the proper configurations of the feminine“, Juhasz, Miller (2002), s. 113. 
161 „lack of agency, initiative, and power“, Juhasz, Miller (2002), s. 113. 
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House  ", od kterých se údajně sekundárně odvíjejí povahové rysy (qualities  and 

characteristics).162 Uvedeme si báseň v plném znění: 

I was the slightest in the House — 

I took the smallest Room — 

At night, my little Lamp, and Book — 

And one Geranium — 

So stationed I could catch the Mint 

That never ceased to fall — 

And just my Basket — Let me think —  

I'm sure — That this was all — 

I never spoke — unless addressed — 

And then, 'twas brief and low — 

I could not bear to live — aloud — 

The Racket shamed me so — 

And if it had not been so far — 

And any one I knew 

Were going — I had often thought 

How noteless — I could die —163 

Jak již napovídá její první verš, tato báseň je o nejmladším dítěti z rodiny, které  samo sebe 

charakterizuje svou nepatrností,  tichostí a nenápadností – závěrečný verš básně pak říká, že 

kdyby toto malé, nepatrné stvoření zemřelo, nikdo by si toho nevšiml. Není vůbec zřejmé, 

proč by toto dítě nutně muselo být dívkou – zvlášť když je jasné, že jeho drobnost je dána 

jeho věkem, ne jeho pohlavím.  

V tom se projevuje tendence feminismu vyobrazovat ženy v co nejubožejším stavu bezmoci  

povšimněme si, že „nedostatek moci“ uváděný Juhaszovou a Millerovou vůbec není 

povahovou vlastností, nýbrž politickou kategorií, i když poměrně nejasně vymezenou (dává 

smysl  pouze  z pohledu, který předpokládá, že všichni muži mají moc nad všemi ženami). 

Nedostatek vůle a iniciativy jsou pak spíše rysy introverze než ženskosti –  lyrický  mluvčí 

 
162 Juhasz, Miller (2002), s. 113. 
163 Emily Dickinson: Bolts of melody; new poems of Emily Dickinson, Ed. Mabel Loomis Todd a Millicent 
Bingham Todd (New York: Dover Publications, 1969), s. 101. 
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v básni uvádí, že hluk („the racket“) ho nebo ji zahanbuje („shamed me“), což lze vysvětlit 

nejrůznějšími způsoby. Může se jednat o zcela osobitý povahový rys, nijak nevázaný na 

pohlaví. 

O pár odstavců dál nám autorky nabízejí čtení básně, podle kterého Dickinsonová „mění 

pojetí femininity“. Jedná se o následující báseň („Perhaps I asked too large —“):  

Perhaps I asked too large — 

I take — no less than skies — 

For Earths, grow thick as 

Berries, in my native town — 

My Basket holds — just — Firmaments — 

Those — dangle easy — on my arm, 

But smaller bundles — Cram.164 

K osvobozování od tradiční feminity v básni údajně dochází tak, že jsou do jejího rámce 

vsouvány netradiční prvky. To zní rozumně pouze do chvíle, než zjistíme, jak jsou tyto 

kategorie definovány: tradiční femininitu reprezentuje fakt, že lyrický subjekt v básni sbírá 

lesní plody do košíčku a omlouvá se za svou drzost. Netradiční femininitu naopak 

reprezentuje fakt, že k drzosti skutečně došlo (mluvčí se za drzost omlouvá ve chvíli, kdy k ní 

již došlo, totiž v prvním verši básně), a okamžik, kdy do básně začnou pronikat fantastické 

prvky: namísto lesních plodů totiž lyrický subjekt sbírá do košíčku oblohu.165  Juhaszová  a 

Millerová nás ujišťují, že přesně tohle měla na mysli Judith Butlerová, že zde dochází ke 

kritice našich kulturních představ o pohlaví a že smyslem básně je, že dívčí postava uniká 

z konvenčního světa do světa fantazie.166 V básni ale není nijak zachyceno téma pohlaví, které 

se v ní Juhaszová a Millerová snaží najít. Autorky doslova říkají: „Protože tento akt [sbírání 

oblohy] je performován v kontextu konvenční femininity  obloha je držena v košíčku a ne, 

kupříkladu, pomocí lasa   lyrický mluvčí performuje samu sebe jako „dívku“, která se 

odvažuje odlišovat od ostatních“.167  Hlavním zástupcem „konvenční femininity“ v básni  je 

tedy košík, který by ale zrovna tak mohl být pouze zástupcem konvenčnosti obecně, bez 

ohledu na pohlaví. I když by to v danou chvíli velmi pomohlo jejich argumentaci, autorky zde 
 

164 Dickinson (1969), s. 306. 
165 Juhasz, Miller (2002), s. 115. 
166 Juhasz, Miller (2002), s. 115. 
167 "because they are enacted within the context of the conventionally feminine  the firmaments are contained by 
a basket, not, say, a lasso  the speaker performs herself as a "girl" who dares to be different", Juhasz, Miller 
(2002), s. 115. 
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necitují žádný zdroj z oboru genderových studií, který by dokazoval, že v americké kultuře 

mají košíky tento význam. Jediný další argument, který byl již zmíněn výše – totiž fakt, že se 

mluvčí omlouvá za drzost – opět charakterizuje ženskost pomocí „ušlápnutosti“, kterou může 

feminismus politicky zneužít. (Zároveň tím taky nepřímo mužskosti připisuje drzost, jakožto 

charakteristickou vlastnost.)  

3.4.5 Texty psané jako apologie 

V anglofonním prostředí můžeme pozorovat, že i texty, které jsou psány z antifeministického 

hlediska, se přizpůsobují převládajícím feministickým názorům na univerzitách. To je pro nás 

zajímavé také proto, že podobný proces, ovšem s opačným znaménkem, můžeme pozorovat i 

v českém prostředí (viz dále 4.1). Podívejme se tedy, jak vypadají takové texty. Jejich hlavní 

vlastností bývá, že do značné míry přijímají feministické morální zásady, ale jejich případné 

negativní excesy (obvinění vůči významným spisovatelům, že jsou misogynní a patriarchální) 

úmyslně vyvracejí nebo otupují.  

Příkladem nám může být  Diane  K.  McColleyová,  která  pro  The  Cambridge  Companion  to 

Milton napsala článek „Milton and the sexes“168. Její článek začíná velmi jasnými slovy na 

obranu Miltona:  

„Jedním měřítkem významu Miltonovy poezie je, že čtenáři ji často buď zbožňují, 

nebo nenávidí, a že ti, kdo ji nenávidí, o ní i přesto dále píší. Poslední dobou se do 

předních linií antiMiltonistů postavily feministické teoretičky, které jsou uraženy 

Miltonovým mužským pohledem na svět, jeho přijímání podřízení manželek 

[manželům]  na  základě biblického  příběhu  a  pavlovské  tradice  a  misogynními 

monology některých postav v jeho dílech, například padlého Adama ve Ztraceném ráji 

nebo chóru Danitů v Samsonovi  bojujícím. Připojily se k dalším politicky 

orientovaným teoretikům ve svém požadavku, aby se literární teoretici vyhýbali psaní 

apologií a místo toho s chladnou hlavou zvážili, jakému misogynnímu, xenofobnímu, 

homofobnímu a elitistickému stereotypizování „druhých“ (the other) kanoničtí ‚mistři‘ 

[sic,  uvozovky  v originále] literatury ať už úmyslně, či neúmyslně napomohli. Ale 

mnozí, kdo milují Miltonovu poezii, včetně mnohých žen, jsou přesvědčeni, že svou 

 
168 Diane K. McColley: “Milton and the sexes”, in: The Cambridge companion to Milton, ed. Dennis Danielson, 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1989) 
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starostí  o  kvalitu  lidských bytostí obou pohlaví nám nabízí víc ve věci vzájemného 

respektu, než kolik ztrácí svým postojem k problému rovnosti.“169 

I když by se ale z těchto slov mohlo na první pohled zdát, že autorká má v plánu  obhájit 

Miltonův názor, že kvalita (quality)  obou  pohlaví  má  právo  triumfovat  nad  vnucovanou 

rovností  (equality), budeme článkem zklamáni. Celý článek je psán defenzivně, jakoby pod 

absolutním dohledem feminismu, vůči kterému se autorka staví jenom velmi opatrně.  

Tak McColleyová kupříkladu cítí potřebu upozorňovat na pasáže z Miltonových textů, které 

„bychom dnes nazvali sexistickými“.170 Má na mysli konkrétně pasáž, ve které Milton říká, že 

žena byla stvořena pro muže a ne muž pro ženu.171 Když Milton v eseji o rozvodech obhajuje 

svůj názor, že by měl mít právo k rozvodu pouze manžel a podkládá tuto představu mýtem o 

prvotním hříchu, aby zdůraznil nadřazenost muže, nazývá autorka  jeho představy 

„stereotypními“172  navazuje tak na slovník využívaný antiMiltonisty, které zmínila v úvodu 

citovaného článku. Jenom pro kontrast poznamenejme, že by podobné názory šlo (ve stejném 

významu) nazvat i tradičními, což by  charakterizovalo  jejich  stáří,  a  tím  třeba i jejich 

neaktuálnost,  nebyly by tím ale tak negativně zabarveny  jako je ve feministickém myšlení 

slovo „stereotyp“ (viz 3.2.4). 

V další části článku se autorka úmyslně zaměřuje na čtyři pasáže ze Ztraceného  ráje,  které 

„s největší pravděpodobností podráždí genderově uvědomělé čtenáře“.173  Pro naši práci je 

relevantní, že McColleyová cítí, že je něco takového nutno vykonat, čímž mlčky dokazuje, že 

feministická literární teorie má ve zvyku tyto pasáže nesprávně interpretovat. McColleyová 

proto tyto pasáže vysvětluje a ospravedlňuje, aby nemohly být Miltonovi vyčítány. My si pro 

ilustraci  uvedeme  pouze  první  z těchto čtyř. Dotyčná pasáž začíná tím, že Satan pozoruje 

Adama a Evu v ráji  a přemýšlí nad jejich vlastnostmi:  nejprve  je uznána  jejich krása,  která 

 
169 „One measure of the power of Milton's poetry is that readers so often either love it or hate it, and that those 

who hate it nevertheless go on writing about it. Recently in the vanguard of antiMiltonists have been feminist 
critics offended by Milton's masculine outlook, his acceptance of the genesis story and the pauline tradition 
concerning the submission of wives, and the misogynous diatribes he allows some of his dramatis personae, such 
as fallen Adam in Paradise Lost and the chorus of Danites in Samson Agonistes. They join other politically 
oriented critics in urging that literary scholars eschew indiscriminate apologetics and cast a cold eye on whatever 
misogynist, xenophobic, homophobic, or elitish stereotyping of 'the other' the canonical literary 'masters' have, 
advertently or inadvertently, given warrant for. At the same time, many who love Milton's poems, including 
many women, find that his regard for the quality of human beings of both sexes offers more toward mutual 
respect than the problem of equality can undo.“, McColley (1989), s. 147149. 
170 „what we would now call 'sexist language'“, McColley (1989), s. 154. 
171 McColley (1989), s. 154155. 
172 McColley (1989), s. 155. 
173 „most likely to disturb people who read in a genderconscious way“, McColley (1989), s. 158. 
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odráží krásu samotného Boha, a náklonnost k pravdě, moudrosti a svatosti, kterou oba sdílí, 

pak je však poukázáno i na jejich rozdíly:  

Not equal, as their sex not equal seemed;  

For contemplation he and valour formed, 

For softness she and sweet attractive grace,  

He for God only, she for God in him.174 

Tato pasáž dle McColleyové nejvíce uráží feministické čtenářky.175 Podle ní je ale důležité si 

uvědomit, že Miltonova poezie oslavuje každou bytost v její  jedinečnosti –  od  jednotlivých 

druhů andělů až k individualitě lidských duší –  a pro každou má ten nejhlubší respekt bez 

ohledu  na  její  postavení  v hierarchii  stvoření. I když se naše společnost vzdala hierarchií, 

argumentuje McColleyová, neměla by se vzdát této hluboké lásky ke každému jednotlivci.176  

Jako jiný příklad můžeme uvést esej „Gender matters: the women in Donne's poems“ z The 

Cambridge  Companion  to  John  Donne.  V  ní  Ilona  Bellová  obhajuje  Johna  Donna  jako 

básníka, který má k ženám různorodý vztah a je schopný ve svých básních tuto různorodost 

odrážet. Je si vědoma různých feministických názorů na tohoto básníka,  i toho, že si 

feministické názory mohou navzájem odporovat. Smyslem jejího článku je ale poukázat na to, 

že různorodost a nestálost pozic, které John Donne zaujímá vůči problematice žen a pohlaví, 

nám neumožňuje vynést o něm konečný soud, chcemeli  k němu být spravedliví.177  Jinými 

slovy, tento článek můžeme vnímat jako obhajobu básníka před tím, aby nebyl jednou 

provždy označen  jako „sexista“ nebo „misogyn“,  i zde se ovšem setkáváme s feministickou 

ideologií, která je přijímána jako norma. Podobně jako McColleyová i  Bellová  přejímá 

perspektivu feministické ideologie a popisuje literaturu jejím jazykem: například označuje za 

„patriarchální ideologii“ takové vidění světa, které „ženskou čest poměřuje ctnostmi a 

cudností, dceru podřazuje otci a manželku manželovi“.178  John Donne ale podle ní zároveň 

 
174 V Jungmannově překladu: 
"Ač nestejní oba, jakož nestejné  
vidělo se býti jejich pohlaví;  
k rozjímání on, a k boji způsobný,  
ona k lahodě a sladkým podnětům;  
pro Boha on sám, v něm ona pro Boha.“ Jan Milton: Ztracený ráj, přel. Josef Jungmann (Praha: Kronbergr a 

Řivnáč, 1843) 
175 McColley (1989), s. 159. 
176 McColley (1989), s. 160. 
177 Ilona Bell: "Gender matters: the women in Donne's poems", In: The Cambridge companion to John Donne, 
ed. Achsah Guibbory (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), s. 201202. 
178 „patriarchal ideology that equates female honor with virtue and chastity, subordinating the daughter to the 

father, and the wife to the husband.", Bell (2006), s. 207. 
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tuto „ideologii“ podrývá,  a to tím, že dívky svádí k předmanželskému sexu.179  Asi 

nejrušivějším příkladem toho, že Bellová považuje feministické myšlení mezi svými čtenáři 

za standard, je okamžik, kdy poznamenává, že kdybychom nevěděli, že Donnova poezie je 

intimní, „její explicitní sexualita by mohla působit jako vykořisťující, zpředmětňující  a 

ponižující vůči ženám“.180  To je závěr, ke kterému se sice může přiklánět radikální 

feminismus, který ale vůbec nemusí být srozumitelný běžnému čtenáři, nebo třeba zastánci 

jiného feministického směru. Fakt, že Bellová nepociťuje jako nutnost, aby tyto závěry nějak 

blíže vysvětlila, naznačuje, za jak nezpochybnitelný standardní  kontext  považuje radikální 

feminismus.  

3.5 Shrnutí 

Na začátku této části jsme se nechali  inspirovat  kritikou,  kterou  na  poli  literární  teorie 

zabývající  se  dílem  Williama  Shakespeara  vznesli  vůči feministické literární teorii Richard 

Levin a Brian Vickers. Jejich argumenty nám ukázaly postupy, ke kterým opakovaně dochází 

v  textech  feministické  literární  teorie  a  které jsme se následně pokusili sami doložit a 

ilustrovat  na několika příkladech textů  anglofonních autorů vybraných  z prestižních 

literárněvědných příruček. Za nejsilnější argument, který lze vznést proti feministické literární 

teorii, považujeme jeho nedostatečnou  práci  s textem  a  kontextem,  kdy  lze  feministickou 

interpretaci vyvrátit prostým citováním textu díla nebo připomenutím jeho žánru nebo 

dobového kontextu. Nemenším problémem je ovšem ideologická zatíženost feminismu, která 

vede jeho představitelky k tomu, že za účelem politizace přehání negativní stereotypy mužů i 

žen, nebo že zastrašují autory, kteří s nimi nesouhlasí.    

 
179 Bell (2006), s. 207. 
180 "its explicit sexuality may look exploitative, objectifying, and demeaning to women", Bell (2006), s. 212. 
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4. České prostředí 

4.1 Tři české literárněvědné přístupy k tématu pohlaví 

Obrátímeli  svou  pozornost  k myšlení o literatuře v českém prostředí,  pak  tu  můžeme 

pozorovat silnější vliv než v prostředí anglofonním nefeministického  a  antifeministického 

smýšlení. To samozřejmě neznamená, že by v anglofonním prostředí nefeministické a 

antifeministické smýšlení chybělo, nebo že by bylo slabé nebo bezvýznamné,  jeho  role  ale 

není  srovnatelná  s rolí,  kterou  hraje  v české společnosti. Pro ilustraci si můžeme uvést 

například kritický komentář, který na adresu české literárněvědné situace uvedl Jan Matonoha 

na začátku svého článku Dispozitivy mlčení: „Delegitimizace feminismu v českém prostředí 

[je mimo jiné způsobena] jistou rezistencí vůči genderovým přístupům v odborném 

literárněvědném diskurzu.181  (...)  Český odborný literárněvědný diskurz vyslovující se 

k problematice žen a literatury (a to právě jen žen a literatury, nikoli tak už genderu a 

feminismu) je metodologicky a konceptuálně značně naivní a reduktivní. (...) Hlasy, které 

v bohemistické obci vykazují alespoň minimální schopnost přistupovat k problematice 

důsledněji z feministické či genderové perspektivy, přicházejí symptomaticky ze 

zahraničí.“182  V poznámce ještě dodává: „Případně od badatelek, které se v zahraničí 

pohybovaly.“183  Přejdemeli autorův kritický tón, můžeme si na základě tohoto hodnocení 

v českém prostředí představit dva hlavní směry: jeden, který  lze  nazvat  tradiční,  který  se 

zabývá ženami a literaturou, a druhý, přicházející ze zahraničí, který se zabývá genderem a 

literaturou. 

K takovému dělení lze ovšem namítnout, že pod „feministickými a genderovými 

perspektivami“ slučuje všechny druhy feminismu, které jsme se pokusili rozlišit v první 

kapitole (1.1), jako kdyby rozdíly mezi nimi nebyly značné. Ještě důležitější je ovšem fakt, že 

v českém prostředí, zřejmě právě vlivem silného antifeministického ladění, se mnohem 

zřetelněji než v prostředí anglofonním vymezil také přístup, který se sice zabývá „genderem“, 

který ovšem nelze označit jako „feministický“. Tento český genderový přístup se do jisté míry 

snaží reagovat na feminismus přicházející z anglofonního – a obecně evropského – prostředí a 

pokouší se ho na české prostředí přijatelně adaptovat. V následující části se pokusíme tyto tři 

české literárněvědné přístupy blíže charakterizovat za pomoci konkrétních příkladů. 
 

181 Jan Matonoha: „Dispozitivy mlčení: Zraňující identity a diskurzivní konstituce mlčení. Gender, feminismus a 
česká literatura v období 19481989“, In: Vyvlastněný hlas: proměny genderové kultury české společnosti 1948
1989, ed. Petra Hanáková (Praha: Sociologické nakladatelství, 2015), s. 355. 
182 Matonoha (2015), s. 356. 
183 Matonoha (2015), s. 356. 



41 
 

4.1.1 Tradiční literárněvědný přístup 

Zde máme samozřejmě na mysli literárněvědný přístup zabývající se ženami a literaturou – ať 

už ženami v roli autorek, nebo ženskými postavami  v dílech,  nebo  pouze  jakoukoli 

symbolickou „ženskostí“, která může existovat jako estetický prvek i v textech, které ženy 

explicitně nezmiňují.  Není jistě přílišným zobecněním, řeknemeli, že literární věda se 

zabývala tématem žen již od samotného svého počátku, zvláště vzhledem k prominenci tohoto 

tématu v literatuře téměř všech žánrů.  

Tento přístup může být definován, v kontrastu k feministickým přístupům, svou apolitičností 

a neutralitou v otázkách vztahů mezi pohlavími. Zatímco feministické a částečně i genderové 

přístupy mohou mít tendenci pomocí literárního rozboru poukazovat na „nesrovnalosti“ ve 

vztazích mezi muži a ženami nebo mužskostí a  ženskostí, tradiční literárněvědný přístup 

žádný takový zájem nemá. Přitom tento nezájem může být motivován různě: zatímco 

historicky můžeme dovozovat, že neutralitu závěrů motivovala snaha zachovat vědeckost, 

v současné situaci může být zachovávání  neutrality rovněž úmyslným antifeministickým 

postojem.  

Důležité je také zdůraznit, že tradiční přístup je zhusta zastáncem zcela jiného chápání vztahu 

mezi  pohlavím a „genderem“, než jaké zavedl  feministický literárněvědný (či šířeji 

filozofický)  diskurz.  Zatímco všechny druhy feminismu –  liberální,  radikální  i 

poststrukturalistický  –  rozlišují pohlaví a gender, u tradičního přístupu není mezi těmito 

kategoriemi žádný podstatný rozdíl.184  Tradiční přístup jednoduše předpokládá, že sociální 

představy o obou pohlavích („gender“) jsou přijatelnou kulturní reprezentací biologické 

reality a proto většinou slova „gender“ ani nepoužívá. Slovníkem feministické filozofie by se 

dalo říct, že je tento přístup „genderově esencialistický“, musíme ale zdůraznit, že ve zcela 

jiném smyslu než radikální feminismus: zatímco radikální feminismus se pomocí 

biologických faktů snaží vyvracet kulturní představy, klasický přístup častěji kulturní 

představy pomocí biologie vysvětluje.185 

 
184 Na tyto vlastnosti českého přístupu ke genderu kriticky poukazuje například Gerlinda Šmausová v eseji „Proti 

tvrdošíjné představě o ontické povaze gender a pohlaví“, in Sborník prací fakulty sociálních studií brněnské 

univerzity, roč. 7, 2002, s. 15–27, nebo Libora OatesIndruchová, která se Šmausovou sdílí představu, že 

základním účelem sociologie má být sociální kategorie zpochybňovat, a kterou tudíž udivuje stabilita 

„femininního a maskulinního genderu“ v české sociologii, viz Libora OatesIndruchová: „Feministická a 
genderová teorie v trajektorii jedné vědecké biografie“, in: Tvrdošíjnost myšlenky. Od feministické kriminologie 

k teorii genderu, ed. Libora OatesIndruchová (Praha: Slon 2011), s. 12. 
185 Tak užívá termín gender například biolog Stanislav Komárek, který navíc velmi ostře argumentuje proti 
konstruktivismu (tj. představě, že gender je sociální konstrukt bez návaznosti na biologii), viz Stanislav 
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Přejděme ale již ke konkrétním příkladům tohoto přístupu. Jan Matonoha, jehož slovy jsme 

otevřeli tuto kapitolu, uvádí jako příklad přístupu, který kritizuje, sborník Žena –  jazyk  – 

literatura.  Dobrava  Moldanová  se  v předmluvě k tomuto  sborníku  pokusila  shrnout  vztah 

českého prostředí k feminismu a feministické literární teorii takto:  

„Zájem o literaturu psanou ženami je u nás tradiční: od počátku devatenáctého století, 

kdy  idealističtí nadšenci cítili, že rodící se novočeská literatura by nebyla kompletní, 

pokud by neměla také ženyautorky, a proto nejen povzbuzovali píšící ženy, ale 

dokonce se dopouštěli drobných mystifikací tam, kde se jim zdála nika, určená pro 

píšící ženy, nevyplněná. (...) Charakteristické pro naše prostředí je, že bojovný 

feminismus ani tehdy neslavil úspěchy, a je zcela příznačné, že F. X. Šalda, jako jeden 

z těch, který si vážně položil otázku žena a literatura, odmítl bojovné feministické 

umění, prosazující jednostrannou tezi, a zdůraznil kulturotvorné poslání píšících žen. 

Zdá se nám to v tuto chvíli velice inspirující.“186 

Můžeme zde vnímat úmyslný antifeministický  postoj,  samotné  texty  z tohoto  sborníku  ale 

naplňují naši představu o tradičním literárněvědném přístupu k tématu žen tím, že zachovávají 

svou neutralitu a k feminismu nebo jeho myšlenkám se nijak dále nevyjadřují.  

Tak například Aleš Haman v článku „Několik postřehů k esteticky funkčnímu obrazu ženy 

v literatuře minulého století“ poukazuje na to, jak se obraz ženy vyvinul od idealizovaného 

alegorického  typu  (Kollárova  Mína)  k romantické představě prosté vesnické dívky 

ztělesňující vlastenecký ideál domova (Tylova Dorotka) a následně přes obrazy nadpozemské 

Márinky, šílené Viktorky, přes obrazy andělů a démonů u Arbese a Zeyera, až k realistickým 

sociálněkritickým typům.187 Smyslem jeho článku je poukázat na to, jaké místo má estetický 

topos ženy „v procesu ztvárňování vývoje hodnotového cítění této epochy“.188 

Podobně také Marie Mravcová, jejíž příspěvek chronologicky volně navazuje na Hamanův, se 

zabývá vývojem hodnot určité epochy. Marie Mravcová cituje dopis Karla Hlaváčka, ve 

 
Komárek: Muž jako evoluční inovace? Eseje o maskulinitě, její etologii, životních strategiích a proměnách 
(Praha: Academia, 2013). 
186 Dobrava Moldanová: „Slovo úvodem“, In: Žena – jazyk – literatura: sborník z mezinárodní konference, Ústí 
nad Labem 3. až 5. září 1996 (Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 1996) 
187 Aleš Haman: „Několik postřehů k esteticky funkčnímu obrazu ženy v literatuře minulého století“, In: Žena – 
jazyk – literatura: sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996 (Ústí nad Labem: 
Univerzita J. E. Purkyně, 1996), s. 3739. 
188 Haman (1996), s. 39. 
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kterém básník přiznává, že „měl o ženách divné ponětí“189  až do té doby, než si přečetl 

moderní autory, kteří „měli odvahu strhnout falešný šat a ukázati zasvěcencům ženu nahou, 

ženu jako egyptskou sfinx.“190 Mravcová k tomu dodává, že Hlaváček měl na mysli „stržení 

společenské masky a obnažení biologické podstaty v sexuální touze, která se může stát až 

destruktivně ničivou silou“.191 Opět v kontrastu k feministickým přístupům, které se většinou 

snaží všechny obrazy žen redukovat na jedinou hodnotu: utlačenou ženu (jak jsme dokazovali 

v kapitole o stereotypech 3.2.4), vidí Mravcová v dekadentním pojetí ženy různorodost, které 

stojí za to věnovat pozornost. Za účel svého článku považuje „připomenout, v jakém rozpětí 

poloh se mohl obraz ženy utvářet ve fantazii jediného básníka,  a to básníka předurčeného 

smrti. Současně básníka reprezentujícího poetiku sklonku století a namnoze i módní „objevy“ 

uskutečňované na poli zkoumání instinktivní podstaty ženství.“192  

Co se týče rozpětí poloh, které může zaujímat obraz ženy v představivosti jediného básníka, 

můžeme také zmínit studii Karla Komárka o Jaroslavu Durychovi. Protože Durych pouze 

vzácně dává svým postavám vlastní jména, vyskytuje se v jeho textech množství epitet, 

kterými je charakterizuje. Tato epiteta mohou mít symbolický význam a nejčastěji jsou volena 

podle mravního charakteru dané postavy (nejhorší patří postavám žen, které manipulují 

kněze). Komárek nakonec končí svou studii obhajobou, která velmi připomíná apologie, které 

jsme rozebírali výš (3.2.5), v tom, že  anticipuje,  co  by  mohl  feminismus  danému  autorovi 

vyčítat a již předem ho obhajuje: „Jsou to názvy často značně expresivní v kladném  i 

záporném  smyslu,  ale  nikdy  z nich neplyne, že by Durych –  na rozdíl od tolika básníků – 

viděl v ženě pouhý nástroj příjemného rozptýlení nebo objekt pohrdání.“193 

Se studiemi v tradičním duchu se ovšem můžeme setkat i ve sbornících, které se jako celky 

hlásí ke genderové nebo feministické tradici. Například studie „‚Když jdu, tak jdu.‘ 

Nezadržitelná Božena VikováKunětická“  Petry Štěpánkové zachovává vědeckou neutralitu 

při prezentování feministických, konzervativních i antifeministických názorů 19. století  a 

pouze v posledním odstavci celé studie je naznačeno, že názory Kunětické na význam rodiny 

pro ženu jsou z hlediska dnešního feminismu příliš konzervativní, když je Štěpánková nazve 

 
189 Marie Mravcová: „Dekadentní pojetí a zpodobnění ženského fenoménu: Poznámky k dílu Karla Hlaváčka“, 

In: Žena – jazyk – literatura: sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996 (Ústí nad 
Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 1996), s. 75. 
190 Mravcová (1996), s. 75. 
191 Mravcová (1996), s. 75. 
192 Mravcová (1996), s. 76. 
193 Karel Komárek: „Pojmenování žen v díle Jaroslava Durycha“, in: Žena v české a slovenské literatuře, sborník 

z literárněvědné konference konané v Opavě 14. a 15. září 2004 (Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2006), s. 

8790. 
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„submisivností“.194  I toto zdánlivě hodnotící stanovisko je ale v textu ospravedlněno, 

Štěpánková v něm totiž vidí samostatný směr, který, jak uvádí, „má pak i nadále v politice 

českého ženského hnutí svou kontinuitu“.195  

Tyto tradičně literárněteoretické texty jde shrnout tak, že zachovávají „smysl pro odstín“,196 

který  v kritice  i  v umění vyžadoval F. X. Šalda,  na  kterého  odkazovala  v úvodu  sborníku 

Dobrava Moldanová, a nenechávají se svým tématem (totiž tématem ženy) odlákat od myšlení 

o literatuře. 

4.1.2 Český „genderový“ přístup 

V první řadě je samozřejmě nutno zdůraznit, že tuto kategorii jsme se rozhodli vyhraničit 

především z praktických důvodů, aby byla česká literárněvědná situace pro nás o něco 

přehlednější a aby v ní bylo možno rozpoznávat jemnější odstíny. Je ovšem zcela přirozené, 

že tato kategorie nemá a ani nemůže mít ostré hranice: s předcházejícím, tradičním přístupem 

ji propojuje umírněnost až vlažnost ve  vztahu  k feminismu,  s následujícím,  feministickým 

přístupem ji ale mnohdy pojí společný filozofický nebo metodologický základ. Je docela 

možné, že autoři, které přiřadíme k tomuto přístupu, sami sebe ve skutečnosti vidí jako čisté 

feministy nebo čisté antifeministy; není naším záměrem vynášet o nich konečné soudy, 

obzvláště také proto, že jeden jediný autor může v různých svých  textech volit různé 

literárněvědné přístupy, nebo svá přesvědčení měnit v průběhu času. Všechny uvedené texty 

by proto měly být primárně chápány jako pouhé ilustrace. 

Pokud se rozhodneme seznámit s tímto přístupem na základě toho, jak ho popisují jeho kritici, 

zaujme nás například ta část předmluvy ke sborníku Vztahy, jazyky, těla, kde Věra Sokolová a 

Libuše Heczková píší: 

„Existuje u nás mnoho studií a výzkumů, které se sice „zabývají ženami“ a samy se za 

„genderové“ považují, ale z teoretického  i  metodologického  hlediska  mají 

s genderovou analýzou pramálo společného. Kategorii „gender“ využívají jako 

povrchní  synonymum  pro  ženy a uplatňují zastaralý kontribuční přístup zasazování 

„žen“ do „mužsky“ dominujících témat. Nebo používají kategorie „žena“ a „muž“ 

jako vzájemně vztahové, ale konzervují je v sice sociálně konstruované, ale v podstatě 

 
194 Petra Štěpánková: „‚Když jdu, tak jdu.‘ Nezadržitelná Božena VikováKunětická“, in: V bludném kruhu: 
Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity, ed. Petra Hanáková, Libuše Heczková, Eva Kalivodová, 
(Praha: SLON, 2006), s. 35. 
195 Štěpánková (2006), s. 35. 
196 F. X. Šalda: „Žena v poezii a literatuře“, In: F. X. Šalda: Boje o zítřek (Praha: Unie, 1922) 
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esencialisticky neměnné polaritní dualitě. Navíc se často proti feministickým 

východiskům přímo vymezují, ať již implicitně, nebo dokonce i explicitně, a gender 

redukují na údajně ideologicky neutrální deskriptivní termín, jenž slouží víceméně 

k recyklaci stávajících paradigmat a interpretačních vzorců.“197 

Z této  citace  vyplývá,  jak  se  z hlediska  jmenovaných  autorek tento přístup překrývá 

s tradičním literárněvědným přístupem, zároveň je  zde  ale  patrná  i  jeho  inspirace 

„genderovým myšlením“, které ho od něj odlišuje. I když autorky o teoretickém  základu 

tohoto přístupu pochybují, z našeho pohledu k této teorii patří a to zvláště proto, že, jak 

autorky zmiňují, vnímá kategorie „žena“ a „muž“ jako „sociálně konstruované“ a na základě 

toho i používá termín „gender“ (zatímco tradiční přístup tento termín nepoužívá, jak už jsme 

zdůraznili, právě proto, že nepodporuje tezi o sociální konstrukci těchto kategorií). 

Českým genderovým přístupem rozumíme tedy  takový literárněvědný přístup, který přejímá 

některé aspekty literárněvědného feminismu,  zároveň se ale nechává inspirovat i tradičním 

myšlením o literatuře (ať už vyhraněně antifeministickým, nebo čistě neutrálním), od kterého 

přejímá snahu zachovávat ve svých závěrech vědeckou objektivitu,  a  který  snahu  o  přesné 

popsání  a  (v  rámci  možností) pochopení mužských a ženských společenských rolí 

jednoznačně staví nad snahu je kritizovat a tím dosahovat jejich změny. Abychom se vrátili 

k myšlenkám Richarda Levina, ze kterých jsme vyšli na začátku 3. kapitoly, tento přístup dle 

našeho názoru naplňuje Levinův požadavek, aby bylo skrze něj v první řadě induktivně 

popsáno, jaké představy o mužích a ženách jsou v uměleckých dílech skutečně textově 

vyjádřeny.198 

Asi nejlepší představu o specifičnosti tohoto přístupu – a jeho základní rozdílnosti od přístupu 

následujícího, který nazýváme „feministickým“ – získáme na základě recenze na knihu The 

Bohemian  Body:  Gender  and  Sexuality  in  Modern  Czech  Culture  Alfreda  Thomase, jejímž 

autorem je Marcin Filipowicz. Jsme zde svědky toho, že polský literární teoretik upozorňuje 

literárního teoretika anglického, že své teorie vůbec nepřizpůsobil odlišné kultuře, na kterou 

se je pokusil aplikovat: „Autor používá totiž jenom anglosaské teorie a nepokouší se o 

jakoukoli jejich kritickou analýzu, jež by ověřovala, zda jsou doopravdy všechny jejich prvky 

 
197 Věra Sokolová, Libuše Heczková: „Vstupní poznámky“, in: Vztahy, jazyky, těla: Texty z 1. konference 
českých a slovenských feministických studií, ed. Libuše Heczková a kol. (Praha: FHS, 2007), s. 8 
198 Levin (1988), s. 134135. 
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použitelné i pro interpretování českého literárního dění.“199 Tato neochota Alfreda Thomase 

české prostředí chápat přerůstá až v nedůvěřivost:  hlavní hypotézou Thomasova textu, píše 

Filipowicz, je představa, že „považování národních a etických prvků totožnosti za podstatnější 

[než jsou prvky sexuality a rodu] vyplývá částečně z hlubokého zakořenění mizogynie a 

homofobie v české kultuře, kteréžto jevy jsou v ní ukryty prostřednictvím „zákeřného“ 

zapojení některých spisovatelek a homosexuálních spisovatelů do kánonu české literatury“.200 

Kritika, kterou Filipowicz vznáší proti Thomasově textu, se nápadně podobá hlavním 

problémům, které jsme  u  feministické  literární  teorie  popsali  v druhé  kapitole  této  práce  a 

kterým se budeme opětovně věnovat v části následující:  

„Nejsem v žádném případě odpůrcem novátorského čtení literárních textů, ale v 

případě výkladů obsažených v této kapitole slouží autorem používaná metoda k 

interpretování určitých literárních motivů, často vytržených z literárního kontextu, 

formulování dalekosáhlých závěrů při současném ignorování dosavadních zjištění.“201  

O něco později kritizuje neschopnost Thomasova přístupu reflektovat žánr:  

„Thomas se totiž pokouší doložit, že omezování psychologických rysů ženských 

postav, jež považuje za projevy ženského hlasu, v pozdějších operních zpracováních 

děl Preissové, je způsobeno „zákeřnými“ mizogynními praktikami, a nikoli účelovým 

zjednodušováním pro potřebu operního žánru.“202 

Protože ale „genderový“ přístup a „feministický“ přístup sdílejí filozofické základy, jak jsme 

zmínili na začátku této části, může se v jiných částech Filipowiczův přístup podobat spíše 

kritice,  kterou  jakoby vznášel  jeden feministický směr vůči směru jinému, například když 

některé Thomasovy interpretace charakterizuje následujícím způsobem:  

„Jsou to spíš zkratková pojednání o těchto textech s občasnými zjednodušujícími 

genderovými interpretacemi, jež jsou v podstatě omezeny na dosti primitivní 

freudismus, jako by se psychoanalytické odvětví literární vědy od doby Freudovy 

vůbec nepohnulo dopředu a stejně jako by nebyly teorie vídeňského psychoanalytika 

 
199 Marcin Filipowicz: „Deformované Thomasovo České tělo“, in: Česká literatura: Časopis pro literární vědu, 
roč. 56, č. 2, 2008, s. 279. 
200 Filipowicz (2008), s. 277278. 
201 Filipowicz (2008), s. 279. 
202 Filipowicz (2008), s. 279280. 
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už dávno kriticky revidovány feministickou literární kritikou a mužskými 

studiemi“.203  

Přesto pro nás ale Filipowicz zůstává nejlepším představitelem tohoto přístupu, protože i jeho 

další texty jsou pro něj symptomatické.  Například v textech  „Verismus románu Terézy 

Novákové Děti čistého živého jako ženská realizace žánru vesnického románu období 

realismu“204  nebo  „Pani  Georgiadesová  na  cestách.  Veselý  cestopis  do  Prahy  Terézie 

Vansové. Ženská verze ideologického cestopisu“205  poukazuje na „ženskost“ studovaných 

autorek, kterou každá z nich obohatila žánr, ke kterému přispěla, ani zdaleka ovšem svoji 

argumentaci na tento závěr neomezuje. Z jeho argumentace vyplývá, že  smysl  pro  detail 

typický  pro  literární  styl  Terezy  Novákové  může být zrovna tak dán  jejími  etnografickými 

zájmy,  kterými se odlišovala od ostatních autorů vesnických románů, jako jejím  „ženským 

smyslem pro každodennost“, aniž by se autor pokusil mezi těmito dvěma hypotézami prosadit 

jednu na úkor druhé. 

Jiným příkladem, který ovšem stojí na pomezí mezi genderovým a klasickým přístupem, je 

článek Olega Maleviče: „Karel Čapek a Anton Pavlovič Čechov: Literárně biografické a 

genderové aspekty“.  V něm autor rozebírá vztahy obou spisovatelů k ženám, ať už v jejich 

životech nebo v jejich  dílech,  a  beze  snahy  je  kritizovat  nebo  obhajovat  prezentuje  i  jejich 

misogynii  a  antifeministické  názory.  (Je otázkou, do jaké míry lze brát jako kritiku to, že 

autor  nazývá určité názory  těchto autorů  „misogynií“, přinejmenším ale nejde o 

anachronismus, protože i za životů obou autorů jistě existovali tací, kdo by tyto jejich názory 

tímto způsobem označili.)  Tento text se tradičnímu přístupu vymyká především tím, že je 

v něm jasně viditelná inspirace  „genderovým“ myšlením:  autor  v průběhu článku mluví o 

genderu,  v jednu  chvíli  dokonce  i  o  genderové  psychologii,206  u Karla Čapka nachází 

představu „netotožnosti pohlaví a genderu“207  a na závěr oba autory nazývá 

„antifeministickými feministy“,208  protože se domnívá (což je pro feministy poměrně 

typické), že každý, kdo vůči ženám vyjadřuje jakoukoli vstřícnost,  musí být přinejmenším 

 
203 Filipowicz (2008), s. 278. 
204 Marcin Filipowicz: „Verismus románu Terézy Novákové Děti čistého živého jako ženská realizace žánru 

vesnického románu období realismu“, In: Česká literatura: Časopis pro literární vědu, roč. 53, č. 6, 2005, s. 
839851. 
205 Marcin Filipowicz: „Pani Georgiadesová na cestách. Veselý cestopis do Prahy Terézie Vansové. Ženská 

verze ideologického cestopisu“, In: Česká literatura: Časopis pro literární vědu, roč. 54, č. 5, 2006, s. 8092. 
206 Oleg Malevič: „Karel Čapek a Anton Pavlovič Čechov: Literárně biografické a genderové aspekty“, in: Česká 

literatura v perspektivách genderu, IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky, ed. Jan Matonoha (Praha: 
Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2010), s. 159. 
207 Malevič (2010), s. 162 
208 Malevič (2010), s. 165. 
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v tom nejliberálnějším smyslu feministou. Co naopak tohoto autora dělí od přístupu, kterým 

se  budeme  zabývat  vzápětí, kromě již zmíněné vědecké objektivity, je fakt, že správně 

interpretuje Čapkovo drama Matka  jako hledání harmonie mezi rozdílnými světy obou 

pohlaví,209 na rozdíl od autorky, k jejímuž textu se dostaneme v poslední části této práce. 

Na druhou stranu pomyslného spektra oproti textu Olega Maleviče můžeme postavit článek, 

který naopak stojí na hranici mezi genderovým a feministickým přístupem: text ze sborníku 

Volání  rodu  s názvem „‚Ach,  Markéta je jediná, kdo bude poražen v těchto válkách a kdo 

v nich shoří!‘ Genderová glosa proti srsti Markety Lazarové“ Petry Hanákové. Na začátku 

tohoto článku se setkáváme s kritičností vůči „některým typům feministické kritiky“: 

„(...) genderová čtení, stejně jako obdobné přístupy z hlediska tzv. „politik identit“ či 

ideologické kritiky, jsou vždy „čtení proti srsti“, přistupující k textu  díla  tak  trochu 

proti jeho vůli. Někdy jsou proto tyto přístupy jednostranně vnímány jako příliš 

útočné, agresivní vůči textu (zde chápanému ve velmi širokém smyslu), na straně 

druhé ovšem poskytují účinné, analytické nástroje, které nezřídka dokáží odhalit 

nečekaná tematická (či ideologická) zákoutí filmu/textu a nově osvětlit důvody pro 

zvolené formální zakotvení obsažených významů. (...) Co lze ovšem v genderové 

analýze  Markety  Lazarové  v tomto ohledu [ohledně funkce a pozice Markety 

v příběhu] říci, abychom se neztratili ve zbytečném „prověřování“ vyváženosti obrazů 

či neúčelném sociologizování vlastnímu některým typům  feministické  kritiky,  nebo 

abychom nesklouzli k implantaci neorganických přístupů, které při pohledu na filmy 

z šedesátých letech [sic] nemají relevanci? Tedy: Jak zůstat „s dílem“ a nejít proti 

němu?“210  

Vidíme zde všechny už výše zmiňované aspekty tohoto přístupu: je  zde  snaha o  zachování 

neutrality a vyvarování se příliš „ideologického“ čtení, které by přehlíželo kontext vzniku 

díla, včetně ochoty genderový přístup vhodně adaptovat a uplatnit na dané dílo s taktem. 

Cílem  nemá  být  to,  aby  dílo  naplnilo  požadovaný myšlenkový  rámec,  ale  naopak,  aby 

aplikovaná metoda vyzdvihla aspekty díla, které stojí za pozornost, a tím mu posloužila, 

nikoli uškodila.  Rovněž si zde můžeme povšimnout, že něco z toho, co autorka vyčítá 

 
209 Malevič (2010), s. 165. 
210 Petra Hanáková: „‚Ach, Markéta je jediná, kdo bude poražen v těchto válkách a kdo v nich shoří!‘ Genderová 

glosa proti srsti Markety Lazarové“, in: Volání rodu, ed. Petra Hanáková, Libuše Heczková, Eva Kalivodová, 

Kateřina Svatoňová (Praha: Akropolis, 2013), s. 9798. Zvýraznění v originále. 
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feministické kritice, zmiňovali ve svých kritikách už Levin a Vickers (3.1), čímž se dostává 

do souladu i s hlavními tezemi naší práce. 

4.1.3 Český „feministický“ přístup 

U posledního  přístupu, který jsme se rozhodli nazvat „feministickým“,  musíme opět 

zdůraznit, že nemá zcela pevné hranice, které by ho dělily od přístupu předchozího. Důležité 

je také si uvědomit, že v sobě může zahrnovat všechny druhy feminismu, které jsme vymezili 

v první kapitole (1.1), i když je zároveň pro současnou situaci typické, že poststrukturalistický 

feminismus je vnímán jako jeho „nejvyspělejší“ forma a je proto také nejvíce rozšířený. 

Jak už jsme naznačili v předcházející části, v kontrastu  ke  „genderovému“  přístupu se 

většinou zastánci „feministického“ přístupu  nepokoušejí metody, které přejímají 

z anglofonního světa, přizpůsobit českému prostředí, naopak, mají ambici přizpůsobit české 

prostředí feministickým požadavkům. Stejně jako u předchozího přístupu musíme zdůraznit, 

že zde nevynášíme konečný soud nad zmiňovanými autory, pouze  chceme  poukázat  na 

některé aspekty jejich textů, které nám připadají typické pro tento přístup. „Feministický“ 

přístup mnohem častěji než „genderový“ může mít sklon dodávat svým závěrům politický 

nebo  sociologický  rozměr,  čímž ztrácí vědeckou objektivitu  typickou pro předchozí dva 

přístupy.  

4.2 Praxe feministického přístupu 

Protože považujeme tento přístup za nekriticky přejatý z anglofonního prostředí, 

předpokládáme, že u něj budeme schopni identifikovat stejné nedostatky, které jsme 

analyzovali  ve  třetí kapitole.  Zachováme  tedy  tuto  strukturu  a  pokusíme  se  stejné 

problematické aspekty ilustrovat i na textech z českého prostředí. 

4.2.1 Nesprávná práce s textem 

Jako příklad problematické  práce  s textem nám může posloužit příspěvek „Feministické 

vzdorné čtení a genderová analýza na příkladech z Erbenovy Kytice“ od Terezy Kynčlové. 

Ona sama prezentuje hlavní myšlenku příspěvku takto: „Tento článek představuje argument, 
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že Erbenova Kytice,  respektive řád, jemuž jsou ve sbírce podřízeny ženské postavy, 

interpeluje čtenáře a čtenářky ke zvnitřnění patriarchálních norem.“211  

Nejvíce pozornosti věnuje Tereza Kynčlová básni Vodník. Zde údajně dochází k tomu, že je 

hlavní hrdinka potrestána za to, že překročila normy patriarchálního řádu:  

„Z děje básně vyplývá, že se hrdinka provinila nejen nerespektováním matčina zákazu 

a svou zvědavostí („nemá stání, / k jezeru vždy ji cos pohání“), ale především tím, že 

se rozhodla pro svobodný pohyb, který podléhá pouze její libovůli. Takové počínání 

však patriarchální řád ženě zapovídá.“212  

V této interpretaci nás nutně musí zarazit, že autorka po celou dobu přehlíží, nebo záměrně 

vynechává, vlastní důvod, kvůli kterému matka prosí dceru,  aby  nechodila  k jezeru. 

Kdybychom měli soudit pouze na základě informací, které podává, museli bychom dojít 

k závěru, že matka má tendenci obecně dceři zakazovat, aby chodila ven z domu, protože 

ženy mají dle patriarchálního řádu zůstat v domácnosti:  

„Významná zde však není jen dceřina lhostejnost k prosbám matky, nýbrž matčin apel 

na to, aby se dcera zdržovala doma, nechodila ven, protože tam hrozí nebezpečí, a to 

navzdory tomu, že se dcera zcela v intencích genderových rolí chce věnovat ženské 

domácí práci – praní.“213  

I když si autorka všímá tohoto rozporu, že se dívka chce věnovat své „ženské“ práci, a i přesto 

je  od  ní  matkou  zrazována,  nikdy se nepokusí najít jiné vysvětlení. Nesmyslnost 

patriarchálního řádu, který by ženám znemožňoval vykonávat ženské práce, jí nepřipadá 

dostatečně absurdní. Přitom vysvětlení je v samotné básni nasnadě: matka má ke své prosbě 

konkrétní důvod a tím je zlý sen, který ji varuje, aby v tento konkrétní den dceři nedovolila jít 

tam, kam jí obvykle chodívat dovoluje: 

„Já měla zlý té noci sen:  

nechoď, dceruško, k vodě ven.  

(...) 

„Bílé šatičky smutek tají,  

 
211 Tereza Kynčlová: „Feministické vzdorné čtení a genderová analýza na příkladech z Erbenovy Kytice“, in: 

Česká literatura v perspektivách genderu, IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky, ed. Jan Matonoha 
(Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2010), s. 94. 
212 Kynčlová (2010), s. 96 
213 Kynčlová (2010), s. 95 
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v perlách se slzy ukrývají,  

a pátek nešťastný je den,  

nechoď, dceruško, k vodě ven.“214 

 
Protože autorka tuto část básně přehlíží, aby mohla veškerý děj redukovat na konflikt hrdinky 

s patriarchálním  řádem, nepostřehla, že se zde ve skutečnosti odehrává konflikt světa lidí a 

světa nadpřirozených bytostí, ani to, že matka je před nadpřirozenem chráněna svou 

pověrčivostí (umí správně interpretovat význam svého snu a zná pověru spojenou s pátkem), 

zatímco dívka zřejmě na pověry nevěří. V „sekularizovaném“ výkladu Terezy Kynčlové to je 

zvědavost a touha po svobodě, co dívku vede k jezeru,215 zatímco z hlediska nadpřirozených 

sil by dávalo více smyslu uvažovat o tom, že vodník dívku pomocí nějakých čar k vodě láká a 

to zvláště proto, že nám báseň naznačuje, že dívčin pád do vody celou dobu očekával: 

  Dnes je čtvrtek, zejtra pátek –  

šiju, šiju si kabátek  

(...) 

Zelené šaty, botky rudé,  

zejtra moje svatba bude216 

(...) 

Vyvalily se vlny zdola,  

roztáhnuly se v šírá kola;  

a na topole podle skal  

zelený mužík zatleskal.217 

Přehlížení nadpřirozena vede autorku  také  k tvrzení,  že vodník je muž –  představitel 

patriarchálního řádu: „Erben ženu zpodobňuje jako majetek muže. Je to on, kdo určuje, kdy a 

s kým se smí jeho násilím pojatá manželka stýkat.“218 Z této interpretace jakoby zcela zmizel 

fakt, že vodníkovi v básni zcela bez okolků vzdoruje dívčina matka, která vodníka nazývá 

„vodní příšerou“219  a „jezerním“ a „lstivým vrahem“.220  Kdyby byl vodník skutečně 

představitelem patriarchálního řádu, a kdyby bylo pravdivé předchozí tvrzení, že matka drží 

 
214 Karel Jaromír Erben: Kytice (Praha: Orbis, 1951), s. 86. 
215 Kynčlová (2010), s. 95 
216 Erben (1951), s. 85. 
217 Erben (1951), s. 86. 
218 Kynčlová (2010), s. 95 
219 Erben (1951), s. 9293. 
220 Erben (1951), s. 9293. 
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dceru doma prostě proto, že chce, aby byla dodržena patriarchální norma toho, že ženy patří 

do domácnosti, pak neexistuje vysvětlení pro to, proč se náhle matka staví proti tomuto řádu: 

nejen tím, že uráží vodníkamuže, ale třeba i tím, že zbraňuje dceři v tom, aby se vrátila do 

vodníkovy domácnosti, kam podle patriarchálního řádu dívka očividně patří. 

Pokud se skutečně Kynčlová obává, že, jak píše na začátku svého textu, „mohou být čtenářky 

visàvis androcentrickým kanonickým dílům vmanipulovány „do sexistických schémat“, 

v nichž, jak upozorňuje Judith Fetterleyová, mají přijmout patriarchální  morálku  a/nebo 

hodnoty mužských literárních protagonistů a nikoli ženských postav“221  je zvláštní, že si 

nikdy nepovšimla, že v této básni bude čtenář s největší pravděpodobností souhlasit s matkou. 

S vodníkem, který své ženě vyhrožuje, že ji promění v rybu,222  který drží jako rukojmí její 

dítě223  a který se nakonec skutečně stane vrahem,224  nemá čtenář nejmenší důvody 

sympatizovat. Dalo by se dokonce uvažovat o tom, zda vodníkovo hrubé chování vůči dívce 

nemá být spíše z Erbenovy  strany  sociální  kritikou, ale to by vyžadovalo zcela jiný způsob 

čtení. 

Kynčlová má pravdu, když říká, že „ve ‚Vodníkovi‘  jsou pravidla Erbenova řádu nastavena 

tak, že hrdince nenabízejí jediného východiska“,225  ale  ani  v nejmenším to neilustruje, jak 

tvrdí záhy, „bezvýchodnost binárního nastavení hierarchického, patriarchálního genderového 

řádu“.226 Bezvýchodnost dívčina postavení  je v první instanci dána žánrově (balada nemůže 

mít šťastný konec) a na rovině samotného příběhu tím, že dívka stojí tváří v tvář 

nadpřirozeným, nelidským silám, a nikoli patriarchátu.  

Jako další příklad z našeho pohledu problematického nakládání s textem nám může posloužit 

kritika, kterou vznáší Jan Matonoha ve článku „Dispozitivy mlčení“ vůči Kunderově románu 

Žert.  Postava  Lucie  je  Matonohou  kritizována za to, že je mlčenlivá,  a za to, že je její 

mlčenlivost vnímána jako druh svátosti, protože „jako ideál funguje právě takový typ 

subjektivity, který muži nejen ponechává kontrolu, „nepřekáží“ jeho aktivitě a preferencím, 

 
221 Kynčlová (2010), s. 92. 
222 Erben (1951), s. 89. 
223 Erben (1951), s. 91. 
224 Erben (1951), s. 94. 
225 Kynčlová (2010), s. 95. 
226 Kynčlová (2010), s. 95. 
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ale přímo mu umožňuje do této tiché, mlčící plochy promítat své nevyjádřené touhy a 

preference.“227 

K takové kritice můžeme poznamenat několik  věcí: zaprvé, nedorozumění mezi Lucií a 

Ludvíkem  zaujímá  v románu  místo  v dlouhé sérii nedorozumění,  což reflektuje i hlavní 

hrdina,  a není tudíž způsobeno Luciinou ženskostí nebo mlčenlivostí. Lucie  je  Ludvíkem 

dokonce vnímána pouze jako oběť této vyšší moci, která ničí Ludvíkův život: 

„Zdálo se mi, že jakási nadpřirozená síla mi stojí v cestě a pokaždé mi odtrhne od 

rukou to, pro co chci žít, co si vytoužím, co mi náleží; že je to tatáž síla, která mi vzala 

stranu a soudruhy a vysokou školu; která mi pokaždé všechno bere a vždycky pro nic 

za nic a bez důvodu. Chápal jsem, že tato nadpřirozená síla vystupuje ted' proti mně v 

Lucii, a nenáviděl jsem Lucii, že se stala nástrojem této nadlidské síly; uhodil jsem ji 

přes tvář  protože se mi zdálo, že to není Lucie, ale ta nepřátelská moc; křičel jsem, že 

ji nenávidím, že ji už nechci vidět, že ji už nikdy nechci vidět, že ji už nikdy v životě 

nechci vidět.“228 

Zadruhé, i přes to,  že Matonoha tvrdí, že Luciino mlčení dodává Ludvíkovi „kontrolu“ a 

„nepřekáží jeho aktivitě“, ve skutečnosti v příběhu vidíme pravý opak: totiž, že mlčení 

Ludvíkovi překáží a kvůli němu také nikdy kontrolu nad Lucií nezíská. Lucie zůstává až do 

konce knihy nedosažitelná a tudíž mimo Ludvíkovu „kontrolu“. Zatřetí, postava Lucie není 

v románu proto, aby o ní mohl Ludvík snít,  jak tvrdí Matonoha. Fakt, že Ludvík o Lucii po 

většinu času pouze sní, je integrální součástí příběhu a na konci je samotným hlavním hrdinou 

reflektována: 

 „Vždycky jsem si s oblibou říkal, že Lucie je pro mne čímsi abstraktním, legendou a 

mýtem, ale ted' jsem chápal, že v těchto poetizujících termínech se skrývala pravda 

zcela nepoetická: že jsem ji neznal; že jsem ji neznal takovou, jaká skutečně byla, jaká 

byla sama v sobě a pro sebe. Nevnímal jsem na ní (v slepém egocentrismu) nic než ty 

stránky její bytosti, které se bezprostředně obracely ke mně (k mé opuštěnosti, k mé 

nesvobodě, k mé touze po něze a laskavosti); nebyla pro mne ničím víc než funkcí mé 

 
227 Jan Matonoha: „Dispozitivy mlčení: Zraňující identity a diskurzivní konstituce mlčení. Gender, feminismus a 

česká literatura v období 19481989, in: Vyvlastněný hlas: proměny genderové kultury české společnosti 1948
1989, ed. Petra Hanáková (Praha: Sociologické nakladatelství, 2015), s. 376 
228 Milan Kundera: Žert (Praha: Československý spisovatel, 1967), s. 76. 
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vlastní životní situace; všechno, čím tuto konkrétní životní situaci přesahovala, 

všechno, čím byla jen sama sebou, mi unikalo.“229 

Jen těžko si lze představit, že by Matonoha dokázal podat kritičtější pojetí Ludvíkova vztahu 

k Lucii, než jaké čtenáři v knize vlastními slovy podá sám Ludvík. Konečně, Luciina skutečná 

role v románu – jak se dozvídáme v závěru – spočívá v tom, že je vlastně odrazem samotného 

hlavního hrdiny a jeho vztahu ke světu: 

„A tu se mi vynořila před očima znovu Lucie (...) snad mi chtěla povědět, že její osud 

(osud zprzněného děvčátka) je blízký mému osudu; že my dva jsme se sice minuli, 

neporozuměli si, ale naše životní příběhy jsou blíženecké, spřízněné, odpovídají si, 

protože jsou to oba příběhy zpustošení; tak jako zpustošili Lucii tělesnou lásku a obrali 

tak její život o nejelementárnější hodnotu, i můj život byl okraden o hodnoty, o něž se 

mínil opírat a jež byly svým původem ryzí a nevinné; ano, nevinné: tělesná láska, 

jakkoli zpustošená v životě Luciině, je přece nevinná, stejně jako písně mého kraje 

byly a jsou nevinné, jako cimbálová kapela je nevinná, jako můj domov, jenž se mi 

zprotivil,  je  nevinný,  stejně jako Fučík, na jehož obraz jsem se neuměl podívat bez 

odporu, byl vůči mně zcela nevinný, stejně jako slovo soudruh, přestože mi znívalo 

výhrůžně, je nevinné stejně jako slovo ty a slovo budoucnost a mnoho jiných slov. 

Vina  byla  jinde  a  byla  tak  veliká,  že její stín padal široko daleko na celý svět 

nevinných věcí (i slov) a pustošil je. Žili jsme, já i Lucie, ve zpustošeném světě; a 

protože jsme neuměli zpustošené věci litovat, odvrátili jsme se od nich, ubližujíce tak 

jim i sobě. Lucie, dívenko tak velice milovaná, tak špatně milovaná, toto jsi mi přišla 

po létech říci? Přišla ses přimlouvat za zpustošený svět?“230 

4.2.2 Nesprávná práce s kontextem 

Autorky Zuzana Konopáčová a Blanka Veselá, ve svém článku o povídce Divá Bára231 

v několika ohledech selhávají v tom, aby správně reflektovaly žánr a dobový kontext povídky. 

K tomu druhému dochází především tak, že se autorky snaží vytvořit dojem, že fakt, že je 

Bára  v příběhu spojována s přírodou, ji má stavět do negativního světla: „V klasické 

feministické antropologické práci Sherry B. Ortner argumentuje, že právě spojování ženy 

 
229 Kundera (1967), s. 165. 
230 Kundera (1967), s. 205206.  
231 Zuzana Konopáčová, Blanka Veselá: „Reflexe moci a genderových archetypů v Divé Báře Boženy 

Němcové“, in: Mezi obzory, gender v interdisciplinární perspektivě, ed. Blanka KnotkováČapková (Praha: 

Gender Studies, 2011), s. 189206. 
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s přírodou, která je ve vztahu ke kultuře v západní filozofické tradici považována za 

podřadnou, má za následek univerzálně se vyskytující kulturní podřadnost ženy.“232 Takové 

interpretace  do  jisté  míry  znovu ukazují tendenci feminismu vidět ženský stereotyp vždy 

v tom nejhorším možném světle (viz 3.2.4), především zde ale autorky vůbec nereflektují, že 

Němcová vychází z hodnot romantismu – a že romantismus vnímal přírodu jako nadřazenou 

civilizaci a kultuře. Mělo by být zjevné, že právě proto je Bára hrdinkou příběhu: její spojení 

s přírodou ji naopak staví do nadřazené pozice vůči ostatním vesničanům. 

Co se týče reflexe žánru,  zdá se, že autorkám zcela uniká, že interpretují sociálně kritickou 

povídku  19. století: fakt, že vesničané ze strachu zachovají věrnost správci a chystají se 

potrestat hlavní hrdinku, je důležitou součástí poselství díla, autorky neprovádí nic objevného, 

pokud za pomocí teorií o moc Michela Foucaulta na tyto vztahy poukazují a vlastně k nim ani 

nic  zajímavého  nedodávají:  spokojují  se  s poznámkou, že „tuto skutečnost lze vyložit jako 

výstrahu ostatním, aby se vyvarovali porušování norem. Tento imperativ opětovně odkazuje 

na  Foucaultův koncept „poslušného těla“.“233  Z této formulace vůbec není jasné, zda si 

autorky představují, že se z „této skutečnosti“ (tj. že lid ze strachu přitakává správcově 

autoritě) poučují pouze postavy příběhu, nebo i čtenáři. Pokud by mělo jít o čtenáře, pak by 

tím autorky zcela přehlížely sociálně kritický náboj povídky a tím dělaly zásadní chybu ve své 

analýze. Ale vzhledem k tomu, že v celé kapitole není žánr nikdy nijak reflektován, zdá se, že 

otázka čtenáře vlastně nebyla vůbec nastolena a tím pádem ani nijak zodpovězena: autorky 

jednoduše přistupují k popisované fiktivní společnosti jako k sociologickým datům, která taky 

jako taková zpracovávají (tj. podávají sociologický výklad o vztazích ve společnosti, aniž 

vůbec zvážily, proč a s jakým narativním úmyslem tyto sociologické skutečnosti popsala 

autorka ve své povídce).  

4.2.3 Stereotypy 

Přidržímeli  se  textu  z předcházející části, Konopáčová a Veselá v článku o Divé Báře 

shledávají, že mužské postavy jsou vyobrazeny povětšinou „nestereotypně“,234  což v jejich 

pojetí znamená, že se tyto postavy nechovají jako despoti: „Pastýř Jakub tak například dává 

dceři až nezvyklou svobodu, v rodině Jozífka rozhoduje spíše rázná matka, farář se podřizuje 

 
232 Konopáčová, Veselá (2011), s. 199. 
233 Konopáčová, Veselá (2011), s. 194. 
234 Konopáčová, Veselá (2011), s. 195. 
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přáním a názorům panny Pepinky“.235  Z čehož je dobře vidět, do jakých extrémů bývá 

obvykle přehnán ve feministickém pojetí mužský stereotyp. 

Následně autorky tvrdí, že postavy správce a Jozífka mají ženské vlastnosti, za které jsou 

potrestáni, stejně jako má Bára mužské vlastnosti. Mužské vlastnosti jsou ale údajně u dívky 

horší:  

„Bára je za své ‚mužské‘ vlastnosti potrestána exemplárně, její trest je projednáván na 

veřejnosti a je souzena muži: „Poradil se pan farář s rychtářem, konšely i panem 

učitelem a usoudili tak, když udělala Bára takové všeobecné pohoršení a tolik  se 

odvážila, aby veřejně potrestána byla“. Lze tak usuzovat, že jakmile si žena osvojí 

některou z ‚mužských‘  vlastností, bývá za svou ‚smělost‘ potrestána v podstatě na 

celospolečenské úrovni. Trest za ‚ženské‘ vlastnosti u mužů bývá oproti tomu pouze 

na rovině osobní, jak lze spatřit u Jozífka i správce.“236 

Taková interpretace samozřejmě zcela přehlíží, že Bára je v první řadě potrestána kvůli tomu, 

že dělala strašidlo a ponížila tím pana správce. I přes to, jak se celou situaci snaží vyložit 

autorky, je Bářin prohřešek zjevně prohřeškem vůči úřední autoritě a ne vůči autoritě mužské, 

což by mělo i samotným autorkám být zjevné na základě toho, že samy argumentovaly, že 

postava  pana  správce  není  v první řadě „mužná“  a  že její vliv vychází pouze z bohatství  a 

společenského postavení.237 

Zcela jiným příkladem je článek „Hranice těla: Irské romány Marie Edgeworth a žena jako 

metafora pro kolonizované území“ Soni Novákové ze sborníku Ponořena do Léthé. Autorka 

zde velmi zdatně a pomocí nesčetných příkladů představuje čtenáři personifikace Irska 

využívané irským národním obrozením a následně provádí interpretaci ženských postav 

z románů Marie Edgeworthové. Problém ovšem vzniká z toho,  jaký  ideologický náboj dává 

personifikacím, o kterých hovoří.  

Stejně jako u Kate Chedgzoyové (3.2.2) se zde setkáváme  s tvrzením, že existuje jakási 

vnitřní souvislost mezi ženami a kolonizovanými územími: „Irsko, stejně jako jiná 

kolonizovaná území, bylo typicky zpodobňováno a metaforicky vyjadřováno jako žena.“238 

 
235 Konopáčová, Veselá (2011), s. 195. 
236 Konopáčová, Veselá (2011), s. 199. 
237 Konopáčová, Veselá (2011), s. 195. 
238 Soňa Nováková: „Hranice těla: Irské romány Marie Edgeworth a žena jako metafora pro kolonizované 

území“, in: Ponořena do Léthé: sborník věnovaný cyklu přednášek Metafora ženy 20002001, ed. Blanka 
Knotková a Eva Věšínová, (Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2003), s. 43. 
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V článku Novákové samozřejmě nacházíme příklady těchto metafor a také vysvětlení toho, 

jak bývají typicky dále rozváděny a využívány (např. kolonizátoři se opírají o diskurz 

manželství s panenským, neposkvrněným územím, zatímco nacionalisté se staví do pozice 

obhájců své země, bezmocné dívky). Až posud by mohlo jít o pouhý indukční popis dobové 

irské a anglické představivosti, Nováková ovšem pokračuje tím, že těmto stereotypním 

představám dodává typicky feministickou ideologickou interpretaci:  

„V textech ze 16. a 17. století jsou dobývaná území –  Irska  stejně tak jako nového 

světa –  literárně ztvárňována v podobě ženského těla.  Také  v textových  ilustracích 

raného novověku, například v cestopisech či na soudobých mapách, se objevuje 

ženská postava, která metaforicky zastupuje, naznačuje a zhmotňuje představu země. 

Objevení  nového  geografického  teritoria,  jeho  dobytí,  osídlení  a  kolonizace  jsou 

představeny jako setkání, která mají nezastřenou sexuální povahu, přičemž se často 

objevuje i motiv znásilnění. Dochází tu k literárnímu ztvárnění postav, které konstruují 

a fixují ženské tělo jako prostor, kde se odehrává proces patriarchálního výměnného 

obchodu mezi muži. Znásilnění tohoto těla pak znamená narušení, zcizení mužova 

majetku. (...) [ženské tělo v podobě patriarchálního teritoria] musí být ohraničeno, 

omezeno ve svém svobodném pohybu, aby se nevymanilo zpod mužovy kontroly, a 

zároveň pečlivě chráněno před útoky jiných mužů.“239 

Jenom na okraj poznamenejme, že se zde setkáváme s   již poměrně zastaralou představou 

„patriarchálního výměnného obchodu mezi muži“, kterou do antropologie zavedl Claude 

LéviStrauss, což nás může upozornit na přítomnost feministické myšlenkové tradice. To 

ovšem není jádrem našeho současného argumentu. Na konci článku Nováková poznamenává: 

„Ve svém příspěvku jsem se pokusila nastínit, jakými proměnami může procházet 

klasická metafora ženy jako krajiny, země, ujařmeného teritoria. (...) Mnohoznačnost 

těchto textů však také spočívá v postavení Marie Edgeworth jako ženy, spisovatelky, 

která přejímá koloniální a patriarchální diskurz. (...) Jestliže lze koloniální diskurz 

chápat podle slov H. Bhabhy jako mocenský aparát, zaujímá Maria Edgeworth dvojí 

pozici, jako mocná i bezmocná, sama vpojená do systémů, které ji podmaňují a které jí 

dodávají  autorskou  subjektivitu.  Klade  si  za  cíl zprostředkovat a osvětlit irskou 

jinakost, a to se pak obratem stává nástrojem pro nastolení standardní hegemonie.“240 

 
239 Nováková (2003), s. 46. 
240 Nováková (2003), s. 58. 
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Možná je to pouze dáno úzkým tematickým zaměřením článku, vzhledem ke zmíněnému 

„patriarchálnímu diskurzu“ nám ale  připadá velmi zvláštní, že autorka nikdy nepocítila 

potřebu v článku zmínit, že ženství nikdy nebylo na kolonizované země omezeno:  naopak, 

jako ženy byly tradičně vyobrazovány téměř všechny země bez rozdílu,241 ba co víc, všechna 

impéria byla rovněž tradičně personifikována do podoby žen, počínaje starým Římem, jehož 

personifikací byla bohyně dea Roma242  (zřejmě odvozené od faktu, že Řím je v latině rodu 

ženského). Od této antické tradice se pak odvíjely personifikace i všech ostatních evropských 

impérií, k tématu eseje obzvlášť relevantní by měla být Britannie, ale vedle ní rovněž Austrie, 

Germanie a Francie.243 Všem těmto personifikacím, užívaných jak v umění, tak v propagandě 

i karikaturách, byly tradičně připisovány „mužské vlastnosti“  (síla,  odvaha,  schopnost 

bojovat,  schopnost  vládnout), aniž by docházelo k jakémukoli  konfliktu  s jejich „ženským 

tělem“ a aniž by byl jakkoli narušen (údajný) „koloniální a patriarchální diskurz“. Uvedením 

tohoto faktu by ovšem byla rozkolísána svůdná představa, se kterou zřejmě Nováková 

pracuje, že celý svět lze podle představ poststrukturalistické filozofie  (2.1) rozdělit na 

utlačující a utlačované, bílé a černé, muže a ženy, zločince a oběti.  Jak opakovaně 

zdůrazňujeme, feministická teorie v takovýchto případech sama nepřiměřeně posiluje 

stereotypy, proti kterým při jiných příležitostech bojuje. 

Ale přejděme již k poslednímu příkladu. Esej „Mýtus matky v dramatu Karla Čapka“ Alenky 

JensterleDoležalové je dokladem  toho,  kdy  zaměření na stereotypy a  na  binární  opozici 

mužství a ženství může zastínit samotný význam zkoumaného díla. Autorka považuje drama 

Matka  za  stereotypní:  „jen málokdy v literatuře autoři použili dualismus mužského a 

ženského principu tak účelně, tak stereotypně jako Karel Čapek v tomto dramatu.“244 Ve svém 

 
241 Tento fakt s nejvyšší pravděpodobností vychází z jednoduché okolnosti, že v latinském jazyce je slovo pro 
zemi (terra) rodu ženského a že se názvy jednotlivých zemí tvoří pomocí femininní koncovky –ia (Francia, 
Bohemia, Britannia, Austria, Italia). Jejich personifikace jakožto žen je tak zcela přirozená pro daný jazyk a 

veškeré další metaforické rozvádění je pouze umožněno touto šťastnou náhodou. Stejným způsobem bývá 

vysvětlována i antická a středověká tendence vyobrazovat ctnosti jako ženy, kterou se zabývá např. James J. 
Paxson: "Personification's Gender", in: Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric, roč. 16, č. 2, 1998, s. 
158162. 
242 Religions of Rome: Volume 1, A History, ed. Mary Beard, John North, Simon Price (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2004), s. 159160, 352353. 
243 Protože příkladů vyobrazení těchto postav je na jednoduchý výčet příliš mnoho, uveďme alespoň 

reprezentativní příklady: Britannii vyobrazil např. James Gillray: Britannia between Scylla and Charybdis 
(1793), Henry Moses: Reception of the American Loyalists by Great Britain (1783), Nicholas Habbe: Britannia 
Rules the Waves (1876), William Dyce: Neptune Resigning to Britannia the Empire of the Sea (1847), Francii 
WilliamAdolphe Bouguereau: Alma Parens (1883), Germánii Christian Köhler: Erwachende Germania (1848), 
Lorenz Clasen: Germania auf der Wacht am Rhein (1860) a Friedrich Overbeck: Italia und Germania (1828).  
244 Alenka JensterleDoležalová: „Mýtus matky v dramatu Karla Čapka“ in: Žena v české a slovenské literatuře, 

sborník z literárněvědné konference konané v Opavě 14. a 15. září 2004 (Opava: Slezská univerzita v Opavě, 

2006), s. 104 
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vlastním rozboru se zaměřuje na to, aby poukázala na shody mezi těmito principy a mužskými 

a ženským stereotypy popsanými feministickými autorkami jako například Simone  de 

Beauvoirovou nebo Julií Kristevou.245  

Slabiny  jejího  přístupu se ukazují nejviditelněji, když se dostává k závěru dramatu,  který 

interpretuje tak, že „mužský princip vyhrává, postoj matky se přizpůsobí nacionální ideologie 

[sic] přežití.“246 My s tímto závěrem nesouhlasíme: velikost Čapkova dramatu spočívá právě 

v tom, že ve svém vyvrcholení sloučí mužský a ženský princip, které předtím po celý běh 

dramatu představoval jako neslučitelné. Feminismus si takového momentu není schopen 

všimnout, protože je příliš zaujatý konfliktem a neslučitelností těchto dvou elementů a za 

jediný možný závěr vždy považuje nadvládu mužského elementu. 

JensterleDoležalová se ke svému závěru dostává poměrně nepřesvědčivě: „osobní štěstí se 

musí podřídit hlubšímu mravnímu a humánnímu smyslu národního přežití, protože národ se 

ocitl  v ohrožení. To je i morální pointa dramatu, Tony, poslední syn se musí obětovat za 

ohrožený národ, všichni se jí snaží to vsugerovat, až na konci to pochopí i matka.“247  Děj 

celého dramatu tímto tvrzením redukuje na to, že je matce vsugerován mužský pohled na svět. 

Okamžitě po tomto tvrzení JensterleDoležalová cituje repliky Kornela a Ondry, jež mají 

zřejmě ilustrovat, co matku Dolores nakonec přesvědčilo: 

KORNEL: Petře, vyjdeli někdo z téhle války vítězně, bude to jenom národ. Silný, 

ukázněný, sebevědomý národ. 

ONDRA: My všichni, maminko, vedeme dál svůj boj. Za pravdu, za  národ, za lidstvo 

– jak kdo.248  

Z obou replik přitom vypouští jejich militantnější druhou část, která u Kornela zní: „Za to té 

válce žehnám. Za to, že udělá konec všemu tomu hloupému žvanění o novém a lepším řádu 

světa “249 a u Ondry: „Ještě chceme, aby naše věc zvítězila. A ještě můžeme všechno prohrát 

–  i po smrti.“250 Zvláště z Kornelovy repliky je znát, že se jedná spíše o parodii fašistické a 

nacistické rétoriky té doby a že Čapek s těmito názory nesouhlasil. Především ale nedává 

smysl  se  domnívat, že by  byla matka citovanými výroky přesvědčena,  protože v samotném 

dramatu ještě dlouho po jejich zaznění stále přesvědčena není. 
 

245 JensterleDoležalová (2006), s. 104110. 
246 JensterleDoležalová (2006), s. 108. 
247 JensterleDoležalová (2006), s. 107108 
248 JensterleDoležalová (2006), s. 108 
249 Karel Čapek: Matka, hra o třech dějstvích (Praha: Fr. Borový, 1938), s. 96 
250 Čapek (1938), s. 96 
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Co matku nakonec přesvědčí a v čem vidíme „sloučení“  mužského a ženského principu,  je 

zpráva o tom, že ve válce umírají děti. Připomeňme si, že se až do počátku této scény matka 

stále ještě hádala s radiovým vysílačem a ke změně jejího pohledu  dochází až v tomto 

momentě: 

MATKA: Co říkáš? Děti? Copak někdo zabíjí děti?    

TONI (hledá na mapě): Kde to je... kde to je...   

MATKA (stojí jako zkamenělá): Děti! Malé, usmrkané děti! 

(Ticho.)  

MATKA (strhne ze stěny pušku a podává ji oběma rukama Tonimu.  

S velkým gestem): Jdi!251 

Matčin názor je změněn až tím, na čem jí dle vlastních slov záleží nejvíc. Ani v nejmenším 

nedochází k vítězství mužského principu: matka syna neposílá zlomit nový rekord nebo učinit 

nový vědecký objev, ale chránit život – ženský princip. Dochází k tomu, že mužský princip 

boje za vyšší dobro a ženský princip ochrany života se spojují do jednoho v obranné válce. 

Lze to vyčíst i ze slov samotného Karla Čapka, která JensterleDoležalová ve své eseji cituje: 

„V Matce se střetá element mužský a elementem ženským jednou z mnoha věčných 

podob téže lidské tragédie. Element mužský se vyznačuje tím, že stále jde za něčím 

mimo sebe, stále musí za něco bojovat, stále za něco padá. Element ženský tomu 

přihlíží, trpí a doplácí vždycky, ať  se bojuje za cokoli, a žena sama bojuje jen za 

udržení samotného života.“252  

Pro JensterleDoležalovou z těchto slov vyplynul jako podstatný pouze dualismus mužského a 

ženského principu.253 Při tom bohužel zcela přehlédla poslední větu, ve které je klíč k celému 

dramatu. A to i přes to, že jí rozhodně neuniklo, že život náleží ženskému principu, protože to 

sama jinde explicitně uvádí.254 

Tuto naši interpretaci podporují i další pasáže, například ve druhém dějství je mužský princip 

vystaven zdrcující kritice, když všichni muži přiznají, že ohledně významu a krásy své smrti 

matce lžou:  

 
251 Čapek (1938), s. 115. 
252 JensterleDoležalová (2006), s. 105. 
253 JensterleDoležalová (2006), s. 105. 
254 JensterleDoležalová (2006), s. 106. 
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JIŘÍ (nad svým sešitem): Víte, ono se řekne... umřít za  něco velkého:  za vědu, za 

vlast, za víru, za spásu lidstva nebo co; ale když je člověk v tom –   

ONDRA: – tak to vypadá jinak, já vím. Kdyby si lidé dovedli představit, jak při tom 

člověku je, tak by se... snad... míň oháněli  tím, jak je krásné... za něco umřít. Krásné! 

Já jsem moc krásného na své smrti nenašel.   

PETR: Já taky ne, člověče.255 

Ve třetím dějství pak hlavní myšlenku ještě jednou explicitně vyjadřuje matčin otec: 

STARÝ PÁN: Nic, dceruško, nic; já jen, abys věděla, co je život. Víš, když ty  ses 

měla narodit,... tak to tvou  maminku mohlo stát život.  Já jsem klečel u ní a... nu, 

hrozně jsem se styděl, víš? Říkal jsem si... tak tady má žena dává všechno v sázku, aby 

se narodilo  dítě,  –  a  co  já?  –  Tak vidíš, v tom je cena života: že se za něj platí... 

třeba i životem. To je taky...  ženská záležitost, holčičko. A to máš tak se vším, 

rozumíš? Kdyby se za vlast neplatilo životem... kdyby se za čest, za pravdu, za 

svobodu neplatilo životem, neměly by tu ohromnou, tu strašnou cenu, víš? Jen ho nech 

jít, toho svého synka. Je to tak... v pořádku.256 

Za život se platí životem a to je i ženská záležitost. Toto překrytí mužských a ženských 

záležitostí, tak významné pro vyznění samotného díla, bohužel vůbec není Jensterle

Doležalovou reflektováno. Zatímco ve druhém dějství je zpochybněn mužský element, je 

v tomto výroku starého pána zpochybněn element ženský: ani  jeden z nich není dokonalým, 

nejvyšším principem, který by měl dominovat nad druhým –  jejich  síla spočívá v jejich 

spolupráci. Jak už jsme zmiňovali výš, považujeme za zcela příznačné, že feministická kritika 

selhala právě na tomto místě tímto  způsobem. Když JensterleDoležalová prohlašuje:  „S 

příběhem matky a oživeného mytu obětování syna za dobro národa Karel Čapek klade důraz 

na nejkonzervativnější obraz matky v patriarchální společnosti“257  jen stěží si lze představit 

nespravedlivější interpretaci tohoto Čapkova díla. 

4.3 Shrnutí 

Tato část naší práce, úzce navazující na část předchozí, se pokusila přenést poznatky získané 

studiem anglofonních feministických textů do českého prostředí. I zde jsme zjistili, že je 

poměrně snadné najít ilustrativní příklady toho, kdy autoři a autorky neberou při interpretaci 

 
255 Čapek (1938), s. 71. 
256 Čapek (1938), s. 71. 
257 JensterleDoležalová (2006), s. 110. 
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dostatečný ohled na samotný text díla, nebo na historický a žánrový kontext. Práce  se 

stereotypy se příliš neliší od anglofonního prostředí, i zde jsou především negativní stereotypy 

přeháněny až do absurdity a mohou dokonce zkreslit samotný smysl díla. Považujeme ale za 

výrazně pozitivní znak českého myšlení o literatuře, že je zde na jedné straně zachováván 

tradiční přístup k tématu žen v literatuře a na druhé straně je aktivně  rozvíjen  „genderový 

přístup“, který se kriticky  vymezuje vůči západní feministické praxi a který  bere  ohled  na 

specifické rysy české kultury.   
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5.  Závěr 

Cílem  této práce bylo přispět kritickým hlasem do diskuze o feministické literární teorii, 

jejích východiscích i jejích závěrech. K tomu nám primárně posloužil rozbor konkrétních 

feministických a genderových literárněteoretických interpretačně zaměřených textů.  

V první, teoretické, části jsme se pokusili nejprve orientačně roztřídit jednotlivé směry a 

podsměry feminismu, přičemž jsme zároveň poukázali na jejich vzájemnou provázanost, ale i 

konflikty a protichůdnost. Tento výklad zahrnoval i chronologický vývoj jednotlivých směrů, 

ať už v tom, že poukázal na návaznost radikálního feminismu na feminismus liberální, nebo 

v tom, že zdůraznil znovuoživení radikálního feminismu v reakci  na  feminismus 

poststrukturalistický.  V následující  kapitole  byly  pak  shrnuty  v chronologickém pořadí 

jednotlivé literárněvědné metody, které feminismus vytvořil, včetně takzvaných 

„genderových přístupů“, které patří k feminismu poststrukturalistickému. 

Na začátku praktické části jsme prezentovali dřívější literárněteoretickou kritiku feministické 

literární  teorie  z pole  shakespearovských  studií  Richarda  Levina  a  Briana  Vickerse.  Jejich 

myšlenky a postřehy ohledně feministické literárněvědné praxe jsou inspirací našeho 

vlastního pokusu podat kritiku tohoto přístupu.  

Zdrojem  anglofonních  literárněteoretických  interpretačních  textů pro  nás  byly  příručky 

Cambridge  Companion, protože jsou autoritativní a jejich smyslem je zprostředkovávat 

čtenářům nejnovější poznání o daných autorech a jejich díle. Mezi těmito texty jsme vybrali 

několik, abychom jimi ilustrovali problematické rysy feministické literární teorie, jež se nám 

ukazují ve chvíli, kdy jsou její přístupy aplikovány na konkrétní literární texty.  V části 

zabývající  se  textem a kontextem  jsme uvedli články autorek, jejichž  interpretace neobstála 

tváří v tvář citacím z textu  samotného  literárního  díla  nebo  interpretaci  opírající  se  o 

nefeministická  východiska.  Ukázali jsme, že feministická literární teorie má tendenci 

přehlížet kontext nebo ty části literárního díla, které nepodporují její předem přijaté závěry. 

Jistou  variantou  nesprávné  práce  s kontextem  je  také  aktualizace,  které  se  feministická 

literární teorie dopouští nejčastěji tím, že autorům z minulých století připisuje feministické 

představy a myšlenky a to mnohdy i v případech, kdy jde myšlenky těchto autorů bezezbytku 

vysvětlit jiným myšlenkovým systémem, například křesťanstvím. 

Dalším problematickým aspektem feministické literárněvědné interpretační praxe je způsob, 

jakým nejčastěji nakládá se stereotypy: zatímco u mužských stereotypů bývá přeháněna 
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agresivita, drzost a bezohlednost, u ženských stereotypů je naopak podtrhována bezmocnost a 

„ušlápnutost“, v míře, která dalece přehání běžné představy o obou pohlavích. 

Jako příklad síly feministického aktivismu v univerzitním prostředí jsme také jednu část 

věnovali textům autorek, které namísto toho, aby prezentovaly vlastní literárněteoretické 

názory, cítí potřebu přejímat slovník feminismu, i když s ním nesouhlasí, a obhajovat autory 

před nařčeními ze sexismu a misogynie.  

Ve třetí a poslední části práce jsme se obrátili do českého prostředí. Zde jsme identifikovali tři 

rozdílné přístupy k tématu žen v literatuře: první, který jsme nazvali tradičním, je 

reprezentantem starší literárněteoretické tradice a jako takový nemůže být nijak blíže 

filozoficky definován. Druhý, který jsme nazvali „genderovým“, se aktivně snaží 

přizpůsobovat „výdobytky“ západní feministické teorie českému prostředí. Za jeho nejsilnější 

stránku považujeme to, že se na rozdíl od feminismu nesnaží kulturní představy o mužích a 

ženách kritizovat a vyvracet, ale především popsat a pochopit. 

V poslední části této práce jsme se zabývali feministickou literární teorií, která byla dle 

našeho soudu nekriticky přejata od západních autorů do českého prostředí. Čeští autoři se 

v mnohém ohledu ukázali být radikálnější ve svých přístupech i ve svých závěrech než autoři 

probíraní ve třetí kapitole, což mohlo být způsobeno tím, že pro anglofonní prostředí jsme 

čerpali z velmi prestižních zdrojů, zatímco v českém prostředí nebyl výběr článků, se kterými 

jsme pracovali, ničím omezen.  

Pokud bychom se pokusili vystihnout hlavní myšlenku této práce jako celku, lze říci, že 

z filozofického hlediska se hlásí k „hermeneutice důvěry“ definované Paulem Ricoeurem a 

spíše než proti feminismu je jejím účelem argumentovat proti „hermeneutice podezření“.   
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Resumé 

This  work  offers  a  critical  opinion  on  Feminist  Literary  Theory,  pointing  out  some  of  its 

practical as well as theoretical shortcomings in both the Anglophone and the Czech academic 

spaces. The  theoretical  part of  this work attempts  to  summarize  the  three main branches of 

Feminism: Liberal, Radical and Poststructuralist and the Literary Theory they inspired. In the 

practical part of this work are illustrated the most common shortcomings of Feminist Literary 

Theory. The work begins by reviewing how Feminist Literary Theory was criticized by two 

selected  authors,  both  experts  on  the  works  of  William  Shakespeare.  Their  criticism  is 

relevant  because  it  overlaps  with  the  shortcomings  identified  in  this  work  as  well.  In  its 

selection of texts the work does not limit itself to a specific author or a time period but rather 

looks  at  Feminist  articles  from  the  prestigious  Cambridge  Companion  book  series.  It  is 

pointed  out  that  Feminist  Literary  Theory  often  disregards  the  actual  text  or  context  of  a 

literary work and its conclusions can be disproven by turning our attention back to them. A 

specific form of misuse of context is called „actualizing“, when the text is treated without any 

regard  for  its  historical  background  and  the  literary  theoreticians  ascribe  to  its  author  the 

thinking  of  a  contemporary,  most  commonly  their  own,  Feminist  thinking.  Another 

problematic issue with Feminist Literary Theory is how it tends to understand stereotypes. It 

is argued in this work that Feminism tends to overstate both the masculine and the feminine 

stereotype  (the  masculine  in  terms  of  imperiousness  and  the  feminine  in  terms  of 

powerlessness).  Additionally,  there  are  also  examples  cited  of  works  whose  authors  do  not 

agree with Feminism but feel forced to use its terminology due to their surroundings. 

In the Czech academic sphere we point out that there are three distinguishable approaches: the 

first  is  traditional  and  concerns  itself  with  women  in  literature  without  any  support  from 

Feminist philosophies. The second, which we chose to call „the gender approach“ is 

characterized  by  its  willingness  to  cooperate  with  the  Czech,  mostly  antifeminist, 

environment  and  by  its  commitment  to  preserving  scientific  objectivity  in  its  approach  to 

literature, despite being informed and inspired by Feminist philosophies. The third approach, 

which we called „Feminist“, uncritically borrows Feminist  Literary  Theory  from  the 

Anglophone world and with it brings similar problems like we discussed previously. Due to 

this we subject it to identical criticism, pointing out its inaccurate relationship to the texts and 

contexts of discussed literary works and its tendency to overstate both the male and the female 

stereotype. 


