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Úvod 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila genderovou analýzu romských pohádek, a 

to z důvodu, že jsem v práci chtěla skloubit své zájmy a věnovat se oběma oblastem, jež 

mne během mého studia oslovily. Propojení feministických teorií a gender studies se 

studiem etnologie, zaměřeným na největší menšinu na našem území, se mi jevilo jako 

nanejvýš zajímavé a podnětné. Protože je dle mého názoru romské kultuře v českém 

prostředí věnováno stále velmi málo prostoru, zůstává nedoceněna její krása a 

jedinečnost. I přesto, že ukrývá mnohé poklady, většinová česká společnost s ní není 

obeznámena vůbec, či pouze ve velmi omezené míře. Nadto, jak jsem měla možnost 

zaznamenat ve svém okolí, jsou představy o ní mnohdy velmi zkreslené. Přistupovala 

jsem proto k práci i se záměrem, přiblížit alespoň zlomek této kultury českému publiku.  

Zaměření na pohádky se mi pro účely mé práce jevilo jako nejlepší hned z několika 

důvodů. Hlavním důvodem pro mne byla skutečnost, že ačkoli se naše genderová identita 

vyvíjí po celý život, nejvíce informací, potřebných pro její formování získáváme v prvních 

letech života (Renzetti, Curran, 2005). Dítě se v tomto období nachází vůči socializačním 

tlakům ve velmi křehké pozici, jelikož není samo schopno přijímané informace kriticky 

hodnotit a reflektovat jejich světlé i stinné stránky. Proto je velmi snadno ovlivnitelné a 

společnost by měla dbát na to, jaké vzory rolí a modely jednání mu předkládá a nabízí 

k identifikaci. Mezi základní činitele, které ovlivňují dětské představy o jednotlivých 

genderových rolích, patří zejména osoby, jež se nacházejí v bezprostřední blízkosti dítěte 

(tedy rodina, přátelé, vrstevníci), společenské instituce (ponejvíce ty vzdělávací) a  

nakonec i média, mezi než řadíme jak obrazové a audiovizuální, tak i textové materiály 

(Renzetti, Curran, 2005; Jarkovská, 2004a; Vorlindová, 2007). Vedle toho, pohádky 

Eleny Lackové mají velmi srozumitelný styl, jsou otevřené nejen romskému publiku, ale i 

českým a slovenským čtenářům a čtenářkám, a laskavost, s jakou k nim promlouvají, je 

činí výborným prostředkem k poznání mentality i životních postojů a hodnot romského 

etnika.  

Prostřednictvím pohádek, které známe z české majoritní společnosti, jsou dětem často 

předkládány obrazy genderově stereotypních postav, jež přináší zkreslené poselství o 

podobě genderových rolí. Jelikož děti si tato poselství internalizují a chápou je jako 

normativní, tyto pohádky pomáhají zachovávat tradiční genderový řád společnosti a 

socializují ženy do submisivních rolí, jež je udržují v podřízeném postavení vůči mužům 

(viz. např. Jarkovská in Nosál, 2004; Knotková-Čapková, 2006; Vodrlindová, 2007). 

Romské etnikum nyní prochází obdobím, ve kterém dochází k formování moderní romské 

identity, moderního romipen. Jelikož toto období chápu jako kritické, a jelikož dle mého 
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názoru ovlivní nejvíce právě mladou generaci, bylo mým cílem ukázat, zda se romské 

pohádky nějak odlišují v tom, jaké genderové role dětem k internalizaci předkládají.  

V první kapitole jsem nejprve představila romskou lidovou slovesnost, potažmo specifika 

romských pohádkových vyprávění, bez jejichž znalosti by analýza nebyla vzhledem 

k jejich specifikům možná, či by mohla vést ke zkresleným závěrům. Druhá kapitola je 

zaměřena na základní teoretické koncepty, jež mi sloužily jako podklad pro realizaci 

práce. Uvedla jsem v ní hlavní teze feministického myšlení a feministické kritiky 

literárního textu, nastínila výsledky, k nimž dospěly autorky feministických analýz dětské 

literatury v českém prostředí a krátce se zmínila o výzkumech zaměřených na vývoj 

genderové identity u romských dětí a mládeže. Kapitolu třetí jsem věnovala představení 

knihy, odůvodnění jejího výběru a samotné analýze. Tu jsem prováděla jak 

z kvantitativního hlediska za pomoci obsahové analýzy, tak z hlediska kvalitativního, kdy 

jsem za pomoci metody vzdorného čtení pečlivě rozebírala jak vzezření a vlastnosti 

postav, tak činnosti, jimž se věnují, situace, v nichž se nacházejí a pozice, jaké zaujímají 

vůči tradičnímu genderovému řádu.  

Při psaní práce jsem se zásadně vyhýbala užívání generického maskulina. Používala jsem 

buď oba rody, nebo jsem text upravovala tak, aby bylo možné užít jinou gramatickou 

variantu. V případě přímých citací, jsem ponechávala původní označení, jaké užili autor či 

autorka. Také jsem se rozhodla nepřechylovat cizí ženská jména, a práci psát z hlediska 

první osoby jednotného čísla. V případě, že na některých místech použiji plurál, budu mít 

na mysli sebe spolu se čtenářkami a čtenáři.  

Hovořím-li v práci o Romech a Romkách, mám na mysli všechny osoby, které se hlásí 

k některé z odnoží romského etnika. O romském společenství, které žilo na území Čech 

do druhé světové války, se většinou hovoří jako o „českých Romech“. Ale jelikož téměř 

všichni jeho členové a členky zahynuli během nacistického holocaustu, mezi dnešní 

populací romské menšiny žijící na našem území představují jeho potomci pouze malé 

procento. Současná romská menšina je u nás tvořena ze ¾ potomky tzv. Servike Roma. 

Ti byli do Čech z velké části násilně přestěhováni komunistickou vládou po druhé světové 

válce ze Slovenska. Ostatní romské skupiny na našem území mají kořeny u Vlašike 

Roma, Ungrike Roma či patří k Sinthům. Pod označením romská literatura mám pak na 

mysli literaturu psanou členy a členkami romského etnika, nikoli už literaturu o romském 

etniku z pera neromských autorů a autorek. 
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I. Literární kontext analyzovaného díla 

 

V této části práce se pokusím o představení romské lidové slovesnosti a jejích žánrů, 

mezi které patří právě i pohádky, a uvedu základní charakteristiky klasických 

pohádkových vyprávění známých v romské kultuře. Protože romská literatura jako celek 

je v českém prostředí stále relativně neprobádanou a pro české obecenstvo povětšinou 

neznámou oblastí, rozhodla jsem se zmapovat i vznik a vývoj psané romské literatury na 

našem území, přičemž jsem se zaměřila především na pohádková vyprávění. Tuto část 

textu jsem se však nakonec rozhodla vyjmout a vložit jej jako samostatný úsek do 

přílohy (příloha A), jelikož by díky němu celá práce nabyla na přílišné obsáhlosti.  

Základními východisky mi byly poznatky z prací českých romistek a romistů, kteří se 

věnovali romské slovesnosti a kultuře, mapování vývoje romské literatury a sledování 

jejích specifik. Ačkoli není těžké nalézt poměrně obsáhlou sbírku textů pojednávajících o 

romské literatuře a slovesnosti, nikdo z citovaných autorek a autorů se při své práci 

nezabýval touto osobitou literaturou z pohledu genderové analýzy, ani při analýze 

nepřihlížel k feministickým teoriím. Důvodem je dle mého názoru skutečnost, že romská 

literatura se formovala teprve nedávno a pozornost se dosud věnovala zejména popisu 

jejího vývoje a jejích specifik ve snaze přiblížit ji jak majoritní společnosti, která má 

obecně o romské kultuře ve většině případů dosti omezené vědomosti, tak samotným 

členům a členkám romského etnika, které se již delší dobu nachází kdesi na pomezí mezi 

tradicí a asimilací. V romském prostředí docházelo v posledních šedesáti letech ke stále 

většímu úpadku tradiční kultury a zapomenutí specifických forem lidové slovesnosti. 

Proto bylo od chvíle, kdy romská literatura začala vzkvétat a postupně se stávala novou 

autonomní složkou romské kultury, důležité zejména zprostředkovávat tuto literaturu co 

nejširšímu okruhu lidí. Mnozí z nich si totiž dlouho nedovedli ani představit, že by někdy 

mohli svobodně číst a spát ve vlastním jazyce. Domnívám se však, že nyní, kdy se již 

romská literatura plně etablovala a stala se jedním z pilířů nově se vyvíjející romské 

identity, je na čase podrobit ji stejně jako literaturu majoritní společnosti hlubší analýze i 

z hlediska zobrazování vztahů mezi muži a ženami, zkoumat genderovanost literárních 

postav a způsob, jakým romští autoři a autorky pracují s genderem a jakým ve svých 

dílech reflektují genderový řád společnosti. A protože nově se vyvíjející moderní romská 

identita poznamená především nové generace, je dle mého názoru nejlepší začít tuto 

analýzu od pohádkových příběhů, které jsou určeny těm nejmenším.  

V této kapitole se proto budu zabývat romskou ústní lidovou slovesností, a učiním tak ze 

dvou důvodů. Prvním z nich je skutečnost, že romská literatura je ještě velice mladá (jak 

jsem se pokusila doložit v části o vývoji romské literatury (příloha A), její dějiny nesahají 

o mnoho dále než do posledních několika desetiletí). Z toho důvodu je stále ještě úzce 
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provázaná s lidovou slovesností, v níž má své kořeny. Druhým důvodem je zaměření mé 

práce na analýzu romských pohádek, tedy jednoho ze základních žánrů romské lidové 

slovesnosti, který se teprve v několika málo posledních letech začal z ústní tradice 

transformovat do psané knižní podoby.  

ROMSKÁ ÚSTNÍ LIDOVÁ SLOVESNOST A JEJÍ ŽÁNRY 

Jak píše Milena Hübschmannová, „slovesná tvorba patří mezi pokladnice, v nichž se 

ukládají šperky etických hodnot, návody, jak žít harmonicky, jak komunikovat 

s prostředím lidským i vesmírným“ (Hübschmannová, 2000:127). Tato pokladnice se 

předává z generace na generaci, přičemž některé z jejích pokladů se v průběhu věků 

poztrácí či mnohokrát pozmění a jiné, nové vzniknou. Mnohé z těchto pokladů pak mohou 

sloužit coby základní stavební kameny psané literatury. Snad každá národní literatura má 

své kořeny v ústní lidové slovesnosti. Karolína Ryvolová upozorňuje na to, že u romského 

etnika to platí dvojnásob, neboť romské psané písemnictví je tak mladé, že provázanost 

s folklórem je u něj ještě velice zřetelná. Navíc se romská literatura nerodila z vůle 

intelektuálů, ale vzhledem ke specifickým historickým okolnostem1 vycházely její počátky 

z lidových vrstev. Kvůli tomu, že romské skupiny žily kočovnými způsobem života, 

hmotné bohatství pro ně znamenalo spíše zátěž a proto „jako každý nomádský národ 

rozvíjeli především kulturu ducha“ (Ryvolová, 2008:38).  

Ačkoli se může zdát, že žánrů romské lidové slovesnosti není mnoho2, ve skutečnosti jich 

existuje velké množství a jsou velice rozmanité. Zvláštní jmenné označující termíny se 

však užívají pouze pro žánry vysoce formalizované, k nimž patří především pohádky 

(paramisa) a písně (gil’a), ale najdeme mezi nimi také hádanky (garuďipen), přísloví 

(goďaver lava), nebo říkadla. Naproti tomu mnoho méně formalizovaných žánrů se 

souhrnně označuje jako volná vyprávění (vakeriben). Taková vyprávění mají často reálný 

základ a mohou pojednávat o rodové historii, o tom, jak se v minulosti žilo (Sar pes čirla 

dživelas), či to mohou být příběhy z každodenního života. Někam na pomezí volných a 

vázaných žánrů bychom poté mohli zařadit oblíbené příběhy o duších zemřelých (pal o 

mule) a dalších nadpřirozených jevech, v nichž se prolíná svět živých a mrtvých, dochází 

k převtělením, zjevením, kletbám a potrestání utajených hříchů, ale i odpuštění a smíření 

(Ryvolová, 2008:16). Všechny zmíněné žánry se do určité míry stále udržují a mají 

v romské lidové slovesnosti stabilní postavení. Jak uvádí ve své eseji Hana Šebková, 

dochovaly se zejména na Slovensku, ale jejich tradice nadále přetrvává i v Čechách 

(Šebková, s. d.).  

                                                      
1 Tj. vzhledem k tvrdému potlačování romské kultury v souvislosti s asimilační politikou, kterou od 50. let 20. 
stol. razila KSČ.  
2 Ctibor Nečas dokonce tvrdí, že Romové a Romky pro všechny žánry užívají označení „pohádky“ a dělí je na 
dlouhé, krátké a velmi stručné (Nečas, 1995).  
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Na závěr poznamenejme spolu se Svatavou Urbanovou, že hovoříme-li o romské 

slovesnosti v Čechách, je třeba mít na paměti, že romská ústní lidová slovesnost, s jakou 

se dnes můžeme na našem území setkat, reprezentuje slovesnost především tzv. Servike 

Roma a Ungrike Roma – tj. skupin romského původu, které k nám přišly ze Slovenska a 

z Maďarska. Drtivá většina členů a členek romského etnika pocházející původem z Čech, 

totiž zahynula během holocaustu za 2. světové války (Urbanová, 2004).  

1.1. Pohádky jako specifický žánr romské lidové slovesnosti 

1.1.1. Charakter pohádek v evropské kulturní oblasti 

Pohádky se řadí mezi základní žánry ústní lidové slovesnosti a setkáme se s nimi snad ve 

všech kulturních oblastech. Zpravidla se jedná o smyšlené prozaické příběhy, jež se 

odehrávají v neurčitém čase a na blíže nespecifikovaném místě. Jedním z jejich 

specifických znaků je používání ustálených slovních spojení a počátečních a závěrečných 

formulí, jako je například: „Byl jednou jeden…“, „Za devatero horami a devatero 

řekami…“, „A pokud neumřeli, žijí šťastně dodnes“, „Zazvonil zvonec a pohádky je konec“ 

apod. (Němcová, 2008). Hlavní postava je obvykle kladná, dobrosrdečná a ve většině 

případů také statečná a přispívá k vítězství dobra nad zlem, ať už svým důvtipem či 

pouhou náhodou a štěstím. Pohádky často hýří nadpřirozenými prvky a postavami, 

obsahují nadčasové životní pravdy, víru v kouzelnou moc a zpravidla končí smířením a 

vysvobozením (Bettelheim, 2000). Analýzou pohádkových postav s přihlédnutím k jejich 

genderu a k souboru vlastností a schopností, které jsou s nimi spojovány v závislosti na 

jejich pohlaví, se na poli literární kritiky v západní kultuře zabývalo již mnoho autorek a 

autorů. Já se budu ve druhé kapitole věnovat analýzám pocházejícím od českých autorek, 

ovšem už nyní mohu předeslat, že pro většinu pohádek západní kultury je stále ještě 

charakteristická přítomnost genderových stereotypů a silné lpění na genderovém řádu 

společnosti, v němž se trestá i sebemenší překročení hranic.  

Tradiční lidové pohádky neměly jednoho konkrétního autora či autorku, ale předávaly se 

ústní formou z generace na generaci, přičemž každý vypravěč či vypravěčka si mohli 

příběhy libovolně upravovat a pozměňovat. Jak podotýká Milena Hübschmannová, v naší 

kulturní oblasti se pohádky během posledních zhruba dvou set let ustálily jako specifický 

žánr určený dětskému publiku, což mělo za následek i vznik určité normativní představy 

o tom, co to pohádka vlastně je. Autorka poměrně výstižně uvádí, že typická pohádka, 

jak si ji představujeme dnes, je „moralita okrášlená fantazií přiměřenou dětskému 

nazírání na svět a jejím posláním je vychovat dítě k odlišování dobra a zla“ 

(Hübschmannová, 1999:9). Původně však byly lidové pohádky určeny především 

dospělým posluchačům a posluchačkám, o čemž svědčila i brutalita některých příběhů. 

Takové pohádky sloužily jako zdroj zábavy i ponaučení, a jejich prostřednictvím se lidé 

mohli alespoň obrazně vypořádat s nepřáteli, kterým se v reálném životě postavit 
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nemohli, či se společenskou situací, proti které byli ve skutečnosti bezmocní 

(Hübschmannová, 1999); ukazovaly jim, že nikdy není nic ztraceno a že každý má šanci 

dojít svého štěstí.  

Postupem času začali ústně tradované pohádky zaznamenávat (často v několika různých 

verzích) folkloristé a folkloristky a vydávat je jako sbírky v knižní podobě (Chaloupka, 

2005). Mezi první sběratele a sběratelky folklóru na našem území patří již tradičně známé 

osobnosti, jako je Karel Jaromír Erben, Božena Němcová a či Beneš Metod Kulda. Vydané 

pohádkové příběhy se následně začaly upravovat pro dětské čtenáře a čtenářky.  

Pro úplnost zmiňme, že vedle pohádek lidových, existují také pohádky autorské (též 

nazývané umělé, či moderní), které nabývají psané podoby a v nichž jednotliví autoři a 

autorky mohou uplatnit svou tvůrčí individualitu a fantazii (Makovská, 2007). Tyto 

pohádky začaly ve větší míře vznikat po druhé světové válce. „Za první výrazné české 

dílo svého druhu je považováno anonymní vydání Broučků evangelického kněze J. 

Karafiáta z roku 1976“ (Makovská, 2007:7). Autorské pohádky již bývají určeny dětem, 

čemuž také odpovídá jejich obsahová i formální podoba (mimo jiné i jejich doplnění 

ilustracemi, které v původních sbírkách tradičních lidových pohádek ve valné většině 

případů chybí).  

1.1.2. Romské pohádky a jejich specifika 

Romské pohádky se od těch, které známe z naší kulturní tradice, poněkud odlišují. 

Jedněmi z hlavních charakteristik, které se k nim vážou, jsou skutečnosti, že v romské 

kultuře stále přetrvává tradice ústního vyprávění a že ještě donedávna byly pohádky 

určené především dospělému publiku. Tím, že jsou romské pohádky povětšinou 

vyprávěny a tím, že každý vypravěč a vypravěčka mají svůj osobitý styl a osobitou 

perspektivu, s níž se na příběh dívají, je každé vyprávění jedinečné. Velmi příhodně to 

vyjádřila Milena Hübschmannová, když napsala, že „Romské pohádky jsou jako malby na 

skle. Předloha, kterou každý vybarví, okrášlí, doplní, upraví a dotvoří po svém“ 

(Hübschmannová, 1999: 16).  

Pohádky se v romštině nazývají paramisa (j. č. paramisi) a můžeme je formálně rozdělit 

dle toho, zda se jedná o krátkou pohádku (charňi paramisi) či dlouhou pohádku (bari 

paramisi).  

Milena Hübschmannová uvádí, že krátké pohádky dovede dát k dobru téměř každý Rom 

(Hübschmannová, 1999). Tyto pohádky většinou bývají humorné (pherasune) a mnohdy 

mívají sexuální podtext (jsou džungale). Proto se také můžeme setkat s označením 

džungale, pherasune paramisa – tj. sprosté humorky (např. Hübschmannová, 2000). 

V některých příbězích je sexualita vyjádřena přímo, neskrytě, ba až bezostyšně, což 
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může být pro české čtenáře a čtenářky překvapivé až zarážející. Jak ale upozorňuje Irena 

Václavíková, je třeba mít na paměti, že pro Romy a Romky je „sexualita nedílnou 

součástí lidského života“ (Václavíková, 2002:6) a není vnímána jako něco, za co by se 

měl člověk stydět. Často se proto v tradičních krátkých pohádkách můžeme setkat 

s explicitním vyjádřením sexuality, s případy incestu, či mimomanželských poměrů, nad 

kterými se romští posluchači a posluchačky ani nepozastaví.  

Za dobrého vypravěče (paramisaris) je však považován pouze ten, který si pamatuje a 

mistrně vypráví dlouhé pohádky, jež mají nejčastěji podobu hrdinských příběhů (viteziko 

paramisa). Záměrně zde používám pouze maskulinum, jelikož vypravěči pohádek bývají 

v romské komunitě takřka výlučně muži. Jak uvádí například Milena Hübschmannová, 

ženy si pohádky často pamatují a dovedou je i výborně vyprávět, ale tuto schopnost 

většinou uplatní pouze v užším rodinném kruhu, kde je vyprávějí svým dospělým dětem 

a jejich partnerům a partnerkám (Hübschmannová, 1999), což je v souladu s tradičním 

rozdělením mužských a ženských rolí ve společnosti. Žena je ve většině společností 

orientována zejména na sféru domácnosti, kdežto na veřejnosti rodinu reprezentuje muž. 

Jak uvidíme na konci druhé kapitoly, romská společnost v tomto není výjimkou.  

Pohádky se tradičně vyprávěly při formálních i neformálních příležitostech a hlavní 

prostor býval věnován právě pohádkám dlouhým, nejčastěji hrdinským, které tvořily 

základní stavební kámen romského slovesného vyprávění a mohou být dlouhé až několik 

hodin. Pohádkové sešlosti se nazývaly pro paramisa (doslova „na pohádku“), konaly se 

pravidelně, byly silně formalizované, měly jakousi rituální povahu a platily pro ně pevně 

dané normy chování. Protože „Romové svým pohádkám připisovali vysokou hodnotu, 

hodnotu něčeho blízkého, srozumitelného, vlastního, co jim dává pocit opodstatněnosti 

existence“, byla to vznešená kulturní událost, přirovnávaná v naší kultuře například 

k návštěvě divadla (Hübschmannová, 1999:13). Někdy však vznikla sešlost spontánně, 

neplánovaně z náhodných setkání. Při takové neformální sešlosti se obvykle mohl projevit 

každý, kdokoli mohl přispět svou historkou, snem, vyprávěním.  

Při sešlosti pro paramisa se téměř všichni z osady shromáždili v té nejprostornější 

místnosti, kterou měli k dispozici, a jeden z mužů začal vyprávět. Přítomni bývali muži, 

ženy i děti, které ale bývaly vykázány z místnosti ve chvíli, kdy se od hrdinských příběhů 

přešlo k vyprávění krátkých humorek, neboť „bylo absolutně nemyslitelné, aby dítě 

veřejně užilo džungalo lav (vulgární výraz)“ (Hübschmannová, 2000:129).  

Alespoň jednoho dobrého vypravěče měla zpravidla každá osada, ale pokud si chtěli 

posluchači a posluchačky dopřát opravdu výjimečný zážitek, poslali si pro baro 

paramisaris, tedy velkého vypravěče, který měl svůj talent od boha. Takoví vypravěči 

byli známí po celém kraji. Při jedné pohádkové seanci se však mohlo vypravěčů vystřídat 
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několik. Na jejich vyprávění se hodnotil zejména vypravěčský talent, herecký přednes, 

schopnost zaujmout publikum a jak uvádí Milena Hübschmannová, také schopnost 

používat při vyprávění fogáše a šukar lava, tj. tradiční pohádkové formule a „krásná 

slova“. Jako příklad takové formule autorka cituje ustálené slovní pojení, kterým romské 

pohádky často začínají: „Byl nebyl, můj sladký, požehnaný a šťastný Bože, a ještě ke 

všem i spravedlivý, byl jeden Rom…“ (Hübschmannová, 2000:128). Publikum se nesmělo 

bavit a skákat vypravěči do řeči, jelikož takové chování by se považovalo za známku 

toho, že se vypravěč neosvědčil. Po celou dobu se však ozývaly spontánní vzdechy údivu, 

hrůzy, nebo smích, podle toho, co se právě v příběhu odehrávalo.  

Tradici těchto sešlostí udržovaly zejména staré rodinné zvyky a obřady, mezi které patří 

například vartování u zemřelých (v minulosti zvyk běžný i u neromského obyvatelstva), 

svatby, křtiny apod. Jak ale píše Milena Šubrtová, „s jejich vymizením postupně zaniká i 

kultivace vypravěčského umění“ (Šubrtová, 2000:VIII). Už v sedmdesátých letech 

minulého století, kdy se Mileně Hübschmannové podařilo vydat první sbírku tradičních 

romských lidových pohádek, stěžoval si jeden z vypravěčů, Gustav Cina ze Žižkova, že 

„zatímco na Slovensku se pohádky povídaly i dvakrát, třikrát do týdne, zde v Praze se 

sezení odbývá jednou za dva, tři měsíce“ (Cina citován In Hübschmannová, 1999:12). Na 

ústupu tradičních forem slovesnosti se však podílela i skutečnost, že do roku 1969 byla 

pohádková sezení jediným možným rozptýlením, ale od té doby, co došlo k elektrifikaci i 

těch nejosamělejších romských osad, jim začaly konkurovat jiné formy zábavy, 

především televize. Navíc docházelo ke stále většímu sbližování romského etnika 

s majoritním obyvatelstvem a přejímání okolních vzorů. Přesto však již v době, kdy 

Milena Hübschmannová tuto sbírku vydávala, existovala generace mladých vypravěčů, 

kteří začínali tradiční tvorbu pěstovat záměrně, jelikož si uvědomovali její hodnotu a 

chtěli ji uchovat pro budoucí generace. Mezi jinými zmiňme například Andreje Giňu či 

Františka Demetera. Z žen se o zachování slovesné tvorby výrazně přičinila například 

Tera Fabiánová (Hübschmannová, 1999).  

Co se týče obecných charakteristik romských pohádek, je třeba zmínit, že se v nich 

odráží specifické postavení romského etnika uvnitř majoritní společnosti, jakožto i dějiny 

tohoto etnika. Jak uvádí Milena Hübschmannová, tím, že romské etnikum žilo po staletí 

více méně v izolaci a nemohlo se plně rozvinout v ucelenou společnost, struktura 

společenství zůstala v mnoha základních dimenzích nediferencovaná, což způsobilo, že 

zůstávala omezená i funkce svébytné dorozumívací symboliky, ať už se jednalo o jazyk 

nebo tvůrčí formy, jež se nemohly plně vyhranit vůči ostatním. Proto romské pohádky 

plní několik funkcí, které v jiných kulturních tradicích obyčejně připadají na různé literární 

žánry – funkci poznávací, socializační, integrační, relaxační apod. „V jediné pohádce se 

mísí horor s obhroublou humoreskou, jasnozřivý a přímý realismus se prolíná 

s utopickým snem, existenční pesimismus se střídá s něčím, co by bylo možné nazvat 
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barvotiskový kýč, kdyby za tím nebylo cítit úpěnlivou touhu kompenzovat společenské 

frustrace, naturalismus je nadnášen poetickou metaforou“ (Hübschmannová, 1999:14).  

Tradiční pohádková setkání pro paramisi tak fungovala nejen jako hodnotná náplň 

volného času, jako psychická relaxace, jako znovu potvrzení etických hodnot a 

ubezpečení o tom, že dobro zvítězí (Hübschmannová, 2000), nýbrž také sloužila k 

utvrzování pospolitosti celého společenství, k posilování skupinové identity a upevňování 

vazeb uvnitř skupiny. Součástí sešlosti bylo i sdílení informací o životě a lidech v blízkém 

i vzdáleném okolí, hodnocení vlastních i cizích činů a životů. Docházelo tak i k zásadnímu 

formování světonázoru příslušníků dané komunity (Ryvolová, 2005).  

1.1.3. Původ romských pohádek a jejich osobitost 

Romské pohádky proto nejsou jedinečné díky tomu, že by pracovaly se zvláštními, 

neotřelými motivy - ostatně motivy jsou téměř v celém indoevropském prostoru velmi 

podobné, ne-li v mnoha případech zcela stejné. Svými motivy se romské pohádky někde 

přibližují pohádkám maďarským (např. početí ve snu, útěk dětí před rodiči s kanibalskými 

sklony apod.). Co však je na těchto pohádkách jedinečného, je jejich zvláštní a svébytné 

přetváření tradičních motivů. Jsou osobité v tom, jakým způsobem každý vypravěč 

s motivy zachází, jak si je upravuje, jak je přetváří (Hübschmannová, 1999). I Irena 

Václavíková ve své eseji píše, že se v nich setkáme s motivy, které dobře známe z naší 

pohádkové tradice, nicméně „zaujmou novými polohami, svou skladbou, nezvyklými 

spoji“ (Václavíková, 2002:2).  

Jak uvádí Svatava Urbanová, v romských pohádkách se mísí „orientální“ vlivy s těmi 

evropskými a romské zvyky a rituály (věštby, kletby, uhranutí) s osobitým pojetím 

římskokatolických dogmat (Urbanová, 2004:233). Už výše bylo ostatně zmíněno, že 

v romských pohádkách se často setkáme s motivy, které dobře známe z evropské 

kulturní oblasti. Podle Mileny Hübschmannové není zcela jisté, zda romské etnikum 

přineslo nejběžnější typy a motivy pohádek z Indie do Evropy, nebo zda je naopak 

převzalo od evropských majoritních společností, jejichž územím toto etnikum procházelo 

či se na něm usídlilo. Souhlasím s folkloristkou Ines Köhler-Zulch, kterou autorka cituje a 

podle které je každá kulturní oblast vystavena vnějším vlivům a „čistá národní pohádka 

v Evropě neexistuje…Pohádky jsou mezinárodní putovní poklad“ (Köhler-Zulch citována 

In Hübschmannová, 2000:130). Přesto je však třeba zmínit, že Milena Hübschmannová 

ve zkratce hovoří i o statistické analýze3 německého indologa a folkloristy Heinze 

Modeho, díky jejímž výsledkům se jeví jako pravděpodobnější spíše ta varianta, že 

pohádky donesly do Evropy kočovné romské kmeny z Indie (Hübschmannová, 2000).  

                                                      
3 Mode analyzoval 675 romských pohádek a došel k závěru, že 2/3 z nich se shodují s typy pohádek indických 
(Hübschmannová, 2000).  
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Milena Šubrtová spojuje osobitost romských pohádek s interetnickými problémy, jimž 

museli a stále ještě musí Romové a Romky čelit (Šubrtová, 2000). Vztah mezi romským 

etnikem a majoritní společností je součástí mnoha pohádkových příběhů, zejména těch 

lidových, ale s jeho tematizací  se setkáme i v knížkách upravených pro děti (viz. Elena 

Lacková v pohádce Čercheň – dcera hvězd: „Avšak šťastný život lidí z rodu Romů se stal 

trnem v oku králům sousedních zemí. Záviděli jim a začali je nenávidět. Rozhodli se, že 

Romy z jejich bohaté a šťastné země vyženou… začali připravovat zánik celého romského 

rodu“ (Lacková, 1999:47); či pohádka Černý a bílý bratr, ve které je dítě s bílou barvou 

pleti automaticky milováno, kdežto jeho bratr romského původu se musí o lásku a uznání 

zasloužit (Lacková, 1999:5-25)). Podobně i Alena Scheinostová se zmiňuje o dichotomii 

„my“ versus „oni“ v romských literárních dílech (jak v jednotlivých příbězích, tak 

v základech literatury obecně). Přičemž se rozumí „ ’my černí, chudí ubozí’, ale také 

’dobří’ naproti ’oni bílí, prestižní a bohatí’, ale také ’zlí’ ” (Scheinostová, 2006:13).  

Svatava Urbanová uvádí jako jeden z charakteristických prvků také skutečnost, že 

jednání postav v romských pohádkách pro neromské čtenáře a čtenářky často postrádá 

hlubší motivaci. Postavy jednají intuitivně, jak Romové a Romky sami často říkají 

„srdcem“. Mnohdy postavy ani nemusí příliš hovořit, ale stačí, aby se na sebe podívaly, a 

hned se dorozumí (Urbanová, 2004).  

1.1.4. Nejčastější motivy 

Velmi častým motivem romských pohádek je zlato, které je spojováno s nezničitelností a 

nesmrtelností, jelikož je nepomíjivé. Navíc, hrdina či hrdinka hýřící zlatem také fungují 

jako kompenzace onoho obrazu „špinavého, otrhaného, usopleného cikána, jakým 

v minulosti skutečný Rom byl“ (Hübschmannová, 1999:16). Ačkoli většina dnešních 

Romů a Romek v Čechách již nežije v osadách či ghettech zcela bez elektřiny, teplé vody, 

nechodí v otrhaných, děravých hadrech a často bydlí v krásných bytech či domcích, 

vlastní drahé předměty, automobily, značkové oblečení apod., onen posměch nad 

špinavou a otrhanou minulostí v nich dosud stále doznívá (Hübschmannová, 1999). Což 

není s podivem, uvědomíme-li si, jak stereotypně si „typického Roma či Romku“ 

představuje stále poměrně velká část české společnosti.  

V mnoha pohádkách se setkáme s vyobrazením tradičních řemesel a činností, kterým se 

dříve členové a členky romského etnika věnovali – mezi ty patří zejména zpěv, hra na 

rozličné hudební nástroje, z řemesel pak pletení košíků, handlování s koňmi, brusičství 

apod. Zde je na místě upozornit na to, že v pohádkách se s největší pravděpodobností 

bude odrážet tradiční rozdělení rolí mezi muži a ženami, jelikož v případě, že pohádky 

budou kopírovat tradiční genderový řád společnosti (což je mým předpokladem), budou 

činnosti, jaké ta která postava může vykonávat, silně závislé na jejím či jeho genderu. 
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Stejně jako se v tradičních českých pohádkách nejspíše nesetkáme s dívkou, která by si 

za své povolání zvolila hornictví, či s chlapcem, který by posluhoval u trpaslíků, 

v romských pohádkách asi těžko najdeme dívku, která by se věnovala brusičství, či 

chlapce, který by si vydělával pletením košíků.  

Svatava Urbanová poukazuje na to, že pohádky romských autorů a autorek také bývají 

silně didaktické, moralistické, vyjadřují úctu k rodovým tradicím a rodovému spříznění, 

ale mimo jiné také „uznávají hodnotu ženské plodnosti a výjimečné postavení nejstarší 

ženy rodu – matky mnoha synů…Rody jsou udržovány především zásluhou ženy, 

navzdory tomu, že zdaleka nemají tak rovnoprávné postavení jako neromky. Žena-matka 

má však své místo sociálně stabilizované“ (Urbanová, 2004:234-235). Na rozdíl od 

pohádek západní kultury se tak v romských pohádkách pravděpodobně častěji setkáme 

s úctou, kterou žena zasluhuje vzhledem k jejímu potenciálu coby rodičky. Tato 

skutečnost je, hodnoceno z hlediska feministických teorií, rozhodně velmi pozitivním 

zjištěním. Milena Šubrtová zase zmiňuje, že „z pohádek zřetelně vystupuje etický kodex, 

v němž stojí na prvním místě pevná rodinná soudržnost – úcta a láska k rodičům, věrnost 

v manželství, kterou může narušit jedině neodpustitelná zrada“ (Šubrtová, 2000:IX). 

Podobně i ve svém starším díle, které pojednává přímo o knize Eleny Lackové Romane 

paramisa, píše, že k základním hodnotám romských pohádek patří láska a pocit 

sounáležitosti, jejichž strážkyněmi jsou ženy (Šubrtová, 2002).  

Dále se také v romských pohádkách, zejména v těch tradičních, lidových, můžeme setkat 

s propojováním tradičních motivů, postav a metafor se současnými, moderními prvky a 

vynálezy (čarodějnice hovoří se sociálními pracovnicemi, král používá telegraf, dcera 

ježibaby dostává přídavky na děti apod.). Takové propojení může zejména na neromské 

čtenáře a čtenářky působit komicky a směšně, jelikož nejsou obeznámeni s romským 

kontextem (Václavíková, 2002), nicméně „příslušníkům komunity, která tuto slovesnost 

vytvářela…[to] pomáhá orientovat se ve světě proměnlivém, v němž ovšem 'cosi' zůstává 

stále stejné“. …Ono neměnné je vítězství dobra nad zlem, láska a schopnost odpouštět“ 

(Hübschmannová, 2000:129).  

Často se v pohádkách (opět zejména v lidových) objevují také motivy silně naturalistické 

(voják pojídá červy, ropuchy a ježky; hlavní hrdinka pohádky o Svrabince je zavšivená 

apod.), brutální (rozřezávání těl, vaření dětí, kanibalismus) a sexuální (jak bylo zmíněno 

již výše u sprostých humorek). Jak ale podotýká Václavíková, jednou z charakteristik 

knih určených pro děti je, že „naturalistické motivy, které měly v původní ústní lidové 

slovesnosti své opodstatnění, jsou oslabeny, ne-li vypuštěny, neboť je žádoucí 

respektovat dětský aspekt“ (Václavíková, 2002:6). Proto se s brutalitou a syrovým 

naturalismem lze setkat především u těch sbírek, které neprošly takovou úpravou a vyšly 

knižně v té podobě, v jaké byly sebrány a zaznamenány (např. Romské pohádky sebrané 
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Milenou Hübschmannovou a vydané prvně r. 1973). Sexuální motivy bývají samozřejmě 

v pohádkách přepracovaných a určených dětskému publiku zcela vypuštěny.  

1.1.5. Hlavní hrdina 

Ačkoli se žádná z teoretiček, jež se věnují romské literatuře (např. Hübschmannová, 

1999; Němcová, 2008; Urbanová, 2004), nezabývala otázkami genderu, už z jejich 

letmého popisu typické hlavní postavy romských pohádek se zdá, že tyto pohádky jsou 

silně genderově nevyvážené.  

Ani jedna z autorek se nezmiňuje byť o jediné pohádce, ve které by hlavní postavou a 

hybatelkou děje byla dívka, či žena. Naopak, hlavní postavou romských pohádek bývá 

zpravidla mladý romský chlapec (romano čhavo), který oplývá důvtipem a lstí, je mazaný 

(chalardo), často vyvolený, je postavou aktivní - buď sám, nebo s pomocí různých 

kouzelných předmětů či přímo s pomocí boží zvítězí nad zlem, spasí svět, zachrání 

romský národ apod. a obvykle si při tom ještě najde, nebo odměnou získá krásnou 

nevěstu. I v romské pohádkové tradici se tedy objevuje archetyp výrazné mužské 

postavy, která je zobrazena se silně maskulinními charakteristikami, neoplývá ani jedinou 

vlastností, která by byla tradičně připisována ženám a je hlavním hybatelem děje, na 

kterém vše závisí. I z tohoto letmého popisu hlavního hrdiny je patrné, že žena zdaleka 

nehraje v romských pohádkách tak důležitou úlohu jako muž. Zdá se, že zde figuruje 

pouze jako odměna za vykonané služby, pasivní objekt hodný touhy, který se jaksi 

přichomýtne hlavnímu hrdinovi do cesty a nemá významnou (pokud vůbec nějakou) 

zásluhu na plynutí děje, což je v souladu s tradičním pojetím mužské a ženské role 

v pohádkách známých v naší kulturní tradici.  

Hrdina bývá dále statečný a bojovný, ale často se mu daří tak nějak samo od sebe, bez 

jeho vlastního přičinění (s přispěním druhých, díky kouzelným předmětům, které 

nečekaně získá, šťastnou náhodou apod.). To opět koresponduje s charakteristikami 

některých hrdinů z pohádek majoritní společnosti, v nichž se ukazuje, že proto, aby se 

muž stal hrdinou, mnohdy nemusí vynaložit žádné úsilí, nebo mu k dosažení cíle a 

zvrácení děje postačí jen minimální aktivita (např. v pohádce O Sněhurce princi stačí, aby 

Sněhurku políbil). Na rozdíl však od pohádek majoritní společnosti, kde je tato skutečnost 

odrazem toho, že mužům se může dařit zkrátka už jen díky tomu, že jsou muži, 

v romských pohádkách to může být dáno faktem, že v reálném životě jejich etnika 

neústilo trpělivé úsilí v logický důsledek získání toho, oč člověk usiloval. Ať se totiž snažil, 

jak chtěl, cíle, po nichž toužil, byly výsadou majoritního neromského obyvatelstva, které 

si je pečlivě ochraňovalo. Proto v romských pohádkách „platí spíše logika zázraku a 

neuvěřitelné náhody“ (Hübschmannová, 1999:15).  
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Podle výše uvedených charakteristik se dá předpokládat, že romské pohádky se nebudou 

z hlediska rozdělení genderových rolí nijak výrazně odlišovat od pohádek z naší kulturní 

tradice, že mužské a ženské postavy budou v závislosti na jejich pohlaví oplývat zhruba 

stejnými vlastnostmi a schopnostmi, které jsou považovány za femininní a maskulinní u 

nás, a že tradiční genderový řád společnosti se bude promítat do romských pohádek 

stejně silně jako u pohádek majoritní společnosti. Zda se tento předpoklad potvrdí, či 

vyvrátí, však ukáže až samotná analýza.  
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II. Teoretická a metodologická východiska 

Předtím, než přistoupím k samotné analýze vybraných pohádek, považuji za nutné 

představit nejprve teoretické koncepty, jež mi budou sloužit jako východiska pro celou 

práci. V této kapitole proto nastíním základy feministického myšlení a jeho vztah k 

literatuře a představím základní teze feministické kritiky literárního textu; dále pak 

seznámím čtenáře a čtenářky s dosavadními poznatky vyplývajícími z feministických 

analýz dětské literatury a z výzkumů věnujících se utváření genderových rolí u romského 

etnika, které budou dalšími podklady pro mou analýzu.  

Protože budu analyzovat romské pohádkové příběhy, jejichž analýze se z hlediska 

genderu zatím v českém prostředí nikdo nevěnoval, uvedu zde některé skutečnosti a 

závěry, k nimž dospěly jiné teoretičky při analýze pohádek majoritní společnosti. Jak píší 

ve své knize Renzetti a Curran „Tradiční dětská [anglo-americká] literatura obvykle 

ženský element buďto zcela opomíjí, anebo popisuje muže a ženy až křiklavě 

stereotypním způsobem“ (Renzetti, Curran, 2003:117). Konkrétními příklady 

stereotypního ztvárnění mužů/chlapců a žen/dívek v pohádkách známých v Čechách se 

budu zabývat níže, ovšem už nyní můžeme předeslat, že i u nás se často sekáme se silně 

genderovanými postavami. Bude proto zajímavé sledovat, zda se pohádky vycházející 

z romské slovesnosti nějakým způsobem odlišují od těch českých v zobrazování 

genderových rolí či nikoli. Na základě výsledků, k nimž dospěly výzkumy pojednávající o 

vnímání a utváření genderových rolí u romských dětí a mládeže (o nichž se dále v textu 

také stručně zmíním) se však domnívám, že vývoj genderových rolí probíhá u romských 

dětí v podstatě totožně jako u dětí patřících k majoritní společnosti a proto přistupuji 

k analýze s předpokladem, že tradiční romské pohádky, vycházející z lidové slovesnosti, 

budou vykazovat stejnou míru genderovanosti postav, jakou vykazují tradiční pohádky 

majority.  

1. FEMINISMUS A GENDEROVÝ ŘÁD SPOLEČNOSTI 

Protože je feminismus směrem značně pluralitním a jeho zastánci a zastánkyně mají 

mnohdy velmi odlišné úhly pohledu, rozštěpil se v průběhu svého vývoje do mnoha 

rozličných proudů, které přijaly za své odlišné taktiky a výzkumné strategie4. Z toho 

důvodu mnoho teoretiků a teoretiček v dnešní době upřednostňuje spíše označení 

feminismy než feminismus. I přes tuto rozmanitost a značnou roztříštěnost hnutí se však 

všechny jeho odnože shodnou na hlavních premisách a východiscích feministického 

myšlení, které nyní představím, jelikož tvoří teoretické podloží veškerého feministického 

bádání.  

                                                      
4 Pojednání o feministickém proudu z historické perspektivy předkládají například Claire M. Renzetti a Daniel J. 
Curran (2005), či Hana Havelková (2004). O jednotlivých proudech současného feministického myšlení pak ve 
svém článku informuje například Věra Sokolová (2004) či opět dvojice Renzetti, Curran (2005). 
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Základní tezí feministického myšlení je skutečnost, že naší společnosti vládne pohlavně-

genderový systém, o němž Renzetti a Curran ve své knize pojednávají jako o 

institucionalizovaných vzorcích genderové diferenciace (Renzetti, Curran, 2003:21). 

Tento systém je postaven na obecně přijímaných genderových stereotypech5 a zahrnuje 

několik základních prvků, které jsou vzájemně provázány. Můžeme o něm hovořit ve 

chvíli, kdy jsou genderové kategorie ve společnosti konstruovány na základě biologického 

pohlaví, zároveň ve společnosti existuje dělba práce podle pohlaví a uplatňuje se v ní 

společenská regulace sexuality, která určité formy sexuality odměňuje a jiné trestá. 

Pro většinu světových společností je charakteristický patriarchální pohlavně-genderový 

systém6, v němž muži zaujímají nadřazené postavení vůči ženám a to jak v praktickém 

životě, tak na úrovni symbolické, jelikož jak píše Pierre Bourdieu, podřízenost žen je 

vepsána do schémat vnímání, hodnocení a myšlení všech členů společnosti (Bourdieu, 

2000). V samých základech se idea mužské nadvlády7 opírá o představu ženy jako té 

Druhé, jak ji popsala Simone de Beauvoir (1974). Ta upozorňuje na přetrvávající 

skutečnost, že muž byl a je stále chápán jako norma, jako lidskost všeobecně, vůči které 

se žena odlišuje. Identita muže je určena kladně a jasně se vymezuje v protikladu k 

tomu, co je jiné, co je žena. Na základě tohoto vztahu mohou být ženám přiřknuty 

jakékoli vlastnosti, vzhledem ke kterým se muž chce vymezit. Žena nemá vlastní kladný 

význam a je definována pouze ve vztahu k muži, jako to co není muž, jako to co je od 

muže odvozené. „On je Subjekt, on je Absolutno – ona je ta Druhá“ (de Beauvoir, 

1974:xix - přeloženo autorkou bakalářské práce). Velice podobně tento stav vyjadřují i 

francouzské feministky, které pracují s pojmem falocentrismus (viz. například teorie Luce 

Irigaray v podkapitole gynokritika). Virginia Wolf tuto myšlenku ve svém díle také 

tematizuje – píše, že žena funguje jako zrcadlo, které ukazuje velikost muže. 

Méněcennost ženy mu dává sílu vládnout. Díky jejímu poddanství se cítí mocný a 

schopný (Wolf, 1998). Jak k tomu dodává Pam Morris, muži si na základě této dichotomie 

vytvářejí mylný obraz ženy a ženství, do kterého promítají jak své touhy (krása, dobro, 

nevinnost), tak své obavy (zkaženost, zlo, nebezpečí), čímž ženu mytizují. A protože je 

mužská kulturní nadřazenost chápána jako norma, jako univerzální pohled na svět, tak 

                                                      
5 Genderové stereotypy jsou univerzálně platné zjednodušující popisy toho, co se očekává od „femininní ženy“ a 
od „maskulinního muže“. Vypovídají o tom, jací mají být a jak se mají chovat (Jarkovská, 2004). Tyto kategorie 
jsou obvykle považovány za bipolární – lidé předpokládají, že příslušníci mužského pohlaví nenesou ani jeden 
rys pohlaví ženského a naopak.  
6 Hana Havelková upozorňuje, že pojem patriarchát je poněkud matoucí, jelikož neznamená pouze vládu mužů 
nad ženami, ale také vládu starších mužů nad mladšími. Z toho důvodu je podle ní vhodné daný stav označovat 
výstižněji jako „mužskou hegemonii“ (Havelková, 2004). Já v práci používám obě varianty – mužskou 
hegemonii či nadvládu v případě autorských částí textu, pojem patriarchát pak s odkazem na relevantní 
literaturu, jejíž pojmosloví zachovávám.   
7 Je ovšem třeba dodat, že se ve většině případů jedná nikoli o nadvládu všech mužů nad ženami, ale o 
nadvládu skupiny privilegovaných heterosexuálních mužů bílé barvy pleti z vyšších vrstev nad ostatními muži a 
ženami. Západní společnost je totiž postavena tak, že ke klíčovým mocenským strukturám má přístup jen úzká 
skupinka takto vyprofilovaných mužů, kdežto muži jiné barvy pleti, etnika, muži se zdravotním postižením, či 
jinak znevýhodnění muži se často vyrovnávají s podobnými problémy, jimž čelí ženy. Netřeba zmiňovat, že 
nejhůře jsou na tom z hlediska společenské hierarchie ty ženy, u kterých se znevýhodnění na základě jejich 
pohlaví kombinuje s dalším typem znevýhodnění (Renzetti, Curran, 2003).  
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se i tyto zkreslené obrazy ženství vydávají za univerzální pravdu a interpretují se jako 

odraz skutečnosti (Morris, 2000:26-27).  

Celý společenský systém je postaven na působení moci (která je nerovnoměrně 

rozdělena ve prospěch mužů) a symbolického násilí, které systém mužské hegemonie 

udržuje v chodu. K symbolickému násilí dochází tehdy, když ovládaný nemá jinou 

možnost, než vládnoucího a jeho nadvládu uznávat, protože společenskou realitu může 

reflektovat jedině nástroji poznání, které má společné s ovládajícím a které „nejsou ničím 

jiným než osvojenou formou vztahu nadvlády, a ukazují proto tento vztah jako přirozený; 

nebo, řečeno jinak, jestliže schémata, skrze něž nahlíží a hodnotí jak sebe, tak ty, kdo 

vládnou (…) vyplývají z osvojeného, a tím naturalizovaného klasifikování, jehož plodem 

je i jeho vlastní sociální bytí“ (Bourdieu, 2000:15).  

Ke konceptu moci ve společnosti ovládané muži se ve svém díle vyjádřila také například 

Kate Millett a ačkoli z hlediska současného feministického myšlení jsou její teze z větší 

části již překonané, její dílo stále platí za jedno ze základních děl feminismu a jelikož se 

věnuji analýze dětských pohádek, oceňuji její teze o vlivu rodiny na socializaci dítěte 

k přijetí řádu mužské nadvlády. Podle Millett dochází v patriarchálním systému 

k uplatňování sexuální politiky a to v osmi společenských rovinách (v rovině ideologické, 

biologické, sociologické, třídní, ekonomické a vzdělávací, antropologické, psychologické a 

v rovině fyzické síly).  Politiku přitom chápe jako soubor úskoků a triků, které slouží k 

zachovávání systému. V rovině sociologické přitom vyzdvihuje zejména funkci rodiny 

jakožto prostředníka mezi jednotlivcem a společenskou strukturou, který zaručuje 

kontrolu a konformitu. Hlavním přínosem rodiny pro patriarchát je socializace nových 

jedinců v duchu patriarchální ideologie, čímž dosahuje všeobecného účinku uniformity, 

který je dále posilován médii, vrstevníky, školou a dalšími zdroji vzdělání. Takto 

socializovaní jedinci pak vnímají patriarchální instituce jako přirozeně dané, dochází u 

nich k souhlasu s předsudky a jejich identita je formována podle stereotypních šablon 

feminity a maskulinity (Millett, 1998).  

Mnoho současných feministických teoretiček navazuje ve své práci na Foucaultův koncept 

diskursu. Pam Morris ve své knize uvádí, že diskurs „označuje sociálně a historicky 

situované užití jazyka, diskursní praxi, tedy společnou slovní zásobu, předpoklady, 

hodnoty a cíle“ (Morris, 2000:210). Tento koncept je používán pro poukázání na to, že 

veškerá schémata lidského myšlení a jednání jsou utvářena diskursivně. Vně diskursu 

nelze ani myslet a proto je jeho diktát vnímán jako přirozený. Působením diskursivní 

moci se ve své práci obšírněji věnuje například Tereza Kynčlová (2009), která cituje Jana 

Matonohu: „Realitu, materii své zkušenosti a tělesnosti sami uchopujeme vždy již 

prostřednictvím nějak utvářených, připravených kategorií, které byly ustaveny v 

konkrétním diskursivním rámci, režimu mluvení a myšlení. (…) Hegemonním diskursem 
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umožňujícím vyjadřovat a konceptualizovat naši zkušenost se světem i vlastní tělesností, 

byl a je diskurs patriarchátu (…)“ (Kynčlová, 2009: 34). Naše identita nám tedy není 

neproblematicky dána, ale ustavuje se v určitém diskursivním řádu, z něhož nelze 

vystoupit, protože neexistuje žádná oblast, která by nebyla dotčena kategoriemi naší 

kultury (Knotková-Čapková et al., 2010:9). Převládající diskurs je udržován a neustále 

reprodukován všemi jedinci ve společnosti, muži i ženami, ale jak píše sám Foucault ve 

své knize Dějiny sexuality: „může být diskurs zároveň nástrojem i účinkem moci, avšak 

rovněž překážkou, zábranou, bodem odporu či východiskem opačné strategie. Diskurs 

uvádí moc do pohybu a produkuje ji, posiluje ji, ale také ji podkopává, vystavuje ji 

pohledu, činí ji zranitelnou a umožňuje její omezování“ (Foucault, 1999:118).  

Rozdílnost pohlaví, jež je východiskem systému mužské nadvlády, je tedy základem 

strukturální nerovnosti mezi muži a ženami, která je příčinou systematického 

znevýhodňování žen ve společnosti. Cílem feminismu je pochopit sociální a psychické 

mechanismy, které stojí za touto nerovností a které dále udržují patriarchální mocenské 

struktury, a následně je změnit, zavést nový etický systém významů a hodnot, nové 

pojetí sebe sama a světa (Morris, 2000:17). Stoupenci a stoupenkyně feminismu usilují o 

to uspořádat společnost spravedlivěji a to nejen ve vztahu k ženám, ale ve vztahu ke 

všem nespravedlivě utiskovaným skupinám, protože genderová nerovnost je pouze 

jednou součástí složitého systému společenské stratifikace, vedle nerovnosti na základě 

etnické příslušnosti, společenské třídy, sexuální orientace, věku, zdravotního stavu, 

kultury apod., které se v praxi často prolínají (tento proces je označován jako 

intersekcionalita, neboli křížení nerovností).  

Vzhledem k tomu, že má práce se věnuje pohádkám romského etnika, není od věci 

zmínit, že toto křížení se velmi silně dotýká právě i mnou vybrané kategorie obyvatel 

České republiky. Romům a Romkám se obvykle připisuje (ostatně stejně jako ženám 

obecně) mnoho charakteristik, které mají často negativní konotaci. Romské ženy musejí 

čelit dvojité diskriminaci kvůli tomu, že se narodily jako ženy a zároveň jako Romky. I 

proto je hodna obdivu každá z nich, která dokáže bariéru této dvojí diskriminace 

prolomit, nabourat stereotypní představy panující o romském etniku a o ženách 

všeobecně a stát se v naší společnosti úspěšnou a uznávanou osobností, jakou bezesporu 

byla i sama autorka pohádek a romská aktivistka Elena Lacková.  

2. FEMINISTICKÁ LITERÁRNÍ KRITIKA 

Jak napsala Libora Oates-Indruchová (2007), ačkoli české prostředí se s feministickou 

literární kritikou seznámilo teprve v nedávné době, v angloamerických zemích se 

genderová a feministická studia rozvíjela zejména přes literární kritiku. Nerovnost mezi 

pohlavími je hluboce zakořeněna ve všech společenských institucích a má velmi 

systematickou podobu. Mužská hegemonie je institucionalizovaná ve všech sférách 
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našeho společenského a kulturního života, v méně či více explicitní formě se s ní setkáme 

v oblasti práva, náboženství, v zaměstnání, v různých sociálních skupinách, ve školství 

atd. (Morris, 2000:14). Proto bylo jen otázkou času, kdy se feministky začnou 

pozastavovat nad absencí ženských jmen jakožto autorek v literárním kánonu, nad 

tradičními, často sexistickými interpretacemi textů psaných muži a nad tím, jak jsou ženy 

v literatuře psané muži zobrazovány. Zkreslený obraz žen v literatuře psané muži byl 

totiž po staletí jedním z prostředků, který sloužil k ospravedlňování a udržování 

podřízeného postavení žen ve společnosti. Zájem angloamerického feministického hnutí o 

literaturu naplno propukl v 60. letech 20. století, načež se začaly hledat způsoby, jak 

analyzovat a definovat mocenské pozice, ze kterých vychází androcentrická povaha 

literárního kánonu, literárních institucí a předpojaté zobrazování žen v literatuře. 

Z analýzy poté vyplynula i snaha dekonstruovat tyto samostatně fungující mocenské 

struktury, jejichž prostřednictvím jsou zájmy žen nakonec vždy podřízeny zájmům mužů. 

Tím se ustavil akademický feminismus a feministická literární teorie.  

Jedněmi z hlavních východisek mé práce jsou teze Pam Morris. Ta na začátku své knihy 

příznačně nazvané Literatura a feminismus (2000) upozorňuje na to, že termín literatura 

v sobě nezahrnuje pouze určitý soubor textů s jistou estetickou hodnotou (tj. literární 

kánon, do nějž spadají díla, která dle obecného mínění obsahují ty nejvyšší ideály a cíle 

lidstva, nejvznešenější lidské myšlenky a nejdokonalejší formy vyjádření), ale také 

instituce spjaté s vydáváním knih a se vzděláváním, určitý druh kulturní aktivity, který 

zahrnuje tvorbu, čtení, hodnocení a vyučování děl literárního kánonu. Jestliže podle 

autorky platí, že naše vnímání utváří znakové systémy (především pak jazyk), že svět 

vnímáme skrze systém hodnot obsažený ve slovech a že literatura vytváří obraz již 

existující skutečnosti, může nám její analýza pomoci k odhalení toho, jakým způsobem 

společnost funguje v neprospěch žen. Tento mechanismus však funguje také naopak - 

podle toho, jakým způsobem jsou ženy v literatuře zobrazovány, se následně vytváří 

klamný obraz toho, jaké by měly být (nebo jaké domněle jsou) ženy ve skutečnosti.  

Literatura se tak sama podílí na tom, že ženy mají podřízené postavení ve společnosti. 

Proto feministicky orientované literární teoretičky (a teoretici) „zkoumají, jak se literatura 

jako kulturní projev místo pouhého zachycování stávající povahy života žen může podílet 

na vytváření významů a hodnot, které odsuzují ženy k nerovnosti“ (Morris, 2000:19).  

Z hlediska feministických teorií je literární kánon pojímán „jako androcentrický projekt 

korelující jak s patriarchální ideologií, tak s imperativem heteronormativity8“ (Knotková-

                                                      
8 V literárních dílech zařazených do kánonu se velmi často setkáme s pohrdáním a neporozuměním vůči jinému 
než heterosexuálnímu typu vztahů – Judith Fetterley tuto skutečnost dokládá na kritických komentářích kritiků-
mužů k novele The Bostonians od Henryho Jamese, které analyzovala ve své knize. Její závěry se však dají 
aplikovat na mužskou literární kritiku (která je pro svůj androcentrismus také nazývána falickou (např. Morris, 
2000)) obecně: Jakmile je v textu tematizován blízký vztah dvou žen, faličtí kritici nepochybují o tom, že se 
jedná o vztah lesbický, a to i přesto, že dílo samo o sobě o sexuálním vztahu těchto dvou žen nepřináší žádný 
důkaz. Jakmile je vysloven předpoklad o lesbismu, dalším logickým krokem je definovat city mezi ženami jako 
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Čapková et al., 2010:11). Literární kánon přitom ovládají ve všech směrech muži – jsou 

autory děl, která do něj byla zařazena, věnují se kritice a recenzím literárních děl, působí 

ve vydavatelstvích, vyučují literární teorii na školách a univerzitách atd. Ve všech 

institucích spjatých s literaturou a literární kritikou je ženám věnováno minimum prostoru 

– ženská literatura tvoří asi 9% děl zařazených do literárního kánonu, zhruba stejné 

procento textů z pera žen se předkládá jako učební texty na vysokých školách 

(pomineme-li teprve nedávno ustavené specializované semináře a katedry zaměřující se 

na gender studies), valná většina textů věnujících se dějinám literatury opomíjí existenci 

spisovatelek-žen9, ženská vydavatelství specializující se na ženskou literaturu začala 

vznikat až ve velmi nedávné době. Podobných příkladů opomíjení žen v literatuře a 

literární tradici bychom jistě nalezli i více, nemluvě o ženách jiné barvy pleti, jiné 

sexuální orientace apod., které tomto ohledu často čelí dvojité diskriminaci10. Judith 

Fetterley uvádí, že mužská dominance v literatuře je dána tím, že literatura „se opírá o 

svou univerzalitu a současně tuto univerzalitu definuje pouze ve specificky mužských 

pojmech“ (Fetterley, 1978:xii – přeloženo autorkou bakalářské práce). Podle ní je 

feministická literární kritika nutně politická, jelikož neusiluje pouze o re-interpretaci světa 

a společnosti, ale o jejich změnu prostřednictvím změny ve vědomí těch, kdo čtou a 

jejich vztahu k tomu, co čtou (Fetterley, 1978:viii – přeloženo autorkou diplomové 

práce).   

Způsobů, jakými by bylo možné mužský literární kánon demokratizovat, je několik a 

názory na to, který je nejvhodnější, se u jednotlivých teoretiků a teoretiček různí. 

Systematický přehled jednotlivých možností s jejich klady i zápory poskytuje úvodní 

studie Gender jako metodologická kategorie literárních analýz ve sbírce textů Tváří 

v tvář. Jednou z možností by bylo rozšíření mužského literárního kánonu o díla 

spisovatelek – žen, druhou často diskutovanou možností je ustavení paralelního ženského 

kánonu vedle kánonu mužského a třetí pak redefinice kánonu – místo sbírky děl elitní 

estetiky by se měl stát institucí, která bude mapovat kulturní historii. Vedle toho se však 

setkáme i s názory, které zpochybňují samu potřebu existence literárního kánonu, jelikož 

                                                                                                                                                                      
nepřirozené, abnormální a perverzní (Morris, 2000:51-53), jelikož takové vztahy doprovázené odmítnutím 
heterosexuálního vztahu představují skutečnou hrozbu patriarchálnímu řádu.  
Jiným příkladem toho, jak mužský literární kánon lpí na heteronormativitě, je skutečnost, že ještě více než 
literatura psaná ženami byla mužským literárním kánonem opomíjena literatura psaná lesbickými ženami, jak 
to ve své příznačně nazvané práci Co nikdy nebylo – přehled feministické lesbické kritiky dokládá Bonnie 
Zimmerman (Zimmerman, 2007).  
9 Literární kánon tak systematicky přehlíží ženskou zkušenost, jelikož i těch několik málo děl z pera ženských 
spisovatelek, která se dostala na veřejnost, překrucuje a dezinterpretuje (Robinson, 1985 – přeloženo autorkou 
bakalářské práce). Spisovatelé představují normu a spisovatelky jsou proto vnímány pouze jako „zvláštní 
případy“. Ženy jsou vždy především ženami a teprve potom spisovatelkami a k jejich knihám se proto 
přistupuje se stejnými stereotypy jako k nim samým. Literatura psaná ženami, je tak dávána do souvislosti 
s jejich pohlavím, ačkoli u spisovatelů-mužů se tak neděje (Morris, 2000).  
10 Jakmile dojde u nějaké osoby ke křížení nerovností, šance, aby její díla byla zařazena do literárního kánonu, 
se ještě zmenšují. V české kultuře je patrné opomíjení děl z pera spisovatelů a spisovatelek hlásících se 
k některé z menšin žijících na našem území – například romská literatura do českého literárního kánonu 
nepronikla a v podstatě se dá říci, že si Romové a Romky vytvořili vlastní literární kánon vedle kánonu majoritní 
společnosti. 
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již ta svědčí o přítomnosti moci a hierarchie ve společnosti a literatuře (více viz. 

Knotková-Čapková et al., 2010:12-13).  

Vztah mezi literaturou, lidským vědomím a realitou ve své eseji o metaforách ženy v 

literatuře uveřejněné ve sborníku Ponořena do Léthé popisuje také Eva Kalivodová, která 

hovoří o principu literárního vyjádření coby vyjádření imaginativního, jež pochází od 

autorů René Welleka a Austina Warrena: „do textů různých podob, struktur a šíří jsou 

transportovány, jako jazykové obrazy, představy o světě a lidech, jejich činech, jejich 

duších, jejich povahách, postojích, vztazích a rolích. Imaginativnost, představování je 

podle Welleka a Warrena principem literatury; metaforizace užívající jazyka je potom (…) 

intelektuálním prostředkem užívaným při naplňování tohoto principu“ (Kalivodová, 

2003:26).  

Ve stejné antalogii nalezneme i článek Violy Parente-Čapkové, ve kterém zdůrazňuje, že 

„…metafora se klíčovým způsobem podílí na organizování skutečnosti, na tom, jaký 

význam připisujeme věcem a jevům okolo nás, jakým smyslem naplňujeme svět, který 

nás obklopuje.“ (Parente-Čapková, 2003:7).  Autorka zde odkazuje především na Helen 

Haste, teoretičky sexuální diference či na Luce Irigaray a upozorňuje na to, že 

metaforická je podstata celého jazyka a že cílem feministické kritiky literárního textu je 

dekonstrukce mužských modelů, metafor a reprezentací ženy a ženství a rekonstrukce 

těchto reprezentací na základě ženské zkušenosti (Parente-Čapková, 2003).  

Lillian S. Robinson píše, že jsou dva způsoby, jakými může feministická kritika reagovat 

na mužskou hegemonii v literatuře - může se zabývat alternativním čtením děl 

zařazených do kanonické tradice, čtením, které re-interpretuje charakter ženy, její 

motivace a její jednání a které je schopno odhalit sexismus tvořící ideologické podloží 

těchto textů a čelit mu. Nebo se může soustředit na prosazování toho, aby do literárního 

kánonu byla zařazena i díla spisovatelek – žen (Robinson, 1985 – přeloženo autorkou 

bakalářské práce). Ve feministické literární kritice můžeme proto pozorovat dva směry, 

kterými se vyvíjela. Popisu rozdílů mezi oběma směry se věnuje například Elaine 

Showalter (1998), z jejíž eseje jsem čerpala i já.  

Z počátku bylo předmětem zájmu feministických teoretiček zejména přehodnocování 

literárních děl psaných muži, v nichž odkrývaly stereotypní obrazy žen a ženství a 

zpochybňovaly jejich nestrannost a autoritu. Pro tuto etapu byl důležitý především 

koncept ženského neboli vzdorného čtení. Později svou pozornost přesunuly i na 

literaturu psanou ženami, na specifickou ženskou zkušenost, jež se promítá do literárních 

textů autorek - žen a vytváří tak obraz světa způsobem odlišným od mužské kanonické 

tradice. Pro tento směr zavedla Showalter pojem gynokritika a jedním z jeho základních 

konceptů je ženské psaní (l’ écriture féminine). Oba tyto směry vynesly na světlo 
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významné skutečnosti a oba jsou dle mého názoru stále zapotřebí, proto se jim níže budu 

věnovat podrobněji. Než tak učiním, ráda bych nejprve nastínila, jakým způsobem jsou 

ženy v literatuře psané muži běžně zobrazovány, abych tak názorně představila onen 

prvotní impuls, který vedl ke vzniku feministické literární kritiky. Navíc, základní prvky 

zobrazení žen v literatuře obecně a v pohádkách se od sebe nijak závažným způsobem 

neodlišují (i když pohádky samozřejmě netematizují určitá zpodobnění žen, jež se mohou 

vyskytovat v textech určených pro dospělé publikum) a proto budou i tyto poznatky 

sloužit jako podklad pro mou analýzu – v pohádkách se budu pokoušet hledat právě 

taková stereotypní zobrazení, která charakterizují valnou část naší literární tradice.  

2.1. Tradiční zobrazení žen v literatuře psané muži 

Vezmeme-li v potaz fakta o mužské hegemonii a jejím prorůstání do všech struktur a 

institucí společnosti, jež jsem se pokusila popsat na začátku této kapitoly, není divu, že 

uvažování o ženách v literatuře bývá velmi často silně stereotypní, zejména, jedná-li se o 

literaturu psanou muži. Záměrně používám slovo „zejména“, jelikož na šíření 

konvenčního pohledu na ženy se podílely a stále podílejí určitou měrou i spisovatelky11. 

Aby totiž vzniklo dílo, které nebude zatíženo genderovými stereotypy, nestačí pouze být 

ženou, je nutné psát jako žena, tedy psát v souladu s konceptem ženského psaní, kterým 

se budu dále v textu také věnovat. Nicméně kvůli tomu, že ženám byl po dlouhou dobu 

odepírán vstup do literárního kánonu, budu se zde zabývat obrazy žen, jež pocházejí 

z pera spisovatelů - mužů. Konkrétní příklady čerpám nejvíce z knihy Pam Morris, jež 

podává o této problematice ucelený přehled.  

Ženy, stejně jako jejich díla, jsou mužskou literaturou často vnímány jako neuspořádané, 

emotivní, omezené, křehké, postrádající disciplínu a vyšší intelektuální rozměr, tedy jako 

nositelky toho všeho, co postrádají muži (Morris:2000), což je v souladu s teorií de 

Beavoir o ženě jako té Druhé (viz. výše). Obecně platí, že ženy jsou oproti aktivně 

jednajícím mužům zachycovány v pasivním vztahu k událostem (většinou se o ně nijak 

nepřičiní, zkrátka se jim přihodí, kdežto muž často velmi silně ovlivňuje sled událostí, 

působí doslova jako životodárná síla, která zachraňuje), často jsou zobrazovány bez 

intelektu (nebo se o něm alespoň nehovoří), místo toho se klade důraz na jejich fyzické 

vzezření a na to, jakým způsobem jejich zjev působí na muže. S tím se setkáme 

především v poezii psané muži – žena zde působí jako básníkova múza – je kladen důraz 

na její krásu, bývá připodobněna k obrazům pasivní přírody12 či smrti, znázorňuje 

                                                      
11 V minulosti ovlivněné zejména snahou vyrovnat se autorům - mužům (více viz. Showalter, 1998 dále 
v textu).  
12 Přirovnáním ženy k přírodě v protikladu k muži, který ztělesňuje kulturu, se ve své eseji Má se žena k muži 
jako příroda ke kultuře? zabývá Sherry Ortner. Ta tvrdí, že kulturní druhořadost žen vyplývá z toho, že jsou 
ztotožňovány s přírodou, která je považovaná za druhořadou vůči kultuře. Muž je symbolem kultury, který 
přírodu (ženu) ovládá. Pro důvody, jež jsou obvykle udávány na podporu stereotypu, že žena transcenduje 
přírodu méně než muž viz. Ortner (1998).  
 



26 
 

jinakost, jež slouží jako pozadí básníkových hluboce lidských pocitů, jako narcistické 

zrcadlo pro vyzdvižení jeho lidskosti, vznešenosti jeho myšlenek. Pam Morris v této 

souvislosti uvádí báseň Williama Wordswortha a píše, že být mužem, znamená být 

člověkem, kdežto být ženou znamená být nositelkou jinakosti, slovy básníka „věcí, jež 

nepociťuje“ (Morris, 2000:39). Rozdíl mezi mužskou a ženskou postavou tkví i v pojetí 

svobody – u muže představuje svoboda soubor společenských, politických a morálních 

aktivit, kdežto u ženy je svoboda často omezena na výběr „toho správného“ muže.  

Velmi obávaným a v literárních dílech často reflektovaným fenoménem (byť mnohdy 

implicitně) je ženská sexualita. Obávaná je z toho důvodu, že může muže svést na zcestí, 

dovést ho do situace, kdy se přestane ovládat a ztratí kontrolu nad situací. Její síla proto 

musí být spoutána a držena pod přísnou kontrolou, což je také důvod, proč se v literatuře 

setkáme (stejně jako vreálném světě) s dvojím měřítkem – toleruje se shovívavost 

k fantaziím a sexualitě muže, jelikož ten je přirozeně promiskuitní, kdežto žena, u níž se 

předpokládá, že se rodí bez poskvrny, je tvrdě trestána za jakýkoli sexuální prohřešek, a 

to i v případě, že hřešící žena byla ve skutečnosti obětí společnosti (jako například Anna 

Karenina) – tragický osud ji stihne tak jako tak.  

V literárních dílech v podstatě můžeme vypozorovat dvojí typ vyobrazení ženy – 

pracovně by se tyto typy daly nazvat jako „žena - světice“ a „žena - dračice“, přičemž 

obě představy jsou silně stereotypní. „Žena - světice“ většinou oplývá neskonalou 

krásou, poslušností, dobrotou, je oddaná (své rodině, svému muži, ale i společenskému 

řádu), stoicky přijímá svůj osud a životní omezení, její „hrdinský rozměr je naplněním 

ideálu vznešené rezignace“ (Morris, 2000:43). Naproti tomu „žena - dračice“ vzbuzuje 

obavy, symbolizuje zradu, zlo, zpronevěřuje se řádu a odmítá podřízenou roli, za což 

bývá také náležitě potrestána. Vůbec nejobávanější je pak taková žena, která 

představuje druhý typ a k tomu je ještě vyobrazena jako fyzicky odpudivá.  

Tato dvojice zobrazení koresponduje s výrokem Parente-Čapkové, že jelikož byla tvorba 

metafor ženy a ženství v podstatě až do 18. století doménou mužů, „žena, jsouc ‚tou 

druhou’ vzhledem k mužskému subjektu, ‚žila’ odnepaměti jako symbol a metafora 

v pozitivním i negativním slova smyslu…[odkazujíce tak] k nejvyšším ctnostem a 

hodnotám stejně jako k nejhorším nectnostem“ (Parente-Čapková, 2003:7).  

2.2. Číst jako žena 

Vycházíme-li z předpokladu, že to, co čteme, nás ovlivňuje (Morris, 2000; Fetterley, 

1978; diskuse in Culler, 1991), pak jedinou cestou, která vede k odkrytí výše zmíněných 

zjednodušujících stereotypů, je vzepřít se pohledu vypravěče / vypravěčky a stát se 

nezaujatými čtenářkami a čtenáři - naučit se číst z pohledu ženy. Tento způsob čtení 

textů se často nazývá vzdorné čtení, podle knihy Judith Fetterley The Resisting Reader 
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(1978) a při své analýze se ho budu snažit důsledně uplatňovat i já, aby mi pomohl 

odkrýt implicitní významy obsažené přímo v textech i mezi řádky jednotlivých pohádek, 

které dětem předkládají hodnoty a normy, jež posléze strukturují jejich vnímání světa a 

sebe sama a ovlivňují roli, do které se socializují.  

Literární díla používají vypravěčcské postupy, které se snaží získat náš souhlas s názory a 

systémy hodnot v nich (ať už více či méně explicitně) vyjádřených. Jedním 

z nejúčinnějších prostředků, kerými toho lze dosáhnout je vypravěčské hledisko, jež nás 

často seznamuje s dějem výhradně z mužské perspektivy (o myšlenkách mužské postavy 

se dozvídáme z úst jeho samotného, ovšem s myšlenkami ženské postavy nás zpravidla 

seznamuje také on). Tím, že žena jako čtenářka prožívá příběh z perspektivy hlavního 

hrdiny - muže, z jehož úhlu pohledu je jí příběh předkládán, ztotožní se s jeho postavou 

a je vedena k tomu, sdílet i hodnoty, na nichž je text postaven. Netřeba dodávat, že se 

jedná o hodnoty převážně mužské. V souvislosti s touto skutečností poukazuje Pam 

Morris na koncepct interpelace, který označuje „proces během něhož literární útvar 

takříkajíc vyhlubuje jazykový prostor určený pro čtenáře“ (Morris, 2000:42). Tím, že 

čtenář do tohoto prostoru vstoupí, přijímá za své také stanovisko a postoje, jež se 

k němu vážou. Protože díla spisovatelů obsahují zejména postoje a hodnoty mužů a 

opačné stanovisko, jež by nás seznámilo s dějem prostřednictvím úhlu pohledu postavy-

ženy v textu často zcela chybí, nás literatura utvrzuje v našem vidění světa a dále 

prohlubuje představu mužské hegemonie jako přirozeného (a jediného možného) 

společenského uspořádání.  

O nutnosti naučit se číst jako žena pojednala ve svém díle zejména Judith Fetterley 

(1978). Ta uvádí, že klasická literatura jakožto tradiční doména mužů je politická, jelikož 

má silný (mnohdy negativní) vliv na ženské čtenářky. Tento vliv je tím mocnější, čím 

implicitněji je v textech obsažen. Přičemž důvodem proč si čtenářky tento vliv literatury 

neuvědomují, je její domnělá apolitičnost, představa, že vyjadřuje univerzální pravdy a 

vše osobní a subjektivní z ní bylo odstraněno, nebo přinejmenším bylo přetvořeno 

prostřednictvím uměleckých forem na cosi obejktivního (Fetterley, 1978:xi – přeloženo 

autorkou bakalářské práce). S touto političností literatury také úzce souvisí moc, jež mají 

v rukou muži a bezmoc, kterou kvůli ní zakoušejí ženy. Tím, že jsou vyloučeny 

z literatury, jež si klade nárok na definici lidské identity, zakoušejí určitý druh bezmoci. 

Není to jen bezmoc vycházející ze skutečnosti, že se v literatuře nesetkají s artikulací a 

legitimizací vlastní zkušenosti, mnohem závažnější je bezmoc, jíž čelí z důvodu rozkolu 

vlastní identity, který v nich vyvolává skutečnost, že se musí stavět samy proti sobě – 

literárními texty jsou vedeny k identifikaci s mužským hrdinou, zatímco jsou neustále 

upozorňovány na to, že být mužem, tj. být člověkem obecně, znamená nebýt ženou 

(Fetterley, 1978:xiii – přeloženo autorkou bakalářské práce). Fetterley doslova píše, že 

„ženy se učí přemýšlet jako muži, ztotožnit se s mužským úhlem pohledu a považovat za 
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normální a legitimní mužský systém hodnot, jednou z jehož hlavních zásad je misogynie“ 

(Fetterley, 1978:xx - přeloženo autorkou bakalářské práce).  

Jonathan Culler v díle Reading as a Woman (1991) poukazuje na to, že mnozí kritici a 

kritičky se domnívají, že ženská zkušenost odlišná od zkušenosti jejich mužských 

protějšků vede ženy k jinému výkladu textů13. Odkazem na Carolyn Heilburn však 

upozorňuje, že to rozhodně neznamená že číst z pohledu ženy může jen žena – jde o to, 

jakým způsobem čtoucí osoba k textu přistupuje, ne o to, jakého je pohlaví (Culler, 

1991:512-513 - přeloženo autorkou bakalářské práce).  

Proto je nutné naučit se číst z pohledu ženy, což znamená číst navzdory textu a 

hodnotám, jež nám předkládá k identifikaci, navzdory emocionálnímu zabarvení jazyka a 

použité metaforice; postavit se ideologickým významům obsaženým ve struktuře 

klasických příběhů a otevřít „v literárních textech aleternativní prostory ženské svobody 

vzpírající se často neúprosné logice příběhu“ (Morris, 2000:47). Je třeba si vytvářet 

protichůdná vypravěčská stanoviska, která nám otevřou prostor pro interpretaci díla 

z jiného úhlu pohledu a mohou nám dát nahlédnout, jakým způsobem by mohly vnímat 

situaci jiné postavy. Mnohdy jsme však jako čtenářky a čtenáři k dílům nekritičtí i z toho 

důvodu, že v nás vzbuzují jakýsi respekt, plynoucí ze skutečnosti že čteme texty 

zařazené do literárního kánonu, u nichž se předpokládá určitá hodnota. Je proto třeba 

zpochybnit jejich nestrannost a autoritu plynoucí ze zažité představy, že právě tato díla 

obsahují estetické a etické poklady, ty nejhlubší a nejvznešenější lidské myšlenky a 

pocity (Morris, 2000), je třeba přistupovat k nim s tím vědomím, že vznikla v  diskursu 

mužské nadvlády.  

Culler k tomu dodává, že mužská zkušenost a perspektiva byly diskursem stvořeny 

k tomu, aby nedávaly čtenářům a čtenáčkám nahlédnout, že existuje možnost 

interpretovat text jiným způsobem. Prostřednictvím vzdorného čtení však mohou čtenáři 

a čtenářky čelit literárním a politickým předpokladům, na kterých byl dříve jejich přístup 

ke čtení založen (Culler, 1991:514 – přeloženo autorkou bakalářské práce).  

Metodu vzdorného čtení budu při své práci uplatňovat i já, a to v kvalitativní části 

analýzy, v níž budu podrobně rozebírat jak vzezření hlavních postav a vyobrazení jejich 

vlastností, tak i činnosti, jimž se věnují a způsob, jakým zasahují do děje. Soustředit se 

budu především na postavy označené jménem, ale stranou neponechám ani skupinky 

postav vedlejších a epizodických, které slouží k dokreslení příběhu. Abych si byla jista, že 

jsem u každé pohádky sledovala stejné znaky a že nemohlo dojít k opomenutí jakýchkoli 

podstatných momentů, budu využívat seznam otázek, podobný tomu, jaký uvádějí 
                                                      
13 Např. Patrocinio P. Schweickart v eseji Reading Ourselves (1991) píše, že androcentrická literatura 
strukturuje čtenářskou zkušenost rozdílně v závislosti na genderu čtoucí osoby. Na rozdíl od ženy totiž muži 
text slouží jako prostor, kde se jako individuum setkává s univerzem, a ho vede k tomu, pojímat mužskost jako 
lidskost obecně (Schweickart, 1991:53 – přeloženo autorkou bakalářské práce).  
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editorky Jana Cviková a Jana Juráňová v knize Ružový a modrý svet (Cviková, Juráňová, 

2003:42-43), či Petra Vodrlindová ve své diplomové práci Genderová analýza čtyř 

pohádkových a příběhových knih pro děti (Vodrlindová, 2007:10-11). Hlavními otázkami, 

na něž v textech budu hledat odpovědi prostřednictvím kvalitativní analýzy za využití 

metody vzdorného čtení, jsou: 

1) Jaký je vzhled jednotlivých postav a jaké jsou jejich vlastnosti? V případě, že je 

jedna vlastnost připsána oběma pohlavím, je i stejným způsobem hodnocena? 

2) Jsou jednotlivé postavy pasivní nebo aktivní? Jaká z postav má v příběhu 

nejvýznamnější úlohu, je hybatelem děje, činí rozhodnutí? 

3) V jakém vztahu k genderovému řádu se postavy nacházejí? Zpronevěřují se mu 

nějakým způsobem a pokud ano, za jakých okolností se tak děje? Jsou za to 

následně potrestány? 

4) Jaké činnosti jednotlivé postavy vykonávají? Volí si tyto činnosti ze své vlastní 

vůle nebo jsou jim přiděleny? 

5) Dostávají v příběhu výpovědi žen stejný prostor jako výpovědi mužů? 

Takto provedenou kvalitativní analýzu doplním ještě kvantitativní obsahovou analýzou 

(content analysis), kterou Hedvika Novotná popisuje jako „strukturovanou analyticko-

dokumentační výzkumnou techniku pro objektivní, systematický a kvantitativní popis 

sledovatelného obsahu komunikace“ (Novotná, 2009). Tento typ analýzy je typický pro 

analýzu mediálních obsahů pro svou objektivitu a vyváženost. Mě pomůže zjistit zejména 

počty mužů a žen v jednotlivých příbězích a jejich poměr. Zde mne bude zajímat 

především:  

1) Kolik se v pohádce celkem vyskytuje postav a jaký je poměr mezi postavami 

ženskými a mužskými? 

2) Jaký je poměr mužů a žen v hlavních rolích? 

3) Která postava je nejdůležitější – jedná se o ženu nebo o muže? 

4) Kolik postav hraje v příběhu negativní úlohu? Závisí pozitivní/negativní role na 

pohlaví postav (jsou např. záporní jen muži / jen ženy)? 

5) Kolik aktivních postav každé pohádky tvoří ženy a kolik muži?  

2.3. Gynokritika 

Tento směr feministické kritiky se soustředí na ženu jako spisovatelku, na historii, 

témata, žánry a formy literatury psané ženami, jelikož mnoho feministických teoretiček a 

teoretiků se domnívá, že ženy - spisovatelky „své zkušenosti zaznamenávají jinak než 

mužští spisovatelé, že svět své imaginace vyjadřují pomocí jiných symbolů a metafor a 

že struktury, které používají se utvářely na základě zdrojů a tradic odlišných od zdrojů a 

tradic spisovatelů mužů“ (Morris, 2000:67). Pro čtenářku může být taková četba 
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povzbuzující, jelikož se setká s myšlenkami, pocity, názory a touhami, které zná z vlastní 

zkušenosti, může se s dílem ztotožnit. Literatura psaná ženami může tedy odkyrývat ty 

části ženské zkušenosti, které muži ve svých dílech opomíjeli nebo dezinterpretovali.  

Elaine Showalter rozlišuje tři historické fáze ženského psaní: fáze femininní probíhala 

zhruba v letech 1840 – 1880 a je charakterizována tím, že spisovatelky se ve svém psaní 

snažily vyrovnat mužské kultuře a přitom internalizovaly předsudky o ženské povaze. Po 

této fázi následovalo období feministické, trvající přibližně do roku 1920. Bylo to období 

protestu, kdy ženy začaly odhazovat líbivé pozice a naplno v literatuře vyjadřovaly své 

pocity nespravedlnosti a křivdy ze strany mužské části společnosti. Třetí fáze pak 

v podstatě trvá dodnes a Showlater ji nazývá ženskou. Začátek této fáze znamenal 

příklon spisovatelek k ženské zkušenosti a ženskému prožitku jako zdroji autonomního 

umění (Showalter, 1998).  

Protože díla mužských spisovatelů často ztvárňovala ženy jakožto pasivní objekty 

sexuální touhy mužů, trestala je za jejich sexualitu, učila je stydět se za své tělo a 

zapírat svou sexualitu, pokoušejí se některé literární texty spisovatelek o nastolení 

rovnováhy tím, že ženskou sexualitu oslavují a vyjadřují rozkoš a krásu ženského těla 

bez studu či potřeby hájit se. Takový přístup je charakteristický zejména pro francouzské 

autorky, jež často navazují na psychoanalýzu (či se vůči ní vymezují) a uznávající 

koncept L’ Écriture féminine, který Morris definuje jako „způsob psaní v kontaktu 

s ženskou libidinózní energií, a tedy v opozici k represivnímu falickému řádu sociálních 

významů, symbolickému řádu“ (Morris, 2000:210). „Ty nejradikálnější francouzské 

feministické teoretičky také věří, že ženské psaní je propojeno s rytmy ženského těla a 

sexuálním potěšením a že ženy mají výhodu v tom, že jsou schopny psát tak zásadně 

rozvratným stylem“ (Showalter, 1985:9 – přeloženo autorkou bakalářské práce).  

Podle Hélène Cixous se ženské psaní nedá přesně definovat, nicméně obecně by se dalo 

říci asi to, co konstatují autorky a autor v již zmíněné úvodní studii antalogie Tváří v tvář: 

„Ženské psaní je jak po formální, tak obsahové stránce protestem, politickým aktem, 

který revolutje proti dostupným diskursivním praktikám a vyznačuje se hojností jazyka, 

tvůrčí štědrostí, nestřídmou hravostí, mohočetností významů, neologismy, 

fragmentárností syntaxe, heterogenitou a důrazem na prožitek z textu“ (Knotková-

Čapková et al., 2010:16).  

S L’ Écriture féminine se pojí také jméno Luce Irigaray (Morris, 2000:128-148), jejíž 

teorie sice nepatří mezi primární východiska mé práce, nicméně její koncept 

falocentrismu a návaznost na Derridův logocentrismus považuji za neméně důležitý pro 

pochopení hlavních myšlenek a cílů feministické literární kritiky. Irigaray se vymezuje 

vůči psychoanalýze Sigmunda Freuda a jako mnoho jiných feministek (viz. například výše 
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zmíněná de Beauvoir či Wolf) upozorňuje na odvozování ženské identity od té mužské. 

Hovoří o tzv. logice stejného, tedy o skutečnosti, že sociální realita zahrnující dvě 

genderově specifické entity (muže a ženu) neustále tíhne k tomu, že měřítkem všeho je 

muž – neustále tedy redukuje dvě entity na jednu a její negaci (na muže a na to, co není 

muž). S logikou stejného se pojí i její kritika falocentrismu (Irigaray v tomto navazuje na 

koncepci logocentrismu Jacquese Derridy14) - „přítomnost falu funguje jako záruka 

koncepce jednotné maskulinní identity, která se v západních myšlenkových koncepcích 

složitě prolíná s koncepcemi jednotné pravdy a jednotného původu (logocentrismem)“ 

(Morris, 2000:132). Proto je nutné poukázat na to, že falus nabývá významu jen 

v protikladu k feminitě jakožto jeho absenci (Morris, 2000).  

Jelikož ve své práci analyzuji pohádky ženské autorky, bude má analýza spadat právě 

pod gynokritiku. Ostatně už při výběru knihy k analýze pro mne hrála roli skutečnost, že 

autorkou je žena. Zprvu jsem se domnívala, (i přesto, že se jedná o pohádkové příběhy, 

které představují poměrně specifický žánr) že bude možné při analýze vycházet i z teorií 

o specifickém stylu ženského psaní. Po zjištění, že v českém vydání jsou pohádky 

převyprávěné Jaroslavem Balvínem jsem však shledala, že co se týče literárního stylu, 

není příliš vhodné tento koncept využívat, jelikož nevíme, jak autor zachovával či 

nezachovával svébytný styl psaní Eleny Lackové. I proto jsem v této teoretické části 

věnovala ženskému psaní v porovnání se ženským čtením o něco méně prostoru15.  

Vliv autočina ženství se mohl promítnout do samotné kostry jednotlivých příběhů 

(charakteristiky postav, jejich úloha v příběhu). Vezmeme-li však v potaz, že romská 

literatura jako celek se začala rozvíjet teprve v posledních několika desetiletích a navíc, 

že zde nenastala situace k jaké došlo v západní společnosti, kde byla literatura po staletí 

doménou mužů a ženy z ní byly systematicky vylučovány (romské ženy žačínaly psát ve 

stejné době, kdy začínali psát romští muži), domnívám se, že pokud by se vůbec dalo 

hovořit (nebo, bude-li to možné někdy v budoucnu) o jednotlivých fázích vývoje 

ženského psaní u romských spisovatelek (viz. Elaine Showalter), spadaly by pohádky 

Eleny Lackové nejspíše do fáze femininní. Tedy do fáze, kdy ženy píší v podstatě stejně 

jako muži a stejně jako oni vytváří díla genderově stereotypní. Pohádky totiž vznikaly 

v době obecného rozkvětu romské literatury, kdy ještě nebyly patrné markantní rozdíly 

mezi psaním mužů a psaním žen. Romské etnikum bylo v té době hrdé na to, že vůbec 

                                                      
14 Náš pojmový systém je založen na řadě binárních protikladů, z nichž jendomu je vždy připisována vyšší 
hodnota než druhému. Ovšem rozrušením binárních opozic se ukáže, že upřednostňovaný pojem ve skutečnosti 
závisí na svém podřazeném protějšku, jelikož jeden bez druhého by neměl smysl (proces dekonstrukce) 
(Morris, 2000:130-132).  
15 Ostatně dostatek informací o této tématice se dá vyhledat v jiných dílech – z hlediska těch českých je velice 
inspirativní například bakalářská práce Jarmily Jelínkové s názvem Genderová analýza literárního textu Klára S. 
a její divadelní interpretace (2007), kde se autorka nejprve věnuje přístupům k literatuře například u Luce 
Irigaray či Hélène Cixous po teoretické stránce a následně je pak sama aplikuje při interpretaci vybrané 
divadelní hry (Jelínková, 2007). 
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může svobodně psát ve vlastním jazyce a otázka po genderovanosti literárních postav a 

příběhů nebyla podle mého názoru na pořadu dne.  

Přistupuji k analýze navíc s tím předpokladem, že jelikož se jedná o lidové pohádky, 

které Elena Lacková převyprávěla pro děti, vlivem jejich vzniku ve společnosti ovládané 

muži (navíc, jak jsem uvedla v první kapitole, tradičními vypravěči rosmkých pohádek 

byli právě muži), hrály i u těchto pohádek genderové stereotypy zásadní úlohu a zůstaly i 

po převyprávění zachovány. Musíme mít totiž na paměti také to, že autorce zřejmě nešlo 

o převyprávění pohádek tak, aby byly genderově vyvážené - jejím prvotním cílem 

nejspíše bylo jednak pohádky vůbec zaznamenat, jednak je zpřístupnit dětem a také 

literárně zachytit to, co v minulosti tvořilo romskou identitu, seznámit děti s tím, jak 

Romové a Romky dříve žili, co znamenalo být součástí tohoto etnika a nakonec i částečně 

s tím, čemu muselo toto etnikum v průběhu dějin čelit (v pohádkách hraje velmi 

důležitou úlohu příslušnost k romskému etniku). Teorie o specifickém stylu ženského 

psaní proto nebude při mé analýze hrát nijak zvlášť podstatnou úlohu, pokud se ovšem 

v průběhu analýzy neukáže, že je v pohádkách kladen vysoký důraz na genderovou 

vyváženost příběhů. To bych pak pokládala za autorčin vliv a zapojila tento teoretický 

koncept do analýzy více.  

3. FEMINISTICKÉ INTERPRETACE POHÁDEK ZNÁMÝCH V ČESKÉ MAJORITNÍ 

SPOLEČNOSTI 

V předchozí kapitole jsem se pokusila ukázat, že ženy jsou v literatuře zobrazovány 

odlišným způsobem než muži a že toto zobrazení je velmi často sexistické a pro ženy 

znevýhodňující. Protože mužská hegemonie prostupuje celým společenským systémem a 

všemi jeho strukturami, bylo by velmi překvapivé, kdyby tomu v pohádkách bylo jinak 

než v literatuře pro dospělé publikum. Pohádky hrají velmi významnou úlohu v socializaci 

dítěte, jelikož mu předkládají obrazy, na základě kterých se učí rozlišovat mezi dobrem a 

zlem, seznamuje se se širokým spektrem lidských vlastností a postavy ho provází 

rozmanitou škálou situací, které mu mají zprostředkovat danou kulturou schvalovaný 

pohled na svět a fungování společnosti. Pohádky dětem přinášejí normativní poselství o 

společenské realitě. Jedním z nich je i poselství o vztahu mezi muži a ženami a o tom, 

jak se představitelé a představitelky těchto dvou pohlaví chovají, resp. mají chovat, aby 

nedocházelo ke konfrontaci se společenským řádem a následnému vyčlenění ze 

společnosti. Více či méně skrytě se proto v pohádkách odráží i mužská hegemonie, která 

dětem předává jasné sdělení o tom, jaké místo ve společenské struktuře je jim na 

základě jejich pohlaví přiděleno a o tom, že okruh činností, kterým se mohou a mají 

věnovat je vymezen a omezen jejich pohlavím (Renzetti, Curran, 2003: 117). Přitom 

vlastnosti a schopnosti spojované se ženskou postavou jsou obvykle hodnoceny níže než 

vlastnosti a schopnosti spojované s postavou mužskou.  
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Ačkoli tedy pohádky často vnímáme jako svět, v němž je možné překračovat hranice 

sociálních tříd a struktur (chudý chasník si v závěru vezme princeznu a k tomu dostane 

půlku království), o překračování hranic genderového řádu nemůže být většinou 

(zejména v tradičních pohádkách) téměř řeč. Jak už uvedli ve své knize Renzetti a 

Curran, většina tradičních i novodobých pohádek16 zachovává tradiční rozdělení 

genderových rolí a vlastností spojovaných s muži a ženami (Renzetti, Curran, 2003). Ke 

stejným závěrům dochází většina feministických badatelek a badatelů, kteří se pohádkám 

věnovali a shodně poukazují na to, že pohádky jsou jedním z nástrojů reprodukce 

genderových nerovností ve společnosti. Protože velmi silné rozdělení genderových rolí je 

patrné i v romské společnosti (viz. dále), je pravděpodobné, že i romské pohádky budou 

mít v tomto ohledu velmi podobnou funkci. V posledních letech sice dochází i vlivem 

feministických kritik tradičních pohádkových příběhů k jistým změnám a novodobá 

literatura pro děti bývá zpravidla již méně sexistická, než tomu bylo v minulosti, ovšem 

změny nejsou nijak závratné a rozhodně se nejedná o masový trend  - i nově vzniklá díla 

v tomto ohledu často předkládají tradiční systém společenské hierarchie, který je i 

v moderní společnosti stále přítomen.  

Petra Vodrlindová ve své diplomové práci (2007) odkazuje na Donalda Haase a 

poukazuje na to, že počátky feministické kritiky pohádek sahají až do 18. století, kdy se 

začaly objevovat první pokusy o vytvoření alternativních pohádek jakožto protikladu 

k mužským konstrukcím feminity v pohádkách tradičních, přičemž o století později se 

v západní kultuře systematický feministický výzkum pohádek již plně etabloval a nyní se 

s ním setkáme jako s interdisciplinárními fairy-tale studies (Vodrlindová, 2007:20). 

V českém prostředí se však, stejně jako ve feministické kritice jiných literárních děl, 

jedná o obor relativně mladý a práce vzniklé v jeho rámci se zaměřují pouze na pohádky 

majoritní společnosti. Proto jsem se rozhodla věnovat analýze pohádek z romského 

etnického prostředí, které byly z hlediska genderové analýzy dosud zcela opomíjeny. 

Mým cílem je ukázat, zda vybrané romské pohádky určené dětskému publiku zobrazují 

postavy a jejich role v příbězích genderově stereotypním či nestereotypní způsobem. 

Práce, které byly dosud v českém prostředí na toto téma publikovány, mi přitom budou 

sloužit jako podklady pro interpretaci výsledků analýzy romských pohádek a jejich 

porovnání s pohádkami z české kulturní tradice. 

3.1. Dvojí vyobrazení ženských postav v pohádkách 

I na těch několika málo pohádkách, které analyzovaly české autorky je patrné, že stejně 

jako v literatuře pro dospělé čtenářky a čtenáře se i ve většině pohádek setkáme se 

dvojím vyobrazením ženy – buď je zobrazována v pozitivní poloze, nebo naopak v poloze 

negativní. Ačkoli v reálném životě se sotva setkáme s někým, kdo by měl pouze špatné či 

                                                      
16 Nejstarší vyýzkum, jemuž se věnují byl proveden v roce 1972, nejnovější v roce 1997 (Renzetti, Curran, 
2003:117-119).  
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pouze dobré vlastnosti, příběhy nenabízejí žádnou alternativu, která by se nacházela 

mezi těmito póly. K oběma typům ženských postav se opět dají přiřadit určité typické 

znaky a vlastnosti. Jak uvádí Svatava Urbanová ve své stati Postava žen v kouzelných 

pohádkách Aneb od víl k čarodějnicím (Urbanová in Moldanová, 1996:90-94), žena je 

„jednou vnímána jako zjevení, či objekt krásy a panenské nevinnosti, podruhé se 

projevuje jako záhadná čarodějka snovací tajemná kouzla. Jendou je to žena dárkyně 

života, rádkyně a pomocnice, podruhé nabývá zápornou podobu nepravého hrdiny, 

škůdkyně, babice, čarodějnice, bytosti blízké dračicím“ (Urbanová in Moldanová, 

1996:90). Pokud je mladá žena vyobrazena v pozitivní poloze, bývá jemná, citlivá, 

starostlivá, pečlivá, oplývající láskou, je většinou objektem touhy (bohyně, pohádková 

víla, panna), či obětí, která je unášena, vyhnána, začarována, využívána apod. až do té 

chvíle, kdy se objeví mužský ochránce, vysvoboditel, budoucí manžel. Starší ženy 

dostávají pozitivní úlohu rádkyně, či mají nadpřirozenou moc, kterou využívají ku 

prospěchu kladným hrdinkám a hrdinům (hodná sudička, moudrá stařenka). Rozdíl mezi 

postavami mladými a staršími pak nacházíme i v negativních polohách. Jedná-li se o 

postavu starou, obvykle bývá zlá, odpudivá, sobecká a umíněná, často závistivá a 

pomstychtivá (ježibaba, čarodějnice, zlá sudička, divoženka, ve Sněhurce královna, která 

závidí krásu mladé dívce apod.). Naopak mladé negativní ženské postavy bývají obvykle 

krásné, přitažlivé, pokoušející, ale zároveň nesmlouvavé, přinášející záhubu (rusalky, 

lesní panny). U kladných postav je tedy základním ženským principem láska, u záporných 

naopak nenávist (Urbanová in Moldanová, 1996). Autorka upozorňuje mimo jiné i na to, 

že krása, kterou oplývají mladé ženské hrdinky, bývá osudová nejen pro muže, kteří po 

nich touží, ale i pro ženy samotné, protože stane-li se krása předmětem závisti, žena je 

ochotna udělat cokoli pro její získání či udržení, čímž se mění v postavu zápornou, 

odsouzenou k záhubě (Urbanová in Moldanová, 1996:91). 

3.2. Klasické pohádky 

Pohádkám, které znají děti z naší kulturní tradice, se věnovala z hlediska genderu také 

Lucie Jarkovská v eseji Role pohádek a dětské literatury v reprodukci genderových 

stereotypů (Jarkovská in Nosál, 2004) a Blanka Knotková-Čapková ve článku nazvaném 

Ženská krása čekající na polibek aneb o Sněhurkách, princích a čarodějnicích (Knotková-

Čapková, 2006). Obě autorky se mimo jiné věnují rozboru dvou v české kultuře velmi 

dobře známých pohádek – O Sněhurce a O Popelce. Obě dvě dětem na zjednodušených 

prototypech postav jasně sdělují, co se od nich jakožto příslušníků a příslušnic určitého 

pohlaví očekává, co je pro ně žádoucí a tedy s jakými vlastnostmi by se měly 

identifikovat. Zda takovým způsobem budou promlouvat k dětem i pohádky Eleny 

Lackové, uvidíme při jejich analýze.  

Jarkovská na začátku své eseje zmiňuje výzkum zahraniční autorky Elleny Gainini Belotti, 

která v roce 1973 poukazovala na to, že tradiční pohádky nabízejí mírné, nevýrazné, 
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pasivní, nemožné a neschopné postavy žen, které se zaobírají jen vlastní krásou, zatímco 

mužské postavy jsou silné, aktivní, čestné a inteligentní (Jarkovská in Nosál, 2004:60). 

Jasným důkazem tohoto tvrzení jsou obě výše zmíněné pohádky i například pohádka o 

Červené Karkulce a Šípkové Růžence, kterým se české autorky také věnují.  

Pohádka o Sněhurce představuje dívkám prototyp ženy, která je zaměstnána pouze péčí 

o domácnost. Ačkoli se ztratila v lese, je pasivní a nepokouší se nijak výrazně hledat 

cestu zpátky do zámku - jakmile narazí na trpaslíky, okamžitě se chopí péče o jejich 

obydlí a ještě je jim za to vděčná. Je to postava kladná, mladá, naivní a nepoučitelná 

(několikrát se nechá přelstít čarodějnicí), ale zejména neskonale krásná dokonce i po 

smrti, což je také důvod, proč si zaslouží být princem vysvobozena. Pro své vysvobození 

však nedělá zhola nic, jen čeká, až se zjeví zachránce. Tím není nikdo jiný než krásný 

princ. Ovšem na rozdíl od princů z jiných pohádek, tento o její záchranu nemusí ani 

bojovat či překonávat nějaké překážky a stačí, že Sněhurku políbí. Protože obě autorky 

pracují s rozdělováním postav na kladné a záporné, není od věci si všimnout, že záporné 

postavy jsou v pohádce pouze ženského pohlaví – královna, která je posedlá svou krásou 

a Sněhurky se snaží zbavit proto, že je krásnější a mladší než ona; a čarodějnice, která 

je ošklivá a destruktivní sama o sobě. Ani jedna z nich není mladá a obě dvě jsou zlé a 

nenávistné. Naproti tomu postava krále má být sice kladná, ale protože už je král 

držitelem moci, může si dovolit být hloupý a slaboduchý (podléhá intrikám královny). 

Popelka (budeme-li vycházet z tradiční verze a nikoli z verze Tři oříšky pro Popelku, v níž 

nastal v pojetí genderových rolí značný posun směrem k rovnoprávnosti a stírání hranic 

mezi mužskými a ženskými vlastnostmi a schopnostmi) je rovněž pasivní, skromná, 

pracovitá, laskavá, dobrosrdečná a samozřejmě, stejně jako Sněhurka, mezi ostatními 

postavami v pohádce nejkrásnější. Také pečuje o domácnost a také svůj osud přijímá i se 

vším ponižováním a nedělá nic proto, aby se z něj vymanila, opět čeká na své 

vysvobození v podobě prince, který se jí aktivně vydává hledat. Jediné, v čem je 

aktivnější než Sněhurka, je skutečnost, že neuposlechne macechu a i přes zákaz se 

vydává na ples (za účelem seznámení s princem). Zlými postavami jsou zde opět ženy – 

staré (macecha) a ošklivé (ošklivější nevlastní sestra / sestry).  

Podobně je tomu i v pohádce O Šípkové Růžence (Knotková-Čapková, 2006), která se 

dostala do potíží svou zvědavostí a neuposlechnutím příkazů. Opět ji vysvobodí princ, od 

kterého se očekává značná aktivita, zdolání překážek, nebojácnost, za něž je opět 

odměněn (získá polovinu království a ruku princezny). Nejhorší postava je opět ženského 

pohlaví a vyššího věku (zlá sudička). V pohádce O Červené karkulce (Jarkovská in Nosál, 

2004) se sice neobjevuje princ a princezna, ale stejně jako v předešlých pohádkách, se i 

zde setkáváme s naivní postavou dívky, která se nechá oklamat vlkem a statným 

zachráncem mužského pohlaví (myslivec), který se objeví v pravou chvíli a s těmi 
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správnými vlastnostmi, aby ženy, které se svou naivitou a nešikovností dostaly do potíží, 

vysvobodil ze spárů zla.  

Zejména první dvě výše zmíněné pohádky obsahují jasné sdělení – dívka má být 

poslušná, pečovatelská, pasivní, může být naivní, bez odvahy a bezmocná, ale zejména 

musí být krásná, jelikož jen krásné dívky mají nárok na štěstí, které je redukováno do 

svatby s tím správným (tj. úspěšným, silným, bohatým a nejlépe i krásným) mužem. 

Kromě toho, jaké vlastnosti má ztělesňovat, se dívka také od raného věku dozvídá, že 

není radno důvěřovat ostatním ženám, protože jsou často zlé, závistivé a záludné, 

přičemž hlavním předmětem závisti je samozřejmě krása (Lišková in Cviková, Juráňová, 

2003:103). Naproti tomu u chlapce se od dětství apeluje na to, že on má být tím 

aktivním, statečným, ochranitelským, průbojným a úspěšným činitelem, který pokud 

ještě není mocný, má o moc alespoň usilovat, za což bude náležitě odměněn krásnou 

poslušnou ženou, která k němu bude laskavá a bude o něj pečovat.  

3.3. Moderní pohádky 

Z výše uvedených skutečností je tedy patrné, že ty nejklasičtější české pohádky většinou 

kopírují tradiční genderovou strukturu společnosti. Posun však mnohdy nenastává ani u 

pohádek moderních. Petra Vodrlindová ve své diplomové práci analyzovala čtyři knihy 

příběhů a pohádek pro děti, které byly vydány na počátku roku 2007 a zaujímaly přední 

příčky v počtu prodaných dětských knih. Jednalo se o pohádky Dopraváček, Tomáš a 

Terezka poznávají přírodu, Špalíček veršů a pohádek a Pohádky pro předškoláky. Ve 

výsledcích své analýzy autorka upozorňuje na to, že ačkoli některé z pohádek dostály 

mnoha úprav (potlačení násilí, více vysvětlujících prvků apod.) ve způsobu zobrazování 

genderových rolí se téměř nic nezměnilo a genderová struktura příběhů zůstává 

v souladu s tradičním patriarchálním řádem společnosti. „[Ačkoli] U některých knih, nebo 

alespoň kapitol, je vidět snaha autorů/rek o jakous takous genderovou korektnost, která 

je bohužel chápána dost povrchně a ve výsledku se nijak kladně neprojeví.“ 

(Vodrlindová, 2007:120). Postavy jsou stále vykreslovány silně stereotypně (a to 

doslovně - i v ilustracích, s jedinou výjimkou v knize Tomáš a Terezka poznávají přírodu, 

kdy je postava Tomáše vyobrazena v růžovém tričku), archetypy chování zůstávají 

nezměněny a dětem jsou předkládány postavy, které za všech okolností dodržují 

vymezené hranice maskulinity a feminity (Vodrlindová, 2007).  

Naproti tomu Blanka Knotková-Čapková (2006) vyzdvihuje některé z moderních 

pohádek, které se snaží narušit tradiční genderové role – například moderní filmové 

zpracování Popelky, se kterým se na obrazovkách setkáme pod názvem Tři oříšky pro 

Popelku, prezentuje Popelku jako vtipnou dívku, která je v lecčems zdatnější než princ, 

v příběhu vystupuje aktivně, je zdatná i v činnostech, které obvykle náležejí mužskému 

pohlaví (lov), je svérázná, trochu tvrdohlavá, nebojácná, prince si vlastně sama „uloví“, 
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ale stále je citlivá, skromná, pečující apod. Má zkrátka vlastnosti připisované tradičně 

ženskému i mužskému pohlaví, díky čemuž je pro malé divačky i mnohem jednoduší se 

s ní ztotožnit. Naopak princ je zobrazen jako krásný, ale poněkud nešikovný, s nijak 

zvlášť vybranými způsoby, mírně dětinský spíše než mužný. Je zde tedy narušen onen 

stereotyp, že muž bývá schopnější než žena. Co však zůstává i zde nezměněno, je cíl 

Popelčina snažení – ať je jakkoli samostatná a schopná, stále je jediným cílem a 

konečným štěstím svatba s princem. Také krása jakožto hlavní atribut Popelčiny postavy 

i přes všechny její schopnosti stále zůstává hlavním prostředkem k získání prince.  

Mezi jinými pohádkami, které překračují hranice generového řádu uveďme například 

večerníčkové příběhy o Malé čarodějnici, filmové příběhy o chobotnicích z plastelíny 

(Chobotnice z druhého patra, Veselé vánoce přejí chobotnice), pohádka Lucie postrach 

ulice, příběhy Macha a Šebestové, Arabelu, z knižních vydání pak pohádku Anna ze 

Zeleného domu, příběh o Pipi Dlouhé punčoše, či sedmidílné vyprávění o kouzelnickém 

učni ze školy čar a kouzel v Bradavicích (Harry Potter). Ve všech těchto příbězích 

vystupují silné ženské postavy, které jsou nebojácné, rošťácké, iniciativní, aktivní, bojují 

bok po boku s mužskými hrdiny a mnohdy jsou schopnější a samostatnější než oni 

(Knotková-Čapková, 2006; Jarkovská in Nosál, 2004).  

3.4. Mýtus krásy 

Jelikož je krása hlavním kritériem hodnocení žen nejen v literatuře, ale i v reálném 

životě, mnoho feministek o mýtu krásy hovoří jako o novodobém nástroji útlaku žen. A 

protože se krása jako měřítko úspěchu v nemalé míře objevuje i v dětské literatuře (a to 

jak u pohádek majoritní společnosti, tak u pohádek romských), nemohu se o tomto 

fenoménu pár slovy nezmínit. V západní společnosti stále více platí, že „Ženy jsou 

předměty na dívání, jejich hodnota se posuzuje spíše podle atraktivnosti pro muže než na 

základě jejich fungování coby plnoprávných členek společnosti, jejichž subjektivita je 

stejně legitimní a stejně důležitá jako ta mužská“ (Lišková in Cviková, Juráňová, 

2003:104). V eseji Mýtus krásy zařazené do sborníku ABC feminismu se tomuto 

fenoménu věnuje již zmíněná Lucie Jarkovská ve spolupráci s Jolanou Navrátilovou 

(Jarkovská, Navrátilová, 2004:129-138). Krása se navenek tváří jako prostředek 

k dosažení úspěchu a je ženám podávána ne jako danost, kterou někdo má a někdo ne, 

nýbrž jako kvalita, které lze dosáhnout dostatečnou pílí. Mýtus krásy říká, že ošklivost je 

znamením poražených a jestliže se žena bude dostatečně snažit a svou krásu pěstovat 

(za pomoci předražené kosmetiky, nejžhavějších módních trendů, opalování v soláriu, 

drastických diet a cvičení, ba dokonce za pomoci chirurgických zákroků), úspěch ji 

nemine. Jen krásné ženy mohou být úspěšné a to nejen ve vztazích, ale i na pracovišti. 

Kvalita zvaná krása podle tohoto mýtu skutečně existuje. „Ženy ji musí chtít ztělesňovat 

a muži musí chtít vlastnit ženy, které ji ztělesňují. Snaha naplnit ideál vyžaduje od žen 
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mnoho energie a odčerpává jejich fyzické i mentální síly, stává se černou dírou, do které 

padají jejich úspory“ (Jarkovská, Navrátilová, 2004:130).  

Vedle toho, že je krása měřítkem veškerého úspěchu, tkví problém zejména ve 

skutečnosti, že společností předkládaný ideál je nedosažitelný a že taková krása není 

trvalou hodnotou, ale je třeba ji neustále obnovovat a zdokonalovat. Ženy se tak ocitají 

v kolotoči nespokojeností s vlastním tělem, nikdy nekončících sebeúprav následovaných 

pocity viny z toho, že nejsou schopny dosáhnout ideálu. To ve výsledku může vést až 

k závažným chorobám, v extrémních případech i ke smrti. Současný životní styl majority 

však tyto pocity ženám předkládá jako normu, normu, které je třeba se podřídit, jelikož 

neodpovídá-li žena ideálu krásy (či ho dokonce odsuzuje), mluví z ní závist a bude 

vyloučena ze společenství. Paradoxem pak je, že vyhráno nemá ani žena, která dělá vše 

proto, aby ideálu dostála – bývá označena za prostoduchou, postrádající inteligenci, 

důvtip a jakékoli jiné kvality krom krásy (Jarkovská, Navrátilová, 2004:129-138).  

4. GENDEROVÁ IDENTITA U ROMSKÝCH DĚTÍ A MLÁDEŽE 

Studií, které se věnují rozvoji a vnímání genderové identity u majoritní společnosti, 

v Čechách stále přibývá a nyní tvoří již poměrně rozsáhlou sbírku. Podobných výzkumů, 

které by se z tohoto hlediska zaměřovaly na nějakou sociální skupinu, menšinu, či 

konkrétní etnikum, je však stále poskrovnu. Přestože romské etnikum je co do počtu 

osob, které se k němu hlásí, největší etnickou skupinou na našem území, otázkami 

genderu se u jeho příslušníků a příslušnic až do roku 2009 nikdo hlouběji nezabýval. 

Vezmeme-li v potaz, že první a druhá vlna feminismu se zaměřovala pouze na bílé ženy 

ze středních vrstev evropské a severoamerické společnosti, není na tom nic 

překvapivého17. Nicméně se zdá, že právě zde leží směr, kterým by se feministické 

výzkumy měly dále ubírat, a proto jsem se i já rozhodla věnovat se ve své analýze 

nejvýznamnější menšině v Čechách. Velmi mi přitom pomohly výzkumy na toto téma, 

které vznikly v posledních dvou letech a o jejichž závěrech se zde v krátkosti zmíním. 

Jedná se o bakalářskou práci Terezy Cachové s názvem Gender a romské děti (Cachová, 

2009) a bakalářskou práci Richarda Ketnera Genderová reprodukce v komunitním centru 

pro mládež ze sociálně vyloučených komunit (Ketner, 2010). Poznatky z těchto studií mi 

sloužily jako teoretický rámec, díky kterému bylo možné nahlédnout, zda se způsob, 

jakým je utvářena genderová identita u romských dětí a směr, kterým se následně ubírá 

                                                      
17 Feministky prvních dvou vln byly mezi ženami z nižších vrstev a jiných sociálních skupin a etnik nechvalně 
známé pro své často až rasistické postoje a navíc, díky svému socioekonomickému zázemí zkrátka nemohly 
postihnout problémy, jimž čelily ženy z chudinských čtvrtí. Teprve nová vlna feminismu, která se začala rozvíjet 
v 90. letech ve Spojených státech amerických, začala usilovat o začlenění okrajových skupin do společnosti. 
Feministky tzv. třetí vlny bojují nejen proti sexismu, ale i rasismu, třídní nerovnosti a homofobii. Oproti 
předchozím hnutím se tento proud orientuje i na ženy jiné barvy pleti než bílé a na ženy z chudinských čtvrtí. 
Právě ty jsou na tom nejhůře, protože u nich dochází ke křížení nerovností a jsou vystaveny diskriminaci na 
základě barvy pleti, třídního postavení a pohlaví zároveň. Nebělošské ženy mohou do hnutí přinést nové 
perspektivy, protože z pozice vnitřních outsiderů mohou nabídnout i náhled na to, čeho si členka privilegované 
vrstvy bělochů sama jen těžko povšimne (Renzetti, Curran, 2003:36-57). 
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její vývoj v dalších letech jejich života, nějak zásadně odlišuje od situace v české 

majoritní společnosti. Již letmý pohled na charakteristiku tradiční romské rodiny, která se 

ve většině případů objevuje i dnes, nám totiž prozradí, že uspořádání rodiny, dělba práce 

mezi jednotlivými členy a způsob, jakým rodiče přistupují k dětem různého pohlaví, se u 

romské rodiny nijak významně neodlišuje od rodiny majoritní.  

U romského etnika můžeme identifikovat dva ideální typy rodiny, o kterých Filip Dřímal 

ve své studii Dětství v romské rodině (Dřímal in Nosál, 2004) hovoří jako o rodině 

tradiční a rodině asimilované. Hlavní rozdíl mezi nimi vidí v uznávání a pěstování 

romských kulturních tradic v rodině tradiční a jejich opuštění a nahrazení kulturou 

majoritní společnosti v rodině asimilované. Výchozí, tradiční typ romské rodiny, jak ho 

Dřímal charakterizuje (Dřímal in Nosál, 2004:65-69), má velmi podobné znaky jako 

tradiční patriarchální rodina středo- a západoevropská, s tím rozdílem, že v romské 

rodině žije více dětí a svazky mezi mužem a ženou obvykle vznikají mladším věku a často 

nejsou úředně legalizovány. Typická je dělba práce podle pohlaví, přičemž stejně jako u 

majoritní společnosti, žena obstarává každodenní chod domácnosti a obživu, pečuje o 

ostatní členy rodiny, kdežto muž má zaměstnání/vykonává nějaké řemeslo, vydělává 

peníze a užívá si. Nedá se však říci, že by se muž více pohyboval ve veřejném prostoru, 

jelikož to byla často žena, která brala mužovy výrobky a chodila je nabízet po vesnicích a 

ostatních osadách (Mann, 2001), často také opouštěla osadu a chodila na trh, v období 

hladu prosit do vesnice o trochu jídla, či v zimě k železnici hledat popadané uhlí. 

Skutečnost, že tradiční romská rodina je rodinou patriarchální, pramení i ze skutečnosti, 

že je pro ni typický sídelní princip patrilokality. Na rozdíl od majoritní společnosti, kde 

žena povětšinou hospodařila pouze s malou částí výdělku, u romského etnika je to 

naopak právě žena, která má ve finančních otázkách hlavní slovo. Dřímal dále uvádí, že 

žena vyřizuje i všechny administrativní záležitosti. I v tradiční rodině tedy má romská 

žena větší pravomoci a větší zodpovědnost než žena z majoritní společnosti, což může 

souviset s úctou, jakou se jí dostává jakožto matce (viz. Urbanová, 2004:234-235). 

Autorita je v tradiční romské rodině určena pohlavím a věkem – muži mají větší autoritu 

než ženy, starší člověk má větší autoritu než mladší. V 90 procentech případů mají sice 

největší autoritu muži, ale nejstarší žena zaujímá v této hierarchii taktéž velmi silnou 

pozici. Vzhledem k tomu, že muž tráví většinu času mimo domov, zdá se, že v denních 

záležitostech je to právě žena (povětšinou babička), kdo má hlavní slovo. Tradiční 

rozdělení rolí na základě genderu je patrné i u nároků na děti, jelikož nejstarší dcera již 

v dětství dostává na starost péči o mladší sourozence a pomoc matce v domácnosti, 

nejstarší syn naopak přebírá část otcovské autority vůči mladším sourozencům. 

Důležitým dovednostem se dětí učí tím, že pomáhají rodičům stejného pohlaví. I zde tedy 

panuje shoda s tradiční patriarchální rodinou majoritní společnosti. Rozdíl mezi nimi je 

v tom, že romská rodina je více otevřena širšímu příbuzenstvu (o děti se stará ta žena, 
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která je zrovna nablízku, ne nutně pouze biologická matka) a ve vztahu k dětem se 

uplatňuje méně direktivní styl výchovy, mají více volnosti. Hlavní hodnotou rodiny je 

soudržnost. Závěrem lze tedy říci, že u romského etnika nese tradiční rodina v otázkách 

týkajících se genderu stejné znaky jako tradiční patriarchální rodina majoritní společnosti, 

s tím rozdílem, že (zejména starší) Romky se těší větší úctě než neromky a díky tomu 

mají i hlavní úlohu v nakládání s rodinnými financemi.  

Jak Dřímal uvádí, u rodiny asimilované18 se vyrovnávají rozdíly mezi sociálními rolemi 

mužů a žen, dělba práce mezi pohlavími je méně zřetelná a v oblasti výchovy se sbližují 

očekávání rodičů od chlapců a od dívek. Dochází také ke změně principu výběru sídla pro 

novou mladou rodinu z patrilokality na neolokalitu, čímž se nukleární rodina 

osamostatňuje a vyvazuje se z těsného kontaktu se širším příbuzenstvem. Chybějící 

sociální kontrola ze strany rodiny pak často ústí ve zvýšenou rozvodovost a vznik 

neúplných rodin (Dřímal in Nosál, 2004:69-71). Asimilovaná romská rodina by tedy 

alespoň v diskursivním rámci neměla výrazněji lišit od rodiny majoritní.  

Dle autora však v praxi asimilovanou rodinu najdeme jen zřídkakdy a spíše přetrvávají 

znaky rodiny tradiční a zároveň vztahovost k majoritní kultuře. V reálném životě to pak 

vypadá tak, že rodiny napodobují v některých projevech gádžovský styl života (spíše se 

jedná o jednotlivé předměty vyňaté z kontextu většinové kultury) aniž by to ale vedlo 

k opouštění tradiční kultury. Stále je tedy patrná výraznější autorita mužů a jejich funkce 

jako hlavy rodiny. (Richard Ketner však na základě rozhovorů s romskými mladistvými 

upozorňuje na to, že „Matka má v romské rodině největší úctu a o důležitých věcech 

rozhoduje v pozadí právě ona, přičemž otec funguje jako jakýsi „prezident s čestnou 

funkcí“, který na veřejnosti ukazuje moc“ (Ketner, 2010:21)). Rozdělení práce mezi muži 

a ženami, výběr budoucího povolání dětí a typ práce, kterou děti vykonávají, jsou 

diferencované podle pohlaví. Genderová separace je patrná i v dětském kolektivu, kde 

chlapci a děvčata jednak hrají jiné hry, jednak se sdružují do skupinek stejného pohlaví. 

U chlapců převládala jízda na kole, opravy kol, hry s míčem, kdežto u dívek hra na 

obchod, na rodinu apod. Jediný rozdíl oproti dětem z majoritní společnosti je v prostředí, 

ve kterém se tyto hry odehrávají - u romských dětí se téměř vše odehrává venku, na 

dvoře, na hřišti apod. (Dřímal in Nosál, 2004:73-90). 

S výše uvedenými závěry korespondují i výsledky terénního výzkumu Terezy Cachové 

(2009). U dvou rodin ze sociálně vyloučených lokalit v České republice a na Slovensku 

(Chrudim, Detva) autorka prováděla zúčastněné pozorování a zjišťovala, zda se 

genderová socializace u romských dětí nějakým způsobem odlišuje od socializace dětí 

z majoritní společnosti. Výzkumnice se zaměřovala na čtyři prostředky, jež významně 

                                                      
18 O asimilaci hovoříme tehdy, když „v důsledku kontaktu dvou kultur dochází k modifikaci 
institucionalizovaných forem jednání a myšlení subjektů alespoň jedné z kultur“ (Dřímal in Nosál, 2004:70). 
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ovlivňují genderovou socializaci dítěte a to na výchovu, oblečení, hračky a idoly a 

vrstevníky. Přestože se nezmiňuje přímo o vlivu dětské literatury na malé Romy a 

Romky, výsledky jejího výzkumu naznačují, že romské děti jsou do genderových rolí 

socializovány v podstatě totožně jako děti české a slovenské. To mne nadále utvrzuje 

v předpokladu, že romské pohádky budou pravděpodobně stejně jako ty české kopírovat 

tradiční genderovou strukturu a rozdělení genderových rolí a že je zde vysoká 

pravděpodobnost, že postavy budou stejně jako v českých pohádkách vykresleny 

stereotypním způsobem.  

Co se týče rodičovské výchovy, autorka dochází ke stejnému závěru, jaký prezentoval 

Filip Dřímal, a sice že otcové se do výchovy zapojují minimálně (po příchodu domů 

maximálně potomka okřiknou) a veškeré činnosti spojené s péčí o děti leží výhradně 

v rukou matky (oblékání, krmení, uspávání, příprava do školy, kupování hraček apod.). 

Cachová upozorňuje na skutečnost, že na dívky v pozorovaných rodinách nebyl 

z hlediska genderové role vyvíjen sebemenší nátlak (občas se chovaly jako divošky), 

kdežto u chlapce byly kladeny mnohem vyšší nároky na striktní dodržování chování 

náležející jeho genderu a to zejména ze strany otce (’Jsi snad ženská, že brečíš?’ či 

’Nebuď jak ženská a buď trochu chlap’ “ (Cachová, 2009:40)). To koresponduje s fakty o 

výchově v majoritních rodinách, které uvádějí například Renzetti a Curran (Renzetti, 

Curran, 2003), a navíc to může to být ještě umocněno skutečností, že ve zmíněné rodině 

byl chlapec v jinak ryze ženském kolektivu (matka, tety, babičky, sestra, sestřenice) 

jediným zástupcem mužského pohlaví vedle otce. Otce tedy mohla motivovat snaha, aby 

i přes soužití s tolika ženami chlapec odpovídal normativní představě „správného“ muže a 

nebyl příliš citlivý, jemný, plačtivý apod. Což s sebou nese jasné poselství o snaze 

socializovat děti do stereotypních rolí, které podle společenského mínění náležejí jejich 

genderu.  

V oblečení u dětí ze slovenské rodiny byla patrná silná snaha o dodržování pravidel 

genderové diferenciace – chlapci a děvčata byli oblékáni do typů oblečení a barev, které 

odpovídaly jejich genderu. U holčiček dominovaly pastelové barvy, sukénky, šatičky, 

oblečení zdobené třpytkami, výšivkami, velice se dbalo na jejich vzhled (již od dětského 

věku se malují, lakují si nehty, tráví hodiny před zrcadlem). Chlapci nosí volná trička 

s obrázky akčních hrdinů, kraťasy, džínové kalhoty, kšiltovky či šátky s motivy lebek 

apod. Barevně je oblečení laděno do tmavých odstínů a odstínů šedé. U rodiny české se 

nerozlišovalo tak striktně mezi oblečením určeným pro chlapce a pro dívky (občas se 

objevil chlapec v „holčičí“ mikině či tričku apod.), ale tato skutečnost vyplývala spíše ze 

socioekonomického statutu rodiny. Dbalo se hlavně na to, aby děti měly co nosit a např. 

barva zde nehrála tak důležitou úlohu. Děti tak často nosily oblečení po starších 

sourozencích obou pohlaví. Domněnku, že je tato skutečnost dána ekonomickou situací 
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rodiny, autorka dále podporuje poukazem na to, že děti z bohatších romských rodin 

v Čechách běžně nosily genderově stereotypní oděv.  

Hračky ve slovenské rodině se objevovaly jak ty s výrazným genderovým poselstvím 

(panenky, nádobíčko, autíčka), tak i hračky neutrální (míč). Opět platilo, že dívky si hrály 

především s hračkami, které je měly socializovat do role manželky, matky a hospodyně, 

a chlapec naopak s hračkami, které měly podporovat aktivity směřující ven z domu. U 

dětí z českých rodin autorka mohla zaznamenat pouze jejich aktivity v dětském centru, 

kde se objevovaly výrazné genderově motivované preference například při výrobě 

karnevalových masek – chlapci si vybíraly akční hrdiny, příšery apod., kdežto dívky volily 

barevné, jemné motivy (např. motýl). Vzhledem k zaměření mé práce mne v této části 

zamrzelo, že se autorka bohužel nezmiňuje o tom, zda mezi hračkami figurovala i dětská 

literatura; potažmo o tom, jaké příběhy byly dětem předkládány (ať už ve formě 

vyprávění či dětských knih) a zda se nějakým způsobem dbalo na to, aby se dívky 

ztotožňovaly s femininními postavami a chlapci s postavami, jež vykazují maskulinní rysy 

(jak by tomu naznačoval přístup rodičů v jiných situacích).  

Ani u idolů a vrstevníků nenastává výrazný posun oproti majoritní společnosti. Platí, že 

romské děti stejně jako české a slovenské (pokud mají tu možnost) se nejraději pohybují 

v kolektivu dětí stejného pohlaví a věnují se hrám danému pohlaví normativně 

náležejícím. Jen zřídkakdy si chlapci hráli s děvčaty a naopak, měla-li děvčata ze 

slovenské rodiny při hře přijmout mezi sebe mladšího bratra, většinou proti tomu 

protestovala a odháněla ho. Jako idoly hodné nápodoby si děvčata často vybírala 

zpěvačky afroamerického původu (Rihanna a Beyoncé) a chlapci afroamerické hiphopové 

zpěváky (50 Cent).  

Závěrem autorka výzkumu shrnuje, že ačkoli předpokládala markantní rozdíly v utváření 

genderu u rodin českých a romských, přičemž hlavní příčinu těchto rozdílů měly být 

“odlišnosti jejich kulturních tradic a rozdílné aspekty romského dětství – zejména krátké 

trvání dětství a socioekonomická situace rodiny dítěte (život v sociálně vyloučené lokalitě, 

rodinné poměry ze sociálního hlediska)“ (Cachová, 2009:45), výsledky výzkumu jasně 

ukazují, že genderová socializace a trvání rodičů na dodržování normativně daných 

genderových rolí, které vyžaduje společnost, se u romského etnika a české majority 

nikterak neliší. Dále upozorňuje na to, že ačkoli postavení žen v západní společnosti se 

v důsledku emancipačního hnutí výrazně proměnilo, u romského etnika tento posun ještě 

nenastal. To je dle mého názoru dáno faktem, na který jsem upozornila v úvodu této 

podkapitoly, a sice že feministky prvních dvou vln byly mezi ženami z nižších vrstev a 

jiných sociálních skupin a etnik nechvalně známé pro své často až rasistické postoje a 

navíc, díky svému socioekonomickému zázemí zkrátka nemohly postihnout problémy, 

jimž čelily ženy z chudinských čtvrtí. Etnické menšiny proto mohou být výrazněji 
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ovlivněny teprve feminismem třetí vlny. Holčičky tedy byly v souladu s genderovým 

řádem společnosti charakterizované mužskou hegemonií dále socializovány do role 

poslušných, nesamostatných a na domov orientovaných matek a manželek; chlapci byli 

naopak vedeni k tomu, aby uměli prosazovat svou vůli, byli samostatní a nezávislí 

Richard Ketner se ve svém výzkumu zaměřil na mladistvé Romy a Romky navštěvující 

komunitní centrum pro mládež ze sociálně vyloučených komunit v Táboře (Cheiron T) a 

dospěl k velmi podobným závěrům. U příslušníků a příslušnic romského etnika se 

genderové stereotypy projevují podobně jako u majority, ačkoli jeho slovy: „Jsou často 

jiné a z našeho pohledu pokroucené, často u obou genderů více androgynní. Romové i 

Romky přehnaně stereotypně performují svůj gender, často až do komických rozměrů 

machistických suverénů a vyzývavých koket“ (Ketner, 2010:23). Tento závěr vyplývá 

z pozorování, při němž si výzkumník povšiml nepřehlédnutelného machismu chlapců, 

kteří se při každé příležitosti snažili dávat najevo svou převahu jak nad dívkami, tak i nad 

ostatními chlapci. Jejich chování bylo dle něj často značně sexistické a ženy vnímali i 

hodnotili jako sexuální objekty. Od žen se sice očekávala pokora, ale výrazně častěji 

projevovaly svůj temperament způsobem, který by majoritní společnost mohla vnímat 

jako silně maskulinní – chovaly se velmi dominantně, aktivně, otevřeně se chlubily svou 

sexualitou a měly blízko k násilnickému chování, což autor práce připisuje jejich potřebě 

prosadit se v silně maskulinně založeném kolektivu, v němž měly výrazně nižší status, 

jelikož byly znevýhodněny nejen svým pohlavím, ale taktéž svým věkem (Ketner, 

2010:22). Pokud někdo ze skupiny překračoval hranice generového řádu dostalo se mu 

ze strany skupiny výsměchu či opovržení, přičemž opět platí, že na chlapce byl z hlediska 

chování přiměřeného jejich genderu vyvíjen větší tlak než na dívky, které za prohřešky 

nijak výrazně trestány nebyly (Ketner, 2010:22).  

Z výše uvedených poznatků se dá usuzovat na to, že genderová identita je u romských 

dětí formována stejně jako u dětí z bílé majoritní společnosti a významně se neliší ani 

prostředky genderové socializace. To nadále potvrzuje můj předpoklad o tom, že 

pohádky Eleny Lackové budou s největší pravděpodobností genderově nevyvážené, 

obsahující stereotypní ztvárnění mužských a ženských rolí.  
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III. Analytická část 

1. STRATEGIE VÝBĚRU KNIHY K ANALÝZE – PROČ PRÁVĚ ELENA LACKOVÁ A JEJÍ 

ROMANE PARAMISA  

Jednotlivá knižní vydání romských pohádek se liší jednak tím, zda se jedná o sebrané 

lidové pohádky v jejich původní podobě, které jsou určeny dospělým, ale česká populace 

je často podle názvu mylně řadí k dětské literatuře, nebo zda se jedná o pohádky 

převyprávěné a upravené pro děti, či pohádky autorské. Vedle tohoto kritéria se pak 

odlišují i podle toho, zda je píše Rom/Romka či nerom/neromka. Zda jsou psány z pozice 

laické či odborné veřejnosti a nakonec podle toho, zda se jedná o romské pohádky, nebo 

pohádky o romském etniku.  

Pohádky Eleny Lackové jsem si pro svou analýzu vybrala hned z několika důvodů. Prvním 

z nich byl fakt, že jejich autorka byla romského původu a až do své smrti byla pyšná na 

své romství19, což podle mého názoru zaručuje poměrně vysokou autenticitu její 

výpovědi.  

Dalším motivem při výběru byly skutečnosti, že ačkoli se jedná o autorské pohádky, 

vycházejí z tradičních romských pohádek a příběhů (tedy jak píše Eva Davidová 

v doslovu této sbírky, Elena Lacková zachovala „to zvláštní a specifické v osudech, 

chování a názorech Romů. Ono romství…“ (Davidová, Eva In Lacková, 1999)), a navíc, že 

jsou jednoznačně určené dětskému publiku. Toto kritérium bylo nezbytné, jelikož má 

práce vychází z předpokladu, že, vzory, jež dětská literatura nabízí dětem k identifikaci, 

ovlivňují vývoj jejich genderové identity a přijetí genderové role, jakou od nich 

společnost očekává.  

Nemalou úlohu při rozhodování pro mne hrála zpočátku také skutečnost, že autorkou 

pohádek je žena, a to s ohledem na feministické teorie o ženském psaní (viz. například 

teorie Luce Irigaray dále v textu). Ovšem, jak upozorňuje Milena Šubrtová, „České 

vydání nepřináší překlad, ale pouze převyprávění slovenského originálu. Zůstává tedy 

otázkou, do jaké míry adaptace Jaroslava Balvína uchovává autentičnost autorčina stylu“ 

(Šubrtová, 2000:14). Tento důvod se mi proto nyní jeví jako méně relevantní, jelikož 

analyzovat z hlediska teorie o ženském psaní adaptaci pohádek Eleny Lackové 

zpracovanou autorem-mužem by bylo dle mého názoru přinejmenším velice 

problematické, ne-li zcela nemožné.  

I přesto jsem však u svého prvotního výběru setrvala a to i z dalšího, neméně závažného 

důvodu – totiž, že autorka této sbírky, Elena Lacková, byla osobou velmi činnou 
                                                      
19 O čemž svědčí její životopisná výpověď, která byla zaznamenána na diktafon, přepsána a přeložena do češtiny 
a následně knižně vydána roku 1997 romistkou Milenou Hübschmannovou pod názvem Narodila jsem se pod 
šťastnou hvězdou (LACKOVÁ, Elena. Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. 1997. Praha: Triáda).  
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v romském emancipačním hnutí, byla to první vysokoškolsky vzdělaná Romka v ČSSR a 

významným způsobem přispěla k formování romské literatury a jejímu rozvoji na našem 

území. Podle Viery Žemberkové její kniha pohádek dokonce započala „emancipaci romské 

kultury mezi Romy“ (cit. podle Urbanová, 2004:228). Nakonec nelze opominout ani fakt, 

že Elena Lacková je mnohými považována za romskou obdobu Boženy Němcové (např. 

Urbanová, 2004; Davidová, Eva in Lacková, 1999) a podle Heleny Sadílkové byla se svou 

hrou Horiaci cigánsky tábor z roku 1946 vůbec první romskou spisovatelkou na území 

ČSSR (Sadílková, 2006).  

2. PŘEDSTAVENÍ KNIHY 

Pohádky zařazené do knihy Romane paramisa od Eleny Lackové vycházejí z tradičních 

lidových pohádek, ale jsou autorkou sepsány nově, upraveny do formy, jež je 

srozumitelná dětem všech věkových kategorií. Kniha mezi jinými pohádkovými příběhy 

vyniká zejména skutečností, že její autorkou je Romka – jak píše ve své magisterské 

práci Kristýna Bendová (2010) „její dílo je ojedinělou publikací z hlediska autentičnosti 

romské literatury“ (Bendová, 2010:72). Pohádek je celkem sedm a mají čtenáře a 

čtenářky seznámit s chováním a povahou romského lidu, s jeho tradicemi, kulturou 

a žebříčkem hodnot, stejně jako naznačit jeho historii a utrpení, jimž toto etnikum 

muselo čelit. Přestože, jak píše Eva Davidová v doslovu knížky (Davidová in Lacková, 

1999:133-134), jsou motivy, jež se v pohádkách objevují, výhradně romské, nejsou 

nepodobné motivům v pohádkách známých v českém prostředí. Kniha byla napsána 

původně ve Slovenštině a následně převyprávěna do romského a českého jazyka. O 

romský překlad se postarali: Marián Balog, Dada Dudyová, Ivana Ferencová, Ervin 

Romano Fulmek, Milan Godla, Madga Kokyová a sama Mgr. Elena Lacková. Česká verze 

je dílem PhDr. Jaroslava Balvína, CSc.. České vydání z roku 1999 je dvojjazyčné, česko-

romské. Svatava Urbanová této knize připisuje mezi ostatními význačné postavení, 

jednak z důvodu toho, že se jedná o jednu z podob vnitřní výpovědi, která vychází přímo 

ze středu romského etnika a je také především jemu určena, a jednak proto, že podle jí 

citované Viery Žemberkové kniha odstartovala emancipaci romské kultury mezi 

samotnými Romy a Romkami (Urbanová, 2004:228). Milena Šubrtová zase poukazuje na 

neskrývanou výchovně vzdělávací ambici autorky a osobitost jejích pohádek, která však 

mírně vzdaluje některé texty tradičnímu pohádkovému kánonu – „Vždyť útrapy malé 

Džajany i cigareta, kterou na útěku zapálí nechtěně stoh, patří už jakoby do jiného 

vyprávění…“ (Šubrtová, 2002:15).  

3. ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH POHÁDEK 

Jak jsem zmínila již výše v podkapitole o vzdorném čtení (II. 2.2. Číst jako žena), u 

každé pohádky nejprve stručně nastíním její děj a představím hlavní postavy. Následně 
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provedu kvantitativní obsahovou analýzu, která mi pomůže odkrýt počty mužů a žen 

v pohádce, jejich poměr v hlavních rolích a poměr aktivních mužských a ženských 

postav. Také se při ní zaměřím na to, kdo symbolizuje postavy kladné a záporné a budu 

si všímat, zda se v tomto ohledu role postavy odvíjí od jejího pohlaví či nikoli. Za hlavní 

postavy přitom budu považovat ty, jichž se děj bezprostředně dotýká a ovlivňuje jejich 

život, a které jsou do děje vtaženy, nebo přímo ovlivňují jeho chod. Vedlejší postavy pak 

pro mne budou ty, jež nejsou hlavními činiteli děje a jichž se děj dotýká pouze okrajově, 

či ty, které slouží k dokreslení atmosféry příběhu. Aktivní postavou pro mne bude taková, 

která zásadním způsobem ovlivňuje děj, zasahuje do něj a určuje jeho další směřování a 

ovlivňuje život svůj, eventuelně životy jiných postav. Naopak za pasivní budu považovat 

takovou postavu, která děj pouze přijímá, bez toho aniž by ho ovlivňovala či nějakým 

způsobem řídila, jakým směrem se bude ubírat. Tabulky ke kvantitativní analýze každé 

pohádky se nacházejí v příloze (příloha B). Nakonec provedu u každé pohádky 

kvalitativní analýzu prostřednictvím metody vzdorného čtení. Tuto analýzu jsem rozdělila 

na dvě části – v první se budu zaobírat postavami hlavními, kterým bude také věnováno 

nejvíce prostoru, ale bez povšimnutí neponechám ani postavy vedlejší a epizodické, které 

budou předmětem mé analýzy v části druhé. Nejprve si budu všímat toho, jakým 

způsobem jsou postavy vyobrazeny a jaké jsou jim připisovány vlastnosti, a následně 

budu analyzovat, jaké činnosti postavy vykonávají, zda se řídí vlastní vůlí a zda mají moc 

zasahovat do situace. Také se pokusím odkrýt, v jaké pozici vůči generovému řádu se 

nacházejí a zda jsou nějakým způsobem trestány v případě překračování hranic tohoto 

řádu. Na konci každé pohádky pak uvedu celkové shrnutí analýzy.  

Ačkoli jsou součástí knihy také obrázky (ke každé pohádce je přiřazen jeden, který 

zachycuje určitý výjev z děje, či určitou postavu), tyto obrázky ve své práci analyzovat 

nebudu, jelikož byly do knížky zařazeny až dodatečně a jejich autory a (jednou) 

autorkou20 jsou přímo děti, a to konkrétně děti ze Základní školy I Jarovnice na 

Slovensku.  

Pohádky by samozřejmě bylo možné (a pro jejich vysokou výpovědní hodnotu, co se týče 

vnímání identity u romského etnika, i velmi žádoucí) analyzovat i z hlediska toho, jakým 

způsobem je v nich konstruováno romství a romská identita, či jakým způsobem je v nich 

reflektována marginalizace romského etnika, ovšem taková analýza by si vyžadovala 

zcela jiný přístup, jiná teoretická východiska a sama by vydala na novou práci. Já se 

proto budu pohádkami zabývat čistě jen z hlediska feministických teorií a budu si všímat 

pouze zobrazení genderových rolí a vyobrazení postav vzhledem k genderovému řádu.  

                                                      
20 Z feministického hlediska je zajímavé, že byly vybrány ilustrace čtyř chlapců a pouze jedné dívky. Proč tomu 
tak bylo, není však žádným způsobem reflektováno. Mohlo jít o, byť nezáměrné, upřednostňování chlapců 
z důvodu, že obrázky vznikaly pod vedením muže (Mgr. Jána Sajka), či z toho důvodu, že chlapci (sebe sama a) 
svá dílka uměli lépe prosadit, protože byli vychováni k větší aktivitě a dravosti; nebo mohla být tato skutečnost 
dána početní převahou chlapců (například větším počtem chlapců ve třídách / větším počtem chlapců, kteří se 
chtěli projektu účastnit apod.); či se zkrátka a jednoduše mohlo jednat o pouhou náhodu.  



47 
 

2.1. Černý a bílý bratr 

Bohatému hraběti Borisovi se narodí dvojčata – tmavoučký Orio, který je prohlášen za 

prvorozeného a David, jenž má pleť bílou jako sníh. Hrabě nedokáže pochopit, jak je 

možné, že jeho prvorozený má černou pleť a od začátku straní Davidovi. Ten je hýčkán a 

těší se veškerému přepychu, kdežto Orio vyrůstá mezi služebnictvem. Jak už to ale 

v pohádkách bývá, Orio nejen že má dobré srdce, ale je také ve všem šikovnější než jeho 

bílý bratr. To je hraběti ke zlosti a chce dát Oria zahubit. Uspořádá rytířský turnaj, na 

který pozve nejlepší rytíře z celé země. Jeden z nich má Oria za úplatu usmrtit. Večer 

před turnajem Oria navštíví černá holubice, která ho varuje a vyjeví mu pravdu o tom, že 

hrabě a hraběnka nejsou jeho praví rodiče a původem je Rom. Následující den Orio 

v turnaji vítězí a vydává se hledat svou pravou matku. Dlouho putuje po kraji a přitom se 

setkává s romskými osadami a poznává, jak ubohý život romští lidé vedou. Po čase zjistí, 

že jeho pravá matka je již po smrti a vtělila se do oné černé holubice, jež ho spravila o 

zradě, kterou na něj hrabě přichystal. Hned po tom, co se to dozvídá, nalézá raněného 

Davida, který ho prosí o záchranu hraběte, jež byl obviněn z Oriovi vraždy. I přesto, že 

byl všemi na zámku zrazen, na radu holubice zachraňuje dobrosrdečný Orio nejprve 

Davida a pak se vydává zpátky do zámku, kde zachrání i hraběte Borise. Za odměnu 

získává od hraběte polovinu majetku, na němž se postupně usazují kočovné romské 

skupiny, které potkal během svého pátrání po rodné matce.  

2.1.1. Kvantitativní analýza (Tabulka 1) 

V pohádce se vyskytuje celkem jedenáct postav s vlastním jménem či označením a 

několik skupin postav, které dotvářejí atmosféru a pozadí příběhu. Co do počtu mužských 

a ženských postav je pohádka silně nevyvážená, jelikož osm postav je mužských (hrabě 

Boris, Orio, David, sluha Janko, Oriův pravý otec, vajdové Gindža a Fal’ak a romský 

chlapec, který Oriovi vrátí ukradeného koně), a pouze tři postavy jsou pohlaví ženského 

(hraběnka Klára, Oriova pravá matka vtělená do černé holubice a dívka, která strhne 

Oriovi masku při turnaji). Poměr ve skupinkách mužů a žen vyrovnaný – vystupují zde tři 

skupinky žen (šlechtičny, služky v zámku, romská děvčata) a tři skupinky mužů (romští 

mládenci, šermíři, sluhové). Rozdělení rolí u těchto skupinek je však z feministického 

hlediska tradiční a odvíjí se od jejich pohlaví. Všechny tyto skupinky patří do vedlejších 

rolí.  

Za hlavní postavy se dá považovat hrabě Boris, který se snaží o Oriovu záhubu, Orio a 

jeho pravá matka, která zde figuruje coby jeho rádkyně. Poměr mužů a žen v hlavních 

rolích je zde tedy 2:1. Ostatní postavy mají pouze epizodický charakter a nijak výrazně 

neovlivňují hlavní dějovou linii. Nejdůležitější a nejaktivnější postavou celého příběhu je 
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Orio, jenž se vydává hledat svou pravou rodinu a v závěru příběhu zachraňuje jak situaci 

na zámku, tak kočovné romské skupiny, jimž poskytne půdu k usazení.  

V aktivní roli ovšem vystupuje i hrabě Boris, který připravuje Oriovu záhubu a Oriova 

matka, která zásadním způsobem zasáhne do děje tím, že vyjeví Oriovi pravdu o jeho 

původu a v závěru ho přesvědčí o tom, že má hraběte zachránit. Taktéž David je 

postavou spíše aktivní, ačkoli zprvu se to nezdá - nesouhlasí s tím, aby byl Orio 

zavražděn, ale dává to najevo pouze obavami, aby Borise netrápilo svědomí, a více se již 

ve věci neangažuje. Když však Orio zvítězí, nastává u něj obrat – jeho pasivita se ztrácí a 

v závěru příběhu se bratra vydává hledat. Za aktivní bychom mohli označit i postavu 

dívky, která Oriovi strhne masku při turnaji a eventuelně sluhu Janka, který Oria 

připravuje na šermířské turnaje. Nic více však o těchto postavách nevíme, jelikož se 

vyskytují pouze v jedné situaci a dále se o nich příběh již nezmiňuje. Vajdové Gindža a 

Fal’ak, a romský chlapec, který Oriovi vrátí ukradeného koně se oproti ženským 

postavám ve vedlejších rolích také projevují aktivně. Naproti tomu hraběnka Klára se 

v ději vyskytuje na více místech, ale je postavou zcela pasivní, jelikož je sice zmíněno, že 

nesouhlasí s tím, aby byl Orio zavražděn, ale nic proti tomu neudělá a celému ději jen 

pasivně přihlíží. Poměr aktivních postav v hlavních rolích v závislosti na jejich pohlaví je 

tedy 7:2 ve prospěch mužů, počítáme-li i sluhu Janka a dívku strhnuvší Oriovi masku. 

Oriův pravý otec není ani aktivní ani pasivní, jelikož je po smrti.  

Za postavy záporné se dají považovat šermíři bojující proti Oriovi a především pak hrabě 

Boris, který Oria neměl celý život rád a vyjadřuje se o něm jako o „černém mraku“ či 

„černé obludě“ (Lacková, 1999:9). Ačkoli v závěru příběhu je jednou větou zmíněn 

přerod jejich vztahu, od začátku do konce děje vystupuje jako záporná postava a i 

usmíření s Oriem mu trvá nejdéle. Přechod ze záporné role do kladné nastává u Davida, 

jenž bratra sice z počátku nemá rád, ale v závěru příběhu spolu žijí ve shodě a v lásce. 

Záporné postavy jsou tedy jen mužského pohlaví. Hraběnka Klára sice není postavou 

zcela kladnou, protože svou pasivitou by klidně přihlížela Oriově smrti, nicméně již 

v začátku příběhu hlavního hrdinu před Hrabětem brání. Všechny ostatní postavy jsou 

kladné, či se nedá z jejich epizodické role usuzovat na jejich kladnou či zápornou úlohu a 

působí neutrálně.  

2.1.2. Kvalitativní analýza 

Hlavní postavy 

Nejdůležitější postavou celého příběhu je Orio, kolem nějž se točí celý děj. První, co se o 

něm dozvídáme, je vzhledem k zápletce pohádky jeho tmavá barva pleti, skutečnost, že 

je prvorozený a že „se má lépe k světu než chlapec bílý“ (Lacková, 1999:5). Následuje 

velmi stereotypní reakce jak hraběte, tak hraběnky. Když Oria spatří Klára, lekne se 
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takovým způsobem, že se jí div nezastaví srdce, a to i přesto, že jí k synkovi váže 

mateřské pouto a v prvním okamžiku by jí mělo jít především o zdraví děťátka a nikoli o 

barvu jeho pleti. Hrabě Boris by dal Oria dokonce nejraději hned zahubit a neudělá to jen 

kvůli tomu, že jej Klára chlácholí, ať ještě počká, že vše má svůj čas. Jejich prvotní 

reakce tedy odpovídá stereotypní představě, že mocní lidé, kteří mají nějaké výsady 

(narodí se na zámku a dokonce jako prvorození) jsou muži a jsou bílé barvy pleti (např. 

Renzetti, Curran, 2005). Jakmile je tento stereotyp nějakým způsobem narušen (v tomto 

případě pouze barvou pleti, ale dá se předpokládat podobná reakce i v případě, narodila-

li by se dívka, nemluvě o dívce jiné barvy pleti než bílé), následuje překvapení a 

rozčarování, které je o to horší, že se tmavému chlapci daří lépe než jeho bílému 

bratrovi. Hrabě Boris dokonce narození tmavého chlapce vnímá jako prokletí a potupu a 

jen z důvodu, že je chlapec tmavý, ho začne nenávidět, jelikož v něm spatřuje ohrožení 

svého postavení a v bílé patriarchální společnosti. Toto rozčarování je dále prohlubováno 

s tím, jak oba bratři rostou a naplno se projevuje skutečnost, že Orio vyniká ve všech 

činnostech nad Davidem. Tím je k dětem vysílán jasný signál, že cokoli, co vybočuje ze 

zažité stereotypní představy patriarchálního řádu, bude odmítnuto (alespoň do té doby, 

než se nějakým způsobem zapříčiní o to, aby bylo hodno přijetí). Naproti tomu David si 

ihned získává lásku a přízeň hraběte, a to pouze na základě skutečnosti, že má světlou 

pleť; nijak se o to nemusí přičinit.  

Ačkoli Orio vyrůstá mezi služebnictvem, je všestranně nadaný a vyniká ve všem, do čeho 

se pustí. Dozvídáme se, že je statné postavy, umí šplhat na stromy, rychle běhat, jezdit 

na koni a bojovat (dokonce patří mezi nejlepší bojovníky, jelikož často vítězí v turnajích). 

Služebnictvo, mezi kterým vyrůstal, v něm vidí svého zachránce ještě předtím, než vůbec 

osudný turnaj začne. Ačkoli v závěru příběhu cítí k Borisovi nenávist a touží pomstit smrt 

své matky, přesto má natolik dobré srdce, že poslechne matčinu radu a hraběte zachrání. 

Vedle toho je také velmi moudrý, odvážný a chce bojovat za spravedlnost. V turnaji se 

statečně bije do poslední chvíle - „hoří v něm jakýsi nepoddajný, nezkrotný plamen, 

jakási tajemná síla do něho vstupuje“ (Lacková, 1999:16-17). Všechno toto jsou 

vlastnosti tradičně připisované mužům, ale Orio se překvapivě honosí i vlastnostmi, jež 

bývají označovány za femininní - má dobré laskavé srdce a touží po lásce; je citlivý (ze 

zrady je tak zklamaný, že dokonce pláče, stejně jako pláče když zjistí, že je jeho pravá 

matka po smrti) a rád pomáhá lidem i zvířatům (chudině posílá sýpky plné obilí a chodí 

do lesa krmit hladová zvířata). Navíc, když mu dívka po turnaji strhne masku, dozvídáme 

se, že je i krásný, což je u mužů poměrně překvapivé, jelikož krása bývá obvykle 

atributem žen. Je ovšem pravda, že zatímco u žen bývá krása jejich hlavní předností a 

tím, co předurčuje jejich postavení, u Oria je spíše doplněním ostatních vlastností – nad 

to, jak je šikovný a má dobré srdce, je ještě k tomu krásný. Orio je tak postavou, u které 

dochází k prolínání tradičně vymezených genderových identit a překonání stereotypního 
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obrazu hrdiny obdařeného pouze maskulinními rysy. Přestože jeho postava vykazuje i 

rysy tradičně připisované ženám, toto překračování hranic mezi tradičně 

mužským/tradičně ženským není v pohádce žádným způsobem reflektováno jako něco, 

co by bylo hodno zvláštní pozornosti. Prolínání femininních znaků s těmi maskulinními je 

vnímáno jako zcela přirozená součást jeho osobnosti, bez toho, aby byl za femininní 

projevy (např. pláč, citlivost) nějakým způsobem trestán. Je jednoznačně postavou 

aktivní, protože se vydává hledat svou pravou matku, ačkoli ho čeká dlouhá a náročná 

cesta a neví, kde ji má hledat a jak ji má poznat. Na konci příběhu je to právě on, kdo 

zachraňuje zraněného Davida a vyprosí milost pro hraběte, čímž dá do pořádku celou 

situaci a zámek díky jeho zásahu může být „znovu v plném lesku“ (Lacková, 1999:25).  

Oriova pravá matka na sebe po své smrti bere podobu černé holubice, schopné 

promlouvat lidským hlasem. Holubice jako taková bývá symbolem božského míru, čistoty 

a dobroty (Heinz-Mohr, 1999:66-67) a skutečnost, že je černá, dle mého názoru 

neznamená nic jiného, než že autorka tím odkazuje na její příslušnost k romskému 

etniku – v tomto případě tedy nejspíše znázorňuje dobrotu a mír, jaký Romové a Romky 

chovají ve svých srdcích. O její lidské podobě víme jen to, že měla tvář, hrdlo i ruce 

zjizvené od toho, jak ji pokousali psi hraběte Borise. Dále je starostlivá, laskavá a syna 

miluje, protože ho varuje před zradou, jakou na něj Boris přichystal, a vyjevuje mu 

tajemství o jeho původu. Chce pro něj i pro všechen romský lid jen to nejlepší, jelikož 

doufá, že v budoucnu Orio jako bohatý hrabě pomůže svému lidu. Zde vidíme jasný 

odkaz na skutečnost, že k tomu, aby se tmavý člověk prosadil ve společnosti ovládané 

bílými muži, je potřeba získat peníze, které jsou teprve klíčem k moci, jíž pak může 

disponovat. Oriova matka má v příběhu zásadní úlohu, jelikož zjeví Oriovi pravdu a 

funguje zde coby jeho rádkyně, která vede jeho kroky. Z toho důvodu je také postavou 

aktivní, ovlivňující děj. Na konci příběhu ji Orio poslechne a udělá to, co mu ona řekne. 

Zde je patrný rozdíl mezi romskou matkou, která má přirozenou autoritu, je jí 

projevována úcta a je hodna následování (viz. Urbanová, 2004:234-235) a matkou – 

běloškou, jejíž syn má právo rozhodovat za ní (David po turnaji).  

Hrabě Boris je vyobrazen zejména jako velmi zámožný člověk, jemuž patří mnoho vesnic, 

polí, lesů a luk. Od první chvíle se o něm dozvídáme, že jeho rod žil odedávna ve velké 

moci a slávě, což zde funguje jako ospravedlnění toho, že má důvod být pyšný. Jeví se 

jako krutý panovník, jelikož přes jeho obrovské bohatství, jsou jeho poddaní velmi chudí 

a žijí v bídě a hladu. Již zpočátku je řečeno, že doufá v narození syna – nástupce a 

dědice. Je zde tedy výslovně uvedeno, že narození dcery by nebylo žádoucí, jelikož se 

vládu může převzít jedině muž stejné krve. Sám o sobě hrabě tvrdí, že všechny šlechtice 

převyšuje svou mužností, vzrůstem a krásou. Je nenávistný a syna, který nezdědil tyto 

atributy po něm, by nechal bez mrknutí oka zavraždit. Velmi dbá o to, aby majetek 

připadl bílému synovi. Když ho Orio zachrání od žaláře, věnuje mu sice polovinu majetku 
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a usmíří se s ním, ovšem ještě dlouho trvá, než si Orio získá jeho lásku. Boris vystupuje 

od začátku příběhu aktivně, jelikož nejednou usiluje o Oriovu smrt. Je také postavou, 

která v příběhu disponuje největší mocí. Touto mocí je Boris obdařen jen díky tomu, že 

se narodil ve slavném rodě a postavení zdědil od svých předků.  

Vedlejší a epizodické postavy 

David již patří k vedlejším postavám a je pravým opakem Oria – dokonce je o něm 

řečeno, že je „jen taková pápěrka“ (Lacková, 1999:7), všeho se bojí a v ničem nevyniká. 

Je rozmazlený, pyšný, zvyklý na přepych a stejně jako Boris schvaluje nastolený tradiční 

řád, Oriovi se vysmívá a stydí se za něj. Když se Boris rozhodne nechat Oria zabít, zprvu 

sice nesouhlasí, ale když ho Boris upozorní na to, že Orio je prvorozený a zdědil by 

veškerý majetek, již se ve věci neangažuje. Když však Orio v turnaji zvítězí, i on projeví 

lítost a jeho postava se posouvá do kladné roviny. Zároveň jeho činnost ve druhé 

polovině příběhu nabírá na aktivitě, jelikož se na vlastní popud vydává Oria hledat, aby 

jej poprosil o záchranu obviněného Borise. Protože však není tak schopný jako Orio, při 

cestě se zraní a musí být svým bratrem zachráněn.  

Postava hraběnky Kláry je jen velmi schematická a příliš se toho o ní nedozvídáme. O 

jejím vzhledu nevíme nic krom toho, že při turnaji má na sobě slavnostní šaty vyšívané 

zlatem. Nevíme, jak se cítí, nebo co si myslí. Víme jen, že při slavností příležitosti se 

hezky obléká. O jejích vlastnostech se také přímo nehovoří, ale můžeme alespoň něco 

málo usoudit z toho, jak se chová v situacích, v nichž je vyobrazena. Na začátku příběhu 

se sice lekne toho, jak je Orio tmavý, ale rozhodně neschvaluje jeho zabití. Není tedy 

přímo zápornou postavou. Když Orio zvítězí, trápí jí výčitky svědomí z toho, že proti 

Borisovu rozhodnutí nezasáhla a Orio jí připadá krásnější než kdy předtím. Protože se 

skoro zhroutí, jistě je citlivá a nejspíše k Oriovi chová vřelé city (minimálně od této 

chvíle, pokud už ne od začátku příběhu). Celkově hraběnka nijak zvlášť aktivní není a je 

patrné její podřízení mužům – jednak hraběti Borisovi, se kterým sice nesouhlasí, ale 

neodváží se proti němu postavit a raději by svou pasivitou nechala zabít jednoho ze 

svých synů, za což ji pak trápí výčitky svědomí, které opět pasivně přijímá (jen zbledne a 

sedí bez pohnutí); a jednak Davidovi, na jehož příkaz je z turnaje odvedena do svých 

komnat, kde „žalem celá sklíčená, klesla do křesla a tváře si zabořila do dlaní“ (Lacková, 

1999:17). Celou situaci mlčky přijímá a nechává ostatní rozhodovat. Na druhou stranu na 

začátku příběhu se u ní projevil jistý vliv na Borisovo počínání, kdy ho ve formě 

chlácholení a uklidňování přesvědčila, aby právě narozeného Oria nechal žít. Svou vůli 

tedy v určitých situacích vyjadřuje, ale nikoli rozkazy či vzdorem, nýbrž za pomoci 

jemného nesouhlasu, přímluvy apod. Jak píše Virginia Wolf, díky jejímu poddanství se 

(Boris/muž) může cítit mocný a schopný (Wolf, 1998). 
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Vajdové Gindža a Fal’ak jsou těmi, kdo má hlavní slovo v jejich osadách. Vystupují jako 

vůdci a reprezentanti osady a rozhodují o všech důležitých záležitostech. V souladu 

s tradičním patriarchálním řádem leží téměř veškerá moc v osadě v jejich rukou, 

případně se o důležitých věcech radí s ostatními dospělými muži. Ženy jsou 

z rozhodování většinou vyloučeny, stejně jako jsou vyloučeny z angažování se ve veřejné 

sféře. Vajdové mají také největší autoritu a jsou prvními, kdo hovoří s případnými cizinci. 

Nejlépe o tom vypovídá situace, kdy Orio při pátrání po své matce narazí na jednotlivé 

osady. Když přijde do osady vajdy Fal’aka, pozdraví nejprve chlapy sedící v trávě, ale 

jeho nejprve přivítá vajda tábora. Podobně tomu je i tehdy, kdy natrefí na osadu vajdy 

Gindži – ačkoli již z dálky vidí ženy a děti, prochází kolem mužů a žen, kteří na něj 

koukají, nikdo z nich si nedovolí jej oslovit a první, kdo na něj promluví je až Gindža. 

Když se jej pak Orio táže, zda neviděl jeho matku, přizve si k sobě vajda i ostatní chlapy 

a všichni dojdou k závěru, že nikoho takového neviděli. Žen z osady se nikdo na nic 

neptá. Výpovědi žen jsou v tomto případě na rozdíl od výpovědí mužů považovány za 

nedůležité, je snižována jejich hodnota a není jim věnován žádný prostor, což doplňuje 

obecné poznatky o rozdílech v komunikaci mužů a žen a o jejich vnímání, k nimž dospěla 

Jana Decarli Valdrová ve své stati Ženská a mužská role v jazyce (Valdrová in ABC 

feminismu, 2004:9-16). Vajdové jsou také těmi, kdo mohou udělovat rozkazy ostatním 

lidem ve vesnici, přičemž tyto rozkazy jsou opět závislé na pohlaví daných jedinců a řídí 

se tradičním rozdělením rolí na ženské a mužské – například mládencům Gindža 

přikazuje, aby se postarali o Oriova koně, kdežto ženy dostanou nařízeno, aby Oria 

pohostily.  

O Jankovi víme, že slouží na zámku jako sluha a dříve býval nejlepším šermířem v zemi. 

Je to on, kdo Oria tajně připravuje na zápasy a kdo mu přichystá koně před velkým 

turnajem a je mu oporou. O postavě dívky, která strhne Oriovi po vítězném souboji 

masku a odhalí tak všem přítomným, že záhadným rytířem, jež pravidelně vyhrává 

turnaje je Orio, nevíme už vůbec nic kromě toho, že jako jediná z přítomných dam měla 

dostatek kuráže na to odkrýt jeho tvář, ačkoli vědět, kdo se pod maskou skrývá, toužily 

všechny. Úplně nejméně se příběh zmiňuje o Oriově pravém otci, o němž je řečeno 

pouze to, že ho v mládí zabil divoký kůň, a o chlapci, jež Oriovi vrací koně, kterého 

ukradl vajda Fal’ak. Tyto postavy však nejsou pro hlavní linii příběhu nijak důležité.  

Důležitější je si povšimnout, že téměř všechny postavy ve vedlejších rolích jsou zpravidla 

zobrazeny v situacích, které jsou v souladu s tradičním genderovým řádem společnosti, 

v níž vládne mužská hegemonie. Tak o šlechtičnách se nedozvídáme nic jiného, než že 

všechny, a „zejména mladé dívky, doufaly, že znovu zvítězí neznámý rytíř v masce. 

Těšily se na něj a toužily ho poznat“ (Lacková, 1999:9). Jako by jediným cílem mladé 

ženy bylo projevovat zájem o muže. Navíc, neprojevují zájem o jen tak ledajakého muže, 

ale o toho nejúspěšnějšího a nejzdatnějšího. Ostatní muži je, zdá se, vůbec nezajímají. 
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Hovoří-li se v pohádce o ženách v romské osadě, hned ze začátku si všimneme dvou 

věcí. Jednak rozdílného zobrazení starších žen a mladých svobodných děvčat – ženy jsou 

zachyceny při vaření a není zde ani jediná zmínka o jejich vzhledu, kdežto děvčata se 

baví hrátkami ve vodě a je obdivována jejich krása: „děvčatům se dlouhé vlasy třpytily 

v zapadajícím slunci. Oči jim svítili jako perličky rosy. Jejich štěbetání a smích se 

rozléhaly široko daleko“ (Lacková, 1999:19). Zde je jednoznačně patrné, že ženy, které 

již ztratily svou krásu a křehkost, tedy hlavní vlastnosti ztělesňující femininní ideál, jsou 

odsunuty do pozadí a mají na starost domácí práce a péči o ostatní členy společnosti. 

Jejich vzhled již není důležitý, a proto se o něm nedovídáme. Nevíme však nic více ani o 

tom, co dělají, jen je jednou větou zmíněno, že „cosi vařili v kotlících“ (Lacková, 

1999:19). Vzhledem k tomu, že krása dívek je rozebírána nepoměrně déle, celá situace 

vyvolává dojem, jako by ženami vykonávané práce vlastně ani nebyly důležité. Vedle 

toho, autorka o situaci vypovídá jakoby očima hlavního hrdiny a tudíž nám 

zprostředkovává jednoznačně mužský pohled na celý výjev – o vzhledu mládenců není 

nikde ani slova, ačkoli se dá předpokládat, že jsou na místě také přítomni. Kdyby v sedle 

koně neseděl Orio, ale žena, dá se předpokládat, že by celou scénu vnímala poněkud 

odlišně. Nehledě na to, že dívky při své zábavě nemluví, ale štěbetají, což je ukazuje, 

přesně jak popisuje Morris, - jako stvoření naivní, křehká, lehkomyslná a bez intelektu 

(Morris, 2000). Vedle toho muži jsou v příběhu zastoupeni jako ti, kdo bojují (šermíři), či 

o něčem rozhodují (vajdové a ostatní muži), mají respekt a jsou obdivováni.  

2.1.3. Shrnutí 

Tato pohádka si nejspíše kladla za cíl ukázat romským dětem, že i když mají jinou barvu 

kůže než většina lidí ve společnosti kolem nich, neznamená to, že nemohou dojít svého 

štěstí. Říká, že lidé by se neměli posuzovat pouze podle vzhledu, protože to hlavní na 

čem záleží, je lidská povaha. Prostřednictvím hlavního hrdiny také seznamuje děti s 

vlastnostmi, jaké jsou v romské tradici vysoce ceněné. Ačkoli je mladý Rom Orio, jenž 

přišel o oba vlastní rodiče a je vychováván v rodině nenávistného hraběte, od narození 

odstrkován kvůli barvě své kůže, je ze všech postav v příběhu tím, kdo má 

nejušlechtilejší duši a je ze všech nejšikovnější a nejlaskavější. Díky tomu, že má dobré 

srdce a je schopnější než většina lidí kolem něj, také nakonec přemůže všechna úskalí a 

zajistí šťastný život nejen sobě, ale celému romskému lidu, který přestal kočovat a usadil 

se. Mimo to, se díky jeho příběhu napraví ti, kdo se provinili a chovali se nečestně.  

První, co nás na pohádce zarazí je výrazná převaha mužských postav oproti postavám 

ženským. Jak bylo zjištěno v kvantitativní analýze, poměr mužů a žen s vlastním jménem 

či označením byl 8:3 ve prospěch mužů. Jedná se o markantní rozdíl, kterého si děti 

nemohou nevšimnout. Tuto výraznou genderovou nevyváženost co do počtu zobrazených 

mužů a žen lehce zmírňuje pouze skutečnost, že jedna žena se objevuje (coby Oriova 
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matka) mezi hlavními postavami příběhu. Ta má však jako jediná ženská postava 

výraznou roli a velmi silný vliv na to, jakým směrem se bude příběh dál odvíjet. Ostatní 

ženské postavy jsou často velice schematické, zobrazené v pasivních rolích a obtěžkané 

mnoha stereotypy. Za vše hovoří důraz na krásu mladých dívek, vyobrazení žen jakožto 

těch, které mají na starost pohoštění a přípravu jídla, či jako těch, které jen staticky 

přihlíží okolnímu dění. V protikladu k nim jsou muži zobrazováni jako ti aktivnější, kteří 

se mohou svobodně rozhodovat a mají v rukou moc, která jim pomáhá jejich rozhodnutí 

realizovat. Co se týče postav ve vedlejších rolích, u nich je gender konstruován jako dvě 

navzájem se vylučující protikladné kategorie.  

Naproti tomu u hlavních postav dochází k určitému posunu. V tradičně chápané roli muže 

se silně maskulinními vlastnostmi se zde nachází pouze hrabě Boris, který je od začátku 

příběhu postavou zápornou. Naopak obě kladné hlavní postavy jistým způsobem 

překračují hranice generového řádu. Matka-holubice je zobrazena jako aktivní hybatelka 

děje. Ačkoli je již po smrti a Orio je dospělý a má moc se rozhodovat sám za sebe, přesto 

nad ním má určitou autoritu - v závěru příběhu Orio uposlechne její rady a Borise 

zachrání. Orio sám překonává tradiční pojetí maskulinity a feminity, jelikož v jeho povaze 

se mísí prvky tradičně připisované jak mužům, tak ženám. V podstatě se dá říci, že získal 

z každého pohlaví ty nejlepší vlastnosti. Protože je hlavní postavou příběhu, stává se 

velmi dobrým vzorem, s nímž se mohou ztotožnit zejména chlapci. Je důkazem, že 

chlapci nemusejí být jen silní, rozhodní a stateční, ale mohou zároveň být i citliví a 

laskaví. Ukazuje, že ani pro chlapce není ostudou toužit po lásce či plakat. Tato 

skutečnost je snad dána tím, že autorka se snažila dosadit do hlavní role takovou 

postavu, ve které by si každé dítě, ať už chlapec, či dívka, našlo něco, v čem se může 

poznat a s čím se může ztotožnit. To by odpovídalo předpokladu, že hlavním cílem bylo 

předat dětem poselství ne o tom, jak má vypadat či se chovat správný muž či správná 

žena, ale o tom, jaké vlastnosti se cení u lidí obecně. Ačkoli postavu Oria hodnotím 

z generového hlediska velice kladně, větší přínos bude mít pohádka podle mého názoru 

pro chlapce než pro dívky, jelikož zde postrádám opačný vzor, se kterým by se mohly 

jednoznačně ztotožnit dívky - tedy ženskou postavu vyobrazenou s vlastnostmi, jež jsou 

v diskurzu mužské hegemonie tradičně připisovány mužům. Navíc je škoda, že 

překračování hranic genderového řádu, byť mírné, je patrné pouze u hlavních postav, 

kdežto u těch vedlejších je naopak zcela zachována tradiční dichotomie mužské-ženské, 

přičemž ženské je ve většině případů hodnoceno níže než mužské.  

2.2. Sillona a Žarko 

Panovník Adaro neopětuje lásku věštkyně Kal’i a ožení se s krásnou Rani. Svatba 

věštkyni rozzuří a ona přísahá Adarovi pomstu. Přivolá do jeho země nepřátelská vojska 

a ve válce zemře několik Adarových synů. Posledním přeživším synem je Žarko, do nějž 

král vkládá veškerou svou naději. Žarko se zamiluje do chudé hudebnice Sillony. Té však 



55 
 

zlá věštkyně namluví, že ji princ Žarko chce jen využít, a donutí jí přísahat, že se za něj 

nikdy neprovdá. Věštkyně následně nechá Sillonu tajně unést a předvést před krále 

Adara, kterého přesvědčí, že je to ničemnice, jež chtěla otrávit jeho jediného syna Žarka. 

Adaro uvrhne Sillonu do žaláře. Žarko o dění na zámku ani netuší a když zjistí, že Sillona 

zmizela, vydává se jí hledat. Princ odhalí zradu věštkyně, vysvobodí Sillonu z věznice a 

přivede ji před krále Adara. Rani králi vyjeví pravdu o Kal’i a její zradě a příběh končí 

oznámením, že se bude konat svatba Sillony s princem Žarkem. Ačkoli byla zrada 

věštkyně odhalena, není nijak potrestána a přivolá na Adarovu zemi další války, kvůli 

nimž romský lid přijde o svou vlast a Romové a Romky se musí rozprchnout na všechny 

strany, aby si zachránili alespoň holé životy.  

2.2.1. Kvantitativní analýza (Tabulka 2) 

Na první pohled by se mohlo zdát, že počet mužských a ženských postav je v tomto 

příběhu vyrovnaný - vyskytuje se zde celkem osm postav s vlastním jménem z čehož 

čtyři jsou ženské (věštkyně Kal’i, královna Rani, Sillona a Sillonina matka Ester) a čtyři 

mužské (král Adaro, princ Žarko, Sillonin bratr Džari a její otec Filke). Ovšem při bližším 

čtení je patrná velmi silná převaha mužských postav ve vedlejších rolích – celkový poměr 

zastoupených skupin mužů a žen, které slouží k dokreslení atmosféry a hrají epizodické 

úlohy, je v této pohádce 15:2 ve prospěch mužů. U postav unášejících Sillonu z jejího 

domova jejich gender neznáme.  

Hlavních postav je celkem pět, z čehož jsou tři ženy (Kal’i, Rani, Sillona)  a dva muži 

(Adaro, Žarko). Poměr v hlavních rolích je tedy 3:2 ve prospěch žen. Nejdůležitější úlohu 

má v pohádce věštkyně Kal’i, která je z celého příběhu postavou nejaktivnější a díky 

svým ničitelským sklonům je jednoznačně postavou zápornou a to dokonce jedinou 

zápornou postavou, která se v ději vyskytuje. Přesto však působí nanejvýš destruktivně, 

neporazitelně a zkáza, kterou v závěru přivolá je absolutní. Mezi kladné hlavní postavy 

patří princ Žarko, postava aktivní, která v závěru zachraňuje Sillonu, sama pasivní a 

důvěřivá Sillona, jež s pláčem čeká, až se objeví její mužský hrdina a budoucí manžel, 

který ji vysvobodí; a král Adaro s královnou Rani. Král je spíše pasivní, protože sice do 

děje zasahuje, ale nikterak výrazně – pouze vydá příkaz Sillonu uvěznit a to ještě ne plně 

ze svého rozhodnutí. Královna Rani naopak Silloně sice tajně posílá jídlo a pití, aby 

nezahynula nevinná, ale jinak se projevuje jako postava výrazně pasivní a podřízená. 

Poměr aktivních postav je tedy vyrovnaný a je 1:1 (Kal’i a Žarko). Stejně tak Sillonina 

matka Ester, bratr Džari a otec Filke jsou postavami pasivními, nezasahujícími do děje.  

2.2.2. Kvalitativní analýza 

Hlavní postavy 



56 
 

Nejvýznamnější postavou pohádky je věštkyně Kal’i, která je vykreslena velmi 

negativisticky. Má tmavou tvář, havraní vlasy sahající až do pasu a velké tmavé oči „z 

nichž srší blesky“ (Lacková, 1999:27). Z věty „když byl Adaro ještě mladý, a mladá byla 

tehdy i ona, velmi se do něj zamilovala“ (Lacková, 1999:27) můžeme usuzovat, že nyní 

je Kal’i již ve starším věku. Je popisována jako tak ošklivá, že se o ní povídá, že jí 

porodila čertice. Na svět se dívá pouze negativně a nenávidí vše pěkné a milé. Povahově 

je velmi závistivá, nepřejícná, zlá a celým svým srdcem touží po pomstě za to, že Adaro 

neopětoval její lásku. Přitom se nechce pomstit jen jemu, ale celé jeho zemi. Zapřísáhla 

se, že Adara zničí a jeho zem utopí v krvi. Chodí zahalená v černém21 plášti a v noci 

pochodněmi kreslí do tmy tajemné znaky, které přilákají cizí vojska, jež mají Adarovu 

zemi zničit. Je to intrikářka se silnými přesvědčovacími schopnostmi, díky nimž jí král 

Adaro stále důvěřuje a Sillona se zapřísahá na smrt své matky, že si nikdy nevezme 

prince Žarka. O její nespoutanosti a vášnivosti svědčí to, že když jí princ Žarko unikl, ze 

vzteku se „splašila jako divoký kůň. Začala zuřivě bědovat a Žarka proklínat, ze zoufalství 

si začala trhat vlasy“ (Lacková, 1999:43). Činnosti, jež Kal’i vykonává, sahají od přípravy 

lektvarů lásky pro Adara, přes kontaktování nepřátelských vojsk, obelhání a omámení 

Sillony, až po její únos, intriky a čarování. Vystupuje jako postava aktivní, která dokonce 

řídí počínaní jiných postav.  

Kal’i je tedy, ačkoli žena, postavou velmi silnou, nespoutanou a zároveň mocnou, jelikož 

má na krále Adara tak obrovský vliv, že prohlašuje „Nikoliv on vládne této zemi, ale já!“ 

(Lacková, 1999:43).  Navíc povolá do země nepřátele, kteří nakonec romský lid vyženou 

a celou zemi zpustoší. Působí jako velmi aktivní hybatelka děje, svobodně se rozhoduje a 

nikomu se nehodlá podvolit. Kal’i je proto přímo klasickým příkladem záporné ženské 

postavy, která se odmítá podřídit tradičnímu řádu společnosti, vymyká se z konvenčních 

genderových rolí, působí destruktivně a ještě k tomu fyzicky odpudivě, čímž je ještě 

posílen strach, jež vyvolává, přesně, jak o tom hovoří Pam Morris (Moris, 2000). Takový 

typ ženy svými schopnostmi narušuje nastolený společenský řád a pro patriarchální 

společnost představuje vůbec to největší nebezpečí, jelikož má sílu ji zcela rozvrátit. 

Můžeme se jen dohadovat, zda byla Kal’i taková odjakživa, či zda se ke zlu obrátila až 

poté, co byly Adarem raněny její city tím, že se místo ní oženil s krásnou a laskavou 

Rani. Jestliže by se stala negativní postavou díky závisti a nenávisti, jakou v ní vyvolalo 

odmítnutí a odepření lásky, korespondovalo by to s poznatky Urbanové, která upozorňuje 

na to, že ženská krása se stává osudnou nejen pro muže, kteří jí podléhají, ale i pro 

ženy, které jí samotnou i výhody z ní plynoucí (např. právě svatbu s milovaným mužem), 

jiným ženám závidí, čímž se mění v postavy záporné (Urbanová in Moldanová, 1996:91). 

Je ovšem překvapující, že oproti jiným narušitelkám tradičního řádu, které bývají obvykle 

potrestány, rozvratná moc Kal’i není ani na konci příběhu spoutána a překročení hranic 
                                                      
21 Černá barva působí negativně, jelikož je spojována s nerozrůzněnou temnotou na počátku. Je symbolem 
noci, zkázy a smrti (Heinz-Mohr, 1999, 255). 
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se žádným způsobem netrestá. Jediné, co pro ni vyplyne z odhalení její zrady, je 

skutečnost, že se již nemůže vrátit do zámku, ovšem nikde není řečeno, že by jí to bylo 

nějakým způsobem zakázáno. Spíše si je sama vědoma toho, že kdyby se vrátila, může 

být potrestána, a proto se rozhodne to neriskovat. Jelikož se jí nepovedlo rozvrátit ani 

vztah Sillony a Žarka, a navíc už nikdy nebude moci spatřit milovaného Adara, zmocňuje 

se jí ještě větší zlost. Působí jako strašlivá destruktivní síla, jež se nedá žádným 

způsobem zastavit, a který přivede záhubu celé zemi. Za vše hovoří závěrečný obraz 

pomstychtivé Kal’i stojící na vrcholu skály, s dlouhými černými vlasy vlajícími ve větru a 

ďábelskýma očima, jak provolává záhubu zemi a proklíná její lid. Opět přivolá nepřátele, 

kteří tentokrát celou zemi zpustoší, vyplení a prolijí potoky krve. Přeživší před nimi 

prchají, opouštějí svou rodnou zemi a již nikdy se neusadí. Kal’i se tak dá považovat za 

konečnou vítězku, jelikož dosáhla toho, po čem toužila již od svatby Adara s Rani.  

Sillona je pravým opakem Kal’i. Je to postava již od počátku kladná. Je mladá, má dobré 

srdce, a ačkoli je sama chudá, má soucit s lidmi ještě chudšími a dělí se s nimi o svůj 

výdělek. Umí nádherně zpívat, všichni jí mají rádi a je překrásná – „Lehké hedvábné šaty 

Sillony vlají ve větru jako pavučina. Kráčí, jakoby tancovala. Všichni obdivují její 

krásu…je krásnější než hvězdy a něžnější než lotosový květ, který zdobí její vlasy“ 

(Lacková, 1999:31). Její krásu a talent obdivuje mnoho ctitelů. Jediné, po čem v průběhu 

děje zatouží je láska prince Žarka. Ve chvíli, kdy se domnívá, že ji nikdy nezíská, citově 

se hroutí a její život ztrácí smysl. I ona je typickým příkladem zobrazení ženské postavy 

v literárních dílech, tentokráte příkladem kladné hrdinky. Mezi její vlastnosti patří 

zejména důvěřivost (okamžitě uvěří Kal’i, že jí jde o její blaho), naivita, citlivost (myslí si, 

že Kal’i jí chce ochránit a její oči hned zalijí slzy dojetí). Je poddajná a přijímá podřízenou 

roli – když se podruhé setká s princem, poklekne k jeho nohám a svými vlasy setře prach 

z jeho nohou. To je výraz naprostého oddání se a ponížení vlastní osoby. Projevuje se 

jako výrazně pasivní a bezmocná postava - ačkoli jí Žarko řekne, že jestli ho miluje, 

najde si ho (čímž jí vybízí k aktivitě), Sillona situaci pasivně přijímá a utápí se v bolesti, 

což názorně ilustruje věta „Sillona sedávala u jezírka noc co noc. Doufala, že žalem po 

Žarkovi zemře“ (Lacková, 1999:37). Poté, co je na příkaz Kal’i unesena, její pasivita se 

ještě umocňuje, jelikož ji Adaro pro její domnělou zradu nechá uvěznit, čímž se stává i 

fyzicky omezenou v jakémkoli pohybu. Ve věznici leží na slamníku a pláče tak, že ze slz 

už ztrácí zrak a v žilách jí vysychá krev (Lacková, 1999:41). Její pasivita, bezmocnost a 

potřeba pomoci je vyjádřena i tím, že když Žarko vejde do temnice, najde tam nikoli 

Sillonu, ale „bezduché dívčí tělo“ (Lacková, 1999:43), které vezme do náruče a odnese 

do paláce. Nebýt prince Žarka, ze žaláře by se nedostala. Na konci příběhu si svého 

zachránce vezme za muže, čímž dosáhne naplnění svého snu. Takto vyobrazená ženská 

postava je naplněním všech povahových i vzhledových charakteristik, které na feminitu 

klade společnost s tradičním rozdělením genderových rolí.  
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Rani je taktéž kladnou hrdinkou. V době, kdy si ji Adaro bral, byla mladá, vznešená a její 

krása byla nevídaná – „byla pěkná jako hvězda na nebi…její pleť se v slunci třpytila jako 

zlato a oděv zářil jako hedvábí“ (Lacková, 1999:27). Protože s postupujícím věkem již 

nejspíše ztratila hlavní atributy femininního ideálu, pro který je typická zejména pomíjivá 

krása a mládí, v příběhu figuruje coby dobrosrdečná královna-matka a jsou zdůrazněny 

nikoli její vlastnosti, ale skutečnost, že Adarovi porodila několik synů. V příběhu se 

objevuje na začátku, kde je představena jako mladá kráska, kterou si Adaro bere za 

manželku a následně jako sedminásobná matka. Pak se na dlouhou dobu ztrácí a je 

přítomna až tehdy, kdy mstivá Kal’i předvede Sillonu před ni a Adara coby zrádkyni 

usilující o Žarkův život. V této chvíli se Rani projevuje jako postava výrazně pasivní, 

jelikož ačkoli sympatizuje se Sillonou a Kal’i už dávno nedůvěřuje, není schopna, nebo 

nemá tu moc Adarovi a Kal’i vzdorovat, a se slzami v očích jen mlčky sleduje odvedení 

Sillony do žaláře. Oproti Kláře z první pohádky se ani nikterak nepokouší krále 

přesvědčovat, že by Sillona mohla být nevinná. Na konci příběhu, kdy Rani poprvé 

promluví, se však od ní dozvídáme, že Silloně do žaláře tajně posílala chléb a vodu, 

protože věřila, že je nevinná. Tím se mírně zpronevěřuje řádu, jelikož tak činí za zády 

svého muže, na druhou stranu to dělá pro dobrou věc a ve všem ostatním se řádu 

podvoluje. Svou celkovou pasivitu omlouvá poslušností vůči svému muži-králi a vůči 

vůbec celému společenskému řádu, když plačíc na kolenou před Adarem říká „Můj muži, 

už dávno jsem nevěřila v čáry Kal’i, ale nemohla jsem ti nic povědět. Nebyl bys mi uvěřil. 

A vládcem jsi tu ty“ (Lacková, 1999:45). Tím zdůrazňuje své podřízené postavení vůči 

Adarovi a dává najevo skutečnost, že ačkoli se Adaro mýlil a ona to věděla, nemohla mu 

odporovat, neb jí to nedovoluje její role podřízené a poslušné manželky. A když říká, že 

by jí Adaro neuvěřil, jasně tím sděluje, že její výpověď má menší hodnotu a je méně 

důvěryhodná. Rani tedy zcela přijala společností vyžadovanou roli poddajné a poslušné 

ženy, jež jedná v souladu se společenským řádem i tehdy, kdy ví, že se její muž mýlí.  

Adaro je sice králem, a říká se o něm, že je moudrý a spravedlivý, a také že je slavný 

bojovník, ale je jednak velmi pověrčivý a jednak velmi snadno ovlivnitelný. Kal’i si 

vydržuje na svém zámku proto, že se bojí, aby mu nepřátelé neučarovali v touze po jeho 

zemi. Nechá roky balamutit Kal’i, aniž by pojal podezření, že za války vedené proti jeho 

zemi a jeho lidu, může právě ona. Nebýt Žarka a Rani, na její zradu by snad nikdy 

nepřišel. Má pro Kal’i takovou slabost, že na její popud nechá uvěznit nevinnou Sillonu, 

aniž by nějak zjišťoval, zda má Kal’i pravdu, nebo nikoli. Ačkoli má tedy Adaro v rukou 

společenskou moc a prestiž, je postavou pasivní, protože se stává pouze loutkou v rukou 

Kal’i. z toho důvodu ho ani nemůžeme pokládat za postavou zcela zápornou – uvěznění 

Sillony se dopustí spíše kvůli své důvěřivosti o ovlivnitelnosti. Žarko o něm dokonce 

prohlásí, že utápí svůj rozum v čárech. V příběhu promluví pouze jednou a to ve chvíli, 

kdy nechává uvěznit Sillonu. Ačkoli mu Sillona sděluje, že nikdy nechtěla Žarkovi ublížit, 
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neposlouchá ji a rozhodným hlasem se na ni oboří „Za to tě stihne strašný trest! Zemřeš 

v temnici v hrůze a bolesti!“ (Lacková, 1999:37). Jelikož má v rukou veškerou moc, její 

život leží v jeho rukou a jeho rozhodnutí má pro Sillonu fatální následky a jako takové je 

také vnímáno (Sillona v temnici nevěří, že by ještě mohla být nějak zachráněna). Adaro 

tak ztělesňuje patriarchální řád samotný a svým rozhodnutím uvěznit Sillonu dává 

najevo, že jakékoli provinění proti tomuto řádu bude tvrdě potrestáno. S největší 

pravděpodobností svou pozici alespoň takto vnímá. Ovšem Kal’i je důkazem toho, že ve 

skutečnosti je snadno ovlivnitelný a až příliš důvěřivý, díky čemuž je nakonec o svou moc 

připraven, jeho řád je ničivou silou Kal’i rozvrácen a zlo zůstává nepotrestáno. Ačkoli se v 

Kal’i zmýlil, na žádném místě textu není tento omyl reflektován jako něco špatného, 

Adaro za něj není žádným způsobem napomenut a ačkoli to všechny postavy vědí, žádná 

z nich nedá najevo, že král udělal chybu. To odráží skutečnost, že když je muž bohatý, 

mocný a zastává prestižní pozici ve společnosti, jeho chyby mohou být přecházeny 

zdánlivě bez povšimnutí či jsou mu prominuty (Renzetti, Curran, 2005).  

Žarko také ztělesňuje řád. Je postavou mladou, s jasně maskulinními charakteristikami – 

učí se moudrosti předků, lásce k vlasti, úctě k rodičům, ale také šermu, umění boje 

s mečem a jízdě na koni. V tom je tak dobrý, že prý dokonce dokáže během jízdy 

utrhnout ze země květ, nebo třeba i zdvihnout meč, a to i přesto že se na koni prohání 

tak rychle jako letící šíp. Lidé ho dokonce nazývají jejich „jasným sokolem“22. Má krásnou 

postavu, která Silloně učaruje na první pohled, nejspíše je tedy statný. Co se týče 

charakterových znaků, je princ velmi sebevědomý a uvědomuje si svou hodnotu – když 

poprvé spatří Sillonu, díky její kráse se do ní sice zamiluje, ale chová se k ní velmi 

povýšenecky, jelikož jí jen hodí k nohám zlatý peníz a beze slova odcválá. Tím dává 

najevo svou moc a bohatství. Když jí pak vyjeví svou lásku a otevře jí své srdce, ukazuje 

svou něžnou a laskavou povahu. Přesto mu však jeho hrdost nedovolí padnout před 

plačící Sillonou na kolena – „Ale, ne, nesmí se tak ponížit! Přemohl se a rozhodným 

hlasem řekl: ‘Sillono, miluji tě. A jestli miluješ také ty mne, sama si mě najdeš!‘ Vyskočil 

na koně a prudce ho popohnal“ (Lacková, 1999:37). Celou noc pak cválá po kraji, a když 

nenajde klid, přeci jen svou hrdost potlačí a rozhodne se vrátit k Silloně. Když se dozví o 

jejím zmizení, okamžitě vyskočí na koně a divoce odcválá jí hledat. Při setkání s Kal’i jí 

lstí donutí, aby mu řekla, kde je Sillona, a přestože má na věštkyni vztek a nejraději by 

Sillonu hned pomstil, nechá jí žít a odjede. Tím se ukazuje jeho moudrost a 

mírumilovnost, kterou autorka pohádek zdůrazňuje na více místech v knize, jakožto 

jeden z hlavních atributů romství23. Žarko poté statečně vtrhne do věznice, mečem 

                                                      
22 Pro Egypťany sokol symbolizoval slunce a slunečního boha; ve středověku se pak stal symbolem poživačného 
života u dvora (Heniz-Mohr, 1999:242). V této pohádce může být přirovnání k sokolu chápáno jako 
zdůrazňování princových schopností, jeho divokosti, dravosti, stejně jako jeho bohatého původu a skutečnosti, 
že je obdivován prostým lidem, je jeho hrdinou.  
23 Jako ilustrace za všechny výroky např. odpověď čaroděje Džukla Satanovi v pohádce Čercheň – dcera hvězd: 
„Vím, jsou to hloupí berani! Už dávno si mohli najít novou zem! Ale nechtěli prolévat krev. Tento národ je 
mírumilovný! Proto je tak nenávidím…“ (Lacková, 1999:57).  
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odežene stráže a bezvládnou Sillonu vysvobodí. Tím se stává hlavním kladným hrdinou a 

zachráncem, který má všechny atributy potřebné k vládnutí, ale na rozdíl od jeho otce je 

také mladý a dostatečně moudrý na to, aby odhalil zradu Kal’i. Tím jasně ukazuje svou 

převahu nad starým králem a přímo vyzývá k tomu, aby mu byla svěřena vláda nad 

zemí. Bohužel ani on věštkyni nijak nepotrestá.  

Vedlejší a epizodické postavy 

Stejně jako v předchozím příběhu, i v této pohádce se autorka u vedlejších rolí důsledně 

drží rozdělení vlastností a činností na mužské a ženské, tak jak to předpokládá tradiční 

genderový řád. Žádná z postav se nepohybuje za hranicemi jí náležející genderové 

identity.  Sillonin otec Filke je kovářským mistrem a hudebníkem, její bratr Džari hraje na 

flétnu a její matka Ester zpívá, stejně jako Sillona. I její umění lidé stále obdivují. 

Společně pak všichni chodí po večerech o svátcích hrávat boháčům. Je zajímavé, že když 

se poprvé dozvídáme o rodině Sillony, otec s bratrem nám jsou ihned představení 

jménem, kdežto o matce se sice dozvíme, že je hudebnicí, ale její jméno je nám 

prozrazeno až na další straně textu, kdy se o ní příběh zmiňuje podruhé. Zprvu je tedy 

označena pouze svým vztahem k rodině a teprve později, jen pro doplnění, je zmíněno 

její jméno. Vedle mužských členů rodiny je tedy upozaděna. Naproti tomu, když je 

Sillona unesena, o reakci Džariho a Filkeho se příběh nezmiňuje, ale je výslovně 

uvedeno, že nářek, který se ze stanu její rodiny ozývá, patří Ester. Žena je zde tedy opět 

vyobrazena jako ta citlivější, plačtivější, ale zároveň ta, která má nižší důležitost než 

muž. Všechny tři postavy jsou zároveň postavami pasivními, jelikož se Sillonu ani 

nepokoušejí hledat.  

Ostatní postavy příběhu již nemají vlastní zvláštní označení a jsou vždy součástí nějaké 

skupiny postav, například v části, kde autorka popisuje dění na tržišti, kam chodí Sillona 

se svým bratrem zpívat a hrát na hudební nástroje, se příběh zmiňuje o prodavačích, 

řemeslnících, kovářích, šperkařích, hrnčířích, trhovcích, kupcích apod. Všechny postavy 

vykonávající nějaké řemeslo a prodávající na trzích jsou mužského pohlaví. Ženy jsou na 

tržišti zastoupeny pouze jako skupinka těch, které „pobíhají mezi stoly plnými zboží, 

vybírají si a nákup kladou do košů z palmového listí“ (Lacková, 1999:29) a jako 

věštkyně, jež nabízejí „nápoje lásky, předpovídání budoucnosti z karet, dlaní a očí“ 

(Lacková, 1999:tamtéž). Je tomu tak s největší pravděpodobností kvůli tomu, že autorka 

čerpá z reálné historie romského etnika, které bylo v minulosti silně patriarchálně 

založené – vykonávání řemesel náleželo mužům a péče o domácnost (jejíž součástí je i 

nakupování) byla doménou žen (viz. Dřímal in Nosál, 2004). I věštění bylo činností, která 

je v romské kultuře tradičně připisována ženám. Opět se zde tedy setkáváme s tradičním 

rozdělením rolí. Postavy žen jsou zároveň zobrazeny poněkud emotivně, jako ty, které 

postrádají disciplínu (ženy po tržišti nechodí, ale pobíhají), v protikladu k mužům, kteří 
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jsou zachyceni při tvůrčí práci, jež vyžaduje soustředění, sílu, rozhodnost apod. Ženy 

jsou zde tedy, v souladu s de Beauvoir (1974) zobrazeny jako pravý pak mužů, jako to, 

co není muž. Taktéž je zde patrné užívání generického maskulina u skupiny „žebráci“ 

(Lacková, 1999:30-31), kde mužský rod zastupuje i příslušnice ženského pohlaví, ačkoli 

je tím zneviditelňuje – chudina na tržišti sestává s největší pravděpodobností nejen ze 

žebráků, ale i žebraček. 

2.2.3. Shrnutí 

Hlavní zápletka této pohádky se v různých variantách objevuje v mnoha tradicích – 

bohatý statný princ se zamiluje do krásné chudé dívky, ta je unesena zápornou 

postavou/zakleta apod., princ ji vysvobodí a vezme si ji za ženu. Zásadní rozdíl oproti 

jiným pohádkám se stejným nebo obdobným motivem (např. Labutí královna) však 

spatřujeme na konci příběhu, kdy je záporná postava obvykle nějakým způsobem 

potrestána. V této pohádce však trest nepřichází. Kal’i je vyobrazena jako mocná žena, 

jež zcela odporuje tradičnímu ideálu feminity (není krásná, mladá, povolná) a odmítá se 

ztotožnit s podřízenou rolí. Figuruje v příběhu jako prvek, který ohrožuje stabilitu celého 

společenského řádu. Tento řád Kal’i odmítá, ale přesto jím byla sama určitým způsobem 

pohlcena, jelikož stále touží po lásce, která je i pro ženy podřízené, žijící v souladu 

s řádem, tou nejvyšší hodnotou. Určitým způsobem by se za trest dala pokládat 

skutečnost, že již nikdy nespatří svého milovaného, ovšem zcela zde chybí její potrestání 

ze strany vládnoucích. Naopak je to ona, kdo je ještě na konci nechá napadnout cizími 

vojsky a způsobí zánik jejich země. Ačkoli se tedy Sillona se Žarkem nakonec vezmou, 

šťastně žít nebudou, jelikož jsou odsouzeni k nikdy nekončícímu útěku. Ovšem nebyl u 

její postavy narušen stereotyp předpokládající spojení škaredého vzhledu se zlou 

povahou.  

Hlavní postavy jsou, až na výjimku Kal’i, charakterizované tradičními femininními a 

maskulinními identitami, které zde působí jako protikladné kategorie. Muži jsou 

dominantní a ženám nadřazení, a ženy své podřízené postavení bez váhání přijímají a se 

svou rolí manželek-milenek-matek-pečovatelek se ztotožňují. Stejně je tomu i u postav 

vedlejších, které jsou zobrazeny při činnostech typických pro dané pohlaví. Jedinou 

zápornou postavou je ta, která se jako jediná zpronevěřuje řádu.  

2.3. Čercheň – dcera hvězd 

Romský lid žije ve své pravlasti ve štěstí a lásce, ale stává se trnem oku králům ze 

sousedních zemí, kteří mu závidí jeho spokojenost. Čaroděj Džuklo, jenž zaprodal svou 

duši ďáblu, se spolčí s těmito králi a rozhodne se, že romský lid zničí za pomoci kouzel. 

Podaří se mu vyhnat Romy a Romky, vedené panovníkem Manušou, z jejich země, ale 

oni se usadí v zemi nové, kde, jak doufají, budou moci znovu poklidně žít. Vládu po 
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letech přebírá nový panovník Garudo a jeho žena Sára, kteří počali dceru Čercheň. O té 

věštkyně předpoví, že bude žít pod ochranou hvězd. Když se děvčátko narodí, hvězdná 

víla mu do ouška zašeptá kouzelnou věštbu, která jej má ochraňovat. Dívka vyroste a do 

tábora jejího otce Garuda přivandruje převlečený čaroděj Džuklo, odhodlaný dokonat své 

dílo. Když však spatří Čercheň, usmyslí si, že dříve než zničí romský lid, musí se jí 

zmocnit. Jelikož zaprodal svou duši ďáblu, snaží se vykoupit si ji u krále pekla zpět a 

vyměnit ji za nevinnou duši Čercheně, aby sám mohl zůstat na zemi a stát se velikým 

vládcem. Čercheň, jejího bratra i Garuda se Sárou unese a po Čercheni požaduje 

podepsání pergamenu s pekelnou smlouvou, pod záminkou, že tak zachrání nejen svou 

rodinu, ale celý romský lid. Ačkoli je Čercheň statečná a svou duši by výměnou za přežití 

lidu a rodiny zaprodala, do děje v osudovém okamžiku zasahuje hvězdná sudička, která 

černokněžníka zahubí a dívku zachrání. Džuklova kletba však i nadále visí nad osudem 

romského lidu a tak jsou opět vyhnáni ze své nové země a Čercheň, jako „jejich jediná a 

nejdražší bytost“ (Lacková, 1999:63), se s nimi vydává na nekonečnou pouť za novou 

vlastí.  

2.3.1. Kvantitativní analýza (Tabulka 3) 

Celkový počet jmenovitě uvedených postav je jedenáct z čehož počet mužů (král Manuš, 

čaroděj Džuklo, král Garudo, syn krále Garuda Suno, vajda Peko, král pekel) v tomto 

příběhu o jednoho převyšuje počet žen (královna Phabaj, královna Sára, Čercheň, 

věštkyně Ciral’i, hvězdná víla). Poměr mužů k ženám je tedy 6:5 ve prospěch mužů. 

Vedle toho se i v tomto příběhu, stejně jako v předchozím, setkáme s větším počtem 

mužů v rolích dokreslujících atmosféru děje (pět skupinek sestávajících z muzikantů, 

králů sousedních zemí, romských chlapců, vajdů a kovářů, v protikladu ke zmínce o 

jedné skupince romských děvčat). Tyto ženské postavy jsou opět celkově pasivnější než 

mužské a jsou jim vyčleněny role tradičně pojímané jako femininní, naproti tomu muži se 

nacházejí v rolích aktivnějších, tvůrčích, více orientovaných navenek.  

Co se týče hlavních postav, z mužů v tomto příběhu vyniká postava ničivého čaroděje 

Džukly, který se aktivně snaží zničit romský lid a je hlavním hybatelem děje. Ze ženských 

postav pak patří k hlavním dvě a to, pasivní, i když statečná, Čercheň a hvězdná sudička 

s nadpřirozenou mocí, která se v závěru příběhu zjevuje jako deus ex machina a 

zachraňuje situaci. Ostatní postavy jsou pouze vedlejší. Obecně platí, že všechny ženy 

v tomto příběhu, až na výjimku sudičky, která na konci usmrtí čaroděje, jsou pasivní, 

kdežto všichni muži jsou v porovnání s nimi aktivní.  

V záporných rolích se tentokrát vyskytují jen mužské postavy a to konkrétně čaroděj 

Džuklo a králové sousedních zemí. Ostatní muži vystupují jako postavy kladné nebo 
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neutrální. Satan, jenž je v obecném povědomí postavou zápornou, v příběhu vystupuje 

neutrálně. Ženské postavy mají všechny role kladné.  

2.3.2. Kvalitativní analýza 

Hlavní postavy 

Nejčastěji se v pohádce hovoří o Džuklovi, čaroději, který chce zničit romský lid a 

vládnout na jeho území. Džuklo rozumí řeči přírody a zvířat, je mocný a umí čarovat – co 

vyřkne svým mocným hlasem, to se stane. Svou duši upsal ďáblu a díky tomu je schopný 

rozkazovat peklu, které plní všechna jeho přání. Je nenávistný, mstivý a touží po ještě 

větší moci. I když vyžene krále Manušu a jeho lid ze země, hrozí, že jej beztak bude 

pronásledovat celý život. Svým jednáním ohrožuje životy všech ostatních postav 

v příběhu kromě postav nadpřirozených (kouzelné víly a Satana, který je mu nadřazený). 

Když se dozví, že v čele romského lidu stanul nový král jménem Garudo a našel pro svůj 

lid novou zemi, rozhodne se splnit svou hrozbu a zničit tento lid jednou provždy. Je velmi 

panovačný, neúnavný a odhodlaný udělat cokoli, aby dosáhl svého cíle. O jeho podobě 

víme jen to, že, když se přestrojí za panovníka, má vlnité vlasy černé jako noc, světle 

olivovou krásnou tvář a oči bystré jako sokol. Jeho kouzelnou moc demonstruje i fakt že 

se umí se proměnit v supa a zase zpět v člověka. Podobně jako Kal’i nosí černý plášť, 

který i zde symbolizuje temnotu a vyvolává strach. Jakmile spatří Čercheň, ihned pozná, 

že je pod ochranou hvězd a proto se chce zmocnit nejdříve jí. V příběhu vystupuje jako 

nebojácný, odhodlaný čaroděj, který se nebojí ani samotného krále pekla – když s ním 

hovořil „oči mu hořely vzdorovitým ohněm“ (Lacková, 1999:55). Aby se sám vyhnul 

peklu, se Satanem se domluví, že mu přinese duši Čercheně a když Satan zmizí, ještě za 

ním vzdorovitě křičí: „Ne, nepůjdu do tmavého pekla! Zůstanu na zemi. A budu zde 

velkým vládcem!“ (Lacková, 1999:57). Postrádá jakoukoli bázeň a před ničím se nehodlá 

zastavit, což dokazuje výrokem: „Jsem zlý démon. A rozhodl jsem se, že budu této zemi 

vládnout! Nikdo mi v tom nezabrání!“ (Lacková, 1999:58). Je tak krutý, že i příroda se 

proti němu bouří. Což se mu nakonec stane osudným – když unese Čercheň a požaduje 

po ní podepsání pekelného pergamenu, zjeví se v jeskyni hvězdná sudička a do Džukla 

udeří blesk. Na jeho nečistou duši poukazuje i skutečnost, že když zemře, zůstane po 

něm jen loužička páchnoucí vody.  

Hlavní kladnou hrdinkou je mladá Čercheň, o níž věštkyně Ciral’i předpoví, že bude 

krásná jako květ pokrytý rosou a bude pod ochranou hvězd, které budou její druhou 

matkou. Když se narodí, nad její hlavičkou zasvítí čarovný svit a hvězdná sudička24 jí do 

ouška zašeptá kouzelnou věštbu. Se svým bratrem je vychovávána přesně v duchu 

tradičních genderových očekávání - jako malá se učí tancovat, zpívat a hrát na citeru, 
                                                      
24 Hvězdy jsou znamením a nositeli světla; pronikají temnotou a účastní se neustálého zápasu mezi mocnostmi 
světla a temnot (Heniz-Mohr, 1999:72-73).  
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kdežto její bratr Suno se sice také učí hrát na flétnu, ale vedle toho se učí i jezdit na koni 

a zacházet se zbraní. Čercheň vypadá přesně tak, jak jí bylo předpovězeno – je krásná 

jako lupínek květu, v tmavých očích jí jiskří hvězdy a její krása a líbeznost každého 

okouzlí. Protože má Čercheň dobré srdce, je mladá a nevinná, stojí příroda na její straně, 

a když se Džuklo rozhodne, že se jí zmocní, celá příroda se proti němu vzpouzí (listy 

hrozivě šumí, voda v říčce vře, skály pukají atd.). Její duše je čistá a panenská. Zpočátku 

příběhu působí pasivně, křehce a bojácně – když na ní Džuklo přestrojený za krále 

promluví, zalekne se jeho očí a rychle odběhne. Ocitá se v čarodějově moci, proti které 

sama nic nezmůže, čímž se její pasivita ještě prohlubuje a ukazuje se její podřízenost a 

závislost na vyšší moci, která jediná ji může spasit. Na rozdíl od Sillony z předchozí 

pohádky však nepropadá zoufalství a s celou situací se vyrovnává velice statečně. 

V osudové chvíli, kdy jde o budoucnost celého národa, se však čaroději nebojácně podívá 

do očí a statečně dává svůj život všanc výměnou za život lidu a své rodiny. Aby 

zachránila své bližní, je ochotná upsat svou duši peklu a neudělá to jen díky zásahu 

sudičky. Vystupuje zde tedy jako přímý protiklad čaroděje, se všemi kladnými atributy, 

které on postrádá. V závěru pohádky je řečeno, že „Čercheň, jejich jediná a nejdražší 

bytost, se vydala se svým lidem na nekonečnou cestu“ (Lacková, 1999:63). Tato věta by 

se dala vysvětlit dvěma způsoby – buď jednoduše znamená, že se hrdinka při útěku 

připojila k ostatním, nebo by se dala vyložit jako poukaz na skutečnost, že se statečná 

Čercheň díky zkušenosti s čarodějem začala aktivně podílet na řízení svého osudu a stala 

se tou hlavní, která romský lid při jeho putování vede. Která z obou možností je ta 

správná, se bohužel můžeme jen dohadovat, jelikož autorka větu dále nerozvádí.  

Hvězdná víla se v příběhu objevuje dvakrát a je těsně svázána se životem Čercheně. 

Posílají jí hvězdy, aby na Čercheň dávala pozor a chránila ji. Její šaty jsou utkané 

z hvězd, a když se objeví, prostor ozáří jasné světlo (protiklad temnoty, kterou do 

příběhu vnáší čaroděj). Není řečeno, jestli má lidskou podobu - vzhledem k tomu, že nosí 

šaty a je schopná vzít Čercheň do náruče, by se dalo předpokládat, že ano, avšak na 

jiném místě ji čaroděj Džuklo nazve „ubohým světelným stínem“ (Lacková, 1999:61). 

Více o jejím vzhledu pohádka nehovoří. Víla je postavou kladnou s nadpřirozenými 

schopnostmi, které využívá k ochraně hlavní hrdinky. Umí mluvit lidskou řečí a Čercheň 

v poslední chvíli zachrání, vynese ji z temné jeskyně a za cinkotu zvonečků se nechá 

hvězdnou holubicí odnést zpět k obloze.  

Vedlejší a epizodické postavy 

Vedlejší postavy jsou opět poněkud schematické a pohybují se čistě jen v rolích, jež jim 

vymezila společnost, přičemž nikterak nenarušují tradiční genderový řád. Téměř u žádné 

z nich se nedozvídáme nic o jejím vzhledu.  
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Věštkyně Ciral’i žije v táboře panovníka Garudy a umí předpovídat budoucnost podle 

nebeských planet, slunce, měsíce a hvězd a rozumí. Ke Garudovi chová úctu (klaní se, 

když před něj předstoupí) a pro romský lid si přeje jen to nejlepší - prokleje všechny 

případné nepřátele, kteří by chtěli zničit jejich novou zemi. Ciral’i je laskavá a vystupuje 

jako kladná postava. Jako jediná ze zástupu žen v osadě nepláče, když Čercheň a její 

rodina zmizí, neboť od počátku věří v pomoc hvězdné sudičky. Ciral’i jediná svými 

schopnostmi vyniká mezi ostatními ženami ve vedlejších rolích. Královna Phabaj a 

královna Sára jsou obě determinovány především svým vztahem k manželovi. Phabaj se 

v příběhu objeví jen na úplném začátku, kde je o ní řečeno, že vedle toho, že je 

Manušovou ženou, umí zpívat a tancovat. Sára je zobrazena v roli manželky a matky. Jak 

tyto ženy vypadají, jaké mají vlastnosti a co si myslí, se nedozvídáme. Ostatní ženy se 

v příběhu vyskytují jen coby mladá děvčata, která „jako barevné mušky“ (Lacková, 

1999:47) tančí na hudbu hranou muži z tábora a jejichž kráse se žádné jiné na světě 

nevyrovnají; a jako ženy oplakávající rodinu Čercheně na konci příběhu. Tam je řečeno, 

že „Romové bolestně želeli svého panovníka i jeho rodiny. Ženy si zármutkem trhaly 

vlasy“ (Lacková, 1999:59). Z takového vyjádření se zdá, jako by se pod označením 

„Romové“ skrývali opravdu jen muži, kteří sice litují zmizení rodiny, ale nijak se nehroutí. 

Vedle toho ženy, jsou jako skupina odlišná od Romů, zmíněny ve druhé větě, která má 

vystihovat jejich emocionálnost.  

Mužské postavy, ačkoli ve vedlejších rolích jsou vždy představeny jako samostatné 

nezávislé bytosti, které oproti ženám vystupují aktivněji, vykonávají jiné činnosti, mají 

jiné vlastnosti. Manuš je moudrý a má dobré srdce, cení si spravedlnosti, nenávidí závist, 

je dobrým muzikantem a jde mu o blaho jeho země a společně s ostatními muži brání 

svoji zemi jako lvi, čímž nahání ostatním panovníkům strach a hrůzu (za povšimnutí stojí 

jistě i fakt, že v čele jakékoli skupiny vždy stojí muži – králové v čele národa, vajdové 

v čele kočovného kmenu apod.). Ačkoli je Manuš schopným vládcem, proti kouzelným 

silám čaroděje Džukly je bezmocný, což také přiznává a nakazuje lidem opustit rodnou 

zemi a zachránit si životy. Garudo je zmíněn jen letmo, jakožto ten, kdo přebírá Manušův 

úděl a vede romský lid dál. Když najdou neobydlenou zemi, vyšle vajdu Peka s chlapci, 

aby prozkoumali okolí. Jeto tedy on, kdo má po Manušovi hlavní slovo a kdo také 

rozhodne o tom, že se lidé v kraji usadí. Na jeho nadřazenost nad Sárou poukazuje mimo 

jiné i fakt, že nejdříve vajdové postaví stan pro něj a teprve poté postaví stan i pro Sáru 

a jejich syna Suna. O Sunovi se toho také mnoho nedozvíme, krom toho, že se jako 

všichni chlapci v táboře učil jezdit na koni, zacházet se zbraní, šplhat po stromech a hrát 

na hudební nástroje. Všichni muži a chlapci jsou tedy vykresleni za pomoci typicky 

maskulinních znaků. I král pekel, ač je postavou nadpřirozenou, není v tomto výjimkou – 

je rozhodný, autoritativní, dává rozkazy.  

2.3.3. Shrnutí 
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Tato pohádka dětem ukazuje, že zlo bývá po zásluze potrestáno. Všechny postavy, 

včetně těch v hlavních rolích, se ztotožňují s tradičně pojatými genderovými identitami a 

žádná z nich se v tomto příběhu nenachází v pozici, jíž by nějakým způsobem porušovala 

společenský řád. Čaroděj Džuklo zde figuruje sice coby postava záporná, ale ne z toho 

důvodu, že by překračovala hranice maskulinní genderové identity, nýbrž proto, že je 

stylizována do role konkurenta a nepřítele romských vládců a jejich lidu. V pozici 

zachránce se sice výjimečně neobjevuje muž, ale žena, respektive víla, ale tato 

skutečnost je dána pouze jejími nadpřirozenými schopnostmi. Jednotlivé postavy tedy 

jsou vykresleny zcela v souladu se stereotypními genderovými očekáváními a jejich 

vlastnosti a činnosti nedávají mnoho prostoru pro jinou než tradiční interpretaci. 

Částečnou výjimkou by mohla být postava Čercheně, která ač se jeví jako výrazně 

pasivní a podřízená čarodějově moci, v jejímž porovnání je zcela bezmocná, v kontrastu 

s touto pasivitou se u ní však projevuje statečnost a odhodlanost zachránit svou rodinu a 

svůj lid i za cenu vlastního života. V tomto ohledu by se mohla Čercheň stát kladným 

vzorem pro mnohá děvčata. A pokud bychom sdělení v závěru příběhu o tom, že se 

s romským lidem vydává na nekonečnou cestu, interpretovali jako skutečnost, že se ocitá 

v čele tohoto lidu, jako jeho vůdkyně, její atraktivita by se jistě ještě zvýšila. Stala by se 

hrdinkou, jež díky zkušenosti s podřízeností a bezmocností, které by (nebýt sudičky) 

vedly k záhubě, prozřela a poznala, že ačkoli je dívkou, může být odvážná a vzít svůj 

život a život svého lidu do vlastních rukou.   

2.4. Džajana 

Vajda Fal’ak se svou ženou Darou putuje po kraji a jedné noci je zastaví záhadná postava 

a předá jim malé děvčátko, aby jej ochránili. Fal’ak  sice protestuje, ale Dara si děvčátko 

nechá a pojmenuje jej Džajana. Džajana je vychovávána spolu s jejich vlastním synem 

Filípkem a ostatními sourozenci a roste do krásy. Fal’ak ji od první chvíle nemá rád a 

chová se k ní velmi krutě. Posílá ji krást, bije ji, když neposlechne, proklíná ji, když nic 

nepřinese. Filip má Džajanu velmi rád a otce za toto chování nenávidí. Když Fal’ak 

Džajanu nakonec z tábora vyžene, dívka se toulá po kraji a nešťastnou náhodou zapálí 

stoh slámy na poli u vesnice. Obyvatelé vesnice ji považují za žhářku a chtějí jí potrestat. 

V tu chvíli se objevuje statkář Valent, který ji nechá odvézt na statek a ošetřit. I on ji 

však posléze vyžene. Když se Filip v táboře dozví, že Fal’ak Džajanu vyhnal, vydává se jí 

hledat. Po dlouhé cestě narazí na chatrč, v níž žije stařenka, která Džajanu našla a 

postarala se o ni. Pohostí i jeho, Džajanu oblékne do krásných šatů a všichni tři se pak 

spolu vydávají na Valentův statek. Tam statkář zjistí, že Džajana je jeho dcera. Její pravá 

matka zemřela při porodu a on ve svém zármutku chtěl nechat usmrtit i ji, a kdyby ji 

stařenka nedala na vychování k romským lidem, jistě by to udělal. Statkář s Džajanou si 

padnou do náruče a Valent, aby umlčel výčitky svědomí, kvůli tomu, jak se k ní předtím 

zachoval, nechává do romského tábora přivézt několik vozů plných jídla. Když přijedou 
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do tábora, i Fal’ak prosí Džajanu o odpuštění. Nakonec, když Džajana s Filipem vyrostou, 

vezmou se a žijí spolu v lásce na pozemku, který jim daroval Valent. 

2.4.1. Kvantitativní analýza (Tabulka 4) 

V této pohádce se setkáme s celkem sedmi konkrétně pojmenovanými postavami. Oproti 

předchozím pohádkám zde jmenovitě uvedené ženské postavy (Džajana, její nevlastní 

matka Dara, vlastní matka Margareta, hodná stařenka) dokonce početně převyšují 

postavy mužské (vajda Fal’ak, Filípek, statkář Valent) a to v poměru 4:3. Ve vedlejších 

rolích se však opět objevuje větší počet skupin mužských postav (četníci, kupci na trzích, 

chlapi z tábora, hudebníci, kováři, sedláci) a rozdíl oproti ženským postavám ve 

vedlejších rolích (ženy sedláků na poli, ženy na statku, ženy v táboře) je přesně jednou 

takový – celkový poměr je 6:3 ve prospěch mužů. I zde platí pravidlo, že v těchto 

vedlejších rolích mají muži aktivnější role než ženy.  

Mezi hlavní role řadíme šest ze sedmi jmenovitě zmíněných postav a to stejný počet 

mužů a stejný počet žen: vajdu Fal’aka, který vůči Džajaně vystupuje aktivně, bije jí, 

rozkazuje jí a nakonec jí vyhání; postavu jeho ženy Dary, díky níž je malá Džajana 

vychována v romském táboře (ačkoli se na začátku příběhu vzepře Fal’akovi po zbytek 

děje je spíše pasivní, jelikož při vyhnání Džajany pouze pláče a nikterak nezasáhne); 

postavu Džajany, která je silně pasivní, podvolená vůli Fal’aka a musí být zachráněna; 

Filipa, který je postavou aktivní, jelikož se postaví proti Fal’akovi a vydává se Džajanu 

hledat; stařenku, která působí jako aktivní zachránkyně dokonce na dvou místech děje; a 

statkáře Valenta, který je nejmocnějším mužem mimo tábor, činí svobodná rozhodnutí a 

vydává rozkazy, pročež jsem ho také označila za aktivního. Celkový počet aktivních žen 

k aktivním mužům je tedy 2:1 ve prospěch mužů. Nejdůležitější postavu celého příběhu 

je Džajana, podle níž je také příběh pojmenován a jejíž životní příběh pohádka vypráví.  

Jedinou jednoznačně zápornou postavou je Fal’ak. Valent vystupuje v některých situacích 

jako postava záporná (chce nechat zavraždit malou Džajanu, později ji vyhání jakožto 

žhářku ze statku), jindy jako postava kladná (nechá Džajaně ošetřit rány, na konci 

příběhu Džajanu prosí o odpuštění a nechává do romského tábora posílat jídlo, Džajaně 

s Filipem daruje půdu), ale celkově působí spíše jako kladná postava s dobrým srdcem. 

Ostatní postavy jsou kladné, či neutrální.  

2.4.2. Kvalitativní analýza 

Hlavní postavy 

Džajana, podle které je příběh pojmenován, je nejdůležitější postavou pohádky. Jedná se 

o dceru statkáře Valenty vychovávanou romskou rodinou vajdy Fal’aka a jeho ženy Dary. 
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Džajana krásně zpívá a tancuje a umí rozveselit celý tábor. Ačkoli není romského původu, 

jako všechny doposud popsané mladé hlavní hrdinky je velice krásná – má světlé 

kučeravé vlasy a tmavé oči, jež září jako diamanty. „Tak krásnou dívčinu svět ještě 

neviděl!“ (Lacková, 1999:71). Fal’ak o ní však říká, že je to „nečistá síla“ a že „její krása 

nemůže být z tohoto světa“ (Lacková, 1999:71). Tvrdí, že přinese všem neštěstí a od 

počátku byl proti tomu si ji nechat. Podle toho se k ní také chová. Ačkoli se proti tomu 

Džajana vzpouzí, podléhá jeho tvrdé výchově a je vůči němu bezmocná. Nutí ji krást a 

bije ji, když nic nepřinese. Když se jí snaží pomáhat její nevlastní bratr Filip, Fal’ak se 

rozzuří ještě více. Džajana je křehká a citlivá a kvůli Fal’akovi často pláče. Protože se jej 

bojí, nemá jinou možnost než se mu podvolit. Pomoci jí není schopná ani její nevlastní 

matka Dara, která má sice dobré srdce, ale Fal’akově vůli se neodváží vzdorovat. Jediné, 

čím Džajaně pomůže je, že ji naučí, jak zakroutit slepici krkem tak, aby ani nepípla, aby 

Džajana mohla chodit krást sama a nebyla chycena. Džajana, Filip i Dara jsou tedy 

všichni podřízeni Fal’akovi, který zde figuruje coby hlava rodiny a tábora. Je zde zobrazen 

tradiční model romské rodiny (viz. Dřímal in Nosál, 2004), jenž je postaven na autoritě 

otce, který má hlavní slovo a všichni ostatní, včetně manželky jsou mu podřízeni. On má 

rozhodovací právo, on jediný má moc a může použít jakýchkoli prostředků k tomu, aby si 

vynutil poslušnost.  

Ubohá Džajana je postavou pasivní, nesvobodnou a výrazně submisivní, jelikož není 

schopna se vzepřít svému osudu, nechává si líbit bití, urážky a ponížení. Nejprve je 

v moci Fal’aka. Když ji vyžene, ocitá se v moci sedláků, potažmo statkáře Valenta. Když 

ji vyžene i ten, toulá se bezcílně krajem, dokud ji nenajde stařenka, která se jí ujme. 

Proti žádnému rozhodnutí neprotestuje, maximálně pláče, a svůj osud mlčky přijímá. 

V závěru příběhu se dokonce nechá odvést stařenkou zpět na velkostatek, ačkoli dobře 

ví, jakým způsobem ji odtud lidé vyhnali.  

Džajanina nevlastní matka Dara je také postavou pasivní, podřízenou Fal’akovi. Je opět 

charakterizována zejména svým vztahem k Fal’akovi - jakožto jeho manželka a matka 

jeho dětí. O jejím vzhledu či schopnostech toho proto moc nevíme, kromě toho, že umí 

věštit. Ačkoli zpočátku příběhu se svému muži vzepře, když se rozhodne nechat si 

děťátko i přes jeho protesty, později se proti němu nijak výrazně nevzpírá, a to ani 

tehdy, kdy Fal’ak Džajanu bičem šlehá do krve. Ve chvíli, kdy Fal’ak prozradí, že Džajana 

není jejich vlastní dítě, sice zvolá „Džajana je naše! Je to moje dcera!“ (Lacková, 

1999:73), ale více jak na výkřik se většinou nezmůže. Když Fal’ak Džajanu vyžene, Dara 

plačky chodí po táboře a Fal’aka proklíná, ale nakonec si vyčerpaná sedne k ohni a na 

znamení bolesti a smutku si rozpustí vlasy a bezradně hledí do plamenů. Se situací není 

schopná nic udělat, ani proti ní nijak bojovat, nebo Fal’aka potrestat. Naopak, když 

sděluje zprávu Filipovi, interpretuje ji dokonce, ne jako vyhnání Džajany Fal’akem, ale 

jako její dobrovolný útěk. Toto chování by se dalo interpretovat jako důsledek 
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skutečnosti, že Dara přijala tradiční genderový řád se vším všudy a na skutečnost nazírá 

skrze stejná schémata vnímání a hodnocení jako její manžel (Bourdie, 2000) - nadřazený 

vztah Fal’aka tedy chápe jako zcela normální a když Fal’ak Džajanu vyhání a ona utíká, 

může Dara předpokládat, že stejně jako se mu podvolila ona, měla by se mu podvolit i 

Džajana. Podle toho pak celou situaci vyhodnocuje. Když se Filípek vydá Džajanu hledat, 

zmůže se Dara jen na to, aby se za ně modlila.  

Stařenka, která Džajaně dvakrát zachránila život je naproti Daře a Džajaně postavou 

aktivní, jelikož nenechá nic náhodě a o dívku se postará. Rozhodně není submisivní, 

jelikož bere záležitosti do svých rukou a není nikomu podřízena. Nejprve Džajanu přivádí 

do romského tábora, aby ji zachránila před zabitím, a posléze se jí ujímá v lese, kde 

dívka bloudí, dává jí najíst, ošetří ji a věnuje jí krásné šaty. Také ji odveze na 

velkostatek, kde sdělí Valentovi, že se jedná o jeho dceru. O její postavě však víme jen 

málo – je ve vysokém věku, má hůl, o kterou se může opírat, vrásčitou tvář a laskavé 

zářící oči. Ačkoli Filípek ji nezná, ona jej okamžitě poznává a sděluje mu, že na něj již 

dlouho čeká. Přestože bydlí v chatrči daleko od ostatních lidí, má u sebe krásné šaty pro 

Džajanu i Filipa a dokonce má kočár, kterým je nechá odvézt na statek. V příběhu 

stařenka působí jako kladná síla, která zachraňuje situaci a díky jejíž pomoci se vše 

vyřeší a dospěje ke šťastnému konci. Když jí na konci příběhu chce Valent poděkovat, 

záhadně mizí. Není vyloučeno, že je obdařena nějakou nadpřirozenou mocí.  

Vajda Fal’ak v příběhu vystupuje jako jediná skutečně záporná postava – je nenávistný, 

umí být velmi krutý, často zuřivý a nesmlouvavý. Ačkoli na konci svých činů lituje a aby 

přemohl výčitky svědomí, prosí Džajanu o odpuštění, zpočátku ji pokládá za lhářku a bije 

ji hlava nehlava, jak se mu zlíbí. Vůbec nebere na vědomí, že by mohla mluvit pravdu. 

Džajanina slova pro něj tedy opět, podobně jako u jiných hrdinek, nemají žádnou váhu. 

Fal’ak se živí prodejem koní a říká se o něm, že je velmi šikovný, má mnoho rozumu a 

dokáže obelhat každého kupce. Je ale velmi pověrčivý a proto Džajanu nechce přijmout 

za svou dceru. Vidí v ní hrozbu pro celou rodinu. Ačkoli chce být nejen šikovným, ale i 

dobrým a spravedlivým vajdou, k Džajaně je až neúměrně krutý, bije jí bičem, dokonce jí 

vyhrožuje smrtí, a nakonec ji z tábora vyžene. Několikrát zdůrazní, že Džajana nepochází 

z jeho krve. Díky tomu by se jeho nenávist k ní (v případě, že by po něm měla co dědit) 

dala vykládat jako snaha o zabezpečení toho, aby veškerý nashromážděný majetek 

zůstal v rodině určené pokrevním příbuzenstvím. To, že je vajdou by napovídalo, že přeci 

jen nějaký majetek má, avšak o jeho majetkových poměrech není v příběhu ani slova, a 

proto se nedá říci, zda je tento výklad relevantní. Fal’ak je také velmi pyšný, vědomý si 

své vlastní hodnoty a moci a nerad přiznává svou chybu – když vyžene Džajanu a ostatní 

z tábora na něj vyčítavě hledí, rozzuří se a vzkřikne: „Čerti! Jsem přece váš vajda! Nebo 

ne? Kdo tu rozkazuje? Džajana byla moje dcera. Komu je co do toho, že jsem ji vyhnal?“ 

(Lacková, 1999:77). Je to také on, kdo má hlavní slovo v táboře a rozhoduje o tom, co 
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s lidmi bude – na konci příběhu chce statkář lidem z tábora darovat zem, ale Fal’ak 

rozhodne, že budou kočovat dál.  

Filípek je od počátku příběhu uváděn jako ten, kdo je Džajaně nejblíže a má ji nejradši. 

Je velice obětavý, má dobré srdce a v táboře vajdy Fal’aka působí jako její opora - když 

se Džajana bojí krást, dokonce tajně krade místo ní, aby nebyla bita, že nic nepřinesla. 

Neustále je jí nablízku a má ji velmi rád. Je postavou kladnou a aktivní, protože se všemi 

možnými způsoby zasazuje o dobro Džajany, ačkoli proti Fal’akovi toho zpočátku také 

mnoho nezmůže. Nicméně, na rozdíl od Dary, proti jeho chování velmi rázně protestuje. 

Ačkoli se jedná o malého chlapce, když Fal’ak Džajanu bije, vrhne se k němu, vytrhne 

mu bič z ruky a vzlyká „Otče, proklínám tě!“ (Lacková, 1999:71). Od té chvíle k Džajaně 

zahoří ještě větší láskou a přísahá, že ji bude chránit nejen vlastním tělem, ale i vlastním 

životem. Je tedy ochoten se pro ni zcela obětovat. Když ji Fal’ak vyžene, neváhá a 

okamžitě se ji vydává hledat. Přestože je jednoznačně postavou aktivní, vůči stařence se 

chová pasivně a s pokorou se řídí vším, co mu nařídí (např. mu nakazuje, aby zůstal 

v kočáře před statkem, zatímco Džajanu vede dovnitř). To může být dáno dvěma 

okolnostmi – jednak tím, že je Filípek stále ještě dítětem a stařenka vůči němu vystupuje 

v roli dospělé osoby. A jednak tím, že ačkoli stařenka pravděpodobně není Romka 

(Valentovi říká „Já jsem je [děvčátko, tj. malou Džajanu] zachránila. Vychovali vám ji ve 

svém táboře Romové“ (Lacková, 1999:81)), Filípek byl vychován v úctě k rodičům a 

nejspíše byl v duchu tradičních hodnot romského lidu naučen i respektu a úctě ke starším 

ženám, o níž hovoří Svatava Urbanová (2004). Jelikož má dobré srdce, toto uznání by 

pravděpodobně nevztahoval pouze na Romky, ale na ženy obecně. Ačkoli Džajanu 

nezachránil on, ale stařenka, jako mladá kladná mužská postava splňuje všechny atributy 

hrdiny a v závěru příběhu si Džajanu bere za ženu.  

Statkář Valent má z hlavních postav nejméně výraznou roli. O jeho vzhledu víme pouze 

to, že má modré oči. Nejspíše je velmi bohatý, jelikož chodí nastrojený a jezdí na 

parádním grošovaném koni. Má moc udělovat rozkazy lidem a na statku má mnoho 

sloužících. Nejspíše má důležitou funkci, neboť je vyobrazen, mimo jiné, jak sedí u stolu 

a probírá se ve spisech. V příběhu se poprvé objevuje ve chvíli, kdy malá Džajana zapálí 

stoh slámy a pak je popálená lynčována vesnickým davem. Džajanu nazývá žhářkou, ale 

nechává ji odvézt na statek, kde přikáže ženám, aby ji ošetřily a daly jí najíst. Ačkoli se 

zdá být jejím utrpením dojatý, ani k dívce nepromluví a nechá ji vyhnat z vesnice. Když 

se však s Džajanou setká podruhé, již jako s vlastní dcerou, projevuje takovou lítost, že 

se dokonce „bolestně rozplakal, div, že mu hruď nepukla žalem“ (Lacková, 1999:81). 

Ačkoli chtěl malou Džajanu nechat usmrtit, činil tak z hluboké bolesti a žalu nad ztrátou 

milované ženy. Nyní Džajanu vroucně objímá a prosí ji o odpuštění. Přiznává, že svého 

činu již dávno litoval a celý život žil v zármutku a bolesti. Z vděčnosti pak posílá do 
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romského tábora vozy plné jídla a chce romským lidem věnovat půdu k usazení. Celkově 

je tedy postavou spíše kladnou, s dobrým srdcem.  

Vedlejší a epizodické postavy 

Z vedlejších rolí je vlastním jménem označena pouze Džajanina pravá matka, Margareta, 

jež zemřela záhy po jejím porodu. Kromě toho, že byla statkářovou manželkou a 

Džajaninou matkou, a že Džajana zdědila její krásu, o ní však nevíme vůbec nic. Ostatní 

ženy již jmény označeny nejsou a vyskytují se opět v tradičně femininních rolích - na 

statku ošetřují a omývají Džajanu; v romském táboře jsou vyobrazeny jako ty, které na 

Fal’aka po vyhnání Džajany emotivně křičí (v protikladu k racionálně vyobrazeným 

mužům, kteří „se zachmuřeně stáhli ke koním“ (Lacková, 1999:77)); ženy sedláků na 

poli obstoupí Džajanu a prohlížejí si jí, zatímco muži vedle nich hasí oheň, či hlídají, aby 

se nerozšířil dál. Na této situaci je zajímavý je i fakt, že Džajanu u potoka najde sedlák a 

zatímco on se vyjadřuje k tomu, co by se s ní mělo udělat („Tak, co? Hodíme jí do ohně? 

Upalme ji, jako se kdysi upalovaly čarodějnice!“ (Lacková, 1999:75)), okolo stojící ženy, 

které se k nim dvěma seběhly, komentují její vzhled („Musela být pěkná, nestoudnice! 

Ale Cikáni přinášejí jenom neštěstí!“ (Lacková, 1999:75)), ale k tomu, jak s ní naložit se 

vůbec nevyjadřují. Zdá se tedy, že zde jde opět o rozhodnutí mužů, do něhož ženy 

nezasahují.  

Muži jsou opět zobrazeni při činnostech orientovaných navenek, na vnější sféru 

společnosti, při výkonu svého povolání – setkáme se zde s četníky, kupci, sedláky, kováři 

a hudebníky. Jak už vyplývá z předchozího odstavce, jejich role jsou v porovnání se 

ženami aktivnější a jsou celkově činorodější. Muži z romského tábora odcházejí do vesnic 

kupovat koně a Filípek je poslán s nimi, aby se přiučil řemeslu. Naproti tomu, ženy 

opouštějí tábor tehdy, jdou-li shánět jídlo (na trh/krást slepice). Zdá se tedy, že romské 

ženy jsou tradičně orientované na domácí prostředí a péči o rodinu, jelikož obstarávají 

potravu, kdežto muži se pohybují ve veřejném prostoru a vykonávají povolání, učí se 

řemeslu apod.  

2.4.3.Shrnutí 

Džajana je submisivní, bezmocná, pasivně přijímá vlastní osud. Dara je podřízena svému 

manželovi a žije ve shodě s genderovým řádem. Občas si sice dovolí mírně protestovat, 

ale nijak výrazně, většinou jen slovními výroky. Všechny ženy jsou tedy vykresleny velmi 

tradičně za pomoci obecně známých stereotypů, jež se k feminitě vážou. Jediná žena, 

která se z tohoto modelu vymyká, je hodná stařenka. Ta je svobodnou osobou, která na 

nikom závislá není, může se samostatně rozhodovat a působí v příběhu podobně jako 

hvězdná sudička z Čercheně. Z pohledu genderové analýzy představuje pro děti kladný 

vzor. I přesto se s ní však budou malá děvčátka nejspíše identifikovat jen velmi obtížně, 
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jelikož je jednak zdůrazněn její pokročilý věk, a jednak může Džajaně pomoci zejména 

díky svým nadpřirozeným schopnostem (či díky mnoha šťastným náhodám) a nikde není 

řečeno, že by to dokázala i v případě, kdyby tyto schopnosti neměla (repsektive neměla 

takové štěstí, aby Džajanu a Filipa v lese našla, měla u sebe zrovna krásné šaty, které 

jim padnou apod.). Mužské role (zejména ty, objevující se v pozadí příběhu) jsou také 

obtěžkány mnoha stereotypy. Vajda Fal’ak a statkář Valent jsou typickými příklady 

patriarchů. Navíc, jsou to opět oni, muži, kdo mají ve společnosti největší moc (vajda 

v táboře, statkář ve vesnici). Kladně však na obou postavách oceňuji jejich schopnost 

uznat na konci příběhu svou chybu, a ačkoli se jedná o starší muže, poprosit mladou 

dívku (a v případě vajdy i jemu za normálních okolností podřízené lidi) o odpuštění. 

Valent, ačkoli se zpočátku tváří nepřístupně, dokonce v závěru velmi výrazně projevuje 

city a pláče, čímž boří stereotyp, že dospělí silní muži nikdy nepláčou a své city skrývají.  

2.5. Hrdinný Sap a krásná Ilona 

Skupinka kočovných Romů a Romek v čele s vajdou Khamem a jeho ženou Dori přicestují 

do země, jejíž císařovna chce romský lid asimilovat a začlenit do bílé společnosti. Snaží 

se toho dosáhnout mimo jiné i tím, že odebírá romské děti jejich původním rodičům a 

dává je na vychování sedlákům. Dori s Khamem mají již jen jediného syna Sapa. Když 

jejich vůz přepadnou panduři, Sap utíká a schovává se v lese, kde narazí na stařenu 

Šil’al’i, která se jej ujme. Stařena je obdařena kouzelnou mocí, prokleje císařovnu a 

vyčaruje Sapovi košili, která jej umí učinit neviditelným. Šil’al’iným zájmem je záchrana a 

zachování romského rodu. Nejprve posílá Sapa zachránit dceru kováře Ilonu. To se 

Sapovi podaří a když Ilonu přivede zpátky k věštkyni, ta jí předá svou kouzelnou moc a 

pověří oba záchranou romských dětí. Nato stařenka umírá a svou duši věnuje Iloně, která 

má nadále nést její touhu po zachování romského rodu. Ilona se Sapem za pomoci 

neviditelné košile odebírají romské děti z náhradních rodin a vracejí je zpět jejich pravým 

otcům a matkám. Protože se však Iloně stýská po otci, rozhodne se za ním jít, ačkoli ji 

Sap varuje, že je to nebezpečné a může být chycena pandury. Ilona ho neposlechne, je 

chycena, a kdyby ji Sap nezachránil, byla by zavřena do žaláře. Když Ilona se Sapem 

navrátí všechny děti do jejich pravých rodin, začnou se proti zákonu císařovny bouřit i 

lidé ve vesnici a rozhněvaná císařovna nakonec nařízení ruší. Romští lidé oslavují Ilonu a 

Sapa jako osvoboditele romského lidu a příběh končí jejich svatbou.  

2.5.1. Kvantitativní analýza (Tabulka 5) 

V pohádce se vyskytuje celkem devět postav s vlastním jménem či označením, z čehož 

čtyři postavy jsou ženské (císařovna, Sapova matka Dori, věštkyně Šil’al’i, Ilona) a pět 

mužských (vajda Kham, Sap, kovář Kok, vajda Peko, pan Župan). Vedle toho se setkáme 

se třemi skupinkami mužů (panduři, sedláci, zesnulí bratři Sapa) a jednou skupinkou žen 

(Romky z tábora vajdy Peka), které slouží k dokreslení děje a mají vedlejší úlohu. Počet 
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mužů a žen uvedených jmenovitě je tedy téměř vyrovnaný, ale stejně jako ve většině 

předchozích pohádek, i zde se vyskytuje větší počet skupin mužských postav oproti 

skupinám žen a to v poměru 3:1.  

Hlavní role v příběhu náleží Iloně, Sapovi a kouzelné stařence Šil’al’i. Poměr mužů a žen 

v hlavních rolích je tedy oproti celkovému počtu mužů a žen přikloněn na stranu žen a to 

v poměru 2:1 v jejich prospěch. I nejdůležitější postava celého příběhu je ženského 

pohlaví a je jí věštkyně Šil’al’i. Ta Sapovi zprvu poskytuje útočiště, následně ho obdaří 

kouzelnou košilí, bez níž by nebyl schopen uspět, a nakonec je to ona, kdo určuje spád 

příběhu a říká Sapovi, a posléze i Iloně, co mají dělat.  

Všechny hlavní postavy příběhu mají kladnou úlohu. Negativně zde vystupuje císařovna, 

pan župan a panduři plnící její rozkazy, a také sedláci, kteří ačkoli se v průběhu děje 

nijak výrazně neprojevují a na konci pohádky dokonce požadují zrušení zákona, jsou 

vykresleni negativně, jelikož symbolizují bílou majoritní společnost, která usiluje o 

asimilaci romského lidu. Je třeba upozornit na to, že u termínu „sedláci“ (Lacková, 

1999:101) se nejspíše opět jedná o generické maskulinum a autorka měla na mysli nejen 

sedláky, ale i selky, a vůbec nejspíše celý vesnický lid jako celek.  

Jako aktivní prvek v příběhu vystupuje zejména věštkyně Šil’al’i, Sap a ve druhé polovině 

pohádky i Ilona, ačkoli ta se zprvu jevila jako pasivní, když byla před pandury 

zachráněna bez vlastního přičinění. Císařovna a Župan do děje výrazně nezasahují, ale 

mají moc udělovat rozkazy a proto jsou také spíše aktivními postavami. Panduři rozkazy 

nejen pasivně vykonávají, ale aktivně se angažují do hledání romských dětí. Naproti 

tomu Kham a Dori, kovář Kok i vajda Peko jsou postavami pasivními, stejně jako ženy 

v táboře vajdy Peka, které sice naříkají nad ztrátou svých dětí, ale jsou bezmocné cokoli 

proti tomu udělat. Celkový poměr aktivních postav s vlastním označením by tedy byl 3:2 

ve prospěch žen.  

2.5.2. Kvalitativní analýza 

Hlavní postavy 

Nejdůležitější postavou příběhu je věštkyně Šil’al’i. Ačkoli je kladnou hrdinkou, Sapovi na 

první pohled nahání hrůzu, jelikož je stará, má rozcuchané vlasy a je oděná v 

roztrhaných starých hadrech. Aby před ní Sap přestal utíkat, musí mu výslovně sdělit, že 

není zlá ježibaba a nemusí se jí bát. I přesto však trvá, než jí Sap začne důvěřovat. 

Ačkoli má podobnou roli jako stařenka z pohádky o Džajaně, na první pohled působí 

značně strašidelně, ačkoli se od ní pravděpodobně liší pouze tím, že není učesaná a její 

šaty jsou roztrhané. Na rozdíl od ní je také nazývána stařenou a nikoli stařenkou. Tato 

situace působí, jako by hlavním rozdílem, který určuje, zdali se bude jednat o laskavou 
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stařenku, nebo „jen“ kladnou postavu stařeny, byl upravený vzhled (obvykle spojovaný s 

krásou). Ačkoli u stařenky z Džajany není přímo řečeno, že má kouzelnou moc, u jiných 

to zmíněno je (např. věštkyně Ciral’i z pohádky o Čercheni) a přesto působí od začátku 

jako ženy laskavé. Zdá se, že spojení stáří a neupraveného zevnějšku s kouzelnými 

schopnostmi evokuje nebezpečí a zlo (či přinejmenším nabádá k ostražitosti), kdežto 

stáří a upravený (tj. hezký) vzhled ve spojení s kouzelnou mocí již předem odkazuje k 

dobrým skutkům a milé povaze. Pokud by tato interpretace byla správná, znamenalo by 

to, že krása je osudovým atributem nejen pro mladé dívky, pro něž je hlavním klíčem 

k úspěchu (viz. Jarkovská, Navrátilová, 2004), ale i pro ženy starší, u kterých rozhoduje 

o tom, zdali bude postava posuzována na první pohled kladně, či záporně.  

Šil’al’i bydlí v bídné chatrči schoulené v trní a bodláčí. Její povaha je však velice laskavá. 

Touží po tom, aby romský lid přežil a mohl žít v míru a lásce. Podobně jako stařenka 

z Džajany, i ona Sapa zná již dávno předtím, než jej potká. Mezi její schopnosti patří i 

umění čarovat. O Sapa se postará, dá mu najíst a vyčaruje mu kouzelnou košili, do které 

když se oblékne, stane se neviditelným. Šil’al’i je jednoznačně kladnou postavou, která 

má opět úctu u Sapa, jelikož ten ji nechá, aby vedla jeho kroky. Ona je tou hlavní, která 

jej zprvu zachrání, říká mu, co má udělat a nakonec jemu a Iloně předá své poselství, 

které bude určovat jejich budoucí jednání. Ačkoli je postavou kladnou, ve chvíli kdy 

čaruje a proklíná císařovnu, je vyobrazena nanejvýš hrozivě – v jejích očích, zahoří 

divoký oheň, rozpustí si vlasy, skloní hlavu až k zemi a promluví podivně změněným 

hlasem: „Duchové, splňte mou kletbu! Proklínám zlou císařovnu! Nechť pro svoji 

zaslepenost nenajde na zemi klid! Nechť žal a slzy, které způsobuje romským matkám a 

dětem, padnou na její hlavu. Ať ji spálí slunce a nechť ji pohltí zem!…“ (Lacková, 

1999:89). Tím se ještě více posiluje ona ostražitost, kterou od začátku její vyobrazení 

vyvolává25. Přesto, jak působí, je velice milá a když Sapa posílá zachránit Ilonu, něžně jej 

hladí po kučerách a přeje mu štěstí. Iloně věnuje laskavá věštkyně svůj budoucí život, 

aby dál nesla její touhu po záchraně romského lidu. Hypotézu o vlivu vnějšího vzhledu na 

to, zda ženská postava s nadpřirozenými schopnostmi působí kladně či záporně by 

potvrzovala i skutečnost, že když Sap přivede Ilonu, má Šil’al’i jindy rozcuchané vlasy 

hladce učesané a je zobrazována jednoznačně kladně – její oči jsou laskavé a moudré, 

ona se usmívá, a když se její duše spojí s duší Ilony, oba za ní hledí s dojetím a se slzami 

v očích. Když umírá, promění se v plamen26 a vznese se k obloze.  

                                                      
25 Naproti tomu zmíněná Ciral’i také proklíná případné nepřátele: „Proklínám nepřátele, kteří by chtěli zničit naši 
novou zemi! Ať je spálí pekelný oheň a pohltí je zem!“ (Lacková, 1999:51), ale strašidelně vyobrazena není, 
ačkoli používá i podobný slovník. 
26 Oheň je jedním ze základních symbolů a to jak ve spojení s dobrem, tak ve spojení se zlem. Jelikož se 
objevuje v souvislosti se Šil’al’iným odchodem na nebesa, je zde zobrazen ve své kladné poloze, v níž se dá 
vykládat jako osvětlující, očistný, obnovující a oplodňující (Heinz-Mohr, 1999:182). Proto není pochyb, že ačkoli 
byla Šil’al’i zprvu znázorněna poněkud ambivalentně, její duše byla ve skutečnosti čistá a laskavá.  
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Sap je hlavním mužským hrdinou příběhu a je vyobrazen jako citlivý (pláče ze stesku po 

rodičích), ale přesto statečný chlapec. O jeho podobě příběh nehovoří. Víme pouze to, že 

má kučeravé vlasy. Nebýt věštkyně Šil’al’i ztvárňoval by klasického vysvoboditele (ač je 

nejspíše stále ještě v dětském věku) – již v názvu pohádky je charakterizován jako 

hrdinný (v protikladu k Iloně, jejíž hlavní vlastností je krása). Jakmile pochopí, že 

věštkyně je opravdu moudrá, do jeho srdce vstoupí veliká hrdost, že si vybrala zrovna 

jeho. Od té chvíle je odhodlán udělat vše, co mu přikáže. Nebojácně se vydává hledat 

kováře Koka a jeho dceru Ilonu, ačkoli je hladový a vyčerpaný, odmítá pozvání od vajdy 

Peka a jde cestou dál, rovnou za nimi. Přestože je na něj kovář zprvu hrubý (ve snaze 

uchránit svou dceru), nezalekne se a Ilonu si sám zavolá. Jakmile ji spatří, je omámen 

její krásou. Ilonu zachrání před únosem a kováře Koka před výpraskem od pandurů. 

Spolu s ní pak putuje po kraji a zachraňuje romské děti, které vrací jejich pravým 

rodinám, přesně tak, jak si to přála věštkyně. Je za každou cenu odhodlaný dostát svému 

slibu, který dal Šil’al’i. Je také prozíravý a když se Ilona vydá za otcem, tajně ji 

následuje, jako by tušil, že se jí něco stane. A má pravdu - protože si od něj Ilona 

nenechá poradit, chytí jí panduři, a on ji musí zachraňovat ještě podruhé. Dvakrát tedy 

vůči ní v příběhu vystoupí jako vysvoboditel, jako statečný hrdina a zachránce, který se 

nenechá ničím odradit. V závěru příběhu se pak s vyvolenou Ilonou ožení.  

Ilona je jako všechny hlavní hrdinky především velice krásná. Ačkoli není přesně popsán 

její vzhled, jakmile ji Sap spatřil, nad její krásou oněměl. Není postavou zcela 

samostatnou, jelikož je nucena nechat se dvakrát zachránit Sapem. Bez jeho pomoci by 

se ani nestala vyvolenou a její duše by se nespojila s duší věštkyně. Podruhé je přitom 

Sapem výslovně varována, ať se za svým otcem nevrací, že ji panduři mohou chytit – má 

však svou vlastní hlavu a Sapa neposlouchá, čímž se dostane do problémů a on jako 

správný hrdina ji pak musí vysvobodit. Na druhou stranu je sama velice odvážná a 

společně se Sapem se ochotně a odhodlaně pouští do záchrany dětí. Když hovoří se 

župním pánem, nezalekne se jeho křiku, statečně mu vzdoruje a při výslechu nic 

neprozradí.  

Vedlejší a epizodické postavy 

Mezi vedlejšími postavami je zajímavá zejména postava císařovny. Je to postava 

záporná, ale jako jediná v celé knize se nachází v přední vedoucí úloze – stojí dokonce 

v čele celého státu. Ve svých rukách drží skutečnou moc, je svobodná a může se sama 

rozhodovat a sama aktivně jednat. Tato skutečnost je dána tím, že má symbolizovat 

římskou císařovnu a habsburskou panovnici Marii Terezii. Ta nejprve vůči romskému lidu 

pokračovala ve tvrdé represivní politice, ovšem v letech 1761 a 1773 vydala nařízení, 

které mělo za úkol Romy a Romky asimilovat. Měli se z nich stát tzv. Neubauer / Új-

Magyar (tzn. novosedláci (a novoselky) / noví Maďaři a Maďarky), měli dostat půdu, 
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přijmout křesťanské jméno, pod hrozbou trestu nesměli používat vlastní jazyk, uzavírat 

mezi sebou sňatky a děti jim byly odebírány a dávány na výchovu do vesnic k sedlákům 

a selkám (Mann, 2000:11). Tato pohádka tedy děti seznamuje se skutečnou historií 

romského národa. Císařovna zde figuruje v negativní roli, jako krutá osoba vydávající 

nerozumná opatření, která romskému lidu způsobují žal, bolest a utrpení. O jejím 

vzhledu se nehovoří. Na konci příběhu sice zákon zruší, ale nikoli proto, že by se jí 

romského lidu zželelo, či by její postava jiným způsobem přešla do kladné polohy, ale 

proto, že je k tomu donucena stížnostmi svých poddaných.  

Sapova matka Dori je postavou, která se stejně jako její manžel Kham, objeví na začátku 

příběhu a v průběhu děje se pak již nijak neprojevuje. Z pandurů má strach, nicméně je 

odhodlaná bránit své dítě stůj co stůl („Kdo by se ho jen dotkl, tomu vydrápe oči!“ 

(Lacková, 1999:85)). Oproti Khamovi (který na pandury rázně křičí) se však chová 

emocionálně (běduje tak, až je pandury označena za ježibabu, která vyje). Romky 

z tábora vajdy Peka jsou zobrazeny pasivně sedící u vozů, jak si v zoufalství ze ztráty 

svých dětí trhají vlasy, zatímco se z jejich osady ozývají vzlyky a pláč.  

Vajda Peko je vůdcem osady, Sapa objeví v křoví, nabízí mu útočiště, a když ten odmítá, 

dává mu jídlo na cestu a ukazuje mu, kudy se dostane za kovářem Kokem. Kovář je, 

ačkoli se projevuje jako rázný muž, postavou pasivní, která není schopna bránit se proti 

pandurům a dokonce je před nimi zachráněna mladým chlapcem. Naproti tomu pan 

župan vystupuje jako aktivní postava, která má moc vydávat rozhodnutí a rozkazovat 

jiným lidem. Stejně jako Sap, i jemu Ilonina krása učarovala. Přesto se však k ní chová 

hrubě a neúprosně ji nechává odvést do vězení. Panduři jsou zobrazeni několikrát, vždy 

jak prohledávají romská obydlí a pátrají po dětech, jež by mohli odebrat. Jsou hrubí, 

rozkazovační a chovají se nadřazeně nejen k ženám a dětem, ale i k mužům. Tato 

nadřazenost vyplývá z jejich společenského postavení a odpovídá tradičnímu 

generovému uspořádání společnosti, v níž jsou mocní muži bílé barvy pleti nadřazeni 

nejen ženám, ale i všem ostatním mužům, zejména těm, u nichž se znevýhodnění 

z důvodu nižší mocenské pozice prolíná ještě s jinou formou znevýhodnění (Renzetti, 

Curran, 2005). Panduři i župní pán, počínaní císařovny hájí a za jejím nařízením spatřují 

dobrý úmysl (viz výroky „Císařovna z vás chce udělat lidi.“ (Lacková, 1999:85), „Vždyť 

naše císařovna chce pro vás jen dobré!“ (Lacková, 1999:87), „Císařovna vám dává svoje 

srdce i duši…“ (Lacková, 1999:99), či „Nechápete dobrotu naší císařovny?“ (Lacková, 

1999:101)). Proto jsou i oni postavami zápornými. Záporně v příběhu vystupují i sedláci, 

a to proto, že sice proti zákonu protestují, ale nedělají to ze sympatií k romskému lidu, 

nýbrž kvůli svému vlastnímu pohodlí. Poslední skupinou, která se v pohádce objevuje 

jsou zesnulí bratři Sapa, o kterých ale nevíme nic kromě toho, že zemřeli zimou a 

hladem.  
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2.5.3.Shrnutí 

V této pohádce mne zaujala především postava věštkyně Šil’al’i, která je sice kladná, ale 

zároveň je zobrazena poněkud děsivě. Při porovnání se stařenku z příběhu o Džajaně to 

vypadá, že autorka zde uplatňuje stereotyp, že krása (resp. upravený vzhled) ve spojení 

s kouzelnou mocí evokuje dobré vlastnosti, kdežto ošklivost (neupravený vzhled) v témže 

spojení evokuje zlo. Také, jako v ostatních pohádkách v knize, i zde je věštkyně ve 

starším věku. Na druhou stranu je chvályhodné, že aktivně zasahuje do děje, jé 

svobodná a není nikomu podřízena. Císařovna se také vymyká tradičním genderovým 

očekáváním a velmi kladně hodnotím, že je zobrazena jako vládkyně celé země. Ovšem 

je tomu tak proto, že reprezentuje skutečnou historickou osobnost, nikoli proto, že by 

autorka dbala na genderovou vyváženost příběhů. Ani jedna z nich nadto pro dívky není 

ideálním vzorem – císařovna pro svou negativní roli, věštkyně pro svůj věk a kouzelné 

schopnosti. Postavu Ilony hodnotím na jednu stranu velmi kladně, neboť se jako mladá, 

kladná a aktivní ženská postava, která má podíl na záchraně všech dětí a tedy 

osvobození romského lidu (výslovně je zmíněno, že děti zachraňují se Sapem spolu a 

nikoli například, že Sapa jen doprovází), může stát výborným vzorem malým čtenářkám. 

Na druhou stranu, na mne pohádka působí, jako by se autorka snažila i přes její 

statečnou a aktivní povahu zachovat alespoň v některých chvílích tradiční genderový řád 

tím, že Ilonu vyobrazí i v situaci, která je typická spíše pro pasivní a méně schopné 

femininní typy postav. Dává tím v podstatě najevo, že přes veškerou její statečnost a 

schopnost, přeci jen potřebuje mužský dozor a doprovod, protože sama se akorát tak 

dostane do potíží a kdyby se Sap včas neobjevil, skončila by ve věznici. Tento apel je 

ještě umocněn tím, že Sap ji předtím (jako racionálně uvažující postava) varuje, ale ona 

jej (vedena steskem po otci – tedy emocemi) neposlechne. Navíc, ani Ilona se 

nevymanila z tradičního stereotypu, že kladná mladá hrdinka musí být především krásná 

– důraz na její krásu se objevuje již v názvu pohádky. U Sapa se autorka se soustředila 

zejména na zdůrazňování jeho odvahy, aktivity a hrdinství. Fyzické vzezření přitom pro 

jeho roli nebylo vůbec důležité. Jako zachránce dětí postupuje s Ilonou společně, ale tím, 

že Ilonu musí zachraňovat a to dokonce dvakrát, nepůsobí vedle ní jakožto rovnocenný 

partner, nýbrž je zachována jeho nadřazenost. Dalším stereotypem je svatba Ilony a 

Sapa v závěru pohádky. Tento příběh mohl klidně skončit předposledním odstavcem, 

jehož poslední dvě věty zní: „Ej, to bylo radosti! Romové se stali svobodnými!“ (Lacková, 

1999:101). Poslední odstavec s první větou „A slavnost byla ještě větší, když Romové 

slavili svatbu Ilony a Sapa“ (Lacková, 1999:101) působí, jako by byl do pohádky vložen 

tak nějak navíc – jako kdyby se bez závěrečného sňatku hrdiny s kráskou nenaplnila 

základní idea šťastného konce. Poslední, leč neméně důležitou výtkou, je opakované 

užívání generického maskulina v případě, kdy se hovoří o romském lidu, resp. 

v mužském plurálu o „Romech“ (Lacková, 1999: 89, 91, 97, 101). Také není zcela jasné, 
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jestli nakonec proti zákonu císařovny protestovali opravdu jen sedláci, nebo i selky – 

„Sedláci se proti zákonu císařovny bouřili a romské dětí odmítali přijímat na vychování“ 

(Lacková, 1999:101).  

2.6. Rezavá podkova 

Na každém konci vesnice byla jedna romská osada. Té bohatší se říkalo Dolní a ta chudší 

byla pojmenována Horní. V obou osadách žijí romští lidé, ale navzájem se mezi sebou 

nebaví. Lidé z Dolní osady se chtějí asimilovat a zapomínají pomalu na své romství a 

lidmi z Horní osady opovrhují. V Horní osadě žije stařenka Čaruni, která sbírá léčivé 

byliny. Vztah mezi lidmi z obou osad jí velmi trápí a mrzí ji, že „dolní“ se od svých 

romských kořenů distancují. Prosí duchy předků, aby jí pomohli a obě osady usmířily. 

Jednoho večera ji Deloro27 vyjeví, že duchové, které hledá, přebývají v kouzelné rezavé 

podkově. Čaruni se rázem vydává podkovu hledat a ani po několika měsících neztrácí 

naději a elán. Podkovu nakonec najde, ducha probudí a ten, protože má Čaruni dobré 

srdce a jde jí o blaho romského lidu, rozhodne se jí splnit tři přání. Nejprve nechá duch 

zmizet všechny muže, ženy i děti z Dolní osady a přemístí je do neznámé krajiny. Všichni 

jsou vyděšení, a zatímco bloudí krajem a hledají cestu domů, potkávají jen Romy a 

Romky. Protože se však zřekli romštiny již dávno, nikomu nerozumí. Nakonec potkají 

kočovné Romy a Romky, kteří je pohostí a ukážou jim cestu domů. Lidé z Dolní osady si 

tak uvědomí, jaké krásy romství skrývá a o co přicházejí, když se jej vzdávají. Druhé 

Čarunino přání je, aby i lidé z Horní osady nebydleli v chatrčích, ale v pěkných domech a 

netrpěli zimou. Duch jim proto sešle vše, co je potřeba na stavbu domů a na pomoc se 

stavbou jim přijdou dokonce i lidé z Dolní osady. V chudší osadě vyrostl také chlapec 

Šukar, který byl tak krásný, že mohl mít jakoukoli dívku, kterou si zamanul, ale zamiloval 

se do jediné, která ho nechtěla – do Silviky z Dolní osady. Když Čaruni viděla, jak se 

Šukar trápí, jejím třetím přáním bylo, aby se jeho housle proměnily v housle kouzelné. 

Duch tak učinil a stará podkova zmizela. Čaruni se vrhla na kolena a vděčně zaplakala. 

Jakmile se Šukar smyčcem dotkne svých nových houslí, ocitne se v překrásném obleku. 

Když se pak koná slavnost u příležitosti dokončení všech domků v Horní osadě, hraje na 

housle tak krásně, jako ještě nikdy předtím a do osady přichází i Silvika, oděná ve 

svatebních šatech, které ji připravil duch z podkovy. Přistoupí rovnou k Šukarovi, vezme 

ho za ruku a krátce na to se koná svatba, která obě osady spojí.  

2.6.1. Kvantitativní analýza (Tabulka 6) 

V této pohádce se setkáme s celkem osmi postavami s vlastním označením, z nichž počet 

mužských (Šukar, otec Šukara, otec Silviky Feri, duch z podkovy, Deloro) o dvě postavy 

převyšuje počet ženských (Čaruni, Silvika, matka Silviky Milka). U ducha z podkovy a 

Delora sice není výslovně zmíněno, zda se jedná o muže, nebo o ženy, ale autorka o nich 
                                                      
27 Romsky „bůh“.  
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píše v mužské osobě a proto budu obě tyto postavy považovat za muže. Také počet 

skupinek mužských postav ve vedlejších a epizodických rolích (romové, vesničané, 

sedláci, muzikanti, romští mládenci) je vyšší než počet skupinek ženských postav 

(romská děvčata, Neromky z vesnice, romské ženy) a to v poměru 3:5 ve prospěch 

mužů. To je z velké části dáno i opětovným užíváním generického maskulina u skupiny 

postav označené jako „vesničané“ a „sedláci“ (Lacková, 1999:103), kdy autorka zjevně 

hovoří o lidech z vesnice obecně a nejen o mužích.  

Hlavní role v tomto příběhu připadá na stařenku Čaruni, ducha z podkovy, Šukara a 

Silviku. Poměr mužů a žen v hlavních rolích je tedy vyrovnaný a je 2:2. Čaruni je také 

nejdůležitější postavou celého příběhu, jelikož je hlavní hybatelkou děje. Všechny ostatní 

postavy mají vedlejší role.  

Oproti jiným pohádkám zde žádná z postav nemá jednoznačně zápornou úlohu, která by 

přetrvávala od začátku příběhu do jeho konce. V záporném světle jsou zpočátku 

zobrazeni lidé z Dolní osady, protože se odvracejí od svých romských kořenů.  A to 

nejvíce Silvika. V polovině příběhu však dostanou lekci od moudré Čaruni, napraví se a 

stanou se z nich postavy kladné, dokonce pak přijdou na pomoc lidem z Horní osady při 

stavbě jejich domů. Všechny ostatní postavy se dají považovat za kladné, nebo neutrální. 

Za zápornou postavu tedy budu považovat pouze Silviku, protože ta jediná se v části 

příběhu projevuje ve vztahu k Šukarovi negativně.  

Za jednoznačně aktivní postavu je třeba označit Čaruni, která určuje spád děje a ducha 

z podkovy, který má kouzelnou moc a plní Čarunina přání. Výrazně pasivní postavou je 

překvapivě postava Šukara. Silvika vedle něj naopak působí jako ta, kdo je z dvojice 

aktivnější, ačkoli do děje výrazně nezasahuje. Otec Šukara, otec Silviky a Matka Silviky 

jsou z části pasivní, jelikož neovlivňují hlavní dějovou linii, v porovnání s ostatními 

ženskými postavami jsou však i aktivní, protože v závěru se chopí náčiní a budují nové 

domy v Horní osadě. Ostatní ženy a děvčata ve vedlejších rolích jsou postavami 

jednoznačně pasivními, přijímající svůj osud takový, jaký je a nezasahujícími do dění. 

Deloro je zvláštním případem – je postavou aktivní, jelikož se jedná o boha Stvořitele, do 

děje však zasáhne pouze tím, že Čaruni řekne o kouzelné podkově a více jí nepomáhá. 

Přesto však uvede celý děj do chodu – působí zde jako prvotní impuls, který zaktivizuje 

další postavy, a proto jej budu pokládat za postavu aktivní. Počítáme-li tedy i s částečnou 

aktivitou mužských postav ve vedlejších rolích, je poměr aktivních postav v celé pohádce 

4:3 ve prospěch mužů.  

2.6.2. Kvalitativní analýza 

Hlavní postavy 
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Hlavní postavou celé pohádky je stará svobodná žena, které se říká Čaruni, protože sbírá 

léčivé byliny (od slova čar – tráva), jimiž léčí lidi i zvířata. Je hodná a lidé jí důvěřují. Její 

postava je vysoká a velice štíhlá (má kostnaté ruce), na hlavě nosí vybledlý šátek, ze 

kterého vykukují její bílé vlasy. Je dobrosrdečná a velice jí trápí, že si lidé z obou osad 

mezi sebou nerozumějí a bojí se, že romský lid zanikne. Dokáže být velice vnímavá a 

ráda by každému pomohla – kvůli nepřátelství osad se trápí a nemůže v noci spát. Modlí 

se k Delorovi a prosí jej, aby jí prozradil, kde sídlí duchové zemřelých předků. Dokáže být 

také velmi vděčná – když ji Deloro poví o existenci podkovy, vrhne se na kolena a 

děkuje; když podkovu nalezne, po tváři jí stékají slzy radosti a podkovu políbí a přitiskne 

k srdci; když jí duch splní tři přání, vrhne se na kolena a vděčně pláče. Přestože působí 

jako postava jemná, soucitná, vnímavá a citlivá, což jsou znaky femininní, je tou, která 

bere osud obou osad do svých rukou. Dokáže se i rozhněvat – tehdy její oči potemní. 

Nedoufá, ale ambiciózně věří, že duchové splní její tužby. Jakmile se dozví o kouzelné 

podkově, vydává se ji aktivně hledat a je odhodlaná udělat pro její nalezení cokoli 

(„Řekla si, že čarovnou podkovu najde, i kdyby ji to život mělo stát.“ (Lacková, 

1999:109)). Ani po velmi dlouhé době se nevzdává naděje na její nalezení. Když ji 

nalezne, za svou dobrotu si vyslouží tři přání a všechna jsou namířena ke druhým lidem – 

nejprve udělí lekci lidem z Dolní osady, poté pomůže k lepšímu životu lidem z Horní 

osady a nakonec zajistí Šukarovi lásku Silviky, díky čemuž se obě osady spojí. Je 

postavou nejaktivnější a ztělesňuje mnoho ctností.  

Duch předka, který Čaruni plní přání, přebývá ve staré rezavé podkově, která se rozzáří, 

když se jí dotkne lidská ruka. Je to postava nadpřirozená. Čaruni ji našla v písku na 

břehu potoka. Pohlaví ducha není explicitně zmíněno, ovšem autorka o něm hovoří 

v mužské osobě. Zjevuje se v podobě světla a hlasu vycházejícího z podkovy. Duch je 

moudrý a Čaruni uklidňuje, že romský lid nezahyne, díky sounáležitosti a pevným 

kořenům, které jej pojí k jeho romství. Protože má Čaruni dobré srdce, odmění jí 

možností přát si tři přání, která beze zbytku splní. Když splní i poslední přání, stejně jako 

duše Šil’al’i z pohádky Hrdinný Sap a krásná Ilona se jako světlo vznese k obloze, kde 

zmizí. Zmizí rezavá podkova, v níž přebýval.  

Šukar je krásný mladík, urostlý jako jedle. Má havraní vlasy, které se mu kudrnatí do 

malých prstenců. Jeho krása je vyzdvižena i tím, že po něm touží nejen romské dívky, 

ale i Neromky z vesnice. Je tajně zamilován do Silviky z Dolní osady, která nad ním ale 

zprvu ohrnuje nos, jelikož pochází z osady Horní. Také umí hrát na housle a přál by si žít 

v lepších podmínkách, než panuje v jeho osadě. Je postavou pasivní, jelikož květiny 

Silvice nechává u domu v noci a to tajně. Když se konečně jednou odváží vyjít do Dolní 

osady za dne, jakmile spatří svou milovanou, pokouší se schovat. Když jej pak 

v porovnání s ním drzejší a otevřenější Silvika urazí, dělá jako by se ho její slova 

nedotkla a říká „Jen počkej, abys jednou za mnou sama nepřišla!“ (Lacková, 1999:107). 
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To se nakonec, ne však jeho zásluhou, stane. O lásku Silviky více aktivně neusiluje a 

trápí se tím, že o něj nemá zájem. Na housle už nehraje, nebo hraje jen smutné písně a 

chodí se vyplakat k Čaruni do náručí. Když Silvika zmizí, má o ni veliký strach, ale na 

radu Čaruni jen čeká, jak se situace vyvine. Téměř po celou dobu příběhu se Šukar 

projevuje pasivně, a představuje mužskou postavu velmi odlišnou od tradičního pojetí 

maskulinity. Jediná situace, kdy se projeví jeho částečná aktivita, je při stavbě domů 

v Horní osadě.  

Silvika je zprvu pyšná a Šukarem pohrdá, stejně jako všemi z Horní osady. Když se s ním 

setká, ani se na něj nepodívá. Jako jediná mladá hrdinka z této knihy není zobrazena 

jako nejkrásnější, právě naopak – Šukar sám o ní říká, že nedovede pochopit, proč se 

zrovna ona stala královou jeho snů, když poznal i děvčata krásnější a milejší. K Šukarovi 

se chová povýšenecky, drze, uráží ho a dokonce prohlásí „Raději zemřu, než bych 

vkročila do vaší špinavé osady!“ (Lacková, 1999:107). Když spolu s lidmi ze své osady 

zmizí a ocitne se v neznámé krajině, uvědomí si, že za toto neštěstí si mohou sami a 

zavinili si ho svou pýchou. V tom ji začnou trápit výčitky svědomí z toho, jak se chovala 

k Šukarovi, až jí z toho hučí v hlavě a třese s ní zimnice. Když pak pro ni chodili k tanci 

mládenci z osady, jejíž lidé je u sebe pohostili, myslela na Šukara a začalo jí ho být líto. 

Silvika se napraví a ze záporné role se přesouvá do kladné polohy. Díky poslednímu přání 

Čaruni dostala od ducha z podkovy svatební šaty, ve kterých přišla na oslavu do Horní 

osady. Přistoupila k Šukarovi, vzala jej za ruku, řekla „Pojď“ a usmála se. I ona boří 

tradiční představu feminity, založenou na kráse, jemnosti a poddajnosti.  

Vedlejší a epizodické postavy 

Otec Šukara a otec Silviky Feri mají v příběhu pouze vedlejší úlohu a nejsou zobrazeni při 

jiné aktivitě, než je stavba domů v Horní osadě. Při té však pomáhá i matka Silviky, 

Milka, která se jinak projevuje emocionálně (když se ocitnou v neznámé krajině, pláče a 

naříká). Na rozdíl od Feriho se však v příběhu objevuje častěji a je jí věnován větší 

prostor. Navíc, ačkoli Feri vůbec nemluví, když Milka hovoří o romských písních a jazyce, 

její výpověď je na ženu ve vedlejší roli až neobvykle dlouhá (Lacková, 1999:115). I u 

této dvojice se tedy genderové role zdají být opačné, respektive pozměněné a odlišné od 

tradičních. Deloro, je aktivní už sám o sobě a v příběhu vystupuje aktivně i proto, že 

Čaruni řekne o existenci kouzelné podkovy, díky níž se rozpohybuje celý děj.  

Ostatní postavy, zahrnuté do děje ve skupinkách, zcela splňují oproti postavám 

označených jménem tradiční genderová očekávání. O Neromkách a romských děvčatech 

se dozvídáme, že touží po krásném Šukarovi; potom, co se lidé z Dolní osady ztratí, 

romské matky bědují (jsou emocionální a vymezené pouze svým vztahem k rodině), 

kdežto chlapi (o rodinném zázemí se u nich vůbec nemluví) drží své emoce na uzdě a 
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zatínají pěsti. Romští mládenci z cizí osady jsou charakterizováni jako švarní a vyzývají 

Silviku k tanci (dokonce je přímo řečeno, že „jí nechtěli pustit z tanečního kola“ (Lacková, 

1999:115), což ukazuje na jejich dominantní postavení).  

2.6.3. Shrnutí 

V této pohádce mne velmi překvapilo otočení tradičních rolí u Šukara a Silviky, které je 

mírně patrné i u jejích rodičů. I přes Šukarův mužný vzhled je s jeho postavou spojeno 

mnoho jasně femininních vlastností. I důraz na krásu je typický spíše pro ženské hrdinky. 

Šukar tak zcela překonává tradiční genderová očekávání a překračuje hranice 

genderového řádu. V jeho postavě se mísí prvky maskulinní spolu s těmi tradičně 

připisovanými ženám. V porovnání se Šukarem je Silvika po celou dobu aktivnější, 

zpočátku se dokonce chová povýšenecky, pyšně, je drzá a uráží ho. Tím se zcela 

zpronevěřuje tradičnímu řádu a staví se do role jeho narušitelky. Milka dostává v příběhu 

více prostoru, pomáhá při stavbě domu a oproti Ferimu je věnován prostor i jejím 

výpovědím, kdežto on po celou dobu příběhu mlčí. Ačkoli dochází k silnému narušení 

řádu, tato skutečnost je v příběhu vyobrazena jako zcela normální, nedochází k žádnému 

potrestání. Vyobrazení postav považuji za velice zdařilé, jelikož i přes netradiční role 

působí zcela přirozeně. Tento přístup velmi oceňuji, jelikož dětem zprostředkovává 

netradičně vymezené role muže a ženy, se kterými je ale možné se častokrát setkat 

v reálném životě. Tím se zvyšuje vypovídací hodnota pohádek a šance na to, aby v nich 

děti poznaly charaktery osob z reálného života. Kladná postava Čaruni je také zobrazena 

s vlastnostmi tradičně femininními, ale její povaha je doplněna i o vlastnosti obyčejně 

považované za maskulinními (je aktivní, odvážná, odhodlaná, vytrvalá). Opět je však 

zdůrazněn její vysoký věk. Přetrvává však užívání generického maskulina - označení 

„Romové“ (Lacková, 1999:103-119) se tentokrát objevuje na všech stranách pohádky, 

ačkoli je patrné, že autorka myslí i Romky; a mužským plurálem jsou označeni i lidé 

z vesnice („Vesničané a sedláci ji [Čaruni] neřekli jinak než Bylinková bába“ (Lacková, 

1999:103)).  

2.7. Tancující basa 

Uznávaný primáš Rinaldo večer před popeleční středou vyhrává se svou kapelou ve 

vesnici na bále a jejich hudbu si přichází poslechnout i Mogo, který shání co nejlepší 

hudebníky, jež by mohli hrát na svatbě samotného krále pekla. Jakmile však začne 

odbíjet půlnoc, začíná slavnost pochovávání basy a muzikanti začnou naříkat, jelikož 

vědí, že je čekají týdny bez výdělku. Ostatní v sále se však jejich trápením baví a 

hostinský je zesměšní ještě více, když na ně vylije špinavou ledovou vodu. Když to vidí 

čert Mogo, rozhodne se je potrestat a vstoupí jako duch do basy. Basa naráz začne sama 

hrát, tancovat a zpívat a všichni ostatní se musí, chtě nechtě přidat do kola. Basa vytáčí 

hlavně ty, kdo se muzikantům pošklebovali nejvíce. Protože je však již po půlnoci a 
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nastala popeleční středa, slavit se nesmí a všichni, kdo ještě tančí a oslavují, jsou 

ostatními lidmi z vesnice označeni za hříšníky a antikristy. Znavení tanečníci se však 

mohou zastavit až s prvním ranním zakokrháním, kdy čert basu opustí. Hněv vesničanů a 

vesničanek se pak snese na skupinku romských muzikantů, které začnou proklínat, že se 

spolčili s pekelníky. Druhý den ráno přijede čert Mogo v krásném kočáře do romské 

osady a pozve muzikanty na zámek, aby hráli hraběti na svatbě. Rinaldo je nadšený a 

všichni nasedají. Na nádherném zámku pak vyhrávají celou noc a nestačí se divit, jak 

bujaře hosté tančí a dovádějí. Basa se plní mincemi i velkými bankovkami a tanečníci a 

tanečnice jsou stále rozmarnější a tancují rychleji a rychleji, až se nakonec začnou po 

sále vznášet, houpat se na lustrech a u toho zpívat a vřískat. Teprve tehdy si muzikanti 

začnou všímat, že dámy ani pánové nemají na nohou boty, nýbrž kopyta a že zpod šatů 

jim vykukují ocasy a pod parukami koukají rohy. V tu ránu muzikanty popadne obrovský 

strach, až se jim ruce třesou, ale hrát nepřestávají. Až když se pekelné osazenstvo začne 

po sále honit s ohnivými vidlemi, schovají se muzikanti do kouta. V tom zakokrhá kohout 

a zámek i s pekelnými tanečnicemi a tanečníky se rozplyne a muzikanti se ocitnou na 

zelené louce. Peníze z basy si rozdělí a vydají se domů, kde je již jejich ženy oplakávaly 

jako mrtvé. Později všem vypráví, jaké to v pekle je, lidé se začnou pekla bát a polepší 

se.  

2.7.1. Kvantitativní analýza (Tabulka 7) 

V této pohádce vystupuje celkem dvanáct postav s vlastním jménem či označením, ale 

pouze tři z nich jsou ženského pohlaví (Rinaldova žena Pača, rychtářova žena, nevěsta 

Satanáše). Z genderového hlediska je tedy obsazení velmi nevyvážené, nehledě na to, že 

všechny tři ženy jsou zde představeny prostřednictvím svého vztahu k nějaké mužské 

postavě (dvakrát se jedná o manželku, jednou o nevěstu). Mužské postavy jsou: primáš 

Rinaldo, basista Kirko, král pekla Satanáš, čert Mogo, rychtář, notář, strážmistr, krčmář a 

muž převlečený za kněze. Mužů s vlastním označením je tedy přesně třikrát více než žen, 

což je z dosavadních pohádek nejvíce. U skupinek vedlejších postav označovaných 

množným číslem je poměr 4:3 ve prospěch mužů (ostatní muzikanti vedle Rinalda a 

Kirka28, pánové na bále, vesničané, tanečníci x staré ženy z vesnice, dámy na bále, ženy 

muzikantů). Ačkoli i v této pohádce je použito generické maskulinum (v případě 

zobecňujícího označení „vesničané“, „tanečníci“ (Lacková, 1999:127), a „čerti“ (Lacková, 

1999:123)), kladně z genderového hlediska hodnotím použití středního rodu v případě, 

kdy se hovoří o „mládeži“ (Lacková, 1999:123) na vesnické tancovačce, čímž je přímo 

vyjádřena skutečnost, že má autorka na mysli chlapce i dívky.  

                                                      
28 Zde s největší pravděpodobností jde opravdu o postavy mužského pohlaví a nikoli o generické maskulinum, 
jelikož ženy v romské tradici mohly většinou na hudbu hranou muži pouze zpívat, či tančit a i když uměly hrát 
na nějaký hudební nástroj, v praxi jim býval vstup do mužské hudební skupiny zapovězen.  
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Hlavní role připadá na čerta Moga, Rinalda, Kirka a ostatní nejmenované muzikanty 

z jejich kapely. Jedná se tedy pouze o postavy mužské. Ženské postavy se všechny 

nacházejí v rolích vedlejších. Nejdůležitější postavou celého příběhu je přitom čert Mogo, 

který nejvíce ovlivňuje směřování děje.  

Negativní roli zde hrají lidé z vesnice a to zejména rychtář, notář, strážmistr a krčmář, 

kteří romské muzikanty nejvíce zesměšňují. Naproti tomu čerti a čertice, i sám král pekla 

Satanáš vystupují v příběhu neutrálně, jelikož i přesto, že z nich jde strach, muzikantům 

nijak neubližují, dokonce jim házejí peníze. Mogo je jednoznačně kladnou postavu, neboť 

pomstí v krčmě. Ostatní postavy mají role buď kladné, nebo neutrální. 

Aktivní postavou je jednoznačně čert Mogo, který řídí celý děj. Napůl aktivní jsou pak 

muži z vesnice, kteří muzikanty trápí na vesnickém bále, ale zároveň se pak musí 

podvolit base a tancovat na její povel. Rychtář, notář, strážmistr a krčmář jsou pro 

potřeby kvantitativní analýzy považováni za postavy aktivní. Mírně aktivní jsou i vesnické 

ženy, které nemohou tanečníky a tanečnice zastavit protože tančí na povel basy a hlasitě 

lamentují a kárají je za jejich počínání (je ovšem otázkou, zda by je zastavily, kdyby 

nebyli pod kouzelnou mocí). Naproti tomu Rinaldo a Kirko, ačkoli jsou hlavními 

postavami, přijímají celý děj poměrně pasivně a nijak se o jeho spád nepřičiňují, stejně 

jako všechny ostatní postavy. Krále pekla, který je sice sám o sobě jistě velmi mocný, 

v příběhu svou moc ani jednou neuplatní - jen jednou jedinkrát rozhodne, že chce, aby 

mu na svatbě hrál ten nejlepší primáš ze všech a že mu jej má vybrat a přivést Mogo. 

Protože je však jeho rozhodnutí zásadní a rozpohybuje celý děj, budu ho považovat za 

postavu aktivní. Pro nízký počet žen v příběhu není překvapením, že i aktivních mužských 

postav je tedy o mnoho více než aktivních ženských postav (poměrově 6:0 pro muže).  

2.7.2. Kvalitativní analýza 

Hlavní postavy 

Nejdůležitější postavou celé pohádky je čert Mogo, nejlepší ze všech čertů v pekle. 

Vystupuje jednoznačně aktivně s typicky lidskými charakteristikami. Kromě nich však má 

nadpřirozené schopnosti a může měnit podobu. Na příkaz Satanáše putuje po romských 

osadách, aby našel toho nejlepšího primáše, který by mohl hrát na svatbě jeho pána. Je 

postavou kladnou, ačkoli se řídí příkazem svého pána, při jeho plnění činí vlastní 

rozhodnutí a není ve svém jednání nijak omezen. Do sálu na vesnici vstupuje v černém29 

fraku s parádním kloboukem na hlavě, je hezký a vypadá jako boháč. Svým příchodem 

do sálu způsobí rozruch, jelikož se všechny oči obrátí na něj. Ačkoli se jedná o čerta, 

                                                      
29 Ačkoli je černá většinou chápána negativně (např. černý plášť v jiných pohádkách knihy nosí záporné postavy 
– čaroděj Džuklo a věštkyně Kal’i), je také je barvou pohrdání světem a barvou pokory. V tomto příběhu může 
být použita čistě v pozitivním slova smyslu jakožto barva slavnostní, i může odkazovat k peklu, jakožto říši 
smrti (Heinz-Mohr, 1999:254-255). 
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rozesmutní ho dojemná Rinaldova píseň a bohatě za ni muzikantům zaplatí. Je soucitný - 

když vidí, jak potupně s muzikanty zacházejí lidé z vesnice, zhrozí se a pomyslí si, že tak 

krutí by nedovedli být ani čerti v pekle. Promění se ve zlého démona a vstoupí do basy, 

aby je potrestal. Druhý den přijede do osady v krásném kočáru, který táhnou čtyři černí 

koně a pozve Rinalda a jeho kapelu na svatbu. Na svatbě Satanáše se jeho frak promění 

ve slavností červené30 roucho. Na svatbě je to právě on, kdo řídí veškerou zábavu. 

V průběhu svatby se z příběhu vytratí a více se v něm již neobjeví.  

Primáš Rinaldo stojí v čele kapely a jeto on, kdo dává povel k muzice. Velmi se strachuje 

o to, aby měla jeho rodina o postních týdnech co jíst. V pohádce vystupuje jako nejlepší 

z primášů, kterého si Mogo vybere pro svatbu svého krále. O jeho vzhledu nic nevíme, 

krom toho, že má černé oči, zdůrazněna především jeho schopnost hezky hrát. Na 

vesnickém bále, i na svatbě hraje, jak nejlépe dovede. Když vesničané pochovávají basu, 

stejně jako ostatní muzikanti pláče, naříká a žalostně vzlyká, jelikož ví, že jeho rodina 

nebude mít co jíst. Ve chvíli kdy je krčmář polije studenou špinavou vodou, hanbou se 

mu rozbuší srdce. Na svatbu odjíždí s nadšením a vidinou výdělku. Když si uvědomí, že 

hraje čertům a čerticím, popadne jej, jako ostatní muzikanty, strach („Muzikantům 

strachy vylézaly oči z důlků. Zuby jim drkotaly a třásly se jim ruce.“ (Lacková, 

1999:131)), ale dokud to jen trochu jde, hrát nepřestává. Ačkoli je zmíněno, že o pekle 

lidem vyprávějí Rinaldo i Kirko, je výslovně napsáno, že lidé se hodí vyptávat na peklo za 

ním, což ještě posiluje skutečnost, že má v kapele hlavní úlohu („Když se lidé z okolí 

dozvěděli, že Rinaldo hrál čertům v pekle, přicházeli za ním a vyptávali se, jak to v tom 

pekle vlastně je…Rinaldo i Kirko jim vyprávěli o takových hrůzách, že každému z nich 

hrůzou vstávaly vlasy!“ (Lacková, 1999:131)). 

Basista Kirko je sice také jednou z hlavních postav, ale v příběhu je výslovně zmiňován 

poněkud méně než Rinaldo. Ani o něm nevíme (krom černých očí), jak vypadá a jeho 

vyobrazení je téměř totožné s vyobrazením Rinalda a ostatních muzikantů – také se 

strachuje o to, co budou jíst, pláče, při pochovávání basy, přičemž jeho pocity jsou 

umocněny tím, že se jedná o jeho basu a cítí se proto, jako by měl umřít on sám. Když 

vidí, kolik peněz se v base hromadí na svatbě, jeho šťastně se usmívá. Dokonce ji pak ani 

pořádně neunese a nemůže proto příliš utíkat. Volá na kamarády, aby se zastavili a o 

peníze si společně rozdělili. Všichni muzikanti, ačkoli hlavní postavy působí v porovnání 

s čertem pasivně, jelikož nejsou schopni se postavit proti ponížení ze strany lidí 

z vesnice, a celý děj jednoduše přijímají tak, jak je.  

Vedlejší a epizodické postavy 

                                                      
30 Červená je barva ohně, krve, lásky a moci. Protože se však láska a moc mohou zvrhnout v nenávist, pýchu a 
zneužití moci, je také barvou knížete pekel (Heinz-Mohr, 1999:253-254). V tomto příběhu dává najevo jednak 
moc Moga, jakožto nejdůležitějšího čerta, jednak jeho příslušnost k peklu.  
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Král pekla Satanáš je sice tím, kdo vydá rozkaz, jež rozpohybuje celý příběh, ovšem více 

se v něm již neobjevuje krom situace, kdy je vyobrazen se svou chotí na svatbě. Mají 

oblečený zlatý šat, sedí na trůně, pak si důstojně zatančí královský valčík, ukloní se 

přítomným a odcházejí do svých komnat. Jeho nevěsta je determinována pouze vztahem 

k němu, jakožto svému choti. Podobně i ostatní ženy, jež se v příběhu objevují a mají 

vlastní označení – tak o Pače víme jen to, že je Rinaldovou ženou a kvůli jeho skromným 

výdělkům se jí nejspíše nepodařilo nic ušetřit na postní období; rychtářova žena se 

objevuje ve chvíli, kdy se celá vesnice vzbudí a vyděsí hlukem, který stále ještě vychází 

z hospody, ačkoli je již po půlnoci. Nazývá tanečníky a tanečnice antikristy a křičí na ně, 

ať přestanou, že je Bůh potrestá a nohy se jim zkřiví. Jak vypadá, nevíme. Jiné staré 

ženy z vesnice, lomí rukama, přežehnávají se a také tancující dav kárají. Ačkoli si to 

příběh nevyžaduje, je zde kladen důraz na jejich vysoký věk – uprostřed celé scény jsou 

vyobrazeny poněkud směšně, jako dav rozčilených starších žen, jimž nezbývá nic jiného, 

než lomit rukama, přežehnávat se a lamentovat. Ženy v osadě jsou zachyceny, jak 

oplakávají muzikanty, kteří se ze svatby vrací až po třech dnech (o tom, jak na jejich 

pozdní návrat reagují muži, nic nevíme).  

Rychtář, notář a strážmistr, působí jako postavy, jež mají ve vesnici významnější pozici, 

neboť je řečeno, že při takové slavnosti nesmí nikdo chybět, ani oni. Jsou to ti, kteří se 

muzikantům nejvíce smáli a chovali se jako hulváti a proto basa vytáčí nejvíce je. Jsou 

tedy za své chování náležitě potrestáni, neboť porušují společenská pravidla, za což jsou 

káráni ostatními lidmi z vesnice a ještě, i přes vážnost, jaké se nejspíše obyčejně těší, 

působí jako „šaškové v pohádce“ (Lacková, 1999:127). Všichni jsou vyobrazeni (i z toho 

mála, co o nich víme) v tradičních mužských rolích (už proto, že jsou determinováni 

především svým povoláním). Podobně je tomu i u krčmáře a muže převlečeného za 

kněze.  

Pánové a dámy (čerti a čertice) na bále vypadají vznešeně - dámy mají na sobě 

průzračné hedvábné šaty s dlouhými vlečkami, pánové jsou vystrojeni krásněji než 

králové. Pod oblečením však mají schované ocasy, rohy a na nohou místo bot kopyta. 

Popíjí víno, jedí vybrané lahůdky a s postupem času tančí stále divočeji a divočeji – dělají 

ve vzduchu kotrmelce, houpají se na lustrech, nakonec se honí po sále s vidlemi v rukou.  

2.7.3. Shrnutí 

Tato pohádka překvapí drastickou převahou mužských postav v hlavních i vedlejších 

rolích. Z hlediska feministické analýzy ji tedy hodnotím nejhůře. Ženy se v příběhu 

vyskytují pouze v rolích vedlejších, a pokud mají vlastní označení či jméno, jsou přímo 

determinovány svým vztahem k nějakému muži, a to pouze tímto vztahem. Nevíme nic o 

tom, jak vypadají, co si myslí. Muži zde působí jako hlavní hybatelé a činitelé ve 
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společnosti. Jsou jim připsány maskulinní vlastnosti a muži s bílou barvou pleti mají 

v rukou všechny význačné společenské funkce, čímž legitimizují svou nadřazenost nad 

romskými muzikanty. U většiny víme, jaké je jejich povolání a že se pohybují ve veřejné 

sféře. Ačkoli muzikanti jsou zobrazeni vůči ději spíše v pasivní poloze, v porovnání se 

ženami jsou i přesto mnohem aktivnější. Ženám je sice věnován jistý prostor pro 

výpovědi, ovšem díky slovům, jež jim byla vložena do úst, jsou zobrazeny jako hloupé, 

bezduché stařeny, lamentující nad porušením společenských pravidel, odvolávající se na 

náboženskou víru a trest, který stihne tančící osazenstvo krčmy. Ačkoli je zmíněno, že na 

takové slavnosti nesmí nikdo chybět, zřejmě jsou myšleni zejména muži, jelikož text 

působí tak, že ženy se sbíhají do krčmy z vesnice až ve chvíli, kdy je po půlnoci a ony 

stále slyší hudbu a jásot. Nadto jsou ještě zahrnuty pod obecné označení lidé, které je 

zneviditelňuje. Objevuje se zde tedy stereotypní model staré ženy, jež je obvykle 

uzavřena v domácím prostoru, je nábožensky založená a na veřejnost vychází pouze 

v případě, že dochází k porušení pravidel. Důrazně vstupuje proti jakémukoli prohřešku, 

nemá pochopení pro zábavu, lamentuje, nadává, proklíná, ale se situací v podstatě 

nemůže nic jiného dělat a jen pasivně jí přihlíží. Nadto je v pohádce opět užíváno 

generické maskulinum. Z hlediska genderové analýzy se snad dá, s jistou nadsázkou, 

kladně hodnotit pouze skutečnost, že čertice jsou stejně divoké jako čerti, a že na straně 

123 se hovoří o „mládeži“ a je tedy jasně patrné, že jsou přítomni/y mládenci i mladé 

dívky. 
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Závěry 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala genderovou analýzou knihy Romane Paramisa, 

jejíž autorkou je romská aktivistka, spisovatelka a dramatička Elena Lacková. Mým cílem 

bylo zjistit, jakým způsobem jsou v pohádkách této knihy konstruovány genderové 

identity postav, jak jsou jednotlivé postavy vyobrazeny a v jaké pozici vůči genderovému 

řádu se nacházejí. Soustředila jsem se především na to, jakým způsobem je v pohádkách 

vyobrazena feminita a maskulinita, a na to, zda se jejich vyobrazení nějakým způsobem 

odlišuje od představ, jaké si s danými pojmy obvykle asociuje většina česká společnosti. 

Chtěla jsem zjistit, v jakých rolích se muži a ženy nejčastěji objevují a zda překračují 

hranice tradičního rozdělení rolí. Zajímalo mne, zda se v pohádkách setkáme 

s genderovými stereotypy, zda poskytují prostor pro alternativní interpretaci a zda dětem 

nabízejí dostatek kladných vzorů, s nimiž by se mohly identifikovat.  

Na základě obecných charakteristik romských pohádkových příběhů jsem předpokládala, 

že romské pohádky se nebudou z hlediska rozdělení genderových rolí nijak výrazně 

odlišovat od pohádek z naší kulturní tradice, že mužské a ženské postavy budou 

v závislosti na jejich pohlaví oplývat zhruba stejnými vlastnostmi a schopnostmi, které 

jsou považovány za femininní a maskulinní u nás, a že tradiční genderový řád společnosti 

ovládané muži se do nich bude promítat stejně jako u pohádek majoritní společnosti. 

Tento předpoklad se u mne ještě více posílil po té, co jsem na základě výsledků terénních 

výzkumů, zaměřených na genderovou identitu u romských dětí a mládeže, shledala, že 

tato identita je u romských dětí formována stejně jako u dětí z bílé majoritní společnosti 

a významně se neliší ani prostředky genderové socializace. Přistupovala jsem tedy 

k analýze s hypotézou, že pohádky Eleny Lackové budu pravděpodobně silně genderově 

nevyvážené, obsahující stereotypní ztvárnění mužských a ženských rolí a že postavy, 

které budou narušovat tradiční genderový řád, budou za toto jednání trestány. Tyto 

předpoklady se potvrdily pouze částečně, a to zejména ve vedlejších a epizodických 

rolích.  

Ačkoli u hlavních postav vícekrát došlo k narušení tradičního pojetí genderové identity, u 

postav vedlejších a těch, které sloužily k dokreslení atmosféry děje, byla naopak tradiční 

dichotomie mužské-ženské zcela zachována, přičemž to, co bylo ženské, bylo ve většině 

případů hodnoceno níže a hůře než mužské. Tyto postavy se pohybují pouze 

v mantinelech tradičního rozdělení genderových rolí a jejich jednání odpovídá tradičním 

genderovým očekáváním společnosti. Muži ve v těchto rolích se často jevili jako 

dominantní, samostatné, nezávislé a ženám nadřazené osobnosti, a ženy své podřízené 

postavení bez váhání přijímaly a se svou rolí manželek-milenek-matek-pečovatelek se 

ztotožňovaly. Obě pohlaví byla v těchto rolích zobrazována při činnostech, které jsou pro 

ně typické a všechny postavy se pohybovaly pouze uvnitř jim vymezených hranic 
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tradičního genderového řádu. Ženy v těchto rolích byly velmi často determinovány 

zejména svým vztahem k mužům, jako jejich manželky, matky, milenky, v některých 

případech pouze tímto vztahem (v pohádce Tancující basa). Naproti tomu u mužů se 

hovořilo o společenských funkcích či o jejich povolání a schopnostech. Ženy v těchto 

rolích byly také obvykle pasivnější než muži a sledovaly se u nich jiné charakteristiky 

(krása u žen a dívek X schopnosti a dovednosti u mužů a chlapců).  

Negativně také hodnotím silnou početní převahu skupin mužských postav v těchto rolích 

nad skupinami postav ženských – pouze v jediné pohádce byly skupiny postav mužů a 

žen, sloužící k dokreslení děje, početně vyrovnané 3:3 a to v pohádce Černý a bílý bratr.  

V ostatních převažovaly skupinky mužské. Nejmarkantněji se převaha mužů projevila 

v pohádce Sillona a Žarko, kde byla 15:2 ve prospěch skupin mužů. Podobně je patrné 

upřednostňování synů, před dcerami – pokud se v rodině narodí větší počet dětí, častěji 

jsou to synové, a to i v případě, že jejich pohlaví je pro děj nepodstatné. Stalo se tak 

v zejména v pohádkách Sillona a Žarko (Žarko měl 6 bratrů, ani jednu sestru) a Hrdinný 

Sap a krásná Ilona (Sap byl nejmladším ze 7 synů a ani on neměl žádnou sestru).  

Stereotypně působí také skutečnost, že v čele jakékoli větší skupiny lidí, ve vedoucích 

pozicích, jsou až na jedinou výjimku zobrazeni muži – králové v čele národa, vajdové 

v čele kočovných kmenů, župani v čele správních obvodů apod. Zmíněnou výjimkou je 

pohádka Hrdinný Sap a krásná Ilona, kde v čele státu stojí žena. Tato skutečnost je dána 

tím, že symbolizuje reálnou historickou osobnost – Marii Terezii. Pokud bychom připustili 

alternativní interpretaci pohádky Čercheň – dcera hvězd, dala by se snad za vůdkyni lidu 

prohlásit i Čercheň (viz. analýza), ovšem v pohádce to není explicitně vyjádřeno a 

potvrzeno.  

Co se týče hlavních postav, některé byly sice schematické a pohybovaly se, podobně jako 

postavy vedlejší v tradičních rolích, nicméně našlo se i mnoho takových, které svými 

vlastnostmi tyto role překračovaly, narušovaly tradiční vnímání feminity a maskulinity a 

pozměňovaly jej.  

Z mužských postav hodnotím kladně například Oria (Černý a bílý bratr) a Sapa (Hrdinný 

Sap a krásná Ilona) – ačkoli mají mnoho maskulinních charakteristik a působí 

v pohádkách jako hlavní hrdinové, spasitelé, vysvoboditelé, objevují se u nich i vlastnosti 

tradičně pokládané za femininní – jsou citliví a nebojí se své city projevovat, pláčou, 

pomáhají lidem i zvířatům, u Oria je dokonce zdůrazněna jeho krása. Dochází u nich 

k prolínání tradičně vymezených genderových identit a překonání stereotypního obrazu 

hrdiny obdařeného pouze maskulinními rysy. Přestože vykazují i rysy tradičně 

připisované ženám, není toto překračování hranic mezi mužským/ženským reflektováno 

jako něco, co by bylo hodno zvláštní pozornosti, nýbrž je to vnímáno jako zcela 



90 
 

přirozené. Oba se tak stávají dobrým vzorem pro malé chlapce. Ukazují, že muži 

nemusejí být jen silní, rozhodní a stateční, ale mohou zároveň být i citliví a laskaví, toužit 

po lásce či plakat. 

U mladých dívek z hlavních rolí má podobné ambice Ilona z pohádky Hrdinný Sap a 

krásná Ilona. Ta má vedle tradičních femininních vlastností i znaky maskulinní - je velice 

odvážná, statečná a společně se Sapem se ochotně a odhodlaně pouští do záchrany dětí, 

při čemž se jí také daří. Projevuje se jako kladná a aktivní ženská postava, která by se 

mohla stát vzorem malým čtenářkám. Ovšem ani u ní nejsou překonány všechny 

stereotypy. Přes veškerou statečnost a schopnost, přeci jen potřebuje mužský dozor – 

svou nerozvážností se dostává do potíží, ze kterých ji nevysvobozuje nikdo jiný, než 

mužský hrdina, který je opět o něco schopnější než ona.  

Pohádka Čercheň – dcera hvězd jako jediná připouští v závěru příběhu dva alternativní 

výklady. Pokud bychom závěr příběhu interpretovali ve světle toho, že se stává vůdkyní 

romského lidu na jeho cestě za hledáním nové země, z nijak výrazně, pasivní, byť 

statečné, Čercheně by se v tu ránu stala postava přímo vybízející mladé dívky 

k identifikaci. Stala by se hrdinkou, jež díky zkušenosti s podřízeností a bezmocností, 

které mohly vést k záhubě nejen jí ale celého romského lidu, prozřela a uvědomila si, že 

ačkoli je dívkou, může být odvážná, cílevědomá, schopná a dokonce stanout v čele 

národa a řídit tak osud nejen svůj ale i osudy ostatních lidí.  

Z hlediska genderové analýzy nejlépe hodnotím pohádku Rezavá podkova, v níž u 

ústřední dvojice dochází k úplnému obrácení genderových rolí. Šukar, ačkoli je mužného 

vzhledu, má vlastnosti, které se tradičně vážou k feminitě. Jeho postava zcela překonává 

tradiční očekávání a překračuje hranice tradičního řádu. Silvika naproti tomu vykazuje 

silné maskulinní rysy, čímž se zpronevěřuje tradičnímu řádu a staví se do role jeho 

narušitelky. Dokonce je jedinou mladou ženskou postavou, u níž není zdůrazněna její 

krása (která je naopak výrazná u Šukara). Tato pohádka je důkazem, že genderové role 

nejsou neměnné, a že i když dojde k jejich otočení, nemusí příběh působit směšně či 

nereálně. Ba právě naopak, je možné, že se v ní „pozná“ více dětí, než v pohádkách 

ostatních.  

Zajímavá je také postava Kal’i z pohádky Sillona a Žarko, která ačkoli se zcela fatálně 

zpronevěřuje tradičnímu řádu, postavy v mocenských pozicích ji nikterak netrestají. Kal’i 

je postavou velmi silnou, nespoutanou a zároveň mocnou a v pohádce jedinou zápornou, 

která zcela odporuje tradičnímu ideálu feminity. Jako taková splňuje všechny 

charakteristiky „ženy-dračice“, ovšem pokud za trest nepokládáme skutečnost, že již 

nikdy nespatří krále Adara, zcela zde chybí její potrestání za zpronevěření se tradičnímu 

řádu a naopak je to právě ona, kdo se stává konečnou vítězkou.  



91 
 

Co se týče všech pohádek zařazených v knize, negativně hodnotím užívání generického 

maskulina, které ženy zneviditelňuje. Bohužel z českého vydání nemůžeme určit, zdali jej 

používala sama autorka pohádek, či jej do textu zavedl český překladatel. K tomu 

bychom potřebovali slovenský originál.  

Dále mi vadí skutečnost, že všechny mladé dívky (a zejména hlavní hrdinky pohádek) 

jsou neskonale krásné, až na výjimku Silviky, u níž došlo k převrácení genderových rolí. 

Tento stereotyp se objevuje i ve velkém množství pohádek, které známe z českého 

prostředí. Dává malým dívkám najevo, že když jsou krásné, svět jim leží u nohou, 

jelikož, ačkoli se jim stane jakékoli příkoří, či se dostanou do sebevětších malérů, vždy se 

objeví nějaký statečný mužský hrdina, který je zachrání a celou situaci vyřeší. Mladé 

dívky, které krásné nejsou, mají smůlu, o nich se v pohádkách nic nepíše. Bylo by 

zajímavé sledovat, zdali by se hrdinové obtěžovali se záchranou i v případě, kdyby hlavní 

hrdinky byly ošklivé, nebo alespoň svou krásou nevynikaly nad všechna ostatní děvčata.  

Podobným, taktéž nepřekonaným stereotypem je svatba jakožto obraz konečného štěstí 

– ve všech pohádkách, v nichž se objevila ústřední mladá dvojice (tedy s výjimkou 

pohádek Černý a bílý bratr a Tancující basa), se na konci konala její svatba doprovázená 

radostnými oslavami a předzvěstí šťastné budoucnosti.  

Jako stereotypní vnímám také vyobrazení starších žen, u nichž podle mého názoru 

dochází k mnohem většímu reflektování jejich věku a dalo by se z toho důvodu hovořit o 

ageismu. Vždy se totiž jedná o postavy, které již ztratily hlavní atributy femininního 

ideálu (tedy krásu, mladost, svěžest, poddajnost), díky čemuž se zásadně mění jejich 

úloha v příbězích. V knize se objevují v několika modelových rolích. Buď jsou zobrazeny 

jako matky (hraběnka Klára z pohádky Černý a bílý bratr, Rani z pohádky Sillona a 

Žarko, Dara z pohádky o Džajaně, Sára z pohádky o Džajaně) a vůči genderovému řádu 

se nacházejí v submisivní poloze, zatímco jej přijímají a podrobují se mu, ale protože 

souzní s hlavními postavami, v určitých situacích si mohou dovolit jej mírně narušit. 

Protože se objevují v roli pomocnic, toto narušení není obvykle nijak trestáno. Pokud 

nejsou matkami a jsou to postavy kladné, je jim přisouzena role pomáhajících stařenek 

(Ciral’i z Čecheně, stařenka Z Džajany, Šil’al’i z pohádky Hrdinný Sap a krásná Ilona, 

Čaruni z Rezavé podkovy) které mohou působit jako postavy aktivní a pyšnit se mocí 

rozhodovat a zasahovat do děje. V této roli často bývají obdařeny nadpřirozenými 

schopnostmi. V záporné roli se naproti tomu objevují jako destruktivní čarodějnice 

porušující veškerá pravidla tradičního řádu (Kal’i). Navíc se zdá, že u těchto postav opět 

v určité míře roli krása - zdá se, že spojení stáří a neupraveného zevnějšku s kouzelnými 

schopnostmi evokuje nebezpečí a zlo (či přinejmenším nabádá k ostražitosti), kdežto 

stáří a upravený (tj. hezký) vzhled ve spojení s kouzelnou mocí již předem odkazuje k 

dobrým skutkům a milé povaze. Vzhled tedy rozhoduje o tom, zdali bude postava 
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posuzována na první pohled kladně, či záporně. Zajímavý je také fakt, že všechny 

postavy v roli stařen a stařenek žijí osamoceně, bez muže (Kal’i, Ciral’i, stařenka 

Z Džajany, Šil’al’i, Čaruni). Jako by o ně muži, kvůli jejich věku, již ztráceli zájem.  

 

 

 

Úplným závěrem by se tedy dalo říci, že ačkoli některé postavy nabízejí pozměněné 

zobrazení tradičních genderových rolí, a pohádka Rezavá podkova, nabízí perfektní model 

alternativní femininní a maskulinní role, co se týče postav hodných ztotožnění, mohou 

dětem sloužit jako celkem dobrý příklad zejména postavy mužské. U postav ženských 

sice často hodnotím některé vlastnosti kladně, ovšem vždy se najde nějaké „ale“: ať už z 

důvodu jejich věku a kouzelných schopností, díky nimž nejspíše nejsou zcela ideálním 

příkladem postav, se kterými by se mohla jednoduše ztotožnit mladá děvčata, tak 

z důvodu toho, že přes veškerou snahu o osamostatnění jsou v určitých aspektech 

podřízené mužům. Přestože se tedy na knize dají najít z genderového hlediska někdy i 

výrazná pozitiva, ani jí se bohužel genderové stereotypy zcela nevyhýbají. Nanejvýš 

negativně hodnotím pohádku poslední, s názvem Tancující basa, jelikož se v ní 

stereotypy kumulují v hojném počtu.  

Uvědomuji si, že interpretace a veškeré závěry, k nimž jsem během analýzy dospěla, 

jsou jen jednou z více možností, jakými lze texty vykládat, a že jsou ovlivněné nejen 

teoretickými koncepty, z nichž jsem vycházela, ale také mou osobností, specifickým 

přístupem a pohledem na celou situaci, který však k takovéto práci s textem 

neodmyslitelně patří. Subjektivita mé výpovědi se nedá eliminovat, a proto předesílám, 

že výsledky mé práce vypovídají pouze a právě o pohádkách, které jsem podrobila 

analýze, a to pouze z hlediska, jímž jsem k příběhům sama přistupovala. Jiný výzkumník 

či výzkumnice by mohli vyvodit z příběhů závěry odlišné a proto jakékoli další zpracování 

tématu vřele vítám.  
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