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Anotace 
Bakalářská práce „Koncept mateřství a jeho podoby v Erbenově Kytici“ je genderovou 

literární analýzou jednotlivých básní Kytice, se zaměřením na koncepty mateřství. Ve své práci 

používám kvantitativní obsahovou analýzu, kvalitativní interpretační analýzu, jejíž metodou je 

tzv. „vzdorné čtení“ (Fetterley 1978) a feministickou archetypální kritiku. Pomocí genderu jako 

metodologické kategorie se snažím o rozkrytí či nalezení nových možných významů a 

interpretací v jednotlivých básních Kytice, se zaměřením na zmiňované koncepty mateřství. V 

metodologicko-teoretické části se zabývám nejdříve problematikou metodologie v literární 

vědě, dále základními pojmy jako: gender, patriarchát atd., přičemž plynule přecházím k 

feministické literární kritice, za použití cenných pramenů anglo-americké feministické literární 

kritiky (Showalter, Morris atp.) Dále se pro účely mého výzkumu zabývám feministickou 

archetypální kritikou a metaforizací ženských postav (Knotková-Čapková, Ortner, Kalivodová 

atp.). V druhé části práce se zabývám mateřstvím. A to jak dobovým vyobrazením mateřství a 

rodinných vztahů (Lenderová, Badinter), tak archetypy mateřství (Knotková-Čapková), pojetí 

mateřství jako biologicky esencializovaného, dále Bachofenovou koncepcí starověkého 

matriarchátu a sociálním mateřstvím (Ruddick, Kiczková). V poslední části své bakalářské 

práce aplikuji jednotlivé koncepty mateřství prostřednictvím metody vzdorného 

čtení/feministického čtení/čtení proti srsti na jednotlivé básně Kytice a provádím jejich analýzu. 

 

Annotation 
My Bachelor's thesis “The concept of motherhood and its performances in Erben´s Kytice” is a 

gender  literary analysis of the poems in the collection Kytice with focus on the concepts of 

motherhood. In my thesis I use quantitative content analysis, qualitative interpretative analysis, 

within which I apply the method called “resistant reading” (Fetterley 1978) and feminist 

archetypal criticism. Using gender as a methodological category, I try to uncover new possible 

meanings and interpretations in each poem of Kytice, as far as figuring motherhood is 

concerned.  In the methodological and theoretical part, I discuss  the problem of methodology in  

literary studies  and introduce  the basic terms in use, such as: gender, patriarchy etc. Than I  
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proceed to feminist literary criticism,  introducing selected concepts of English and American 

feminist literary criticism (Showalter, Morris), relevant for my work and of the archetypal 

criticism of female characters in literature (Knotková-Čapková, Ortner, Kalivodová etc.). In the 

second part of my thesis, I contextualize the issue of motherhood within the framework of the 

family relationships of the 18th – 20th centuries (Lenderová, Badinter) and discuss the archetypes 

and various concepts of motherhood.  (Knotková-Čapková, Bachofen, Ruddick, Kiczková etc.) 

In the last part, I apply these concepts on the analyzed texts and suggest arguments for 

interpretation.  
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feministická literární analýza, gender, mateřství, vzdorné čtení, Erben, Kytice 
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„Ó matky, matky, jak podivně to zní.“  
 J. W. v. Goethe 

 

Úvod 
 Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila koncept mateřství a jeho podoby 

ve stěžejním, všeobecně nejznámějším díle a zřejmě nejoblíbenější básnické sbírce 19. 

století, autora Karla Jaromíra Erbena -  Kytice z pověstí národních.1 Kytice je všeobecně 

přijímána jako klenot českého kánonu, její význam mimo jiné potvrzuje i zájem o její 

filmové zpracování, byla totiž roku 2000 převedena na filmové plátno F. A. Brabcem. 

Podle středoškolských učebnic ji máme chápat jako „oslavu mateřství“. (Balajka 

2001:145) Při pečlivém pročtení si však čtenář/ka2 položí otázku, zda v ní mateřství je 

prezentováno ve smyslu pozitivním, nebo naopak ve smyslu značně negativním, zda 

vztahy mezi matkami a dětmi nejsou přímo patologické, a zda tedy tak neodpovídají 

tradičnímu obrazu „ideální matky“. Tato pochybnost byla i důvodem, proč jsem se 

rozhodla pokusit se na Kytici nahlédnout prostřednictvím genderu, jakožto 

metodologické kategorie literární analýzy. Tato analýza totiž nabízí inspirativní a nový 

pohled na česká literární díla (i literární díla obecně). Nebylo náhodou, že jsem zvolila 

pro analýzu poezii, sama se totiž psaní poesie několik let věnuji.  

Sbírka Kytice z pověstí národních poprvé vyšla v únoru roku 1853 a obsahovala 

12 lyricko-epických básní3. Jednotlivé básně ale nevznikly ve stejném období. Zhruba 

polovina básní pochází z 30. let 19. století, jde o básně: Polednice, Poklad, Svatební 

košile, Zlatý kolovrat, Štědrý den a Holoubek. Tyto byly ještě před vydáním sbírky 

Kytice uveřejňovány v různých sbornících a časopisech. Druhá polovina básní (Kytice, 

Záhořovo lože, Vodník, Vrba, Dceřina kletba a Věštkyně) vznikla v polovině 50. let 19. 

století, tedy bezprostředně před vydáním sbírky. Druhé vydání z roku 1861 obsahuje 

básní 13, jelikož mezi Vrbu a Dceřinu kletbu byla přidána balada Lilie. Hlavním 

                                                
1 Ve své práci budu nadále používat pouze zkrácený název Kytice, ve sbírce se vyskytuje taktéž báseň 

stejného jména -  Kytice. 
2 Rizikem při psaní textu je manipulace čtenářem/kou. Většina textů chce čtenáře/ky přesvědčit o svých 

záměrech, je ale rozdíl mezi přesvědčováním na základě vyvážené a vědecky podložené argumentace, 
a manipulací.  Manipulace může být skrytá, nemusí být vědomá, či záměrná. (Knotková-Čapková 
2007:17) V tomto ohledu je v mém případě nutno vyvarovat se jazykovému sexismu. Ten má v 
každém jazyce svá specifika, v češtině je pro ni charakteristické generické maskulinum, které ženy v 
textu zneviditelňuje a podporuje falešnou univerzalizaci.(Renzetti, Curran 2000:173-182)  

3 Převažují básně lyricko-epické, především ve formě lidových balad, ale najdeme zde i jiné druhy 
lidové epiky, např. pohádka Zlatý kolovrat, pověst Věštkyně nebo legenda Záhořovo lože. 
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zdrojem Erbenova díla byly české báje. Sbírka se dočkala desítek knižních vydání, 

většinou podle 3. vydání z roku 1871.  

Balady se opírají o mytologické představy s dominantou mravního ponaučení, 

trestu a pokání za spáchané viny. Hlavními dvěma tématy sbírky jsou porušení pevně 

stanoveného řádu, za které přichází trest, který však lze zmírnit pokáním a mezilidské 

vztahy – hlavně mezi matkou a dítětem, případně vztah milenecký. První báseň Kytice a 

poslední Věštkyně jsou básněmi s národně buditelským posláním. Poklad a Dceřinu 

kletbu spojuje motiv mateřské viny. Mateřství prostupuje celou sbírkou.4 

Výchozím epickým dějem balad je přestupek ženy vůči morálnímu řádu, ženské 

protagonistky jsou hybatelkami děje5, ženy jsou ve většině básní matkami, čemuž 

odpovídají pojmenování ženských postav (rodička, matka). Z tohoto hlediska můžeme 

říci, že se mnou zkoumaný fenomén mateřství vyskytuje v 10 baladách sbírky (výjimku 

tvoří básně Holoubek, Záhořovo lože, Věštkyně). V básni Věštkyně se vyskytuje 

mateřství sice také, ale pouze v metaforickém významu matky-země. Vzhledem k faktu, 

že mateřství sbírkou prostupuje, považuji za relevantní svou studii provést. Jak důležitý 

je ve sbírce fenomén mateřství ukázal i Josef Polák ve své knize Kytice nevadnoucí, kde 

nazývá Erbena básníkem mateřství. „Myšlenka mateřství byla přímo součástí Erbenovy 

bytosti, prostupovala celou jeho osobnost, myšlení, způsob vyjadřování, mateřství je 

námětem dobré poloviny básní v jeho Kytici a odráží se i v Erbenově básnickém jazyku. 

Místo čtenářka píše Erben dcera mateřina, místo čtenáře má některého syna. 

Štědrovečerní noc je mu matkou všech nocí, neboť plodí divy.“ (Polák 1949)  

Kytice je považována za soubor mýtů a legend, ve skutečnosti ale zachycuje 

hodnoty přisuzované ženství a mužství6. Sbírka reflektuje genderovou realitu minulých 

století a genderové rozdělení rolí ilustrované v jednotlivých básních odpovídá dnešním 

patriarchálním stereotypům. Básně zachycují ženy v genderově tradičních a 

stereotypizujících situacích, jelikož ženství je ve sbírce spojováno především s krásou, 

smrtí, domácími pracemi a hlavně mateřstvím. Ženy v Erbenových básních navíc 

selhávají jako matky, jsou trestány za svou zvědavost či za neuposlechnutí pravidel 

společenského mravního řádu a jejich trest bývá neobvykle přísný. Charakterové 

vyznění postav je převážně negativní, prezentuje odstrašující modely chování. Dá se 

                                                
4 S výjimkou básní: Záhořovo lože, Holoubek, Věštkyně. 
5 Kromě legendy Záhořovo lože, která je jedinou básní sbírky bez ženských postav. 
6 Osvojené socializací a enkulturací v rámci dané kultury. 
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tedy říci, že nejde pouze o soubor mýtů a legend, ale že sbírka odráží archetypální 

myšlení společnosti poloviny 19. století.  

Kytice patří mezi základní kameny českého literárního kánonu. Dílo bývá 

obvykle kanonizováno, když neztratí na významu a hodnotě ani po letech, stává se tak 

přínosem pro kulturní dědictví. Kytice však byla kanonizována ihned. Stalo se tomu tak 

zřejmě díky historicko-společenskému kontextu, jelikož dílo prosazovalo národní 

identitu a kulturu. V Kytici nacházíme bohatou češtinu, oslavu jazyka a krajiny, 

lidových zvyků a mýtu. Jasně vyplývá na povrch Erbenovo pouto k vlasti, proto byla 

Kytice vítána. Není tomu náhodou, jelikož Erben se věnoval folkloristické práci, 

především zaznamenávání české lidové slovesnosti. Erben znal prostonárodní pověsti, 

báchorky, písně a říkadla, a to nejen české, zajímala ho slovesná tradice všech Slovanů.  

„Erbenův postup při hledání a propracování těchto typických motivů byl nesen 

romantickou dvojí tendencí, jíž zůstal věren Erben národopisec jako Erben básník. 

Věřil, že na dně veškeré tradice lidu slovanského šeří se zbytky pradávného, 

předkřesťanského bájesloví, že báchorky a pověsti jsou matným, ale nesporným 

odleskem starobylých mýtů.“ (Novák 1940:289) 

 Erben, ač byl mistr básnické nálady, ač rozuměl řeči přírody, byl básníkem 

epickým: „v celém jeho tvoření nenajde se bezprostřední a nutný výtrysk vnitřní bytosti, 

nenajde se lyrická zpověď, nenajde se rytmické uvolnění citového napětí.“ (Novák 

1940:290) Každý dějový moment v „sugestivní přesvědčivosti“ vyrůstá z krajinné 

nálady, příroda, obklopující člověka neznámými silami, prozrazuje celým ovzduším, 

veškerým laděním světel a stínů, všemi zvuky a ohlasy svou účast na osudu člověkově. 

„Toto neuměl nikdo jiný lépe než Erben (…) Erbenova Kytice nepodléhá rzi času, jest z 

příliš dobrého kovu a příliš dobře pracována.“ (Novák 1940:293) Jedná se tedy o dílo 

nesmírné kvality, a proto jsem si právě Kytici zvolila ke své analýze.  

Česká literární kritika se především zabývala vztahem mezi Erbenovým 

básnictvím a sběrem slovesnosti. Vaněk si jako první všímá obtížné situace žen, jejich 

těžkého osudu a života, závislého ve velké míře na mateřství. Ve sbírce nachází dvě 

ženská traumata jako výhradní témata básní, a to starost o dítě, jehož život byl 

permanentně ohrožen a obavy z muže. (Vaněk 2005) Všímá si rozdílného postavení 

ženy a muže, ale gender jako sociálně konstruovanou kategorii zkoumání Kytice 

nacházíme až v práci Kynčlové. (Kynčlová 2009) Důvodem absence genderově 

senzitivní literární kritiky pravděpodobně bude, že do českého prostředí se feministická 

literární teorie a kritika dostává až v 90. letech 20. století, a to velmi pomalu, kromě 
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toho se feministická literární kritika ve svých počátcích zaměřila na díla českých 

spisovatelek a teprve poté na díla mužů-spisovatelů. Feministické čtení je tak v českém 

prostředí spíše novějším jevem, ačkoliv ve světě nikoli. „V českém prostředí se 

feministická a genderová studia rozvíjí hlavně skrze sociologii, v angloamerickém 

prostředí to ovšem byla literární kritika.“ (Oates-Indruchová 1998:17) 

Erbenovým dílem z genderové perspektivy se ve své diplomové práci Analýza 

Erbenovy Kytice v kontextu feministických literárních teorií zaobírala Tereza Kynčlová. 

Tato studie je prvním rozborem tohoto díla z hlediska genderové analýzy a čerpá z 

metod představených anglo-americkou feministickou literární kritikou v 70. a 80. letech 

20. století. „Dosavadní české literární rozbory Kytice jsou tak historickými, literárně 

teoretickými a kulturologickými studiemi. Kynčlová přidává analýzu genderovou, jelikož 

je Kytice součástí kánonu, je probírána na obou stupních vzdělávacího procesu a je tak 

součástí socializačního procesu.“(Kynčlová 2009:12,13) Tato práce je zajímavá tím, že 

se vymezuje vůči stávajícím literárním interpretacím předních literárních teoretiků a 

teoretiček, které jsou založeny na nereflektované reprodukci genderových stereotypů. 

Diplomová práce Kynčlové tak nabízí přelomový genderově senzitivní pohled na Kytici 

a bude významným sekundárním zdrojem mé bakalářské práce. Z jejích konceptů v 

některých ohledech vycházím a specifikuji je na obraz mateřství.  

Nacházím tak přinejmenším dva dobré důvody, proč se konceptem mateřství v 

Erbenově Kytici zabývat, toto dílo je totiž probíráno v rámci výuky českého jazyka na 

základních a středních školách, je součástí literárního kánonu, a proto je vhodné 

analyzovat kanonizované texty z pozic feminismu, rozkrývat jimi reprezentované a 

reprodukované genderové vztahy. Mateřství je v dnešní době velmi diskutované téma, 

proto jsem toho názoru, že má studie by mohla býti přínosem. Cílem mého výzkumu je 

tedy na jednotlivých básních popsat, jak je v Erbenově Kytici zobrazováno mateřství, 

přičemž si pokládám výzkumné otázky: 

• Odpovídá Erbenovo zobrazení mateřství dobovému kontextu?  

• Jak je koncept mateřství vztahován k mocenskému diskursu? 

• Jak je konstruována identita jednotlivých mateřských postav? 

• Jakými vlastnostmi je mateřství reprezentováno? 

• Je mateřství vždy (v každé baladě) esencializované a biologicky determinované? 
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1. Metodologicko-teoretická část 
V této části bych ráda představila metody své práce, odborné pojmy, se kterými 

v této práci pracuji a vysvětlení genderu jako metodologické kategorie na základě 

feministických teorií. Dále se budu věnovat podrobněji feministické literární analýze a 

jejím jednotlivým fázím. 

 
 

1.1 Problematika metodologie v literární vědě 

V sociologickém výzkumu lze metody jednotlivě vymezit, v literárně-

teoretických rozborech toto učinit bez nesnází nelze. „Analytických přístupů k 

feministickému zkoumání literatury je mnoho, a to jak z hlediska teoretického, tak 

metodologického, v literární vědě tato dvě hlediska ani oddělit nelze.“ (Knotková-

Čapková 2010:17) „V kontextu literární teorie a kritiky je jakýkoli rozbor textu vždy de 

facto diskursivní analýzou a kvalitativní analýzou, důvodem je to, že se v rámci literární 

teorie tyto metody překrývají (…) spíše než o konkrétních metodách se v literární teorii 

hovoří o jednotlivých historických nebo teoretických kritikách, případně školách.“ 

(Kynčlová 2009:20)  

Jednotlivé školy se nevylučují, mohou na sebe navazovat či nemusí a mohou 

koexistovat vedle sebe. Feministická literární kritika se stala uznávanou metodou na 

konci šedesátých let 20. století, a to „díky přehodnocení děl tradičního literárního 

kánonu, v jehož rámci zpochybňuje jejich údajnou nestrannost a jim připisovanou 

autoritu plynoucí ze zažité představy, že právě tato díla obsahují nejvznešenější lidské 

myšlenky a nejdokonalejší formy vyjádření.“ (Morris 2000: 49)  

 

1.2. Metodologické přístupy ke Kytici 

V souladu s Reinharz (Reinharz 1992), která tvrdí, že užitím více metod je 

možno dopracovat se lepšímu výsledku, jsem se rozhodla pro použití následujících 

metod: kvantitativní obsahová analýza, vzdorné čtení, feministická archetypální 

analýza.   

Kvantitativní obsahové analýze jsem podrobila všech 13 básní Kytice. Cílem 

kvantitativní obsahové analýzy bylo zjistit a ukázat rozmanitost výrazů a jejich četnost, 

které se k ženským a mužským postavám Kytice vážou. Kvantitativní obsahovou 



Bakalářská práce                             Koncept mateřství a jeho podoby v Erbenově Kytici 

13 
 

analýzu jsem provedla tak, že jsem si při čtení básní Kytice vypisovala jednotlivé 

výrazy. Text jsem následně po převedení do elektronické podoby, pomocí programu 

Excel, podrobila vyhledávání jednotlivých výrazů. Jejich četnost jsem poté zaznamenala 

do tabulek, které jsou situovány v závěru mé práce. 

   Dále budu používat kvalitativní interpretační analýzu, a to k interpretaci děje a 

postav jednotlivých básní, tyto mé interpretace budou vycházet z metody „vzdorného 

čtení“7, kterou představila Judith Fetterley a dále rozebrala Elaine Showalter. (Fetterley 

1978, Showalter 1998) V neposlední řadě se také budu zabývat feministickou 

archetypální kritikou.  

K dalším možným aplikovatelným metodám by patřila diskursivní analýza. 

Diskursivní analýze Kytice se věnovala ve své práci Kynčlová. Využitím genderové 

diskursivní analýzy si všímá rozdílností ctností a neřestí u ženských a mužských postav, 

ptá se proč tomu tak je, jaké jsou důsledky pro postavy žen a mužů, jaké břemeno sebou 

poté dané postavy nesou a jaké vzory chování daná báseň prezentuje. (Kynčlová 

2009:16) 

Jeden z hlavních metodologických problémů je dle Pearce  rozhodnutí, kam se 

situovat vzhledem k matici autor-text-čtenář/ka, a tak je nezbytné v každé fázi textové 

analýzy naznačovat, jak je interakce textu a čtenáře/ky provedena. „Vypořádat se s 

vlastním postojem uvnitř spletence vztahů autor/text/čtenář, je jedním z klíčových 

metodologických oříšků, které musí textová kritička rozlousknout, než se pustí do 

samotného rozboru.“ (Pearce 2007:253) Zvláštním stavem je tzv. čtenářská 

schizofrenie, to znamená, že v různých situacích jsem já-čtenářka četla různě. „Zatímco 

jedno mé já se na genderové nastavování textem tvářilo netečně, protože se považovalo 

za svobodné a mohlo s textem nakládat dle vlastní vůle, mé druhé já se rozčilovalo nad 

mužským vylučovatelstvím.“ (Pearce 2007:261) Pearce jako zásadní metodologické 

doporučení nabízí výraznou sebereflexi. Dle jejích slov bychom si měli „přiznat 

nedostatek kontroly nad procesem čtení a toto zjištění nějak vepsat do našich prací (…) 

jelikož když budeme vratkost našich čtenářských pozic dopředu signalizovat, staneme se 

smělejšími v našich vyjádřeních. Tím, že rozpoznáme naše situování jako čtenářek a 

dialogickou povahu jakéhokoli setkání s textem, bude možná snazší najít svůj hlas. 

Vědět, kde je naše místo jako čtenářek, tak znamená nalézt místo, odkud psát.“ (Pearce 

2007:272) 

                                                
7 Rozebírá možnosti čtení a interpretace textu, které odporují patriarchálním imperativům genderových 

rolí. 
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Vzhledem k možnému zkreslení v případě analýzy pouze vybraných básní jsem 

se rozhodla analyzovat všech 13 básní Kytice. Nelze totiž vyznění jedné či několika 

básní vztahovat na celou sbírku. Abych mohla začít literární analýzu, je pro začátek 

nezbytné vysvětlení několika pojmů. 

 

 

1.3 Gender jako kategorie zkoumání 

„Lidské pohlaví jako biologická danost (bytí mužem či ženou) slouží jako základ, 

na němž lidé konstruují společenskou kategorii zvanou gender (maskulinitu či 

femininitu).“ (Renzetti, Curran 2003:20) „Gender je diskursivně utvářená entita, jež 

odkazuje na kulturní předpoklady, očekávání a praktiky, které kontrolují, jakými 

způsoby se ve společnosti z lidských bytostí stávají muži a ženy.“ (Kynčlová 2010:91) 

Femininita a maskulinita jsou tak důsledky sociální konstrukce.  Mnoho lidí se v jednání 

s druhými opírá o genderové stereotypy. Stereotyp je označení pro zjednodušující 

souhrnný popis určité společenské skupiny. Může být pozitivního či negativního 

charakteru. Genderové stereotypy jsou tedy zjednodušující popisy toho, jak má vypadat 

maskulinní muž či femininní žena. Tyto kategorie se vyznačují bipolárností (negativním 

vymezením muže je to, že není ženou a obráceně) a také tím, že jim je přikládána 

odlišná hodnota. Maskulinní charakteristiky (např. aktivita, schopnost prosadit se, dobré 

technické schopnosti) jsou zpravidla považovány za hodnotnější než charakteristiky 

femininní (pasivita, stydlivost, zaměření na soukromou sféru apod.). 

 V důsledku toho, že femininní charakteristiky bývají stereotypně připisovány 

ženám, jsou ženy považovány za méněcennější vůči mužům. Toto bipolární rozdělení 

není však dostačující: „interpretace pohlavní identity na základě protikladů – být 

mužem znamená nebýt ženou a naopak – je příliš omezující“. (Morris 2000:16) „Navíc 

pojmy muž a žena, mužský a ženský nejsou používány souměrně: pojem muž má vždy 

kladnou hodnotu a představuje normu a lidskost všeobecně, zatímco žena je pojmem 

sekundárním a označuje to, co se od normy odlišuje. Žena se tak stává imaginárním 

depozitářem mužských snů, idealizovaných představ a obav: v rozdílných kulturách je 

ženskost ztělesněním přírody, krásy, čistoty a dobra, ale zároveň i zla, kouzel, zkaženosti 

a smrti.“ (Morris 2000:26,27) Podobně se o bipolárnosti zmiňuje i de Beauvoir: „Muž 

do ženy promítá to, po čem touží a čeho se obává, co miluje i co nenávidí.“ (de 

Beauvoir 1967:131)  
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Společnost tedy svým členům předepisuje určité vlastnosti, způsoby chování a 

vzorce vzájemné interakce v závislosti na jejich pohlaví. Většina žen a mužů žije ve 

společnostech s tzv. patriarchálním pohlavně-genderovým systémem.8 Patriarchát je 

„takový pohlavně-genderový systém, v němž muži zaujímají nadřazené postavení vůči 

ženám a v němž jsou vlastnosti a činnosti vnímané jako mužské hodnoceny výše než ty 

které jsou vnímány jako ženské“. (Renzetti, Curran 2003:22) 

 Každá společenská role vyžaduje dodržování určitých požadavků na způsob 

chování, který je s touto rolí spojován a od jejího nositele očekáván. Koncept 

genderových rolí pak odkazuje na způsob chování očekávaný od členů společnosti v 

souvislosti s jejich pohlavní příslušnosti. „Po značnou část dějin lidstva byla ženská 

genderová role vymezována – a ženskou reprodukční rolí přímo diktována – jako role 

domácí. Specializace ženy na práci v domácnosti je tedy dle strukturálních 

funkcionalistů funkční.“ (Renzetti, Curran 2003:24) „Role určená pohlavím přisuzuje 

domácí službu a péči o potomstvo ženám, zatímco ostatní části lidského snažení, zájmy 

a ambice mužům. Omezené role, přisouzená ženě, ji vězní na úrovni biologické 

zkušenosti.“ (Millet 1998:75) Biologické interpretace genderu spojují ženský osud s 

ženským tělem, kdežto psychoanalytické teorie nabízejí dosud nejpřesvědčivější výklad 

genderu jako sociálního konstruktu, nikoli vrozeného atributu. (Morris 2000: 125) Díky 

popisování genderových rozdílů jako přirozených je tak ospravedlňována nerovnost a 

diskriminace na základě pohlaví.  

Feministická sociologie přišla s poznatkem, že gender9 je kategorií spíše 

společensky utvářenou než přirozenou, je to soubor společenských očekávání, která se 

reprodukují a přenášejí sociálním učením. Slova jsou symboly nesoucí význam, 

označují, popisují i hodnotí nás a svět, v němž žijeme. Síla slov spočívá ve skutečnosti, 

že příslušníci jedné kultury tyto významy a hodnocení sdílejí. Společný jazyk 

příslušníkům téže společnosti umožňuje komunikovat a vzájemně si rozumět a tak 

                                                
8  Každý systém zahrnuje sociální konstrukci genderových kategorií na základě biologického pohlaví, 

dělbu práce na základě pohlaví a společenskou regulaci sexuality. 
9 Gender byl zkoumám různými sociology různě a to v rámci určitého paradigmatu. Sociologie je 

multiparadigmatická věda. Strukturální funkcionalismus, dominující paradigma 40. - 60. let 20. 
století, zobrazuje společnost jako stabilní, uspořádaný systém, jehož členové sdílejí určitý společenský 
konsensus. Vychází z toho, že ženy a muži se tělesně liší. Muži jsou větší a silnější a ženy rodí děti a 
kojí je. Tyto biologické odlišnosti vedly podle funkcionalistů ke vzniku odlišných genderových rolí. 
Neméně významným problém strukturálního funkcionalismu je to, že opomíjí otázku mocenských 
vztahů a má sklon obhajovat společenský status quo. V 60. letech 20. století tak došlo k 
paradigmatické revoluci, když mnozí odmítli pojem společenského konsensu. Téma mocenských 
vztahů se tak posunulo přímo do středu pozornosti sociologie. Objevila se celá řada nových 
paradigmat, z hlediska genderu je důležité paradigma feministické.  
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spoluvytvářet společenský řád. „Jazyk je prostředek socializace, když se dítě učí jazyk 

své kultury, v zásadě se zároveň učí, jak jako člen této kultury myslet a jak se chovat.“ 

(Renzetti, Curran 2003:174) 

Jednou ze základních institucí patriarchální společnosti je rodina.10  Dvojice 

dospělých lidí plní úkoly v izolované nukleární rodině prostřednictvím dvou vzájemně 

odlišných, specializovaných rolí: expresivní a instrumentální. 

 Instrumentální rodinná role v sobě soustřeďuje vedoucí a rozhodovací 

pravomoci. Vykonává ji ten z partnerů, který rodinu ekonomicky zajišťuje, tedy 

tradičně manžel-otec, jeho pole je veřejná sféra. Manželka-matka se ujímá expresivní 

rodinné role, což znamená, že se stará o domácí práce, o děti a o uspokojení citových 

potřeb rodinných příslušníků, její půdou je rodinná sféra. Tato představa dichotomie 

veřejné a rodinné scény je ale mylná. Rodiny ve svém každodenním životě tyto sféry 

neprožívají odděleně, nýbrž ve vzájemné závislosti.  Navíc toto přísné oddělování rolí 

popisuje činnosti jako vzájemně se vylučující a předpokládá, že jejich distribuce mezi 

obě pohlaví je přirozená a neměnná. „Uspořádání genderových vztahů a rodiny přitom 

nemá biologický původ, ale je dáno kulturně a předává se sociálně.“ (Renzetti, Curran 

2003:215,216)  

Ve všech společnostech například existuje dělba práce podle pohlaví, ale to, co 

se považuje za mužskou a ženskou práci, se v jednotlivých společnostech diametrálně 

liší. V dnešní době jsou navíc i ženy zaměstnány a berou na sebe tak roli výdělečnou. 

„Ženy jsou nuceny složitě hledat rovnováhu mezi povinnostmi doma a v práci, zatímco 

relativní osvobození mužů od domácích prací jim umožňuje soustředěně se zabývat 

pracovními příležitostmi, kdežto ženy mohou být kvůli svým povinnostem v domácnosti v 

pracovních příležitostech omezovány.“ (Shelton in Renzetti, Curran 2003: 233) 

Genderová studia jsou interdisciplinárním oborem, který vyrostl z 

feministických teorií. Genderová perspektiva může být nejen východiskem odborné 

analýzy, ale i životní praxí. Pojmem gender jako teoretické kategorie v této práci 

rozumím různé koncepty rodovosti. Rodovost je kategorií konstruovanou, podmíněnou 

kontextem sociálním, kulturním, politickým, je tedy diskursivní. V souladu s 

Knotkovou-Čapkovou (Knotková-Čapková 2010) nesouhlasím s esencialistickým 

pojetím genderu v dichotomním smyslu binarity maskulinita-femininita jakožto 

                                                
10 Je to právě instituce rodiny, kde je dítě prvotně socializováno. Talcot Parsons, přední teoretik 

strukturálního funkcionalismu definuje izolovanou nukleární rodinu jako rodinu skládající se z 
manžela, manželky a jejich nezaopatřených dětí. 



Bakalářská práce                             Koncept mateřství a jeho podoby v Erbenově Kytici 

17 
 

neměnné danosti. Z esencialistického pojetí totiž často vyplývá homogenizace skupin 

mužů a žen a genderová stereotypizace.    

Významným pojmem v kontextu genderových a feministických studií se stala 

„intersekcionalita“ - což je „označení pro křížení nerovností, a to jak genderových, tak 

rasových, etnických, třídních“. (Knotková-Čapková 2010:9) V centru pozornosti stojí 

analýza a dekonstruování mocenských diskursů. V tomto genderová studia navazují na 

myšlení Michela Foucalta a jeho analýzy moci.  

 

1.4 Feministická literární kritika 

Feministická literární kritika není homogenní útvar, vyznačuje se pluralitou 

užívaných metod a strategií. Mezi hlavní nástroje feministické literární kritiky patří 

gender jako metodologické východisko a kritický přístup k ideologii patriarchátu.  

Pojem „ideologie“ v této práci chápu jako způsob, jímž vnímáme realitu. 

„Takovéto chápání ideologie se zakládá na předpokladu, že když vstupujeme do 

kulturního života společnosti, přebíráme a přijímáme způsob jejího vidění. 

Nepostřehnutelně jsme vtahování do složitého systému hodnot, názorů a očekávání, 

které zde byly již před námi, a zdají se nám proto naprosto přirozené.“ (Morris 

2000:15) 

 Pod pojmem „patriarchát“ v této práci rozumím „takový pohlavně-genderový 

systém, v němž muži zaujímají nadřazené postavení vůči ženám a v němž jsou vlastnosti 

a činnosti vnímané jako mužské hodnoceny výše, než ty které jsou vnímány jako ženské“.  

(Renzetti, Curran 2003:22) Ženy v tomto systému disponují nižšími finančními 

prostředky a majetkem, nejsou odpovídajícím způsobem zastoupeny v politickém životě 

a nesou primární zodpovědnost za péči o děti a domácnost.  „Pojem patriarchát ovšem 

neoznačuje žádný jednotný univerzální systém, vždy je třeba jej kontextualizovat.“ 

(Knotková-Čapková 2011) 

Udržování patriarchátu je odvislé od míry distribuce moci ve společnosti a 

možnosti přístupu k ní. Moc je v patriarchálních společnostech distribuována podle 

příslušnosti k pohlaví, všichni muži ale nedisponují stejnou mocí a některé skupiny žen 

jsou znevýhodňovány více než jiné. Stratifikační efekt patriarchátu je tak umocňován 

nebo zeslabován etnickým a třídním původem a některými dalšími charakteristikami. 

Největší výhody tak v patriarchální společnosti získávají bílí mladí muži z vyšších 

sociálních vrstev. K udržování patriarchátu přispívají společenské instituce jako rodina, 
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stát, církev, tradice ale i jazyk a literatura11. „Patriarchát je institucionalizovaným 

systémem pohlavní hierarchie.“ (Bourdieu 2000: 77) Vztahy nadvlády se zdají jakoby 

přirozené, protože ovládaní na ně aplikují kategorie konstruované z hlediska vedoucích. 

Podle Bourdieuho tak dochází k symbolickému násilí, ovládaný totiž nemůže jinak než 

vládnoucího uznávat a dodává, že symbolická moc se může uplatňovat pouze za 

přispění těch, kdo jsou jejím předmětem a kdo ji snášejí právě proto, že ji 

spoluvytvářejí. Symbolická nadvláda se uplatňuje skrze schémata vnímání, hodnocení a 

jednání.12  

Jak již bylo řečeno výše, feministické teoretičky vůči patriarchální ideologii a 

jejím institucím zastávají kritický postoj. Názor, že jazyk dokáže bez obtíží vyjádřit 

pravdu lidské existence, byl zpochybněn. Strukturální lingvistika poukazuje na fakt, že 

„slova náš pohled na svět a sebe samé neodrážejí, ale konstruují“.(Morris 2000:150) 

Tento postřeh dále rozvedl dekonstruktivismus, a ukázal, že jazyk je ovlivněn 

mocenskými strukturami. „Síť významů vlastní jazyku, symbolickému řádu, je nám 

předepisována v podobě protikladů: mužský a ženský, já a nejá, dobro a zlo (…) jazyk 

tak neustále reprodukuje skutečnost v podobě hodnotové hierarchie udržující v popředí 

zájmy dominantní moci. Jazyk je prostředkem, který způsobuje, že se nám tato 

hierarchizace hodnot jeví jako přirozená a pravdivá.“ (Morris 2000:150, 151) Jelikož 

jazyk není neutrální, nemůže tak být ani literatura neutrální. Cílem feministické literární 

kritiky tak je poukázat na to, jak se literatura jako kulturní instituce patriarchální 

společnosti podílí na vytváření genderových nerovností.  

Výše uvedené protiklady se v teorii jazyka a literatury nazývají binární opozice. 

Problémem binárních opozic je jejich hierarchičnost, tedy to, že první z páru bývá 

nadřazen tomu druhému. Právě binární opozice jsou předmětem feministické kritiky, 

jelikož se promítají do vztahů mezi muži a ženami. Druhořadým postavením žen se ve 

své práci Druhé pohlaví zabývala již Simone de Beauvoir13, která upozorňovala na to, 

že konstruování identity prvního z dichotomie muž-žena je závislé na jinakosti toho 

                                                
11 Například právě prostřednictvím kánonu. 
12 Habitus = podvědomá schémata vnímání, hodnocení a jednání, které jsme si osvojili v rámci struktury 

patriarchálního řádu. Jelikož tato schémata odpovídají skutečnosti kolem nás, zdánlivě se tím 
potvrzuje jejich platnost. Protože habitus odpovídá skutečnosti, zdá se nám přirozeným, vycházejícím 
z přirozených a nezvratitelných fakt. (Bourdieu 2000) 

13 De Beauvoir vycházela z francouzského existencialismu a z existencialistické perspektivy se rovněž 
vyjadřovala k uznání a obhajobě rovnoprávného postavení žen ve společnosti na pozadí filosofické 
analýzy vztahů mezi muži a ženami v historii i přítomnosti. De Beauvoir charakterizovala existenci 
ženy jako „té Druhé“, jíž je toto postavení sice připisováno sociálním řádem, ale na jehož uchování se 
samy ženy podílí, implicitně tak obvinila ženy z pohodlnosti, kterou legitimizují stávající patriarchální 
struktury společnosti. (de Beauvoir 1967) 
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druhého, žena tak reprezentuje vše, co muž neboli subjekt rozumový, není. Upozornila 

také na to, že za normu je považováno mužství, a tak jsou ženská specifika 

zneviditelněna. (de Beauvoir 1967) Žena podle ní přetrvává v imanenci zaměřené na 

reprodukci života a péči o něj, na rozdíl od muže reprezentujícího aktivní a svobodnou 

lidskou existenci, jež se vyznačuje transcendencí, tedy přesahováním stávajícího světa a 

čas překračující tvorbou, žena reprezentuje vitální stránku života v linii přírody14. Žena 

tak žije v mužském světě, v němž podléhá muži vytvořeným mýtům a osvojuje si 

mužské hodnoty, proti kterým nestaví autentické ženské hodnoty, ty pouze vyplývají 

z muži definovaného protikladu soukromého a veřejného života.  

 Problematikou binárních opozic se zabývala také Helen Cixous (Cixous 1995), 

která se inspirovala Derridovým konceptem hierarchických dvojic. Dále také 

francouzské postmoderní feministky Julia Kristeva (Kristeva 2008) a Luce Irigaray 

(Irigaray 1996), které tvrdí, že díky absenci relevantního jazyka a diskursu je výpověď o 

ženské zkušenosti znemožněna. Ženství je interpretováno a definováno skrze vztahy 

vůči mužství a tudíž je ženství odepřena nezávislá existence. V tomto ohledu 

argumentuje například i již zmiňovaná Judith Fetterley (podrobněji viz níže). 

 

1.4.1 Anglo-americká a francouzská literární kritika 

Feministická literární kritika se vyvíjela od konce 60. let 20. století. Nástrojem 

feministické literární teorie je využití genderu jako analytické kategorie literárního 

rozboru. Feministická analýza ukázala, že ženy čtenářky díky své genderové socializaci 

přistupují k literárním dílům s odlišnými očekáváními a jejich interpretace se liší od 

interpretací mužských. Do té doby se jakoby za samozřejmé považovalo, že čtenář/ka je 

muž. „Tyto rozdílné přístupy k literárním dílům nejsou výsledkem biologické/pohlavní 

danosti, ale jsou produktem socializačních, disciplinačních a enkulturačních procesů.“ 

(Kynčlová 2009:33) Feministická literární kritika se zabývá několika okruhy, a dle 

Showalter15 se dá rozdělit do několika fází.  Showalter klasifikuje feministickou literární 

kritiku na dva typy: feministické čtení a gynokritiku (feministické psaní).  (Showalter 

1998: 216) 

Feministické čtení se zabývá reinterpretací beletristických a kritických textů 

psaných muži, zatímco předmětem gynokritiky je analýza literatury psané ženami z 

                                                
14 Více o „spojení“ ženy s přírodou viz 1.4.5 Žena mezi přírodou a kulturou. 
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perspektivy ženské zkušenosti a prožitku. Ve své práci jsem feministické neboli vzdorné 

čtení16 použila jako své teoreticko-metodologické hledisko, proto se jím zabývám dále 

více a gynokritiku pouze krátce zmiňuji. 

Jak Showalter upozorňuje, feministická kritika je tím nejizolovanějším a 

nejméně pochopeným kritickým přístupem17.  Jak již bylo řečeno, feministickou kritiku 

můžeme rozdělit na dva typy. První z nich se zabývá ženou jako čtenářkou - „ženou 

jako spotřebitelkou literatury psané muži“ (Showalter 1998:216) a způsobem, jímž 

hypotéza o ženě-čtenářce mění naše chápání daného textu a probouzí v nás povědomí o 

významnosti kódů závislých na pohlaví. Tento typ nazývá Showalter feministickým 

čtením, které zkoumá ideologické předpoklady v literárních dílech. „Jejím předmětem 

jsou obrazy a stereotypy žen v literatuře, opomíjení žen-kritiček a jejich nepochopení, 

trhliny v mužské konstrukci literární historie (…) feministické čtení je metoda zásadně 

politická a polemická, s teoretickým napojením na marxistickou sociologii a 

estetiku.“(ibid) Jedním z problémů feministického čtení je jeho orientace na muže. 

„Pokud budeme studovat ženské stereotypy, sexismus kritiků-mužů a omezené role, které 

ženy hrály v literární historii, nedozvíme se nic o tom, co ženy pociťovaly a jaká byla 

jejich zkušenost, ale dozvíme se pouze o tom, jaké chtěli muži ženy mít.“ (Showalter 

1998:219) Problémem feministického čtení je často sklon považovat ženskou 

viktimizaci za přirozený jev tím, že se z ní dělá nevyhnutelné téma diskuze. 18 

Druhou možností feministické literární kritiky je tzv. gynokritika. Jejím 

programem je vystavět ženský rámec pro analýzu literatury psané ženami a namísto 

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

zkušenosti. Jak říká Showalter: „gynokritika začíná v momentu, kdy se osvobodíme od 

lineárních absolutních konceptů mužské literární historie a zaměříme se na náhle 

viditelný svět ženské kultury“ (Showalter 1998:220)  

Když se zajímáme o literaturu psanou ženami v minulosti, můžeme vytyčit tři 

fáze evoluce ženské literární tradice: první fázi nazývá Showalter „femininní“ (1840-

                                                                                                                                          
15 Stať Pokus o feministickou poetiku od Elaine Showalter je prvním pokusem o zformulování jasné 

feministické teorie literatury. (Showalter 1998) 
16 Více viz 1.4.3 Vzdorné čtení 
17 Existovaly názory, že feministická kritika je posedlá zničením velkých umělců-mužů a podobná 

zavádějící a neopodstatněná tvrzení. Absence jasně formulované teorie oslabovala obranyschopnost 
feministické kritiky proti podobným útokům. Navíc jak řekla Showalter: „pro některé radikální 
feministky je metodologie sama o sobě intelektuálním nástrojem patriarchátu, tyranské metodokracie, 
která stanoví implicitní hranice tomu, co se mí zpochybňovat a o čem se může diskutovat“ (Showalter 
1998:215) Z tohoto pohledu je akademický požadavek na formulování teorie chápán jako hrozba 
feministické potřebě autentičnosti. 

18 Feministickým čtením se zabývám podrobněji v kapitole 1.4.3 Vzdorné čtení 
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1880) a v této fázi se ženy snažily svým psaním intelektuálně vyrovnat mužské kultuře a 

přitom internalizovaly předsudky o ženské povaze. Významným znakem této doby je 

mužský pseudonym. Druhou fázi nazývá Showalter „feministickou“ (1880-1920), v této 

fázi ženy využívaly literaturu jako prostředek k dramatizaci těžkého údělu ukřivděného 

ženství.  Třetí fáze - „ženská“ stále probíhá, jde o fázi, kdy ženy zavrhly napodobování 

či protest a místo toho se obrátily právě k ženské zkušenosti a prožitku jako ke zdroji 

autonomního umění a zahrnuly do feministické analýzy kultury i literární formy a 

techniky19. 

Metodám konstrukce a reflexe ženské zkušenosti a identity, ženské literární 

genealogii a fenoménu ženského psaní se podrobněji věnují francouzské francouzské 

feministické teoretičky Cixous a Irigaray. Helene Cixous, Luce Irigaray a Julia Kristeva 

(Warhol 1993) vnímají ženské psaní jako vyjádření vlastních zkušeností, tužeb a přání. 

Navazují na Foucalta, Derridu a Lacana. „V centru jejich zájmu stojí jazyk a způsoby, 

jimiž je ženské či ženskost definováno, reprezentováno a potlačováno v symbolickém 

systému jazyka a diskursu patriarchátu.“ (Matonoha 2007:368) V diskursu patriarchátu 

žena jaksi absentuje, jelikož nedisponuje jazykem, v němž by byla subjektem. Miroslav 

Petříček tuto situaci nazývá pragmatickým rozporem. „Řeč, kterou mluvím, není mou 

řečí, ale jinou nemám“ (Petříček 2003:13) Cixous, Irigaray a Kristeva vidí východisko 

právě v ženském psaní (l´ecriture féminine), které je protestem, revoltou proti 

dostupným diskurzivním praktikám a vyznačuje se „hojností jazyka, tvůrčí štědrostí, 

nestřídmou hravostí, mnohočetností významů, neologismy, fragmentárností syntaxe, 

heterogenitou a důrazem na požitek z textu“. (Morris 2000:136, Knotková-Čapková 

2010:16) Ženské psaní se tak snaží ženu teprve napsat, „uchopit, zformovat jako projekt, 

který by stál vně pravidel logocentrického diskursu“. (Matonoha 2007:370) „Ženské 

psaní vyrůstá z kritické reflexe vlastní pozicionality v rámci převládajícího 

diskursivního a genderového řádu, nikoli z pohlavní příslušnosti.“ (Knotková-Čapková 

2010:17) Subverzivní „ženské psaní“ se tak může stát doménou i mužů – autorů.  

 

                                                
19 Z hlediska mé práce zajímavým jevem byl zájem literatury o „matrofobii“. Právě matrofobie a strach 

stát se matkou byla námětem literatury psané ženami, nenávist k matce patřila k feministickému 
osvícení padesátých a šedesátých let, ale dle Showalter jde pouze o metaforu nenávisti k sobě samé. 
Ženská literatura sedmdesátých let tak matrofobii překonává a směřuje k odvážnému a trvalému 
hledání matky.  
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1.4.2 Literatura a kánon 

„Pojmu literatura se obvykle užívá pro označení souboru textů, jež se vyznačují 

určitými estetickými hodnotami, tento soubor textů se také často nazývá literární 

kánon.(…) Literární díla nám tak mohou podstatným způsobem přiblížit, jak společnost 

funguje v neprospěch žen.“ (Morris 2000:17) Kánon je výtvorem člověka a jak již bylo 

řečeno výše, lze na něj nahlížet jako na prostředek socializace a mocenskou instituci. Z 

genderové perspektivy je literární kánon nahlížen jako androcentrický projekt korelující 

jak s patriarchální ideologií, tak s imperativem heteronormativity.  

Metodou, jež umožňuje rozkrývání sexistických schémat, která zastírají potřebu 

patriarchálního řádu udržet věci, jež by mohly subvertovat, mimo sféru vědomí a jazyka 

co možná největšího počtu žen a mužů, je tzv. „vzdorné čtení“ (Fetterley, 1978). Vlastní 

hypotéza ženy jakožto čtenářky nabourává stávající koncepty čtení a ideologické 

soudržnosti literárního kánonu, protože jak uvádí Showalter „mění naše chápání textu a 

probouzí v nás povědomí o významnosti kódů závislých na pohlaví“ (Showalter 

1998:216). Pojmu vzdorné čtení odpovídá i opoziční „čtení jako žena“ představené 

Jonathanem Cullerem (Culler 2001), které je „vědomým zaujetím takové čtenářské 

pozice, která v textu reflektuje skryté patriarchální významy či o tuto reflexi vědomě 

usiluje“. (Knotková-Čapková 2010:14) Je to čtení proti hierarchizujícím formám 

zobrazování genderových vztahů. Není založeno na biologickém pohlaví jedince, ale na 

vědomém a kritickém rozpoznání genderové nerovnosti ve společnosti. Jedná se tedy o 

svobodné vnímání i projevení vlastní identity bez ohledu na mocenské indoktrinace či 

přímo proti nim.   

Každá čtenářka-žena totiž nemusí číst feministicky, navíc feministicky ve 

smyslu ideovém může číst i muž, jak se zmiňuje i Culler (Culler 2002) nebo Reinharz 

(Reinharz 1992). Ale jak říká Morris: „Muž může rozpoznat a odsoudit struktury 

společenské nerovnosti pohlaví, ale nemůže je zažít jako žena.“ (Morris 2000:12) 

První etapa feministické literární kritiky vedla k všeobecnému přehodnocování 

literárních děl spisovatelů-mužů. Literární dílo málokdy vzniká za autorovy plné 

kontroly a často tak obsahuje skryté významy. „Zobrazení žen v dílech spisovatelů-mužů 

mohou být tedy důkazem selhání moci a mohou odrážet oblasti, v nichž svrchovanost 

mužského zobrazení skutečnosti dostává trhliny.“ (Morris 2000:29) Byla to však již de 

Beauvoir, kdo vyjádřil právo ženy kriticky posuzovat tvorbu uznávaných spisovatelů, a 

inspirovala tak mnohé další. „Muži podléhají výplodům své vlastní fantazie o 
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neuchopitelné ženské jinakosti, a ztrácejí tak schopnost vnímat ženy takové, jaké ve 

skutečnosti jsou (…) Žena zpodobněná coby věc funguje jako narcistické zrcadlo, jež má 

za úkol odrážet autorovo hluboce lidské cítění. Být mužem znamená být člověkem, být 

ženou oproti tomu znamená být nositelkou jinakosti – věcí, jež nepociťuje.“ (Morris 

2000:38,39) 

Literární díla našeho kánonu „čtenářky vybízejí k tomu, aby sdílely zkušenost, jež 

je jim zřetelně odepřena (…) je po nich požadováno, aby se ztotožnily s něčím, co 

odporuje jejich já.“ (Fetterley 1978:12) Naše nekritická reakce vůči literárnímu kánonu 

je částečně podmíněna respektem, se kterým k textům přistupujeme, není to však hlavní 

důvod. Hlavním důvodem je, že nás k tomu svádějí autorem použité vypravěčské 

postupy. Literární dílo je totiž založeno na tom, že se snaží získat náš souhlas s názory a 

systémem hodnot v něm vyjádřenými. „Prostor pro obdobný ženský úhel pohledu se ve 

vyprávění nikdy neobjeví a my jako čtenáři nahlížíme na příběh výhradně z mužského 

pohledu.“  (Morris 2000:41) Mužský úhel pohledu je ale čtenářům/kám předkládán 

nejen tehdy, vypráví-li příběh muž. Použití vypravěčského hlediska je tak jedním z 

nejúčinnějších prostředků, které čtenáře/ku navádějí ke sdílení hodnot daného díla.  

Tomuto procesu, kdy literatura vyhlubuje jazykový prostor určený pro 

čtenáře/ku se říká proces „interpelace“. Čtenář/ka, kteří pak do tohoto prostoru vstoupí, 

přijímají stanovisko a postoje, které se k němu vážou. Judith Fetterley to popisuje 

následovně: „ženy jako čtenářky, učitelky i studentky jsou vedeny k tomu, aby 

přemýšlely jako muži, ztotožnily se s jejich stanovisky a za normální a logický 

považovaly mužský systém hodnot, jednou z jehož hlavních zásad je misogynie.“ 

(Fetterley 1978:10) a Morris dodává, že „čtenářky mohou okusit lákavou chuť moci 

pouze za cenu ztotožnění nerespektujícího jejich ženské zájmy (…) aktivní hodnotící 

vědomí totiž ve většině literárních textů odráží názory a postoje mužů, ženské vědomí je 

oproti tomu téměř vždy pasivním předmětem vypravěčova pohledu a je předurčeno k 

tomu, aby bylo odsouzeno, oceněno nebo potrestáno.“ (Morris 2000:43) Čteme-li tedy v 

souladu s interpelačními strategiemi vypravěčské metody, podrobujeme se 

patriarchálnímu úsilí o ovládnutí ženy, právě proto klade feministická literární kritika 

silný důraz na potřebu „stát se nezaujatými čtenáři, naučit se číst navzdory 

emocionálnímu zabarvení jazyka a použité metaforice a vytvářet si v textech 

protichůdná vypravěčská stanoviska, a zpochybňovat tak hodnoty a názory na otázku 

pohlaví v nich převládající“. (Morris 2000:43) 
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V literárních dílech, jejichž hlavní postavou je muž, bývá příběh často pojat jako 

cesta, během níž se hlavní hrdina aktivně střetává se světem a jeho dobrodružství končí 

úspěchem či neúspěchem. Na rozdíl od toho, hlavní ženské hrdinky jsou spíše 

zachycovány v pasivním vztahu k událostem. Jak říká Morris „události se hrdinkám 

prostě přihodí (…) hrdinství od mužů vyžaduje aktivní jednání a snahu, kdežto ženské 

hrdinství spočívá ve stoickém přijetí životních omezení a zklamání“. (Morris 2000:46) 

Další často se opakující strukturální forma, která je předmětem feministické literární 

kritiky, je známa jako konvence dvou nápadníků. Mužský hrdina ve svém příběhu může 

dobýt celý svět, hrdinka se však většinou pouze rozhoduje mezi dvěma muži, někdy si 

vybere špatně a tak se ocitá v bezvýchodné situaci. Vypadá to tedy tak, že „svoboda pro 

ženu je prostě ten správný muž, mužská svoboda je drama, dotýkající se souboru 

společenských, politických a mocenských aktivit, zatímco pro ženu svoboda neznamená 

nic jiného než výběr nejlepšího manžela.“ (Morris 2000:47) 

Naučit se tedy číst z pohledu ženy, znamená postavit se proti ideologickým 

významům obsaženým ve struktuře klasických příběhů a otevřít tak prostor pro ženské 

svobody – často se vzpírající logice příběhu. 20 Pro českou literaturu je opoziční 

neandrocentrické „čtení jako žena“ stále produktivní, jelikož byla takovémuto čtení 

podrobena zatím jen velmi málo. Čtení je proces aktivního, kritického a rezistentního 

vyjednávání a přepisování významů. (Culler 2002, Fetterley 1978, Knotková-Čapková 

2010) V rámci tohoto pojetí je literatura chápána jako určité pole, v němž jsou 

distribuovány hegemonní patriarchální identity a hodnoty, s jejichž nároky se čtenář/ka 

musí vyrovnávat. Toto vyrovnávání se děje při vědomí, že proces čtení je ovlivněn 

ideologií patriarchální moci a že ženy jsou naučeny číst text mužskýma očima. 21 

                                                
20 Když žačaly ženy přezkoumávat díla kanonických autorů, začaly se taktéž zabývat literární kritikou s 

nimi spojenou. V té chvíli vyšla najevo naprostá necitlivost významných literárních kritiků k otázkám 
genderu, kteří jakoby snad předpokládali, že všichni čtenáři budou sdílet jejich pohled na text, který je 
místy až misogynní. Tento druh kritiky označila Mary Ellman jako „falický“ a nejznámější příklad 
této kritiky uvádí Elaine Showalter „je jasné, že není-li žena nakažena hlubokým ztotožněním s 
mužskou kulturou, bude tuto scénu vnímat jinak.“ (Morris 2000:50) Mužská kritika používá dvojí 
měřítko: toleruje shovívavost k mužským fantaziím o svobodě a nezodpovědnosti za rodinný řád, ale 
zároveň tvrdě staví mimo zákon skutečnou hrozbu patriarchální společnosti – ženské odmítnutí 
heterosexuálního spojení jako nepřirozeného, amorálního a perverzního. 

21 Podle Annete Kolodny je čtení stejně jako interpretační technika naučenou aktivitou, která je 
podmíněna historiky a v souvislosti s formou uspořádání vztahů mezi muži a ženami je též 
genderována. Kolodny se zaměřuje na paradigmata, která v textu dekódujeme. Paradigmata čtení, 
stejně jako estetické kvality a standarty pro kanonizaci děl, jsou konstruována v rámci hierarchických 
genderových vztahů, a tak jsou podle Fetterley ženy-čtenářky vmanipulovány do sexistických 
schémat, v nichž mají přijmout patriarchální morálku a ztotožnit se s hodnotami, které stojí v rozporu 
s jejich identitou. (Fetterley, 1978:12, Knotková-Čapková 2010: 15) 
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Druhou možností feministické literární vědy je, jak již bylo zmíněno v předchozí 

podkapitole, naopak se zaměřit na texty žen, snažící se strategicky a zčásti subverzivně 

situovat do patriarchálního literárního kánonu, tedy gynokritika.  

 

1.4.3 Vzdorné čtení 

Fetterley se snaží o subverzivní čtení klasických děl americké literatury a 

poukazuje na schizofrenní pozici žen-čtenářek, jejichž autentické prožitky při čtení knih 

jsou v rámci patriarchálního symbolického řádu zpochybňovány jako irelevantní, 

pakliže se rozcházejí s dosavadním diskursem a dominantní interpretací konkrétního 

literárního díla. Ženám je zapovězena pozitivní/negativní reakce na čtené dílo v případě, 

že představuje alternativu k jeho tradičnímu pojetí. Čtenářky jsou tak často 

vmanipulovány do pozice, kdy jim nezbývá než ženskou hrdinku zatratit, přestože 

vnitřně její jednání chápou. „Dominantní patriarchální diskurs totiž učí ženy myslet 

mužskou logikou.“ (Morris 2000:43) Ženské vzdorné čtení se snaží vypracovat 

alternativní, k ženám čtenářkám i hrdinkám, přátelské výklady literárních děl. „Tradiční 

interpretace vražedných vztahů matky k dítěti v Polednici, Vodníkovi, nebo v Dceřině 

kletbě je pro čtenářky manipulativní právě ve smyslu penetrace ženské mysli mužským 

myšlením, jak to popisuje Fetterley.“ (Kynčlová 2009:22) 

Metoda vzdorného čtení (Fetterley 1978) umožňuje rozkrývání sexistických 

schémat. Vlastní hypotéza ženy jakožto čtenářky nabourává stávající koncepty čtení a 

ideologické soudržnosti literárního kánonu, protože jak uvádí Showalter, „mění naše 

chápání daného textu a probouzí v nás povědomí o významnosti kódů závislých na 

pohlaví“ (Showalter 1998:216) Čtení a psaní „jako žena“, jak bylo již naznačeno, není 

vázáno na biologické pohlaví jedince, nýbrž na vědomé a kritické rozpoznání genderové 

nerovnosti ve společnosti, od níž se jedinec čtením (nebo psaním) „jako žena“ hodlá 

distancovat. „Jedná se tedy o vnímání i projevení vlastní identity bez ohledu na 

mocenské indoktrinace či přímo proti nim.“ (Knotková-Čapková 2010:14)  

„Vzdorné čtení“ („resisting reading“) je výchozí pozicí feministického pohledu 

na literaturu.  „Převážnou většinu děl, tvořící tento kánon, napsali muži a ženy v nich 

vesměs ztělesňují jinakost (implikují méněcennost), cosi, proti čemu jsou čtenář i 

čtenářka vyzýváni se identifikovat.“ (Parente-Čapková 2005:10) Jak říká Parente-

Čapková, alternativní čtenářské praktiky jsou nejúčinnější tehdy, když vedou k 

literárním počinům, tedy když „vzdorné čtení“ vyústí ve „vzdorné psaní“. Významnou 
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kategorii „vzdorného psaní“ tvoří právě přepisy konkrétních kanonizovaných děl 

napsaných muži. 22 

 

1.4.4 Metaforizace ženských postav 

„Zvyk abstrahovat a metaforizovat ženu a ženství je starý jako západní kultura 

sama.“ (Parente-Čapková 2003:7) Ženství bylo tradičně velkým tématem především pro 

muže, kteří dlouho vytvářeli kánon západního vědění a umění sami. Žena, jakožto ta 

druhá, tak vzhledem k mužskému subjektu „žila“ od nepaměti jako symbol a metafora v 

pozitivním i negativním slova smyslu. Tato skutečnost odpovídá aristotelovské 

charakteristice metafory jako způsobu pojmenování, který není nikdy nevinný a který 

funguje buď jako prostředek povznášení, nebo hanění.  Tvorba metafor ženy a ženství 

tak byla dlouho doménou mužů. V 18. a 19. století na toto pole vstupují i ženy a analýza 

způsobů, jimiž se autorky s touto tradicí vyrovnávají, patří k hlavním zájmům 

feministické literární kritiky.  

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. Metafora není jen vlastností básnického jazyka, protože 

                                                
22 Důležitou roli hraje ve feministické literární vědě postkoloniální teorie. „Postkoloniální teorie pomáhá 

chápat různé kulturní kontexty, globální mocenské vztahy a fenomény a problematizovat pojem 
identita jako průsečík rozdílů a diferencí“. Ke klasice postkoloniální literární kritiky patří např. Texty 
G. C. Spivak. (Parente-Čapková 2005:13) Podobě jako současná feministická teorie vychází z kritiky 
sexismu v kulturních reprezentacích, má postkoloniální myšlení své předchůdce v obdobné kritice 
rasismu. Oba směry mají také silnou vazbu na společenská hnutí vznikající v západních zemích v 60. 
letech, motivovaná především bojem za občanská práva v USA. Tato hnutí byla vesměs ukotvena v 
takzvané politice identity, které menšiny budovaly pomocí kritiky dominantního mocenského 
diskursu:tedy kritika sexismu ženským hnutím, kritika rasismu. Poststrukturalistický a 
dekonstruktivistický přístup, který převládl v pozdější fázi vývoje postkoloniální kritiky, vnímá 
jakoukoli identitu jako konstrukt.  Jedním z hlavních projektů rané fáze postkoloniální literární teorie 
se taktéž stalo zpochybňování zmíněného kánonu světové literatury. To však neznamená nahrazení 
jedné sumy textů texty jinými. Důležité je totiž si uvědomit, že „kánon je především sumou 
čtenářských praktik, strategií, předpokladů a očekávání týkajících se literatury, psaní, genderu, atd. A 
že tyto praktiky jsou součástí institucionálních struktur.“ (Parente-Čapková 2005:18) „Subverze 
kánonu znamená artikulaci, explicitní pojmenování a odhalování jednotlivých praktik a strategií i 
jejich propojení s mocenskými strukturami, má tedy za cíl dekonstrukci i rekonstrukci kanonizovaných 
textů prostřednictvím alternativních čtenářských pozic.“ (Ashcroft in Parente-Čapková 2005:18) To 
znamená, že ženské postavy v dílech psaných muži nevypovídají podle dekonstruktivistického čtení o 
ženách, ale o mužích. Teorie dekonstrukce odkazuje na poststrukturalistické premisy o jazyce, které o 
jazyce uvažují jako o médiu, které neodráží skutečnost, ale samo ji vytváří. „Literatura není chápána 
jako mimesis, ale jako semoisis, není výrazem či reprezentací určité kultury, nýbrž ji spoluvytváří, a 
naopak na kulturu je nahlíženo nejen jako na zdroj a příčinu, ale také jako na účinek reprezentací.“ 
(Parente-Čapková 2005:18, Culler 2002:57) Další významnou myšlenkou, se kterou se tento směr 
ztotožňuje je tvrzení, že „význam se rodí vždy na základě rozdílů a že všechny významy jsou proto 
relativní, rozdíl mezi subjektem a tím druhým je analyzován pomocí teorie binárních opozic, které 
určují lidské chápání světa a jsou jedním ze základních pilířů západního myšlení.“ (ibid.)  



Bakalářská práce                             Koncept mateřství a jeho podoby v Erbenově Kytici 

27 
 

metaforická je podstata veškerého jazyka, je to ale právě básnický jazyk, který 

umožňuje stereotypizované metafory, které řídí naše myšlení, zpochybňovat, a vytvářet 

tak nové možnosti nazírání na svět.  

Metafory založené na dichotomiích v sobě obsahují implicitní hodnocení – jeden 

z protikladů je vždy hodnocen výš než druhý. „Ženino bytí je tak pojímáno výhradně ve 

vztahu k muži, figuruje v mužových nejkrásnějších i nejhrůznějších fantaziích o životě, 

smrti a procesu tvoření.“ (Parente-Čapková 2003:8) Zvyk abstrahovat a metaforizovat 

ženu se zintenzivňuje v obdobích krizí mužského subjektu. Nehledě na to, zda 

metaforizace ženu a ženství oslavuje či zatracuje, způsobuje většinou vzdalování a 

odcizování pojmů žena a ženství od bytí a problémů skutečných žen. Ztěžuje tak ženám 

cestu k subjektivitě – nebýt „tou Druhou“.23  

Z hlediska tohoto problému přistupuje k metaforám ženství teorie sexuální 

diference, která sdílí mnohá východiska s poststrukturalistickou filosofií. Výhrady však 

mají i ke koncepci genderu jakožto performativního jevu, vycházející především z teorií 

americké filosofky Judith Butler (Butler 1990), v jejímž centru stojí tvrzení, že 

genderová identita se jako identita ukotví jen díky neustálému opakování, a že nejen rod 

ale i pohlaví je konstrukcí.  

Teoretičky radikální sexuální diference se přiklánějí ke strategii, na kterou Luce 

Irigaray (Irigaray 1996) odkazuje jako na mimesis. Tato strategie spočívá ve 

znovuobjevování, přehodnocování a novém přivlastňování si pozice subjektu způsobem, 

který se distancuje od pojetí ženy konstruovaného falogocentrickým systémem. 

Mimesis v tomto kontextu znamená nutnost propracovat se usazenými vrstvami 

významů, které jsou spojené s pojmem žena v určitém historickém momentu. Jedná se 

tedy o dekonstrukci, následuje strategické zpracování dotyčných metafor a reprezentací, 

které umožňuje vznik nových, alternativních reprezentací ženské subjektivity. Cílem je 

stav, kdy rozdíly přestanou být hierarchické.  

Užije-li se pro označení ženy nějaká část jejího těla, jedná se o metonymii, která 

ženu svazuje s její tělesností. Díky Luce Irigaray byl tento tropus zcela přehodnocen. 

Irigaray rehabilituje metonymické vidění a klade důraz na metonymické interpretace.  

(Irigaray 1996) 

Ve Vodníkovi, Vrbě a Holoubkovi hraje ve vztahu k ženám dominantní úlohu 

voda, živel tradičně spjatý s ženou. „Obraz řeky ukazuje k archetypu čistoty ve smyslu 

                                                
23 Ženu jako „tu Druhou“ označila ve svém díle Druhé pohlaví Simone de Beauvoir. (1967)Viz výše. 
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původní přírodní harmonie přírody konotující soucítění, lásku a mír. V četných básních 

má obraz řeky mytologické konotace a reprezentuje všemocný ženský tvůrčí princip, 

kreativní i destruktivní, dárkyni života i jeho ničitelku. Tematizace ohně a vody je 

příznačná, oba jsou principy tvůrčí i ničivé, komplementární i antagonistické, jak ve své 

podobě přírodních živlů, tak ve své maskulinní a femininní symbolice.“ (Knotková-

Čapková 2003:67) V některých básních Kytice, konkrétně v Lilii a Vrbě vystupují 

matky jako bytosti spojené s přírodním a částečně tak i magickým světem. Tento jev tak 

naplňuje jednu z primárních binárních opozic muž-kultura/žena-příroda, kterou detailně 

rozebírá antropoložka Shery Ortner.  (Ortner 1986) 

1.4.5 Žena mezi přírodou a kulturou 

Sherry B. Ortner tvrdí24, že kulturně všeobecná druhořadost ženy vyplývá z 

jejího spojování s přírodou, která je vzhledem ke kultuře považována za podřadnou. 

Muž je naopak symbolem kultury a civilizace, která přírodu ovládá. 25 Ortner 

upozorňuje, že tyto faktory nabývají významů nadřazenosti a podřízenosti teprve v 

rámci kulturou definovaných hodnotových systémů. Kategorie „příroda“ a „kultura“ 

jsou pojmové kategorie, v reálném světě není mezi těmito dvěma sférami hranice. Muži 

jsou dle Ortner spojováni s kulturou a ženy jsou symbolicky spojovány s přírodou. 

Jelikož smyslem kultury je pojmout a transcendovat přírodu, pak by bylo přirozené, aby 

se žena podřizovala muži. Ortner ve své práci rozvádí tři roviny, na jejichž základech je 

žena spojována s přírodou. Jde o rovinu fyziologie, sociální a psychologickou.  

V rovině fyziologie zmiňuje Ortner taktéž Simone de Beauvoir, která při 

zkoumání vývoje a funkcí ženského pohlaví dospěla k názoru, že „žena častěji než muž 

padne za oběť druhu“ (Beauvoir 2000:60). Právě procesy vedoucí k mateřství jsou tím, 

co ženu určuje jako bytost více spojenou s přírodou. „Žena otročí lidskému druhu více 

než muž, její živočišnost je tak očividnější“. (Ortner 1998:239) A jelikož je právě život 

ženy zaměstnán po dlouhý časový úsek přírodními procesy, vztahujícími se k 

reprodukci, bývá považována za bytost spjatou s přírodou. Tělo ženu odsuzuje k 

reprodukci života, muž, který nemá přirozené kreativní funkce, naopak musí být 

kreativní vnějškově, uměle. A tak vytváří transcendující objekty, zatímco žena vytváří 

                                                
24 Ve stati „Má se žena k muži jako příroda ke kultuře?“ (Ortner 1998) 
25 Toto druhořadé postavení žen by šlo vysvětlit taktéž na základě biologického determinismu, jehož 

zastánci by tvrdili, že ženám něco chybí a jsou se svým postavením i do značné míry spokojené, 
protože jim poskytuje ochranu a možnost vystupňovat na nejvyšší míru mateřské radosti, které jsou 
pro ně maximálně uspokojujícími životními prožitky. 
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jen zániku podléhající lidské bytosti. Žena se však svým vědomím podílí na lidském 

sociálním dialogu a tak se účastní i kultury. Dostává se tak do intermediární pozice mezi 

kulturou a přírodou. 

 Fyziologické funkce ženy ale bohužel směřují také k tomu, že je omezován její 

sociální pohyb a uvězňují ji do jistých sociálních kontextů, které jsou chápány jako 

bližší přírodě. Uzavření ženy do domácího rodinného kontextu je dle Ortner motivováno 

jejími laktačními procesy. Vztah mezi kojící matkou a dítětem je chápán jako přirozené 

pouto. Podle uvažování formovaného kulturou patří matky a děti k sobě, jelikož děti 

vyžadují dohled a stálou péči. Hranice vlastních aktivit matky jsou tak vymezeny 

omezenými schopnostmi a nízkým stupněm síly a dovedností jejích dětí, tím je 

uvězněna do rodinné skupiny. Jelikož děti jsou nesocializované, a žena je přirozeně 

spojována s rodinným kontextem, pohlíží se na ní jako na bytost bližší přírodě v 

důsledku animální podstaty dítěte a také díky tomu, že rodinná skupina je sociální 

jednotka nižšího řádu vzhledem ke společnosti jako celku.  

Matka ale dítě socializuje, tím reprezentuje kulturu, a proto není součástí 

přírody, ale spíše je opět v intermediální pozici. Navíc, jak říká Ortner, „s výjimkou 

kojení novorozenců neexistuje důvod, proč by – v protikladu k otci nebo někomu jinému 

– měla být s péčí o dítě ztotožňována pouze matka“ a tak není možné odsunout ženu do 

oblasti přírody. Stejně tak vaření, činnost považovaná za ženskou je v mnoha 

myšlenkových systémech považováno za přechod od přírody ke kultuře. Žena je tak 

opět spojována s procesem zkulturňování.  

Třetí rovinou je rovina psychická, která je však podle Ortner nejvíce sporná. Již 

Nancy Chodorow ukázala, že ženská psychika není vrozená a musíme ji chápat jako 

zkušenost univerzální socializace ženy. 

 

1.4.6 Feministická archetypální kritika a mýty 

Creuser píše: „Mýty se mi vždy jevily jako věčně se obrozující rostliny, které se 

každým rokem navracejí a potřebují pouze zahradníka, který na ně čeká a splete z nich 

věnec“ (Creuser 1848:64) Právě tato rostlinná metaforika zaujímá významnou pozici v 

Kytici z pověstí národních. 

Patriarchální myšlení spojilo ženu s přírodou, s tělem, s fyzičnem. „Tato 

stigmatizace činí z ženy vyděděnce, obraz na okraji, odkazující za hranice kulturního a 

symbolického řádu. Žena je metaforou pro věčně se vzdalující možnost ne-řádu. 
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Vyvolává zároveň fascinaci i hrůzu.“  (Braidotti in Knotková-Čapková 2003:59, in 

Heczková 2009:15) 

„Žena je nebezpečná, není-li důsledně ovládnuta, ponechá-li se své přirozenosti, 

stává se hrozbou. I oheň je ve své přirozenosti ničivý, spoutaný knotem lampy je však 

zdrojem světla – stejně jako žena. I ona je potenciálně nebezpečná, není-li její moc 

spoutána, je však zdrojem štěstí i naplnění, pokud je její moc umělým způsobem, 

ovládnuta. „(Hart in Knotková-Čapková 2003:59) 

Feministická archetypální kritika se zaměřuje na rovinu symbolickou. Jejím 

úkolem je zjistit, jaké archetypální reprezentace ženství jsou zobrazovány v mýtech, 

literárních náboženských textech a jak jsou tyto reprezentace spojené s působením 

patriarchální ideologie. Pojem archetyp je řeckého původu (archetypos) a můžeme jej 

přeložit jako „pravzor“ nebo „předobraz“. „V literatuře se může jednat o modelovou, 

typologickou charakteristiku postav, o modelový vývoj postav, o modelový vývoj příběhu 

nebo o modelové situace.“ (Knotková-Čapková 2010:18) Literární archetypy jsou tedy 

modelové konstrukty, objevující se v literatuře.  

Pojem archetypu feministická archetypální kritika přebírá z teorií C. G. Junga, 

ale zároveň jej přetváří tak, aby se vyhnula binárním opozicím a jejich hierarchizaci. 

Jung se totiž ve svých pracích nedokázal vyhnout hodnotícímu měřítku, archetyp ženské 

animy tak považoval za složku nižší kvality. Za tuto dichotomii Jungovy archetypy 

kritizovala například feministická literární teoretička Annis Pratt (Pratt 1981). Kritika se 

týkala především toho, že Jung přijímá mužský princip (animus) jako obecně lidský.  „V 

mýtech, pohádkách a snech se vyskytují podobné symboly a obrazy. Je to zapříčiněno 

tím, že lidská psychika si postupně vytvořila schopnost soustředit se na určité převzaté 

či zděděné motivy (archetypy), jejichž základní vzory se však od sebe mohou odlišovat.“ 

(Binková 2006:415) Archetypální analýza je tak velmi dobře uplatnitelná při analýze 

tradičních genderově stereotypních obrazů ženství a mužství. Annis Pratt, přední 

teoretička feministické archetypální kritiky pracuje s tzv. archetypálními vzorci 

(archetypal patterns), které reprezentují kategorie jednotlivostí, které mohou být 

popsány z hlediska jejich vzájemných vztahů v daném textu nebo v rámci obsáhlého 

souboru literárních děl.  

V literárních textech psaných muži má ženská protagonistka často význam pouze 

instrumentální, není cílem sama o sobě, ale prostředkem k dosažení cíle pro jiné. 

Metody analýzy ženského literárního charakteru mohou mít různá východiska, u epiky 

je to klasifikace vyplývající z role protagonistky, u lyriky její začlenění do systému 
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poetických figur. V obou případech hraje významnou roli archetypální rozbor 

literárních, náboženských i jinak tradovaných mýtů, vycházející vždy z konkrétní 

kulturní tradice. Jeho platnost je třeba vnímat jako vymezenou kulturním kontextem a 

tak přistupovat i ke komparativním paralelám.  

V evropské literatuře nacházíme tři významné archetypální modely26: 1. 

Déméterovské mýty prezentující nenarušené spojení ženy s přírodou, plodnost a 

znovuzrození, či matriarchát, 2. Artušovské příběhy o svatém grálu, což jsou příběhy 

rytířsko hrdinského typu prezentující konsolidovaný patriarchát a domestifikovanou 

ženu a 3. čarodějnictví. Tento třetí archetypální model přitom navazuje na 

předpatriarchální období, z hlediska literární klasifikace představuje ženu v období 

domestifikace, která odmítá být domestifikována. V literatuře je tudíž záporným 

charakterem, musí být ovládnuta, jinak se stává hrozbou. Jelikož ženy-čarodějnice byly 

osobami, které rozuměly přírodě, muži se jejich vědění začali bát, a to bylo právě 

příčinou toho, že je začali pronásledovat v honech na čarodějnice. (Pratt 1981:175-176) 

Žena-čarodějnice tak „reprezentuje nezávislou přírodu a chaos, který je třeba 

zkultivovat, popřípadě zničit.“  (Knotková-Čapková 2003:62, 2010) Původně ctěná 

moudrá a mocná žena tak byla degradována na čarodějnici. (Pratt 1981:175) 

Chceme-li porozumět dekonstrukci archetypu27, je nejprve třeba stručně nastínit, 

jak byl konstruován. Klasická indická mytologická a literární tradice je výrazně odlišná 

od tradice evropské (židovsko-křesťanské). V kultuře vycházející z biblické tradice je 

pozemská žena vnímána jako druhotná, tvůrčí role připadá pouze muži, kdežto v indické 

tradici má božskou funkci jak princip ženský, tak princip mužský. Univerzální duchovní 

princip je zde tedy duální a tato dualita je podmíněna vztahem k plodnosti. V rovině 

archaických přírodních kultů reprezentují femininitu dva ze čtyř základních živlů – 

Země a Voda. Tato božská zobrazení ženy mají několik aspektů společných: „symbolika 

ženské božské moci, vládnoucí nad životem i smrtí, ochraňující i ničící, symboliku 

koloběhu životů a smrtí i neustálého obnovování a znovuzrozování, zadruhé, symbol 

mateřství, které je součástí božského řádu, je sakralizované, bohyně mnoha tváří je 

Matkou-Zemí, Matkou-ochranitelkou, Matkou-Vlastí.“ (Knotková-Čapková 2005:141)  

                                                
26 Archetypálními modely evropské literatury se zabývají autorky knihy Archetypal Pattern of Women´s 

Fiction (Pratt, White, Loewenstein, Wyer) Pratt se soustředí především na obrazy femininity v 
kontextu déméterovských mýtů, artušovských příběhů o svatém grálu a čarodějnictví. Pratt se sice 
soustřeďuje na archetypy v dílech žen-autorek, její studie se ale vyjadřuje i k dílům mužů-autorů, a je 
tedy použitelná i pro analýzu Kytice.  
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Model platný pro pozemskou ženu je však jiný. Pozemská žena není nezávislá, 

ani mocná. Ženě se přikazuje faktická podřízenost mužům v rodině – otci, manželovi, 

synovi. „S božskou matkou ji spojuje archetyp mateřství, který je jejím hlavním údělem. 

Patriarchalizaci neušly ani božské matky- původně nezávislá ženská božstva byla 

přiřknuta za manželky božstvům mužským.“ (Knotková-Čapková 2005:143) 

„Mytologiocko literární archetypy pak působí jako předobraz sociálně koncipovaných 

genderových stereotypů a genderových rolí.“ (Knotková-Čapková 2010:19) 

 Knotková-Čapková přichází s archetypální typologií: poslušné ženy – přadleny, 

která může vystupovat v různých životních rolích (čistá panna, věrná manželka, obětavá 

matka), její typologie je dána poslušným přijetím mocenské struktury a jejím 

podřízením se vůči ní. Knotková-Čapková ji taktéž nazývá „kolaborantkou 

patriarchátu“28. Druhým archetypem je žena svůdnice29, která se sice zdánlivě může 

jevit jako svobodnější, ale ve skutečnosti je pouze objektem mužovi touhy a je 

definována vztahem k němu, nikoli jako nezávislá bytost. Důležitým aspektem je, že 

pokud je ženina svůdnost pro muže destruktivní, je vinna ona. (Morris 2000, Kalnická 

2007, Knotková-Čapková 2005,2006). Konečně třetím archetypem je žena čarodějnice, 

pro niž je charakteristická nezávislost na struktuře řádu a jeho ohrožování, vytváření 

archaického chaosu a neblahý osud – musí být zničena nebo alespoň vyhnána30. 

(Knotková-Čapková 2005:145, 146) „Oproti evropské literární tradici obsahuje tradice 

indická navíc archetyp Ženy-vládkyně (…) literární hrdinka však musí být božského 

původu, lidská literární hrdinka podléhá obdobné stereotypizaci jako v literaturách 

západních“ (Knotková-Čapková 2003, 2005:145) 

 „V patriarchálním literárním kontextu je kladná hrdinka zpravidla submisivní, v 

každém případě je konformní k požadavkům patriarchálních norem.“ (Knotková-

Čapková 2010:23, Knotková-Čapková 2003) Mluvíme tedy o archetypu přadleny, která: 

„oplývá archetypálními ženskými vlastnostmi, jako je citlivost, pečovatelství a obětavost 

                                                                                                                                          
27 Poststrukturalistická feministická kritika k archetypům přistupuje z pozice dekonstruktivní analýzy. 

Ptá se, jak jsou tyto archetypy utvářeny, v čí prospěch jsou utvářeny a jaké jsou jejich důsledky ve 
vztahu k moci. 

28 Kolaborantka je konformní žena, která se nejen sama podřizuje patriarchálnímu řádu, ale spolupracuje 
na disciplinaci jiných žen proti jejich osobnímu zájmu. Kolaborantka tak disponuje určitou mocí, která 
jí byla propůjčena. (Knotková-Čapková 2005) 

29 Taktéž „tanečnice“ 
30 Typologické charakteristiky Pam Morris se prolínají především v kategorii třetí – čarodějnictví. 

Morris si všímá archetypálního strachu z ženské moci, kdy silné ženy jsou v literárních dílech 
prezentovány vždy jako negativní postavy. Morris popisuje obavu z žen v souvislosti s jejich 
ne/žádoucností. „největší obavy vzbuzují ženy ošklivé, které zároveň odmítají svou podřízenou roli. V 
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(nezřídka až k sebezničení)“ (ibid). O poslušné a klidné ženě mluví i Cixous (Cixous 

1995:12), kterou vytvořili muži v duchu své falocentrické ideologie.  Jejím opakem je 

žena medúza, krásná, usměvavá, silná a samostatná žena. Taková žena se nebojí. Jako 

vzpurná žena je ale spojována také se smrtí. Kristeva zase považuje za jednu ze dvou 

figur ženství. Druhá je matka-královna domácnosti. (Kristeva 2008:115)  

 Čtvrtý archetyp ženy „vládkyně“ představuje v závěrečné básni Věštkyně 

kněžna Libuše. Libuše v této básni je představitelkou moci, přesto však báseň směřuje k 

zachování stávajícího řádu. První archetyp „přadleny“ se v básních Kytice vyskytuje o 

poznání častěji. Příkladem tak může být Dornička ve Zlatém kolovratu, dívka ve 

Svatební košili, matka v Pokladu či Polednici. Druhý a třetí archetyp 

svůdnice/čarodějnice představují matka a setra ve Zlatém kolovratu, případně dcera v 

Dceřině kletbě.  Kombinace druhého a třetího archetypu nacházíme také ve Vodníkovi, 

Vrbě a Lilii. 

 Kritickou reflexi literárního archetypu jako univerzalizované kategorie provedly 

Sandra Gilbert a Susan Gubar (Gilbert, Gubar 1979, 1988, 1989, 1994). Autorky 

ukazují na pra-archetyp ženské hrdinky v literatuře psané muži jako idealizované 

éterické bytosti či naopak femme fatale, ohrožující mužského hrdinu, vystupující v 

podobě dračice. (Kalivodová 2003, Knotková-Čapková 2010) Mýty ovlivňují veškeré 

koncepty, jejichž prostřednictvím rozumíme světu, mýty tak plní organizační úlohu. 

(Eliade 1993) V patriarchální společnosti neexistuje jazyk, v němž by žena nebyla 

objektivizována a chápána jako ta druhá31. Nemůže tak existovat ani mýtus, jehož by 

byla subjektem. (Kalivovodá 2003:27, Beauvoir 1967) Všechny mýty v kulturní 

produkci a reprodukci ukazují ženu jako bytost mytizovanou, jako vtělení toho druhého, 

nikoliv však jako subjekt mýtu. „Muž vytváří komplexní mýtus ženy. Žena však 

nevytváří mýtus muže, kterým by se rovněž jako subjekt potvrzovala. Žena je tak vždy 

určena vztahem k muži.“ (Kalivodová 2003:28) 

Pojetí ženy jako zvládnuté či ovládané jinakosti je pro Beauvoir jedním úhlem 

interpretace ženy v mýtu. Ztotožnění ženy s vitální stránkou života je dalším 

interpretačním úhlem, z něhož pohlíží na mýtus. Toto mytologicko-kulturní ztotožnění 

ženy a přírody chápe jako odcizení ženy coby svobodné bytosti s vlastním přesahem, 

                                                                                                                                          
literatuře jsou neustále pranýřovány jako monstrózní dračice či saně a v dřívějších dobách byly často 
mučeny a upalovány jako čarodějnice.“ (Morris 2000:34)  

31 Dějinami a mýty se zabývala i Simone de Beauvoir, ta dochází k závěru, že dějiny kultury byly 
vytvářeny z pozice mužského pohledu včetně mytizování ženy. Žena je odjakživa spojována s 
imanencí. „je po krk v imanenci“ (Beauvoir 1967:317)  
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jako kulturní zcizení jejího potenciálu. Protože žena nevytváří svůj vlastní konkurenční 

mýtus, podřizuje se žena ideologii mýtu mužského a zůstává v něm kulturně uvězněna. 

De Beauvoir zdůrazňuje dvojakost ženské přítomnosti v mýtu32. Jeden z kritických 

přístupů rozvíjející mytologické čtení de Beauvoir je přístup Sandry Gilbert a Susan 

Gubar33.„Žena je vždy zároveň metaforicky Evou, která selhává i Pannou Marií jakožto 

symbolem ženské a mateřské čistoty a oddanosti. Je tak bytostí nanejvýš ambivalentní, 

její spojení s přírodou vzbuzuje hrůzu posvátnou i hrůzu nenávistnou. Matka příroda 

dává i bere.“ (Kalivodová 2003:28) 

  „Žena je vždy žádoucí i nebezpečná, vzbuzuje lásku i strach, a proto odpor.“  

(Kalivodová 2003:31) Podle Kalivodové tak ve veškeré literatuře zpodobňující ženy 

nacházíme buďto archetyp  ženy - příšery (sebestřednou, ambiciózní, což vede až k 

sebedestrukci jí samé). Nebo druhý archetyp – anděla, je ženská postava v mužské 

metaforizaci často pronásledována svou macechou, svým druhým já. Tuto svou teorii 

nazývají jako „teorii ženské dvojakosti.“ (Kalivodová 2003:34) 

 

2. Mateřství 
Mateřství je v dnešních západních společnostech vnímáno jako svobodná volba, 

nikoli nevyhnutelný ženský úděl. Na rozdíl od 18. a 19. století, kdy „mateřství bylo 

ženskou povinností, v manželství nevyhnutelnou, a zároveň faktorem potvrzujícím 

femininitu“. (Gańczarczyk 2010:107) Ženy mohou a musí rozhodovat o tom, kdy a za 

jakých podmínek se chtějí stát matkami, případně jestli vůbec chtějí. Tato úplná 

kontrola nad reprodukcí je však jen zdánlivá, ženy ve svém rozhodování zvažují řadu 

faktorů, které nemohou ovlivnit. Kromě individuální touhy po dítěti, do rozhodování 

vstupují sociálně a kulturně definované podmínky a normy mateřství a biologické limity 

reprodukce. Snaha o naplnění norem souvisejících s mateřstvím vede k prodlužování 

                                                
32 Kulturně kritická perspektiva, kterou de Beauvoir představila, otevřela velkou a plodnou etapu ve 

vývoji feministické literární kritiky, jejíž metodou se stalo zvykem nepříliš výmluvně označovat jako 
feministické čtení. Hlavním bodem feministického čtení přitom je kritika objektivizace ženy v 
literatuře psané muži.  

33 Ty zvažují, jak své vidění světa mohou metaforizovat a vpisovat do literatury ženy. Začínají popisem 
procesu ustavování a upevňování se muže, jenž je subjektem mýtu, v pozici autora literatury. Muž 
stvořený Bohem je tvůrce, života na zemi, je tvůrcem i jeho obrazu v literatuře. Mužova autorita 
splývá s autorstvím a naopak. (Kalivodová 2003:31) Jako stvoření sepsané mužem byla žena 
definitivně vypsána a finálně zapsána, bez možnosti svého vlastního přepsání či úniku. 
Prostřednictvím mužova úsudku byla odsouzena: v osudu, který jí muž utvořil, ji uvěznil, 
dosvědčením její existence ji usvědčil. (Gibert, Gubar 1979 Jako hlavní rys, který určuje tento obraz, 
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období dočasně chápané bezdětnosti, které však může vyústit v bezdětnost celoživotní. 

Koncept životních drah nahradil dříve používané pojetí životního cyklu.  

Teorie životního cyklu vycházely z normalizované, standardizované představy 

jednotlivých životních fází, které odpovídaly určitému věku. Koncept životních drah 

naproti tomu počítá s předpokladem individuálně konstruované biografie a s ní 

spojeného pořadí a načasování jednotlivých událostí.  (Slepičková 2008) 

Téma mateřství je právem považováno za jedno z nejkontroverznějších, jelikož 

evokuje přímo protichůdné postoje a stanoviska. Feministické teoretičky všeobecně se 

proti obrazu mateřství, konstruovanému patriarchální ideologií ostře vyhrazují.  

Jak zmiňuje Adrienne Rich: „institucializované mateřství vyžaduje od ženy 

mateřský instinkt spíše než inteligenci, nesobeckost spíše než realizaci sebe sama, vztah 

k druhým spíše než utváření vlastního já.“ (Rich 1994:9) Patriarchální ideologie 

mateřství tak narušuje zkušenost žen z prožívání mateřství, když na ně tlačí, že se musí 

stát matkami: „aby se staly skutečnými plnohodnotnými ženami, když mateřství spojuje 

se sebeobětováním ženy a vytváří obrazy ideální matky, která veškeré své zájmy 

podřizuje zájmům dítěte a zároveň se od ní ještě očekává, že v takovémto postoji 

nachází sebeuspokojení a pocit naplnění vlastního života“. (Szapuová 2006:346) 

Adrienne Rich také zdůrazňuje, že z pozice feministických teoretických 

koncepcí nelze mateřství chápat jako čistě biologický fenomén, ale dokonce ani porod 

takto nemůžeme nahlížet. Význam mateřství se definuje prostřednictvím společenských 

a politických vztahů, kulturních významů, symbolů a očekávání. Patriarchální konstrukt 

(ideologie) mateřství zahrnuje dva důležité momenty: ženu definuje jen jako matku a 

zároveň z faktu, že ženy rodí děti, vyvozuje jejich výlučnou zodpovědnost za jejich péči 

a výchovu. Tato ideologie je tudíž postavena na dvojím redukcionismu: žena se 

redukuje na matku, a mateřství se redukuje na biologickou funkci.  To znamená, že z 

biologicky podmíněné reprodukční schopnosti žen vytváří tato ideologie mýtus, dle 

kterého „je mateřství nevyhnutelným a základním posláním žen, jejich základní, 

přirozenou funkcí a zároveň jejich nejvyšším cílem a naplněním smyslu jejich života.“ 

(Szapuová 2006:346)  

Obraz matky a mateřství se v rámci patriarchální ideologie pohybuje ve dvou 

extrémních polohách: idealizující obraz bez výhrad milující a starostlivé matky a na 

druhé straně matky odmítavé, zlé, neschopné se obětovat pro zájmy dítěte. 

                                                                                                                                          
vidí Gilbert  a Gubar dichotomii anděla a příšery, přičemž obraz anděla je idealizací femininity, tedy 
ženy poddajné, oddané, krásné a pasivní a obraz příšery je znakem ženy s vlastní vůlí, kreativitou.) 
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2.1 Mateřství a rodinné vztahy v dobovém kontextu 

Ženami v české společnosti 18. a 19. století v kontextu dějin kultury a 

každodennosti se zabývá např. Lenderová. O ženách se dlouho nemluvilo, historie byla 

záležitostí výlučně mužskou, to se poprvé změnilo v romantickém dějepisectví, tento 

pohled byl však velice subjektivní a navíc vedl k vytvoření již zmiňované dichotomie 

„žena = příroda, muž = civilizace“. Situaci žen v 18. století výmluvně popisuje ve své 

práci, snažíc se o společenskou změnu, i John Stuart Mill. „Ženy se mají poddajně 

odevzdat pod nadvládu jiných. Veškerý smysl pro morálku jim vštěpuje, že je jejich 

ženskou povinností, že je v jejich povaze, žít pro jiné, naprosto popřít sebe samy a nemít 

žádný život krom vyžití v láskyplné péči. A jejich láskyplností se pak myslí jediná, kterou 

mají povoleno pěstovat – k mužům, s nimiž jsou spojeny, nebo k dětem, které tvoří další 

a nedotknutelné pouto mezi nimi a mužem.“ (Mill 1998:34)  

 Příchod dítěte na svět byl velikou událostí, jelikož „dítě je dědic, budoucnost 

rodiny, způsob obrany proti času i smrti“ (Lenderová 1999:11). Středověká a raně 

novověká společnost ale neměla k dítěti v podstatě žádný vztah, je možné, že tomu tak 

bylo snad i záměrně kvůli vysoké dětské úmrtnosti. „Skutečným středem pozornosti se 

však dítě stává až v průběhu 19. Století, 20. století je pak doslova stoletím dítěte.“ 

(Lenderová 1999:13)  

Za dětství se ve středověku a raném novověku považovalo jen období do sedmi 

let věku. Tento čas byl záležitostí matek, otcové trávili většinu času mimo domov, často 

si tak ke svým dětem nevytvořili patřičný vztah. O výchovu se tak staraly matky a mezi 

základní výchovné prvky patřila bezmezná úcta k otci, která se zachovala až do století 

dvacátého34.   

Dítě spalo v kolébce, v případě, že byla matka nemajetná, spalo s ní v jedné 

posteli. V době Erbenově neexistovaly dětské kočárky, děti se tak přenášely například v 

nůši. Mazlení se s dětmi bylo poměrně vzácné, snahou rodičů bylo totiž vychovat dítě 

schopné obstát v drsném světě, do kterého něžnosti nepatří.  

Otcové všeobecně očekávali narození syna, dědice erbu, rodinného podniku, či 

alespoň jména. Pokud se narodila holčička, bylo to většinou pro otce zklamání. Dívky 

                                                
34 Byl to otec, kdo o všem rozhodoval, kdo doma vládl. Ženy pečovaly o dítě v době, kdy bylo 

nejzranitelnější, matek se tak jako prvních dotýkala vysoká kojenecká a dětská úmrtnost. Nejvíce dětí 
umíralo záhy po porodu a v prvních dnech života, spousta dětí se stala obětí epidemií, významnou roli 
hrály ale i katastrofální hygienické podmínky.  
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byly také častěji odkládány, mimo jiné proto, že s jejich narozením vyvstala otázka 

věna35. Hračky existovaly snad už v pravěku, dlouho byly vyráběny po domácku a od 

samého počátku byly atributem pohlaví. Ne každému dítěti však bylo hraní si dopřáno, 

chudé děti musely totiž od útlého věku pracovat.  

Názor na ženské vzdělání byl následující: „nechť žena nabude určitých 

vědomostí, ovšem jen tolik, aby jí nebránily v poslání, jež jí přisoudila příroda, totiž 

přivádět na svět děti a starat se o útulný domov36“. (Lenderová 1999:39).  Dívka tak 

ukončila své vzdělání ve 12 letech a poté ji čekala práce v domácnosti, na poli nebo šla 

do služby. V učebních plánech pro dívky byly ženské ruční práce, katechismus a 

trivium (tzn. čtení, psaní, počítání), jakékoli jiné vzdělání bylo pro ženy bezúčelné, v 

domácnosti by je neuplatnily. Pokud dívku učila matka, byl kladen důraz na ruční práce 

a vaření. Praktické dovednosti a obratnost dívky zvyšovaly její hodnotu pro manželství.  

Muži o vzdělanou ženu nestáli.  

Žena hledala své opodstatnění vždy jen ve vztahu k muži. „Žena je dcera, sestra, 

družka, matka, pouhý přívěšek lidské rasy.“ (Lenderová 1999:70) Dlouhé věky byla 

nesamostatnou a nesvéprávnou. Nejprve za ni zodpovídal otec či poručník, následně 

manžel37.  Spokojené manželství zajišťovaly ženiny vlastnosti jako pracovitost, 

trpělivost, submisivita a umění hospodařit. V 18. a 19. století nabylo manželství novou 

podobu, stejně tak i rodina. Oddělil se život soukromý a veřejný, změnily se vztahy 

mezi mužem a ženou, mezi rodiči a dětmi. Muž měl zajistit rodinu po hmotné stránce, 

žena se měla starat o domácnost a děti.  

K uzavření manželství nebylo třeba plnoletosti38.  Sňatek nebýval záležitostí 

citů, manželství se uzavírala z rozumu. Obvykle se brali lidé ze stejné společenské 

vrstvy, stejného vyznání, stejné národnosti. Sňatky bývaly také geograficky omezeny. 

Panenství nevěsty bylo při jejím prvním sňatku imperativem. Ne vždy byla manželství 

šťastná, někdy se láska dostavila, jindy ne. Vzepřít se žena nemohla, byla zcela v moci 

manžela, byla na něm i ekonomicky závislá.  

                                                
35 Rodiče byli asi nejspokojenější, byla-li v potomstvu zastoupena obě pohlaví, dokládá to například 

úloví „Napřed chůva, potom kluk“.  
36 Až do 19. století bylo pro evropskou společnost vzdělání žen jen okrajovou záležitostí.  Na počátku 

roku 1775 vešel v platnost tereziánský zákon, který ukládal vzdělávací povinnost chlapcům i dívkám 
od šesti do dvanácti let. Zákon povoloval i domácí výuku. První český soukromý dívčí vzdělávací 
ústav se v Praze otevřel až roku 1862, i tak si je ale vzdělání mohly dovolit jen majetné vrstvy. 

37 Tato norma byla smetena až první světovou válkou. 
38 Lidé se brali mladí, muž se ženil tehdy, byl-li schopen zabezpečit rodinu po hmotné stránce, věkový 

rozdíl byl značný, jelikož žena se měla vdávat co nejdříve.  
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Manželství bylo jedinou legální možností, jak uspokojovat sexuální potřeby a 

jejich cílem bylo samozřejmě plození dětí. Dívky byly obvykle v tomto ohledu zcela 

nepoučené a nezkušené, o pohlavním styku se nemluvilo buď vůbec nebo s krajní 

ošklivostí, a tak se mohla stát první manželská noc pro dívku zcela traumatizujícím 

zážitkem. U žen byl sexuální apetit navíc zcela nepřípustný, přesto musela být žena 

vždy svému muži po vůli. Manželský svazek byl v podstatě nerozlučitelný. Ženská 

nevěra byla tvrdě trestána, mužská tolerována. Smyslem, cílem i naplněním manželství 

byly děti.  

V průběhu 18. a 19. století se mění demografické chování obyvatel. Lidé se 

dožívají vyššího věku, klesá dětská i kojenecká úmrtnost. Porod byl však stále veden 

zcela neodborně a za nedostatečných hygienických podmínek39. Přivedením dítěte na 

svět se z manželského páru stala rodina. Ta měla několik funkcí – reprodukční, 

výchovnou, ekonomickou, případně výrobní a ochrannou. Oddělila se privátní a veřejná 

sféra. Muž ráno odcházel z domova, žena zůstávala doma s malými dětmi. Manželka 

měla být ctnostná, pracovitá, čistotná, pořádná, zbožná a šetrná. Spokojenost manžela 

byla prvořadým cílem. I když žena neopustila za celý den domov, byla celý den na 

nohou, na všechno musela dohlížet. Kolikrát byla její pracovní doba delší než 

manželova40.   

Podle představ lékařů i veřejnosti byla žena v podstatě celý svůj život nemocná, 

její život plynul mezi menstruací, těhotenstvím a porody. Zdravé byly v podstatě jen 

malé holčičky a staré babky. Nevhodná životospráva, nevhodné oblečení, nízká úroveň 

hygieny, často namáhavá a nekončící práce, to vše se podepisovalo na slabosti žen. 

Ideál krásy se několikráte změnil, zdravá tělnatost byla oblíbená až do poloviny 18. 

století, poté přišlo rokoko, jehož ideálem nebyla matka, ale půvabná, křehká, bledá a 

cudná společnice. Ve třicátých letech 19. století se pak vrátily osvědčené atributy 

ženskosti. Kult mateřství byl tak v módě.   

2.1.1 Kořeny otcovské a manželské autority 

Jak říká Badinter (Badinter 1998), dějiny západoevropské rodiny jsou dějinami 

otcovské moci, která jde vždy ruku v ruce s autoritou manžela. Tato dvojitá autorita má 

svůj původ v Indii, kde se rodina pokládala za náboženské společenství, jehož vůdcem 

                                                
39 Úmrtnost matek při porodu byla vysoká, dosahovala zhruba 10%. 
40 Přesto její práce byla vidět jen tehdy, když ji žena nemohla vykonávat například z důvodu nemoci. 

Manipulace s vodou byla obtížná, ta se až do sklonku 19. století musela do domácnosti donášet z 
nejbližší kašny. I díky tomu bylo praní celodenní dřinou.  



Bakalářská práce                             Koncept mateřství a jeho podoby v Erbenově Kytici 

39 
 

je otec. Ten je zodpovědný za skutky rodiny vůči společnosti. Jeho moc se projevuje 

absolutním právem soudit a trestat. Tato moc hlavy rodiny zůstala ve starověku téměř 

beze změny. Ke změně na teoretické úrovni došlo s příchodem křesťanské věrouky. 

Ježíš vyhlásil, že otcovská autorita nebyla ustanovena v zájmu otce, ale dítěte, a že 

manželka – matka není mužovo otrokyní, ale jeho družkou. Hlásáním lásky k bližnímu 

tak Kristus zkrotil autoritu, posilnil rovnost manželů a z manželství učinil spojení před 

Bohem. „Manžel a manželka sú si rovni a majú voči svojim dětom rovnaké práva a 

rovnaké povinnosti.“ (Badinter 1998:18) Ježíšovo poselství tak značně změnilo 

postavení ženy.  

V raném středověku se otcovská moc postupně oslabila tempem, které záviselo 

na tom, zda bylo uznáváno zvykové či římské právo. Od 16. do 18. století však otcovská 

autorita opět vzrůstá pod vlivem římského práva ale také absolutismu. V 17. století 

manželská a otcovská moc vysoce převažovala nad láskou a to právě proto, že celá 

společnost byla založena na principu autority. To bylo ovlivněno třemi navzájem 

prolínajícími se liniemi argumentací41.   

 Otcovská moc byla považována za spravedlivou, tvrdilo se, že otcovská dobrota 

je přirozená, že jde o instinkt. Otec byl tak vůči svým dětem tím, čím byl král vůči svým 

poddaným, čím byl Bůh vůči lidem. Všechny tyto tři vztahy, jak píše Badinter, fungují 

díky třetímu nezmíněnému prvku, který je skrytý. Jde o zprostředkovatele – církev, 

matku. Tito mají moc, jde však o moc, která jim nepatří. Matka jako strážkyně je totiž 

svou podstatou blíže tomu, koho stráží než postatě pána. Jak říká Badinter mezi ní a 

dítětem je kvantitativní rozdíl, kdežto mezi ní a manželem je kvalitativní rozdíl. V 19. 

                                                
41 První z nich byla Aristotelova argumentace, hlásající, že autorita je přirozená. Aristoteles byl první, 

kdo z filosofického hlediska odvodil manželskou a otcovskou autoritu. Dle jeho logiky je autorita 
muže oprávněná, jelikož je založená na přirozené nerovnosti mezi lidmi. Žena byla znehodnocována z 
metafyzického hlediska, jelikož byla představitelkou hmoty, a byla jí připisována druhořadá úloha i 
při početí. Postavení všemocného otce-manžela-pána se vysvětlovalo jeho vlastní podstatou. Dle této 
logiky je přirozené, že nejdokonalejší z bytostí rozkazuje ostatním členům rodiny, a to na základě 
dvojí logiky, jelikož Bůh rozkazuje svým stvořením a stejně tak jako král rozkazuje poddaným.  
Druhá byla argumentace teologická, která tvrdila, že autorita je božská. Kristovo učení sice ženu 
postavilo do pozice partnerky, ale křesťanství opírající se o knihu Genesis a text svatého Pavla List 
Efezanom ji opět uvrhlo do druhořadé pozice. Jak je psáno v knize Genesis, žena byla stvořena z 
Adamova žebra. Byla to také ona, kdo byl zodpovědný za prvotní hřích. „Žena (…) mi dala zo stromu 
i jedol som.“ (Badinter 1998:20) Eva tak jako osoba marnivá zavinila svou slabostí mužovo neštěstí, 
byla tak ztotožňována s hadem, démonem a stala se symbolem zla. V druhém textu se sice píše, že 
žena a muž mají stejná práva a povinnosti, ale jde o rovnost lidí, kteří nejsou totožní, a tak se nastoluje 
hierarchie. Muž musí být vůdcem dvojice, jelikož on byl stvořen jako první, z něho se zrodila žena. 
Rodičovskou autoritu tak odůvodňovali opakováním toho, že otec je před Bohem zodpovědný za 
svoje děti a je tak nutné mu poskytnout prostředky na to, aby splnil svou povinnost. Na druhé straně 
uzákonili manželovo autoritu tím, že podporovali filosofickou teorii o ženské nerovnosti. Manželova 
moc tak spočívala na dvojím základě, na nedostatečnosti ženy vůči muži a na potřebě jediného vůdce 
domácnosti. Třetí byla argumentace politická, spojující obě dvě předešlé. 
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století se matka již postavila na stranu dítěte, ve století 17. se naopak vždy podřizovala 

společenskému pořádku, který nastolil otcovskou moc.  

Otcovské právo se od středověku do 18. století vyvíjelo dvěma způsoby. 

Rodičovská práva byla zúžena katolickou doktrínou ve jménu již zmíněných práv otce 

vůči dětem a podle idey, dle které se dítě považovalo za božský vklad. V důsledku toho 

bylo zrušeno jeho právo nad životem a smrtí, otec tudíž nemohl zničit to, co tvořil Bůh. 

V 17 století tak byly založeny první útulky pro opuštěné děti, tzv. nalezince. Manželství 

se od poloviny 12. století pokládalo za svátost, v 16. století navíc po tridentském 

koncilu byla jeho pozice ještě upevněna. Vstoupit do manželství se smělo jen se 

svolením rodičů, upevnila se práva hlavy rodiny.  

 

2.1.2 Mateřská láska 

 Proměny mateřského chování jsou velmi zvláštní. Odporují totiž všeobecně 

rozšířené představě o mateřském instinktu, který by měl být vlastní zvířecí samici i 

ženě. Jelikož plození je přirozené, lidé si představují, že biologickému a fyziologickému 

jevu těhotenství musí odpovídat zakódované mateřské chování. Plození by totiž nemělo 

smysl, kdyby matka nezaručila dítěti, že přežije. Toto přesvědčení potvrzuje dvojznačné 

chápání pojmu mateřství. „Tento pojem se totiž vztahuje na dočasný fyziologický stav, 

tedy těhotenství, a zároveň na období po porodu, kdy se matka dlouhodobě stará o 

výživu a výchovu dítěte. V krajním případě tato funkce končí, až když matka přivede na 

svět dospělého člověka.“ (Badinter 1998:10) 

Data ze 17. až 20. století však hovoří jinak. Zdá se, že pud sebezáchovy matek 

vítězil nad mateřským instinktem. A právě toto vyvolává několik otázek: Co by to bylo 

za instinkt, kdyby se u některých matek projevoval a u jiných ne? Existenci mateřského 

instinktu zpochybnila již Simone de Beauvoir. (de Beauvoir 1967) Když už však 

uznáme, že mateřské chování nesouvisí s mateřským instinktem, případně, že něco jako 

mateřský instinkt neexistuje, stále si myslíme, že láska matky k dítěti je tak silná a tak 

všeobecná, že musí nějak souviset s přírodou. Pojem mateřský instinkt tak byl nahrazen 

pojmem mateřská láska. Mateřská láska nebo mateřský cit se již nejeví tak automatický 

jako instinkt, stále je však považována za přirozenou, jelikož „máme stále pocit, že 

matka, ktorá svoje dieťa nemiluje, je úchylkou, alebo škandálom.“ (Badinter 1998:11)  

Dějiny však ukazují nejen velkou rozmanitost v chování matek ale i naprostý 

nedostatek lásky v dnešním slova smyslu. Mateřská láska je totiž jen lidský cit, a jako 
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každý cit je nejistá, křehká a nedokonalá. Možná tak není hluboko vepsaná do ženské 

přirozenosti, jak by se mohlo zdát. Když se podíváme na vývoj mateřského chování, 

musíme konstatovat, že zájem o dítě a oddanost vůči němu se buď projeví anebo 

neprojeví. Něha buď existuje, nebo prostě neexistuje. Mateřská láska se vyjadřuje 

rozdílně, někdy silněji, někdy slaběji, někdy vůbec.  

Matka v obvyklém smyslu slova42 je „relativní“ a „trojrozměrná“ osobnost. 

Relativní proto, že se chápe pouze ve vztahu k otci a k dítěti. Trojrozměrná proto, že 

krom těchto dvou vztahů je matka také ženou, tedy specifickou bytostí s vlastními 

přáními, které často nemají nic společného s požadavky dítěte. (Badinter 1998) Role 

otce, matky a dítěte se určují dominantními hodnotami a potřebami dané společnosti, 

nejsou tak ve všech společnostech stejné. V dnešní době „dítěte“ se dítě stane „králem“ 

rodiny, společnost tak začne za spoluúčasti manžela vyžadovat od matky, aby se zřekla 

všeho, po čem jako žena touží, a došla naplnění jako matka. Nároky, které si kladla jako 

žena, nevyhovovaly ani dítěti ani manželovi, a tak se dítě nevědomky stává objektivním 

spojencem muže-otce.  

Nelze se divit, že společnost „byla bez lásky“, když zvážíme, jaký měla na lásku 

názor církev. Církev odlišovala tzv. dobrou lásku a přátelství od zlé lásky, žádostivosti. 

Vzorem dobré manželské lásky byla láska spojující dvě osoby stejného pohlaví – tedy 

láska přátelská43. Láska v den uzavření sňatku nebyla přítomna téměř nikdy, mohla se 

však časem dostavit – zcela náhodně nebo se tak mohlo stát manželským zvykem – 

avšak také nemuselo. Výběr manželského partnera také nebyl svévolný. Lidé si partnera 

museli najít ve stejné společenské vrstvě, dalším omezením byla například povinnost 

prvorozeného, ten si musel vždy vzít bohatou ženu, aby přinesla věno. Tělesná 

přitažlivost tak nehrála roli, ba dokonce spíše byla hodnocena negativně. Důkazem toho 

může být soupis různých argumentů proti kráse partnerky, „v první řadě jde o to, že 

krása je jen dočasná, dále k ničemu neslouží a v neposlední řadě přitahuje nepřátele“. 

(Badinter 1998:31)  

Čím níže na společenském žebříčku, tím bylo nezbytnější, aby byla žena 

pracovitá. Láska se někdy objevila, většinou ne44.  V manželských vztazích tedy vládla 

                                                
42 tj. Vdaná žena s legitimními dětmi. 
43 Manžel a manželka měli být přátelé, nikoli milenci. Manželství však paradoxně nepředpokládalo 

naplnění přátelství a o to méně touhy.  
44 Důkazem toho může být, že při úmrtí manželského partnera většinou ten druhý vůbec netruchlil. Jak 

uvádí Badinter, existuje i mnoho pořekadel ilustrujících, jak lidé (ne)lpěli na životě svého 
manželského partnera. „Smrt ženy a život koňa přinášajú mužovi bohatstvo“ nebo „V životě můža sú 
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citová vyprahlost. Neznamená to, že nikdo při úmrtí partnera nepociťoval zármutek, ale 

smrt lidmi neotřásla tak jako dnes45.  

 Nepřítomnost lásky, jako rodinné a společenské hodnoty tak datujeme zhruba 

do poloviny 18. století46. Láska byla dokonce pod vlivem dvojí negativní konotace. Lidé 

si uvědomovali její náhodnost a na straně druhé lásku spojovali s ideou pasivity, se 

ztrátou rozumu. Ekonomické zájmy a nedotknutelná autorita otce a manžela tak zatlačili 

veškerý možný cit, kterého si v dnešní době tolik ceníme, do pozadí. Namísto něhy se v 

rodinách vykytoval jako společný atribut vztahů strach. Což dokládá i to, že klasický 

výprask byl až do 19. století běžný, násilí a přísnost byly osudem manželky i dítěte. 

Panoval názor, že lidská dobrota je výsledkem opozice sil, takto bylo ospravedlňováno a 

opodstatňováno násilí. V zájmu napravení duše tak bylo žádoucí trestat tělo. Od dětství 

se bylo třeba osvobodit jako od zla. Na základě této logiky bylo rodičům doporučováno 

chladné chování k dětem, dokonce se objevovali texty zbrojící proti mateřské něze a 

přehnané starostlivosti o dítě.  

Něha tak byla vykládána jako hřích a byla znakem slabosti ze strany matky47.  

Nezřídka kdy bylo dítě vnímáno otcem jako břemeno právě proto, že manžela 

připravovalo o manželku. Dítě bylo často překážkou i pro matku samou, obzvláště v 

případě, že matka musela pracovat, aby se uživila. 

V dnešní době jsme hluboce přesvědčeni, že smrt dítěte zanechá v srdci matky 

nesmazatelnou stopu, v 18. století tomu tak zdaleka nebylo48.  Historie navíc ukazuje 

veliké rozdíly v chování matek k dětem odlišných pohlaví. „Když už se vyskytovala 

nějaká něha ze strany matky, schovávala si ji žena pro nejstaršího, výlučného dědice 

                                                                                                                                          
dva pekné dni: keď se ožení a keď ženu pochová.“ (Badinter 1998:31) Ani ženu nedojímala smrt 
manžela.  

45 Částečně zřejmě i proto, že lidé byli silně věřící a smrt považovali za součást života, ale z velké části 
také proto, že si lidé svého životního partnera nevybírali srdcem. 

46 Ve vyšší majetné třídě, v chudých rodinách někdy dokonce až o dvě století později. Rodina v 17. - 19. 
století se již jistým způsobem liší od rodiny středověké, ale ještě není rodinou moderní, pro kterou je 
tak charakteristická něha a důvěrnost spojující rodiče s dětmi. „Vláda dítěte“ se začíná projevovat v 
období kolem roku 1760-1770.(pokud mluvíme o majetných vrstvách, v chudých vrstvách byla 
situace až o dvě století opožděná) Právě v tomto období začaly vycházet knihy vyzývající rodiče k 
novým citům, zvláště pak matku k mateřské lásce. Mimo jiné vycházely knihy obsahující seznam 
povinností dobré matky.  

47 V této době měla vliv jak křesťanská věrouka, tak filosofie Descarta, dětství tak bylo vnímáno jako 
nedokonalost a hřích, tedy jako břemeno. 

48 V domácích kronikách je často smrt dítěte zaznamenána zcela bez poznámky, a to nejen ze strany 
otců, ale i matek. Navíc z dobových pramenů je vidět, že okolí vždy zareagovalo překvapeně, když 
smrt dítěte zapříčinila zármutek rodičů. Ten byl však zcela výjimečný a závisel většinou na 
„mimořádných kvalitách“ dítěte. (Dítě bylo krásné) Kdyby tak mateřská láska byla přirozeným jevem, 
jak by si mohla cenit více „hezkého“ dítěte nežli „ošklivého“. 
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majetku rodiny, ostatní děti byly vychovávány přísně, aby se připravily na svůj těžký 

osud.“ (Badinter 1998:64) 

Jak již bylo řečeno, ke konci 18. století proběhla jakási revoluce v myšlení. 

Obraz matky, její úlohy a význam se radikálně mění. Začínají vycházet publikace 

nabádající matky, aby se věnovaly svým dětem, ženě se tak ukládá povinnost „aby byla 

především matkou, a začíná se utvářet mýtus o mateřském instinktu či spontánní lásky 

každé matky ke svému dítěti.“  (Badinter 1998:107) Novinkou je i spojení slov „láska“ a 

„mateřská“, což znamená nejen povýšení citu, ale implikuje i povýšení ženy jako 

matky. Novým imperativem se tak stává přežití dítěte49.  

V oblasti rovnosti tomu bylo tak, že otec a matka měli právo být nadřazeni 

dětem a trestat je, ale tato jejich práva byla omezena potřebami dítěte. Moc se tak na 

konci 18. století mění z otcovské na rodičovskou a je založena na slabosti dítěte. 

Podstatně se tak změnilo postavení ženy-manželky. Přicházející vlna manželství z lásky 

učinila z manželky družku a manželé, alespoň ti zodpovědní a uvědomělí, podporovali 

myšlenku toho, že by žena měla hrát v domácnosti větší roli. 18. století tedy rozhodně 

nenastolilo skutečnou rovnost mužů a žen, ale dá se říci, že sblížilo manželku s 

manželem. „Stalo se tak díky tomu, že dítě začínalo hrát významnou roli a právě díky 

filosofii, hlásající nalezení štěstí v hodnotě lásky.“ (Badinter 1998:125)  

Zatracovaná žena se tak mění na rozumné stvoření, působící především v domácí 

sféře. Právo na lásku, založené na vzájemné svobodě rozhodnutí, se tak stalo 

významným činitelem v posunutí rovnosti mezi manželi. Plození dětí se zároveň s tímto 

stalo požitkem z manželství, což zapříčinilo, že rodiče měli ke svým dětem kladnější 

vztah. Mateřství se tak z biologické povinnosti stává nejzáviděníhodnější a nejmilejší 

činností, v jakou mohla žena doufat a rodiče se začínají cítit zodpovědní za štěstí či 

neštěstí svého potomstva.  

Chování matky tak bylo ovlivněno samotným zájmem ženy mít děti. Volbu žen 

však ovlivňovaly dva faktory: ekonomické možnosti a společenské postavení. Ženy 

pracující na polích, ženy chudé, které neměly doma výpomoc, na své dítě nemohly 

                                                
49 Tomuto požadavku se tak věnuje více pozornosti. V zájmu přežití dítěte tak bylo třeba přesvědčit 

matky, aby se ujaly svým „zapomenutých“ úloh. Aby ženy znovu nalezly mateřskou lásku, a aby tak 
jejich děti měly větší šanci na přežití, bylo třeba třech rozličných rovin argumentace: ekonomická 
argumentace, směřovaná vzdělaným mužům, filosofický argument směřovaný oběma pohlavím a 
argument štěstí, směřovaný výlučně k ženám. Ekonomický argument vyplynul z uvědomění si 
významu obyvatelstva pro národ a byl z velké částí dílem demografie. Filosofický argument se týkal 
rovnosti a osobního štěstí. Filosofie však v tomto ohledu předběhla běžnou každodenní praxi. Pravdou 
však zůstává, že „obraz otce a jeho moci se měnil, otcovská autorita se stala jakousi dočasnou 
podporou, kompenzující přirozenou slabost dítěte“. (Badinter 1998:118)  
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soustavně dozírat.  Proto tuto novou módu přijaly jako poslední ženy z nejchudších 

vrstev. Koncem 18. století se tak bohaté ženy již běžně staraly o své děti, ženy, které 

musely pracovat, si tento luxus nemohly dovolit až do počátku 20. století. (sterilizace 

umožnila používání kojeneckých lahví) Mateřská starostlivost tak byla pro chudé ženy 

přepychem, který si nemohly dovolit. Matka vykonávající všelijaké práce, neměla čas 

na své děti dozírat, natož si s nimi hrát. Dítě pro ni tak nadále bylo těžkým břemenem. 

Postavení chudých žen ještě ztěžovala vysoká plodnost. Mateřství sice chudým ženám 

přinášelo starost, ale zároveň nahrazovalo nedostatek lásky, společenského uplatnění, a 

tak zažehnávalo všelijaké frustrace.  

Dějiny mateřského chování nám tak jasně ukazují, že mateřský instinkt je pouhý 

mýtus. Mateřský cit vždy závisel na kultuře, ambicích, či frustracích matky. Mateřská 

láska je jen cit a je tudíž jako každý cit náhodná. Mateřská láska tedy rozhodně  

nepřichází sama od sebe.  

 

2.2 Archetypy mateřství 

Knotková-Čapková rozlišuje dva klasické archetypy mateřství: mytologický 

archetyp božské Matky a klasický literární archetyp ideální pozemské matky. 

(Knotková-Čapková 2006:389) Bohyně má více podob i více mytologických 

reprezentací. Zaměříme-li se na atribut mateřství, ten charakterizuje většinu ženských 

božstev a u některých je přímo charakteristikou hlavní.  „Spojení archetypu mateřství s 

vegetačním cyklem symbolizuje i propojení Bohyně Matky se Zemí“ (Knotková-Čapková 

2006:390) Země je charakterizována jako „paní všeho, co je a bude“, je „bohatá 

mlékem“ - zde se objevuje konotace s posvátnou krávou, která je též symbolem 

(kojícího) mateřství. Země v sobě zahrnuje i femininní archetyp krásy a erotické 

přitažlivosti, což později rozvíjí zejména poesie. „Symboliku mateřského lůna jako 

tajemné temné hloubky, dárkyně i ničitelky života, a zároveň eroticky přitažlivého, 

prchavého a nepolapitelného ženství, představuje i mytologická femininní personifikace 

vody, zpravidla jako řeky.“ (Knotková-Čapková 2006:391) 

Adoraci mateřství lze na jedné straně interpretovat jako pozůstatek kultu Bohyně 

Matky, na druhé straně je třeba dodat, že matka je hluboce ctěna i např. v islámu či 

judaismu, což jsou náboženství monoteistická a z hlediska genderové charakteristiky je 

zde božství konstruováno maskulinně. Knotková-Čapková se spíše domnívá, že úcta k 

matce je zdůrazňována tam, kde je náboženskou povinností zachování kontinuity rodu. 



Bakalářská práce                             Koncept mateřství a jeho podoby v Erbenově Kytici 

45 
 

Archetyp mateřství se do značné míry stále těší jisté adoraci. Matka je zpravidla stále 

symbolizována jako útočiště, láskyplnost, obětavost, péče, pochopení. „Archetyp 

mateřství se stává univerzálním principem bez ohledu na původ, společenství a 

vyznání.“ (Knotková-Čapková 2006:401) 

Žena měla své bohyně či ochránkyně, které řídily její život, ovlivňovaly její 

myšlení, jednání a vnímání sebe sama. Fyziologické pocity, zkušenosti a gesta ženy 

tudíž mají širší náboženský význam. Imitováním bohyň a jejich uctíváním se 

předkolumbovská žena stává skutečnou ženou. Výraz imitování souvisí s mentálními a 

emocionálními normami či modely chování, jež byly Jungem označeny jako dominantní 

archetyp. Projevují se prostřednictvím psychických prvků a znaků, a jakmile 

vykrystalizují v archetypální vzory, stávají se součástí podvědomí. Ženský archetypální 

princip, čili Naše Matka, žije na Zemi. „Naše matka je životadárkyní a její ňadra jsou 

považována za prvotní podstatu, jíž vše začíná i končí. „(Binková 2006:407) 

Krajní polohy mateřství tvoří jistou paralelu k polarizovanosti kulturních obrazů 

(archetypů) žen – na jedné straně jako hříšnice, na druhé straně jako světice. Kiczková 

tuto myšlenku ještě více rozvíjí a tvrdí, že ambivalentní zobrazování žen úzce souvisí s 

chápáním přírody, a s ní spjatým ženstvím. (Kiczková 2006:347) Podobnou ambivalenci 

nacházíme již v biblické mytologii. „Žena je vždy zároveň metaforicky Evou, která 

selhává, vysmekává se z konceptu mužské etiky, i Pannou Marií, kterou křesťanství 

vytváří jako idol, protipól, jako asexuální symbol ženské a mateřské čistoty a oddanosti“ 

(Kalivodová 2006:348) Kulturou dané obrazy žen se tak vyskytují mezi dvěma póly 

idealizace, které tvoří všemocnost a bezmocnost matek.  

Obrazy matek a mateřství můžeme chápat jako jistý druh rozvzpomínání si na 

archetypální ženskost symbolizující kreativní/rodivou sílu. „Žena vystupuje jako 

reprezentantka tvoření – jako stvořitelka.“ (Szapuová 2006:356) Když tedy vycházíme 

z toho, že ženská identita má mnohovrstevnatý charakter, potom jednou z 

nejspodnějších vrstev je archetypální sediment ženy – stvořitelky, obdarované silou a 

mocí opakujícího se rození. Stopy této reziduální vrstvy nacházíme v představách o 

čarodějnicích, případně přežívající archetypální relikty v podobě zázračných bylinkářek, 

moudrých babiček. 

Jung (Jung 1997) pracuje se dvěma aspekty archetypu matky, proti milující 

matce staví matku strašnou. Milující matka je dobrotivá, pečující a pomáhající. Milující 

matce je přisuzována moudrost a magická autorita ženství, což kontrastuje s matkou 
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strašnou, která je vším, co je tajné, svádějící, vzbuzující strach, neodvratné. Strašná 

matka má blízko k říši mrtvých, Jung ji spojuje s propastí. (Jung 1997:193)  

Jako jeden z archetypů figuruje čarodějnice i v archetypu matky, která tak má 

rozporuplné vlastnosti, mezi kladné patří moudrost, pečlivost a mezi záporné patří 

tajuplnost či temnost. (Jung 2007:192) Jung také zmiňuje bohyni osudu, jakožto jeden 

z archetypů matky.  

Julia Kristeva čarodějnici a matku odděluje. Čarodějnice je jedna ze dvou figur 

ženství, tou druhou je pro Kristevu matka-královna domácnosti, Kristeva však primárně 

s archetypy nepracuje a zdůrazňuje, že ženství nelze definovat. (Kristeva 2008:115) 

Podle Irigaray (Irigaray 1996) je žena, která se stane matkou uspokojena, právě 

prostřednictvím svého dítěte. Skrze doteky a vzájemnou blízkost se mezi ní a dítětem 

vytváří intimita. Také Cixous vnímá pozitivní aspekt mateřství, tvrdí, že v ženě je vždy 

něco mateřského, a to prostřednictvím péče a doteků přináší „dobro“. Žena tak nemá k 

matce nikdy daleko. (Cixous 1995) V podobném smyslu se vyjadřuje Pratt, když říká, 

že žena touží po erotické autonomii, po smysluplné sociální roli a oslavě ženství.(Pratt 

1981) Které v patriarchální společnosti nabývá nejvyšší možné hodnoty právě 

v mateřství.  Mimořádný význam připisuje Pratt déméterovským příběhům  právě proto, 

že je vidí jako pojítko „mezi ženami různých generací“. (Pratt 1981:170) 

Podle Cixous (Cixous 1995) každá matka v sobě zahrnuje dceru, a naopak každá 

dcera je spojena se svou matkou. Žena-matka pokračuje v životě prostřednictvím dcery 

a dcera žije ve své matce.  

 

2.3 Bachofenova koncepce matriarchátu 

Prostupování mýtu a poesie v díle Kytice je pro Vojvodíka jednou z hlavních 

otázek erbenovského bádání. Tento protipozitivistický směr erbenovského bádání 

iniciovala Jakobsonova studie „Poznámky k dílu Erbenovu: O mythu“. Jakobson ve 

svém díle zdůraznil, že Erbena-básníka nelze oddělit od Erbena-mytologa. Zajímavým 

způsobem uplatňuje mytopoetická kritéria, když se zabývá obrazem mateřství: „Láska 

milenecká v básních Erbenových je stejně dvojznačná jako láska mateřská. Je vždy 

prosycena smrtí.“ (Jakobson 1935:158) Právě Jakobson vyvrátil všeobecně rozšířenou a 

uznávanou tezi, že Kytice a hlavně Vrba je oslavou mateřství a zdůraznil krajně 

ambivalentní obraz ženy a matky v Erbenových baladách, matka v nich totiž 
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reprezentuje sepětí základních protikladů: „Život matky a život dítěte se navzájem téměř 

vylučují, což se ostatně vyskytuje i v starší tradici mystické.“ (Jakobson 1935:157) 

Vojvodíkova práce se věnuje archaicko-mytické představě matky, která odráží 

pozoruhodné analogie ke spekulativní mytologii starověkého matriarchátu. Spekulativní 

mytologii starověkého matriarchátu se poprvé věnoval švýcarský historik, Johan Jakob 

Bachofen. 50 Spekulativní gynaikokracie spoluvytvářely výrazně obraz ženy na přelomu 

19. a 20. století. Kulturně-historický a kulturně-filosofický kontext Erbenovy 

mytopoetiky vychází stejně jako mytologismus Bachofenův z kulturně-filozofické 

tradice spekulativní romantiky mýtu. 51 Historii přiznává Bachofen význam a platnost 

přesahující oblast historicko-právních věd.  Stejně tak pro Erbena byly dějiny a mýtus 

dvěma vzájemně propojenými médii uchovávání a předávání kontinuity vývoje lidstva. 

V mýtu spatřuje Bachofen „ztvárnění lidových prožitků ve světle náboženské víry“ 

(Vojvodík 2006:.53) 

Erben i Bachofen vycházejí z pojetí mýtu Georga Friedricha Creuzera, jako 

něčeho přirozeného, organického, živoucího a divoce rostlého. Toto pojetí, jako rostlin, 

nacházíme zdá se i u Erbena v názvu jeho sbírky, v představě národa jako věčně se 

obrozujícího organického celku. Organicko-vegetativní, rostlinná metaforika zaujímá 

významotvornou pozici v kytici. Tento organický princip cykličnosti a regenerace je u 

Erbena ztvárněn jako ženský mateřský princip. „Mateřské právo je základním, 

prapůvodním právem, právem hmoty a země. Žena-matka je dárkyní věčně se 

regenerujícího života, je však také sudice, zosobněním nevyhnutelného osudu. Je tedy, 

jak si všiml již Jakobson ambivalentní bytostí, dárkyní života i jeho ničitelkou. 

Neambivalentní je u Erbena pouze typ matky-vlasti.“ (Vojvodík 2006:54) Zrození a 

život je pro Erbena spojeno se ženou, s ženským principem. Z této perspektivy ženství 

jako zdroj a původ života převyšuje mužskost. Mýtus je tedy chápán jako manifestace 

zákona regenerace, věčně se obrozujícího života. Mateřství je pro Bachofena nejen 

                                                
50 Bachofen 1861 – Das Mutterrecht. Eine Untersuchung uber die Gynaikokratie in der alten Welt nach 

ihrer religiösen und reichtlichen Natur – Mateřské právo. Zkoumání gynaikokracie starověkého světa 
podle jeho náboženské a právní povahy. 

51 Tato tradice souvisí s tzv. historickou školou práva (historische Rechtsschule) Tato škola neoznačuje 
určitou metodu či vědeckou pozici, ale celý komplex názorů, specifickou formu nazírání světa a dějin. 
Základem je chápání a výklad dějin, jazyka a mytologie jako organického principu, který vyrůstá z 
lidové tradice v protikladu k tradici osvícenské, tradici „přirozeného“práva. Rozumový princip a 
historický princip jsou chápány jako zásadní protiklady 
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nevyčerpatelným zdrojem obrazotvornosti, ale také prapůvodním zdrojem „božského 

principu lásky“. 52 

 Erbenovy balady ovládá princip ženství a mateřství, obraz ženy – matky je však, 

jak již bylo řečeno, značně ambivalentní. Ambivalentní rys mateřského obrazu souvisí u 

Erbena podle Vojvodíka s Erbenovým fatalismem. Jak zmínil již Jirát, „Erben je 

představou osudu přímo posedlý, láska a osud jsou mu vlastně totožné“. (Jirát in 

Vojvodík 2006:62) Vznikání života a jeho ničení tvoří komplementární proces přírodně 

mateřského principu, kult matky je tak spojen s kultem smrti. „Mocná síla mateřské 

lásky a zdrcující bolest z vědomí smrti tvoří v Bachofenově koncepci starověkého 

matriarchátu jednotu. Erben a Bachofen jsou tak romantickými mytology, 

interpretujícími starověké mýty z perspektivy ženy a smrti, matka jako zdroj života i 

všemocná vládkyně smrti.“ (Vojvodík 2006:63) 

 

2.4 Biologické mateřství 

Status mateřství má dva základní koncepty: mateřství biologické a sociální. V 

této části své práce bych ráda vymezila mateřství biologické. Biologický koncept 

mateřství je určen a vymezen schopností ženy otěhotnět a porodit dítě. Porod dítěte se 

povařuje za „potřebnou příčinu, jako něco co je ženám přirozené a čím se liší od mužů.“ 

(Kiczková 2006:417) 

Mateřství se spojuje se samotným narozením dítěte, tvoří jeho esenciální jádro. 

V tomto chápání být matkou znamená porodit dítě, a jelikož tato reprodukční schopnost 

je nejvýznamnějším biologickým rozlišovacím znakem mezi mužem a ženou, potom i 

být ženou v podstatě znamená být matkou. Kiczková píše, že od tohoto pojetí je již jen 

„malý krok k redukci žen jakožto nositelek biologické nevyhnutelnosti reprodukce 

lidského rodu.“ (Kiczková 2006:418) 

Ztotožnění ženskosti a mateřství ve smyslu reprodukční funkce tvoří základní 

pilíř patriarchálního uspořádání a ideologie. Tato ideologie je postavena na dvojím 

redukcionizmu: žena se redukuje na matku a mateřství se redukuje na biologickou 

                                                
52 Ve své teorii starověkého matriarchátu vychází Bachofen z myšlenky, že mateřské právo je 

prapůvodním, základním vývojovým stupněm okcidentální civilizace. Rozlišuje tři stádia 
matriarchátu. Vývoj od mateřského práva k otcovskému právu považuje Bachofen za „důležitý krok ve 
vývoji kultury a náboženství.“ (Vojvodík 2006: 58,59) Tuto teorii rozvíjí Bachofen z ducha kritiky 
modernismu, do jehož protikladu staví mateřství, citovost a intuici. Kulturu humanismu tak spojuje s 
ženským principem a starověký matriarchát jako svět mateřské lásky jako podstaty civilizace a 
mravnosti.  
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funkci. „Z biologicky podmíněné reprodukční schopnosti žen vytváří tato ideologie 

mýtus, podle kterého je mateřství nevyhnutelným a základním posláním žen, je jejich 

základem, přirozeností, nejvyšším cílem a naplněním smyslu jejich života.“ (Szapuová 

2006) Koncept biologického mateřství „vede k diskriminaci těch žen, které z 

nejrůznějších důvodů nemohou anebo nechtějí být biologickými matkami.“ (Kiczková 

2006:419) 

2.5 Sociální mateřství  

 Sociální mateřství vychází z teoretických východisek Sary Ruddick (Ruddick 

1989). Kiczová si klade otázku proč je v souvislosti s mateřstvím důležitá ženská 

genealogie. Inspirací pro její pojetí sociálního mateřství byly názory Luce Irigaray 

(Irigaray 1996), Elisabeth Badinter (Badinter 1998) a Sary Ruddick (Ruddick 1989).  

Pro Ruddick je mateřské a ženské od sebe neoddělitelné, ale mateřství je 

prezentováno jako mateřská práce, jistý druh činnosti, aktivity, nikoli jako jakási 

vlastnost či určenost. Ruddick říká, že matkami se stáváme reakcí na reálně existující 

dítě v určitém sociálním prostředí. Být matkou znamená, že „určitá osoba přebírá 

zodpovědnost za starost o dítě a práce s tím spojená se stává pravidelnou a podstatnou 

součástí jejího života“. (Ruddick 1989:40) V takovémto chápání hraje rozhodující roli 

vztahovost a určitý druh práce. Být matkou, nebo stát se matkou tak znamená vstoupit 

do vztahu k reálně existujícímu dítěti. A charakteristické pro práci spojenou se starostí o 

dítě je, že se stává pravidelnou a podstatnou součástí života dané osoby. Sara Ruddick 

definovala matku jako osobu, která reaguje na tři základní potřeby dítěte: ochranu, 

rozvoj a socializaci.  

Stejně tak jako Simone de Beauvoir (de Beauvoir 1967) napsala, že ženami se 

nerodíme, ale stáváme, můžeme tedy říci, že matkami nejsme výlučně díky biologickým 

schopnostem mít dítě, či porodit, ale „matkami se stáváme, až když na sebe převezmeme 

a pěstujeme tento zvláštní druh vztahu k dětem a vykonáváme výše popsaný druh 

práce“. (Kiczková 2006:421) Toto je podle Kiczkové prvním důležitým bodem 

koncepce sociálního mateřství.  

Koncepce mateřství Sary Ruddick se chce vyvarovat esencializmu, logickým 

vyvozením z předchozího tedy dojdeme k tomu, že osoba, která věnuje významnou část 

svého pracovního života starosti a péči o dítě, přebírá zodpovědnost za jeho ochranu, 

rozvoj a socializaci, může být i muž. Na vyvstávající otázku, proč tedy matkami nejsou 

muži, odpovídá, že na tom má podíl rodová dělba práce a rozdělení rodových rolí, 
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přičemž zodpovědnost a starost o děti se přiřazuje ženám, a proto jsou ve většině 

společenství pojmy ženské a mateřské, kulturně a politicky neoddělitelné.  Je však 

běžné, že muž se považuje za živitele, který se stará o materiální a finanční zabezpečení, 

a žena je vychovatelka – a její doménou je starost o děti. Takže pokud muž vykonává 

„mateřské činnosti“, „identifikuje se s něčím, co tradičně platí jako ženské“. (Kiczková 

2006:421)  

Otcovství má totiž v tomto tradičním modelu jiný význam.  Tento model se 

téměř vždy opírá o argument původu, otcovství má původ ve světě kultury, kdežto 

mateřství pochází z přirozené reprodukční schopnosti žen a je tedy jaksi přírodního 

původu. „V pozadí tohoto uvažování je tedy neustále přítomna dichotomie 

kultura/příroda.“ (Kiczková 2006:422) 

Tím, že otcovství je kulturní konstrukt, se míní to, že otcovství je jistý akt vůle, 

přesněji – vědomý a volní akt přijetí/osvojení si dítěte. V tomto smyslu je otec umělý 

konstrukt. Jedná se o volbu, prostřednictvím které muž ustanovuje sám sebe do role 

otce. Rovina práva se využívá, aby byla ještě více zvýrazněna opozice otcovství a 

mateřství, které je chápáno jako přírodně-biologická danost. Právě v tomto místě se 

koncepce Sary Ruddick výrazně rozchází s tradičním modelem, jelikož podle Ruddick 

je nejen otcovství ale i mateřství konstrukt. A to proto, že v průběhu dějinného vývoje 

prošlo různými změnami, ale hlavně proto, že jak bylo již výše popsáno, žena se matkou 

stává, status mateřství si volí53.  „Odlišnost konstruktu otcovství a mateřství naznačuje, 

že biologické se nedá zcela oddělit od mateřského, ale taktéž se nedá ztotožnit.“  

(Kiczková 2006:422) 

Ruddick velmi citlivě používá i pojem těhotenství. Tvrdí, že těhotenství a porod 

mohou být svým významem pro mateřské bytí jako celek přeci jen mimořádné. Mohou 

mít totiž význam pro povahu a kvalitu utvářejícího se mateřství, ale rozhodně to 

neznamená, že adoptivní matky by byly méně kvalifikovanými matkami jen proto, že 

nezažily porod. Zároveň porod, podle Ruddick není dostatečným základem pro dobré 

zvládnutí mateřských povinností. Ruddick zdůrazňuje diskontinuitu mezi porodem a 

mateřskou praxí, ale také hledá jejich vzájemnou propojenost, a to opět přes určité 

vztahování se k jistému druhu činnosti. Říká, že „v době těhotenství, vše co žena dělá, 

starajíc se o vlastní tělo, dělá proto, aby ochránila své nenarozené dítě“. (Ruddick in 

Kiczková 2006:423, in Kiczková 1998) Mateřská praxe spočívá v pokračování, v 

                                                
53 Tato volba může být různé povahy (dobrovolná, nucená), proto se přeci jen liší od otcovství. 
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systematickém splňování jednotlivých úloh spojenými s dítětem. Každá kultura má 

vlastní pravidla, týkající se těhotenství a porodu. Těhotenství, porod a kojení se odlišují 

od ostatních mateřských povinností a jsou to jen krátké epizody (v životě ženy). 

 Důsledkem této koncepce je, že můžeme všechny matky považovat za 

„adoptivní matky“, přičemž adoptovat znamená převzít povinnost určité dítě 

ochraňovat, živit a vychovávat. (Kiczková 1998, 2006) 

Díky tomuto konceptu je možné zpochybnit, dekonstruovat zažitou představu, že 

biologickému jevu těhotenství musí odpovídat předem naučené mateřské chování, 

chápané jako mateřský instinkt. Koncepce Sary Ruddick koresponduje s tvrzením 

Elisabeth Badinter, podle které mateřská láska není něco přirozeného, vepsaného do 

ženské přirozenosti. „Mateřská láska  nepřichází sama od sebe.“  (Badinter 1998) 

Podle Ruddick patří mateřská praxe do širšího pojmu starostlivosti. Inspirovala 

se při tom myšlenkami psycholožky Carol Gilligan. Kiczková říká, „ani porod ani 

faktická přítomnost bezbranného novorozence negarantuje přítomnost starostlivosti“. 

(Kiczková 2006:424) Při tom je ale i za těch nejhorších podmínek pravděpodobnější, že 

matka své dítě nakrmí, než aby ho nechala na pospas osudu. Tato úvaha zapadá do 

jejího konceptu chápání matky jako osoby, která rozpoznajíce potřebu, na ní reaguje 

starostlivostí, jelikož ochraňovat život dítěte je základním konstitučním aktem mateřské 

praxe. Hned potom následuje podpora emocionálního a intelektuálního rozvoje dítěte, 

která v podobě norem přichází z daného sociálního prostředí, socializací. Jednotlivé 

kulturní požadavky a normy se výrazně liší, vždy ale existuje požadavek akceptability. 

„Matka aktivně pracuje a společensky akceptovatelném chování svých dětí.“ (Kiczková 

2006:424) 

Překročením hranice od biologické matky k matce sociální vytvořila Ruddick 

prostor pro třetí aspekt matky, kterého si všimla Gudrun Perko54 – a to matky v rovině 

fiktivní, jakožto symbolické. A tak máme „velké matky“, „matky přírody“, matku jako 

metaforu, mytickou a náboženskou postavu. 

S pojmem „mateřské smýšlení“ musíme zacházet také opatrně, jelikož už samo 

„mateřské bytí“ je velice rozmanité a plné rozporů, často až ambivalentní. „Na jedné 

straně je zde extrémní obraz „ideální matky“ jakožto obraz její sebedůvěry vyplývající z 

mateřství a na druhé straně obraz „oběti“ - ztráty sebe samé.“ (Kiczková 2006:425) Jak 

shodně tvrdí Elisabeth Badinter „na rozdiel od všeobecne panujúcich názorov materská 

                                                
54 Perko, Gudrun. 1998. Mutterwitz. Das Phänomen Mutter . Eine Gestaltung zwischen Ohnmacht und 

Allmachacht. Wien: Milena Verlag.  
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láska nie je  hlboko vpísaná v ženskej prirodzenosti (…) Materka laska se vyjadruje 

rozdielne, raz silnějšie.“(Badinter 1998:12) Tato ambivalence je podle Ruddick 

nepřekonatelným znakem mateřské praxe.  

Jak píše Kiczková, pro ženy/matky je těžké vztah moci a bezmoci správně 

zhodnotit. „Matka je bezmocná žena s vlastní mocí, která je přeceňovaná i obávaná 

zároveň. Mateřská moc není neměnnou veličinou.“ Proto se autorka ptá, jak se ženy 

mohou naučit správně oceňovat svou moc? Moc matky vyzdvihly feministky, které 

vycházely z teorií psychoanalýzy Nancy Chodorow55.  

Sara Ruddick ale z myšlenek Chodorow nevychází. Soustřeďuje se především na 

„naslouchání matkám“ Naslouchat zkušenostem matek je podle Ruddick dokonce 

podmínkou její strategie, jak chápat a rozvinout ženskou genealogii.56 (Kiczková 

2006:427) Pokud mateřskou praxi a ženské bytí chápeme jako od sebe neoddělitelné, 

znamená to, že lepší pochopení matek zahrnuje i hlubší pochopení významu ženského 

bytí a že se něco naučíme o ženách, jejich obavách, přáních, očekáváních a způsobech 

myšlení. 

V chápání Sary Ruddick, jak bylo řečeno výše, je tedy nejdůležitější vztahovost. 

Stát se matkou znamená vstoupit do vztahu s dítětem. Být matkou tak znamená přijímat 

zodpovědnost za požadavky ze strany dítěte, na jeho ochranu, rozvoj a socializaci, a to 

prostřednictvím následujících aktivit: láska, starostlivost, výchova.  Ochraňovat život 

dítěte je tak centrálním, neměnným účelem, konstitutivním aktem mateřské práce. Po 

ochraně následuje podpora emocionálního a intelektuálního rozvoje dítěte.  Každá 

matka se snaží o co nejlepší výchovu, aby bylo dítě společností akceptováno. Právě v 

této sféře se odehrávají mnohé konflikty mezi vlastí vůlí a představami matky a 

hodnotami a normami prostředí.  

Často se dá hovořit dokonce o „zápasech žen“, které vedou samy se sebou. 

Matky zažívají ambivalentní pocity ke svým dětem. (Kiczková 1998, 2006) Je tomu tak, 

jelikož jsou nám podávány a vnucovány bipolární extrémy. Na jedné straně jde o 

přílišnou idealizaci – o tzv. obraz ideální matky, u které vzrůstá její sebedůvěra 

vyplývající právě z mateřství, na druhé straně obraz matky jako oběti, obětování se, 

ztráta sebe samé. Jsou to ideály, které ubíjejí. Jsou to sentimentální opisy dobrých 

matek. Spousta žen žije v mýtu, že jsou od přírody dobré/hodné. Ideál dobré matky a 

                                                
55 (The Reproduction of Mothering) u děvčat nezávisí vlastní utvoření identity až tak výrazně na 

odpoutání se od matky, kdežto u chlapců ano, důsledkem je vytvoření rozdílných stylů myšlení, více 
vztahujících se k objektu – muži, nebo vztahově orientované uvažování – ženy. 
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vzorných dětí je začne deptat, jakmile narazí na každodenní problémy a těžkosti. 

Psychická i fyzická bolest dětí matky zatěžuje, vede je k pocitům bezradnosti, bezmoci 

a viny.  

Časté jsou pocity selhání, viny, strachu a frustrace. „Milujeme svoje děti, ale 

zároveň je nenávidíme.“ (Kiczková 1998:4) Matka, která se o svoje děti stará je totiž 

naplněna vlastními emocemi a emocemi dítěte. Svět, který matka a děti společně 

prožívají, je vybudovaný na pocitech. V mateřské činnosti nejsou rozum a emoce 

odděleny. Emoce, myšlení a konání jsou spolu navzájem provázané. Často se ale 

spojení rozumu a emocí přehlíží, zdá se jakoby konání/činy byly vedeny pouze 

emocemi. Této intenzitě emocí se přikládá schopnost ochraňovat dítě navíc z dvojí 

perspektivy. Vyvíjí se u ní schopnost skrze blízké promýšlet i to vzdálené. Všechny 

každodenní činnosti je třeba brát vážně. Pro matky je typické toto střídavé zaměření na 

velké a malé, blízké a vzdálené.  

Sara Ruddick přichází s koncepcí, která by se mohla nazvat: „Děvče se musí 

naučit být dcerou, aby se naučilo být ženou.“ Naučit se být dcerou znamená naučit se 

naslouchat matkám, neakceptovat podmínky, za kterých je matka znevažována či 

znehodnocována její práce. (Ruddick 1989) 

 

2.6 Otcovství 

 

Z hlediska otcovské role, tedy očekávání, která jsou kladena na muže v pozici 

otce, je možné rozlišit dvě základní normy – tradiční a moderní. Tradiční spočívá kromě 

funkce mezigenerační transmise a autority zejména v povinnosti otce materiálně 

zabezpečit svou rodinu, zatímco nová moderní norma předpokládá citovou blízkost a 

přítomnost otce společně s jeho zapojením do péče o dítě, popřípadě domácnost.  

Moderní norma otcovství určitým způsobem přibližuje otcovství k mateřství: 

obsahuje nutnost fyzické blízkosti a péče, důvěrného citového vztahu a osobní 

přítomnosti. Zatímco tradiční otec byl otcem v zastoupení – jeho rodičovství bylo ve 

značné míře zprostředkováno matkou, jednak tím, jak o otci hovořila s dítětem, a také 

tím, jak o dítěti vyprávěla otci, moderní otec by měl mít s dítětem přímý, 

nezprostředkovaný a individualizovaný vztah. (Dudová 2007:152) 

                                                                                                                                          
56 Podobně i Cixous (Cixous 1995)   
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2.7 Moderní mateřství – problém beze jména 

Problémem úzkosti a nedostatku sebenaplnění, ztráty vlastní identity žen, kterým 

nestačilo být ženou-matkou případně ženou-manželkou, se zabývala i americká 

psycholožka, spisovatelka a matka v domácnosti Betty Friedan. Zabývala se 

„problémem beze jména“, tím, že ženy nemohou uplatnit své vlastní schopnosti ani své 

vzdělání, protože by to bylo neslučitelné s představou manželky a matky. 

 Friedan tento fenomén nazývá „beze jména“ jelikož „ženy, jež žijí podle modelů 

manželky a matky, jej nemohou nebo se obávají jej artikulovat – podle společenských 

konvencí totiž mají vše potřebné ke štěstí, a jestliže šťastné nejsou, je to jejich vlastní 

chyba“. (Friedan 1998: 59) V Americe uprostřed dvacátého století se totiž ženy v 

novinách, knihách, či odborných článcích dozvídaly, že mají hledat naplnění života ve 

své roli manželky a matky. „Že si nemohou přát velkolepější osud než radovat se ze své 

ženskosti.“ (Friedan 1998:60) Bylo jim tvrzeno, že vpravdě ženské ženy nechtějí 

vyniknout v nějaké práci, nechtějí vyšší vzdělání, politická práva. Jediné, co měly dělat, 

bylo věnovat svůj život od raného dívčího věku snaze najít manžela a rodit děti. Na 

školy měly chodit, aby si našly manžela, jejich vlastní přílišné vzdělání bylo spíše 

překážkou v manželství.  

„Hospodyňka z předměstí byla snovým ideálem mladých amerických žen a 

předmětem závisti žen na celém světě, byla zdravá, krásná, vzdělaná a zajímal ji pouze 

manžel, děti a domov. Jako hospodyňka a matka byla uznávána coby plnoprávný a 

rovnocenný partner muže v tomto světě.“ (Friedan 1998:62) Toto – hledání naplnění v 

manželství a v péči o děti v ženách vyvolávalo děsivou prázdnotu, ženy již neměly 

představu o tom, kdo skutečně jsou, či by mohly být. Tento problém se nazýval 

„diskontinuita v kulturní podmíněnosti“, ženská „krize rolí“. U žen se nepředpokládalo, 

že by vyspěly a nalezly, kdo jsou, že by si vybraly svou lidskou identitu. A tak 

docházíme k již zmíněnému problému – biologickému esencializmu - „anatomie je 

osudem ženy, říkají teoretici ženskosti, identita ženy je určena její biologií.“ (Friedan 

1998:67) 
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3. Praktická část – koncepty mateřství a analýza Kytice 
Čteme-li Erbenovu Kytici v souladu s interpelačními strategiemi vypravěčské 

metody57, participujeme na patriarchálním řádu. Řád, který Kytice vykresluje je: 

nepříznivý k okolnostem, nedbá omluv ani důvodů jednání jednotlivých žen, dalo by se 

říci, že zcela ignoruje, že podmínky pro život žen jsou nastaveny tak, že žena musí 

selhat.  

Mužským postavám, které často nejsou v básni přítomny, však nelze upřít 

pozornost, jelikož i jejich absence má vliv na zápletku jednotlivých básní a na 

mocenský řád. Jak píše Kynčlová, literární kritika věnovaná Kytici doposud 

reprodukovala genderové stereotypy. V básních jsou hlavními postavami ženy, ale i 

nepřítomnost mužů má zásadní vliv na interpretaci básní. Jak zmínila Kynčlová, cílené 

přehlížení mužů by mohlo hrubě zkreslit vyznění postav ženských. (Kynčlová 2009) 

Analýzou Kytice se zabýval například Vaněk. Všímá si roviny prostorové a 

časové. „V historicky, místně a časově obecném a nekonkrétním světě Kytice není dialog 

mezi přírodou a člověkem možný. Lidé křižují krajinu zcela zaujati svými myšlenkami a 

city. Kytice překypuje pohybem, často pohybem nápadně intenzivním“ (Vaněk 

2005:173) V Pokladu tak žena chvátá, jde rychlým krokem, prudký pohyb se vyskytuje 

i v básni Zlatý kolovrat, dokonce i dění v Lilii je určeno cestou. Osudový význam má v 

básních i pouhé rozhodnutí k pohybu. (Polednice – pojď si proň, Štědrý den – půjdu, 

vezmu sekeru, Vodník -půjdu matičko k jezeru) Postavy Kytice tak spěchají za 

povinností, touhou, krajinou ohraničeného horizontu.  

Vyšší perspektiva je pro ně ale nepřístupná. „Lidský život je omezen úzkými 

hranicemi nebe a země, pouze duše zemřelého Záhoře a biskupa se v podobě holubic 

vznášejí do výše (…) Lidský život, vlastně celý lidský svět je zachycen v úzké průlině 

mezi dvěma těžce doléhajícími horizontálními rovinami, mezi nebem a podzemím, a tuto 

sevřenost člověk prožívá jako stísňující“ (Vaněk 2005:174. 175)  

Podzemí se ale často nejeví jako zcela nepropustné, jelikož se v básních 

vyskytují démonické postavy a mrtví lidé. Bezpečí domova je tak narušováno právě 

démonickými postavami. Vnitřek domu sice poskytuje postavám ochranu, ale ta není 

dostatečná. „Lidský život není v Kytici nikdy dostatečně zabezpečen, člověk je 

permanentně vystaven traumatizujícímu ohrožení ze strany nelidských sil, tím co je v 

Kytici trestáno je překročení hranice mezi světem lidským a světem démonů, neštěstí 

                                                
57 (Morris 2000:42) – v této práci v kapitole 1.4.2 Literatura a kánon. 
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potkává i ty, kteří démonické bytosti do světa povolali, nebo bytosti, které mají 

podvojnou z části lidskou a z části démonickou podstatu.“ (Vaněk 2005:177) Vaněk tak 

má pravděpodobně na mysli: ženu v Pokladu, dívku s magickým zrcadlem ve Štědrém 

dnu, snoubence ve Svatební košili, Polednici, Vrbu, Lilii, dítě ve Vodníkovi. „V 

baladách Zlatý kolovrat, Holoubek, dceřina kletba a Záhořovo lože je trestán jiný 

způsob překročení hranice mezi lidským a nelidským: zabití člověka, úmyslná proměna 

živého v neživé. Trest je vždy stejný, horší než smrt – věčné drásání, nenalezení 

posmrtného klidu.“  (Vaněk 2005:178) 

Gesta a slova víry rovněž nenabízejí oporu. (křižování v Pokladu, Kriste pane – 

Polednice) Zdánlivou ochranu nebo záchranu přinášejí v celé Kytici jen tři situace 

vzývání boha: modlitby matky v Pokladu, devadesát let trvající modlitba Záhořova a 

prosby dívky v závěru Svatební košile. Žádost nebo modlitba tak mohou změnit určený 

osud, ale mohou zůstat i nevyslyšeny. Víra tedy není člověku v Kytici ochranou – 

přinejmenším ne bezvýhradnou. Jistotou je naopak stálá hrozba ze strany přírody. Země 

pod lidskýma nohama je nejistou hladinou, která se může kdykoliv otevřít a pohltit 

člověka nebo celé kulturní společenství. „Lidská smrt děsí tím, že znamená propadnutí 

do přírodního světa, návrat k napůl vědomé existenci, k předlidskému stavu. Smrt je 

vítězstvím přírody nad kulturou.“ (Vaněk 2005:180) 

 A je to právě žena, kdo je spojován s přírodou, kdo selhává v básních, kdo 

zapříčiňuje smrt. Žena v Kytici je blízká přírodnímu světu. Uvědomuje si rytmickou 

cykličnost vegetativního bytí a svým životem a smrtí s ní dokáže splynout. Tak vyvádí 

jako matka dítě po roce z podzemí, tak se po dlouhém čase vrací matce utopená dcera z 

jezera, zemřelé se mohou vrátit na zem ve Vrbě a Lilii, když proměňují duši v rostlinný 

tvar, když jí dávají vegetativní formu. Žena je ale vědomím myticky cyklického pohybu 

přírodního světa také omezena. Chvíle štěstí jsou doprovázeny děsem, strachem.  

Žena tak svou existenci prožívá jako trvale zraňující, i když je její hrůznost v 

Kytici soustředěna ke dvěma hlavním traumatickým situacím. Jsou to situace, které i v 

opravdových životech žen Erbenovy doby rozhodovaly o celém jejím osudu. „Prvním 

strachem, se kterým se žena devatenáctého století musela vyrovnávat, byla starost o 

dítě, jehož život byl permanentně ohrožen. Druhým traumatem byla obava z muže, jeho 

rodiny a domu, do kterého se měla po svatbě provdat“. (Vaněk 2005:189) A právě tato 

dvě osudová témata jsou tématy balad Kytice.  
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3.1 Analýza básně Kytice 

V úvodní básni Kytice nesoucí stejné jméno jako sbírka sama, matka ihned na 

začátku básně umírá, v prvním verši stojí: „Zemřela matka a do hrobu dána.“ (Erben 

2010:5) Zůstaly po ní sirotci. Můžeme se ptát, kde je však jejich otec? Otec není v celé 

básni vůbec zmíněn, veškerá zodpovědnost za péči o děti tak leží na bedrech matky. 

Pokud bychom vyšli z konceptu sociálního mateřství Sary Ruddick, děti by nikdy za 

sirotky nemohly být považovány, jelikož z jejího konceptu vyplývá, že matkou je ta 

osoba, která reaguje na potřeby dítěte, mohl by to tedy být i otec (či náhradní matka). O 

otci ale v básni není jediná zmínka, přestože legální možností uspokojování sexuálních 

potřeb s cílem zplodit dítě bylo pouze manželství, a tak je pravděpodobné, že otce mají. 

Děti matku hledají, je tedy dosti pravděpodobné, že k ní měly citový vztah. 

Matka ke svým dětem také chovala citový vztah („zželelo se“), mohu tedy říci, že 

navzdory dobovému kontextu, plnému absence mateřské lásky, se v básni Kytice 

mateřská láska vyskytuje. 

 Jelikož matka nemohla se svými dětmi nadále být, její duše se převtělila v 

kvítek, vyrůstající z jejího hrobu. Matka se v básni snaží s dětmi udržovat tedy kontakt i 

přesto, že je po smrti. Je jí odňata její tělesnost, ženská podoba a je metaforicky 

prezentována jako součást přírody – květina. Děti matku poznají a nazvou ji 

mateřídouškou. 

Matka v básni umírá a mateřství přesto žije, úloha ženy-matky tak byla splněna 

zrozením potomků, v souladu s patriarchální ideologií, z jejíhož hlediska žena není 

plnohodnotnou ženou, pokud se nestane matkou58 a v souladu s biologickým 

mateřstvím, které znamená, že žena se stane matkou poté, co porodí dítě. Mateřství 

chápané jako péče o dítě je matce odňato. Jelikož v básni není zmíněn otec, nevíme, jak 

bylo o děti dále postaráno. Mateřství je tedy v této básni spojeno jasně s porodem, nikoli 

s následnou péčí. O sociálním mateřství tedy nelze hovořit. V básni Kytice vlastně 

vidíme mateřství prezentované tak, jak ho pojímá Jakobson: potomek se narodil, a tak 

matky již není třeba.  Patriarchální konstrukt mateřství v básni Kytice tak redukuje ženu 

na ploditelku, a mateřství se redukuje na biologickou funkci.  

Erben jakožto básník natrhal Kytici – matku zemi pověstí a rozhodl se jí rozšířit 

do širých zemí. Čtenáře/ky Erben nazývá: „dcera mateřina, některý syn“ (Erben 

2010:6). Dětmi v úvodní básni Kytice jsme tedy my  čtenáři/ky. V úvodní básni celé 
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sbírky tak nacházíme metaforizovaný archetyp matky-vlasti. Jedná se o matku 

symbolickou, o níž se zmiňuje Perko (Perko 1998) či Knotková-Čapková, když uvádí, 

že jde o „symbol mateřství, které je součástí božského řádu, je sakralizované, bohyně 

mnoha tváří je tak matkou-zemí, matkou-ochranitelkou, matkou-vlastí.“ (Knotková-

Čapková 2005:141) V mateřídoušce tak nacházíme: „spojení archetypu mateřství 

s vegetačním cyklem, které symbolizuje propojení bohyně matky se zemí.“ (Knotková-

Čapková 2006:390) 

 

3.2 Analýza básně Poklad 

Hlavní hrdinkou balady Poklad je žena-matka dvouletého synka. Žije na pokraji 

lesa, tedy v prostředí zcela odlehlém od společnosti, v chudém příbytku po svém otci. 

„Hoj ty chýže, sprostá chýže (…) Půjdu pryč z těch tmavých lesů, z té otcovské střechy 

chudé.“ (Erben 2010:16) Hlavní hrdinka básně je navíc silně zasažena chudobou: „Milý 

bože, co já zkusím na tomto světě nouze, hladu! Bídně život chránit musím – a zde tolik 

těch pokladů.“(Erben 2010:12) Její chudoba je pravděpodobně důsledkem jejího 

rodinného stavu. Hlavní hrdinka je totiž vdova. „Nejsemť již ta chudá vdova, péči 

nesouc v noci ve dne.“ (Erben 2010:17) Chudoba v patriarchálních společnostech 

postihuje nejvíce právě ženy samoživitelky. Z dobového kontextu navíc víme, že žena 

byla nevzdělaná, jelikož vzdělání nebylo ženám přístupno a bylo považováno za 

zbytečné. Hodnoty, kterými se žena mohla pyšnit, byly: pracovitost, trpělivost, 

submisivita. (Badinter 1998, Lenderová 1999) Pro matky citlivě zasažené chudobou 

bylo dítě vždy zároveň překážkou, ale také jedinou radostí, štěstím, které odvádělo ženu 

od frustrace z vlastního bytí, případně dodávalo ženě lásku, kterou postrádala.  

Z hlediska základní instituce patriarchální společnosti, tedy z hlediska rodiny se 

jedná o rodinu neúplnou. Veškeré břemeno výchovy a péče o dítě je tudíž pouze na 

bedrech matky, která zároveň, jelikož nemá manžela, který by zajistil potřebnou obživu 

(plnil svou instrumentální rodinnou roli), musí obstarávat živobytí.  

Příběh balady začíná, když se žena se synem v náručí vypraví do kostela na 

Velký pátek. Je tedy zřejmé, že žena je věřící. Do cesty, kterou zná, se jí „připlete“ 

kámen. Její cesta je i tak dosti náročná, přesto se na ní objevuje ještě překážka, která jí 

zamezí pokračovat dále do kostela a navíc nabízí či snad otevírá cestu jinou. „Jeví se tu, 

                                                                                                                                          
58 „Mateřství je nevyhnutelným a základním posláním žen, jejich základní, přirozenou funkcí a zároveň 

jejich nejvyšším cílem a naplněním smyslu jejich života.“ (Szapuová 2006:346) 
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jeví ženě chodba pod zemí, co síně vyklenutá ve křemeně.“ (Erben 2010:9) V této chvíli 

žena vykazuje „tradičně femininní vlastnosti“ jako: strach, bázeň, zvědavost, puzení. 

„Mizí bázeň za pohledem, zvědavost ji pudí předem.“ (Erben 2010:10) Žena se přitom 

projevuje jako silně věřící. „Bože jak se to tam svítí.“ (Erben 2010:10)  

Žena vejde do síně, se svým chlapcem v náručí.  Uvědomujíc si svou chudobu a 

těžký život, napadne ji, že kdyby si alespoň „hrstku z té hromady“ vzala, byla by rázem 

bohatá. Mohla by zajistit sobě i svému dítěti lepší životní situaci. Nemyslí tak sobecky 

na sebe, ale jde jí o život jejího dítěte: „a byla bych nejšťastnější, já i moje dítě tady“. 

(Erben 2010:12) Prapodivnou příhodu, tedy kámen stojící v cestě, který ji dovede k 

pokladu, pravděpodobně žena považuje za boží znamení. Předpokládá, že Bůh, vědom 

si toho, jaký těžký život má, jí chce pomoci. „Svatým křížem se ozbrojí a jde, kde to běle 

plane.“ (ibid) „Jistě toto prst je boží, poklad ukázal mi v skrejši.“ (Erben 2010:13)  

Rozhodne se tedy, že si část pokladu odnese, a proto pokládá na zem svého syna, 

když se chystá s pokladem ven ze síně, nechává synka na zemi. „ A hle stříbro matka 

nese, dítě se tu na ni třese.“ (Erben 2010:13) Právě v této části mě jako ženu-čtenářku 

interpelační strategie (Morris 2000:42) nutí, abych se identifikovala proti sobě, abych 

ženu, která odložila dítě, zatratila. Avšak podívejme se na život ženy z jejího pohledu. 

Matka samoživitelka, snažíce se pro své dítě získat to nejlepší, aby se vyhnula hmotné 

nouzi, kterou zažívá, musí nutně zareagovat stejně jako hrdinka této básně. 

 „Mama! Volá, mama, mama! Chytajíc ji ručičkama, Mlč, synáčku, mlč, hochu! 

Počkej tuto jenom trochu, hned tu bude zase mama!“ (Erben 2010:14) Matka tak dává 

přednost pokladu před dítětem. Utíká zpátky lesem, odnést poklad do svého příbytku a 

poté se navrací opět do síně, kde ji radostně vítá dítě. Opět se snaží nabrat trochu z 

pokladu, mezitím se však její syn rozpláče. Matka, aby dítě uklidnila, mu dá do klína 

trochu zlata, aby se dítě zabavilo, mělo si s čím hrát. Sama mezitím pospíchá již 

podruhé s pokladem do své chýše, kde ji ale čeká nemilé překvapení. Ze stříbra se totiž 

stalo kamení. 

 V tu chvíli se ji zhostí strach o dítě. „Ach dítě! Mé dítě drahé! Dítě drahé – 

drahé -drahé!“ (Erben 2010:18) Žena tak ve zlém tušení běží zpátky do lesa, volá a 

hledá své dítě, přičemž je na smrt bledá. I v této básni sbírky tedy vidíme, že mateřská 

láska je přítomna.  „Tělo klestím rozervané, nohy trním- probodané, darmo všecko 

kloptění, vchodu již nalézti není“ (Erben 2010:19) Hlavní hrdince tedy, ač se snaží 

sebevíc, není jí dopřáno nalézt své dítě. Za svou zvědavost je tvrdě trestána. „Poslušná“ 

žena, jak by hlavní hrdinku nazvala Cixous (Cixous 1995), je v literatuře vykreslována 
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jako krásná, v této básni vidíme, že vzhledem k jejímu provinění se proti řádu, je tak 

trestáno i její tělo a vzhled. Tento fakt by se dal interpretovat tak, že hrdinka vykročila 

z archetypu přadleny, která bývá popisována právě například jako žena krásná, proto je 

nyní její krása trestána.  

Matka v lese na místě, kde stál kámen, volá své dítě a běduje, načež se jí dítě 

ozývá skrze vítr z podzemí. Zde tedy vidíme silné mateřské pouto, přesto že jsou matka 

a dítě odděleni, jejich mateřské pouto trvá. Matce ztráta dítěte doslova rve srdce. „Vlasy 

sobě z hlavy trhá, zkrvavena, na smrt bledá“ (Erben 2010:20) Opět se tedy opakuje 

motiv trestání ženiny krásy.  

Po celý následující rok je matka velice nešťastná, lituje toho, že se snažila odnést 

zlato, zatímco ponechala dítě v síni, modlí se intenzivně k Bohu a prosí ho o odpuštění. 

Přesně na den a rok při pravidelné cestě do kostela se ženě v cestě objeví opět onen 

kámen. Žena se ho nejdříve leká, tíží jí zármutek a vina, má strach, ale i naději a tak se 

po roce znovu vydá do síně.  

Náhle žena spatří svého syna, kterého celý rok oplakávala, nevšímá si tak vůbec 

ani zlata, ani stříbra. Vezme dítě do náruče a mateřská láska ji žene pryč. Tlačí přitom 

svého syna na ňadra, což je pro matku ochranitelský instinkt. Ženská ňadra zmiňuje 

Binková jako prvotní podstatu, to kde vše začíná a končí. (Binková 2006) Matka je tak 

nesmírně šťastná, že znovu nalezla své ztracené dítě, že až když dorazí do své chýše, 

všimne si kusu zlata v jeho klíně. Jedná se o ten kus zlata, který mu dala, aby si chlapec 

měl s čím hrát.  V ten moment si uvědomuje, že kvůli němu málem o dítě přišla. „Dítě 

nade všecko!“ (Erben 2010:28) 

Žena-matka v baladě Poklad nejdříve svou chýší pohrdá, ale nakonec se v ní 

ukrývá se znovunalezeným dítětem. Vidíme tu tedy kontrast bezpečného interiéru a 

děsivého světa venku. Neúměrně velký trest za její zvědavost se nakonec dal zmírnit 

ročním pokáním, ženiny modlitby tak byly vyslyšeny59.  

Z hlediska archetypální analýzy v hlavní hrdince-matce vidím archetyp přadleny. 

Tedy ženu, která je až do okamžiku spáchání přestupku proti řádu obětavá matka, její 

typologie je dána poslušným přijetím mocenské struktury a jejím podřízením se vůči ní 

(Knotková-Čapková 2003). Matka v básni Poklad by se také dala nahlížet jako 

archetypální zosobnění Jungovy milující, pečující matky měnící se náhle v matku-

příšeru (Jung 2009). V souladu s Kalivodovou by se dalo tedy říci: „Žena je vždy 

                                                
59 Ve většině balad Kytice jsou modlitby zbytečné, víra v Boha člověka neochrání.  



Bakalářská práce                             Koncept mateřství a jeho podoby v Erbenově Kytici 

61 
 

zároveň metaforicky Evou, která selhává, vysmekává se z konceptu mužské etiky, i 

Pannou Marií, kterou křesťanství vytváří jako idol, protipól, jako asexuální symbol 

ženské a mateřské čistoty a oddanosti“ (Kalivodová 2006:348) Chudá, milující a o své 

dítě pečující matka, představitelka archetypu přadleny, tak vykračuje z tohoto archetypu 

právě proto, že zažívá vnitřní rozpor. Ve snaze změnit život svůj i dítěte k lepšímu tím, 

že si odnese něco málo z pokladu, odkládá dítě, to nejcennější, co ve svém životě má.  

V závěru básně se dozvídáme, že celý příběh vypráví postava starce, ten v básni 

ztvárňuje esenciální mužství, jelikož je prezentován jako moudrý muž. Báseň tak odráží 

genderové stereotypy, jelikož se zde vyskytují typické femininní charakteristiky – 

naivní, hloupá žena v básni téměř přichází o dítě a maskulinní charakteristiky -  příběh s 

mravním ponaučením vypráví muž, ztělesnění inteligence, normy a moci.  

3.3 Analýza básně Svatební košile 

Na začátku básně Svatební košile je zmíněn obrázek Panny Marie, který visí ve 

světnici obývané hlavní hrdinkou. „Na stěně nízké světničky, byl obraz boží rodičky, 

rodičky boží s děťátkem, tak jako růže s poupátkem.“ (Erben 2010:30) Vidíme tak hned 

na počátku básně kontrast božské Panny Marie, nedosažitelného božského ideálu 

ženství a mateřství, se kterým jsou Erbenovy hrdinky často konfrontovány. 

 Hlavní hrdinka klečí na zemi, běduje a je utrápená svým žalem.  Dozvídáme se, 

že dívka je sirotek, jelikož otec i matka jsou mrtví. Zajímavé je, že v této básni je 

dokonce smrt otce zmíněna jako první, poté, co víme, že dívka je sirotek60.   Dále se 

dozvídáme, že dívce dokonce zemřela i sestra a bratr. Z hlediska rodiny, jako základní 

patriarchální instituce tak vidíme, že šlo o rodinu úplnou, která navíc koresponduje s 

dobovým kontextem, kdy bylo běžné, že v rodině bylo dětí několik.  

Hned na počátku básně ale opět vidíme, že je matka mrtvá. Mateřství je tedy v 

této básni opět pojato jako biologické a v souladu s patriarchální ideologií, z jejíhož 

hlediska žena není plnohodnotnou ženou, pokud se nestane matkou. Dítě-dcera žije a 

matka může zemřít. Zajímavé je v tomto momentě podotknout, že v básni zemřel i bratr 

hlavní hrdinky. V patriarchální společnosti založené na patrilinearitě bych očekávala, že 

básník nechá syna, hrdinky bratra naživu. Z pramenů informujících o dobovém kontextu 

se totiž dozvídáme, že narození děvčete bylo spíše zklamáním, očekáván byl chlapec. 

(Lenderová 1999) Jelikož postava matky je ve zbytku básně nepřítomna, věnuji se 

nadále analýze hlavní postavy prostřednictvím genderu jako kategorie zkoumání.  
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Dívka-dcera tak zůstává bez rodiny, nezůstala na světě ale zcela sama. Měla 

chlapce, který se vydal do ciziny, a slíbil hlavní hrdince, že se za tři roky vrátí. Neotálel 

ale a nakázal dívce, co má dělat v době jeho nepřítomnosti. Přikázal jí, aby za dobu, kdy 

bude nepřítomen, na něj vzpomínala a ušila svatební košile.  Dívka tak reprezentuje 

tradiční genderový stereotyp, pasivní ženu, která je uvězněna v domácí sféře, zatímco 

její milý zažívá aktivní dobrodružství. V tomto ohledu argumentuje i Morris, když říká, 

že příběh hlavního hrdiny-muže je v literatuře prezentován jako aktivní putování, kdežto 

příběh ženy-hlavní hrdinky je pasivním čekáním, co se přihodí. (Morris 2000) 

Dívka je nešťastná, jelikož na slovo uposlechla „rozkazu“ svého chlapce, košile 

jsou tak již uschovány v truhle, ale její milý se přesto stále nevrátil. V básni je dívka 

charakterizována jako tradičně femininní. Její postava tak představuje naivní hloupou 

dívku, která si sama neví se svým životem rady, a tak potřebuje muže, aby našla své 

opravdové štěstí, svobodu.  Modlí se: „Mario, panno přemocná, ach budiž ty mi 

pomocna: vrať mi milého z ciziny, květ blaha mého jediný.“ (Erben 2010:32)  

Hlavní hrdinka je tak opět prezentována v souladu s genderovými stereotypy 

jako pasivní dívka, hledající své naplnění pouze v muži, která dokonce bez muže neumí 

žít život vlastní, jak ukazuje: „milého z ciziny mi vrať – aneb život můj náhle zkrať“ 

(ibid) V tu chvíli se objeví její vymodlený milý za dveřmi a vyzývá ji, aby mu otevřela.  

Dívka mu samozřejmě otevře, aniž by se podivila nad jeho podivným nočním 

příchodem a ihned mu vypráví, jak na něho poctivě čekala. On však, jakoby ho 

nezajímalo, co mu dívka říká, ji hned vyzve na cestu, jelikož přišel proto, aby z ní učinil 

svou nevěstu. Dívce se situace nejdříve nezdá, není to ale známkou inteligence, intuice 

či snad jiného vznešeného citu, jedná se zde o pouhý strach, další atribut pojímaný jako 

femininní a přisuzovaný ženám. Dívka se bojí jít v noci za bouře někam neurčeno kam 

do dáli. 

 „Jen neprodlévej, skoč a pojď, dnes ještě budeš moje choť“ (Erben 2010:33).  

Vidina manželství, kterou byla dívka posedlá, ji tedy nakonec přinutila vydat se s ním 

na cestu. V této chvíli vidíme další z poznatků, které zmínila Morrris, totiž že ženy jsou 

v literatuře prezentovány jako šťastné, docházejí naplnění, když najdou toho správného 

manžela. (Morris 2000:47) 

 Dívka, vystupující v této básni, reprezentuje archetyp přadleny – naivní panny. 

Nerozhoduje se podle rozumu, který je atributem maskulinity nikoli femininity, ale citu, 

                                                                                                                                          
60 Například v básni Kytice o otci není žádná zmínka, přesto jsou děti považovány za sirotky. 
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a proto si přivodí téměř zkázu. Nepřítomná matka ji nemůže ochránit, pravděpodobně i 

proto se dívka v průběhu básně obrací k matce symbolické, k Panně Marii. Navíc je tu 

fakt, že se svým milým si připadá nejbezpečněji, jak jen to vůbec jde.  

Po cestě se dívka vyptává svého nastávajícího na jeho rodinu, ten jí ale odsekne, 

a pokárá ji, že se moc vyptává. Dokonce se pod nátlakem svého milého zbaví Bible, 

růžence i křížku po své matce. Tuto pasáž můžeme interpretovat jako provinění se proti 

božskému řádu, když dívka zahazuje náboženské předměty kvůli lásce, a za toto 

provinění tak musí následovat trest. Ten také přichází, a to ve chvíli, když dorazí ke 

hřbitovu. V ten moment dívka zjišťuje, že byla naivní a nechala se oklamat svým 

milým, který je v této básni již postavou nadpřirozenou, není totiž již mezi živými, je to 

umrlec.  

V tu chvíli se u dívky ukazuje lstivost a vychytralost, když ho nabádá, aby přes 

plot na hřbitov skočil jako první, jelikož celou cestu byl on vůdcem a ona ho 

následovala, mělo by tomu přeci být i nyní tak. V této chvíli hlavní hrdinka vykazuje 

femininní charakteristiky, díky kterým byli muži nabádáni k opatrnosti vůči ženám. 

Ženy jsou prezentovány jako lstivé, prolhané a falešné. (Pratt 1981:174, Morris 2000, 

Brownmiller 1998) 

Dívka se v nestřeženém okamžiku běží ukrýt do hrobky, kde za sebou zavře 

závoru. Její milý se snaží dovnitř dostat ale dívka je ochráněna díky modlitbám. „Maria 

Panno, při mně stůj, u syna svého oroduj! Nehodně jsem tě prosila:ach odpusť, co jsem 

zhřešila! Maria matko milosti, z té moci zlé mě vyprosti.“ (Erben 2010:42) Dívka tak 

prosí Pannu Marii – matku milosti, matku všeho dobrého a její modlitba je vyslyšena, a 

dívka zachráněna61. Dívka tedy prosí matku v rovině symbolické, matku metaforickou v 

rovině fiktivní, jak ji popsala Gudrun Perko. (Perko 1998). Knotková-Čapková také 

zmiňuje mytologický archetyp božské matky. (Knotková-Čapková 2006:389) Božská 

matka tak v básni Svatební košile dívku zachraňuje a nahrazuje tak matku biologickou, 

která je nepřítomna. 

 

 

3.4 Analýza básně Polednice 

Balada Polednice začíná, když malé dítě pláče a vyrušuje tak matku od práce. 

Péče o dítě a vaření jsou hlavní činnosti matky vystupující v Polednici a jsou tak v 
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souladu s patriarchální společností, která ženě přisoudila právě roli domácí. Žena-matka 

očekává, že se brzy vrátí manžel z práce. Evidentně je ve stresu právě z blížícího se 

návratu manžela, nestíhá totiž svou práci, která však není v patriarchální společnosti a v 

souladu s rozdělením genderových rolí jako práce vnímána. Jak uvádí Millet: „jejich 

(ženská) obvyklá produkce – domácí a osobní služby – nemá žádnou tržní hodnotu a je 

jaksi předkapitálová“. (Millet 1998:83) Dítě pláče a ruší jí tak od práce „a mně hasne u 

vaření pro tebe, ty zlobo, ty!“ (Erben 2010:44)  

Dítě zlobí, a tak matka pod tíhou stresu, či možná také ze strachu, že bude bita, 

když se manžel vrátí a nebude mít hotové jídlo, kleje. V dobovém kontextu totiž bylo 

běžné, že žena dostala výprask, nelíbilo-li se něco muži, či prostě jen tak. (Badinter 

1998, Lenderová 1999) Matka pronese: „Pojď si proň, ty Polednice, pojď, vem si ho, 

zlostníka!“ (Erben 2010:45) V tu chvíli do světnice vchází pomalým krokem Polednice 

a dožaduje se dítěte. Její řečový akt se stává performativem, jak říká Culler: „vyřčené 

slovo má moc“ (Culler 2002:104). Její výrok tak vyvolává akci a je hybatelem děje.  

Matka v tu chvíli samozřejmě nechtěla, aby si pro její dítě opravdu Polednice 

přišla, a tak se modlí: „Kriste Pane, odpusť hříchy hříšnici!“ (ibid) a při tom k sobě 

tiskne dítě, hrůzou sotva dýchá, krom tisknutí dítěte k sobě je ale pasivní. Když se 

Polednice pro dítě natáhne, matka omdlí. V poledne přichází otec a nachází ženu v 

mdlobách a dítě mrtvé. Tím báseň končí. Polednice je tedy zcela interiérovou básní, 

odehrává se pouze ve světnici. 

Řád v básni Polednice trestá matku, která je vystresována, a tak se schvácena 

depresí rouhá. Trest je neúprosný a ten nejtíživější. Smrt dítěte. Z hlediska archetypální 

kritiky hlavní hrdinka představuje archetyp přadleny, hlavní hrdinku totiž můžeme 

popsat jako starostlivou matku, která až do okamžiku provinění se – kletí, je oddanou 

ženou.  Binární opozice, aktivita (tradičně chápaná v spojení s maskulinitou) -pasivita 

(tradičně chápaná ve spojení s femininitou) jsou v textu básně zobrazeny v souladu s 

patriarchální ideologií a genderovými stereotypy. Matka nečinně sedí, snažíce se dítě 

tisknout k sobě a tím ho ochránit, nesnaží se svým dítětem utéct někam pryč, či snad 

svádět s Polednicí boj62.  Tichý vstup Polednice tak kontrastuje s bouřlivým vchodem 

muže-manžela. Ten prezentuje esenciální mužství, přichází jako zachránce, tak muž-

otec zachránce přibíhá a koná, je tak ten aktivní. Je to on, kdo má moc, kdo dokáže 

                                                                                                                                          
61 Tato báseň je druhým příkladem vyslyšení modliteb v celé sbírce.  
62 Boj či agrese jsou vnímány jako výlučně maskulinní charakteristiky.  
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probrat k životu ženu, avšak nedokáže již „napravit, co žena způsobila“. Vystresovaná 

matka je v této básni prezentována jako vražedkyně, selhává jako matka i žena.   

V básni není sice řečeno, jakého pohlaví je její dítě, ale můžeme vzhledem k 

hračkám logicky odvodit, že jde o syna. Jak totiž píše Lenderová, hračky byly odjakživa 

genderovány. (Lenderová 1999)  

Z hlediska rodiny jakožto základní instituce patriarchální společnosti můžeme 

říci, že v básni Polednice se jedná o rodinu úplnou, s tradičním rozdělením role 

instrumentální a expresivní, otec tak přichází v závěru básně, aby se „postaral“ o 

nápravu vzniklé situace, dítě se mu však již zachránit nepodaří. Hrdinka básně tak plně 

odpovídá patriarchálnímu literárnímu kontextu – je submisivní. Jedinou ochranu, kterou 

dítěti nabízí před Polednicí, jsou její ňadra, která, jak uvádí Binková, jsou prvotní 

podstatou, tím kde vše začíná a končí. (Binková 2006) A to v této básni doslova.  

Matka v Polednici je tedy matkou nejen v biologickém smyslu mateřství, ale je 

také matkou ve smyslu sociálního mateřství, vykonává práci spojenou se starostí o dítě, 

bohužel však selhává, a tak je potrestána trestem nejhrozivějším – smrtí dítěte.  Z 

hlediska Jungovy typologie bychom ji mohli označit za matku strašnou. V případě, že 

bychom matku odsoudili a řekli, že z hlediska patriarchální ideologie se jedná o matku 

sobeckou, zapomněli bychom na fakt, který zmiňuje Badinter, totiž že matka je také 

bytostí s vlastními přáními a potřebami. Přesto, že je matkou, je také osobou-ženou, 

která je vyčerpaná a má strach z mužova návratu, nemá klid na práci či odpočinek. 

(Badinter 1998) 

 

3.5 Analýza básně Zlatý kolovrat 

Dornička, hlavní hrdinka básně Zlatý kolovrat, představuje archetyp přadleny, 

což lze odvodit již od počátku básně, již na začátku básně je totiž prezentována její 

činnost: „stydlivě sedla u přeslice, předla, předla len“ (Erben 2010:47) a také jsou 

prezentovány tradiční atributy jako mládí a krása. Během doby, kdy se Dornička věnuje 

své tradiční genderové roli, totiž roli domácí (práce v domácí sféře), přijede pán, který 

má nesmírnou žízeň a žádá vody, a který se do Dorničky okamžitě zamiluje a chce si ji 

vzít za ženu. V tomto bodě děj básně neodpovídá hned dvěma faktům, o kterých nás 

informuje Lenderová. A to tvrzení, že krása nebyla důležitým faktorem při výběru 
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partnera a také tvrzení, že lidé se brali v rámci stejné společenské vrstvy63. (Lenderová 

1999) 

Dornička mu odpovídá: „Ach pane, nemám vůle jiné, než jak máti chce“. (Erben 

2010:48) V této básni tedy vidíme, že matka disponuje částečnou mocí. Na 

následujících řádcích se dozvídáme, že nejde o její biologickou matku, ale o matku 

nevlastní, tedy adoptivní. 

 Ta si se svou vlastní dcerou vyšla do města, je tedy zřejmé, že vlastní dceru 

matka protěžuje a dceru nevlastní zanedbává. Modelový vývoj děje tak evokuje děj 

pohádky Sněhurka, či Popelka, o kterém mluví Gilbert a Gubar, a zdůrazňují napětí v 

zobrazování dvou poloh ženské existence, každá andělská ženská postava je tak 

v mužské metaforizaci pronásledována svou macechou, svým druhým, negativním já. 

(Gilbert, Gubar 1988) 

Když se druhý den pán vrací, aby požádal o ruku Dorničky, setkáváme se s její 

adoptivní matkou-macechou. „Vyšla babice, kůže a kost“ (Erben 2010:49) Již podle 

tohoto skromného popisu tedy poznáváme, že matka v básni Zlatý kolovrat představuje 

archetyp čarodějnice. Je vyobrazena jako stará a ošklivá, strach vzbuzující žena. Pán se 

představí jako král země a žádá matku o ruku její nevlastní dcery. Nabízí jí darem 

stříbro a zlato za to, když mu dá Dorničku za ženu. Matka ale namítá a snaží se 

nabídnout svou vlastní dceru: „Ale však radu, radu mám: za cizí – dceru vlastní dám.“ 

(Erben 2010:50) Opět vidíme, že se v literatuře psané mužem prezentuje svatba, 

manželství jakožto ženin nejvyšší cíl existence. Dokonce se zdá, že si král nevěstu 

kupuje. Král se ale oproti nabídce ženy razantně ohradí: „Špatná je, babo, rada tvá!“ 

(ibid) a jakožto představitel moci trvá na svém, proto chce, aby matka svou nevlastní 

dceru druhého dne ráno přivedla před jeho hrad.  

Druhý den ráno matka i její vlastní dcera velice pospíchají, strojí Dorničku na 

cestu za králem.  Dornička se ptá matky: „Matko, matičko, řekněte, nač s sebou ten nůž 

béřete?“ (Erben 2010:51) A jelikož je to dívka čistá, neposkvrněná a naivní, spokojí se s 

odpovědí, že je na obranu před zlým hadem. Podobně se ptá své sestry, proč má sebou 

sekyru, i s její odpovědí se naivně spokojí. Jen co však odejdou ze stavení, spáchají 

matka s biologickou dcerou „odpornou“ vraždu. Matka nařídí své vlastní dceři, aby se 

vydala do království za králem namísto Dorničky, a aby si sebou vzala oči a končetiny 

zabité Dorničky, čímž byl jejich čin nevratně zpečetěn. 

                                                
63 Stejně tomu je i v básni Lilie.  
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 V tomto momentě můžeme v souladu s Cixous říci, že matka vidí naplnění 

svého života a jeho pokračování v životě své dcery.  Proto se dopouští vraždy. Cixous 

ale nevidí naplnění ženské genealogie pouze skrze rovinu biologického mateřství, mluví 

o „sesterství. (Cixous 1995) 

 Z hlediska argumentace Gilbert a Gubar (Gilbert, Gubar 1988) bychom mohli 

říci, že Dornička představuje idealizovanou éterickou bytost, či že báseň odpovídá 

rámci teorie ženské dvojakosti, o které se zmiňuje i Kalivodová (Kalivodová 2003), 

tedy že andělská Dornička je tak pronásledována příšerou – macechou.  

Král podstrčenou nevěstu přijme a vezme si ji za ženu. Je tak obelstěn 

macechou, není schopen její lest prohlédnout. Zde vidíme tradiční prezentaci mocné 

ženy jako ženy lstivé či prolhané, před kterou je nutno mít se na pozoru. (Pratt 

1981:174, Morris 2000, Brownmiller 1998) Když uplyne osm dní, král se vydává do 

boje a nařídí své paní, aby doma pilně předla. V této chvíli se v básni objevuje stařec se 

šedivými vousy64, který dává jakémusi dítěti zlatý kolovrat, aby ho šlo prodat do hradu, 

ale požaduje za něj pouze nohy. Královně se zlatý kolovrat zalíbí, a tak pošle svou 

matku, která pociťuje naplnění z pozice, do které se dostala, aby zjistila, za kolik se dá 

pořídit. Královna, oslepena zlatem, pošle matku s nohama Dorničky pro kolovrat. 

Ženství je tak v básni spojováno také s marnivostí a nerozvážností, jelikož zlato vidící 

královna si neuvědomuje rizika, spojená s vydáním Dorniččiných nohou. Šedovousý 

stařec poté vezme živou vodu a spojí nohy s tělem Dorničky.  

Následující den pošle stařec opět dítko na hrad, tentokráte se zlatou přeslicí a 

chce za ní ruce. A tak se situace opakuje. Třetí den pošle chlapce se zlatým kuželem a 

chce za něj oči. To už je matce trochu podezřelé, přesto si ale neuvědomuje závažnost 

odprodeje veškerých částí těla zavražděné Dorničky. Ptá se sice po původu chlapcova 

otce, ten odvětí, že ho není třeba znát a matka se s tímto spokojí. 

Po třech týdnech se král vrací a královna se mu ihned chlubí novým kolovratem. 

Požádá ji tedy, aby upředla nit. V tu chvílí se ale nestačí divit, jelikož kolovrat říká, že 

přede zlou nit, že zabila svou nevlastní sestru. Zde tedy vidíme významnost kolovratu, 

jakožto nástroje archetypální přadleny. Poté co si král třikráte vyslechne píseň zlatého 

kolovratu pochopí, že byl ošálen a vydá se hledat Dorničku. Najde ji živou a bere si ji za 

ženu. Maceše a její dceři bylo provedeno to samé, co provedly Dorničce. Jiný trest 

                                                
64 Opět vidíme postavu starce, který v souladu s patriarchálním vnímáním mužské role a vlastností jí 

přisouzeným, je moudrý. Znalý přečinu, který se stal, se snaží zjednat nápravu, spravedlnost. O 
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bychom ani nemohli čekat, jelikož král, jakožto představitel nejvyšší moci, si nemůže 

dovolit být zostuzen tím, že byl ošálen.  

 Vnímání Dorničky jako spojení mateřství s panenskou čistotou („kterak dvě 

ženy nakládaly s pannou ubohou“) umožňuje zasazení do nezbytného patriarchálního 

rámce, kde je ženská sexualita tabuizována. Dorničky osud byl tak zpečetěn už tím, že 

se zalíbila králi. Postavu Dorničky můžeme interpretovat jako archetyp přadleny, a to v 

nejčistší podobě, jaká se v básních Kytice vyskytuje. Samotný název básně již 

k archetypu přadleny odkazuje (kolovrat jakožto nástroj přadleny). Archetypální 

významnost kolovratu vidíme i v momentě, kdy právě kolovrat usvědčí nepravou 

přadlenu, tedy Dorničky nevlastní sestru, ze lži. Děje se tomu právě proto, že nevlastní 

sestra není archetypální přadlenou.  

V Zlatém kolovratu má ale hlavní ženská protagonistka - Dornička  význam 

pouze instrumentální, není cílem sama o sobě, ale prostředkem k dosažení cíle pro jiné – 

pro krále. Role Dorničky přesně odpovídá požadavkům patriarchálního literárního 

kontextu: kladná hrdinka Dornička je tak submisivní a konformní k požadavkům 

patriarchálních norem, až ji to stojí život, který se v básni ani nesnaží nějak bránit. 

V souladu s teorií ženské dvojakosti (Kalivodová 2003) tak můžeme říci, že se v 

této básni vyskytují oba archetypy. Archetyp anděla – Dornička, pronásledovaná svou 

macechou, která představuje archetyp příšery (sebestředná, ambiciózní matka). 

Nevlastní matka Dorničky představuje v básni Zlatý kolovrat archetyp čarodějnice, 

Knotková-Čapková by ji nazvala kolaborantkou patriarchátu. (Knotková-Čapková 

2005) Kolaborantka je konformní žena, která se nejen sama podřizuje patriarchálnímu 

řádu, ale spolupracuje na disciplinaci jiných žen proti jejich osobnímu zájmu. Matka se 

tak podřizuje tomu, že si král vybírá svou nevěstu, ale jelikož je matka manipulátorkou 

a oportunistkou, snaží se mu podstrčit dceru vlastní, ačkoliv ta není zdaleka tak 

„kvalitní bytostí“ jako její nevlastní dcera Dornička. Kolaborantka tak disponuje určitou 

mocí, která jí byla propůjčena. Sama se tak skrze svou dceru dostává do pro ni lichotivé 

pozice královny-matky. (Knotková-Čapková 2005)  

Z hlediska rodiny, jakožto základní instituce patriarchální společnosti, můžeme 

říci, že jde o rodinu neúplnou, chybí zde totiž otec, dokonce dva otcové, otec Dorničky 

a otec její nevlastní sestry.  

 

                                                                                                                                          
Archetypu ducha – v podobě starého muže se zmiňuje i Jung. (Jung 1997:275) a spojuje ho právě 
s beznadějnými situacemi, kdy člověk potřebuje radu, či pomoc.  
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3.6 Analýza básně Štědrý den 

Balada Štědrý den začíná poklidným večerem, což v Kytici není příliš častý jev. 

Již v první sloce se dozvíme, že: „stará podřimuje a děvčata předou měkký len“ (Erben 

2010:63) Matka je tak v této básni již starší ženou a dívky, její dcery jsou již dospělé. I 

v této básni se objevuje kontrast bezpečí domova a nebezpečného světa venku65. Dcery 

jsou zde primárně determinovány svým vnějším vzhledem a věkem, jejich krása a mládí 

jsou spojeny se svěžestí, čistotou, dobrosrdečností a naivitou. Splňují tak požadavky, 

které na femininitu klade společnost s tradičními genderovými očekáváními.  

V básni se vyskytují hned dvě panny66 – Marie a Hana - „panny jak jarní růže 

květ.“ (Erben 2010:67) Obě dvě jsou krásné a vzbuzují v mužích touhu. „Jestliže jedna 

promluví k hochu, do ohně by jí k vůli šel, pakli se druhá usměje trochu – na první zas 

by zapomněl.“ (ibid) Jedná se tedy opět o představitelky archetypu přadleny, které 

jakožto správné dívky, žijící v patriarchální společnosti, neznají většího cíle, nežli 

nalezení toho pravého ženicha. Jak uvádí Morris, „pro ženu svoboda neznamená nic 

jiného než výběr nejlepšího ženicha“ (Morris 2000:47). Dívky mají u vody vidění, ve 

kterém Marie umírá. Tak se také stane „Umřela, ach umřela, panenská lilie (…) ubohá 

Marie“ (Erben 2010:70)   

Báseň končí, když Hana šije košile a vzpomíná na mrtvou sestru. Matka v této 

básni je nečinnou ženou, dá se tedy říci, že jde o mateřství biologické, ale o mateřství 

sociálním by se dalo diskutovat. Neprojevuje péči či starost o své dcery, dokonce se dá 

říci, že v jejich životě pravděpodobně nevidí ani své pokračování, jakoby v souladu s 

očekáváními patriarchální společnosti nebyla šťastna, že má dvě dcery. Možná si přála 

syna.  

Z hlediska rodiny jako základní jednotky patriarchálního uspořádání můžeme 

opět říci, že se jedná o rodinu neúplnou. Báseň Štědrý den považuji za netypickou, 

alespoň co se vlastních jmen týče, ve většině básní sbírky Kytice totiž nenacházíme 

vlastní jména postav.  

Obě hlavní hrdinky, představitelky archetypu přadlen, se jakožto správné ženy 

v rámci patriarchální společnosti touží stát manželkami a matkami, aby dostály svému 

esenciálnímu ženství. Báseň Štědrý večer je však velice fatalistická a osud dívkám 

nepřeje, tak se stává pouze Hana matkou, zatímco Marie, aniž by se jakkoli provinila 

proti řádu patriarchální společnosti, umírá. Báseň Štědrý večer tak tvoří výjimku mezi 

                                                
65 Jako v básních Poklad a Svatební košile 
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ostatními básněmi Kytice, nejde v ní o vinu, pokání, či trest. Zobrazuje doléhání osudu, 

jakožto nespravedlivosti, která si nevybírá. 

Hlavní hrdinky tak naplňují i slova Pratt, která uvádí, že ženy touží po 

smysluplné sociální roli a oslavě ženství, které v patriarchální společnosti nabývá 

nejvyšší vážnosti právě v úloze mateřství. (Pratt 1981) 

 

 

3.7 Analýza básně Holoubek 

V baladě Holoubek se mateřství nevyskytuje, přesto bych ráda alespoň v 

krátkosti báseň rozebrala z hlediska archetypální kritiky. Báseň začíná, když se kolem 

hřbitova prochází uplakaná hlavní hrdinka. Vdova.  „Plakala, želela, pro svého 

manžela.“ (Erben 2010:73) Zde dle mého názoru nekoresponduje báseň z informací o 

dobovém manželství, kde například Badinter a Lenderová říkají, že smrt partnera nebyla 

pro pozůstalého tragická, což ovšem samozřejmě neznamená, že se nenašel nikdo, kdo 

by truchlil.  V básni Holoubek vdova pláče. Může to být ale pouze znamení vnitřního 

pocitu vinu, nikoli převeliké lásky. Smrt ale lidmi neotřásla tak jako dnes, byla totiž 

považována za nedílnou součást života.67 Však mrtvola ještě nevychladla a vdova již 

začala pomýšlet na nový sňatek, který jí nabídl pěkný panic68, jedoucí okolo. „A když 

muž ti umřel, vezmi mne za muže.“  (Erben 2010:74) Smutek jí tedy vydržel přesně tři 

dny a neuplynul ani měsíc a hlavní hrdinka si již chystala šaty k nové svatbě69.  

Následující verše se věnují veselici a básník nabádá hlavní hrdinku, aby si 

svatbu užila, jelikož její nebožtík manžel se to nedozví. Po třech letech se u hrobu 

nebožtíka manžela na doubku ukazuje holoubek, který přežalostně vrká. „Nepuká tak 

jiným (srdce), jako jedné ženě, z hlavy si rve vlasy, volá uděšeně.“ (Erben 2010:76) 

Hlavní hrdinka trpí tak velkým pocitem viny, že se rozhodne raději spáchat sebevraždu. 

Sebevražda značí krutý trest, který si vysloužila zradou svého manžela. Patriarchální řád 

ji tak trestá, nejdříve na jejím vzhledu a poté trestem nejvyšším, jelikož její duše jako 

duše sebevražednice totiž nikdy nenalezne klid.  

                                                                                                                                          
66 Pannenství bylo pro neprovdané ženy imperativem. 
67 To bylo dáno také tím, že lidé byli z velké většiny silně věřící. 
68 Spojení pěkný panic v mé mysli evokuje rozpor s tvrzením Morris, že muž nemůže být v literatuře 

objektivizován jako symbol erotična. (Morris 2000) 
69 Panic nazývá ženu „mladou pěknou vdovou“ tzn., že je zde opět rozpor s dobovými zprávami o tom, 

že krása nehrála při výběru partnera roli.  
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Bezdětná hlavní hrdinka básně Holoubek tak z hlediska patriarchální ideologie 

není plnohodnotnou ženou, jelikož není matkou. Můžeme ji interpretovat jako 

představitelku archetypu čarodějnice, ženu, která je nekontrolovatelná a zlá, ženu, která 

zabíjí svého milence i sebe.  

 

3.8 Analýza básně Záhořovo lože 

Záhořovo lože je jedinou básní bez ženských postav. V této básni se tak 

nevyskytuje žádná matka ani koncept mateřství. V básni je zmíněna pouze jakási mladá 

dívka, se kterou se hlavní hrdina loučí. „Takto se loučí od své drahé panny (…) již měj 

se tu dobře, dívko přežádoucí.“ (Erben 2010:81) V ději básně se tak odráží ženská 

pasivita a mužská aktivita, toliko příznačná pro texty psané muži, do kterých se 

promítají generové stereotypy.  

Jelikož hlavní postavou básně Záhořovo lože je muž, je příběh básně koncipován 

jako putování, během něhož se hrdina, jak říká Morris: „aktivně střetává se světem a 

jeho dobrodružství někdy skončí úspěchem a jindy neúspěchem a smrtí.“ (Morris 

2000:46) A tak když Záhoř vyráží do světa a nechává svou milovanou doma, odpovídá 

příběh básně i ženskému poslání v příbězích. Panna zmiňovaná v básni je tak zachycena 

v pasivním vztahu k událostem. Zmiňovaná dívka tak své postavení získává pasivně, 

tedy trpělivým čekáním a nikoli aktivním jednáním, jaké vidíme u postavy Záhoře.  

Záhoř se tak stává svobodným právě proto, že zažívá drama, související se 

společenskými a morálními aktivitami, zatímco svoboda zmiňované panny spočívá 

pouze a právě v tom, že si našla svého „pravého muže“. (Morris 2000:47) 

 

 

3.9 Analýza básně Vodník 

Báseň Vodník začíná výrokem, který pronáší právě Vodník, sedíc na topole nad 

jezerem. „Zejtra moje svatba bude.“ (Erben 2010:99) Nezmiňuje se o nevěstě, natož 

snad o jejím souhlasu s jeho přáním či dokonce o její svobodné volbě. V této části se 

báseň odehrává v souladu s dobovým kontextem, ve kterém láska nebyla pro uzavření 

manželství třeba, jelikož sňatek nebyl záležitostí citů (Badinter 1998, Lenderová 1999).  
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Druhá část básně naopak ukazuje svět hlavní hrdinky70 – dívky, která však 

netuší, že se má stát nevěstou, manželkou či snad dokonce matkou. Hlavní hrdinka je 

panna, a chystá se jít prát. „Půjdu, matičko, k jezeru, šátečky sobě vyperu“ (Erben 

2010:100) Dívka se tak chystá jít vykonávat domácí práce, tedy činnost, která je v 

patriarchální společnosti považována za ženskou sféru. Přesto ji její matka od této 

činnosti zrazuje a varuje ji, aby k jezeru nechodila, měla totiž špatný sen. „Ach nechoď, 

nechoď na jezero, zůstaň dnes doma, moje dcero.“ (ibid) Dívka matku neposlechne. 

 Na první pohled zřejmá interpretace by tedy zněla asi takto: Hlavní hrdinka se 

chystá jít ven, volají ji totiž její domácí povinnosti. 71 Ve chvíli, kdy s praním začne, 

prolomí se pod ní lávka a dívka zmizí pod vodní hladinou. Nutno podotknout, že 

Vodník je touto skutečností velice nadšen a dokonce si zatleská. Dívka tak 

neuposlechne matku, nepodřídí se její moci a její svobodná volba je vzápětí trestána, 

přestože měla zamířeno vykonávat svou práci, která pro ni byla povinností. 

Případnou jinou interpretací by mohl být fakt, že dívka odmítne uposlechnout 

rozkazu matky, protože je zvědavá, láká ji právě to, co jí matka zakázala, jelikož jako 

všechno, co je zakázané, tajemné a venku, je pro ni zajímavé či rozhodně alespoň 

zajímavější než být doma.  Poprvé a nutno podotknout, že zároveň také naposledy si 

dovolí svobodně se rozhodovat o svém životě a záhy je za tuto „zvůli“ krutě trestána. 

Její jediné svobodné rozhodnutí se totiž ukazuje jako pro její život fatální a nezvratné. 

V třetí části básně tak vidíme Vodníka, jak se věnuje své práci. „Vodník sedí 

mezi vraty, spravuje své sítě.“ (Erben 2010:103) Zatímco hlavní hrdinka se věnuje péči 

o své narozené dítě: „a ženuška jeho mladá chová malé dítě.“ (ibid). Hlavní hrdinka se 

tak stala matkou, porodila dítě, čímž naplnila koncept biologického72 mateřství. Věnuje 

se ale i péči o dítě, splňuje tedy koncept mateřství sociálního. Mateřství ji ale 

nenaplňuje, není cílem její existence, cítí se nešťastná, z hlediska patriarchální ideologie 

je tak odsouzeníhodná, jelikož mateřství nebere jako smysl své existence. „Ty se na mne 

usmíváš, já žalostí hynu.“ (ibid) Nejen, že mateřství hrdinku neuspokojuje, pomýšlí 

dokonce na smrt: „já bych se radš viděla tam na zemi v hrobě.“ (ibid) Tyto své 

myšlenky na smrt odůvodňuje tak, že kdyby byla mrtvá a pohřbena, mohla by jí její 

                                                
70 Z hlediska rodiny jako základní jednotky patriarchální společnosti můžeme říci, že se jedná o rodinu 

neúplnou, otec je opět nepřítomen. (Jako ve většině básní, kromě Polednice, Vrby) 
71 V tradiční interpretaci by zajisté bylo vykládáno chování dcery jako neuposlechnutí rozkazu/přání 

matky, za které musí následovat trest, a tak by si čtenář/ka mohli myslet, že hlavní hrdinka si za svůj 
osud může sama, jelikož v takovéto interpretaci se zdá být přirozené, že po provinění se následuje 
trest.  
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matka alespoň navštěvovat: „aby má matička zlatá, měla ke mně blíže“ (ibid) Je tedy 

zřejmé, že pouto mezi matkou a dcerou je velice silné. V tomto smyslu naplňuje jejich 

vztah matka-dcera myšlenky Cixous (Cixous 1995) podle kterých každá matka v sobě 

zahrnuje dceru a každá dcera je spojena se svou matkou. Žena-matka pokračuje v životě 

prostřednictvím dcery a dcera žije i ve své matce.  Proto je hlavní hrdinka tak nešťastná 

a ani její vlastní syn jí neposkytuje pocit naplnění.  

Tento pozitivní aspekt vztahu matky a dcery je tak deformován, jelikož Vodník 

prosazující svou moc, je nenechá, aby se mohly stýkat. Zdá se, že se tak snaží 

mezigenerační vazby žen, které jsou považovány za zlé, zpřetrhat, aby nebyla ohrožena 

jeho vlastní moc. Hlavní hrdinka Vodníkovi navíc porodila syna, čímž se patriarchální 

řád udržuje (prostřednictvím patrilinearity). „Hajej, dadej, synku můj, můj malý 

Vodníčku.“ (ibid) 

Hlavní hrdinka se tak trápí tím, že nemůže být se svou matkou, na kterou 

neustále vzpomíná, jelikož mateřské pouto mezi nimi je velice silné. Vzpomíná na to, 

jak ji matka chtěla vyvdat, jak jí plánovala svatbu73. O toto své privilegium ale přišla, 

připravil ji o něj Vodník, který si násilím hlavní hrdinku nejen vzal, ale dokonce s ní i 

zplodil potomka. Hlavní hrdinka přímo popisuje, že její manželství není šťastné a není 

naplněním lásky. „Nevdala se tvá matička ve příbytek lásky“ (Erben 2010:104) Tato 

skutečnost odpovídá skutečnosti dobových manželství. Jak zmiňují Badinter a 

Lenderová, láska nebyla při sňatku ničím běžným, někdy se časem dostavila, jindy 

nikoliv. (Badinter 1998, Lenderová 1999) 

Hlavní hrdinka je tedy nešťastná, ve svém smutném životě jako jediné „štěstí“ 

vidí svého syna74. „Nemá žádné zde radosti, leč tebe mé dítě.“ (Erben 2010:104) Její 

manžel, Vodník, si jejích nářků všimne a tak jí hrozí, aby přestala, jelikož ho její zpěv 

popouzí. Dokonce se uchyluje k výhružkám a nutí ji, aby přestala se smutkem, jinak z ní 

učiní rybu. Vodníkovi tak na jeho manželce, na matce jeho dítěte, evidentně vůbec 

nezáleží, jediný účel, pro který ji chtěl – totiž zplození syna, splnila. Hlavní hrdinka se 

zpěvem tedy přestane a omlouvá se Vodníkovi, vysvětluje mu svůj smutek, a říká mu, 

že by byla velice ráda, kdyby ji pustil ke své matce. Její pohyb je totiž omezen, dá se 

říci, že se stala Vodníkovým majetkem a je vězněna. Cítí se tak nešťastná, že ani 

                                                                                                                                          
72 V souvislosti s biologickým mateřstvím, které á dvě fáze – a to těhotenství a porod dítěte, považuji za 

zvláštní skutečnost, že těhotenství se ani v jedné z básní sbírky nevyskytuje.  
73 Opět se jako nejvyšší ženský cíl ukazuje sňatek. 
74 Kvůli němu předpokládám, například nepáchá sebevraždu, navíc spáchání sebevraždy by se 

považovalo za vzepření se moci Vodníka, za zrušení aktu symbolického násilí.  
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nevzdoruje Vodníkovu hněvu, dokonce ho nabádá, že pokud ji chce proměnit v rybu, ať 

ji promění raději v kámen, který nemá cit, mysl ani paměť.  

Vodníkův nápad proměnit svou ženu v rybu není z hlediska patriarchální 

ideologie zcela nepochopitelný. Vodník zvolil rybu, jelikož ryba je symbolem oněmění. 

Z jeho stýskající si ženy by se tak stala žena, která nemá hlas. Ženu, jakožto němé či 

umlčované pohlaví, popsal již Bourdieu (Bourdieu 2000) . 

Když se ale vrátíme zpět k pocitům dcery v jezeře, vidíme, že její mateřské 

pouto k jejímu synovi není tak silné jako mateřské pouto s její matkou. Toto by se dalo 

opět interpretovat ve smyslu silného pouta matka-dcera. Nebo jak říká Ruddick, hlavní 

hrdinka je dívkou, která se musí nejdříve naučit být dcerou, aby mohla být matkou. 

Nesmí akceptovat příkoří páchané na své matce, kterým v básni Vodník je skutečnost, 

že je matce bráněno dceru vidět. (Ruddick 1989) 

Vodník jí vysvětluje, proč ji k matce nepouští, předpokládá totiž, že žena je 

bytost lstivá a nemluví pravdu. Nakonec se rozhodne, že svou manželku k její matce 

přeci jen jedenkrát pustí, ale pouze za určitých podmínek. Jeho manželka nesmí svou 

matku obejmout, nesmí obejmout ani žádnou jinou pozemskou bytost a večer se musí 

opět vrátit do jezera. Aby žena jeho podmínky dodržela, bere si jako rukojmí jejich dítě. 

„Avšak mi tu na jistotu zůstavíš to robě.“ (Erben 2010:107)  

Hlavní hrdinka se tak po dlouhé době konečně setkává se svou matkou. Celý den 

tráví s ní a bojí se večera, kdy se bude muset vrátit do jezera. Matka ji utěšuje: „Neboj 

se, má duše drahá, nic se neboj toho vraha, nedopustím, by tě v moci měla vodní 

příšera.“ (Erben 2010:108) Matka je navíc znalá situace a ví, že Vodníkova síla je v 

lidském světě oslabena, že jeho moc je minimalizována, jelikož jeho světem je jezero. 

Ukrývá se tak s dcerou v komoře. Vnitřek domu tak symbolizuje ochranu, před světem 

venku. Večer se objevuje Vodník a naléhá na svou ženu, aby se již vrátila domů, 

nedostal totiž ještě svou večeři75, hlavní hrdinka nereaguje a její matka, chráníce dceru 

se jej snaží zapudit.  Situace se opakuje ještě dvakrát. Potřetí již Vodník využívá své 

moci nad svou ženou prostřednictvím dítěte. „Pojď již domů, ženo moje, dítě pláče, dej 

mu pít.“ (Erben 2010:109)  

V tomto okamžiku se hlavní hrdinka ocitá v bezvýchodné situaci, je nucena volit 

mezi láskou – mateřským poutem ke své matce a mezi mateřským poutem ke svému 

dítěti. „Ach matičko, muka, muka – pro děťátko srdce puká! Matko má, matičko zlatá, 

                                                
75 Hlavní hrdinka tak neplní svou genderovou rodinnou roli. 
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nech mne, nech mne zase jít.“ (ibid) Vidíme tak, že i když je jí pozemský svět milejší 

než vodní krajina, kde je vězněna, rozhoduje se v souladu se zájmy dítěte, že se navrátí 

do jezera. Tato situace by se dala interpretovat tak, že se rozhodla pro sebeobětování pro 

své dítě. Zájmy dítěte tak staví výše nežli zájmy své. Dalo by se tak říci, že se 

ztotožňuje s obecně platným tvrzením, že rozhodnutí žen pro život naplněný péčí o 

druhé a následné sebeobětování plyne ze společenského předpokladu, že ženy-matky se 

mají obětovat a starat o druhé a pokud toto nečiní, nejsou správnými ženami-matkami. 

(Gilligan 2001) 

V této situaci ale opět rozhoduje matka, která považuje Vodníkovo vydírání za 

lest a tak ho vykazuje zpět na jeho území – do jezera. Navíc argumentuje, že pokud její 

vnouče opravdu pláče, má ho Vodník přinést před jejich práh. Vodník tedy odchází, ale 

s dítětem se nevrací, je bouře, ale hlavní hrdinka přesto slyší nářek svého dítěte. „V 

bouři dítě naříká, nářek ostře bodá v duši, potom náhle zaniká.“ (Erben 2010:110) 

Hlavní hrdince tuhne v těle krev hrůzou, strachem z Vodníka. Náhle se ozve rána a pode 

dveřmi do světnice se objevuje krev, když matka s dcerou otevřou dveře, najdou malého 

Vodníčka mrtvého. Mateřská láska (dcery vůči jejímu synovi) se tak ukazuje jako cit 

nedokonalý, jak říká Badinter. (Badinter 1998)  

V tradičních interpretacích vycházejících z patriarchální ideologie by byla matka 

pravděpodobně prezentována jako žena sobecká, obětuje totiž své vnouče ve prospěch 

svého vlastního sobeckého mateřského pouta. Její dcera by byla považována za 

nezodpovědnou, jelikož přesto, že ji matka zakáže jít k vodě, ona učiní opak. Matka 

navíc vykazuje jisté atributy maskulinity, když se snaží bránit svou dceru. Když čteme 

báseň „proti srsti“ vidíme, že hlavní hrdinka v této básni je ale matkou a zároveň dcerou 

své matky. Musí volit mezi svou matkou a manželem, kterého si však dobrovolně 

nevybrala a který ji navíc vězní proti její vůli. Bez svolení manžela nikam nesmí, 

dokonce ani za svou matkou. Manžel hrdinku vydírá jejím vlastním dítětem, které drží 

jako rukojmí. Jde o dítě, které nepřišlo na svět jako plod lásky, ale jako produkt 

znásilnění, kterého se manžel-vodník na hlavní hrdince dopustil. Hlavní hrdinka tak 

naplňuje koncept Pratt, která uvádí, že ženy touží po smysluplné sociální roli a oslavě 

ženství, prostřednictvím mateřství. Je však upoutána do nechtěného manželství a zažila 

trauma svatební noci, tedy znásilnění. (Rape trauma) (Pratt 1981:171) 

Hlavní hrdinka představuje archetyp přadleny, cudné panny, čímž naplňuje 

genderové normy tradiční patriarchální společnosti. Je primárně determinována svým 

věkem, vzhledem. Její krása je spojena s čistotou a dobrotou. Není svobodnou bytostí, 
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podřizuje se moci druhých. Jen jednou vystupuje z archetypu přadleny, a to právě když 

jednou jedinkrát jedná ze své vlastní vůle a tento její čin má fatální následky. Přesto, že 

je hlavní postavou, není spojována s aktivitou, její role je spíše pasivní, přijímá, co se jí 

přihodí, představuje tak tradičně pojaté ženské vlastnosti.  Svým jednáním splňuje 

požadavky, které na feminitu klade společnost s tradičním genderovým uspořádáním. 

Hlavní hrdinka se dostává do bezvýchodné situace, kdy jako hodná a poslušná dcera 

chce být se svou matkou, a zároveň jako matka sama, má starost o své dítě. Ani jedna z 

obou možných voleb, které může učinit, není pro ni dobrá.  Jelikož se proviní proti 

patriarchálnímu řádu – neuposlechne svého manžela, nepodřizuje se jeho autoritě, je 

trestána smrtí svého dítěte.  

Starší žena opouští ústřední dějovou linii a je determinována především svým 

vztahem k postavě hlavní – dcery, jež se sama stává matkou. Atributy femininního 

ideálu tak u staré ženy-matky přestávají být aktuální (krása, mládí a křehkost) a 

odsouvají hrdinku do role matky, vedlejší postavy. Pokud chce matka svou dceru 

ochránit, musí mít vlastnosti, které jsou v naší společnosti rozpoznány jako mužské a 

tak se pro ženu vlastně nehodí, ba dokonce jsou nežádoucí. Matka je postavou náročnou 

pro interpretaci, není jednoznačně negativní postavou ani postavou jednoznačně 

pozitivní, jelikož je pro ni sobecky její vlastní mateřství přednější nežli mateřství její 

dcery. Matka navíc uplatňuje moc vůči své dceři, je manipulátorka.  

Mateřství u matky – staré ženy, je v básni prezentováno jako její prapůvodní 

právo, které je nade vše. Matka v básni Vodník prezentuje matriarchální moc, kdy ona 

sama má moc rozhodovat o životě své dcery, je obdařena zvláštními schopnostmi, díky 

kterým dceru varuje před nebezpečím. Nevyhnutelným koncem tedy je, že Vodník musí 

prokázat svou moc, která v patriarchální společnosti musí být v jeho rukou, proto se 

dopouští vraždy. Zabije své vlastní dítě, že je jeho otcem ho zdá se nijak nerozlítostňuje, 

důležité je pro něj prosadit a prezentovat svou moc. Mateřství u hlavní hrdinky je jiné. 

Je konfrontována s ideálem dokonalé matky, zároveň však musí být dokonalou dcerou, 

je tak svou matkou donucena „nebýt matkou“, vzdává se totiž péče o dítě.  

 V básni Vodník chybí protiklad negativního mužského hrdiny – Vodníka. 

Vodník je narušitel stávajícího řádu, páchá násilí na dceři a zabíjí novorozeně, svého 

syna. Místo kladného hrdiny v básni tak zaujímá matka, která je ale nakonec také díky 

snaze prosazovat svou moc vůči Vodníkovi vinna smrtí svého vnoučete.  
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3.10 Analýza básně Vrba 

Děj básně Vrba začíná dialogem mezi manželi. Z hlediska rodiny, jakožto 

základní jednotky patriarchální společnosti se jedná o rodinu úplnou. Manžel se ptá své 

ženy na to, jak je možné, že se v noci její tělo stává mrtvým, zcela nehybným. Mluví se 

svou ženou velmi přátelsky, bez náznaku jakékoliv dominance, také se zmiňuje, že k 

němu doposud žena byla vždy upřímná, toto je tedy jediná věc, která v jejich dvouletém 

vztahu činí jistou potíž. Žena totiž každého večera upadá do spánku, ze kterého jí 

neprobudí ani pláč vlastního dítěte. „Aniž to maličké dítě, hořce plačíc, probudí tě.“ 

(Erben 2010:112) Manžel se tak obává, není-li jeho žena náhodou nemocná nebo pod 

vlivem nějakých čar.  

Žena prozrazuje, že jí osudem bylo dáno, že se tomu tak každý večer děje a 

nelze to nijak změnit. Odvolává se však na to, že po celou tu zvláštní dobu je neustále v 

„moci boží“ S tímto se však manžel nespokojí a vyrazí se poradit se svou matkou.  

Zde vidíme, že jeho matka, starší žena se těší jisté úctě, a má jakousi kouzelnou 

moc. Představuje tak archetyp čarodějnice, který v básni rezidoval do podoby staré 

moudré ženy, „kořenářky“. Čarodějnice je jednou z archetypálních figur, které zmiňuje 

Pratt. (Pratt 1981) „Sedí babka při ohnisku, měří vodu z misky v misku (…) Slyšíš, 

matko, ty víš mnoho: víš, co potkati má koho.“ (Erben 2010:114) Matka se tak těší dvojí 

důvěře: je to matka a se synem ji pojí mateřské pouto a navíc je to žena stará, moudrá, 

které se věří, a která rozumí věcem, které si běžný smrtelník nedokáže vysvětlit. 

Vysvětlí mu, že u potoka stojí bílá vrba, ze které roste žluté proutí – a s tou vrbou bývá 

v noci duše jeho ženy. Matka tak je představitelka určitého moudrého řemesla – 

čarodějnictví (je to žena, která rozumí přírodě). „Čarodějnictví zahrnuje přírodní 

praktiky, které mají náboženský význam, jako je lidové kouzelnictví a léčitelství.“ 

(Renzetti, Curran 2003:426)  

Manžel, ve kterém se probudí tradiční maskulinní vlastnosti jako například touha 

vlastnit ženu, rozhodne, že jeho žena nebude nikde jinde než s ním. „Paní má ať se 

mnou žije a vrba ať v zemi hnije“ (Erben 2010:115) Proto si také usmyslí, že vrbu 

pokácí. Jak se rozhodne, tak také udělá. Vrba „zašuměla, zavzdychala, jak by matka 

skonávala, jak by matka umírajíc, po dítku se ohlédajíc.“ (ibid) Manžel se poté vydá 

domů, kde zjistí, že jeho žena zemřela. Je zdrcen, uvědomuje si, že matku svého dítěte a 

svou manželku zabil on sám: „a z děťátka v tuž hodinu, učinil jsem sirotinu“ (Erben 

2010:116) V této části stojí za povšimnutí, že manžel považuje dítě za sirotka, přestože 



Bakalářská práce                             Koncept mateřství a jeho podoby v Erbenově Kytici 

78 
 

on sám je přeci jeho otec. Otcovství zdá se nehraje roli a dítě, přestože má otce, který 

může „vykonávat péči o dítě“76  přišlo-li o matku, stává se automaticky sirotkem.  

Otec zdrcen svým činem, chce od vrby vědět, jak má svou vinu napravit. Nařkne 

ji však, že mu „vzala půl živobytí“. Dalo by se tedy předpokládat, že Vrba-matka nebyla 

ženou v domácnosti v tradičním smyslu, že neplnila pouze svou domácí genderovou 

roli, ale že se podílela na veřejné pracovní sféře, která je v patriarchálních společnostech 

přisuzována mužům. „Po značnou část dějin lidstva byla ženská genderová role 

vymezována – a ženskou reprodukční rolí přímo diktována – jako role domácí.“ 

(Renzetti, Curran 2003:24)  

Vrba otci poradí, aby ji vytáhl z vody, osekal žluté proutí a nechal z nich udělat 

kolébku. Když v kolébce bude děťátko ležet, nebude plakat, jelikož ho bude kolébat 

jeho matka. Proutí vrby má zasadit kolem vody a až dítě – dozvídáme se, že jde opět o 

syna – doroste, vyrobí si z proutí píšťaly, prostřednictvím nich bude pak s matkou svou 

rozmlouvat.  

Hlavní hrdinka básně představuje kombinaci archetypů přadleny a čarodějnice. 

Je hodná a poslušná žena, má ale podvojnou a tudíž obávanou existenci.  Matka-vrba 

má nesmrtelnou duši, která ale sídlí ve dvojím smrtelném těle: v těle mladé ženy a v těle 

stromu-vrby. Neúplná a podvojná existence omezuje její rozhodování, zbavuje ji vůle a 

citu. Její tělesný život je bez ochrany vystaven moci přírodních sil i moci člověka.  

Zvláštní je, že Erbenova hrdinka tuto existenci bez odporu přijímá. Smiřuje se s 

polovičatou existencí jako žena neschopná naplnit své lidské určení. Je jí odňata její 

tělesnost i ženskost, stejně tak její mateřství, ve smyslu sociálního mateřství – péče o 

dítě.  Matka, respektive její duše, nabízí své stromové tělo jako nástroj i oběť. Kolébka 

ze dřeva vrby má být jejímu dítěti mateřskou náručí, píšťalky z vrbového proutí 

prostředkem hovoru s matkou.  Takto je vrba dítěti skutečně blízko, dává mu sebe samu, 

neplní povinnost ale je matkou. 

 Matka tak obětuje sama sebe, svůj život pro ochranu dětí. Dalo by se tak říci, že 

se ztotožňuje s obecně platným tvrzením, že rozhodnutí žen pro život naplněný péčí o 

druhé a následné sebeobětování plyne ze společenského předpokladu, že ženy-matky se 

mají obětovat a starat o druhé, a pokud toto nečiní, nejsou správnými ženami-matkami. 

Již Carol Gilligan řekla, že „ženy sebe definují v kontextu lidských vztahů a zároveň se 

                                                
76 Ve smyslu Ruddickovského sociálního mateřství, může tak být i otec „matkou“. 
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posuzují podle toho, jak jsou schopny pečovat o druhé.“  (Gilligan 2001:45) Matka tak v 

této básni zcela vyhověla požadavkům patriarchální společnosti.  

Druhou možností interpretace by bylo považovat rozhodnutí matky za projev 

svobodné vůle. Důležitým aspektem by v tomto případě byla míra sebereflexe tohoto 

jejího činu. Život žen v domácí sféře a obětování se pro druhé by se tak stalo pouhým 

konstruktem.  

Matka je v básni Vrba metaforicky spojována tradičně s přírodním světem. 

(Ortner 1998) Jako součást rostlinné říše je tak prezentována jako nehybná, 

nesvéprávná, přírodní bytost, tedy v souladu s patriarchálním řádem prezentujícím ženu 

jako pasivní.  

 Pokud bychom však báseň Vrba četli prizmatem matriarchálního řádu, dospěli 

bychom naopak k archetypu nezávislé ženy z déméterovských mýtů, které odkazují 

právě ke znovuzrození, ženské nezávislosti a souvisí tak se starověkým matriarchátem. 

(Pratt 1981) Žena-vrba je tak ženou nezávislou, která je však svazována sociálními 

normami, které jí tak diktují bezmocnost. Její manžel vykazuje atributy, které Pratt 

popisuje jako: nepostradatelný ale zároveň rušivý. (Pratt 1981:168) Je jejím milujícím 

manželem, který zastává svou instrumentální rodinnou roli, zároveň ji však odsuzuje 

k smrti.  

 

3.11 Analýza básně Lilie 

Báseň Lilie začíná smrtí mladé a krásné panny. „Umřela panna v době jarních 

let“. (Erben 2010:118) Básník přitom projevuje politování nad její smrtí, právě proto, že 

šlo o mladou a krásnou ženu77. Ke slovu se dostává právě zemřelá, když žádá, aby ji 

nepohřbili na hřbitov, jelikož „tam bývá nářek sirotků a vdov“ (ibid) Přeje si být 

pochována u lesa, kde zpívají ptáčkové, a kvete vřes.  

Do roka poté, co se tak stalo, na jejím hrobě vykvetl vřes a do tří let vykvetla na 

jejím hrobě vzácná květina – bílá Lilie. Kdo Lilii spatřil, ihned se ho zmocnil žal, a kdo 

k ní přivoněl, ovládla ho touha. Mrtvá panna tak v básni Lilie reprezentuje archetyp 

svůdnice, jak totiž brzy uvidíme, stane se objektem mužovy touhy a její život bude 

definován vztahem k němu, nikoli jako nezávislá bytost. Důležitým aspektem archetypu 

                                                
77 Jakoby snad smrt ošklivé ženy byla méně závažná, či méně smutná, nežli smrt ženy na pohled krásné. 

O tomto problému se taktéž zmiňuje Morris v souvislosti s tematikou ženských literárních postav 
v dílech mužů-spisovatelů. (Morris 2000) 
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svůdnice je podle Morris (Morris 2000) fakt, že pokud je ženina svůdnost pro muže 

destruktivní, je vinna ona.   Jednoho dne se u okouzlující lilie zastaví i pán-král, který 

míří na lov78. Lilie ho ale tak očaruje, že se rozhodne nepokračovat ve svých plánech, a 

tak nakáže svému sluhovi, aby ji vykopal a odvezl na královu zahradu.  

Jelikož je ženě v básni Lilie odňata její ženská podoba a je metaforicky 

ztvárněna jako rostlina, tedy nehybná a nesvéprávná, dostává se bez vlastního přičinění 

pod nadvládu muže, a tak se stává ovládanou.  „V zahradě své chci tu lilii mít – zdá se 

mi, bez ní že mi nelze být.“ (Erben 2010:119) Lilii si tak odveze do svého království a 

dokonce pro ni ustaví sluhu, který ji má opatrovat a hlídat. Sluha plní své povinnosti, 

přesto se třetího dne v noci stává nečekaná příhoda, lilie se snaží utéct, jelikož se obává 

slunečního svitu.  Lilie tak rozmlouvá s králem a ten se ji rozhodne pojmout za 

manželku. V tomto okamžiku básně stojí za povšimnutí, že ženě je mužem zaručována 

ochrana, právě když se bude zdržovat uzavřena v domácí sféře. „Zdi pevné budou tvojí 

záštitou, ač, duše milá, budeš chotí mou.“ (Erben 2010:120) Lilie přijímá nabídku k 

sňatku, která se dá tedy považovat za nabídku „přežití“. V tomto bodě děj básně 

neodpovídá hned dvěma faktům, o kterých nás informuje Lenderová. A to zaprvé 

tvrzení, že krása nebyla důležitým faktorem při výběru partnera a také tvrzení, že lidé se 

brali v rámci stejné společenské vrstvy79. (Lenderová 1999) 

Po svatbě králi Lilie-královna porodila syna. „Vdala se za něj, blaze bydlila, až i 

synáčka jemu povila.“ (ibid) Vidíme tak, že i v básni Lilie se rodí syn nikoli dcera.  Král 

byl jistě nadšen, jelikož narození syna, pokračovatele rodu, bylo větší slávou nežli 

narození dcery. „Idylka“ však nevydrží dlouho, král se totiž musí vydat na cestu mimo 

své království. Jelikož má o Lilii starost, pověří svou matku, aby na Lilii dohlédla.  „A 

když mi strážcem nelze býti tvým, svou matku tobě strážci zůstavým.“ (Erben 2010:121) 

Král tak odjíždí a jeho matka se tak stává ženou, která má jakousi moc, která ji 

však nepatří, moc je jí totiž pouze propůjčena. Matka ihned své moci zneužívá a 

nechává Lilii zahynout. Když vycházíme z charakteristik popsaných Gilbert a Gubar, 

můžeme tak Lilii charakterizovat jako idealizovanou éterickou bytost a královo matu 

jako femme fatale, ženu, která ohrožuje mužovo štěstí. Králova matka tak v básni Lilie 

představuje archetyp čarodějnice, která neuposlechne řád, revoltuje proti nařízení svého 

syna a zabíjí jeho vlastní ženu a zároveň i syna. Z hlediska patriarchální ideologie jde 

                                                
78 Lov je činností považovanou za tradičně maskulinní.  
79 Taktéž v básni Zlatý kolovrat. 
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tak o matku sobeckou, v duchu kategorizace Kalivodové o matku-příšeru. (Kalivodová 

2003, 2006) 

Když se král vrací domů, zjistí, že jeho syn nežije a Lilie zvadla. Je nešťastný a 

zvolá: „Ó matko, matko, ty hadice zlá. Čím ublížila tobě žena má? Otrávila jsi žití mého 

květ: bodejž i tobě by zčernal svět!“ (ibid) Syn svou matku v závěru básně tedy proklíná 

a tím ruší jejich mateřské pouto, matka, která se ze strany syna těšila jisté úctě a důvěře 

se tak zpronevěřuje mateřské lásce a ztrácí svou pozici.  

Z hlediska archetypální kritiky se v básni Lilie tedy setkáváme s kombinací 

několika archetypů – u Lilie – jde o kombinaci archetypu přadleny, tedy cudné panny, 

oddané ženy v kombinaci s archetypem čarodějnice, tedy ženy narušující stávající 

společenské normy tím, že je její existence podvojného charakteru.  Matka krále, který 

si Lilii vzal, tedy Liliina tchýně představuje archetyp zlé čarodějnice, která vedena 

svými sobeckými zájmy, nedbá rozkazu svého syna o Lilii pečovat, revoltuje proti jeho 

moci.   

 

3.12 Analýza básně Dceřina kletba 

Báseň Dceřina kletba je dialogem dcery a matky. Za povšimnutí stojí, že 

přestože se v této básni objevuje dcera a nikoli syn, opět se jedná o dceru dospělou, 

nikoli o dítě. Z hlediska rodiny, jakožto základní jednotky patriarchálního uspořádání je 

nutno i v této básni konstatovat, že se jedná o rodinu neúplnou, tvořenou matkou a 

dospělou dcerou. Matce se zdá podezřelé, že je dcera posmutnělá, přestože se jindy 

jedná o usměvavé děvče. Dozvídá se děsivou věc, totiž že její dcera zabila své děťátko. 

„Zabila jsem děťátko, své ubohé zrozeňátko – žalostí bych pošla hned.“ (Erben 2010: 

123) Vidíme tedy matku, která zabíjí své dítě. V básni není zmíněno, proč tomu tak je, 

ale dalo by se vyvodit, že kvůli tomu, že je nemanželské, tedy ze strachu ze zapuzení, 

jinou interpretací by mohlo být, že byla pod vlivem jakýchsi čar, či poblouznění80. 

Zajímavé ale také je, že dcera si nejdříve svůj čin neuvědomuje a je to právě její matka, 

kdo ví, co se stalo, přesto ale proti hrůznému činu své dcery nezasáhla.  

Mateřství dcery je zde tedy pojímáno jako mateřství biologické, hlavní hrdinka 

zažila těhotenství a porodila nemanželské dítě, záhy ho však zavraždila, o mateřství 

sociálním u ní tak nemůžeme hovořit.  Stará matka svou dceru nabádá, aby se pokusila 

                                                
80 Z hlediska moderní medicíny by jedna z možných interpretací byla, že žena trpěla duševní poruchou, 

např. Laktační psychózou.  
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svou vinu odpykat.  Dcera jí odvětí, že se vydá „ke konopné oprátce“. Matku tato 

skutečnost ale vůbec neznepokojuje, v klidu ji přijímá, nesnaží se dceru přemlouvat, 

nebo jí snad dokonce bránit v jejím rozhodnutí.  

Dialog mezi matkou a dcerou pokračuje, matka se ptá, co má vzkázat chlapci, 

pravděpodobně otci zabitého dítěte, a dcera jí odpovídá: „vzkazuji mu požehnání – červa 

v duši do skonání“. (Erben 2010:124) Dále se matka ptá, co by chtěla říci jí samé, své 

matce, která ji vždy milovala. Dcera ji překvapivě odpovídá: „Kletbu zůstavuji tobě, 

matko má (…) bys nenašla místa v hrobě“ (ibid) Dcera tak matku proklíná, jelikož jí 

nebyla dobrou matkou. Žena v roli matky selhává, jelikož dceři dovolí svobodomyslný 

vztah s chlapcem, za kterého však není její dcera provdána. Matka nic nenamítá a 

pravděpodobně dceru v jejím jednání utvrzuje. Vzniklá situace – narozené nemanželské 

dítě tak dceru stigmatizuje.  

V této básní se tak vyskytuje mateřství dvojité. Vztah mateřství vidíme mezi 

matkou a dcerou, vedoucími spolu dialog. Dcera však matku proklíná a tak ničí jejich 

pouto. Pozitivní aspekt vztahu matky a dcery je tak deformován. Přenáší se zlo, na 

místo obnovy dobra a pokračování ženské síly. Mezigenerační vazby žen jsou 

zpřetrhány právě kletbou dcery, která matku nenávidí, jelikož jí nebránila ve 

svobodném vztahu, který se ukázal jako fatální.  

 Druhý akt mateřství je vztah dcery a jejího mrtvého dítěte. Tento vztah je zcela 

patologický, matka totiž své dítě zabíjí. V básni nejsou uvedeny důvody proč tak činí, 

ale vzhledem k dobovému kontextu, pravděpodobně ze strachu z morálního odsouzení 

společností. Je si však hrůznosti svého činu vědoma, nemůže s vědomím toho, čeho se 

dopustila, žít, a tak se rozhodne spáchat sebevraždu, tedy čin, po kterém nenalezne její 

duše nikdy klidu. Hlavní hrdinka básně Dceřina kletba tak reprezentuje archetyp 

čarodějnice, ženy, která páchá přestupek proti morálnímu řádu a musí být potrestána.  

Dcera totiž v této básni porušuje společenské konvence, i morální řád. Jelikož morální 

pravidla byla v patriarchální společnosti utvářena muži a ženy byly z tohoto procesu 

vyloučeny, stává se tak za nemanželské dítě plně odpovědnou právě dcera.  

Patriarchální společnost nepodporuje a nedovoluje začlenění ženy-svobodné 

matky. Její pověst je tak poskvrněna, otec dítěte se pravděpodobně s hlavní hrdinkou 

odmítá oženit a ona se tak obává zapuzení ze strany společností. Strach ze sociální 

izolace a společenského odsouzení je zjevně tak veliký, že dcera vidí jediné východisko 

v sebevraždě, i ta však byla společností odsuzována. „Velká část viny, přisuzovaná 

v patriarchátu sexualitě, spočívá na ženě, která je z kulturního hlediska považována za 
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provinivší se nebo více provinilou stranu takřka v jakémkoliv sexuálním vztahu, přes 

jakékoliv polehčující okolnosti.“ (Millet 1998:87) 

  

3.13 Analýza básně Věštkyně 

Libuše je významnou mytologickou postavou. Jedná se o postavu s kladným 

vyzněním, čímž, dá se říci, překračuje běžné genderové stereotypy a konvence. Libuše 

je postava, se svobodou slova, pronáší proroctví, její slova jsou tedy takzvané 

performativy. „Výroky, které jsou vykonavateli děje.“ (Culler 2002:104) Hlavní ženská 

postava je tak z genderového hlediska postavou netradiční. Nenaplňuje totiž obraz ženy 

jako pasivní bytosti (v dějové linii příběhu) a není imanentním pohlavím, jak by řekla 

Beauvoir.  

Libuše představuje archetyp ženy vládkyně81, je tedy představitelka moci, přesto, 

jak si všímá již Kynčlová, směřuje k zachování stávajícího řádu. (Kynčlová 2009) 

Vaněk ve své práci upozorňuje na to, že ve Věštkyni, se zcela proměňuje vypravěčská 

perspektiva. Básnickým mluvčím se totiž stává žena obdařená výjimečnými 

schopnostmi, právě Věštkyně. Nejistá je zde dle něj i žánrová příslušnost. Prostor je 

však také tím, čím se báseň liší od předchozích.   Otevírá se nahoru i dolů. Veškeré dění 

se zde odehrává na vertikální ose mezi pozemským a podzemním světem, zcela se 

vytrácí pro Erbena typické putování po horizontu krajiny. „Věštkyni lze tak rozumět jako 

básni, která je dovršením celku Erbenovy sbírky, syntézou a opakováním jejich 

ústředních motivů.“ (Vaněk 2005:190) 

V poslední básni Kytice se vyskytuje mateřství a otcovství pouze v rovině 

symbolické, jak ho popsala Gudrun Perko (Perko 1998) „Viděla jsem muže na Bělině 

vodě, praotce slavných vojvodů, an za svým pluhem po dědině chodě, vzdělával země 

úrodu.“ (Erben 2010:126) Za otce (vlasti) je tak v této básni v rovině symbolické 

považován Přemysl Oráč, bájný zakladatel rodu Přemyslovců. Tak je i Libuše 

považována za matku: „Tehda Libuše u velikého pluku své vojsko vodní postaví, a 

vzhůru zvednouc mateřskou svou ruku, svůj národ český oslaví!“ (Erben 2010:130) 

V závěrečné básni sbírky Kytice, stejně tak jako v básni úvodní, nacházíme 

metaforizovaný archetyp matky-Vlasti. Jedná se o matku symbolickou, o níž se zmiňuje 

Perko (Perko 1998) či Knotková-Čapková, když uvádí, že jde o „symbol mateřství, které 

                                                
81 Ze všech 13 básní Kytice je to právě a jen Věštkyně, kde nacházíme archetyp ženy vládkyně.  
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je součástí božského řádu, je sakralizované, bohyně mnoha tváří je tak matkou-zemí, 

matkou-ochranitelkou, matkou-vlastí.“ (Knotková-Čapková 2005:141)  

 

 

3.14 Pojmenování postav – kvantitativní analýza a souhrnné 

charakteristiky 

Patriarchální žena nejenže neměla moc nad druhými, neměla ji ani sama nad 

sebou, nad svým tělem, nad svou svobodou či snad svou životní volbou, jak vidíme 

například v básni Vodník. Její úděl byl dán povinností reprodukce, službou druhým a 

její čistě instrumentální existencí – „být prostředkem pro jiné, nikoli cílem o sobě“ 

(Nussbaum in Knotková-Čapková 2005:144) Společenské struktury nadvlády a 

podřízenosti jsou důsledkem diskursu moci, náboženství je často používáno mocenskou 

elitou jako nástroj zdůvodnění jejich privilegií.  

Pojmenování pro ženské postavy jsou v Kytici odvozována od míry jejich 

reprodukční schopnosti: panna (ve Svatební košili, ve Štědrém dnu, v Záhořově loži, ve 

Vodníkovi, v Lilii), rodička (Svatební košile), matka (Kytice, Poklad atd.), nebo souvisí s 

jejich krásou a věkem (např. stará žena – babice ve Zlatém kolovratu). Časté jsou také 

vztahové výrazy: nevěsta (Svatební košile, Holoubek), choť (Lilie, Zlatý kolovrat), 

manželka (Lilie), paní (Vrba), vdova (Poklad, Holoubek), ženka (Štědrý den), ženuška 

(Vodník). Velmi zřídka jsou ženy nositelkami jmen – vlastní jména se vyskytují např. v 

básni Štědrý den (Hana, Marie) či ve Věštkyni (Libuše), báseň Věštkyně je však sama 

výjimkou. V esencialistickém pojetí biologického determinismu se tak ženin 

reprodukční potenciál tává imperativem, „žena se stává skutečnou ženou a úplnou 

osobností až tehdy, když počne potomka.“ (Beauvoir 1970:1) Jak zmiňuje Kiczková, 

„ztotožnění mateřství a ženství je základním pilířem patriarchální ideologie.“ (Kiczková 

2006:418) Zatímco mužské postavy jsou označovány svým povoláním: král, sluha, 

sedlák, oráč, rolník. 

„Vztahová pojmenování a výrazy spjaté s ženskou biologií napomáhají fixovat 

patriarchální genderový stereotyp, kde je ženina identita vrozenou entitou odkazující na 

její fertilitu“ (Kynčlová 2009:86, 2010:97) 
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Kvantitativní obsahová analýza82 Kytice ukazuje, že ženské postavy mají 

ústřední roli v celé sbírce s výjimkou Záhořova lože. Rozmanitost pojmenování 

ženských postav je vyšší než rozmanitost pojmenování postav mužských. Četnost 

použití pojmenování pro ženské postavy dosahuje hodnoty 28583, četnost použití 

pojmenování pro mužské postavy dosahuje hodnoty 16584. Ve sbírce se vyskytuje 23 

různých výrazů pro vztahová pojmenování žen a četnost jejich užití je 224. Vztahových 

pojmenování pro muže nacházím ve sbírce celkem 11 a vyskytují se ve sbírce celkem 

52krát.  

Záhořovo lože tvoří mezi básněmi výjimku, jelikož se jedná o jedinou báseň, kde 

se nevyskytují ženské postavy85. Kromě péče o dítě, která je v Kytici svěřena výhradně 

matkám, a je také jejich nejdůležitější činností ve sbírce, ženy vykonávají ve sbírce 

některé tradiční domácí práce.86 Ty jsou v patriarchální kultuře vnímány jako méně 

hodnotné. Jde především o vaření, předení, praní a šití. V básních se vyskytují pohlavně 

neidentifikovatelné dětské postavy. V Kytici a Dceřině kletbě nejsme schopni odhalit, 

zda se jedná o děvče či chlapce. V ostatních básních můžeme z okolností vyvodit, že se 

jedná o syny. Pokud se v básních vyskytují dcery, vystupují již jako dospělé.  V básních 

se tak rodí synové, čímž e potvrzuje patrilineární společenské uspořádání. 

Mezilidské vztahy jsou v Kytici utvářeny v každé básně velmi specificky a 

problematicky. Jen výjimečně se setkáváme s poklidným prostředím (například ve 

Štědrém večeru), častěji jsou to právě ženské protagonistky, kdo přežívají v chudobě na 

okraji venkovské pospolitosti (v lese – Zlatý kolovrat, Poklad) bez opory muže 

(Svatební košile, Vodník, Dceřina kletba) Žena zde nemá v moci svůj osud, podrobuje 

se bez odporu vládě a moci patriarchální společnosti i přírody a jí daným poselstvím 

Společnost zůstává v Kytici v pozadí. Veškerou pozornost absorbují ústřední ženské 

postavy, jejich osudová hnutí mysli, jejich utrpení, jejich vztahy k jiným ženám, 

případně k mužům.  

Žena je v Kytici zobrazena v nejrůznějších rolích a činnostech. Mezi nejčastější 

patří právě mateřství, a činnosti spojené s domácí sférou. Především se zabývá 

tradičními ženskými pracemi: věnuje se vaření (Polednice), praní (Vodník), předení 

(Štědrý den, Zlatý kolovrat), šití (Svatební košile, Štědrý den, Holoubek). Přesto, že 

                                                
82 Podrobněji a přehledněji prezentuji výsledky kvantitativní obsahové analýze v závěru práce v 

tabulkách.  
83 Tuto hodnotu čerpám z práce Kynčlové. (Kynčlová 2009) 
84 Tuto hodnotu čerpám z práce Kynčlové. (Kynčlová 2009) 
85 V básni je zmiňována jistá panna, nevystupuje však jako reálná postava.  
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vykonává to, co po ní patriarchální společnost chce a co se od ní očekává, není 

ochráněna před vstupem zla (Polednice, Vodník aj.) Práce přidržuje ženu v domě nebo 

kolem domu, muže jeho povinnosti naopak odvádějí z domu a na cesty (Svatební košile, 

Zlatý kolovrat, Lilie, Polednice). Což znamená, že sbírka je typickým vyobrazením 

patriarchálních genderových rolí.  

 V celé sbírce jsou to pouze ženy, kdo komunikují modlitbami s Bohem, Marií či 

Ježíšem s výjimkou biskupa v Záhořově loži, který s Bohem hovoří taktéž. Jak 

poznamenal Vaněk: „žena přivolává (Svatební košile, Polednice), vyhledává (Štědrý 

den) nebo nalézá (Poklad, Vodník) bytosti a místa přesahující hranice reálného světa.“ 

(Vaněk 2005) Je to také žena, kdo nadpřirozeným jevům, či zvláštním skutečnostem v 

básních rozumí a umí je vysvětlit, stará žena-matka tak vysvětluje synovi spojení jeho 

manželky s Vrbou v básni Vrba, matka vidí ve zjevení neštěstí své dcery ve Vodníkovi. 

Muž zastává v básních roli pozdního příchozího, který se s větším (Zlatý kolovrat) či 

menším (Polednice) úspěchem pokouší napravit důsledky setkání ženy s 

nadpřirozenými bytostmi, napravit její skutky. V Erbenově Kytici tak nacházíme jak 

ženy modlící se k Bohu (tedy nejvyššímu představiteli patriarchálního řádu), tak  i ženu-

vědmu, tedy představitelku matriarchálního řádu (Pratt 1981). Nacházíme zde tak obě 

formy generově mocenského řádu.  

Osud ženy je silně determinován osobními vztahy. Žena v Kytici vystupuje v 

množství vztahů a rolí, z nichž každá ukazuje na nějaký ze sociálních problémů.  V 

básních tak vidíme chudobu (Poklad), protěžování vlastní dcery na úkor nevlastní (Zlatý 

kolovrat), život osiřelého dítěte (Svatební košile), morálně-citové drama ženy, které 

zemřel manžel (Holoubek), snahu matky chránit své dítě před krutým manželem 

(Vodník), nepřátelské vztahy s tchyní (Lilie).  Posledně zmíněného vztahu si všímá i 

Vaněk:  „Konflikty se pak stupňují už pouhým zmnožením vztahu mezi matkou a dítětem 

o starou matku či tchyni. Pro všechny tři jakoby na světě nebylo současně místo87.“  

(Vaněk 2005:184,185) 

Postavení staré a stárnoucí ženy je tak v Kytici složité, právě ona je totiž 

pravidelně spojována s nezvratnou smrtí ať už dítěte či jiné osoby. V Polednici je to 

stará žena, kdo přichází pro dítě a zapříčiní tak jeho smrt. Ve Zlatém kolovratu a v Lilii 

jsou vražednicemi staré ženy-matky posedlé láskou k vlastním dětem, v souladu 

s Morris se tak dá říci: „největší obavy vzbuzují ženy staré a ošklivé, které zároveň 

                                                                                                                                          
86 V tomto ohledu je výjimkou závěrečná báseň Věštkyně. 
87 Přičemž má na mysli básně: Vodník, Lilie, Dceřina kletba. 
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odmítají svou podřízenou roli“ (Morris 2000:34), ale i ve Vodníkovi je za smrt dítěte 

zodpovědná stará matka. V Dceřině kletbě je stará matka vina nejen smrtí vnoučete ale i 

dcery. Nečinná je i stará matka ve Štědrém dnu, ve Vrbě stará matka, ač je obdařena 

jistými schopnostmi nevaruje svého syna, že může zabít svou ženu. V Holoubkovi je to 

také žena, kdo páchá sebevraždu, ale zde zdá se nejde o ženu starou, dalo by se tak říci, 

že báseň Holoubek je výjimkou.  

Je to právě mateřská láska, co sahá dokonce za hranice lidského života, a to již v 

prvních dvou básních sbírky, v nichž jsou matka a dítě extrémně rozděleni.  (Kytice, 

Poklad, dále pak Vrba) V Polednici jsou matka a dítě až do smrti spojeni, matka tiskne 

dítě k ňadrům. V básních druhé poloviny sbírky – ve Vodníkovi, Vrbě, Lilii, je smrt 

dítěte nebo matky spíše trestem či důsledkem nevyřešených vztahů dospělých hrdinek.  

Patologický vztah k dítěti se vyskytuje v jediné baladě. V Dceřině kletbě matka 

své dítě zabíjí, krátce poté však sama páchá sebevraždu. Ostatní vražedkyně v kytici 

zabíjejí bezděčně nebo ve prospěch svých dětí. Selhání ve vztahu k dítěti je 

tematizováno v Pokladu, Polednici a ve Vodníkovi.  V Kytici a ve Vrbě se naopak matka 

snaží udržet s dětmi kontakt i přesto, že již není mezi živými.  

Archetyp ženy vládkyně představuje pouze kněžna Libuše v závěrečné básni 

Věštkyně. Erbenovy hrdinky většinou korespondují s archetypem přadleny, do doby, než 

se dopustí nějakého přestupku proti řádu. Ideálním příkladem archetypu přadleny je 

Dornička ve Zlatém kolovratu, která přesně odpovídá ideálu podřízeného, 

sebeobětujícího se ženství, toliko zbožňovaného muži, zejména v 19. století. Ostatní 

hrdinky jednotlivých básní Kytice se totiž v průběhu děje, nebo spíše, aby se děj udál, 

dopouštějí přestupků, Dornička však nikoliv.  

Závěr 
Básně ve sbírce Kytice reprodukují a dále posilují genderové stereotypy a 

genderovanost distribuce moci ve společnosti. Postavy žen-matek jsou pasivní nebo 

tradičně femininní. Negativně jsou vyobrazovány ženy silné (například v básni Vodník, 

Zlatý kolovrat), s výjimkou Libuše ve Věštkyni. Ta je z hlediska potenciálu narušení 

stávajícího genderového uspořádání společnosti nejblíže. Ačkoliv je ale Libuše v básni 

zobrazena jako jednající subjekt, její chování je přesto diskursem narušeno. Žije v 

patrilineární společnosti, čímž předesílá království mužům – Přemyslovcům nikoli 

ženám.  
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V básních se vyskytují děti mužského pohlaví, nelze to však ve všech básních 

poznat ihned na začátku, čtenář/ka musí pohlaví dítěte odvodit například z hraček, které 

jsou v básni zmíněny. V básních Kytice a Dceřina kletba je pohlaví neurčené.  

Skutečnost, že se v básních rodí synové, můžeme vykládat jako patrilinearitu – rod 

zůstává zachován narozením potomka mužského pohlaví. Dcery se v básních vyskytují 

již jako dospělé, tedy mladé ženy, připraveny na roli mateřství. Erbenovy selhávající 

matky jsou konfrontovány s nedosažitelným ideálem Panny Marie, tedy božským 

ideálem ženství a mateřství vůbec. Děje básní představují modelové uspořádání 

společnosti a božského řádu, který následně trestá provinění. Tresty žen jsou ale tvrdší, 

jde tak o hierarchický řád.  

Krom básní Polednice a Vrba, je otec nepřítomen, z hlediska rodiny jako 

základní instituce patriarchální společnosti se tak v básních jedná o rodiny neúplné, kde 

neplatí tradiční pohlavní dělení rodinných rolí na instrumentální a expresivní, jelikož 

obě rodinné funkce musí zastat žena-matka.  

Obrazy mateřství jsou v celé sbírce velice ambivalentní. Z Jakobsenova pohledu 

se dokonce život matky a dítěte navzájem vylučují. Tak vidíme umírat matky v básních 

Kytice, Vrba a Lilie a naopak umírat děti v básních Polednice, Zlatý kolovrat, Vodník a 

Dceřina kletba. 

Na otázku: Odpovídá Erbenovo zobrazení mateřství dobovému kontextu? 

Můžeme říci, že v Erbenových básních se vyskytuje mateřská láska i její naprostá 

absence. Tak například v básních Kytice, Poklad, Vrba je mateřská láska evidentním 

jevem. Matka v Kytici se snaží se svými dětmi udržovat kontakt i po smrti, stejně tak 

tomu je u matky v básni Vrba. Matka v Pokladu komunikuje s dítětem, i když je od ní 

odděleno, nedokáže se smířit se ztrátou dítěte, a když ho znovu nalézá, zalije jí pocit 

neskonalého štěstí. Pro chudou matku tak není dítě přítěží, ale naplněním lásky.  

 Ale i v básních Polednice, Zlatý kolovrat a Vodník je mateřská láska nějakým 

způsobem přítomna. V Polednici matka sice kleje, ale své dítě miluje a nehodlá se ho 

vzdát, ve Zlatém kolovratu je matka jednoznačně negativní postavou, činí rozdíl mezi 

svou biologickou a adoptivní dcerou. Kvůli lásce ke své biologické dceři je schopna i 

vraždy. Ve Vodníkovi vidíme starou matku, která i přesto, že její dcera je již dospělá, se 

rozhodne ji ovládat potažmo chránit.  

O sobecké matce, nepřející štěstí svému potomkovi či snad o nemilující matce 

bychom mohli mluvit v básni Lilie či Dceřina kletba. V básni Štědrý den není vztah 

matky k dcerám tematizován natolik, abychom mohli soudit.  
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Když se ptáme, „jak je konstruována identita jednotlivých mateřských postav“, 

můžeme říci, že mateřské postavy nejsou v básních cílem sami o sobě, jsou prostředkem 

pro druhé, matky se stávají dobrými matkami tak, že se obětují pro své děti, přestože 

jim je odňata jejich ženskost (básně Kytice, Vrba, Lilie).  Ženská identita, která má 

mnohovrstevnatý charakter, tak zahrnuje v básních identitu ženy-matky, v čemž můj 

závěr koresponduje se Szapuovou. (Szapuová 2006)  

Dospěla jsem k závěru, že identita žen-matek je v básních dána právě 

vztahovými pojmenováními a výrazy spjatými s ženskou biologií. Toto esencialistické 

pojetí ženy jako představitelky reprodukce, však ženy v Kytici napomáhá prezentovat 

jako prostředky pro druhé, nikoli jako subjekty.  

Když se ptáme: „jakými vlastnostmi je mateřství v Kytici reprezentováno“, 

můžeme říci, že mateřství je reprezentováno vlastnostmi spojovanými tradičně s 

femininitou, matky jsou tak pasivní a tiše přihlíží, co se děje jejich dítěti (Polednice, 

Štědrý den, Dceřina kletba, Poklad). Výjimku tvoří matka ve Vodníkovi, která rozpozná 

oslabenou moc Vodníka na zemi, brání svou dceru, případně matka ve Zlatém 

kolovratu, která se nechce smířit s volbou krále, který se rozhodl pro nevlastní dceru, a 

tak se mu snaží vzdorovat a podstrčit dceru vlastní. Obě matky, které se ale prosazují 

aktivně, jsou následně trestány za to, že se chovají jinak nežli v souladu s očekáváním, 

které na ženy klade patriarchální společnost.  

Otázka moci a jejího vztahu k mateřství je v Kytici značně problematická. 

Zdrojem ženské moci je rozhodující úloha ženy při zrození nového života. Paradoxem 

tak je, že přestože muži se rodí ženám a nikoli naopak, přesto jsou muži autoritativním 

pohlavím a disponují mocí, kdežto ženy se jejich moci podřizují. Matka ve Vodníkovi, 

prosazuje svou moc vůči své dceři, manipuluje s ní a díky tomu její dcera přichází o své 

dítě. Zároveň se vzpírá moci Vodníka, který, aby svou moc potvrdil, zavraždí dítě její 

dcery, přestože se jedná o jeho syna. Zatímco její dcera, která díky moci své matky, 

kterou na ní uplatňuje, přichází o dítě, je ženou zcela a naprosto podřizující se moci.   

Matka ve Zlatém kolovratu je podobným případem, jelikož jako kolaborantka 

patriarchátu disponuje určitou mocí, která jí je propůjčena, snaží se lstí podstrčit králi 

svou vlastní dceru namísto dcery nevlastní. Ten však rozpozná její lest a následně je 

matka potrestána smrtí. Matky v Kytici, Vrbě či Lilii jsou naopak bezmocné ženy, které, 

jakožto přírodní bytosti – květiny a strom – jsou pasivními předměty, v případě matky 

v Lilii spojeným s romantickým rozjímáním. Již Morris upozornila na to, že „žena 

zpodobněná jakožto věc funguje jako narcistické zrcadlo, jež má za úkol odrážet 
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autorovo hluboce lidské cítění“. (Morris 2000:39) Matku ve Vrbě bychom však mohli 

interpretovat naopak jako ženu mocnou, jako představitelku znovuzrození, tedy 

představitelku matriarchátu. 

Matka v Pokladu se naopak ukazuje jako zcela bezmocná, zde tedy můj závěr 

koresponduje s tvrzením Badinter, že matka je bezmocná žena s vlastní mocí. Matka 

v Pokladu, se oddá modlitbám, v naději, že jí bude odpuštěno, sama ani nedoufá, že by 

se svým dítětem ještě shledala, její modlitby jsou vyslyšeny, což je v Kytici spíše 

výjimkou a tak balada končí šťastným koncem, tedy shledáním matky a dítěte.  

V jednotlivých básních Kytice se setkáváme především s mateřstvím 

biologickým, v básni Zlatý kolovrat ale nacházíme i matku adoptivní, v básni Holoubek 

naopak ženu bezdětnou, která tak v rámci patriarchální společnosti nenaplňuje své 

ženství a je ženou neúplnou. V básni Věštkyně nacházíme matku symbolickou, kterou 

taktéž v rovině božské matky vidíme v básni Svatební košile.  

Kytice nám tedy přináší pestrou ukázku více či méně narušených rodinných 

vztahů. Jelikož ve většině básní se setkáváme se smrtí, či rovnou vraždou, vidíme, jak je 

lidský život pomíjivý.  Je to právě mateřská láska, co sahá dokonce za hranice lidského 

života. 
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Tabulka č. 1: Vztahová pojmenování pro postavy žen a jejich četnost 

Pojmenování žen 13 básní Kytice 
dcera 19 
dceruška 5 
choť 3 
mama 11 
mamička 6 
maminka 2 
manželka 1 
mateřina 2 
máti 4 
matička 14 
matka 36 
mať 1 
nevěsta 8 
paní 27 
panička 2 
panna 22 
sestra 4 
sestřička 2 
rodička 3 
vdova 7 
žena 41 
ženka 3 
ženuška 1 
celkem 224 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
88 K vytvoření přehledových tabulek mě inspirovala práce Kynčlové (Kynčlová 2009), jelikož se 

vztahová pojmenování v básních vyskytují velmi často, rozhodla jsem se jejich počty zaznamenat. 
89 V této tabulce vycházím z práce Kynčlové (Kynčlová 2009), ze které čerpám celkový počet užití 
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Tabulka č. 2: Vztahová pojmenování pro postavy mužů a jejich četnost 
 
Pojmenování mužů 13 básní Kytice 
bratr 1 
muž 18 
mužík 1 
otec 10 
syn 8 
synáček 5 
synek 1 
tatíček 2 
ženich 2 
manžel 2 
choť 2 
celkem 52 
 
 
 
 
 
 
Tabulka č. 3: Pojmenování pro dětské genderově bezpříznakové postavy 
 
Pojmenování pro dětské postavy 13 básní Kytice 
děťátko 9 
dítě 40 
dítko 5 
jediňátko 1 
nemluvně 1 
pacholátko 2 
pachole 3 
robě 1 
sirotina 3 
ubožátko 1 
zrozeňátko 1 
celkem 67 
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Tabulka č. 4: Srovnání četností užití pojmenování pro ženské postavy, mužské 
postavy a dětské postavy, ženská vztahová pojmenování, mužská vztahová 
pojmenování 
 
 Počet různých výrazů Množství užití celkem 
Počet užití ženských 
pojmenování 

4590 29091 

Počet užití vztahových 
ženských pojmenování 

23 224 

Počet užití mužských 
pojmenování 

5692 29593 

Počet užití mužských 
vztahových pojmenování 

11 52 

Počet užití dětských 
pojmenování 

11 67 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                
90 Tuto hodnotu přebírám z práce Kynčlové (Kynčlová 2009) 
91 Tuto hodnotu přebírám z práce Kynčlové (Kynčlová 2009) 
92 Tuto hodnotu přebírám z práce Kynčlové (Kynčlová 2009) 
93 Tuto hodnotu přebírám z práce Kynčlové (Kynčlová 2009) 
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