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Abstrakt
Diplomová práce Helimadoe a Petrolejové lampy: genderová analýza děl
Jaroslava Havlíčka se zabývá zkoumáním vybraných literárních textů a vytváří genderově
zaostřené interpretace. Analýza obou Havlíčkových děl je provedena v kontextu
feministických literárních teorií a hlavními metodologickými a teoretickými východisky
práce jsou „resisting reading“ dle Judith Fetterly a Cullerovo „reading as a woman“.
Jelikož práce je kvalitativní sociologickou analýzou, využívá i postupů diskurzivní
analýzy.
Text se soustředí na problematiku mocenských vztahů a jejich genderovou dimenzi,
na konstruování genderu a genderové identity jednotlivých ženských a mužských postav,
na otázku jejich sexuality, na jejich aktivity či na popis a interpretaci prostoru, ve kterém
se pohybují. Pozornost je věnována především (ale nikoliv výhradně) hlavním ženským
hrdinkám a jejich revoltě proti patriarchálnímu uspořádání společnosti. V souvislosti
s tímto problémem pak práce nutně tematizuje i otázku genderového společenského řádu
a ukazuje, jaký vliv má tento řád spolu s dalšími faktory na životy jednotlivých postav.
Klíčová slova: feministická kritika, vzdorné čtení, Jaroslav Havlíček, Helimadoe,
Petrolejové lampy, genderový řád, ženské hrdinky

Abstract
The master thesis Helimadoe and Petrolejové lampy: A Gender Analysis of
Jaroslav Havlíček’s Novels examines selected texts and conveys gender-focused
interpretations. The analysis of both of Havlíček’s novels is carried out within the context
of feminist literary theories. The main methodological and theoretical foundations of the
thesis are „resisting reading“ as introduced by Judith Fetterly and Jonathan Culler’s
„reading as a woman“. Since the thesis is also a qualitative sociological analysis, it uses the
processes of discourse analysis as well.
The text focuses on the issue of power relations and their gender dimension, on the
construction of gender and gender identity of individual female and male characters, on
their sexuality, on their gendered activities and on the description and interpretation of the
environment that the literary characters inhabit. A special attention is primarily (but not
only) paid to main female characters and their revolt against the patriarchal system of the
society. In relation to this problem the thesis necessarily deals with the topic of the gender
social order and it shows what influence this order has along with other factors on the lives
of individual characters.

Key words: feminist criticism, resisting reading, Jaroslav Havlíček, Helimadoe,
Petrolejové lampy, gender norms, female characters
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Předmluva: Okolnosti vzniku této diplomové práce
Pro genderovou analýzu děl Jaroslava Havlíčka jako téma své diplomové práce
jsem se rozhodla především z toho důvodu, že mám ráda literaturu, a to už od dětství, kdy
jsem poznala, že pomocí knih lze uniknout z reality. Můj život se díky literatuře stal
bohatším, neboť jsem žila dvakrát - ve skutečném světě a ve světě literárních děl.
Během studia na gymnáziu jsem dospěla k závěru, že bych se ráda literatuře
věnovala i nadále a přihlásila jsem se tedy ke studiu bakalářského oboru
Historicko-literární studia. Byla jsem přijata a během tří let jsem se pak blíže seznámila
především s díly českých autorů a autorek, a to včetně děl Jaroslava Havlíčka.
Psát bakalářskou práci o tomto autorovi a jeho dílech mi však okolnosti, které jsem
nemohla ovlivnit, nedovolily. Především z toho důvodu kvituji s povděkem, že mi bylo
umožněno věnovat se podrobnějšímu zkoumání děl tohoto autora nyní.
Během svého studia na Katedře genderových studií FHS UK jsem si navíc
uvědomila, že kategorie genderu mi poskytuje další zajímavou možnost, jak literární díla
číst a jak je interpretovat. Čtení skrze genderovou optiku totiž umožňuje dívat se na díla ze
specifické perspektivy a nabízí teoretické koncepty, pomocí nichž je možné texty
analyzovat. Díky konceptu moci lze např. v dílech odhalit nerovnosti a koncept
patriarchátu zase pomáhá odkrýt, jak je celé uspořádání společnosti nevýhodné pro ženy.
Mě osobně vždy fascinovaly především povídky a romány českých autorů a autorek
19. století, které tematizovaly nelehké osudy mužských a ženských postav. Mnoho
konfliktů v těchto dílech nevznikalo v důsledku výjimečných situací, ale bylo výsledkem
střetů jednotlivce s obecnými společenskými pravidly a genderovými normami. Pokud se
jednotlivec rozhodl (či k tomu byl spíše okolnostmi donucen) tyto normy porušit, často to
mělo na jeho život (případně i na život jeho nejbližších) fatální dopad.
Vždy jsem si kladla otázku, proč v dílech dochází k takovým tragédiím, proč
autorův či autorčin přístup k mužským a ženským postavám není stejně spravedlivý a proč
jsou rozhodnutí některých postav hůře hodnocena, tresty za prohřešky vyšší atd. Troufám
si tvrdit, že teprve analýza Petrolejových lamp a Helimadoe mi nabídla určitá vysvětlení.
Tématem obou románů jsou osudy žen i mužů, avšak společenské a genderové
normy platné pro ženy se zdají být přísnější a striktnější, ženy jsou pod větší sociální
kontrolou, jejich přestupky proti řádu se zdají být velice přísně trestány a odsuzovány
společností. Domnívám se, že genderová analýza je tedy v tomto případě ideálním
způsobem, jak ukázat, zda tomu tak opravdu je a případně proč.
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1 Úvod
Tato diplomová práce je genderovou analýzou děl Jaroslava Havlíčka, konkrétně
pak analýzou románu Helimadoe a Petrolejové lampy. Jejím hlavním cílem je vytvořit
genderově zaostřené interpretace, a proto je v ní gender pojímán jako ústřední téma
literárního diskurzu.
Práce se snaží zodpovědět otázky týkající se toho, jak genderová identita ovlivňuje
podobu života románových postav, jak jsou ženy a muži v dílech zobrazováni/y či jaké
jsou motivace jejich činů.
Ambicí této práce je zaplnit mezery, které se vyskytují nejen v literárněvědných
(a s kategorií genderu většinou nepracujících) studiích pojednávajících o Havlíčkových
dílech, ale i v literárněvědných studiích pojednávajících o dílech českých autorů a autorek
obecně. Práce se taktéž může stát východiskem dalšího zkoumání Havlíčkových textů, ale
i inspirací pro genderovou analýzu děl jiných spisovatelů či spisovatelek.
Kromě již výše zmíněného zaplňování mezer si však tato diplomová práce klade
i vyšší (aktivistické) cíle. Snaží se čtenářům a čtenářkám ukázat odlišný způsob čtení děl
patřících do androcentrického literárního kánonu a prezentujících mužské hodnoty. Jinými
slovy jde jí o to, vytvořit ze členů a členek čtenářské obce uvědomělé a kritické čtenáře
a čtenářky, kteří a které budou schopni/y číst i proti samé podstatě textu.
Práce se snaží interpretovat rozhodnutí literárních postav z feministického pohledu
a upozorňovat na nespravedlnosti vyplývající ze stávajícího genderového řádu, čímž
zvyšuje možnost, že si její čtenáři a čtenářky uvědomí, jak je genderový řád omezují nejen
pro životy literárních hrdinů a hrdinek, ale i pro životy, které oni sami žijí. Takovéto
uvědomění se pak může stát prvním krokem ke změně a transformaci systému.
Diplomová práce s názvem Helimadoe a Petrolejové lampy: genderová analýza děl
Jaroslava Havlíčka se tedy zaměřuje především na ukázání hierarchičnosti genderových
vztahů (na otázku moci) v Havlíčkových dílech a na to, jaké výhody a jaká omezení
jednotlivým postavám jejich genderová identita přináší. Mnohá témata, o kterých tento text
pojednává, jsou spolu provázaná a velice úzce spolu souvisí (např. téma sexuality
s tématem moci apod.). Jelikož však nebylo možné uvést všechna zjištění do jedné
kapitoly, bylo nutné je rozdělit do několika kapitol a podkapitol menších. Toto dělení
nebylo vždy snadné a mnohdy bylo třeba dlouze uvažovat nad tím, pro kterou kapitolu jsou
dané interpretace a závěry relevantnější. Aby nedocházelo k zbytečnému opakování již
řečeného, je tedy v rámci jednotlivých kapitol odkazováno na kapitoly a podkapitoly jiné,
které hlouběji pojednávají o problému, který je jinde pouze zmíněn či stručně nastíněn.
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1.1 Jaroslav Havlíček a jeho dílo
Jaroslav Havlíček se narodil 3. února 1896 v Jilemnici v Podkrkonoší jako syn
tamního učitele. Sám však nešel v otcových stopách, ale stal se úředníkem v Živnostenské
bance v Praze. Své povolání nenáviděl, ale především z finančních důvodů byl nucen ho
vykonávat a psát teprve po návratu ze zaměstnání (Rumler 1973: 13-14). První Havlíčkův
román Petrolejové lampy vyšel v roku 1935 pod nakladatelským názvem Vyprahlé touhy
a román Helimadoe knižně vyšel v roce 1940 (Lehár 1998: 652).
Havlíček je považován za spisovatele, který vycházel z pečlivé kresby sociálního
prostředí, jež dokázal popsat velmi věcně (Lehár 1998: 652). Lantová pak píše,
že: „V třicátých letech se stal Havlíček analytikem povah, tísněných a křivených
maloměšťáckým prostředím. Se zaujetím vytvářel postavy navenek směšných podivínů,
narušujících jeho strnulé konvence.“ (Lantová 1987: 9). Mezi tyto postavy lze zařadit jak
Štěpku z Petrolejových lamp, tak i doktora Hanzelína či Doru z díla Helimadoe.
Ačkoliv díla Jaroslava Havlíčka poprvé vyšla před několika desítkami let, dosud
nebyla provedena jejich genderová analýza, a to i přestože k ní Havlíčkovy knihy přímo
vybízejí např. tím, že nejednou přinášejí příběhy aktivních a proti genderovému řádu
revoltujících žen a tematizují otázku jejich trestu. Havlíček se však ve svých románech
věnuje nejen mužským a ženským osudům, popisu prostředí, společnosti a jejím
pravidlům, ale často v jeho dílech také „vypravěč zaujímá postoj očitého svědka
zobrazovaných událostí a spoluvytváří iluzi reálně existujícího, místně i časově určeného
prostředí“ (Lantová 1987: 11). Děje se tak jak v Petrolejových lampách, tak v Helimadoe
a je tedy velice pravděpodobné, že tato díla mohou být čtenáři a čtenářkami čtena jako
skutečné obrazy doby a jako modelové příklady toho, jaké následky může mít
např. porušení společenských pravidel.
Analýzou děl Jaroslava Havlíčka se vesměs zabývali a zabývají literární kritici
a kritičky. Za všechny jmenujme např. knižní monografii Josefa Rumlera Epik Jaroslav
Havlíček (1973), sborník Hlavní téma: psychologická próza (1994), který redigovali Jan
Dvořák a Nella Mlsová či knižní monografii Nelly Mlsové Člověk na rozhraní (2005).
Mnohé studie a analýzy se vyznačují značnou necitlivostí k otázkám genderu
a zabývají se spíše hledáním určitých opakujících se motivů v Havlíčkově díle apod.
Např. v knize Člověk na rozhraní (2005) Mlsová analyzuje Havlíčkovo z existenciálního
hlediska a zabývá se motivy domova, času, Boha a smrti ve spojitosti s osudy postav.
Rumler se ve své monografii Epik Jaroslav Havlíček (1973) věnuje výkladu Havlíčkova
díla především z hlediska vývojového. Poukazuje na to, jak ze sebe jednotlivé Havlíčkovy
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texty vyplývají, věnuje se osobě autora, autobiografickým prvkům v jeho díle apod.
(Rumler 1972).
Za „příklad rukavice hozené literárněvědné obci, a to jak volbou neuralgického
tématu (žena, nemoc, touha), tak originálním a pozorným čtením využívajícím (afirmativně,
tj. nikoli nějak dekonstruktivně vůči Havlíčkovu textu) nástroje psychoanalýzy“ lze podle
Matonohy označit Fulkovu studii Žena, nemoc, touha: poznámka k Helimadoe (2009)
(Matonoha 2010: 81). Přestože Matonoha ve svém textu zmiňuje více studií literárních
textů citlivých k otázkám genderu, obecně se domnívá, že česká literární věda „postrádá
rozvinutější teoretický aparát a vůbec organickou debatu o konceptuálních možnostech
reflexe genderu a literatury“ a že jí chybí orientace v pluralitě feministických pozic
(Matonoha 2010: 80). Tato diplomová práce se tedy věnuje genderové analýze dvou
Havlíčkových textů a rozšiřuje tak řadu studií a analýz věnujících se dílu jednoho
z předních českých spisovatelů.
Děj románu Petrolejové lampy se odehrává v 70. letech 19. století na českém
maloměstě, které se vyznačuje velmi konvenčním myšlením a celkovým odporem
k jakýmkoli změnám. Hlavní hrdinkou je Štěpka Kiliánová, nehezká a ne příliš oblíbená
dívka z dobře situované rodiny, o vztah s níž muži příliš nestojí. Štěpka však velice touží
po sňatku a po tom stát se matkou, což je dáno pravděpodobně tím, že byla socializována
v patriarchální společnosti, která ženám přisuzuje roli manželky a matky.
Svatba se nakonec koná, avšak bratranec Pavel Malina, bývalý voják, se kterým
si Štěpka v dětství hrávala na nedalekém statku Vejrychovsko, si dívku bere ze zištných
důvodů. Pavel Štěpku nemiluje a kvůli pohlavní nemoci, kterou trpí, není schopen ani
pohlavního styku. Manželství zůstává bezdětné, Štěpka nešťastná a (patriarchální
společností) přinucená nejen k péči o nemocného muže, ale posléze i o umírající matku. Ve
stejné době se Štěpka navíc ujímá velení na statku a začíná tak vykonávat činnost, která
sice není pro ženy považována za vhodnou, avšak ve které dívka nachází uspokojení. Po
Pavlově smrti zůstává Štěpka sama, ale její švagr začíná zvažovat, že by se s ní oženil.
Svítá zde tedy naděje na to, že Štěpčina (společností determinovaná) touha po dítěti bude
naplněna a Štěpka tak dostojí konvenčním představám společnosti o správném ženství.
Příběh o tzv. Helmadonách (dcerách chudého lékaře Hanzelína - Heleně, Lidmile,
Marii, Doře a Emě) se taktéž odehrává na konci 19. století v malém českém městě. Dívky
poslušně a podle pokynů svého otce vykonávají práce v domácnosti, či v blízkém okolí
domu. Autoritu otce respektují, nevzpírají se jí a nijak ji nezpochybňují. Pouze prostřední
z dcer – Dora, zatouží po změně a odlišném způsobu života. Jako jediná si uvědomuje,
že ji otec, ale vlastně i celá společnost, omezuje a nutí ke způsobu života, který si sama
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nevybrala. Dora zároveň nechce skončit jako její starší (a na jakoukoli revoltu
rezignované) sestry, které nejsou ve svém životě šťastné. Rozhodne se proto pro odchod
z domova, který pro ni představuje jediné možné řešení situace.
V příjezdu potulného kouzelníka a jeho ženy (která však záhy umírá) do městečka,
spatří Dora možnost jak se dostat z domu otce a vymanit se z koloběhu domácích prací.
Dívka tedy naváže vztah s kouzelníkem a odchází s ním pryč za vidinou lepšího,
svobodnějšího a stereotypu prostého života. Činnosti, které Dora až doposud vykonávala,
přebírá nejmladší z Hanzelínových dcer Ema – dívka, kterou všechny sestry milují a které
přejí lepší život, než mají ony samy. Za to, že je Ema připravena o bezstarostné dětství
a mládí a je odsouzena k otrocké domácí práci, je sestrami viněna Dora, a to i přestože na
vině je spíše patriarchální společnost, která ženy uzavírá do domácí sféry a pokud jsou
z nižších vrstev, odsuzuje je k vykonávání fyzické práce.

1.2 Politika lokace a teoretická východiska
Koncept politiky lokace upozorňuje na fakt, že vědecké teorie nejsou objektivní
a nemají absolutní platnost, neboť jsou (stejně jako ti, kteří je vytvářejí) součástí
společnosti. Jinými slovy: „Vědci a vědkyně nejsou elitou uzavřenou ve své slonovinové
věži bádání, ale jsou již vždy součástí společenského přediva, které utváří to, jak se dívají
na svět a jak vytvářejí znalost.“1
Jako první s pojmem politiky lokace přišla Adrienne Rich, která ve své práci Notes
Toward a Politics of Location ([1984] 2003) upozorňuje na to, jak důležité je vždy zmínit,
kdo jsme a z jaké pozice hovoříme a ptát se, kdy, kde a za jakých podmínek je dané tvrzení
pravdivé. I já zastávám názor, že osobnost každého člověka je výsledkem historického
a politického příběhu a má vliv na jeho dílo. Situování ženského subjektu a jeho umístění
do určitých pozic a vztahů je tedy nezbytné, neboť tyto pozice a vztahy utvářejí nejen
ženský subjekt, ale i jeho dílo (Parente-Čapková 2005: 29).
Stejně jako Matonoha se ztotožňuji s feministickým pojetím vědy a s myšlenkou,
že vědec či vědkyně „není v žádném případě nějakým anonymním hlasem přicházejícím
odnikud, nýbrž konkrétním individuem s konkrétními společenskými motivacemi, cíli,
ideologickými zájmy, očekáváními a představami, politickou a osobní historií, poznávacím
zázemím atd.“ (Matonoha 2005: 31). Tímto vším je pak práce vědce či vědkyně nezbytně

1

Národní kontaktní centrum – ženy a věda. Newsletter [online]. 2012. Praha: Národní kontaktní centrum –
ženy a věda [cit. 18.4. 2013]. Dostupné z: http://www.zenyaveda.cz/files/nl-cerven-2012.pdf
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ovlivněna a je třeba to brát v potaz a nikoliv výsledky bádání prezentovat jako nestranné
a objektivní.
Ve své diplomové práci tedy nabízím pouze jeden z možných úhlů pohledů na dva
z Havlíčkových románů, aniž bych se domnívala, že mé interpretace děl jsou jediné
správné či jediné možné. Má práce vznikla díky (a současně je i limitována tím), že jsem
studentkou genderových studií, bývalou studentkou literatury, heterosexuální bílou ženou,
občankou demokratické země žijící v tomto století, příslušnicí národnostní většiny… Mé
interpretace Havlíčkových děl jsou limitovány např. množstvím mých vědomostí
či výběrem sekundární literatury použité k analýze. Zásadní vliv na můj výklad textů mělo
mé studium genderových studií, díky kterému např. mnohá rozhodnutí hrdinek vnímám
spíše jako ovlivněná normami patriarchální společnosti než způsobená vlastními niternými
touhami.
Ve své práci také odlišuji pohlaví (jako biologickou danost, soubor fyziologických,
hormonálních a anatomických odlišností mezi ženami a muži) a gender (jako sociální
kategorii) (Zábrodská 2009: 24) a zabývám se především genderem, kterým „označujeme
kulturní a sociální stereotypy a očekávání, které se pojí k jednotlivým pohlavím“ (Fafejta
2004: 30). Vnímám gender jako „odkaz ke kulturním předpokladům a praktikám, které
ovládají sociální konstruování mužů, žen a jejich sociálních vztahů“ (Barker 2006: 57).
Nejsem tedy zastánkyní esencialistických pozic, ale vycházím z konstruktivismu,
jak o něm hovoří např. Barker (2006: 92). Kategorie a jevy nesoucí význam (např.
kategorie muže a ženy) jsou pro mě tedy kategoriemi konstruovanými, podmíněnými
sociálním, kulturním, politickým etnickým a dalším kontextem a nikoliv kategoriemi
pevně danými, přirozenými a neměnnými. Jednotlivé postavy v dílech tedy vnímám jako
produkty sociální konstrukce a genderové socializace a nikoliv jako nositele a nositelky
přírodních daností. Vždy když v diplomové práci pracuji s pojmy muž a žena, nemám tím
na mysli, že by tito muži a ženy měli nějakou danou podstatu a esenci, ale spíše to, že jsou
konstrukty společnosti. V práci se tak snažím upozornit na to, že literární postavy nejsou
tím, kým jsou od přírody, ale že jejich osobnost je vytvářena v rámci společnosti, ve které
žijí a jejíž normy na ně působí.
Ačkoli tedy ve své práci používám kategorii ženy i muže, plně si uvědomuji,
že mezi jednotlivými ženami i muži existují rozdíly a že používání těchto kategorií má svá
úskalí. Používání těchto kategorií může vést ke stírání rozdílů mezi jednotlivými muži
a ženami nebo k upevňování dichotomie. Tyto kategorie však používám především z toho
důvodu, aby byla má analýza vůbec možná. Jak poznamenává Barker: „Pokud (…) chceme
cokoliv říci nebo udělat, je nějaký druh strategického řezu nebo dočasné stabilizace
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významu nutný.“ (Barker 2006: 181). Hovoří-li Barker o strategickém řezu, činí tak
v souvislosti s teorií strategického esencialismu, která pochází z pera Gayatri Chakravorty
Spivak (1993).
Tato autorka je toho názoru, že (strategický) esencialismus je možné využít
v politickém boji podrobených s mocí, neboť podrobeným skupinám umožňuje sjednotit se
a spojit se dohromady (Parente-Čapková 2005: 28). Strategický esencialismus lze vnímat
jako vědomou, reflektovanou pozici, kdy si jedinec uvědomuje, že neexistují žádné
esenciální a jednotné identity (tedy např. kategorie ženy), které by byly trvalé, avšak
v praxi jedná tak, jako kdyby existovaly, a to především z toho důvodu, aby byla možná
(politická) změna (Barker 2006: 181).
Problémem strategického esencialismu je však mimo jiné to, že vytváří navenek
homogenní skupinu a zastírá rozdíly. Přestože tedy ve své práci vnímám ženy především
a primárně jako osoby utlačované patriarchátem, a toto jejich ujařmení považuji za něco,
co je jim všem společné, ve skutečnosti si moc dobře uvědomuji, že identita žen je závislá
i na mnoha dalších faktorech. Životy žen ovlivňuje nejen patriarchální nadvláda, ale
např. i jejich věk nebo sociální postavení. V těchto konkrétních momentech tedy
upozorňuji na to, že je nezbytné nezapomínat i na tzv. intersekcionalitu. Tu lze vnímat jako
označení pro křížení nerovností – genderových, rasových, etnických, kulturních,
politických, sociálních, třídních, zdravotních či souvisejících se sexuální orientací a jiných
(Knotková-Čapková et al. 2010: 9).
Patriarchální utlačování žen se však v souvislosti se ženami zobrazenými
v Havlíčkových románech Helimadoe a Petrolejové lampy zdá být nejvíce viditelné. 2
Kilián má moc nad svou manželkou a nad Štěpkou, Hanzelín nad svými dcerami a Emilův
otec nejen nad svou manželkou, ale i nad svým dospívajícím synem.

2

Co se týče pojetí patriarchátu, ztotožňuji se s jeho definicí od Kate Millett, ve které tato autorka píše, že:
„Patriarchální vláda je chápána jako instituce, pomocí které ženskou polovinu populace ovládá druhá,
mužská polovina, při dodržování dvojího principu patriarchátu: muž bude ovládat ženu, starší muž
mladšího.“ (Millett [1949] 1998: 74).
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1.3 Problematika literárního kánonu a reality zobrazené v literárních
dílech
Knihy Jaroslava Havlíčka (1896-1943) lze označit za díla, se kterými se studenti
a studentky seznamují během výuky českého jazyka a literatury na střední škole
prostřednictvím učebnic (např. Sochrová 2008) či čítanek (např. Sochrová 2007).
Havlíčkova díla jsou tedy součástí literárního kánonu, který můžeme označit za soubor děl
reprezentujících konkrétní kulturu určité země a vyjadřující a udržující její estetické
i etické hodnoty (Knotková-Čapková et. al. 2010:11). Avšak jak poznamenává např.
Robinson, literární kánon je androcentrický, neboť jeho součástí jsou většinou díla psaná
muži, zatímco ta napsaná ženami a vyjadřující ženskou zkušenost chybí (Robinson
2006: 247).
Reprezentace mužů i žen, které se vyskytují v literárních dílech, pak pocházejí
z pera mužů nebo z pera žen socializovaných a píšících v patriarchální společnosti.
Dochází tak k mytizaci žen (jejich od skutečnosti velmi odlišného zobrazování) a tomu,
že ženy samotné se ztotožňují se zkreslenými mužskými reprezentacemi (Morris
2000: 26-27).
Avšak ani díla napsaná ženskými autorkami, nemusí nezbytně vyjadřovat ženskou
zkušenost, pohled a hodnoty. To je způsobeno tím, že patriarchální kultura je natolik silná,
že dokáže ženy, které v ní žijí a jsou v ní socializovány, přimět k tomu, aby přijaly mužský
pohled na svět a ve svých dílech ho pak prezentovaly (Morris 2000: 12). Slovy Bourdieho
tak dochází k symbolickému násilí, kdy ženy nejsou schopny myslet, vnímat a psát na
základě vlastního hodnot, ale podvolují se představám a hodnotám patriarchálním
(Bourdieu 2000: 34-40).
Judith Fetterley k této problematice uvádí, že realita zobrazená v dílech je mužská
(muži zkreslená), a že se jedná o androcentrický pohled na svět. Podle Fetterley tedy
literatura zobrazuje pouze jednu realitu a tu prezentuje jako univerzální. Kdokoliv chce číst
díla patřící do literárního kánonu, musí se identifikovat jako muž. Ženy čtenářky
v literárním kánonu zpodobnění své zkušenosti nenacházejí a stávají se tak bezmocnými.
Pokud přesto chtějí číst, musí číst proti samé podstatě textu (Fetterley 1978).
Stejně jako Fetterley, i já zastávám názor, že literatura je politická, v tom smyslu,
že v ní nejsou obsaženy univerzální pravdy, ale spíše to, co slouží zájmům těch, kteří ji
píší. Toto však nemusí být na první pohled zřejmé, a proto se ve své práci pokouším
ukázat, jak literární texty fungují v neprospěch žen. Havlíčkovy texty např. čtenářům

8

a čtenářkám předkládají reprezentace aktivních žen, které jsou za své jednání trestány
a odsuzovány společností.
Jak píše Fetterley, literatura reflektuje mocenské vztahy, ze kterých nelze žádný
diskurz (ani ten literární) vyvázat a může se tak podílet na vytváření významů a hodnot,
které odsuzují ženy a další osoby, kterým je přiznána omezená míra moci, k nerovnosti
(Fetterley 1978). Díla, která jsou součástí literárního kánonu, jsou bezpochyby hojně čtena
a poté jsou předávána (spolu s hodnotami, které vyjadřují) dalším generacím a s nimi je
předávána i nerovnost (srov. Morris 2000: 19).
Jak dále v této souvislosti a s odkazem na poststrukturalistické myšlení
poznamenává Morris, literatura nemůže realitu pouze odrážet, protože jazyk, kterým
hovoří, je vždy součástí hodnotových systému (Morris 2000: 7). Morris upozorňuje i na to,
že: „Jakmile si uvědomíme, že naše vnímání skutečnosti z velké části utvářejí znakové
systémy, z nichž nejdůležitější je jazyk, je jasné, že rozlišené mezi literaturou chápanou
jako systém znaků a životem je mnohem složitější, než se zdálo, a že hranice mezi nimi
mohou být snadno prostupné a mohou umožňovat jejich vzájemné působení
a ovlivňování.“ (Morris 2000: 19). Čtenáři a čtenářky tak mohou být ovlivňováni/y tím, co
čtou a přijímat hodnoty obsažené v dílech za své, aniž by si uvědomovali/y, že se jedná
o hodnoty patriarchátu mnohdy působící v jejich neprospěch. Ve své práci se proto snažím
kriticky pohlížet na to, co text říká a na to, co je v něm implicitně obsaženo.
Literární díla a reprezentace sice nejsou imitací reality, ale rozhodně nějakým
způsobem ke světu, ve kterém žijeme, odkazují a také ho spoluvytvářejí (Bílek 2003: 263).
Podle Halla věci ve světě nemají význam samy o sobě, ale získávají ho díky sociálním
aktérům a aktérkám, kteří a které ho konstruují pomocí pojmových systémů své kultury
(Hall 1997: 25). Vycházíme-li z poststrukturalistických premis a z východisek kulturálních
studií, můžeme říci, že literatura není mimesis a že kultura, ve které literatura vzniká, není
jen příčinou jejího vzniku, ale také jejím účinkem (srov. Barker 2006: 172-173).
Společnost ovlivňuje, jaké reprezentace světa se vyskytnou v literárních dílech a co a jak
v nich bude zaznamenáno. Tyto reprezentace pak zpětně ovlivňují společnost.
Čtenáři a čtenářky tedy mohou být ovlivněni/y (a bezpochyby jsou) Havlíčkovými
texty, které jsou součástí literárního kánonu. V důsledku toho mohou např. tresty pro ženy
za porušení genderového řádu považovat za správné a zasloužené, neboť jsou tak
prezentovány v textech. Ve chvíli, kdy nějaký člen či členka společnosti bude psát literární
dílo, je možné, že v něm bude reprodukovat tytéž nerovnosti, které díky četbě předchozího
textu přejal a které si internalizoval.
9

Čtenářské interpretace děl jsou bezpochyby ovlivněny tím, v jakém prostředí byli
čtenáři a čtenářky socializováni, v jakém světě se pohybují, co znají a s čím mají
zkušenost. Kolodny zmiňuje, že jak čtenáři a čtenářky, tak texty jsou neustále tvořeni/y
a přetvářeni/y, přičemž čtenáři či čtenářky jsou formováni/y společenskými konvencemi,
předpoklady, místem a časem. Text je pak vytvářen v pobíhajících společenských
procesech interakce, a proto nemá žádné pevně dané významy (Kolodny 1980).
Bílek poznamenává (byť poněkud genderově nekorektně, když používá
generického maskulina), že: „recipient přistupuje k relativně uzavřenému, ucelenému
textovému „světu“ a při jeho re-konstrukci má tendenci opřít se o to, čemu se tento „svět“
podobá – ať už z repertoáru již známých textů, fikčních světů, ale i z repertoáru životních
situací, pocitů, osudů, tedy z repertoáru světa bytí a našeho zkušenostního vztahu k němu“
(Bílek 2003: 263 in Teclová 2011: 25). Interpretace čtenářů a čtenářek textu se tak do jisté
míry odvíjejí i od toho, co vědí o světě, ve kterém žijí nebo co vědí o tom, ve kterém žijí
románové postavy.
Havlíčkova díla tak lze číst jak s odkazem na obecně platné genderové normy ve
společnosti, tak s odkazem na striktnější a přísnější (především pro ženy) normy platné
v 19. století. Ke čtení Petrolejových lamp a Helimadoe vzhledem k prvnímu zmíněnému
mi pomohla zejména publikace Knotkové-Čapkové a dalších Tváří v tvář (2010), dílo
Literatura a feminismus (2000) od Pam Morris a díla autorů a autorek zabývající
se otázkou moci, genderu, postavením mužů a žen ve společnosti atd. Jednalo se např.
o texty těchto autorů: Bourdieu (2000), Foucault ([1975] 2000, [1976] 1999), Naomi Wolf
([1991] 2000). Uvádět zde kompletní seznam autorů a autorek, jejichž myšlenky
a koncepty jsem během psaní práce využila, bohužel není možné, a proto je kompletní
seznam použité literatury uveden na konci práce.
K tomu, abych mohla ukázat, jak se do Havlíčkových děl promítají dobové normy
chování a pravidla, mi dopomohla především kniha Mileny Lenderové K hříchu
i k modlitbě: žena v minulém století (1999), která detailně popisuje život a postavení žen
v 19. století čí dílo Ute Frevert Frauen-Geschichte. Zwischen bürgerlicher Verbesserung
und Neuer Weiblichkeit (1986).
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1.4 Feministická kritika
Feminismus není jednotnou školou, ale spíše otvírá prostor pro diskuzi na témata,
která se týkají života žen. Jarkovská píše, že: „Feminismus nelze považovat za homogenní
hnutí. Mnohé autorky a autoři hovoří proto raději o feminismech než o feminismu.
Společné všem feminismům je především téma – zabývají se postavením žen ve společnosti,
rozdílné jsou pohledy na většinu otázek okolo tohoto společného tématu (…).“ (Jarkovská
2004: 23).
Důležité je uvědomit si, že na rozdíl od jiných akademických disciplín, které
se prezentují jako apolitické (přestože nejsou), feminismus se ke své političnosti hrdě hlásí
a usiluje o změnu společnosti v takovou společnost, ve které si všichni budou rovni.
K tomu, aby toto dokázal, musí působit na všech frontách a jednou z těchto front je
i literatura (srov. Eagleton 2005: 276).
Pro feminismus je podstatná i otázka předávání hodnot a potenciál reprodukce
nerovností skrze literaturu. Podle Cullera měl „[f]eminismus se svými mnohočetnými
projekty […] vliv na zevrubnou transformaci literárního vzdělání ve Spojených státech
a v Británii, neboť rozšířil literární kánon a představil řadu nových témat.“ (Culler
2002: 138). Morris píše, že o tuto transformaci se přičinila především feministická kritika,
která se stala uznávanou metodou na konci 60. let a která už nepředpokládala, že
univerzálním čtenářem je muž (Morris 2000: 49).
Feministické autorky začaly klást důraz na to, aby se recipienti a recipientky děl
stali čtenáři a čtenářkami, kteří/ré si budou vědomi/y toho, že i text je ideologicky
a patriarchálně zatížen a dokázali/y v textech vytvářet protichůdná vypravěčská stanoviska
(Morris 2000: 43). Úsilím feministické kritiky však nebylo jen rozšíření literárních
interpretací, ale i „změna světa“. Feministická kritika se stala praxí a politickou aktivitou,
která se pomocí interpretace literatury a ukazování toho, jak na čtenáře a čtenářky literatura
působí a k čemu je interpeluje, snažila o změny. Jejím cílem bylo poskytnout jedincům
povědomí o feministickém čtení a vytvořit tak společenství feministických čtenářů
a čtenářek a autorů a autorek (Schweickart 1986: 39). Eagleton dodává, že feministická
kritika neusilovala jen o úplnější popis literatury, ale chtěla literární díla probírat tak, aby
„prohloubila, obohatila a rozšířila život“, a tím tak proměnila genderově rozdělenou
společnost (Eagleton 2005: 277).
Robinson poznamenává, že v rámci feministické kritiky existují dva možné
přístupy k literárním textům, přičemž první z nich klade důraz na alternativní čtení
tradičních textů, které jsou součástí kánonu a na reinterpretaci ženských postav, jejich
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motivací atd. a druhý přístup se soustředí na zařazení děl psaných ženami do literárního
kánonu 3 (Robinson 2006: 247). Pro mou diplomovou práci je relevantní přístup první,
protože se snažím především o subverzivní čtení textů mužského autora, o osvětlení toho,
co hrdiny a hrdinky ve skutečnosti vedlo k jejich činům, ovlivnilo jejich sny a touhy či celé
životy.
Oba výše zmíněné přístupy však mají svá úskalí. První z přístupů, který Robinson
(2006: 247) uvádí (a tedy ten, který jsem se rozhodla použít ve své práci) nazývá Elaine
Showalter feministickým čtením. Za jeho hlavní úkol pak Showalter považuje
reinterpretaci beletristických a kritických textů psaných muži a zkoumání obrazů
a stereotypů žen v literatuře. Nevýhodu tohoto přístupu lze spatřovat v tom, že tento
přístup nikterak nenapomáhá poznat, co ženy cítily, ale ukazuje pouze to, jak muži ženy
viděli, jaké si je přáli mít či jaké jejich chování považovali za přípustné. V konečném
důsledku tak můžeme říci, že díla napsaná muži vypovídají spíše o mužích, o jejich
představách a hodnotách (a o hodnotách společnosti, ve které žijí) než o ženách (Showalter
[1979] 1998: 211). Toto částečně platí i o Havlíčkových dílech, z nichž se např.
o sexuálních touhách žen nedozvídáme vůbec nic (nevíme, zda ženy vůbec nějaké touhy
měly, či nikoliv), zato o mužích se můžeme dočíst, že preferovali sňatek s ženami, které
doposud nepřišly o panenství, a o společnosti je např. řečeno, že v ní v sexuálních otázkách
platila rozdílná pravidla pro ženy a muže (dvojí sexuální morálka).
Existuje však ještě další omezení feministického čtení, které vyvstává během
samotného procesu interpretace textu. Jedinec, jenž dílo interpretuje a snaží se o jeho
alternativní výklad, je totiž vždy jedincem žijícím v konkrétním prostředí a tímto
prostředím nezbytně ovlivněný. Tento fakt má nepochybně význam i na finální podobu
reinterpretovaného textu. Proto je důležité provádět politiku lokace (Rich [1984] 2003)
a vždy si uvědomovat svou pozici ve světě nebo pozici toho, kdo interpretuje.
Taktéž v případě druhého přístupu, který Showalter nazývá gynokritikou, vznikají
problémy, neboť: „programem gynokritiky [je] vystavět ženský rámec pro analýzu
3

Avšak ohledně zařazení ženských děl do literárního kánonu vzniká mnoho otázek. Jsou literární díla
napsaná ženami zařazována do literárního kánonu kvůli své skutečné hodnotě nebo spíše kvůli tomu, že byla
napsána ženami a do kánonu je třeba doplnit právě texty od autorek? Není zařazování ženských děl do
literárního kánonu jen snahou poskytnout ženám zastoupení v kánonu, a to bez ohledu na kvalitu jejich děl?
Neměli bychom raději literární kánon zrušit úplně či vymyslet vlastní ženský kánon? A nebyla by pak jen
jedna hierarchie nahrazena druhou a nebyl by ženský kánon považován za horší a méně hodnotnější než ten
mužský? (srov. Culler 2002: 57).
Ženský literární kánon by patrně jako méně hodnotný než ten mužský vnímán byl, a to už jen z toho
důvodu, že vše, co je v naší společnosti spojováno se ženami, je automaticky hodnoceno jako to horší (srov.
Janošová 2008: 18). Proto osobně za přínosnější než vytváření nového kánonu či zařazování ženských textů
do toho stávajícího, považuji reinterpretaci děl napsaných muži, jejich subverzivní čtení a ukázání
pravdivějšího obrazu žen, které jsou v dílech zobrazeny.
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literatury psané ženami a místo přejímání mužských modelů a teorií vyvinout nové modely
založené na studiu ženské zkušenosti. Gynokritika začíná v momentu, kdy se osvobodíme od
lineárních absolutních konceptů mužské literární historie, přestaneme vtěsnávat ženy mezi
řádky mužské tradice a místo toho se zaměříme na náhle viděný svět ženské kultury.“
(Showalter [1979] 1998: 220).
Jak již bylo řečeno, tato diplomové práce se snaží o feministické čtení dvou románů
napsaných Jaroslavem Havlíčkem. Konkrétně považuje za důležité ukázat např. to, proč
Štěpka tak zoufale touží po manželství a zda to není z toho důvodu, že je to pro ni jediný
způsob, jak naplnit očekávání společnosti a přisouzenou roli manželky a matky. Stejně tak
se práce zamýšlí nad tím, zda vztah s kouzelníkem není pro Doru za stávajících podmínek
jedinou možností, jak se osvobodit z moci otce a opustit soukromou sféru. Zdá se tedy,
že díky reinterpretaci textů napsaných muži (ale nejen jimi) je možné pohlédnout na životy
hrdinů a hrdinek z jiného úhlu a třeba s ohledem na to, jaký vliv má na jejich životy
uspořádání společnosti, ve kterém se jejich příběhy odehrávají.
To, že díla autorů často vypovídají spíše o nich samotných (ve smyslu, že jsou
nevědomky ideologicky zatížena, protože muži si nejsou vědomi svého patriarchálního
privilegia) než o těch, o kterých píší (o ženách), není pouze něčím, co musí reflektovat
feministická kritika, ale na tento problém upozorňují i někteří postkoloniální autoři, včetně
např. Edvarda Saida (1978).4

4

Obecně můžeme říci, že postkoloniální studia mají v mnohém podobná východiska jako studia genderová
a osobně se domnívám, že mohou být pro feministickou kritiku v mnohém velmi inspirativní. Jak
postkoloniální, tak feministické teorie kladou důraz na společenský a historický kontext, vyznačují se
emancipačními snahami a političností (Parente-Čapková 2005: 20).
Barker píše, že „(…) postkoloniální teorie zkoumá (…) způsob, jakým byly koloniální vztahy a jejich
následky pomocí reprezentace ustanoveny. Postkoloniální teorie zkoumá postkoloniální diskurzy a jejich
pozice subjektu ve vztahu k tématům rasy, národa, subjektivity, moci, podřízenosti, hybridizace a kreolizace
(přeměny evropského jazyka).“ (Barker 2006: 149). Jedním z klíčových zájmů postkoloniálních teorií je tedy
vztah dominance-subordinace, tedy stejný vztah, který je relevantní a důležitý i pro feministickou kritiku
a genderovou analýzu děl.
Diskurz Orientu vytvořený Západem není možné považovat za pravdivý, ale je ho třeba vnímat spíše
jako diskurz vytvořený za účelem kontroly, manipulace a přizpůsobení východního světa západnímu (Said
1978). Podobně můžeme o patriarchálním diskurzu vytvořeném muži říci, že je využíván k disciplinaci
a kontrole žen. Orient i Západ jsou tedy podle Saida stejně jako muži či ženy (z hlediska konstruktivistické
teorie) pouhými konstrukty, jež nemají žádnou pevně danou podstatu a jež jsou pouze ustanoveny
mocenským diskurzem jako protiklady. Západ je charakterizován kladně, zatímco Orientu jsou přisuzovány
charakteristiky negativní, je vnímán jako jiný a jako ten druhý. Často je zobrazován jako neracionální,
infantilní, tajemný, spojený s přírodou… (Said 1978) Orient je tedy (ve vztahu k Západu) konstruován
podobně, jako je konstruována žena (ve vztahu k muži).
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2 Teoreticko metodologická část
2.1 Vzdorné čtení, reading as a woman a čtení opoziční
Teorie a metodologii od sebe nelze v literární vědě oddělit a na rozdíl
od sociologických výzkumů, je v literární vědě velmi obtížné vymezit pouze metody jako
takové. Literární věda po dlouhou dobu pracovala se zásadou close reading, kterou zavedla
literárněvědná škola známá pod názvem Nová kritika (New Criticism). Close reading
(někdy nahrazovaný českými ekvivalenty pečlivé či pozorné čtení) je pojem používaný
pro imanentní analýzu textu, při které si čtenář či čtenářka všímá jeho detailů a nikoliv
např. kontextu jeho vzniku, osoby autora či autorky atd. (Culler 2002: 59).
Culler píše, že kulturní studia, zabývající se mimo jiné také analýzou textů, byla
od zásady close reading osvobozena. Doslova uvádí: „Kulturní studia osvobozená
od zásady, která po dlouhou dobu vládla literární vědě - že hlavní sférou zájmu je
distinktivní komplexita jednotlivých děl —, by se mohla snadno stát jakousi nekvantitativní
sociologií a přistupovat k dílům jako k instancím či symptomům čehokoli jiného než toho,
čím jsou sama o sobě zajímavá, a podléhat dalším pokušením.“ (Culler 2002: 59). Jinými
slovy, kulturním studiím bylo dovoleno přistupovat k textům z poněkud odlišné pozice,
provádět jejich sociopolitickou analýzu a nezaměřovat se pouze na text samotný. Já ve své
práci budu k textům přistupovat podobně a nebudu se držet pouze textů samotných, ale
budu brát v potaz i kontext a uspořádání společnosti v době, o které texty vypovídají
či v které byla napsána, neboť jsem toho názoru, že text a sociální prostředí se navzájem
ovlivňují a působí na sebe.
Diplomová práce vychází především z feministické literární kritiky. Za její metody
(přístupy k literárnímu textu) lze považovat „vzdorné čtení“ (Fetterley 1978) a „reading as
a woman“ (Culler 1991). Jako vzdorné čtení („resisting reading“) bývá označována
metoda, která umožňuje odlišný způsob čtení textů a „rozkrývání sexistických schémat,
která zastírají potřebu patriarchálního řádu udržet věci, jež by jej mohly subvertovat,
mimo sféru vědomí a jazyka co možná největšího počtu žen a mužů“ (Knotková-Čapková
et. al. 2010: 13).
Jako první tuto metodu ve své knize The Resisting Reader (1978) představila Judith
Fetterley, která považovala za nepřípustné, aby byly ženy neustále nuceny přijímat mužský
úhel pohledu na díla a aby se neustále musely ztotožňovat s mužskými estetickými
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i mravními hodnotami. Upozorňovala na to, že v dílech, která napsali muži, ztělesňují ženy
jinakost (na kterou se váže méněcennost).
Na ženu jako tu druhou, a ve vztahu k muži představující jinakost, upozornila už
Simone de Beauvoir ve svém známém díle s příznačným názvem Druhé pohlaví
([1949]1966). V tomto díle Beauvoir píše o tom, že ženy jsou skupinou těch druhých, jsou
podřízené a vyloučené ze skupiny majoritní. Hall pak poukazuje na to, že právě proti
takovýmto vyloučeným skupinám bývá obvykle nasměrována moc a právě na členy
a členky takovýchto skupin bývá nahlíženo stereotypně a jsou jim přisuzovány negativní
charakteristiky (Hall 1997: 258 in Teclová 2011: 10). Dále Hall poznamenává,
že stereotypizace rozvinula strategii rozdělení a odlišuje normální a akceptovatelné
od abnormálního a neakceptovatelného. (Hall 1997: 259 in Teclová 2011: 10). To, že muž
je normou, žena je mu podřízená a je na něm závislá, se ukazuje i v Havlíčkových dílech,
kde ženy většinou vykonávají práce, které jdou vnímány jako ty méně hodnotné a místo
aby se samy snažily dosáhnout úspěchu, podporují při dosahování úspěchu muže. Jejich
pozice je určena ve vztahu k mužům a ženy jsou tak hlavně dcerami, manželkami, případně
pak matkami.
V důsledku toho, že ženy jsou v literárních dílech ztělesněním jinakosti, Fetterley
poukázala na fakt, že texty staví čtenářky do pozice, která jim samotným škodí, neboť je
nutí identifikovat se s pohledem na sebe samé jako méněcenné. Jako vhodné se proto
ukazuje být subverzivní čtení klasických literárních děl a zpochybnění dominantních
interpretací (Fetterley 1978). Parente-Čapková vzdorné čtení označuje za „výchozí pozici
jak feministického pohledu na literaturu, tak pohledu vycházejícího z perspektivy různých
skupin marginalizovaných v rámci západní společnosti.“ (Parente-Čapková 2005: 9).
Jonathan Culler ve svém textu Reading as a Woman (1991) navrhuje něco
podobného, a to „číst jako žena“, což podle něj znamená vyhnout se čtení jako muž,
identifikovat konkrétní zkreslení mužských čtení, opravit je, číst proti samotným literárním
dílům a uplatňovat zásady vzdorného čtení (Culler 1991).
V souvislosti se subverzivním čtením je vhodné zmínit i tzv. opoziční čtení, které
ve své práci rozpracovává Stuart Hall a které hraje významnou roli především v oblasti
mediálních studií. V případě opozičního čtení dochází k situaci, kdy čtenář či čtenářka
chápou jak doslovnou, tak i konotativní rovinu sdělení vymezenou určitým diskurzem, ale
přesto sdělení dekódují opačným způsobem. Vzpírají se tak dominantnímu kódu sdělení,
záměrně u nich nedochází k preferovanému čtení (kdy je sdělení čteno z hlediska
referenčního kódu, v němž bylo kódováno), ale ke čtení alternativnímu, při kterém sdělení
získává úplně jiný obsah (Hall 2005: 54-57).
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2.2 Diskurzivní analýza
Kromě toho, že má práce vychází z feministické literární kritiky, je také určitou
kvalitativní sociologickou analýzou, a tudíž pracuje i s postupy diskurzivní analýzy. Jako
diskurzivní analýzu je ostatně možné v určitém slova smyslu označit každý rozbor textu.
Předmětem diskurzivní analýzy je diskurz 5 , který je v českých společenských
vědách spojen především s dílem Michela Foucaulta (2002). Tento autor diskurz chápe
jako způsob vypovídání o věcech, jako něco, co přiřazuje objektům a praktikám význam.
Diskurz podle něj není neutrálním médiem pro tvorbu a přenos hodnot a významů, ale
spíše tyto hodnoty a významy sám vytváří (Barker 2006: 41). Dále lze říci,
že: „Foucaultův přístup je jednoznačně historický – trvá na tom, že významy se v jazyce
vyvíjejí a generují za specifických materiálních a historických podmínek. (…) Foucault se
pokouší rozpoznat historické okolnosti a určující pravidla vzniku usměrňovaných způsobů
vyjadřování se o věcech, které nazývá diskurs.“ (Barker 2006: 41-42).
Stejným způsobem jako Foucault budu ve své práci diskurz pojímat i já. Zaměřím
se tedy na způsob, jakým Jaroslav Havlíček o jednotlivých věcech vypovídá s ohledem
na specifické podmínky a okolnosti, za kterých jeho texty vznikly. Budu považovat
Havlíčkovy texty za těmito podmínkami ovlivněné a zároveň za něco, co tyto podmínky
ovlivňuje.
Norman Fairclough píše, že analýza textů může přispět nejenom k pochopení
mocenských vztahů a ideologických procesů přítomných v diskurzu, ale uvádí i to,
že diskurz se skládá ze tří komponent: z textu, interakce a sociálního kontextu (Fairclough
2001: 91). Podle Kynčlové „Fairclough předpokládá, že mezi vlastnostmi textu, způsoby,
jimiž je komponován a interpretován, a uspořádá(vá)ním společnosti existují významné
souvislosti. Tyto souvislosti jsou předmětem výzkumu KDA [kritické diskurzivní analýzy].“
(Kynčlová 2006: 51). I já se tedy v diplomové práci zaměřím nejen na samotné texty, ale
pokusím se ukázat i jakou souvislost mají s uspořádáním společnosti a jak je toto
uspořádání ovlivňuje.
Přestože, jak uvádí Zábrodská, existuje mnoho typů diskurzivních analýz, jedná se
ve všech případech o „kritickou a politicky angažovanou analýzu sociálních textů.“
(Zábrodská 2009: 47). Podle Zábrodské „[d]iskurzivní analýza umožňuje zkoumat, jak je

5

Zájem o diskurz (obrat k diskurzu) lze v mnoha sociálních a humanitních disciplínách pozorovat od počátku
osmdesátých let 20. století. Právě pro toto období je charakteristická snaha o analýzu jazykových prostředků
utvářejících, reprodukujících a transformujících realitu a vznik diskurzivní analýzy „jako heterogenní oblasti
diskursivně orientovaného výzkumu rozvíjejícího se v oborech jako lingvistika, sociální psychologie,
sociologie, politologie, literární věda a další.“ (Zábrodská 2009: 41).

16

psychická/sociální realita utvářena, sjednávána, reprodukována nebo transformována
v jazyce a jiných znakových systémech.“ (Zábrodská 2009: 13).
Já jsem se pro účely své práce rozhodla využít poststrukturální diskurzivní analýzu,
která si spíše vybírá určitou část z celku a o té podrobněji hovoří, než že by usilovala
o analýzu všech elementů textu a vytvářela celistvé interpretace (McKee 2003). Ve své
diplomové práci tedy neanalyzuji všechny aspekty (téměř úplně opomíjím např. jazykovou
rovinu), ale zaměřuji se především na problematiku genderu, genderových a s nimi
spojených mocenských vztahů.
Zábrodská v souvislosti s poststrukturální analýzou uvádí, že se, stejně jako analýza
kritická, zabývá i širším socio-politickým kontextem, a když zkoumá propojení jazyka,
diskurzu a moci, v mnohém se inspiruje Foucaultovými pracemi (Zábrodská 2009: 68-69).
Za důležitou součást poststrukrurální diskurzivní analýzy lze také považovat identifikaci
a dekonstrukci binárních opozic 6 , na kterých je text vystavěn (Zábrodská 2009: 77).
V mém případě se jedná především o dekonstrukci mužské/ženské, soukromé/veřejné,
moc/bezmoc.

6

Charakteristické pro binární opozice je, že jeden z prvků je vždy více ceněný a hodnocený než prvek druhý.
„Úkolem (dekonstruktivistické) literární vědy je odhalovat tyto rozpory a ambivalence a analyzovat způsob,
jakým text potlačuje a zároveň produkuje jinakost.“ (Parente-Čapková 2005: 19).
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2.3 Poststrukturalismus
Jelikož jsem se rozhodla využít poststrukturální diskurzivní analýzy, považuji
za vhodné alespoň stručně se zmínit o poststrukturalismu, jehož teorie, které se mimo jiné
zabývají vztahem mezi subjektem, věděním a mocí, byly pro mě při psaní práce v mnohém
podnětné.
Obecně: „Poststrukturalismus opouští pátrání po základu, stabilním významu,
univerzálních pravdách a „směřování“ dějin. Pravda se nenalézá, ale vyrábí a identity
jsou diskursivní konstrukce.“ (Zábrodská 2009: 155). Poststrukturalismus je různorodá
skupina teoretických koncepcí různých autorů, já jsem se však ve své práci rozhodla využít
především koncepcí Michela Foucaulta, který se hodně zabývá otázkou moci.
Zábrodská v této souvislosti píše, že „[p]ředevším v návaznosti na práce Michela
Foucaulta poststrukturalismus chápe subjekt nikoliv jako autentický a plně vědomý zdroj
vědění o světě, ale jako výsledek rozmanitých technik disciplinační moci, která jej utváří
a kterou subjekt dále reprodukuje (ale také přetváří) ve svých aktech“ (Zábrodská
2009: 12).
Přínosem tzv. poststrukturálního feminismu bylo, že poukázal na to, že kategorie
ženy není koherentní kategorií, nýbrž kategorií, která se protíná s takovými osami identit,
jako jsou např. věk, sexuální orientace, národnost a další. V důsledku této provázanosti je
tedy téměř nemožné definovat přesně, co to znamená být ženou (Zábrodská 2009:27).
Ani pro identitu postav v Havlíčkových dílech není důležitá pouze kategorie
genderu, ale také např. kategorie třídy či to, že postavy žijí v přísně patriarchální
společnosti, je jim přisouzen pobyt v určité sféře atd. Ženy jsou svou genderovou identitou
(a na ni navázanými genderovými pravidly) omezovány, a to zejména co se týče
(sexuálních) styků s muži či svobodného rozhodování. Vyžaduje se od nich, aby se
provdaly a staly matkami. Především životy žen jsou tedy ovlivňovány a utvářeny
nejrůznějšími disciplinačními technikami, přičemž tyto techniky ženy ve svém jednání dále
reprodukují.
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3 Analýza děl Helimadoe a Petrolejové lampy
3.1 Moc a patriarchální uspořádání společnosti
Josef Rumler ve své monografii Epik Jaroslav Havlíček (1973) uvádí, že Jaroslav
Havlíček „[p]atří k oněm meziválečným vynikajícím talentům, kteří, různí východiskem
i typem, naplnili naši literaturu bohatým odkazem“ (Rumler 1973: 10). Představit si
genderovou analýzu literárních děl tohoto autora bez analýzy moci a mocenských vztahů je
zcela nemožné, neboť otázka moci je jedním z klíčových rozměrů genderu a gender je
vždy svázán s mocí (srov. Renzetti, Curran 2003: 23). Příběhy literárních postav jsou
nepochybně ovlivněny (nejen) jejich genderovou identitou, tím, jak velkou mocí disponují
ale i tím, v jaké společnosti a době žijí a jaká společenská pravidla jsou nuceny
respektovat.
Autorem, který ve svých dílech hojně tematizoval otázku moci, je Michel Foucault.
Sara Mills o jeho díle píše, že ačkoliv je Foucaultova teorie diskurzu a analýza moci
poněkud genderově slepá, přesto: „našla (…) široké využití ve feministické teorii. Teorie
diskursu se (…) projevila obzvláště nosná díky svému teoretickému uchopení moci.“ (Mills
2007: 277-278).
Foucault tvrdí, že moc je nejen omezující, ale má i svou produktivní stránku, neboť
je zásadní pro formování a utváření subjektů. Moc tedy utváří jedince, konstituje je
a prostupuje jimi. Jedinci jsou ovlivňováni mocenskými vztahy a jednají na základě
všeobecně uznávaných a přijímaných norem (Foucault 2005: 42). Butler v návaznosti na
Foucaulta, avšak již s citlivostí k otázkám genderu, poznamenává, že genderová identita
jedince je utvářena povinnou „citací“ genderových norem, které díky tomu, že jsou
jedincem přijaty, umožňují zformování subjektu (Butler 1993: 21-24). Můžeme tak říci, že
všechny hlavní i vedlejší postavy v Havlíčkových dílech se stávají tím, kým jsou, kvůli (ale
i díky) moci, která je omezuje, ale i formuje. Např. Hanzelínovy dcery v Helimadoe jsou
kvůli (díky) moci otce i pravidel společnosti ženami v domácnosti vykonávajícími domácí
práce a nikoliv např. studentkami připravujícími se na budoucí prestižní povolání.
S osvícenstvím podle Foucaulta dochází ke změně charakteru politické moci
(Foucault [1975] 2000: 278). Zatímco dříve to byl panovník, kdo měl ve svých rukou
fyzickou moc a trestal silou, nyní se objevuje nová forma moci, která působí na jiném
principu. Tato moc není v jednom místě (tak jako dříve v rukou panovníka), ale vychází
shora i zdola, je všudypřítomná a anonymní. Aby Foucault ukázal charakter nové formy
moci, která je soustavná, anonymní a všeprostupující, používá metaforu vězení (s věží
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uprostřed, ze které pozorovatel vězně vidí, avšak on sám se pro ně stává neviditelným).
Uvádí, že: „Dispozitiv panoptika organizuje prostorové jednotky, které umožňují bez
ustání vidět a okamžitě rozeznávat. Převrací zkrátka princip žaláře; nebo spíše jeho tři
funkce – uzavřít, zbavit světla, skrýt – zachovává jen tu první a potlačuje druhé dvě. Plné
světlo a pohled dozorce uzavírají lépe než temnota, která koneckonců ochraňuje.
Viditelnost je past.“ (Foucault [1975] 2000: 281). Jedinci kvůli této moci mají dojem,
že jsou pod neustálou kontrolou, ale přitom jsou to i oni, kdo kontroluje ostatní a dokonce
i sám sebe. Toto je asi nejvíce viditelné v díle Helimadoe u Hanzelínových dcer, které
neustále pracují, i když otec není přítomen v domě a přímo je tedy nesleduje. Ony však
mají pocit, že jsou sledovány neustále.7
Každý jedinec tedy získává právo se na moci podílet, avšak ne všichni mají přístup
k moci stejný. Těmi, kdo ho mají snazší, jsou v patriarchální společnosti muži. V jednom
z prvních pokusů o důslednou analýzu patriarchátu s názvem Sexuální politika ([1949]
1998) se můžeme dočíst, že nejmocnější ideologií doby je dominance jednoho pohlaví nad
druhým (Millett [1949] 1998: 74). Kate Millett v tomto díle dále píše, že: „Patriarchální
vláda je chápána jako instituce, pomocí které ženskou polovinu populace ovládá druhá,
mužská polovina, při dodržování dvojího principu patriarchátu: muž bude ovládat ženu,
starší muž mladšího.“ (Millett [1949] 1998: 74). Tato hierarchie je ostatně patrná i
v Havlíčkových dílech, neboť Kilián má v Petrolejových lampách moc nad svou
manželkou, doktor Hanzelín má v díle Helimadoe moc nad svými dcerami, Emilův otec
nad svým synem atd. (podrobněji o těchto vztazích v dalších podkapitolách).
To, že patriarchát je nejen vláda mužů nad ženami, ale i starších mužů nad
mladšími, poznamenává i Havelková, která píše, že patriarchální uspořádání společnosti je
nějakým způsobem výhodné pro všechny muže a nějakým způsobem na něj muži také
doplácejí (Havelková 2004: 178). Muži jsou „vládci“ a „[m]usí se „vládnutí“ věnovat,
udržovat status quo, musí být povinně úspěšní a neustále to demonstrovat, povinně
soutěžit“ (Havelková, 2004: 179). Muži zároveň usilují o to, aby se stali lepšími a přiblížili
se ideálu maskulinity.8
Muži mají ve společnosti nejen moc, ale jsou také vnímáni jako ti významnější.
Jejich aktivita je obvykle považována za hodnotnější než aktivita ženská (Janošová
2008: 18). Simone de Beauvoir ve svém díle Druhé pohlaví ([1949] 1966) upozorňuje
jednak na fakt, že nadřazenost mužů nad ženami není daná biologicky, ale spíše sociálně,
a jednak na to, že žena je konstruována v protikladu k muži jako „jiná“, méněcenná a jsou
7
8

Více viz podkapitola 3.1.2.
O Connellově konceptu hegemonní maskulinity více v podkapitole 3.11.
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jí připsány např. vlastnosti jako pasivita, nenásilnost, malichernost (Beauvoir [1949] 1966:
319). Jinými slovy podle Beauvouir nadřazenost nevyplývá z pohlaví jedince (souboru
fyziologických, hormonálních a anatomických odlišností mezi ženami a muži), ale spíše
z jeho genderu, který je sociální kategorií (Zábrodská 2009: 24). Zatímco muž podle
Beauvoir ve společnosti vystupuje jako Absolutno (má schopnost transcendence), žena je
vnímána ve vztahu k němu (je uvězněna v imanenci) a dostává svůj tvar teprve ve vztahu
k němu (Beauvoir [1949] 1966: 109-115). Toto je v Havlíčkových dílech nejvíce patrné na
společenském imperativu, který ženám přikazuje vdát se.9
Antropoložka Sherry Ortner pak upozorňuje na to, že kulturou konstruovaná
druhořadost ženy je důsledkem toho, že žena je spojována s přírodou, a to i přestože
ve skutečnosti není přírodě o nic bližší nebo vzdálenější než muž. Navíc to, že je žena
součástí kultury, lze doložit už jen samotným faktem, že žena akceptuje vlastní podcenění,
které je sice považováno za samozřejmost a spojováno s biologickými rozdíly, ale je
ustanoveno kulturně (Ortner [1974] 1998: 89–114).
Ženy se tedy na svém podřízeném postavení samy podílejí. Bourdieu v této
souvislosti mluví o tzv. symbolickém násilí, tedy o tom, že ženy zkrátka nemohou jinak
než nadvládu mužů uznávat. S ohledem na epistemologické limity, ženy myslí a vnímají na
základě mužských kategorií, protože jiné nemají k dispozici, a tak se vlastně mužům
podřizují, aniž by si to uvědomovaly (Bourdieu 2000: 34-40). Podle Bourdieuho vnímají
ženy i muži dělení podle pohlaví jako přirozené, normální a nevyhnutelné, ačkoli je
zkonstruované sociálním řádem. Dochází tedy k naturalizaci, k tomu, že: „Neobyčejná síla
mužského pojetí sociálního světa pramení z toho, že se v něm kumulují a koncentrují dvě
operace: že totiž legitimuje vztah nadvlády tím, že z něho činí součást logické přirozenosti,
jež sama je přitom naturalizovanou sociální konstrukcí.“ (Bourdieu 2000: 24). Lze tedy
říci, že zatímco uspořádání světa je androcentrické, na udržování nastoleného řádu se
podílejí obě pohlaví.
Výše zmíněné myšlení na základě patriarchálních kategorií je charakteristické
prakticky pro všechny Havlíčkovy ženské postavy. Ženy v dílech si neuvědomují, že by
měly mít stejná práva jako muži, možnost studovat, účastnit se veřejného života atd., neboť
o sobě přemýšlí na základě kategorií, které jim předložil patriarchální řád. Hanzelínovy
nejstarší dcery v románu Helimadoe např. touží po sňatku a dětech, aniž by je napadlo,
že by mohly např. studovat stejně jako chlapec Emil, který k nim dochází nebo se místo
pouhého přisluhování otci a vykonávání nekvalifikované práce učit jeho řemeslu.
9

Více viz podkapitola 3.9 a 3.9.1.
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3.1.1 Mocní muži
V díle Petrolejové lampy je velmi dobře patrný „dvojí princip patriarchátu“ (Millett
[1949]1998, Havelková 2004), tedy to, že muži ovládají ženy a starší muži mají moc nad
těmi mladšími. Jelikož se muži pohybují především ve veřejném prostoru, je jejich pozice
vždy více či méně spojena s mocí, což se o pozici žen, které se pohybují převážně
v soukromém prostoru, říci nedá.10
V souladu s tvrzením Havelkové (Havelková 2004: 178) mají starší muži
v Havlíčkových dílech obvykle větší moc než ti mladší, neboť mají větší zkušenosti,
oplývají specifickými znalostmi atd. a jsou tedy vlastníky tzv. kulturního kapitálu, který lze
podle Bourdieho vnímat jako sociální vztah zahrnující nashromážděné kulturní vědění
(vzdělání, schopnosti, naučené dovednosti…) a umožňující zaujmout například vyšší
zaměstnaneckou pozici, díky ní získat vyšší společenské postavení a z něj plynoucí výhody
(Bourdieu 1973).
Toho, jak důležitou roli hraje v otázce moci mužů jejich kulturní kapitál, jsme
v Havlíčkových dílech nejednou svědky a svědkyněmi. Např. Štěpčin otec Kilián
v Petrolejových lampách je stavitelem a je považován za „velkého muže města Jilemnice“
(Havlíček 1987: 24). Jeho společenská prestiž je dána jednak tím, že se pohybuje
ve veřejné sféře, jednak jeho prestižním zaměstnáním (ve městečku je povolání stavitele
neobvyklé a ceněné) a také objemem jeho finančních prostředků.
Kiliánovo dobré postavení ve společnosti však není určeno pouze výše zmíněným,
ale rovněž tím, že na jeho postavení participuje i jeho manželka. O Anně Kiliánové je
řečeno, že: „Ctila svého manžela, byla si ve vší pokoře vědoma jeho vysokého
společenského postavení a dbala vždy úzkostlivě na svou důstojnost.“ (Havlíček 1987: 34).
Anna je tedy nejen někým, kdo svému muži vytváří zázemí a poskytuje mu tak možnost
věnovat se plně svým záležitostem, ale i někým, kdo muže na veřejnosti reprezentuje. Je
někým, jehož prohřešek by mohl ohrozit nejen její vlastní pověst, ale především pověst
manželovu. Havelková ostatně píše: „Ženy se stávají součástí image muže - vizitkou
spořádané rodiny, mužovy autority, potvrzují jeho sociální status.“ (Havelková 2004: 172).
Stejně jako stavitel Kilián, i doktor Hanzelín v Helimadoe využívá své specifické
moci, která pramení z jeho vědomostí a znalostí v otázkách zdraví, 11 a např. směrem

10

K problematice veřejné a soukromé sféry však více v podkapitole 3.2.
Úkolem Hanzelína je léčit a navracet lidem jejich zdraví, které podle Parusnikové vždy bylo pro člověka
velice silnou hodnotou. Díky tomu, že doktor dokáže uzdravovat, je ve společnosti uznávaný. Kroky, které
provádí, jsou ale ovlivněny medicínským diskurzem, který disciplinuje a má za úkol “vytvarovat tělo do
podoby odpovídající historicky vytvořeným měřítkům normality“ (Parusniková 2000: 132).
11
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k matce svého pacienta Emila prohlašuje: „Dokud sem docházím jako lékař, jste povinna
mě poslechnout.“ (Havlíček 1972: 22). Hanzelín má tedy nad matkou svého pacienta (i nad
ním samotným) moc (je muž a zároveň lékař), ačkoliv pochází z nižší sociální vrstvy. Této
moci však nabývá a je jí oprávněn využívat až v okamžiku, kdy je o léčbu požádán a poté,
co je mu dovolen přístup k pacientovi. Svou moc může uplatnit teprve se svolením
pacientova otce, nikoliv se svolením nemocného dítěte, jeho matky nebo na základě
vlastního rozhodnutí. O tom, kdy započne lékařská léčba, tedy v tomto konkrétním případě
nerozhoduje ani žena (matka), ani mladý chlapec (pacient), ani lékař (příslušník nižší
sociální vrstvy), ale muž z vyšší sociální vrstvy (otec), který disponuje největší mocí.
Přestože Emilova matka Hanzelínovi přisuzuje výhradně negativní charakteristiky
a nevnímá ho jako člověka sobě rovného, je nakonec donucena (svým mužem, který pozve
doktora do jejich domu) respektovat ho jako lékařskou autoritu. Ačkoliv s jistou mírou
nevole, plní Emilova matka všechny doktorovy příkazy, a to včetně těch neobvyklých, kdy
Hanzelín doporučuje chlapci, aby pobýval nahý na slunci či vdechoval vůni hnoje. Doktor
Hanzelín zde tedy uplatňuje moc, která pramení z jeho kulturního kapitálu.
Přestože jak v Petrolejových lampách, tak v Helimadoe jsou muži především
vlastníky symbolické moci, objevují se i výjimky. Např. u Pavla Maliny, který je vojákem,
se k symbolické moci přidává i moc vyplývající z jeho role přímo rozkazovat a poroučet
lidem. „Voják ale není také nic špatného. Lidé ho poslouchají. Poroučí. Nejlepší je to
u jízdy. Má rád koně. Je to hezké, jezdit na koni. V uniformě! Ženské se po takových blázní.
Může se oženit s velikou dámou. Důstojník – to už je skoro jako šlechtic.“(Havlíček 1987:
55). Tato moc pramení z toho, že Pavel je reprezentantem mocenské instituce – armády,
která je ve společnosti vnímána jako instituce ovládaná muži a jako místo, kde se muži učí
odhodlanosti, sebejistotě, sebekontrole, odvaze, řádu, dodržování pravidel a kde rozvíjí
svou schopnost překonávat překážky. Ženy jsou vnímány jako příliš slabé (fyzicky
i psychicky), aby pobyt v armádě zvládly. S vojáky si tedy společnost logicky spojuje sílu
a odolnost proti stresu. Celkově lze říci, že „válka a armáda jsou genderově podmíněné
a jejich gender je maskulinní; věcem, které jsou femininní, se v armádě vysmívají a tyto
věci vědomě eliminují“ (Renzetti, Curran 2003: 405-406).
V obou románech tedy mají muži větší moc než ženy, a to i díky tomu, v jakém
prostředí se pohybují, případně jak volně a neomezeně to mohou činit.12 Starší muži mají
větší moc než ti mladší (Emilův otec rozhoduje o tom, co je pro jeho syna nejlepší, Hanzelín
se stává Emilovým vzorem a učitelem).13
12
13

Více viz podkapitola 3.2.
Více viz podkapitola 3.11.1.

23

3.1.2 Neviditelná moc působící pomocí magie a Hanzelínův turnus
Ve většině případů se v Havlíčkových románech u mužů jedná o moc, která se zdá
být jaksi přirozená a automatická a není na první pohled zcela viditelná a hmatatelná. Moc
nemá nic společného s fyzickým nátlakem, ale má jakousi symbolickou sílu působící na
těla pomocí „magie“. Navíc, jak uvádí Bourdieu, taková „symbolická moc se může
uplatňovat jedině za přispění těch, kdo jsou jejím předmětem a kdo ji snášejí právě proto,
že ji spoluvytvářejí“ (Bourdieu 2000: 39). V tomto případě za přispění žen, což se nejlépe
ukazuje na příkladu Hanzelínovy rodiny.
Moc má v rodině otec, který je tvůrcem důmyslného systému, jenž je ztělesněním
„neviditelného“ řádu a konkrétní aplikací genderového řádu a genderových pravidel
do praxe. Systém je (stejně jako genderový řád) arbitrárním kulturním konstruktem, tvoří
základ pro organizaci práce v domě a určuje i průběh jednotlivých dní. Je nejvyšším
zákonem a pravidlem, musí se dodržovat a za jeho porušení přichází trest. Podobně jako je
Hanzelínův systém organizujícím principem v domě, je gender (a s ním spojená hierarchie
a rozdělení moci) organizujícím a determinujícím principem ve společnosti (srov. Renzetti,
Curran, 2003: 20). Podoba systému je následující:
„Nad psacím stolem visel útržkový kalendář a pod ním kotouč z lepenky, který se
dal otáčet kolem osy. Kotouč byl připíchnut do středu jiného, širšího neotáčivého
kotouče. Oba byly rozděleny na čtyři stejná pole. Na spodním kotouči byla
doktorovou rukou nakreslena písmena: O – K – P – S, kruh znamenal: ordinace,
kuchyň, pole, stáj. A vnitřní: Helena, Lidmila, Marie, Dorota. Nuže, tyto dva
zdánlivě bezvýznamné kusy lepenky nebyly ničím jiným než pověstným,
důmyslným Hanzelínovým turnusem domácích prací. Tam na tom místě nad
psacím stolem bilo pravidelnými údery srdce domu. Tam pramenily všechny
radosti i strasti čtyř starších Hanzelínových dcer.“ (Havlíček 1972: 42).

O Hanzelínově turnusu lze říci, že má status a formu zákona a opravdu působí
jakousi magií. V souvislosti s turnusem lze také mluvit o symbolickém násilí (Bourdieu
2000: 34-40), neboť pravidla otcova systému se dívkám zdají být přirozená (ačkoliv byla
zkonstruovaná otcem a v obecnější míře patriarchálním systémem), dívky se jim
nevzpírají, ale uznávají je, čímž se vlastně podílejí na jejich reprodukci.
Síla Hanzelínova systému je i v tom, že není těmi, kdo jsou jeho součástí,
zpochybňován a funguje i bez toho, aby doktor musel na své dcery dohlížet a přímo je
kontrolovat. „Doktor byl v hospodě. Helena pletla dlouhou punčochu, Máry přebírala
24

čočku na zítřejší oběd, Lída cídila kliky nějakou nesmírně páchnoucí pastou. Poněvadž byl
svátek, neodvážily se Helmadony těžších prací; posedět však v klidu, bez jakéhokoli
zaměstnání, již ani nedovedly.“ (Havlíček 1972: 188). Systém je tedy udržován v chodu,
aniž by nad ním Hanzelín musel vykonávat dozor. Slovy Foucaulta funguje, aniž by doktor
musel být reprezentantem represivní moci a uplatňovat nad dcerami moc zvenčí.
Represivní moc je zde nahrazena mocí disciplinační, která je všudypřítomná, ovládá těla
subjektů a je internalizovanou součástí jáství jednotlivých žen (Foucault [1975] 2000).
Systém se vpisuje dívkám do těl, do kterých přechází i sociální vztahy nadvlády
(Bourdieu: 2000: 25).
Dívky dodržují nejen to, co je explicitně dáno, ale i to, co ze systému jejich otce
implicitně vyplývá. „Písmena, vyznačená na neúprosném kotouči, nevystihovala zcela
přesně příslušné práce, ty byly blíže určeny navyklým, nenapsaným domácím řádem“
(Havlíček 1972: 44). Služba v kuchyni tedy pro dívky neznamená pouze povinnost uvařit,
ale i nakoupit, zatopit. Zároveň jim tato služba také znemožňuje vydat se odpoledne
společně s otcem a ostatními sestrami za pacienty a pacientkami. Hanzelínův systém tedy
ve skutečnosti omezuje životy dívek mnohem více, než se na první pohled zdá, neboť
dívky nutí nejen k vykonávání domácích prací, ale omezuje i jejich pohyb a znemožňuje
jim opustit soukromou sféru.
V turnusu obecná nadvláda mužů nad ženami nabývá konkrétní podoby. Být
součástí systému pro ženy znamená přijít o velkou část své svobody, o volný čas,
o možnost vykonávat úkoly podle vlastního uvážení a svým způsobem. Turnus je
zákonem, který nepřipouští výjimky. „Hanzelín dodržoval tento domácí pořádek
s přísností, s jakou dovede snad jen bůh stříci dodržování svých zákonů. Nikdy nebylo pro
žádnou z dívek odvolání, nikdy nebyla povolena výměna resortu.“ (Havlíček 1972: 43).
Otec rozhoduje o tom, co, kdy a jak budou dívky vykonávat. Dokonce je určeno i to, co
budou mít dívky při jednotlivých činnostech na sobě, a tak je jim upřena možnost oblékat
se podle vlastního uvážení a podle vlastní volby. Je jim znemožněno to, co Štěpka
v Petrolejových lampách nazývá „ženským právem“ (Havlíček 1987: 124) a čeho se ona
nikdy nevzdala.14
Volnost (nejen ohledně oblékání) je poskytnuta pouze nejmladší Emě. „Ema byla
příliš milována otcem i sestrami, aby bylo někomu z nich jen přišlo na mysl, že by také ona
mohla být připravena o svou zlatou svobodu.“ (Havlíček 1972: 47). Ema je hezká, nevinná
a dětská. Má modré oči, usměvavou a hedvábně měkkou tvářičku, drobný nosík a její vlasy

14

Více viz podkapitola 3.7.3.
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vypadají jako svatozář (Havlíček 1972: 54). Ve chvíli, kdy je zařazena do turnusu, její
půvaby mizí. „Oblékne se do bílého lékařského pláště, na drobné nožky obuje zčernalé
dřeváky, na hlavu si nasadí nestvůrný slaměný klobouk a na loket si zavěsí bachratou
nákupní tašku.“ (Havlíček 1972: 246). Zdá se tedy, jako kdyby Emu krásnou činilo to,
že není součástí turnusu, že není pod nadvládou otce, ale je do jisté míry volná a svobodná.
Turnus snižuje hodnotu dívek, která je už tak velmi nízká kvůli tomu, že jsou
neprovdané, bezdětné a nenaplňují ideál krásy. Dívky se vinou turnusu stávají ještě
bezmocnějšími a společností odsuzovanějšími. Přestože např. prostřední z Hanzelínových
dcer Dora je krásná, není její pozice totožná s pozicí ostatních hezkých dívek ve městě.
Dora se navzdory své kráse (která je jinak u dívek ceněná) stává terčem posměchu, neboť
je stejně jako její sestry součástí turnusu. Ukazuje se tedy, že Hanzelínův turnus má
nejvyšší moc (větší moc než ženská krása) a je hlavním důvodem společenského odsouzení
Heleny, Lidmily, Marie, Dory a Emy. Pravděpodobně je tomu tak proto, že turnus činí
viditelným a zřejmým to, na co nemá být příliš upozorňováno a co má zůstat skryté za
zdmi domů - tedy mužskou nadvládu nad životy žen.
Důkaz toho, že Hanzelínův systém je důvodem společenského odsouzení dívek, lze
vidět i v příběhu nejmladší Emy, která není společností vnímána negativně až do chvíle,
než Dora odejde z domova a Ema ji na jejím místě nahradí a „opatřena ponurými symboly
práce, začne svůj osud Helmadony, žijící jen svými povinnostmi den kde dni“ (Havlíček
1972: 246) Zdá se, že tímto okamžikem končí Emino dětství a začíná její život dospělé
(nesvobodné a povinnostmi obtížené) ženy.
Přestože případ Emy je poněkud extrémní (Ema se stává součástí turnusu svého
otce, který má velmi striktní pravidla), dá se říci, že v jistém smyslu je Emin příběh velice
podobný životnímu příběhu všech žen z nižších sociálních vrstev tehdejší společnosti,
které se rovněž musejí vzdát volnosti, kterou měly jako děti a mladé dívky, začít pracovat
a vykonávat den co den stále tytéž povinnosti.

3.2 Veřejná sféra versus sféra soukromá a genderová socializace
Obě Havlíčkova díla situují svůj děj na konec 19. století, tedy do období, o kterém
Havelková mluví jako o moderní měšťanské společnosti. Zatímco muž byl podle
Havelkové v tomto období chápán jako autonomní osobnost, která se nemusí nikomu
podřizovat, žena byla vnímána úplně jinak – jí příslušelo místo v domácnosti a podřízená
pozice. Možnosti seberealizace se žena musela kvůli své roli manželky a matky vzdát,
stejně jako své nezávislosti, neboť v souvislosti s tím, že žena nevykonávala placenou práci
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jako muž (pokud se nejednalo o ekonomicky slabší rodiny), byla chápána jako na muži
závislá (Havelková 2004: 171).
Podobně se vyjadřuje i Frevert, jejíž text popisující situaci v Německu se víceméně
dá vztáhnout i na český kontext. V 19. století podle Frevert došlo k oddělení soukromé
a veřejné sféry; za sféru působení žen byl považován dům a rodina, za mužskou sféru pak
sféra výdělečná. Tato nová forma dělby práce v měšťanské rodině přisoudila ženám
a mužům ostře oddělené sféry působnosti a bránila se jakémukoli překročení těchto
vymezených hranic (Frevert 1986).
Ženy i muži byli už v rámci genderové socializace vedeni k tomu, aby
nepřekračovali hranice sféry, která jim byla přisouzena, byly u nich rozvíjeny odlišné
vlastnosti, podporovány odlišné aktivity a bylo od nich vyžadováno rozdílné chování. 15 Dá
se říci, že ženskost a mužskost byla socializací vytvářena a byla výsledkem
„společenských požadavků a norem, které si jedinec v průběhu svého života osvojuje nebo
spíše kterým se pod vlivem společenských tlaků poddává“ (Zábrodská 2009: 100).
V souvislosti s výše zmíněným tedy nelze přítomnost žen v domácí sféře
a přítomnost mužů ve sféře veřejné vnímat jako něco přirozeného a daného od přírody, ale
spíše jako něco, co je jedincům prezentováno jako normální, běžné a správné, co si během
genderové socializace osvojují a co sami pod tlakem společnosti naplňují.
Zábrodská uvádí, že: „Jako zdroj socializačních vlivů jsou označovány rodina,
vrstevnické skupiny, škola, média a obecně společnost, která určuje, jaké genderové role
a normy budou na jedince přenášeny.“ (Zábrodská 2009: 100). Zatímco tedy během tzv.
sekundární socializace se zdrojem identity jedince stává identifikace s lidmi obecně a se
společností, tzv. primární socializace probíhá díky rodičům a nejbližším příbuzným. Lippa
dodává, že na socializaci dětí mají velký vliv jejich vrstevníci a že děti také svým
způsobem socializují sama sebe, snaží se svůj gender aktivně pochopit a jednat v souladu
s ním (Lippa 2009: 223-224). Často jsou to matky a starší ženy, kdo se podílí nejen na
socializaci dívek, ale dětí obecně. Podle Ortner je to právě žena, která zprostředkovává
ranou socializaci (socializace starších chlapců je pak předána do rukou mužů) a začleňuje
je do kultury (Ortner [1974] 1998).
Ženy však socializují děti do společnosti, které jsou ony samy součástí a jelikož
společnost je patriarchální, dochází k tomu, že matky dětem (nevědomě) předávají
patriarchální hodnoty a vlastně se tak podílejí na reprodukci nerovností. Tyto ženy
Knotková-Čapková označuje jako „kolaborantky patriarchátu“ a vnímá je nejen jako ženy,
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Více viz podkapitoly 3.4 či 3.7.
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které se samy podřizují hodnotám patriarchální společnosti, ale zároveň jako někoho kdo
tyto hodnoty předává dál a napomáhá k jejich šíření a udržování. Často se jedná o matky
nebo starší a respektované ženy (Knotková-Čapková 2003: 52-53). V Havlíčkově díle
Petrolejové lampy je takovouto „kolaborantkou patriarchátu“ např. Štěpčina matka, která
Štěpku drží doma, vede ji k ručním pracím či další starší ženy, s nimiž se dívka setkává
v Jičíně a se kterými vede rozhovory o vztazích. Tyto ženy ve Štěpce utvrzují přesvědčení,
že mít partnera, který se jednou změní v manžela, je pro dívku žádoucí.
Dívka však nápadníka stále nemá. „Štěpka – a hocha! Ačkoli byla jinak přímá
a měla vrozenou nechuť ke lži nebo k zatajování, tentokrát se vykrucovala, uchichtávala,
docela krásně dovedla předstírat, jako by opravdu už byla někdy nějakého měla. Panebože,
přece se nepřizná, že o ni ještě nikdy žádný muž neprojevil zájem!“(Havlíček 1987: 63).
Z uvedeného textu vyplývá, že Štěpka se za své neúspěchy v hledání partnera stydí, neboť
cítí, že nenaplňuje představy společnosti o správné femininitě.
Ženy, které Štěpku nabádají k hledání budoucího manžela, si však neuvědomují, co
činí, nestávají se „kolaborantkami patriarchátu“ dobrovolně. Nejsou si vědomy působení
systému, nevědí o něm a ze své podřízené pozice ani vědět nemohou. To,
že nezpochybňují rozdělení na veřejnou (mužskou) a soukromou (ženskou) sféru,
genderovou dělbu práce nebo zůstávají „dobrovolně“ uzavřeny ve svých domovech
a nevnímají to jako problém (a ještě navíc patriarchální hodnoty předávají ženám
mladším), bychom opět slovy Bourdieho (2000: 34-40) mohli označit za symbolické násilí.

3.2.1 Svobodní muži a (nejen) v pohybu omezované ženy
V románu Petrolejové lampy je rozdělení sfér na soukromou a veřejnou dobře
patrné a překročení hranic se pro jedince stává téměř nemožným. Jedinou osobou, která
hranice částečně (ale nikoliv ve všech ohledech 16 , překračuje, je hlavní hrdinka Štěpka
Kiliánová, která se např. pere s chlapci či hovoří o sexu. Muži vystupující v románu jsou
muži činnými ve veřejné sféře. Štěpčin otec je stavitelem, její budoucí manžel Pavel
vojákem, další vedlejší mužské postavy pracují např. jako úředníci. Tito muži tedy
vykonávají placenou práci, participují na společenském životě a zdržují se po většinu dne
mimo své domovy. Zcela jiná je situace žen, jejichž aktivity jsou často aktivitami, které lze
vykonávat doma. Jedná se např. o ruční práce nebo dohled nad služebnictvem.

16

Více viz podkapitoly 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3.
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Otec hlavní hrdinky Štěpky se doma vyskytuje málokdy, neboť je od rána do večera
zaměstnán činnostmi odehrávajícími se mimo domácí sféru. Se svou dcerou si nikdy
nehraje, patrně proto, že se jedná o činnost, která by musela být vykonávána v domácí
sféře (a není tedy činností, která by měla skutečnou hodnotu) a také proto, že se jedná
o činnost, která přísluší ženám, a nikoliv mužům.17 Jednotlivé důvody spolu úzce souvisí,
neboť to, co je vykonáváno v prostředí domova, je obvykle považováno za ženskou
aktivitu a ženská aktivita je obvykle považována za méně hodnotou než aktivita mužská.
Janošová píše: „Postoj, v němž jsou rysy a činnosti, které jsou obecně považované za
mužské, hodnoceny jako společensky důležitější, se zdá být takřka celosvětový.“ (Janošová
2008: 18). Toto vychází z povahy stávající genderové ideologie, v rámci níž jsou muži
(a vše, co je s muži spojováno) považováni za důležitější a hodnotnější než ženy. Bourdieu
důvod pro vnímání mužských činností jako kvalifikovaných a ženských jako
nekvalifikovaných spatřuje zčásti v tom, že každá činnost, ať už je jakákoli, se v jistém
smyslu stává kvalifikovanou, jakmile ji vykonávají muži (Bourdieu 2000: 56).
Pokud ženy v Havlíčkových dílech vycházejí ven z domu, děje se tak na krátkou
dobu a za nějakým konkrétním účelem (návštěva kostela, nákup - což jsou činnosti, které
se neprotiví řádu a napomáhají plnit roli žen v domácí sféře). Pokud ženy vyrážejí do
společnosti, tak v doprovodu mužů, scházejí-li se s přítelkyněmi, děje se tak v prostředí
obývacího pokoje některé z žen, nikoli třeba v hospodě, tedy na veřejném místě, jako
v případě mužů. Svoboda pohybu žen je tedy velmi omezena a pohyb žen a jejich aktivity
jsou pod kontrolou (a to často nejen pod kontrolou mužů, ale i ostatních žen). Jednotlivé
subjekty disciplinují samy sebe navzájem a dochází i k sebedisciplinaci (Foucault [1975]
2000).
V Petrolejových lampách jsou dívky hlídány svými matkami a pod jejich dohledem
např. pracují na své výbavě, neboť se automaticky očekává, že se vdají. 18 Lenderová v této
souvislosti poznamenává, že za výchovu dívek odpovídaly matky, které svým dcerám
vštěpovaly znalosti týkající se řízení domácnosti, ale také důležité vlastnosti jako pokoru,
trpělivost, víru v Boha, poddajnost, lásku k vlasti (Lenderová 1999: 50-51). Matky tedy
prováděly primární genderovou socializaci dívek zmiňovanou výše.
I na výchově Štěpky se podílela výhradně matka, která určovala její denní program,
a sice denní program odrážející hodnoty patriarchátu: „Kostel a ruční práce, povinné
návštěvy a přijímání nudných hostí, žvásty s dívkami stejného věku a stejného
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Opět se zde tedy ukazuje neslučitelnost ženské a mužské sféry, o které mluví Havelková (2004: 171)
a Frevert (1986).
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Více viz podkapitoly 3.9, 3.9.1, 3.9.2.
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společenského postavení na korze, cestou na nákupy, všechny ty každodenní úkoly
sešněrovaly opět na rukou i na nohou ovečku bloudící v květnatých luzích snů.“ (Havlíček
1987: 79).
Návštěva kostela byla nejenom jednou z pravidelných a důležitých aktivit
Štěpčiných, ale i jednou z velmi důležitých činností její matky a dalších žen z města.
Přestože ženy se v rámci této aktivity scházely na veřejném místě, nesmíme zapomínat, že
návštěva kostela je něco, co je tradičně asociováno právě se ženami. Renzetti a Curran píší
sice o americkém kontextu, ale zdá se, že to co poznamenávají, platí i zde. Renzetti
a Curran uvádějí, že pro ženy je náboženství důležitější než pro muže, ženy více chodí do
kostelů, více se modlí atd. Pro tento jev jsou možná různá vysvětlení, např. že náboženské
aktivity jsou pokračováním domácích prací nebo že ženy mají pro to, aby se věnovaly
náboženství více času (Renzetti a Curran 2003: 418). Druhé vysvětlení se v našem
konkrétním případě zdá pravděpodobnější. U Štěpky i její matky se navíc zbožnost jeví
jako něco, co je vyžadováno od každé správné dívky a ženy, něco, co je dívkám
vštěpováno jako jedna ze základních hodnot již od dětství a co starší ženy předávají těm
mladším. Návštěvu kostela lze navíc interpretovat jako aktivitu, která neodporuje
patriarchátu, ale spíše ho reprodukuje. Zdá se, jako kdyby kostel a domy přítelkyň, do
kterých se chodí na návštěvy, tvořily hranici, za kterou se již ženy nesmí vydat
a ohraničovaly prostor, ve kterém jsou ženy uzavřené.
Možnosti účasti žen na veřejném životě jsou velmi omezené, navíc ženy o otázky
veřejného života a politiku nejeví zájem, neboť jsou od dětství vychovávány v přesvědčení,
že se jedná o oblast, která se jich netýká. Štěpka o svém nápadníkovi vypráví např. toto:
„Ale ty ostatní řeči, které obvykle vedl! O národním hospodářství, o politice – jako by
ženské rozuměly politice, jako by ona, Štěpka, se měla snažit takovým věcem
rozumět!“(Havlíček 1987: 119). Štěpku vůbec nenapadne, že by se o politiku mohla
zajímat. Je tu tedy patrný epistemologický limit, který je způsoben genderovou socializací.
Podobný epistemologický limit je vlastní i ženským postavám v díle Helimadoe
(vlastně všem Hanzelínovým dcerám kromě Dory, které jsou součástí turnusu, proti
kterému se nebouří, neboť nevědí a ani nejsou schopny umyslet, že by mohly žít i jiný
život) a stejně tak i v tomto díle můžeme pozorovat oddělení veřejné a soukromé sféry
a s ním spojené vymezení míst, kde ženám dovoleno beztrestně se pohybovat.
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3.2.2 Trochu jiné veřejné a soukromé
Oddělení veřejného a soukromého prostoru v románu Helimadoe má však přesto
na rozdíl od Petrolejových lamp jistá specifika. Ve společnosti obecně (a vlastně
i v Hanzelínově rodině) je rozdělení sfér platné a uznávané, avšak vlivem určitých
okolností není v doktorově rodině zcela dodržované. Lenderová v souvislosti s tímto ne
zcela striktně odděleným veřejným a soukromým prostorem poznamenává, že právě
v Čechách, kde např. doktoři měli své ordinace doma, nemělo oddělení veřejné a soukromé
sféry tak dramatickou podobu (Lenderová 1999: 122).
Doktor Hanzelín je právě příkladem takového lékaře, o kterém Lenderová píše,
neboť má svou ordinace v domě, ve kterém žije. V letním období slouží jako čekárna pro
pacienty a pacientky lavička před domem, v zimním období pak (kvůli nedostatku jiných
prostor) kuchyň. Dívka, která vaří, se tak přímo setkává s pacienty a pacientkami, stejně
jako dívka, která otci pomáhá v ordinaci. Tyto dívky jsou tedy součástí veřejného prostoru,
ale nikoliv proto, že by po tom jejich otec toužil nebo to chtěly ony samy, ale z nutnosti.
Navíc součástí činností v ordinaci a taktéž v čekárně (kuchyni) je především péče
o nemocné, komunikace s nimi a jejich emocionální podpora. Jedná se tedy o činnosti
tradičně přisuzované, a během genderové socializace vštěpované, ženám a považované pro
ně za vhodné.19 Otec své dcery využívá jako ošetřovatelky, výpomoc a instrumentalizuje
je. Nepředává jim zkušenosti a nevede je k povolání lékařky, jak by to patrně činil, kdyby
měl syna. To, že se doktorovy dcery pohybují ve veřejném prostoru, který jim nepřísluší,
se zdá být (kromě toho, že dívky jsou chudé, ošklivé, neprovdané a součástí otcova
turnusu) jedním z důvodů, proč jsou odsuzovány společností.
Přestože každá z dívek pravidelně v určitý den vstupuje do veřejného prostoru (má
službu v ordinaci), stává se také každá z dívek v určité odpoledne ženou odsouzenou
k pobytu v domácí sféře. Dívka, která má na starosti kuchyň, totiž nevyjíždí spolu s otcem
a sestrami za nemocnými. Jejím úkolem je strážit v době nepřítomnosti všech ostatních
dům a plnit funkci ochránkyně (strážkyně) rodinného krbu, která je tradičně přisuzována
ženám. Vodáková poukazuje na to, že o ženách se často mluví ve spojitosti s teplem
domova a jako o strážkyních krbu (Vodáková 2003: 83).
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3.3 Ženská práce jako práce monotónní a podceňovaná
V předchozí kapitole bylo mimo jiné zmíněno, že genderová socializace učí ženy
a muže obývat rozdílné sféry a vykonávat v nich odlišné činnosti. V domácí sféře logicky
není možné věnovat se stejným aktivitám jako v té veřejné, a tak se ženy odkázané
k pobytu v ní velice často stávají pečovatelkami, vykonavatelkami domácích prací
či někým, kdo na jejich vykonávání dohlíží.
Práce žen, která probíhá v domácí sféře, většinou není finančně ohodnocená (pokud
nejsou ženy najímány jako služky či pomocnice) a společností je vnímána jako
nekvalifikovaná a podřadná. Jak již bylo řečeno, podle Bourdieho je ženská práce tímto
způsobem vnímána právě proto, že je vykonávána ženami a nikoliv muži (Bourdieu
2000: 56). Žena obecně je pak ve společnosti vnímána jako druhořadá, méněcenná, na
muži závislá (srov. Beauvoir [1949] 1966).
Renzetti a Curran poznamenávají, že k ženské práci, jak k té placené, tak i té
neplacené, se váží asociace jako nudná, jednotvárná, repetitivní (Renzetti, Curran 2003:
286). Beauvoir v souvislosti s prací žen v domácnosti uvádí: „Jen zřídkakdy se najde
práce, která by se tolik podobala Sisyfovým mukám, jako práce hospodyně. Den po dni
musí umývat nádobí, utírat prach, spravovat prádlo, a zítra bude všechno zase špinavé,
zaprášené a roztrhané. Hospodyně se vyčerpává a přitom přešlapuje na místě; nic
nevytváří; zvěčňuje jen přítomnost.“ (Beauvoir [1949] 1966: 264). Žena je tedy podle
Beauvoir na rozdíl od muže upoutána k imanenci a nevytváří tak hodnoty, které
přetrvávají. Její práce je monotónní, ubíjející, nudná atd. Přesně takováto je práce
Hanzelínových dcer.
Navzdory tomu, jak je domácí práce většinou definována, a jak o ní mluví např.
Beauvoir, lze o ní uvažovat i jako o práci hodnotné a důležité. Např. Young poznamenává,
že velká část práce typicky vyhrazená ženám má přinejmenším stejně takovou hodnotu
jako práce typicky vyhrazená mužům, neboť v soukromé sféře se odehrává uchovávání. To
je velmi důležité a sestává se z uchovávání předmětů a významů domova. V soukromé
sféře se tak vytváří domov, který je oporou lidské identity (Young 2010: 91-95).
Young jako příčinu podhodnocování ženské práce vidí to, že je tato činnost
vnímána výhradně jako ženská a muži ji nevykonávají. Young v návaznosti na bell hooks
tvrdí, že „domov“ může mít politický význam jako místo důstojnosti a odporu proti
sociálním strukturám nadvlády a vykořisťování (Young 2010: 83).
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3.3.1 Vliv genderu a sociální třídy na ženské aktivity
Mluví-li se v díle Petrolejové lampy o ženách a jejich aktivitách, většinou se jedná,
jak jsem již naznačila výše, o aktivity prováděné v domácí sféře a spojené s tradiční
ženskou rolí manželky a matky. 20 Pokud ženy vykonávají placenou práci, často ji
vykonávají v domě nebo v jeho blízkém okolí (pracují jako služky, pomocnice, děvečky
apod.).
Štěpka pochází z vyšší společenské vrstvy, tudíž jí práce v domácnosti nepřísluší,
stejně jako nepřísluší její matce, která proto na vykonávání domácích prací pouze dohlíží,
ale sama se jich přímo neúčastní. Ve chvíli, kdy služka pracující u Kiliánových onemocní,
rozhodne se Štěpka nastoupit na její místo, neboť jí fyzická námaha nevadí. Na toto
Štěpčino rozhodnutí však společnost (stejně jako dívčina matka v této společnosti
socializovaná) pohlíží s despektem, neboť přestože jsou domácí práce považovány za
vhodné pro ženy, tak nejsou vnímány jako vhodné pro ženy z vyšší vrstvy. Štěpčin seznam
činností, které jsou jí dovoleny, je zde tedy omezen nejen jejím genderem, ale i příslušností
k určité sociální třídě.21
Taktéž dcery doktora Hanzelína jsou omezeny nejen svou genderovou identitou, ale
i příslušností ke své sociální vrstvě. To, co mohou dívky vykonávat, je opět omezeno, ale
tentokrát do velké míry hlavně kvůli ekonomické situaci rodiny a kvůli otci, který dívkám
neumožňuje žádnou možnost zábavy. Dívky tak pomáhají v ordinaci, vaří, pracují ve stáji,
nakupují. Vykonávají domácí práce, které jsou nudné, ubíjející a stále se opakující.
Jediná Dora se bouří, zpochybňuje stávající uspořádání a kritizuje domácí poměry.
Mluví „o sobě jako o vězni, který je řetězy přikován k své cele, a o svobodě, jediné touze
každého otroka“ (Havlíček 1972: 116). Dora se tedy cítí lapená povinnostmi, které má
a práci, kterou vykonává, považuje za otrockou. Taktéž Beauvoir, jak již bylo zmíněno,
hovoří o tom, že práce v domácnosti představuje nutnou a únavnou otrockou práci a že
život omezený pouze na jednání v tomto rámci je otroctvím (Beauvoir [1949] 1966).
Kromě toho, že práce žen v domácnosti je únavná a neustále se opakující, tak jsou
kvůli ní ženy (konkrétně dcery doktora Hanzelína určitě) připraveny o mnohé radosti.
„Co všechno mohla Ema, děvčátko volné a šťastné, jednou prožít! Mládí, jaké neměla
žádná z jejích sester. První okouzlení samé sebou v opravdu pěkných dívčích šatech, první
taneční, první lásku, radostné sny, sny houstnoucí a sny vítězné.“ (Havlíček 1972: 247).
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To, co zapojení do výše diskutovaného turnusu bere Emě, je vlastně tímtéž, co nízké
sociální postavení a příslušnost k určitému genderu bere prakticky všem chudým ženám.
Ženy se však přesto nebouří, tyto únavné práce dál vykonávají a zůstávají v područí
mužů, kteří se na nich dopouštějí symbolického násilí (Bourdieu 2000: 34-40). V samém
závěru knihy vypravěč situaci žen připodobňuje tomu, co kdysi viděl. Hypnotizér nakreslil
na zem čáru, lidé se rozbíhali, ale v místech, kde byla čára, naráželi na jakousi neviditelnou
zeď a padali k zemi, aniž by se dostali dál. „Předsudky, příchylnost k rodině, zvyk
poslouchat, strach z neznámého – to je tak kouzelná čára, kterou nedovedly překročit ženy
blouznivě toužící – tenkrát – i dnes – a přece, nač narážely? Na pouhé nic, dobré jen pro
žert rozdováděného obecenstva.“ (Havlíček 1972: 283).
Vypravěč se tedy domnívá, že ženy nejsou schopny překročit jistá nepsaná
(neviditelná a přesto existující) pravidla a normy společnosti, jít proti tradičnímu
genderovému uspořádání a částečně, že se také bojí nového a neznámého, a tak raději
zůstávají u toho, co jim sice nevyhovuje, ale co znají. „Ubohé ovečky, uspané vychytralým
hypnotizérem, veřejným míněním! Kolik se jich zaleklo a vrátilo se se svěšenými hlavami
do svého teplého chléva, k svému hubenému žlabu! Některé přece unikly. Mezi nimi Dora.“
(Havlíček 1972: 284). Dora se svým odchodem z domova (a tedy i opuštěním turnusu)
vzpírá nejen patriarchálnímu systému, který utlačuje a diskriminuje ženy, ale i otcovské
autoritě.
Do turnusu místo Dory nastupuje její nejmladší sestra Ema a vina za zařazení této
dívky do turnusu padá na hlavu její starší revoltující sestry: „Kdo je příčinou toho, že se
Emino jméno ocitlo v katanském kruhu? Dora. Odešla-li, zbavila-li se svých povinností,
musí je někdo zastat. To ona navlékla Emě, děvčátku s pomněnkovýma očima, na krk
chomout roboty.“ (Havlíček 1972: 246). Stejně jako v Petrolejových lampách 22 je tedy
neštěstí jedné ženy dáváno za vinu ženě jiné, ačkoliv na vině je spíše patriarchální systém
a nikoliv konkrétní osoba, která je rovněž obětí tohoto systému. Patriarchát tedy rozbíjí
možnost vzájemné ženské solidarity, zde konkrétně solidarity sesterské.

3.4 Pečující žena jako správná žena
Kromě domácích prací patří mezi činnosti tradičně vykonávané v soukromé sféře
i péče. O tom, že žena jako opatrovatelka je archetyp, který podporuje patriarchát
a patriarchální nastavení společnosti, se zmiňuje Kaplan. Pokud podle ní přijmeme to,
že ženy jsou psychickým vývojem předurčeny k tomu, aby byly pečovatelkami, a muži
22
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jsou psychickým vývojem předurčeni k tomu, aby byli individuálními soupeři, je to totéž,
jako kdybychom přijali dualistickou logiku patriarchátu. Kaplan tedy chce dekonstruovat
kategorie maskulinity a femininity a překonat tak patriarchální dichotomický pohled na
svět. Takový pohled nám pak podle ní umožní nahlédnout, že i péče je patriarchálně
konstruovaná (Kaplan 1999: 15-19).
Gilligan pojednává o etice péče charakteristické pro ženy. Dochází k tezi,
že zatímco muži vyznávají konvenční etiku spravedlnosti založenou na univerzálních
hodnotách, ženy vyznávají kontextově ukotvenou etiku péče. Ta není založena na
formálních, abstraktních, univerzálních hodnotách, nýbrž na „ženských” hodnotách
spojených s ohledem na druhé a na vztahy mezi lidmi. Jiní lidé se nepovažují za někoho,
kdo omezuje naše já, ale za podmínku možnosti vlastní existence a naplňování jejího
smyslu. Péče pozvedá nejen druhé, ale i člověka samého (Gilligan 2001: 34-52). Navíc
podle Gilligan: „Nejenže tedy ženy samy sebe definují v kontextu lidských vztahů, ale
zároveň se posuzují podle toho, jak jsou schopny pečovat o druhé. Žena v mužově životním
cyklu vždy zaujímala místo živitelky, pečovatelky a pomocnice, tkadleny oněch sítí lidských
vztahů, na něž se pak sama spoléhá.“ (Gilligan 2001: 45). Toto místo v životě vdovce
Hanzelína zaujímají jeho dcery.
Ortner je podobného názoru jako Gilligan a domnívá se, že femininní osobnost má
sklon zabývat se spíše konkrétními pocity, věcmi a lidmi než abstraktními jevy, jako to
dělají muži. Přitom ale autorka femininní osobnost charakterizovanou personalismem
a partikularismem nevnímá nikterak esencialisticky, ale naopak poukazuje na to, že tato
osobnost je vytvořena spíše sociostrukturálními systémy a je důsledkem genderové
socializace. 23 Žena se více než muž vztahuje k druhým, s čímž pak souvisí i to, že o druhé
více pečuje. Ortner také poznamenává, že uzavření ženy do domácího prostoru, ve kterém
probíhá i péče, je pro ženy omezující především v tom smyslu, že hranice jejich vlastních
aktivit jsou omezeny schopnostmi a nízkým stupněm síly a dovedností jejich dětí, pokud je
mají (Ortner [1974] 1998).
Jelikož jsou ženy společenskými normami nuceny k péči o děti, jsou zároveň často
nuceny i k tomu, aby se kvůli péči o ně něčeho vzdaly a aby se pro ně obětovaly. John
Stuart Mill však píše: „Pokud jsou ženy v něčem lepší než muži, pak je to jistě jejich
sebeobětování pro vlastní rodinu. Ale tomu nepřikládám takový důraz, dokud se jim
všeobecně vštěpuje, že se narodily a byly stvořeny pro sebeobětování.“ (Mill [1869] 1998:
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34). Autor tedy zastává názor, že sebeobětování není od přírody danou vlastností žen, ale
je ženám vštěpováno jako hodnota během socializace.
Štěpka v Petrolejových lampách pečuje o svou stárnoucí matku i nemocného
muže. V díle Helimadoe pečuje o Emila v době nemoci jeho matka a svým způsobem
můžeme označit za péči i činnost, kterou vykonávají Hanzelínovy dcery pro svého otce.
Především v případě Štěpky lze pak péči vnímat jako oběť pro své nejbližší.24

3.4.1 Ženy toužící po péči o dítě
Za důležitou součást životů žen zobrazených v Havlíčkových dílech Petrolejové
lampy a Helimadoe lze považovat i péči o rodinné příslušníky (o děti, nemocné,
nemohoucí, staré osoby). Především pro Štěpku je charakteristická péče a starost o druhé,
touha o někoho se starat. V době nemoci dívka pečuje o svou matku a zároveň se věnuje
i péči o svého nemocného a nemohoucího muže. Díky tomu si Štěpka konečně připadá
důležitá, avšak ne šťastná. Ke Štěpčině péči o Pavla vypravěč poznamenává: „Neměla
ovšem zvláštních důvodů k mateřské péči o něj, byla to však pořád ta činorodá Štěpka,
která nedovedla opominout žádnou příležitost se uplatnit. Byla vždy ochotna odpustit,
prokázat milosrdenství.“ (Havlíček 1987: 253). Zdá se tedy, že o svého manžela se dívka
stará proto, že podvědomě akceptuje společenské normy, které ženskou péči prezentují
jako správnou.
Péče o Pavla se zpočátku zdá být běžnou péčí o závislou a nemocnou osobu, ale
v jistém okamžiku se začne velice podobat péči o zlobivé dítě, neboť Pavel se vlivem
choroby velmi změní. Péče se stane velmi komplikovanou a v mnoha ohledech ne
nepodobnou péči o kojence, kterého je třeba neustále střežit. Potřebovala-li si Štěpka
odběhnout: „Odevzdala ho děvečkám, jako se odevzdává zboží, nebezpečné zboží, dejte na
ně pozor, aby se nevznítilo, aby se nerozbilo, aby nevybuchlo! Zacházejte s ním opatrně!
Tohle mu můžete povolit, tamto mu musíte vzít. Je snad opravdu už jen pouhou věcí? Nebo
snad dokonce malým dítětem? A tak s ním jedná Štěpánka, která s ním udělala smlouvu na
celý život, až do hrobu!“(Havlíček 1987: 291).
Proměnu Pavla Maliny v dítě, o které je třeba se starat, lze interpretovat i jako
Štěpčinu výhru, naplnění jejího celoživotního snu a její touhy po dítěti. Avšak vzhledem
k tomu, že se tato péče mění pro Štěpku doslova v peklo, ve vyčerpávající, zničující

24

Více viz následující podkapitola.

36

a nikdy nekončící práci, je nutné ji považovat spíše za trest za Štěpčino celoživotní
porušování genderových norem (např. za to, že se včas neprovdala).25
Štěpčina situace je o to složitější, že Štěpka pečuje jak o svého muže, tak o svou
nemohoucí matku. Je tedy vystavena dvojímu tlaku – aby dostála obrazu vzorné manželky,
je „povinna“ pečovat o svého manžela a aby dostála obrazu vzorné a dobře vychované
dcery, „musí“ pečovat o svou matku. Následkem tohoto tedy Štěpka kombinuje péči o dva
závislé členy rodiny, a to ji velice vysiluje.
Nutkání pečovat a starat se (způsobené normami a hodnotami společnosti) a tím, že
ženám jsou tradičně připisovány vlastnosti jako skromnost, pasivita, ale právě
i sebeobětování (srov. Janošová 2008: 18), je navíc pro Štěpku tak silné, že nevědomky své
matce přitěžuje. Štěpka se velmi ochotně rozhodne obětovat pro ženu, která ji vychovala,
avšak stejné rozhodnutí učiní i matka a tiše trpí pro svou dceru. Obě ženy považují vlivem
genderové socializace oběť pro své nejbližší za správnou, což jim v důsledku působí jen
utrpení: „Tak se stará Anna poddávala násilí na ní páchanému ze samé lásky, a dcera
z téže lásky ničila klid jejích posledních chvil. Obě se domnívaly, že si navzájem vyhovují.“
(Havlíček 1987: 295). Péče o muže a matku v konečné fázi nepřináší užitek ani těm,
o které je pečováno, ani nenaplňuje hlavní hrdinku. Chyba však není na Štěpčině straně
a dívka nikterak neselhává, co se pečování týče. Problém je v tom, že pouhá péče sama
o sobě (byť sebelépe prováděná) nedokáže Štěpku naplnit.
Taktéž v díle Helimadoe hraje nenaplněná touha po dítěti, nebo alespoň po péči
o něj, svou roli. Dořiny starší sestry touží pečovat o dítě, a to proto, že jim společnost
vštípila obraz ženy jako matky a pečovatelky od přírody předurčené k tomu rodit děti
a starat se o domov (srov. Lenderové 1999: 39). Poté, co se sestry smíří s tím, že už se
pravděpodobně nikdy neprovdají, prohlašují směrem k Doře: „Ale cožpak svatba – muž –
to jsme již dávno oželely. Kašleme na to! Jsme však přece jen ještě v hloubi duší ženami. Já
bych například ráda – jak nesmírně bych ráda – chovala na klíně nemluvňátko! (…) Tvé
dítě, které bys porodila pro nás všechny, abychom měly na světě také jiné radosti než
obvazování boláků, kuchtění a nádeničení. Je to vlastně tvá povinnost, rozumíš, abys nám
je dala, když nám ostatním je život odepřel!“ (Havlíček 1972: 230). Sestry tedy na Doru
vyvíjejí nátlak, dávají jí najevo, že na jejím rozhodnutí závisí i jejich štěstí a fungují zde
vlastně jako genderově socializační a disciplinační jednotka jak vůči Doře, tak vůči sobě
samým. Dora však odolává, nevdává se za učitele, ale odchází pryč z domu. V konečném
důsledku je tedy rodinou viněna nejen za neštěstí Emy spočívající v jejím zařazení do

25

Více o trestu viz podkapitoly 3.7, 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3.

37

turnusu, ale i za nešťastný život svých sester (jimž nebyla po vůli a neporodila jim pro
radost dítě).
K částečnému naplnění touhy starších Hanzelínových dcer dojde se vstupem Emila
do jejich domu a jeho pravidelnými návštěvami. Starší sestry si k dospívajícímu chlapci
vytvoří mateřský vztah a věnují mu pozornost, lásku a péči, jakou nemohou věnovat
vlastnímu dítěti. Podobně ostatně jednala i bezdětná Štěpka v Petrolejových lampách, která
pečovala o svého nemocného muže místo o svého syna či dceru.
Emilovi by velice pravděpodobně tato péče byla příjemná a byla by jím vnímána
jako žádoucí (neboť jeho matka o něj sice pečuje, ale je k němu velice chladná26), avšak
pouze v případě, kdyby se nezamiloval do Dory. Takto cítí, že chování starších
Hanzelínových dcer z něj činí malého chlapce a snižuje tak možnost na to, aby mu Dora
opětovala lásku a začala ho brát jako muže.

3.5 (Ne)vzdělání a (ne)sounáležitost žen
To, že se ženy v Havlíčkových dílech pohybují v domácí sféře a vykonávají pouze
nekvalifikované práce, není dáno tím, že by nebyly inteligentní či nechtěly studovat
a zlepšovat své schopnosti a znalosti, ale spíše jejich socializací a dobovým názorem na
ženské vzdělání. Ten byl podle Lenderové takový, že žena může být vzdělaná, ale jen
natolik, aby jí její vzdělání nebránilo vykonávat to, k čemu je od přírody předurčena – rodit
děti a starat se o domov (Lenderová 1999: 39).
Žena byla tedy pojímána esencialisticky, vnímána jako někdo, koho jeho tělo
a biologické dispozice předurčují k tomu být matkou a pro koho je role manželky a matky
přirozená. Na ženu bylo pohlíženo genderově stereotypně, což znamená, že byl vytvořen
zjednodušený popis toho, jak má správná žena vypadat (Renzetti, Curran 2003: 20). Navíc
jak dále píše Lenderová, podpora ženského vzdělání byla podvědomě považována za útok
na instituci manželství. Díky vzdělání by se totiž žena mohla stát ekonomicky nezávislou
a ohrozit tak dominantní postavení muže (Lenderová 1999: 43).
Ženy (což je případ jak Štěpky, tak Hanzelínových dcer, snad vyjma Dory, která
touží po úniku z domova a vzdělává se) své podřízené postavení a omezení týkající se
svého vzdělávání nezpochybňují, čímž se vlastně podílejí na reprodukci nerovnosti.
Velkým problémem je také to, že ženy vlastně vůbec nedokážou o své situaci hovořit,
nevnímají, že něco není v pořádku a nejsou schopny přemýšlet jinak než pomocí schémat
patriarchálního systému, který vzdělání žen nepodporuje. Epistemologicky se tak pohybují
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zcela v intencích již zmíněného konceptu symbolického násilí. Bourdieu zmiňuje,
že: „Jestliže ovládaní přikládají na to, co je ovládá, schémata onou nadvládou zplozená,
jinak řečeno, když se jejich myšlení a vnímání strukturuje podle struktur tohoto jim
vnucovaného vztahu nadvlády, stávají se z jejich aktů poznání nutně akty uznání,
podřízení.“ (Bourdieu 2000: 16).
Ženám však nejen není poskytnuto adekvátní vzdělání a dostatečný prostor pro
jejich vlastní rozvoj, ale ještě ke všemu jsou uzavřeny ve svých domácnostech a odděleny
jedna od druhé, což jim znemožňuje vzájemnou spolupráci, společnou artikulaci problémů
a případnou snahu o změnu. Havelková situaci v moderní měšťanské společnosti popisuje
jako rozdílnou od té za feudalismu, kdy muži a ženy pracovali spolu a „práce plnila
i určité společenské funkce [a] ani ženy při ní nebyly izolovány.“ (Havelková 2004: 171).
V šedesátých letech byla feministkami v USA zpopularizována forma politického
aktivismu tzv. consciousness-raising. McLaren píše, že consciousness-raising (zvyšování
povědomí) bylo ve feministických skupinách spojeno se zapojováním osobní zkušenosti do
sociálních a politických struktur a institucí. Cílem skupin pak bylo motivovat ženy ke
konfrontaci se sexistickými institucemi a přimět je k tomu, aby se je pokusily změnit
(McLaren 2002: 157).
Přestože ženy v Havlíčkových dílech (především ženy z vyšší společnosti
v Petrolejových lampách, které se pravidelně scházely) by teoreticky měly možnost
sjednotit se a stát se politicky aktivními, nečiní tak. Jejich nečinnost je však spíše
společensky podmíněná, neboť ženy nemají dostatečné vzdělání na to, aby o problémech
a jejich případném řešení hovořily a nejsou socializovány tak, aby byly aktivní.27

3.5.1 Dobový názor na ženské vzdělání
Jak už bylo řečeno výše a jak zmiňuje Lenderová, ženské vzdělání nebylo v 19.
století příliš podporováno (Lenderová 1999: 43). Zcela explicitně se dobový odpor
k ženskému vzdělání ukazuje v názorech doktora Hanzelína v díle Helimadoe. Doktor
nejenže ženám přisuzuje negativní charakteristiky, ale podle všeho je považuje celkově za
méněcenné osoby, pro které nemá vzdělání žádný význam a pro které je vhodný pouze
pobyt v soukromé sféře. Emilovi adresuje tato slova:
„Ženskou učit cizímu jazyku! Jste oba pošetilí. Ona víc než ty. Ženská, to si
pamatuj, patří do kuchyně a k domácím pracím. Všechny ty modernosti s ženským
27
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vzděláním jsou nesmysl. Aby ujídaly chléb mužům, ne? Nejdřív je zbaví míst stroje,
a pak ještě ženy! Jednou na to svět zle doplatí. Naštěstí nemají ani dost veliký
mozek. Dělají to jen proto, aby se mužům vyrovnaly. Husy! Stejně se nám nemohou
vyrovnat. Jsou zapomětlivé, nestálé, klevetivé, lehkovážné, dnes pro něco vzplanou,
ale již zítra tím praští.“ (Havlíček 1972: 123).

Pozoruhodné je, že Hanzelín jako jediný otevřeně vyjadřuje to, co si internalizovala
celá společnost, ale co nahlas a veřejně netematizuje, snad proto, aby takto ostrými
a nelichotivými slovy nepřímo nepřiměla ženy k nějaké akci a změně. Doktor Hanzelín se
však otevřeně hovořit nebojí, je velkým kritikem pokrytectví, maloměšťáctví
i nejrůznějších společenských předsudků. Genderové předsudky však ze svého
privilegovaného postavení muže v androcentrické společnosti nedokáže reflektovat, a tudíž
se stereotypy pojící se se ženami nejenže nesnaží zničit, ale dokonce se na jejich udržování
sám podílí.
V důsledku představy, která je udržovaná ve společnosti a která říká, že vzdělání
není pro ženy vhodné ani potřebné, netouží ženy v Havlíčkových románech po studiu a ani
si nechtějí rozšířit své obzory. Ženám je tak vlastně společností upíráno právo na vzdělání,
tedy něco, co podle Nussbaum patří k základnímu minimu lidských schopností stejně jako
např. tělesné zdraví, tělesná integrita, vztah k jiným (živočišným) druhům, schopnost hrát
si a odpočívat atd., a co je měřítkem kvality života (Nussbaum 2001: 70-86).
Ženy v Petrolejových lampách a Helimadoe nemají ani tušení, že by se mohly
vzdělávat a nevidí kolem sebe žádné pozitivní příklady žen, které by studovaly. Kariéra
žen, jejich vzdělání a seberealizace není součástí veřejného diskurzu, nic z tohoto není
artikulováno, takže se zdá, jako kdyby to ani neexistovalo. Vypravěč románu Petrolejové
lampy popisuje situaci v městečku těmito slovy: „Tehdy ovšem nebylo v malých městech
ještě ani řeči o tom, že by se dívky mohly stát také něčím jiným než hospodyňkami
a paničkami, matkami svých dětí, žádná z nich nešla na studie.“ (Havlíček 1987: 58).
Dokonce ani Štěpka, která často porušuje nejrůznější pravidla a normy, se tentokrát
nebouří, ale touží28 po manželovi a dítěti, nikoliv po vzdělání a znalostech. Není se ostatně
čemu divit, neboť jak poznamenává vypravěč: „Prospívat ve škole nemělo pro dívky
praktický význam, bylo však věcí společenské cti.“(Havlíček 1987: 58). Dívky tedy ze
svého vzdělání neměly žádný vlastní prospěch, spíše svými úspěchy ve škole přispívaly
k vytváření lepšího obrazu rodiny – především vytváření lepšího obrazu svého otce.
Vzdělání dívek bylo instrumentalizováno, nesloužilo k jejich vlastnímu prospěchu a nebylo
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jejich vlastní volbou (srov. Nussbaum 2001: 78-79). Dcery reprezentovaly své otce
podobně jako jejich manželky. Případné vyšší vzdělání dívek či dobré známky ve škole
nebyly ani zárukou provdatelnosti. Muži se vzdělaných žen báli, neboť právě ony mohly
ohrozit jejich dominantní pozici (srov. Lenderová 1999: 43).
Manželé Kiliánovi Štěpku po absolvování povinné školní docházky neposílají do
kláštera, jak bylo tehdy zvykem, neboť tamější režim se jim zdá příliš přísný. „V klášteře
byly chovanky pod pečlivým dozorem, modlily se ráno i večer, před jídlem i po jídle,
zamilovávaly se do svých představených, jeptišek, snily o následování Krista, trochu se
učily, trochu pracovaly.“ (Havlíček 1987: 61).
Otec a matka tedy Štěpku na čas stěhují do většího města (Jičína) k příbuzné. Jedná
se především o rozhodnutí otce a toto rozhodnutí je vypravěčem hodnoceno jako
pokrokové. Pravděpodobně je tomu tak proto, že otec vědomě poskytuje Štěpce více
svobody, než by měla v klášteře a uznává tak alespoň částečné právo žen na volnost
a svobodné rozhodování. Svou volbu poslat dívku do Jičína Kilián zdůvodňuje těmito
slovy: „A žít jen mezi čtyřmi stěnami nebo za vysokou zahradní zdí, chodit na procházky do
města ve čtyřstupech – to je skoro jako kriminál. Ať se holka učí být živa na svobodě.“
(Havlíček 1987: 61). Kilián tedy město vidí jako místo, kde je dívkám poskytnuta určitá
volnost, zatímco klášter jako místo, kde budou dívky střeženy a hlídány.
Ve skutečnosti se však spíše zdá, že otec Štěpce dopřává možnost utvrdit se
v přesvědčení, že tradiční genderové rozdělení rolí je správné. Štěpka se totiž ve městě
účastní mnoha posezení s (většinou staršími) ženami, je přítomna jejich rozhovorům
a tomu, jak tyto ženy reprodukují a dál předávají představy o tom, co by měla žena činit
a jak by se měla chovat, aby to bylo společností hodnoceno jako správné. Štěpka si tak
v Jičíně ještě více utvrzuje patriarchální hodnoty, které již během svého dospívání přijala
za své, a v důsledku toho je tak její svoboda značně omezena.

3.5.2 Společenství žen a jejich spolky
Výše zmíněné setkávání žen v Jičíně a jemu podobná přitom mohla mít revoluční
potenciál, neboť ženy z vyšších vrstev (na rozdíl od žen z vrstev nižších, které byly
znevýhodněny jak svým genderem, tak svým sociálním postavením), měly možnost se
scházet a vytvářet názorovou platformu, šířit informace o nerovnostech ve společnosti,
případně se podílet na společenských změnách.
Tato setkávání bychom z hlediska feministické analýzy mohly číst subverzivně jako
consciousness-raising groups (srov. McLaren 2002: 157), o kterých je zmínka výše, či je
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vnímat jako setkání, které tento potenciál skýtají, ale kterým jej společenské struktury
znemožňují rozvinout.
Věta vypravěče Petrolejových lamp: „V městečku se utvořil ženský zpěvácký spolek,
byly v něm všechny dámy z lepších kruhů, třeba nedovedly zpívat.“ (Havlíček 1987: 38) je
důkazem toho, že na schůzkách nešlo primárně o zpěv, ale spíše o společné setkávání
a rozhovory. Ty však byly pouze pokračujícím procesem genderové socializace, neboť na
schůzkách se nevedly nikterak odborné debaty, ale jednalo se spíše o sdělení novinek
z města, klepů atd. Schůzky žen v menších městech se ani vzdáleně nepodobaly např.
francouzským salonům, ve kterých se sdružovaly vzdělané ženy a vedly debaty na úrovni.
Lenderová tvrdí, že u nás ženám chyběl rozhled, zájem o svět kolem sebe, duchaplnost,
výmluvnost a také odvaha vzepřít se tradičním požadavkům kladeným na ženu (Lenderová
1999: 170). V Petrolejových lampách i Helimadoe toto vše ženám chybělo kvůli jejich
socializaci, nedostatečnému vzdělání a epistemologickým limitům.
Taktéž společenství Hanzelínových dcer se stejně jako pěvecký kroužek
v Petrolejových lampách zdá být z hlediska feministického rezistentního čtení ideálním
prostředím pro vznik revoltujících myšlenek a odporu proti systému. Sestry tvoří
kolektivitu, vzájemně drží při sobě, ale bohužel se více soustředí na to, aby dokázaly čelit
kritikám okolí mířeným na jejich vzhled, bezdětnost a na to, že jsou součástí turnusu, než
na to, aby se pokusily ze systému vymanit. Sestry jsou natolik vyčerpané defenzívou,
že nedokážou reflektovat nerovnosti a následně přejít do útoku. Alespoň částečnou útěchu,
oporu a sílu k tomu, aby přežily další těžký a únavný den, však sestrám jejich společenství
poskytuje. Jak Havlíček uvádí: „Každá jiná dívka na jejich místě by byla zmlkla před
zvědavými pohledy mimojdoucích, před útrpnými obličeji měšťáků, vycházejících na
procházky, vracejících se z výletů, ale tyto ženy, postižené samotářským osudem
a podivínským otcem, nalézaly v této prosté zábavě jakýsi vzdor, společná píseň je sílila
k nové zítřejší dřině.“ (Havlíček 1972: 64).
Na tom, že si jak ženy v Petrolejových lampách, tak ženy v Helimadoe (snad kromě
Dory, která s Emilem studuje francouzštinu29), neuvědomují možnost změny a netouží po
vlastní seberealizaci, se podílí nejen patriarchální uspořádání společnosti, všudypřítomný
androcentrismus a symbolické násilí, ale je to dáno i nedostatečným vzděláním žen, jejich
omezeným rozhledem či tím, že jsou uzavřeny ve svých domech a ve většině případů
nemají místo, kde by se mohly společně sejít a o své situaci mluvit.
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3.6 Mladé, krásné a pasivní
Jedním z nejznámějších feministických textů zabývajících se tématem ženské krásy
(mimo jiné i v literatuře a časopisech) je dílo Naomi Wolf s názvem Mýtus krásy ([1991]
2000). Autorka v něm uvádí, že ideál krásy je sociální konstrukcí vytvořenou systémem
maskulinní moci a reprodukující nadvládu mužů. Samotným mýtem krásy Wolf označuje
redukci krásy na normativní podobu a vytvoření fyzického standartu ženskosti. Upozorňuje
na to, že: „Mýtus krásy nám navráva, že kvalita zvaná „krása“ objektívne a univerzálne
existuje. Ženy ju musia chcieť stelesňovať a muži musia chcieť vlastniť ženy, ktoré ju
stelesňujú.“ (Wolf [1991] 2000: 15)
Wolf však přichází nejen s myšlenkou, že je-li krása sociálním konstruktem,
neexistuje žádné přirozené spojení mezi krásou, mládím, sexuální atraktivitou
a výjimečností, ale také s tím, že vlastnosti žen, které jsou v jednotlivých obdobích
považovány za krásné, představují jen symboly ženského chování v té době považovaného
za správné a žádoucí. „Mýtus krásy v skutočnosti vždy predpisuje správanie, nie vzhľad.
(…) Mladosť a (donedávna) panenstvo žien sa považujú za „krásne“, pretože znamenajú
sexuálnu neznalosť a neskúsenosť. Starnutie je „škaredé“, pretože rokmi sa ženy stávajú
mocnejšími, a preto treba spojenie medzi generáciami žien vždy znova rozbiť: Staršie ženy
sa boja mladých, mladé starých a mýtus krásy sa im všetkým spolkne stará o skrátenie
života.“ (Wolf [1991] 2000:16).
Mýtus krásy tak škodí ženám nejen tím, že snaha naplnit ideál od nich vyžaduje
mnoho energie a odčerpává jejich fyzické i mentální síly, ale i tím, že mýtus krásy od sebe
izoluje generace žen a povzbuzuje ženy v tom, aby se kvůli vzhledu měly na pozoru před
jinými ženami, které osobně ani neznají (Wolf [1991] 2000: 91). Autorka je přímo toho
názoru, že soupeření žen se stalo součástí mýtu, jehož cílem je rozdělit ženy mezi sebou
(Wolf [1991] 2000: 16).
Během genderové socializace se ženy učí, že musí být krásné, ale nikoliv pro sebe,
ale krásné pro muže (srov. Wolf [1991] 2000: 77). Štěpka v Petrolejových lampách a Dora
v Helimadoe nechtějí být krásné samy pro sebe, touží být krásné, aby vynikly nad
ostatními ženami, a díky tomu získaly vysněného muže. Nevědomky se tak stávají objekty
pro pohled mužů. Bourdieu tvrdí, že: „Ženský habitus ve své genezi i ve své dnešní podobě
a jejích sociálních podmínkách přímo nutí považovat ženskou zkušenost těla za krajní
podobu všeobecné zkušenosti těla-pro-druhého, těla neustále vystaveného objektivizaci
skrze pohled a diskurz těch druhých.“ (Bourdieu 2000: 59).
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Zde by bylo možné nalézt i jakousi paralelu s konceptem tzv. male gaze Laury
Mulvey ([1975]1998), která se sice zabývá oblastí filmu, ale taktéž hovoří o ženách jako
o objektech mužského pohledu. Zatímco muž je podle ní ten, kdo se dívá (subjekt), žena je
ta, která je vystavována (objekt) a stává se pasivním surovým materiálem pro aktivní
pohled muže. Slast plynoucí z možnosti pozorování (skopofilie) je podle Mulvey
vyhrazena pouze muži a žena je charakterizovaných právě svým bytím-pro-pohled.
Skopofilie funguje na principu aktivity a pasivity, přičemž tyto binární opozice jsou
genderově klasifikované (Mulvey [1975] 1998: 120-123).
Ženy jsou patriarchální společností nuceny k tomu, aby se o svůj vzhled staraly,
ženská krása je ve společnosti prezentována jako hodnota (byť vytvořená muži) a ženy ji
také tak vnímají. Opět tedy myslí a jednají podle hodnot, které jim jako správné prezentuje
patriarchální společnost a stávají se oběťmi symbolického násilí (Bourdieu 2000: 34-40).
Krása je vnímána jako něco, co patří k ženství a co by mělo být jeho součástí. Aby
však nějaká osoba mohla být vnímána jako krásná, je třeba, aby se sama podílela na tom,
aby takto vnímána byla. Sokolová píše:
„Zda mě společnost vnímá jako ženu či muže, a hlavně za jakou ženu či jakého
muže mě považuje, závisí na konkrétních kontextech, ve kterých své mužství
či ženství předvádím – a jakými způsoby tak činím. Nezáleží tedy zdaleka jen na
„pohlaví“, které je samo o sobě zpochybnitelné, ale na tom, jakým způsobem svůj
gender performuji, tj. jak se oblékám, (ne)maluji, chovám, pohybuji, v jaké
mocenské (či bezmocné) pozici se v různých situacích ocitám, jaké možnosti mi to
dává a jak s nimi nakládám. Gender (a bytí mužem či ženou) je tedy nestálá
identita, neboť naše mužství a ženství nabírá a ztrácí na významu podle toho,
v jakém kontextu jej vnímáme a hodnotíme.“ (Sokolová 2004: 209).

Autorkou performativního pojetí genderu je teoretička Judith Butler, která chápe
proces genderové diferenciace jako něco, co má charakter performativních aktů. Tyto akty
(opakující se performance slov, jednání, gest, tužeb apod.) konstruují a interpelují jedince
jako genderově diferencované tělo (Butler 1993). V Havlíčkových románech se např.
ženství příliš nedaří performovat Štěpce, zatímco v performanci mužství na divadelních
prknech je Štěpka úspěšná.
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3.6.1 Vzhled ženských hrdinek
O hlavní hrdince Petrolejových lamp Štěpce Kiliánové se v díle nejednou mluví
jako o nehezké dívce. Vnímá ji tak vypravěč, její okolí a i ona si je vědoma toho,
že nenaplňuje dobové představy o kráse. Jaké tyto představy jsou, není explicitně zmíněno,
vyplývá to však z toho, co za krásné považované není. Vypravěč hodnotí Štěpčin vzhled
těmito slovy:
„Nebyla ani trochu půvabná. Měla přespříliš široká ramena a hlavu mezi nimi jaksi
nízko posazenou – jako by se ustavičně krčila. Trojitá brada jí vyzývavě trčela
do výše. Vypadala jako malá paní máma. A měla hrozně tlustá lýtka, která na sebe
při chůzi narážela. Bohaté černé vlasy jí lnuly k hlavě, jako by byly namaštěny,
visely jí po zádech v dlouhém těžkém copu. Její tmavohnědé oči, to byly oči
porcelánové panny, kterou nenáviděla, nad nimi se ježilo husté chlapecké obočí.
Měla příliš mnoho nedostatků, aby se někomu mohla zdát hezká. Nejvíc ji hyzdilo
ochmýřené mateřské znaménko na pravé tváři.“ (Havlíček 1987: 41)

Jako hezká Štěpka není vnímána kvůli své silnější postavě, tudíž můžeme říci,
že krása byla u dívek podmíněna jejich štíhlostí. Dále Havlíček uvádí, že Štěpka měla
chlapecké obočí a široká ramena. V důsledku těchto charakteristik lze předpokládat, že za
krásnou nebyla považována žena, která působila „nežensky“. Široká ramena navíc mohla
působit sportovně, což opět ukazuje na nesplnění požadavků femininního vzhledu.
V případě Štěpky je navíc uvedeno, že nebyla půvabná a půvab je spojen právě s ženskostí.
Důkazem toho jsou např. slova Lenderové, která píše o tom, že společnost 19. století
zastávala názor, že tělovýchova a fyzická aktivita připraví ženy o jejich přirozený půvab
a učiní jejich tělo maskulinním (Lenderová 1999: 146). Ochmýřené znaménko neboli
bradavici lze považovat nejen za něco, co ničí dívčí půvab, ale i za atribut, který je obvykle
(zejména v pohádkách) spojován s postavou čarodějnice. Štěpku si tak v souvislosti s její
bradavicí můžeme spojovat s postavou čarodějnice.30
Nejen Štěpka, ale ani Hanzelínovy dcery nejsou příliš krásné. Popisu jejich
zevnějšku je v románu věnováno mnoho prostoru. Nejstarší Helena je např.
charakterizována jako dívka chlapské postavy, širokých ramen, svalnatých paží, velkých
nohou a neženských pohybů. Je o ní řečeno, že připomínala velblouda, což je možné číst
jako odkaz na její křivá záda (Havlíček 1972: 49). Podle ostatních vlastností a podle toho,

30

Více viz podkapitola 3.8.
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jak často jsou uvedeny charakteristiky spojované spíše s muži (široká ramena, svalnaté
paže) nebo přímo přívlastky jako „chlapské“ a „neženských“ se zdá, že Helenin vzhled ani
zdaleka neodpovídá dobovému ideálu ženské krásy.
Lída je charakterizována jako hubená dívka s propadlým hrudníkem, smutkem
v očích, pórovitou pletí s boláčky. Jako hlavní nedostatek Mariin je spatřován nedostatek
ruměnce a až tvarohová bělost těla. Lze říci, že na tom, jaký je vzhled těchto dívek, se
spíše než genetické dispozice podílí vnější podmínky. Dívky jsou přepracované, unavené,
nešťastné. Na to, aby se zabývaly svým vzhledem, nákupem kosmetiky či šatů, nemají čas,
finanční prostředky ani svolení otce.

3.6.2 Boj o krásu a pozornost mužů
Vzhled dívek ve spojení s jejich oblečením, by (podle slov vypravěče) odradil i ty
největší odvážlivce, kteří by se chtěli s Hanzelínovými dcerami oženit.
„Kdyby se i našel odvážlivec, řekněme stárnoucí mládenec nebo vdovec, který by
si chtěl zaspekulovat na Heleninu pracovitost, na Lídinu tichost, na Mariinu
soucitnost, musil pozbýt odvahy, když ty tři grácie spatřil v neděli na cestě do
kostela v jejich starožitných kloboucích, které nosily celou řadu let, v nemožných
šosatých jupkách a v zplihlých sukních, jejichž přílišnou solidnost nedovedlo zničit
ani drsné podhorské podnebí.“ (Havlíček 1972: 56).

Vypravěčova slova se zdají být pravdivá, neboť i o krásnou a nehezky oblečenou
Doru (jako o jedinou z dívek) se uchází nápadník, který je poněkud zvláštní. Jedná se
o pana učitele Pírka – nehezkého, hloupého a postavou malého muže.
Přestože oděv se tedy zdá být důležitým prostředkem k získání partnera,
Hanzelínovy dcery po novém a módním oblečení netouží, neboť je jejich šetrný otec
přesvědčil o tom, že peníze vydané za šaty představují pro jejich domácnost zbytečný
výdaj. Otci se podařilo v tomto směru dostat dcery nenásilně na svou stranu, a aniž by si to
uvědomily je přimět k tomu, aby přijaly jeho názor za svůj.
Jediná, kdo s otcem a sestrami nesouhlasí, je Dora. Ta se sice proti otcově nadvládě
bouří, ale (viditelně a navenek) zpochybňuje pouze otcovu moc, kterou má nad jejím
stylem oblékání a nikoliv už moc, kterou má v jiných (a důležitějších) oblastech jejího
života. Její touhou je hezky se oblékat a s pomocí nových šatů zapůsobit na muže. Dora
tedy chce moc, kterou nad ní má jeden muž (otec) zlomit proto, aby nad ní mohl mít moc
muž jiný (její potenciální manžel). Toto si však samozřejmě dívka neuvědomuje.
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Vypravěč čtenářům a čtenářkám sděluje: „Byla to hlavně Dora, která se
pokoušívala uplatnit svůj vkus krasavice, ale oba opelichané věšáky na šaty a nenáročná
Máry ve spolku s otcem, který byl přeci jen milovaným a uznávaným domácím tyranem, ji
přehlasovaly, a tak byla odsouzena k podrobení, pro něž pak po několik následujících
večerů prolévaly potoky marných slz.“ (Havlíček 1972: 57) Dora tedy není ve svém vzdoru
úspěšná nejen kvůli autoritě otce, ale i kvůli sestrám, které stojí na jeho straně a pomáhají
mu při reprodukci jeho moci. Otázka krásy zde tedy opět rozděluje ženy mezi sebou, jak
argumentuje Wolf výše, a profitují z ní muži a (v tomto případě Hanzelín).
S vhodným ošacením má problémy i Štěpka. Ačkoliv tato dívka má čas, dostatek
finančních prostředků, za které si může opatřit hezké šaty, i svolení rodičů oblékat se podle
módy, něco jí přesto chybí – vkus. Štěpka si nedokáže šaty „správně“ (tak, aby se příliš
nelišily od dobových norem v oblékání) vybrat. „Stuhy, krajkovina, korále, sametky,
jarmareční šperky – Štěpčino směšné bohatství rostlo. Poněvadž měla sklon k přehánění,
stala se nejvýstředněji oblékanou dívkou v městečku. Nejnevkusnější ze všech.“ (Havlíček
1987: 57) Oblečení se tak nakonec pro Štěpku místo prostředkem k získání krásy, stává
něčím, co ji o krásu připravuje. Nevkusné šaty se ukazují být jedním z důvodů, pro které je
Štěpka svým okolím považována za nehezkou. Ukazuje se zde mimo jiné, že krása je
arbitrární záležitost udělovaná zvnějšku lidmi a ne něco stálého, že „[k]rása nie je
univerzálna ani nemenná, hoci Západ predstiera, že všetky ideály ženskej krásy
pochádzajú z toho istého Platónovho ideálu ženy” (Wolf [1991] 2000: 15).
Navíc to, že si Štěpka nedokáže „správně“ vybrat šaty lze částečně vnímat i jako
důkaz její nedostatečné ženskosti Vždyť „mladé děvče má vždycky vyvinutý smysl pro
hezké šaty, pro mnoho šatů, vždycky mu lichotí, může-li ostatní svým zjevem předčit.“
(Havlíček 1987: 59). Dále je možné Štěpčinu neschopnost při výběru šatů považovat za její
selhání při naplňování a performování ženské identity, jak o tom píše Butler, podle které se
gender vytváří opakováním určitých aktů (Butler 1993: IX).
Přestože Štěpka nemá onen zmíněný smysl pro hezké šaty, který je podle Havlíčka
typický pro mladé dívky, je jí vlastní touha být hezky oblečená. Tato touha je ve
společnosti silným imperativem. Podle Wolf, zmiňované výše, společnost dívky nutí
k tomu, aby se snažily naplnit ideál krásy a přesvědčuje je o tom, že muži vyžadují, aby
ženy tento ideál naplňovaly (Wolf [1991] 2000: 15).
Ženy ve městečku se oblékají za účelem toho, aby vynikly. „Kamarádky, matky
kamarádek, všechna ta fintící se klevetivá havěť – celé maloměstské prostředí svádělo
k napodobování, lákalo k závodění. Vyniknout! Předstihnout!“ (Havlíček 1987: 59).
Zviditelnit se a upozornit na sebe ženy chtějí především proto, aby se zalíbily mužům
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a tedy svým potenciálním manželům a těm se chtějí zalíbit především z toho důvodu, že po
nich v patriarchální společnosti vyžaduje, aby se vdaly a aby zastávaly role manželek
a matek (Frevert 1986).
Výše uvedená ukázka z knihy je navíc důkazem toho, že ženy spolu soupeří o to,
která bude krásnější a která na sebe upoutá nejvíce pozornosti. To se nakonec podaří
Štěpce, která se stane středem pozornosti a vynikne nad ostatními ženami. Nikoliv ale
v pozitivním slova smyslu a tedy tak, že by se jí podařilo být krásnou pro muže a díky své
kráse některého získat, ale tím, že její oblečení se nejvíce odlišuje a nelze ho využít
k přiblížení se dobovému ideálu krásy. Dá se tedy říci, že Štěpka souboj s ostatními ženami
(hraný podle pravidel patriarchátu) prohraje.31
Štěpčina touha po kráse se však promítá dokonce i do jejích snů. „Štěpka se stávala
někým, kým nikdy nebyla, krásnou, útlou, křehkou, vybraně oblékanou holčičkou, s níž se
všichni mazlili, hýčkanou princeznou trpaslíků, Sněhurkou, pokrytecky spící ve skleněné
rakvi, Popelkou, která očekávala svého prince.“ (Havlíček 1987: 35). Štěpka chce být
Sněhurkou nebo Popelkou, tedy ženami, o kterých víme, že byly krásné a svého štěstí
dosáhly právě díky své kráse. Jen díky ní získaly manžela a tudíž i štěstí, byly pasivní,
vyčkávající a nakonec zachráněné mužem. 32 Zdá se, že Štěpka ve skrytu duše touží po
podobném osudu. Přeje si krásu, neboť díky genderové socializaci tuší to, o čem píše
i Naomi Wolf: „Dievčatko sa naučí, že príbehy sa dejú len krásnym ženám, bez ohľadu na
to, či sú zaujímavé alebo nie. A príbehy, zaujímavé alebo nie, sa nestávajú ženám, ktoré nie
sú krásne.“ (Wolf [1991] 2000: 77). Štěpka má přesně tuto životní zkušenost - stejně staré
nebo mladší dívky z městečka se vdávají, ale její život zůstává stále stejný a ona zůstává
stále sama. Když se konečně vdá, není milována doopravdy, neboť Pavel se s ní žení jen
kvůli jejímu majetku.
3.7 Vlastnosti tradičně vnímané jako ženské a problém aktivních žen
Podle Sokolové jsou „[l]idské vlastnosti (…) souborem charakteristik, které
jedinec dědí, získává prostřednictvím socializace a identifikuje se s nimi nezávisle na svém
pohlaví. Neexistují žádné ženské vlastnosti a charakteristiky, které by měly všechny ženy
bez rozdílu a neměl je žádný muž, a naopak.“ (Sokolová 2004: 88). Taktéž Lippa
31

Autorka diplomové práce si je vědoma, že volba slov v této větě diskurzivně evokuje boj mezi ženami, ale
jejich použití se úmyslně nevyhýbá, aby zdůraznila, že ženy spolu skutečně (byť někdy možná nevědomě)
o muže soupeří.
32
Baker-Sperry a Grauerholz píší, že pohádky, které zdůrazňují ženskou pasivitu a krásu, legitimizují
a podporují dominantní genderový systém (Baker-Sperry, Grauerholz 2003: 711). Mezi tyto pohádky
bezpochyby patří Sněhurka i Popelka a Štěpka, která touží být jako jejich hlavní hrdinky, tedy ve skutečnosti
touží dostát genderovým normám.
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argumentuje, že existují jak rozdíly mezi dvěma extrémními polohami genderové identity
na ose mužství-ženství, tak individuální rozdíly v maskulinitě a femininitě v rámci každého
genderu (Lippa 2009: 24).
Přesto však ve společnosti dochází k tomu, že některé vlastnosti jsou přisuzovány
spíše mužům a jiné spíše ženám. Podle Renzetti a Curran a obecně konstruktivistického
paradigmatu se však jedná o konstrukty společnosti a nikoliv o to, že by některé vlastnosti
byly mužům či ženám dané od přírody. Od každého genderu se očekává, že bude mít určité
vlastnosti, nějakým způsobem vypadat a nějakým způsobem se chovat (Renzetti, Curran
2003: 20). V naší společnosti fungují genderové stereotypy, které jsou zjednodušenými
popisy toho, jak má vypadat maskulinní muž a femininní žena (Renzetti, Curran 2003: 20).
To, že i ve společnosti zobrazené v Havlíčkových dílech tyto stereotypy fungují, se
nejzřetelněji ukazuje ve chvílích, kdy jsou nabourávány (např. Dorou, která přestává být
pasivní, samostatně se rozhoduje a odchází z domova).
Na stránkách Českého statistického úřadu, se můžeme dočíst, že: „O mužích se
například stereotypně předpokládá, že nikdy nepláčou, jsou nepořádní, agresivní
a soutěživí. Ženám se naopak paušálně přisuzuje citlivost, empatie, pořádkumilovnost
a poddajnost.“33 Janošová ve své knize Dívčí a chlapecká identita: vývoj a úskalí (2008)
za vlastnosti považované za typicky mužské, označuje ctižádost, soutěživost, zaměření na
výkon, dominanci, tendenci k sebeprosazení. V souvislosti se ženami mluví o altruismu,
zaměření na pomoc a podpoře druhých, o péči, skromnosti, pasivitě, podřízenosti
a sebeobětování (Janošová 2008: 18).
Vlastnosti mužských postav v Havlíčkových dílech se pak skutečně zdají být
odlišné od těch ženských. Zatímco např. Kilián usiluje o úspěch ve své práci a Emil
studuje a pečlivě se připravuje na své budoucí povolání, Štěpka pečuje o svého nemocného
muže a matku, Hanzelínovy dcery poslouchají svého přísného otce.
Kate Millett ve své Sexuální politice ([1949] 1998) poznamenává, že zatímco
aktivita je považována za rys vládnoucí třídy (a tedy za mužskou vlastnost), pasivita je
vnímána jako rys třídy ovládané (a tudíž ženská vlastnost). Uvádí také to, že muž (a jeho
aktivita) je ve společnosti vnímána jako norma, protože kdyby tomu tak nebylo, byla by
žena označována nikoliv za neaktivní, ale za aktivní a muž za hyperaktivního (Millett
[1949] 1998: 78).

33

Český statistický úřad. Gender: Základní pojmy [online]. 2013. Praha:
Český statistický úřad [cit. 18.4. 2013]. Dostupné z:
<http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/gender_pojmy>.
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Ženy a muži jsou také odlišně socializováni a během socializace je u nich
podporován jiný typ chování a rozvíjeny odlišné schopnosti (Lippa 2009: 225). Už malé
děti jsou dospělými podporovány ve hře s adekvátními hračkami a naopak jsou trestány za
to, když si hrají s hračkami „špatnými“ (Lippa 2009: 226). Rovněž přidělování úkolů
(chlapci vynášejí odpadky, uklízí garáž, dívky perou prádlo, hlídají sourozence) dává
dětem genderové signály o rozdílných úlohách muže a ženy v rodině, což může mít vliv na
jejich vzdělání a práci (Lippa 2009: 233). Chlapci a dívky jsou zkrátka socializováni
k pobytu v rozdílných sférách, což můžeme vidět i na příkladu Štěpky, která je během
dospívání připravována na svou budoucí roli manželky a ženy v domácnosti či na příkladu
Emila, který je veden ke studiu, jež mu zajistí dobré zaměstnání ve veřejné sféře.34
Socializace vede dívky k tomu, aby samy sebe vnímaly vztahově (ve vztahu
k jiným osobám). Ve společnosti obecně je pak zvykem definovat ženu ve vztahu k muži otci, manželovi, příteli (Owens 1998: 232). Podle Bourdieuho se závislost na druhých
(a nejen na mužích) pro ženy stala ustavujícím prvkem jejich bytí (Bourdieu 2000: 61).
Ve chvíli, kdy ženy přestanou být na mužích závislé, osamostatní se, stanou se
aktivními, či jen v jakémkoli směru nenaplňují tradiční představy ženství, vyskytne se
problém, což se ukazuje např. na příběhu Štěpky ve chvíli, kdy dívka na veřejnosti mluví
o sexu nebo tehdy, když se stává hospodářkou. Leila J. Rupp poznamenává, že konstrukt
ženskosti se stává zdrojem řady genderových stereotypů, podle kterých má být žena
sexuálně přitažlivá, pasivním objektem touhy, vládkyní domácnosti apod. Pokud tyto
a další stereotypy žena poruší, začne být její chování chápáno jako „neženské“, nebo
dokonce nebezpečné a úchylné (Rupp 2002: 250-251 in Teclová 2011: 19). Štěpčino
chování je společností jako „neženské“ bezpochyby vnímáno, ale jako nebezpečné
či úchylné nikoliv, neboť Štěpka neporušuje normy trvale (nakonec se vdává) a mnohdy
ani vědomě (nevhodně se obléká zcela neúmyslně).
Štěpka se však nikdy nestává matkou, přestože, jak píše Frevert, obzvláště
v 19. století a v souvislosti se striktním oddělením soukromé a veřejné sféry se od ženy
požadovalo, aby respektovala a naplňovala svou trojí roli manželky, matky a hospodyně,
aby udržovala manželský vztah, vychovávala děti a organizovala domácnost (Frevert
1986). Pokud tak nečinila, porušovala tím normy patriarchální společnosti, bylo na ni
pohlíženo s despektem a očekávalo se, že ji za neposlušnost stihne trest.35

34
35

Více viz podkapitoly 3.2 a 3.2.1.
Více viz podkapitola 3.8.
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3.7.1 Štěpka a její „nefemininní“ vlastnosti a chování
Hlavní hrdinka Petrolejových lamp Štěpka Kiliánová má vlastnosti a schopnosti,
které jsou obecně ve společnosti přisuzovány spíše mužům. Již výše bylo zmíněno, že
hrdinka zcela nesplňuje očekávání stran svého femininního vzhledu. Dále je však Štěpka
ještě charakterizována jako odvážná, silná a jako dívka, která se umí prát. Tyto vlastnosti
Štěpka získala především díky pobytu na statku Vejrychovsko, hře s bratranci a kontaktu
s němým čeledínem Francem. „To on Štěpku upozornil na její tělesnou sílu a naučil ji rvát
se s kluky po mužsku, mlčky, zuřivě, vítězně.“ (Havlíček 1987: 44).
Některé Štěpčiny „mužské“ vlastnosti (odvaha, soutěživost, touha vyhrávat) jsou
tedy získané během jejího života. Vypravěč o Štěpce píše: „Na statku se s bratranci
účastnila jejich indiánských her, shrabovala seno, krmila drůbež, pásla dobytek, zakládala
ohýnky a pekla brambory, doma se obírala svými loutkami, stýkala se s holčičkami ze
spořádaných rodin, četla si v školních knížkách a jen zřídkakdy si zadováděla s kočovými
kluky. Měla už přece také povinnosti, plynoucí z postavení jejich rodičů, a musela se
chovat podle společenských zvyklostí.“ (Havlíček 1987: 38). Štěpka se na Vejrychovsku
vyskytuje mimo každodennost, a tak nejenže nemusí činit to, co obvykle, ale ani nemůže.
Připadá si svobodnější, volnější a ne tolik nucena k naplňování genderových norem.
Na první pohled se tedy zdá, že na venkově genderová identita u dětí nehraje
takovou roli, neboť Štěpka si hraje s chlapci a účastní se „chlapeckých her“, aniž by za to
byla kýmkoliv odsuzována a aniž by jí to bylo zakazováno. Do velké míry je to ale
pravděpodobně tím, že o Štěpčině chování na statku se ve městě neví, a tudíž takovéto
chování nevhodné pro dívku (a zvláště dívku z vyšší vrstvy) nemůže vrhnout špatné světlo
na pověst rodiny. Genderové normy však nepochybně platí jak ve městě, tak mimo něj, což
se nejjasněji ukazuje až po letech, kdy se Štěpka vrací na Vejrychovsko a ujímá se velení
na statku. Tentokrát její „neženské“ chování nezůstane nezpozorováno a Štěpka se stane se
terčem kritiky a narušitelkou genderového řádu (podrobněji viz dále).
V dětství však jako kdyby pro Štěpku normy na statku neexistovaly, ačkoliv ve
městě si je Štěpka jejich existence jasně vědoma a sílu společenského řádu intenzivně
pociťuje. Dáno je to i tím, že ve městě se Štěpka vyskytuje blíže své matky, která na
Štěpce dodržování pravidel striktně vymáhá, snaží se ji genderově socializovat a předat jí
hodnoty, které jsou androcentrickou společností preferované. Štěpka, jak již bylo uvedeno
výše, s matkou chodí např. na společenské návštěvy k přítelkyním a snaží se naplňovat
roli, kterou jí společnost přisoudila.
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Matka, ale především Štěpka, pro kterou je to obtížnější, se snaží dostát nejen svým
povinnostem ženy, ale i svým povinnostem ženy z vyšší společnosti (snaží se vyhýbat
fyzické práci, hlasitému hovoru či hovoru na určitá témata). Hlavní hrdinka je zde tedy
omezována ve svobodném jednání nejen svou genderovou identitou, ale i příslušností
k určité třídě.36 Štěpka je více než dívky z nižších tříd omezována ve volnosti pohybu, více
kontrolována rodiči co se týče činností, které vykonává, její život je více organizován, její
sexualita více střežena. Důvodem tohoto všeho je, že Štěpčina matka není nucena pracovat
jako ženy z nižších tříd a má čas na dceru dohlížet. Matka je členkou měšťanské
společnosti a soustředí se tedy především na výchovu dcery, organizaci domácnosti
a „práci na manželském vztahu”, zatímco ženy na venkově a v selském prostředí na rozdíl
od ní především fyzicky pracují (srov. Frevert 1986). Matka navíc považuje Štěpčinu
výchovu za naprosto nezbytnou, a to z toho důvodu, aby dceřino chování neohrozilo
dobrou pověst rodiny a jejího muže.

3.7.2 Divadlo a Štěpčina performance maskulinity
Štěpka není příslušností k vyšší třídě pouze omezována, ale rovněž z ní profituje.
Jako dívka z vyšší společnosti má např. dostatek času na to, aby se věnovala jednomu ze
svých velkých koníčků – hraní divadla. Společnost tento koníček schvaluje, a ačkoli
Štěpka v okamžicích hraní vstupuje do veřejného prostoru, není tento její vstup hodnocen
negativně. Ke vstupu Štěpky do veřejného prostoru dochází pouze na divadelních prknech,
nikoliv v reálném životě, v důsledku čehož se postoj společnosti logicky stává
tolerantnějším.
I jiné dívky se bez jakýchkoliv námitek okolí mohou aktivně účastnit divadelních
představení. Lenderová píše, že ochotnické spolky byly jedněmi z prvních, jejichž řádnými
členkami byly i ženy. Valná většina rodičů dcerám nebránila v hraní divadla,
pravděpodobně proto, že divadlo bylo vnímáno jako prostředek účinné národní agitace.
(Lenderová 1999: 215-220). V Petrolejových lampách sice není zmíněno nic o divadle
jako prostředku posilování národního uvědomění, je však možné, že právě agitační snahy
divadel se přičinily o jeho pozitivní vnímání společností.
36

I u dívek z nižších tříd však dochází k omezení jejich svobody, ale trochu jinak. Tyto dívky např. nemají
dostatek času věnovat se svým zálibám a odpočinku, neboť musí fyzicky pracovat a vydělávat peníze (srov.
Frevert 1986). Lze zde hovořit o jakési kombinaci nerovností, o intersekcionalitě (Knotková-Čapková et al.
2010: 9). Obvykle se sice hovoří o nerovném postavení žen z nižších sociálních tříd, avšak jak bylo ukázáno
výše, život žen z nižších tříd se zdá v jistých ohledech (avšak nikoliv ve všech) svobodnější. Na tento fakt
upozorňuje Marta Kolářová, která píše, že: „prolínání třídních, genderových a rasověetnických vztahům týká
nejen znevýhodněných skupin, u kterých se přidávají podřízené statusy […], ale prolínání má vliv na všechny
skupiny v různých konfiguracích. Třídu, gender a rasu/etnicitu je nezbytné chápat jako propojené systémy jak
znevýhodnění, tak i privilegií“ (Kolářová 2008: 1).
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Štěpce je dokonce umožněno hrát roli, která je primárně určena chlapci a v které
tudíž hrdinka nemá příležitost okouzlit ženskými půvaby. Z toho vyplývá, že na rozdíl od
ostatních dívek, kterým v jejich roli postačí, když se budou líbit, musí Štěpka prokázat
talent a opravdové umění. Paradoxně se tedy fakt, že dívka hraje mužskou úlohu, stává
výzvou k tvůrčímu úsilí, které u dívek nebývá socializačně podporováno (srov. Renzeti,
Curran 2003).
Lenderová poznamenává, že v 19. století byl na divadle kromě talentu umělkyně
velice důležitý i její vzhled. Úspěšné byly ty herečky, jejichž fyziognomie odpovídala
dobovému ideálu krásy (Lenderová 1999: 223). Jelikož Štěpky vzhled, jak již bylo
zmíněno v podkapitole 3.6.1, tomuto ideálu neodpovídá, je obsazena do role muže.
Tato skutečnost nakonec Štěpce umožňuje zpochybnit představu esencialistického
pojetí maskulinity. Judith Butler se mimo jiné zamýšlí nad přeznačováním některých
významů pomocí parodie, která se děje uvnitř diskurzivní formace, jež je parodií
podvracena. Jinými slovy uvažuje nad tím, zda genderová transgrese může mít subverzivní
charakter, může zpochybňovat genderové kategorie a dochází k závěru, že ano. Genderová
parodie má podle této autorky schopnost odhalit, že genderová identita je jen imitací
(Butler 2006: 200).
Zuzana Uhde však k této problematice poznamenává, že: „Modifikace těla je ale
v travestii fascinující, tělo je uchopeno jako vlastní projekt odporující povinnému příkazu
pohlaví, nicméně tento teatrální intencionální projekt tak úplně nesouvisí s radikální
reformulací gender identity v reálném životě.“ (Uhde 2003: 9.) Navíc je nutné mít na
paměti, že u Štěpky, coby herečky někým jiným vybrané na mužskou roli, dochází
k nezáměrné subverzi genderu. Štěpka se navíc pravděpodobně snaží ve své (mužské) roli
obstát co nejlépe a co nejlépe tedy performovat maskulinitu. Drží se pravděpodobně
genderových stereotypů, tedy zjednodušených popisů toho, jak má vypadat maskulinní
muž (Renzetti, Curran 2003: 20), čímž vlastně tyto stereotypy reprodukuje. Tento fakt však
nic nemění na tom, že Štěpka je v performanci maskulinity úspěšná.

3.7.3 Ženy porušující řád
O něco hůře se Štěpce daří v reálném životě dlouhodobě naplňovat ženskou roli tak,
jak si to představuje společnost. Na vině je především Štěpčin vzhled, diskutovaný výše,
a s ním spojené vlastnosti, záliby a aktivity. Štěpka sice touží po sňatku, milujícím muži
a po dítěti, ale její vzhled jí naplnění těchto cílů ztěžuje. Štěpka se proto věnuje jiným
činnostem, místo matkou se např. stává hospodářkou na statku. Přestože Štěpčinu touhu po
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manželství a dítěti lze označit za touhu, která je typicky přisuzována ženám, oplývá Štěpka
až příliš mnoha vlastnostmi, které jsou charakteristické pro muže.
Štěpka se zdá být androgynní bytostí, která v sobě spojuje jak „ženské“ vlastnosti
(péči, touhu po dítěti), tak „mužské“ (aktivitu, samostatnost). Právě androgynní bytost
považuje Betty Friedan za ideální a podle jejího názoru mají ženy rozvíjet „mužské“
vlastnosti a muži „ženské“ tak, aby se dostali za polarizované genderové role (Friedan
1993: 157). Štěpce se toto sice daří, ovšem v genderově polarizované společnosti
19. století je to vnímáno velice negativně.
Důležité je uvědomit si, že Štěpčino chování je hodnoceno jako špatné
a nepřípustné z toho důvodu, že je vykonáváno dívkou.37 Kdyby Štěpka byla chlapcem,
bylo by totéž chování považováno na běžné a společensky přípustné či alespoň tolerované,
na což lze ostatně usuzovat i z toho, že Kilián si nestěžuje přímo na chování své dcery, ale
spíše poukazuje na to, že takovéto chování se nehodí pro dívku. „Ve vzácných chvílích
sdílnosti si stavitel Kilián u Božího oka postěžoval, ne však na dceru a na její nerozumné
chování, nýbrž na to, že Štěpka není Štěpánem.“ (Havlíček 1987: 95). Tento Kiliánův
povzdech však může vypovídat i o tom, že otec si spíše než dceru přál syna.
Pravděpodobnější se ale zdá, že Kilián spíše touží po dítěti, které by naplňovalo genderové
normy a neničilo tak svým chováním dobrou pověst rodiny.
Kiliánova jediná dcera genderové normy příliš nerespektuje a narušuje i dichotomii
(mužského) rozumu a (ženského) citu. Lantová uvádí: „Rozpornost postavy se projevuje
v stálé konfrontaci vzájemně „nepřiměřených“, protikladných charakterizačních prvků:
zevnějšku hřmotné a nepůvabné dívky a jejích pošetile sentimentálních snů; divadelně
exaltovaných citových projevů a přirozené, dělné dobroty srdce; stavovské podmíněnosti
myšlení a bytostného sklonu k narušování konvencí a kastovních přehrad.“ (Lantová
1987: 13). Štěpka se tedy zdá být narušitelkou stereotypního rozdělení genderových rolí,
její chování je vůči genderově stereotypnímu diskurzu subverzivní. Ludmila Lantová v této
souvislosti píše, že Štěpka „je postava hrdinky vytvořena nikoliv z průměrnosti a pasivní
danosti, ale z výjimečnosti v prostředí, a obdařena rysy vnitřní aktivity, vzdorující jeho
tlaku“ (Lantová 1987: 13).
V konkrétních okamžicích je Štěpka mnohdy schopná vzdorovat mužům (které lze
vnímat jako zástupce patriarchátu). Po několika potyčkách s chlapci „[s]hledala s úžasem,
že bránit se je mnohem výhodnější než pokorně trpět“ (Havlíček 1987: 45). Po vyhrané
rvačce „Věřila, že se nyní vyrovná všem svým spolužákům. Nenaslouchala již s posvátným
37

Pokud by se ale chlapec choval zženštile, patrně by na jeho chování společnost nahlížela ještě s větším
despektem než na chování Štěpčino (více viz podkapitola 3.11.2).
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obdivem jejich chlapeckému chvástání. Do její povahy se vkradl nebezpečný prvek:
pohrdání uznanými autoritami, neúcta k mužům.“ (Havlíček 1987: 46). Štěpka je schopna
vzdorovat i svému prvnímu vážnému nápadníkovi. Nesouhlasí s jeho názorem, byť se
jedná pouze o odlišný názor na část dívčina oděvu. Štěpčin názor je však jasný: „Ne,
rozhodně ne, nedá se tyranizovat ve svých soukromých, ryze ženských právech!“ (Havlíček
1987: 124). Přestože se zdá, že si v tomto případě Štěpka prosadí svůj názor v relativně
nepodstatné věci, je důležité, že neustoupí. To, že si nenechá od muže vzít to malé
množství pravomocí, které má, lze vnímat jako předpoklad toho, že se jí v budoucnu
podaří své názory prosadit i v podstatnějších otázkách.
Nakonec se tak opravdu děje. Štěpka se postaví na odpor svému otci a navzdory
jeho nesouhlasu si prosadí svatbu s Pavlem, neboť tento sňatek vnímá jako svou jedinou
a poslední možnost, jak se provdat. Štěpka tedy porušuje normy (staví se na odpor otci),
aby je jinde mohla naplnit (aby se mohla stát vdanou ženou).
Dívka se protiví i jinému druhu autority, a to autoritě lékařské. Tento odpor už ale
dívce neslouží jen jako pouhý prostředek k naplnění jiných norem, ale je cílem sám o sobě.
Štěpka nerespektuje rady lékařů a hraje si s cizími dětmi způsobem, jaký není doporučen:
„Kdyby to tak byl věděl doktor Hilmar! Ten by si byl jistě na Štěpku došel a řekl jí, své
mínění pěkně od plic, vysvětlil by jí, že to nesmyslné vzrušování a líbání dětí je vůbec
škodlivé a velmi nezdravé.“ (Havlíček 1987: 131).
Štěpka tedy nerespektuje medicínská opatření, která jiné ženy (a pravděpodobně
i muži, jejichž primárním úkolem však péče o děti není) považují za správná a závazná.
V souvislosti se Štěpčinou matkou vypravěč čtenářům a čtenářkám sděluje např. toto:
„Mohlo se proto předpokládat, že matka vynahradí holčičce něhu, kterou jí neprojevoval
otec. Nebylo tomu tak. Anna Kiliánová byla selsky přísná, selsky strohá. Vychovávala dítě
jako mnohé jiné matky jen samým peskováním. Líbat, hladit, mazlit se – to nebylo
u Kiliánů zvykem.“ (Havlíček 1987: 34).
V díle Helimadoe je pak chování Emilovy matky k vlastnímu dítěti velmi podobné.
Matka sice o dítě pečuje, ale chová se velice chladně. Když je Emil nemocný, prosedí
matka u jeho postele celé noci, avšak Emil toto její počínání hodnotí těmito slovy:
„U matky to byl asi jen projev náboženské ctnosti – byla věřící a bohu oddaná žena.
Jakmile jsem ulehl, zanechala všech společenských styků, v nichž si tak libovala, a zaujala
místo vedle mého lůžka.“ (Havlíček 1972: 20). Z obou děl se tedy zdá být patrné, že
v 19. století nebylo zvykem děti příliš hýčkat a mazlit se s nimi (srov. Lenderová
1999: 29).
55

Kromě víry v to, že líbání a hlazení je pro zdraví dítěte škodlivé, mohl být důvodem
pro ne příliš okázalou náklonnost a lásku i přetrvávající strach z možného úmrtí potomka.
Lenderová se ostatně zmiňuje o tom, že až do 18. století si společnost nevěděla rady
s hrůznou kojeneckou a dětskou úmrtností a lidé si především kvůli tomu dávali pozor na
vytváření pevných citových vztahů ke svým dětem (Lenderová 1999: 12-17).
Štěpka nejenže cizí děti hýčká a protiví se tak lékařské autoritě, ale dochází u ní
i k tomu, že dokáže jinou mužskou autoritu na jejím místě zcela nahradit. Poté, co se Pavel
ukáže jako neschopný hospodář, ujímá se Štěpka vedení statku. „Nemá-li muže ani jako
velitele, ani jako pomocníka, pak jí nezbývá než sama se chopit velení a práce. Hospodář
spí, hospodář je mrtev, nevzbudí se. Pole však nebudou opuštěna. Štěpka se sama stane
hospodářem.“ (Havlíček 1987: 235). Pro funkci, kterou Štěpka bude zastávat, je zde
zvoleno slovo hospodář – tedy generické maskulinum, které jasně ukazuje na fakt, že tuto
funkci jinak zastává výhradně muž. To, že je o Štěpce řečeno, že se stává hospodářem,
Štěpku sice pomužšťuje, ale nezpochybňuje to identitu role, která je diskurzivně mužská.38
Přestože Štěpka v jistých ohledech tlaku prostředí, patriarchálním normám
a konkrétním mužům vzdoruje, jak již bylo naznačeno, v jistých ohledech se všemu tomu
také (byť nevědomě) poddává. Nejedná samostatně, ale její chování je ovlivněno normami
společnosti a socializací. Štěpka akceptuje imperativ společnosti týkající se povinnosti
svatby a početí potomka, její touha po svatbě a dítěti je generována společenskými
očekáváními. S tímto názorem se ztotožňuje i Lantová, když hovoří o Štěpčiných snech, ve
kterých se „přirozená touha po štěstí obléká do představ daných mentální omezeností
prostředí“ (Lantová 1987: 13). K podobné situaci dochází i u dcer doktora Hanzelína
v románu Helimadoe. Tyto dívky jsou sice v mnohém od Štěpky (i od sebe navzájem)
odlišné, avšak touha po nalezení partnera je jim společná.
Hanzelínovy dcery se odlišují nejen, co se týče vzhledu, ale co i co se týče povah
(zatímco Helena je hovorná, Lída je spíše mlčenlivá a nesmělá). Místo aby tedy byly
všechny dívky vykresleny pouze jako ženy toužící po sňatku či trpící pod nadvládou svého
otce a patriarchální společnosti, je každá z nich představena jako něčím výjimečná.
Individualita jednotlivých dívek zde tedy není vymazána a je ukázáno jakési heterogenní
ženství (byť především v případě vnějších charakteristik negativně vykreslené).
Nejvíce se od svých sester odlišuje Dora, která se jako jediná rozhodne aktivně
jednat a udělat něco pro změnu své situace. Vypravěč o Doře poznamenává, že:„Horovala

38

Pro Havlíčka by v té době pravděpodobně asi ani nebylo možné použít slovo hospodářka pro popis pozice
určené primárně mužům. Navíc Jana Valdrová v této souvislosti poznamenává, že: „Až do sedmdesátých let
20. století se soudilo, že mužské tvary dostatečně „zastupují“ také ženy.“ (Valdrová 2004: 14).

56

pro volnost, pro marnotratné rozdávání vlastní osobnosti, pro lehkomyslné radosti
a odvážné a romantické činy.“ (Havlíček 1972: 114). A dívka skutečně touží po volnosti,
svobodě a dobrodružství.
Dořino rozhodnutí a následné kroky vedoucí k jejímu osvobození z otcova područí
a moci patriarchálních pravidel, lze označit za veskrze revoluční. Poněkud problematické
se může zdát pouze to, jakým způsobem chce Dora naplnění svého cíle dosáhnout. Nejprve
totiž studuje s pomocí Emila francouzštinu, která jí v budoucnu může usnadnit život a jejíž
studium v ní upevňuje dojem, že dělá něco pro změnu své situace. Nakonec Dora utíká
z domova s potulným kouzelníkem. Jednou z možných interpretací je, že Dora tohoto
muže miluje, a proto s ním odchází. Druhým a pravděpodobnějším vysvětlením se zdá být,
že dívka kouzelníka jen využívá k tomu, aby mohla opustit domov. Této druhé interpretaci
nahrává i fakt, že Dora již dlouhý čas kritizuje domácí poměry, touží po změně a odchodu
z domova, učí se francouzsky, zajímá se o informace o cizích zemích. Kdyby toto vše Dora
nečinila, bylo by mnohem uvěřitelnější, že s kouzelníkem odchází z lásky. Takto vzniká
spíše dojem, že Dora kouzelníka využívá, neboť pro ni jako pro ženu není možné,
přijatelné a ani bezpečné, pohybovat se dlouhodobě bez jakéhokoliv doprovodu mimo
domácí sféru.
I ve snech se Doře zdá o tom, že prožije dobrodružství a podívá do vzdálených
zemí díky svému muži námořníkovi. Vzniká tak opět dojem, že Doře nezáleží na tom, jaký
muž se stane součástí jejího života, hlavně když to bude někdo, kdo ji vysvobodí z vězení
domova. O svém budoucím manželovi Dora prohlašuje: „Musil by mě vzít ale s sebou na
loď, třeba v přestrojení. Dělala bych plavčíka, šplhala bych v ráhnoví. Pila bych s ním
v černošských krčmách, a když by se díval po černoškách, vytáhla bych na něj nůž.“
(Havlíček 1972: 111). Dora tedy touží po jakémkoliv muži, který jí umožní odchod z domu
a zajistí život, který bude prost patriarchálních pravidel a nesvobody. Snad i právě z tohoto
důvodu (a nikoliv pro jeho malou postavu, nehezkou tvář a hloupost) Dora odmítá učitele
Pírka, neboť vztah s ním jí dobrodružství, svobodu a odchod z domova nezaručuje.

3.8 Trest jako následek porušení pravidel
Fafejta zmiňuje, že mužství a ženství je společností často považováno za biologický
fakt, za něco, co je od přírody dané a stává se také určujícím pro to, jaké schopnosti lidé
mají a jaké ne. Plynou z něj určité povinnosti a očekávání, kterým je třeba dostát a které je
třeba naplnit. Pokud se někdo genderovým normám vzepře a odmítne je naplňovat (tak
jako např. Štěpka nebo Dora), společnost na něj pohlíží jako na někoho, kdo se vzepřel
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něčemu přirozenému. Tyto normy však ničím přirozeným nejsou, jedná se o konstrukt
lidské společnosti, o něco, co vymysleli lidé a co je dětem vštěpováno od dětství (Fafejta
2004: 32).
Negativněji bývá obvykle ve společnosti vnímáno, pokud se muž chová zženštile.
Svědčí o tom i tato slova Pavlíny Janošové: „Ženy, které zvolí „mužskou", „hodnotnější"
profesní dráhu nebo které pěstuji mužské záliby a disponuji maskulinními vlastnostmi, se
obecně těší větší toleranci, než muži kteří se podobným způsobem identifikuji s čímkoli
„ženským".“ (Janošová 2008: 19). Přesto však, pokud žena porušuje normy a řád
společnosti, je to vnímáno nejen jako nepřirozené, ale i jako potenciálně nebezpečné. Jak
píše Lenderová, a jak již bylo zmíněno v kapitole 3.5, pokud žena např. studuje (ačkoliv
vzdělání je určeno především mužům), ohrožuje tím instituci manželství. Díky vzdělání se
žena rovněž může stát ekonomicky nezávislou a ohrozit tak dominantní postavení muže
(Lenderová 1999: 43). Potenciálně nebezpečnou se tedy v Havlíčkových dílech stává Dora,
která se učí francouzsky, ale i Štěpka, která se stává hospodářkou a ujímá se role primárně
určené muži.
Pam Morris pak ve svém díle hovoří o ženách porušujících normy zobrazených
v literatuře. Upozorňuje na archetypální strach z ženské moci i na to, že hrozbu představují
nejen ženy atraktivní, kterým muži mohou podlehnout, ale i ženy ošklivé a nepřitažlivé,
neboť ty „nebyly Bohem stvořeny k tomu, aby uspokojovaly mužské potřeby“ (Morris
2000: 34). Hrůzu vzbuzují také ženy, které odmítají svou podřízenou roli (Morris 2000:
34).
Knotková-Čapková et al. uvádějí, že: „V patriarchálním literárním kontextu je
kladná hrdinka zpravidla submisivní, v každém případě je konformní k požadavkům
patriarchálních norem. Vystupuje v různých podobách, z nichž typické jsou čistá panna,
oddaná manželka či obětavá matka. Oplývá archetypálními „ženskými“ vlastnostmi jako je
citovost, pečovatelství a obětavost (nezřídka až k sebezničení).“ (Knotková-Čapková et al.
2010: 23).
Knotková-Čapková pak v jiném textu hovoří i o různých (arche)typech ženských
literárních postavách. První archetyp podle ní představuje žena vládkyně (má moc, ale
uchovává stávající řád), druhým typem je žena přadlena (která je ztělesněním ženské krásy,
nevinnosti a poslušnosti) a třetím typem je archetyp čarodějnice - žena která je
nekontrolovatelná, vzpírá se řádu, bojuje proti němu a odmítá patriarchát, v němž je sama
uvězněna. Knotková-Čapková neopomíná zmínit, že čarodějnice je obvykle lidmi vnímána
negativně, právě kvůli narušování norem a konvencí, a je za svou vzpouru proti řádu
obvykle potrestána (Knotková-Čapková 2005: 145-159, 165).
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Ačkoliv Dora se zpočátku zdá být zosobněním archetypu přadleny (je krásná,
vykonává domácí práce a zůstává uzavřena v domácí sféře), s postupem času začínají její
charakteristiky a činy korespondovat spíše s archetypem čarodějnice (stává se kritičkou
domácího pořádku i celého společenského systému, utíká z domova). Spíše opačný vývoj
lze pozorovat u Štěpky, která porušuje normy (a její chování je tedy typické pro archetyp
čarodějnice) a teprve poté, co přijde trest, zdá se, že Štěpka začne žít v souladu
s genderovým řádem (více viz následující podkapitola).
Hrdinky, které v Havlíčkových dílech revoltují proti patriarchálnímu řádu, jsou
trestány. Po odpykání trestu dojde k jejich nápravě, nebo je-li provinění proti
patriarchálnímu řádu příliš závažné, tak trest hrdinky nadobro zničí. Zatímco Štěpka
v závěru díla dostává jakousi druhou šanci, Dořin osud se zdá být nadobro zpečetěn.

3.8.1 Utrpení jako součást života neposlušných žen
Tresty za provinění žen se zdají být nepoměrně přísnější než tresty, kterým musí
čelit muži. Dořino dlouhé utrpení a zavrhnutí celou rodinou nelze srovnávat s trestem
jejího otce, který je za tyranskou nadvládu nad dcerami potrestán pouze odchodem jedné
z dcer z domova.
U Štěpky zase s postupem času dochází k neustálému zvětšování jejího utrpení,
stejně jako i ke stupňování ponížení - z neoblíbeného děvčátka se stává neprovdanou
dívkou, následně bezdětnou ženou a v konečném stádiu manželkou syfilitika.
Jedním z možných vysvětlení proč Štěpka trpí, je to, že trest přichází za neuvážená
rozhodnutí a za snahu dojít k cíli (manželství a mateřství) za každou cenu. Toto je však cíl
diktovaný společností a Štěpka se ho za každou cenu snaží naplnit, takže za kroky vedoucí
k jeho naplnění trest pravděpodobně nepřichází. Jako pravděpodobnější se tak jeví to, že
Štěpka je trestána za porušování norem, společenských pravidel, nenaplnění své tradiční
ženské role a neúctu k (mužským) autoritám. Trestána je také za to, že ohrožuje
patriarchát, ujímá se velení na statku a přebírá část moci, která je v patriarchální
společnosti určena výhradně mužům.
Že je Štěpka trestána za porušování norem, se jeví pravděpodobnějším vysvětlením
také ve světle toho, že poté, co Štěpka dá na rady lékaře a nechá Pavla dožít v ústavu
a poté, co si nechá od Pavlova bratra Jana poradit, jak vést hospodářství, začne se její
situace zlepšovat. Jan začíná zvažovat, že by se s ní oženil a očekává, že Štěpka bude
souhlasit. Jeho rozhodnutí vzít si Štěpku je však stejně jako u Pavla racionální, Jan není
zamilován, ale opět zde hraje roli Štěpčin majetek. Přesto zde však svítá naděje, že se
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Štěpce konečně podaří dostát společenským normám, přestane být odsuzována, trestána
a dosáhne svého cíle (byť utvořeného v souladu s patriarchálními hodnotami). Čtenářům
a čtenářkám je vsugerována představa, že Štěpčino utrpení končí, neboť dívka se zdá být
napravena a ochotna přijmout mužskou autoritu a svou podřízenou pozici.
Příběh Dory, revoltující hrdinky z románu Helimadoe, se zdá být poněkud odlišný,
a to především co se týče otázky trestu a s ním spojené nápravy. K té totiž v případě Dory
nedochází. Za své rozhodnutí odejít z domova je Dora všemi odsouzena – sestrami, otcem,
společností i vypravěčem. „Milenka ženatého člověka! Líbána a objímána mužem nemocné
ženy. Jako by byla špinavá!“ (Havlíček 1972 s. 197). Negativně je tedy vnímán nejen
Dořin odchod (opuštění domácí sféry, která je jí společností přisouzena), ale i to, že dívka
odchází s mužem, za kterého není provdána, který je tulákem a jemuž právě zemřela žena.
Dořino provinění je tedy mnohanásobné.
Dora odchází a nemá v plánu se vrátit. Jak její život končí, se nedozvídáme, velice
pravděpodobné se ale zdá, že ne příliš šťastně, stejně jako příběhy ostatních
„neposlušných“ žen v románu, které tvoří k příběhu Dory jakési paralely (viz níže).
V závěru vypravěč čtenářům a čtenářkám sděluje, že po mnoha letech zahlédl
v Praze kouzelníka s pomocnicí. Pomocnice měla smutný a vyprahlý hlas, a proto
vypravěč raději odešel pryč dříve, než se mohl přesvědčit, zda se jedná o jeho staré známé.
Vypravěče bezpochyby v jeho představách o tom, jak skončila Dora, ovlivnil obraz, který
znal ze zkušenosti a který několikrát v životě viděl – obraz ukazující to, že ženy, které se
protiví řádu, jsou vždy potrestány a pokud se nenapraví, je jim přisouzen trest nejvyšší
a umírají hroznou smrtí (jako např. kouzelníkova žena Miss Agra).
Dořino rozhodnutí utéct z domova se jeví jako velice odvážné především ve světle
toho, že dívka ví, že za opakované či trvalé porušování řádu může přijít nejvyšší trest. Ve
svém životě se totiž setkala se dvěma „neposlušnými“ a následně smrtelnou nemocí
potrestanými ženami.
První z nich je žena, která přichází do otcovy ordinace prosit za ukončení svého
života. Kdysi toužila po dobrodružství, opustila svého muže kvůli jinému, nyní umírá na
syfilis a velmi trpí nejen fyzicky, ale i psychicky, neboť je odsuzována společností. 39 Její
nemoc je trestem za pochybení v mládí a toto pochybení souvisí s předčasnou sexuální
praxí, která je u žen velmi negativně vnímána (Lenderová 1999: 97, Havelková 2004: 173).
Vypravěč díla navozuje dojem, že každá žena, která opustí soukromou sféru a je nevěrná
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Pozice syfilitika Pavla Maliny ve společnosti je o poznání lepší, utrpení menší a důvody pro to, proč by
raději dobrovolně zemřel odlišné. Pavel nejvíce trpí tím, že není schopen sexuálního styku, nikoliv (stejně
jako neznámá žena) tím, že je odsuzován společností. Více viz podkapitola 3.10.4.
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svému muži, špatně skončí: „Druhá tvář dobrodružství! Také utekla do světa s milencem.
Popadla mě hrůza. Tamta žena – a Dora… Vrátí-li se kdy, vrátí se také taková!“ (Havlíček
1972: 241).
Druhou trestem stiženou ženou, se kterou se Dora setkává, je Miss Agra –
kouzelníkova žena, která přijíždí společně se svým mužem do města a umírá zde na
tuberkulózu. Její nemoc lze vnímat jako trest za kočovný styl života, za opuštění domácí
sféry a za to, že Miss Agra nezastává (společností všem ženám přisouzenou) roli matky.
Dora však navzdory znalosti příběhů těchto žen neváhá a pouští se do vztahu
s kouzelníkem. Jejím hlavním cílem je vymanit se z prostředí soukromé sféry. O tom, zda
si Dora uvědomuje možné následky svého rozhodnutí, a to jak by mohla skončit, není nic
řečeno. Je však velmi pravděpodobné, že Dora si je vědoma všech rizik, kterým se
vystavuje, ale že i navzdory těmto rizikům považuje svůj odchod za lepší řešení než
akceptování současné situace. Říká: „“Za nějakých pět let se už nebudu bouřit,“ šeptala
smutně. „Budu jako naše Máry, pokorná a věčně usměvavá, nebo jako Lída, tichá
a zamyšlená, a nebudu snít, nebudu toužit, budu jako hodiny, které se natáhnou a jdou.
Nejkrásnějším denním zážitkem mi bude vyjížďka za pacienty, nejjistějším zapomenutím
kydání hnoje.““ (Havlíček 1972: 176). Dora tedy touží něco změnit, dřív než bude pozdě.
Od života chce něco víc, než co jí může nabídnout rodný dům a městská společnost plná
předsudků a pravidel.

3.9 Heteronormativita. Žena jako manželka a matka.
Rich heterosexualitu vnímá jako instituci, pomocí které muži získávají fyzickou,
ekonomickou a emocionální výhodu nad ženami. Ženy podle ní nemusí být vždy
heterosexuální, ale společností, která udržuje povinnou heterosexualitu, je jim přesto
přikazováno, aby takovými byly (Rich [1980] 1994). Naše společnost je totiž
heteronormativní a za normu je v ní tedy považována heterosexualita, o čemž ostatně píše
i Fafejta, který poznamenává, že naše kultura je postavena na dvou samozřejmostech.
První z nich je, že ve společnosti existují dvě pohlaví a druhou, že normální sexualitou je
heterosexualita. V obou případech se však podle Fafejty jedná o sociálně konstruované
instituce, se kterými se jedinci setkávají od narození, a tudíž je nezpochybňují (Fafejta
2004: 67).
Katz mluví dokonce o vynálezu heterosexuality a pojednává o tom, že na konci
19. století se zrodila kategorie heterosexuality jako kategorie sloužící k identifikaci
jedince. Přestože nejprve heterosexualita znamenala abnormální touhu k opačnému
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pohlaví, postupem času se její definice změnila (zde tedy můžeme vidět konstruovanost
této kategorie). Heterosexualita začala být definována jako touha po opačném pohlaví
a v kontrastu k homosexualitě (touze po stejném pohlaví). Následně se pojem
„heterosexualita“ začal vztahovat k normální erotické touze po opačném pohlaví,
heterosexualita se stala standardním modelem sexuality, přestala být vidět její
konstruovanost a začalo se na ni pohlížet jako na něco přirozeného a daného (Katz 1995).
Fafejta uvádí, že: „Heterosexualita je ve společnosti normativní. Určuje mnohé
sociální normy a hodnoty, jsou jí podloženy tradiční sociální instituce jako manželství
a rodina.“ (Fafejta 2004: 76). Heterosexualismus tedy lze považovat za jednu
z dominantních institucí naší společnosti.
Dále Fafejta popisuje to, jak je v jistých okamžicích heterosexualismus přísnější
k mužům než k ženám (nejsou jim např. dovoleny projevy náklonnosti na veřejnosti)
a jindy zase přísnější vůči ženám. „Starší svobodný muž je chápán jako „starý mládenec“
a tento stav se víceméně považuje za jeho volbu. Neprovdaná žena je naopak „starou
pannou“, která je buďto „lesba“ nebo si ji nikdo (rozuměj žádný muž) nechtěl vzít.“
(Fafejta 2004: 78). Přesně takto, jak uvádí Fafejta, je společností vnímána Štěpka i starší
Hanzelínovy dcery, na které je pohlíženo jako na ženy, které si žádný muž nechtěl vzít
a jako na někoho, kdo zpochybňuje instituce manželství a mateřství.
V souvislosti s tím, že heterosexualita je ve společnosti vnímána jako norma, se od
jedinců očekávají určité způsoby chování. Jak již bylo řečeno v kapitole 3.7, od žen se
očekává, že budou naplňovat svoji trojí roli manželky, matky a hospodyně (Frevert 1986).
Aby však ženy mohly naplňovat společností uznávanou a předepsanou roli matky, je třeba,
aby se provdaly (dvojí sexuální morálka zakazuje ženám sexuální styk mimo manželství).40
Teprve v manželství mohou ženy počít dítě tak, aby nebyly stigmatizovány.
Stejně jako se u žen předpokládá, že budou mít děti, předpokládá se i to, že je
budou milovat. Mateřská láska je většinovou společností vnímána jako instinkt vlastní
každé ženě a lidé se mylně domnívají, že fyziologický jev těhotenství jde ruku v ruce
s předurčeným mateřským chováním. Podle Badinter došlo ke změně úlohy a významu
matky (a k tomu, že mateřská láska začala být vnímána jako přirozená i sociální hodnota)
v poslední třetině 18. století.41 V důsledku toho došlo nejen k povýšení mateřského citu,
ale i ke zvýšení hodnoty ženy jako matky (Badinter 1998).

40

Více viz podkapitola 3.10.1.
Badinterové studie tímto poukazuje na kulturní konstruovanost a zakotvenost vnímání konceptu mateřské
lásky.
41
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V jiném textu od Elisabeth Badinter je možné se dočíst, že: „Má-li být mateřství
podstatou ženství, pak vzniká dojem, že žena, která mateřství odmítá, není normální, anebo
je nemocná… Tím se jasně naznačuje, že mateřství není volba, nýbrž nevyhnutná
povinnost, která se může nanejvýš odložit na později, ale vyhnout se jí nelze.“ (Badinter
2004: 132). Ne každá žena však chce mít děti (nebo je mít může), a proto nelze takto
homogenizovat a vnímat ženy na základě jejich biologické schopnosti reprodukce.
Přestože Štěpka, ani starší Hanzelínovy dcery se mateřství vyhnout nechtějí, ba
právě naopak, je na ně pohlíženo s despektem, neboť podle mínění společnosti své
mateřské povinnosti odkládají příliš dlouho. Nic nezáleží na tom, že např. v případě
Hanzelínových dcer se tak neděje jejich vlastní vinou, ale proto, že dívky nemají
prostředky a svolení otce se krášlit a činit se krásnými pro potenciální ženichy. Navíc
dívky nemají vysoké věno a nejsou tedy pro muže atraktivní coby nevěsty.

3.9.1 Sňatek jako povinnost i touha žen
Kdykoliv jsou v díle Petrolejové lampy či Helimadoe tematizovány partnerské
vztahy či sexualita, vždy se automaticky v souladu s imperativem povinné heterosexuality
předpokládá, že se jedná o vztahy a sexualitu heterosexuální. Heterosexualita je nejen
brána jako norma, ale dokonce se ani nepočítá s tím, že by vůbec mohla existovat nějaká
jiná sexualita, neboť u všech dívek se předpokládá, že se vdají za muže, u mužů zase, že se
budou ucházet o přízeň žen (srov. Fafejta 2004: 67).
Z obou děl je patrné, že manželství je společností vnímáno jako stav vhodný nejen
pro ženy, ale i pro muže, jako stav, který je pro heteronormativní společnost žádoucí.
Především z faktu, že neprovdaná Štěpka či starší z Hanzelínových dcer byly od jistého
věku společností za svůj svobodný stav odsuzovány, zatímco např. svobodný Pavel
nikoliv, můžeme usuzovat i na to, že vdát se bylo pro ženy důležitější než oženit se pro
muže. Bylo tomu tak pravděpodobně z toho důvodu, že u žen bylo manželství a mateřství
vnímáno jako jejich životní cíl a jediný úkol, zatímco muži se mohli realizovat ve veřejné
sféře, budovat kariéru a v soukromé sféře nemuseli být úspěšní, byli-li úspěšní v té veřejné
(srov. Frevert 1986).
Štěpka touží po štěstí a toho je pro ženu žijící v patriarchální společnosti možné
dosáhnout výhradně skrze manželství a mateřství, tedy skrze někoho druhého (manžela).
Žena sama o sobě být šťastná nemůže, ale ke svému štěstí (a životu obecně) potřebuje
muže. Beauvoir přichází s konceptem ženy jako „druhého pohlaví“ a s tím, že žena je
vnímána ve vztahu k muži. K její definici je vždy nutná přítomnost muže (Beauvoir [1949]
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1966: 14-15). Podle Ortner kulturně všeobecná druhořadost ženy vyplývá z jejího
spojování s přírodou, která stojí na nižším stupni než kultura a civilizace, která přírodu
ovládá a jejímž symbolem je muž (Ortner [1974] 1998).
Na první feministický pohled by se mohlo zdát, že Štěpka je silná, vzdorující
a jediná opravdová ve falešném světě norem, neboť dlouho zůstává neprovdanou
a nepodřizuje se muži. Ve skutečnosti se ale Štěpce pouze nedaří najít si partnera, a tudíž
ani naplnit normy společnosti a tradiční představy o ženství. Zdá se, jako by proti
zavedeným pravidlům bojovala, ale ve skutečnosti vlastně Štěpka netouží po ničem jiném,
než je naplnit.42
Nakonec se Štěpka přeci jen vdává, čímž nejen dostává společenským konvencím,
ale i dosahuje něčeho, po čem toužila (nebo se minimálně domnívala, že touží, když si
uvědomíme, že její touha byla konstruovaná společností). Svatba však pro Štěpku
rozhodně neznamená vítězství (ani nad společností, ani co se týče vlastního štěstí). Za to
by se dala označit spíše situace, kdyby si Štěpka ještě před svatbou uvědomila, že je pro ni
lepší nevdat se a hledat naplnění jinde než v manželství. To by však pro ni bylo s ohledem
na její genderovou a třídní příslušnost velice těžko možné a vzhledem k tomu, že jí byly
během výchovy vštípeny patriarchální hodnoty i obtížně myslitelné.
Teprve po svatbě si tak Štěpka začíná uvědomovat, že nikoliv manželství, ale práce
ji činí spokojenou. „Ze zklamané ženy, rmoutící se nad svým osudem, se stala hospodyní,
cele zaujatou svou prací na statku. V usilovném snažení a starostech našla náhradu za
všechny ztracené iluze o manželství, dovedla při nich zapomenout i na svou největší bolest,
na děťátko, které, jak se zdálo, se nikdy nemělo narodit.“ (Havlíček 1987: 246). Otázkou
však zůstává, zda by Štěpka došla naplnění v manželství, kdyby si vzala jiného muže.
Pravděpodobná odpověď zní, že nikoliv, neboť sňatek s jiným mužem by pro Štěpku
neznamenal větší možnost vlastní seberealizace či větší svobodu v jednání. Nepřinesl by
tedy Štěpce to, po čem skutečně touží (aniž by si to uvědomovala) a co ji skutečně
naplňuje a činí šťastnou.

3.9.2 Sňatek jako cesta k naplnění cíle žen
V konečném důsledku se jako velice problematické ukazuje ani ne tak Štěpčino
rozhodnutí vdát se, ale spíše rozhodnutí vdát se za každou cenu vzít si za muže Pavla jen
z toho důvodu, že nikdo jiný o sňatek s ní nemá zájem. „Osud promluvil. Může se vzpírat?
Nemůže, a vlastně ani nechce. Je už stará. Ani nevěřila, že ještě někdo přijde. Nyní si to
42

Více viz podkapitoly 3.7.3 a 3.8.1.
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uvědomovala docela jasně – nikdo by již nepřišel.“ (Havlíček 1987: 185). Štěpčino
rozhodnutí však lze částečně ospravedlnit, pokud budeme na sňatek pohlížet pouze jako na
racionální rozhodnutí, jako na jedinou možnost, jak dostát požadavkům společnosti
kladeným na každou ženu nebo budeme-li se na něj dívat jako na jedinou možnost
k získání toho, co Štěpka chce – dítěte.43
Těžko však určit, zda Štěpčina touha po dítěti opět není jen pouhým důsledkem
socializace a ve společnosti udržované představy, že životním posláním ženy je porodit
dítě a její úlohou ve společnosti je reprodukce. Ortner totiž píše, že fyziologie ženy je
společností vnímána jako bližší přírodě, protože ženské tělo je schopno reprodukce a má
přirozenou kreativní funkci. Toto vše ženu z feministického hlediska odsuzuje k pouhé
reprodukci lidského druhu a k její druhořadosti (ačkoliv biologické rozdíly mezi muži
a ženami nabývají významu nadřazenosti a podřízenosti teprve v rámci kulturou
definovaných hodnotových systémů) (Ortner [1974] 1998).
Štěpka touží po dítěti za každou cenu, stejně jako předtím toužila po svatbě.
Koncept mateřství je tedy v patriarchální společnosti tak silný, že je zde touha po dítěti
přisouzena i částečně maskulinní ženě, což lze vnímat jako důkaz toho, že touha po dítěti
je ve společnosti přisuzována bez jakýchkoliv rozdílů všem ženám (srov. Szapuová 2006
in Kiczková 2006: 418).
Štěpka je ochotna převzít veškerou péči o dítě, až se narodí. Přemlouvá Pavla
(neboť on je tím, který rozhoduje o tom, zda ona bude či nebude matkou): „A co kdybych ti
slíbila, že se na mé děťátko nemusíš celý rok ani podívat, že se o ně nemusíš vůbec starat,
že to zařídím tak, abys je nikdy neslyšel křičet?“ (Havlíček 1987: 227). Tyto argumenty se
však s ohledem na to, že péče je ve společnosti vnímána jako ženská práce a že o dítě by se
pravděpodobně tak jako tak starala Štěpka, zdají být bezvýznamné. Přemlouvání je navíc
zbytečné i z toho důvodu, že Pavel není schopen počít dítě kvůli své nemoci. Štěpce tak
znemožňuje, aby se stala „opravdovou ženou“ a splnila svůj reprodukční úkol a ona tedy
co se týče naplnění role matky, selhává. Důležité nicméně zůstává, že dívka konečně
získává status provdané ženy.
Pro samotného Pavla není fakt, že nemá potomka nikterak diskreditující a jeho
bezdětnost (na rozdíl od jeho neschopnosti provozovat sex) ho nepřipravuje o jeho
mužství 44 , zatímco Štěpku v jistém smyslu o její ženství ano, protože mateřství je
v patriarchální společnosti vnímáno jako nejdůležitější úkol žen. Jak píše Szapuová ve
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S ohledem na dvojí morálku a pravidla společnosti je příznačné, že si Štěpka nedovolí uvažovat o tom, že
by si dítě pořídila mimo manželství.
44
Více viz podkapitola 3.10.4.
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společnosti dochází k tomu, že: „Z biologicky podmienenej reprodukčnej schopnosti žien
vytvára táto ideológia [patriarchát] mýtus, podl'a ktorého (patriarchálnymi společenskými
podmienkami skonštruované) materstvo je nevyhnutným a základným poslaním žien, je ich
základnou, prirodzenou funkciou a zároveň i najvyšším ciel'om, naplnením zmyslu,
prorazenou funkciou a zároveň i najvyšším ciel'om, naplnením zmyslu ich životov.“
(Szapuová 2006 in Kiczková 2006: 418).
Svou bezdětnost tedy Štěpka nese velice těžce. Sama není neplodná, ale nemožnost
mít dítě vyplývající z Pavlovy impotence, způsobené pohlavní chorobou, je důsledkem
špatného a unáhleného rozhodnutí vzít si za manžela promiskuitního muže a tlakem
společnosti na to, aby již co nejdříve uzavřela manželství. Jelikož sňatek s Pavlem je pro
Štěpku jedinou možností jak se provdat a naplnit tak normy společnosti, není možné její
rozhodnutí vnímat jako nesprávné a jako takové, které mohla dopředu ovlivnit.
Štěpka se však přesto cítí za celou situaci zodpovědná a bere vinu na sebe.
Domnívá se, že není pro Pavla dostatečně přitažlivá a cítí se zodpovědná za nefunkčnost
celého manželství. Má dojem, že selhala v oblasti, jejíž fungování měla na starosti. Jak
totiž píše Frevert, přestože žena měla zastávat jak roli manželky, matky, tak i hospodyně,
nejvyšší její prioritou měla být péče o štěstí muže, jeho opatrování a zlepšování kvality
jeho života, jinými slovy starání se o domácí pohodu a o správné fungování soukromé
sféry (Frevert 1986).
Podobně jako Štěpka touží po manželovi a po potomkovi, touží po tomtéž i dvě
nejstarší Hanzelínovy dcery Helena a Lidmila. Ne tak už Dora, v souvislosti s níž není
otázka mateřství vůbec tematizována. Dora sice hledá ideálního partnera, avšak ten jí nemá
umožnit být matkou, nýbrž jí má dopomoci opustit domov a dostat se z dosahu otcových
příkazů a společnosti velmi pevně svázané patriarchálními pravidly.
Dívka tedy odmítá svého nápadníka pana učitele Pírka s tím, že má právo vybrat si
svého partnera sama. Její sestry nesdílejí tentýž názor, Dořině chování nerozumí,
přemlouvají ji, aby s učitelem zůstala:
„Ty si myslíš, že si pro tebe přijde princ se zlatou hvězdou na čele, ty huso! Měj
přece rozum, smiř se s jeho krátkou postavou, s jeho odulými pysky, s jeho
křivýma nohama, dřív než bude pozdě. Drž ho, pokud hoří. Možná že tato
příležitost je tvá poslední. Nedůvěřuj příliš své kráse, ta prchne, však uvidíš!
Podívej se na nás! Totéž čeká také jednou tebe. Vrásky, vyhaslé oči, hluboké kruhy
zklamání pod nimi, vychrtlé paže, vystouplé klouby, vpadlá prsa. Pírko by bral –
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chyť ho a nepusť! Je to přece jen muž, ať je jaký je, a zapomněl jaksi, že nemáš
bohaté věno.“ (Havlíček 1972: 230)

Zdá se tedy, že ostatním sestrám příliš nezáleží na tom, jaký bude jejich budoucí
manžel, hlavně když nějaký bude. Pro dívky je důležité hlavně to, že budou vdané a budou
se moci stát matkami. V tomto aspektu se tedy úvahy (především dvou nejstarších)
Hanzelínových dcer velice podobají úvahám Štěpčiným.
Dořino rozhodnutí neprovdat se za učitele Pírka považují za špatné nejen její sestry,
ale i samotný vypravěč, jenž v textu působí jako autorita a jehož úvahy tedy čtenáři
a čtenářky mají tendenci vnímat jako hodnotné a správné. Morris upozorňuje na to, jakou
moc mají vypravěčské postupy a uvádí, že: „Literární dílo totiž funguje tak, že se snaží
získat náš souhlas s názory a systémem hodnot v něm vyjádřených.“ (Morris 2000: 41).
Vypravěč o Dořině rozhodnutí odmítnout učitele Pírka prohlašuje: „Podle všeho
nebyl pouhý učitel Doře dosti dobrou partií. Hlupačka, myslila snad, že se vyskytne někdo
lepší? […]Ty časy jsou již dávno ty tam, kdy princové se zamilovávali do Popelek! Ale to je
vždycky tak. Vybírá se, na poctivé lidi se ohrnuje tak dlouho nos, až je pozdě. My staří
víme, jak krátké trvání mají vábničky mládí. Však se dočkáme, že ta bláhová hlavička bude
zoufale vyhlížet z okna po někom, kdo nikdy nepřijde! Ale dobře jí tak za její nestydatou
pýchu, za její necitelnost!“ (Havlíček 1972: 59). Vypravěč tedy Dořino rozhodnutí
odsuzuje, neboť se jedná o rozhodnutí, kterým dívka oddaluje přijetí své tradiční ženské
role manželky či se mu dokonce vzpírá. Nepřímo tak poukazuje i na to, že Dora nemá
právo vybrat si muže podle vlastního uvážení.

3.10 Sexualita
Kromě toho, že za normu je ve společnosti považována heterosexualita 45 , tak
(sexuální) vztahy mezi ženami a muži podléhají i mnoha dalším omezením.
V Petrolejových lampách i v Helimadoe jsou (sexuální) styky především mladých lidí
a žen s osobami opačného pohlaví kontrolovány rodiči i celou společností. Existují jakási
nepsaná pravidla, která lidé přijali za svá, která udržují a na jejichž reprodukci se tak sami
podílejí.
Vypravěč Petrolejových lamp čtenářům a čtenářkám sděluje, co se dělo poté, když
se v 90. letech poněkud uvolnila velmi striktní pravidla: „Častěji a častěji docházelo
k politováníhodným případům, za mladých let stařenek tak řídkým, že se mladá dívka
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Více viz podkapitola 3.9.
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spustila a bývala vídána s hochem, který mnohdy nebyl ani jejím pravým ženichem, jak se
s ním líbá ve vrbičkách nebo pod Kozincem za kapličkou svatého Izidora.“ (Havlíček
1987: 114). Z ukázky je patrné, že okolí sleduje především svobodné dívky a to, s kým se
scházejí. Jejich případné vztahy a kontakty s chlapci hodnotí negativně (jako
politováníhodné) a viní z nich vždy dívky (jsou to ony, kdo se dopustil špatného jednání,
nikoliv chlapci).
Schůzky dívek s chlapci však nejsou časté, neboť dochází k situaci, kterou popisuje
i Foucault. Lidé se neustále snaží dostát nějakým normám a vykonávat pouze to, co je
vnímáno jako přijatelné, neboť si uvědomují, že jsou kontrolováni všemi okolo. Jedinci se
tak stávají disciplinovanými a ocitají se pod neustálou kontrolou i sebekontrolou.
Prostupují jimi mocenské vztahy diskurzu, které je formují a ovlivňují jejich (sexuální)
chování (Foucault [1975] 2000). Jinými slovy: „Ze soukromé sexuality se stává veřejný
problém. Musí být podřízena celospolečenské kontrole, která má být tím větší, čím je menší
pravděpodobnost, že se jedinec bude chovat řádně podle daných sociálních norem
určujících zdravou sexualitu.“ (Fafejta 2004: 103).
To, co je vnímáno jako zdravá sexualita, pak podle Foucaulta ovlivňují diskurzy
o sexualitě, jejichž autory jsou vědci, lékaři, představitelé církve (Foucault [1976] 1999).
Např. „Církev tradičně chápala sexualitu pro „pouhé“ dosažení rozkoše za hřích.
Buržoazie coby vůdčí sociální vrstva 19. století k tomu dodává, že jde o plýtvání lidskou
energií, která by mohla být investována mnohem rozumněji (třeba do pracovního
výkonu).“ (Fafejta 2004: 102). V 19. století byla tedy logicky podporována hlavně
reprodukční sexualita vedoucí k početí dítěte.
V Petrolejových lampách se však můžeme setkat i s jiným druhem sexuality
než tou reprodukční, a přesto tato sexualita není negativně hodnocena. Dáno je to
pravděpodobně tím, o čem píše Hana Havelková i Milena Lenderová a co lze nazvat dvojí
sexuální morálkou (Havelková 2004, Lenderová 1999). Lenderová v této souvislosti
poznamenává, že zatímco žena měla v 19. století vstupovat do manželství jako panna,
u muže se předmanželské zkušenosti (sex se služkami, prostitutkami atd.) předpokládaly
a tolerovaly (Lenderová 1999: 97). Havelková pak dodává, že: „Chlapcům se nejen
dovoluje, ale dokonce doporučuje využívání prostituce jako zdravé, nutné pro život.
[…]V kontrastu k tomu jsou dívky vychovávány k puritánství, upírá se jim nakonec
samotný sexuální pud.“ (Havelková 2004: 173).
Ženám tedy žádná vlastní sexualita ani sexuální touhy nejsou přiznány a ony se tak
ocitají v pozici pasivních objektů, zatímco muži jsou vnímáni jako sexuálně aktivní. Sex se
pro ženy stává nástrojem jak něco získat (např. sociální výhody) a není pro ně stejně jako
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pro muže cílem (Fafejta 2004: 128-130). Radikální feministka Kate Millett hovoří o tom,
že finanční podpora je ženám v manželství poskytována výměnou za služby v domácnosti,
které vykonávají a za sex, který svým mužům poskytují. Ženy potřebují muže, jsou tu
neustále pro ně, zatímco muži ženy vlastní a mají nad nimi moc (Millett [1949] 1998: 79).
Nejen Millett ale radikální feministky obecně vnímají sexualitu jako formu moci
mužů nad ženami. „Představitelky radikálního feminismu zastávají názor, že podstatou
mužské nadvlády není ekonomická moc mužů, ale sexualita a mocenské uspořádání
(heterosexuálních) pohlavních vztahů.“ (Sokolová 2004: 205).
Muži mají moc nad sexualitou, určují, kdy k sexu dojde, zatímco ženy jsou jen
pasivními objekty jejich touhy. V Petrolejových lampách se však můžeme setkat s mužem,
který sex po své ženě nevyžaduje. Stále je to však on, kdo má nad manželským sexem moc
a kdo rozhoduje, kdy bude (v tomto případě spíš nebude). Pavel, i přes absenci sexu se
Štěpkou, určuje sexuální řád v rodině, což vyplývá z jeho moci, která mu přísluší jako
muži. Štěpka, přestože po sexu touží (byť jen za účelem početí dítěte), nemůže kvůli své
genderové identitě a podřízené roli určovat, zda sex proběhne.
Sexualita ostatně v životech mužů hraje roli již od jejich dětství a je důležitá při
vytváření jejich identity. Kimmel píše, že (hetero)sexualita se stává důležitou při utváření
mužské identity a že muži se během svého života vymezují nejen proti ženám a všemu
ženskému, ale dochází u nich i popírání homosexuality (Kimmel 1994: 119-142).

3.10.1 Dvojí sexuální morálka
V Petrolejových lampách je omezení sexuality a jakýchkoliv styků s druhým
pohlavím striktnější pro ženy než pro muže. V díle jsou zmíněny jak předmanželské
sexuální styky Pavla Maliny s prostitutkami během jeho služby v armádě, tak vztah
Pavlova bratra či jednoho z čeledínů na Vejrychovsku se služkou. O sexuálních vztazích
svobodných žen či o jejich potřebě sexuálního uspokojení se však nehovoří. Je zde tedy
patrná dvojí sexuální morálka. Ženy nejenže nemohou mít sexuální styk před svatbou, ale
nepředpokládá se ani, že by měly nějaké sexuální touhy a po styku toužily z jiného důvodu
než kvůli tomu, aby během něj byly oplodněny. Příkladem je např. Štěpka, jak bude
ukázáno v následující podkapitole.
Ačkoliv můžeme říci, že dvojí sexuální morálka je absolutně platná, tedy že platí
jak ve městě, tak na venkově, je nutné poznamenat, že zatímco ve městě se na jejím
dodržování striktně trvá a prohřešky proti pravidlům jsou přísně trestány (Štěpka např.
kvůli tematizování sexuality ztrácí svou dobrou pověst a je na ni pohlíženo s despektem),
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na venkově tomu tak není. Vyskytuje se zde např. předmanželský sex mužů se služkami,
o kterém píše i Lenderová jako o něčem vcelku běžném pro muže a pomáhajícím jim
získat sexuální zkušenosti (Lenderová 1999: 97).
To, že k předmanželským sexuálním stykům docházelo právě na venkově, se zdá
být pochopitelné především proto, že se zde tyto styky daly lépe skrýt před ostatními, lidé
zde nebyli vystaveni tolika pohledům. Úplně utajeny však tyto styky vždy nezůstaly.
Okamžik, kdy se Štěpka na Vejrychovsku stane svědkyní pohlavního aktu je však
vypravěčem hodnocen následovně: „To, co uvnitř spatřila, věru nebylo pro ctnostné
dívenky minulého století!“ (Havlíček 1987: 74).
Je tedy patrné, že dívka nejenže neměla před manželstvím praktikovat sex (normou
se stal manželský pár a sexualita vedoucí k plození dětí), ale neměla ho ani vidět, něco
o něm vědět, či o něm hovořit. Foucault se v souvislosti s tímto zmiňuje o tzv. represivní
hypotéze a o tom, že na sexualitu byla uvalena trojitá klatba – zákaz, neexistence, mlčení.
Doslova píše: „represe funguje sice jako odsouzení ke zmizení; také ale jako příkaz mlčet
a potvrzení toho, že věc neexistuje, z čehož logicky plyne, že zde není co říci, co vidět, co
vědět“ (Foucault [1976] 1999: 10).
Tematizování sexuality je vnímáno nejen jako porušování norem, ale je spojeno
i s určitou zkažeností a morálním úpadkem dotyčného. U lidí z vyšších vrstev se
nepředpokládá, že o sexu budou vůbec hovořit. Štěpka, která především díky svým
návštěvám na Vejrychovsku nevnímá sex jako velké tabu (viděla páření zvířat a byla
i svědkem pohlavního styku), ho tematizuje a je společností odsuzována například
následujícím způsobem: „[…]opravdu, rozum nad tím člověku zůstává stát, co si tak holka
troufá vyslovit. Mužští by se styděli, takové řeči o kravách a prasatech, o páření a telení.
Proč se chlubit takovými nestydatostmi?“ (Havlíček 1987: 88). Z úryvku je patrné nejen
morální odsouzení Štěpky, ale i odlišné normy chování pro muže a pro ženy. Nejen ženy,
ale i dokonce v otázkách sexu méně omezovaní a svobodnější muži by se totiž to, o čem
bez ostychu Štěpka hovoří, styděli vyslovit, neboť by tím porušovali určitá pravidla. Dále
je pak patrné negativní vnímání všeho, co souvisí s reprodukcí a pohlavním životem
a především to, že není vhodné nahlas o těchto věcech hovořit. Objevuje se zde tedy, již
výše zmíněný, příkaz mlčet o sexualitě, kterého si všímá ve svém díle Foucault
([1976]1999: 23).
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3.10.2 Mužská sexualita a ženská asexualita
Zatímco Štěpka je společností kritizována, jen když o sexu hovoří, Pavel za své
vztahy s ženami a prostitutkami nikterak výrazně kritizován není. Platí zde tedy výše
popsaná dvojí sexuální morálka. Pavlovy sexuální styky se ženami nejsou však kritizovány
nejen proto, že Pavel je mužem, ale i proto, že je vojákem. Dozvídáme se totiž, že Pavel
„měl, jak se na vojáka sluší, dvě lásky: víno a ženy“ (Havlíček 1987: 66). Ze slovního
spojení „jak se na vojáka sluší“ se opravdu zdá, jako kdyby vojenská kariéra v jistém
smyslu ospravedlňovala promiskuitní chování mužů působících v armádě, stejně jako dvojí
sexuální morálka v jistém smyslu ospravedlňuje chování mužů obecně. Pavlovo chování je
tolerováno nejen většinovou společností, ale i v rámci armády. Podle Petersena se armáda
vyznačuje striktně heterosexuálními normami, které můžeme vidět právě v toleranci
k prostituci i jiným formám sexuální diskriminace (Petersen 1998: 53).
Sex se však pro Pavla stává nejen zábavou a potěšením. Sexualita (a nejen ona46) je
důležitá i pro jeho identitu muže. O sexualitě jako základu mužské identity pojednává
Plummer, který uvádí, že sexualita nemusí být jen symbol moci, ale i slabosti. Problém
totiž spočívá v tom, že v centru mužské sexuality je penis a s ním se dříve či později
objevují problémy. Jakmile přijdou poruchy erekce, problémy s ejakulací atd., vznikají
problémy i s identitou muže, protože muži toto vše nechali definovat svou maskulinitu
(Plummer 2005: 179-180).
Naopak pro ženu a její ženství je důležité spíše to, aby naplnila svou roli matky.
Ženství je vnímáno esencialisticky a na ženu je pohlíženo jako na někoho od přírody
předurčeného k tomu být matkou (srov. Lenderová 1999: 39). Štěpka se však matkou
nestává a vypravěč píše: „Panenská Štěpka měla lůno prázdné a duté, ale její krávy rodily
telátka, její vepříci se přisávali k štědrým strukům prasnic, její drobná dvorská havěť se
křížila a rozplozovala před jejíma očima.“ (Havlíček 1987: 250) Štěpčina bezdětnost je ve
výše zmíněné ukázce dávána do kontrastu s plodností přírody (zvířat) a v důsledku toho je
na ni poukazováno jako na jakousi abnormalitu, odchylku, jako na něco, co je „proti
přírodě“. 47
Páření zvířat ale není možné srovnávat s lidskou sexualitou, neboť je hlavně
instinktivní, zatímco lidská sexualita je převážně naučená, vytvářená kulturními vlivy
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Více viz podkapitola 3.10.4.
Text asociuje ženu s přírodou – viz odkazy na plození zvířat. O souvislosti ženy a přírody mluví i Ortner,
podle které druhořadost ženy ve společnosti vyplývá z jejího spojování s přírodou, zatímco muž je spojován s
kulturou, která přírodu ovládá. Ve skutečnosti však není žena o nic bližší nebo vzdálenější přírodě než muž.
(Ortner [1974] 1998: 89-114).
47
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a sociálně konstruovaná (Lippa 2009: 268). Štěpka byla např. normami společnosti tlačena
k tomu, aby jako svobodná dívka zůstala panna a otěhotnět tedy ani nemohla (nechtě-la li
porušit společností uložený zákaz sexu).
Stejně tak je Štěpce společenskými normami zakázána touha po muži, a když
Štěpka tento zákaz poruší, je za něj společností odsouzena. „Mít muže stalo se heslem
Štěpčiných dní i nocí, zoufalým „chci“ bez ohledu na prostředky. Ani se tím netajila,
nezáleželo jí ani zbla na veřejném mínění. Byla tak zaslepená, že se svými názory ještě
chvástala.“ (Havlíček 198: 135). Je však velice pravděpodobné, že odsouzení společnosti
v tomto případě pramení z nepochopení pravého důvodu Štěpčina chování. Dívka totiž
netouží po sexuálním styku proto, že by chtěla uspokojit své sexuální touhy, sex není jejím
cílem, ale pouhým prostředkem, který jí má zajistit otěhotnění. Štěpčina touha po muži
tedy ani náhodou není vyjádření sexuální touhy ženy, ale spíš snahou naplnit společností
připisovanou „přirozenou“ ženskou roli.
Sexualita v díle Helimadoe není zdaleka tolik tematizovaná, jako sexualita
v Petrolejových lampách, což je pochopitelné především vzhledem k tomu, že hlavními
hrdinkami jsou svobodné dívky (pro něž je sex tabu), jejich starší ovdovělý otec (který
pravděpodobně už sexu není schopen kvůli svému věku, ale svou povinnost už „splnil“
zplozením pěti dcer) a dospívající chlapec (jehož sexualita je pod kontrolou společnosti
stejně jako sexualita žen).
V díle je tak (částečně) prostor věnován pouze rozvíjející se sexualitě Emilově.
Vypravěč (a Emil v jedné osobě) píše: „“Ležel jsem na prachové pokrývce napolo nahý,
ještě jsem v sobě pociťoval doznívání neznámého mi dosud pocitu. Přesto, že jsem viděl,
jak napjatě mě otec pozoruje, nedovedl jsem se ovládnout, dosud jsa v zajetí magického
snu, a šeptal jsem horce a smyslně: „Doro – ach, Doro! ““ (Havlíček 1972: 256).
U Emila dochází k první poluci a chlapec díky ní dospívá a stává se mužem.
Sexuální touha po ženě se ukazuje být tím základním, co přetváří chlapce v muže a vytváří
mužskou identitu. Emilův otec si toho je vědom a s pohnutím prožívá zlomový okamžik
v životě svého syna. Emil celou situaci popisuje slovy: „Usedl vedle mne na kraj lůžka.
Ruka se mu chvěla. „Vidíš,“ šeptal, „vidíš, teď jsi už velký hoch.““ (Havlíček 1972: 256).
Otec pravděpodobně volí slova velký hoch (místo muž) z toho důvodu, že se mu změna
zdá příliš náhlá a potřebuje čas, aby se s ní vyrovnal a aby se smířil s tím, že z jeho chlapce
se stává muž.
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3.10.3 Moc muže nad manželskou sexualitou
Pavel Malina odmítá mít sex se svou manželkou, a to nejen o svatební noci (při níž
se očekává, že dívka přijde o panenství), ale i následující dny, týdny a měsíce. O tom, že
spolu manželé nespí, se nikdo nedozvídá. Ani jednoho z manželů se samozřejmě nikdo na
jejich sexuální život nedotazuje (hovory o sexualitě jsou ve společnosti tabu), a tak je pro
Štěpku velice snadné předstírat, že po této stránce je v jejich vztahu vše tak, jak má být.
„[…] a potom již novomanžely Jilemnice nespatřila po celý dlouhý týden. Tímto
dobrovolným domácím vězením, které Štěpka sobě a Pavlovi uložila, mělo být veřejnosti
naznačeno, že zamilovaná dvojice na Vejrychovsku nemá o nikoho na světě zájem než
o sebe samu, že jeden druhému úplně stačí.“ (Havlíček 1987: 222). Jak je vidět, přestože
sex odmítá Pavel, zachovat tajemství jejich nenaplněného manželství se snaží hlavně
Štěpka. „Bylo věru s podivem, že se z jejich soukromí nic nevyneslo na veřejnost. Hlavní
zásluhu o to měla ovšem Štěpka. Dělala všechno, co bylo v jejích silách, aby městečku
vštípila představu dokonalého manželství.“ (Havlíček 1987: 232).
Vysvětlení toho, proč Štěpka udržuje idylu dokonalého manželství, se nabízí hned
několik. Štěpka se nechce stát středem pozornosti, dostat do řečí, nechce před okolím
přiznat, že její manželství bylo omylem. Štěpka však možná zachovává zdání šťastného
manželství i z důvodů pochyb o sobě samé a své atraktivitě. Připadá si nehezká
a nepřitažlivá, všímá si toho, že když se večer svléká, Pavel se snaží být nepřítomen nebo
odvrací oči. Určitou dobu se domnívá, že důvodem toho, proč s manželem nemají sexuální
styk je ona sama a její tělo, které neodpovídá ideálu krásy.
Další z možných interpretací je, že Štěpka se bojí, aby společnost nevinila
z nefunkčního manželství ji - ne příliš oblíbenou a velice nekonvenční dívku. Aby okolí
nevnímalo manželství jako její selhání z toho důvodu, že za situaci v soukromé sféře má
být zodpovědná především žena. Možná že vše Štěpka tají také proto, aby nedošlo
k poškození Pavlovy pověsti maskulinního muže poté, co by vyšlo najevo, že on už není
sexu schopen.
Štěpka nejen zamlčuje pravý stav věcí, ale zároveň se nepřestává snažit, aby mezi
ní a jejím manželem došlo k pohlavnímu styku. Nejprve se Pavla ptá, co je špatně,
následně dokonce vyhrožuje: „Buďto mě učiň svou ženou, jako to učinili všichni muži po
svatbě se svými nevěstami, nebo mě zab!“ (Havlíček 1987: 229). Lze říci, že aktivní
a iniciující osobou (nebo alespoň osobou, která se snaží iniciovat sex), je ve vztahu Štěpka,
zatímco Pavel v sexuálním vztahu přebírá pasivní úlohu, která je obvykle přisuzována
ženám.
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V případě Pavla a Štěpky je ale situace poněkud specifická, neboť pár spolu nevede
žádný sexuální život. Pavel tedy (byť zůstává pasivním, co se týče iniciace sexu) je stále
tím, kdo má rozhodující slovo a kdo určuje, jak bude vypadat manželský sexuální život.
Své nadřazené postavení si Pavel udržuje prostřednictvím toho, že Štěpce odpírá sex. 48
Z této situace je tedy patrné, že muž podřízené postavení ženy může udržovat jak tím, že si
na ní vynucuje pohlavní styk, tak i tím, že jí ho odpírá.
3.10.4 Pohlavní nemoc jako stigma
Ačkoliv se na první pohled může zdát, že Pavel Štěpce neodpírá sexuální styk
záměrně, ale že je tak nucen činit vzhledem k okolnostem (své nemoci), není tomu tak. Je
nutné si uvědomit, že Pavel byl nemocen již v okamžiku sňatku a o své nemoci stejně jako
o Štěpčině touze po dítěti věděl. Přesto však do manželství vstoupil.
Štěpka o Pavlově nemoci ještě dlouhou dobu po svatbě netuší a i poté, co se o ní
dozví, má o jejím původu, průběhu i důsledcích velice zkreslené představy vyplývající ze
skutečnosti, že vyrostla a stále žije ve společnosti, kde jsou sexuální témata tabu.
Pavel se stydí, odmítá o problému hovořit, a to jak se Štěpkou, tak s lékařem. Ve
skutečnosti se ale Pavel ani tak nestydí za svou nemoc, jako spíše za svou neschopnost mít
sex, kvůli které se cítí být připravován o své mužství. Je to patrné např. z tohoto výroku
proneseného vypravěčem v pokročilejším stádiu Pavlovy nemoci: „Hejtman se pomalu
přestával stydět za podstatný nedostatek své mužnosti.“ (Havlíček 1987: 231) Pavel se tedy
(až do chvíle, než se začne horšit jeho psychický stav a činnost mozku) stydí za
nefunkčnost svého penisu a s jeho nefunkčností si zřetelně (nebo zřetelněji než dříve)
uvědomuje, jak důležitý je tento orgán pro jeho identitu a pro jeho mužství. Plummer píše,
že vztyčený penis je symbolem mužské moci, úspěchu, je to zbraň k dobývání světa,
zatímco ochablý je symbol měkkosti, slabosti, menší aktivity a menší kontroly nad věcmi
(Plummer 2005: 179). Totéž o čem píše Plummer, pociťuje pravděpodobně během své
nemoci i Pavel.
O své mužství však Pavel nepřichází pouze proto, že není schopen pohlavně žít, ale
i z dalších důvodů. Stává se ekonomicky závislým na svém otci a bratrovi, posléze na své
ženě, přichází také o symbol svého bývalého mužství – o uniformu. Jeho maskulinita může
být jen velice těžce potvrzována skrze jeho manželství se Štěpkou, neboť Štěpka není
ženou, o kterou by Pavel musel s dalšími muži bojovat, kterou by mu oni záviděli nebo
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Je velice pravděpodobné, že kdyby byla situace opačná a sex odmítala Štěpka, Pavel by ji k němu přesto
donutil. Takovou moc však Štěpka nemá a k sexu Pavla přinutit nedokáže.
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kterou by bylo obtížné získat. Jak píše Kimmel, soutěžení mužů o ženy je pro muže
důležité, aby dokázali svou maskulinitu (a podle Kimella současně i odvrhli podezření ze
své případné homosexuality) (Kimmel 1994: 133).
Na Pavlovu nemoc je však možno nahlížet dvojím pohledem. Jednak jako na
nemoc, která ho oslabuje, bere mu možnost souložit a dokazovat tak své mužství, jak bylo
právě zmíněno, ale na druhé straně ji lze vnímat i jako důkaz Pavlova bývalého
hegemonního mužství (Connell, 1987: 183-191) 49 . Pavlova syfilis je totiž důsledkem
života, který vedl v mládí a tedy důkazem jeho mnohých sexuálních aktivit.
Syfilis lze označit za nemoc, která je genderována. Pokud touto nemocí onemocní
žena, je na ni pohlíženo s despektem, zatímco nemocný muž tak velkému odsouzení
společností vystaven není. Důvod, proč tomu tak je, je zřejmý. Je jím dvojí sexuální
morálka, kterou lze charakterizovat benevolentnějším postojem společnosti k mužským
nemanželským aktivitám a větší sociální kontrolou žen. Zdá se tedy, že nemoc, kterou
Pavel trpí, není ani tak spojena s určitým genderem, jako spíš s určitým typem chování,
které je (díky uvolněnějším sexuálním normám) charakteristické spíše pro muže.50
Postupem času a s rozvojem nemoci dochází k tomu, že je Pavel společností
nazírán a vnímán výhradně skrze svou nemoc a skrze své „postižení“. Syfilis se stává
Pavlovým stigmatem, které je viditelné navenek. Zatímco dříve nebyla nemoc ostatním
lidem známa a nebylo možné ji okamžitě zaregistrovat (Pavel byl do určité doby pouze
osobou diskreditovatelnou), s postupem času se jeho nemoc stala viditelnou na první
pohled (a z Pavla se stala osoba diskreditovaná) (srov. Goffman 2003: 12).
Pavel se vlivem svého stigmatu dostává na okraj společnosti. Jedním z vysvětlení
je, že prostituce je sice do určité míry a u vybraných osob (výhradně mužů) společností
tolerovaná, její následky však už nikoliv. Druhým vysvětlením pak je, že postižení
(a cokoliv, co člověka odlišuje od majority) je vnímáno negativně a lidé s postižením jsou
ze společnosti exkludováni. Podle slov Goffmana: „Zcela samozřejmě věříme, že osoba se
stigmatem není tak docela člověkem. O tento předpoklad opíráme různé formy
diskriminace, jejichž prostřednictvím de facto - jakkoli často nevědomky - snižujeme její
životní šance.” (Goffman 2003: 3).
Pavel na syfilis nakonec umírá, avšak jeho nemocí trpí i Štěpka. Stává se opět
středem pozornosti, její život je opět komentován a hodnocen, stigma Pavlovy nemoci
přechází i na ni, a to jen nedlouho poté, co se zbavila stigmatu ošklivé svobodné panny.
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Více viz podkapitola 3.11.
V díle Helimadoe je touto nemocí postižena i žena, avšak jedná se o ženu vyznačující se promiskuitním
chováním a způsobem života, kterým je charakteristický spíše pro muže.
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Navíc Štěpka jako Pavlova manželka cítí morální povinnost o nemocného pečovat,
přestože Pavel se k ní nechová hezky. Těsně před smrtí hovoří Pavel se Štěpkou o své
nemoci a problému s nohama takto: „Staří čerti v nich jsou zakleti. Staří čerti z mých
mladých let. To je ta shnilá, kdysi nepokojná krev, korutanské milenky s černýma očima,
Mädchen s odulým krkem, krasavice se zapudrovanou vyrážkou. Doufám, že nežárlíš?
Pochybuji, že bys se mnou byla poznala něco, nač bys mohla žárlit. Leda snad na to, co jsi
nikdy nepoznala. Ženská pomsta – haha! Ženské se mstí zase na ženských. Přišla jsi jim do
rány, těm nebožkám. Na tobě si smlsly!“ (Havlíček 1987: 265-266). Pavel si tedy
uvědomuje, že Štěpka jeho nemocí trpí, ale vinu za její utrpení svádí na prostitutky, od
kterých se pravděpodobně v mládí nakazil. 51 Ve skutečnosti však vinu za svou nemoc
(a tudíž i za nynější utrpení Štěpky) nese sám Pavel. Do značné míry je jeho nemoc
i důsledkem celého patriarchálního systému (který je tolerantní k mimomanželské sexualitě
mužů) a dalších okolností, které dohnaly ženy k prostituci a Štěpku ke sňatku se
syfilitikem.

3.11 Reprezentace maskulinit v Petrolejových lampách a Helimadoe
Genderové analýzy se často soustředí především na ženy a muže poněkud
opomíjejí. Závěrečná kapitola této práce se tak bude věnovat nejdůležitějším mužským
postavám vystupujícím v obou Havlíčkových dílech a pokusí se ukázat např. to, že mužství
stejně jako ženství není homogenní, ale rozmanité a že ne všichni muži mají stejné
množství moci či se ve společnosti těší stejné míře společenského uznání. Jak upozorňuje
Eleanor Maccoby, v rámci každého genderu existují větší rozdíly než mezi gendery
navzájem (Maccoby 1998).
Connell píše, že existuje ideál jednoho nadřazeného mužství neboli aktuálně
nejrespektovanějšího způsobu bytí mužem. Tento ideál, který Connell nazývá hegemonní
maskulinitou, je odlišný od ostatních podřízených maskulinit. Je normativní a „přirozenou“
kategorií, jíž jsou všichni muži poměřováni a s jejímiž implikacemi se musí vyrovnávat.
Hegemonní maskulinita určuje stupeň, do jaké míry je kdo „pravým“ mužem a ostatní
formy mužství prezentuje jako podřadné nebo zženštilé (Connell 1987: 183-191).
Hegemonická maskulinita je vystavěna pomocí opozice vůči „jiným“ – zejména
vůči ženám, ale také vůči jiným mužům náležícím k rasovým či sexuálním menšinám. Je
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Tímto svým jednáním Pavel mimo jiné znemožňuje vznik solidarity mezi ženami, neboť staví prostitutky
(ženy) proti Štěpce (ženě).
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vzorcem jednání, které dovoluje pokračování mužské dominance nad ženami a zároveň
něčím, co legitimizuje globální podřízenost žen (Connell 1987).
Higate a Hopton k hegemonní maskulinitě dále poznamenávají, že se jedná o formu
maskulinity, o kterou muži většinou usilují a která je spojena např. s dominancí nad
slabšími, falocentrismem, soutěživostí, hrdinským úspěchem apod. Muži, kteří ji mají,
disponují většinou vyšším sociálním statusem než ti, kteří ji nemají (Higate, Hopton
2005: 433). Za reprezentanta této maskulinity bychom mohli označit Pavla Malinu
z Petrolejových lamp, protože byl v mládí příslušníkem armády a také mužem majícím
mnoho vztahů s nejrůznějšími ženami.
Mužům se však ne vždy ideálu hegemonické maskulinity daří dosáhnout. Connell
přichází s antiesencialistickým konceptem mnohonásobných maskulinit, který odkazuje na
kulturní a prostorovou rozmanitost mužství. Upozorňuje na to, že specifické formy
maskulinity jsou konstruovány a udržovány ve vztahu k feminitě a jiným druhům
maskulinit (Connell 1987).
Maskulinita a mužská identita však není konstruována jen ve vztahu k femininitě
a jiným druhým maskulinit, ale pro její tvorbu je zásadní např. i sexualita, jak argumentuji
výše, a práce. Jak uvádějí Collinson a Hearn, placená práce je hlavním zdrojem maskulinní
identity, statusu a moci (Collinson, Hearn 1996: 62). U mnoha mužů (včetně např. stavitele
Kiliána z Petrolejových lamp nebo doktora Hanzelína z Helimadoe) souvisí jejich práce
s ekonomickými zdroji (Kilián je bohatý), symbolickými benefity (Kilián je ve společnosti
uznávaný) a speciálními schopnostmi (Kilián umí stavět domy, Hanzelín léčit).

3.11.1 Hegemonní mužství Pavla Maliny a mužství Hanzelínovo
Pavel Malina se zdá být příkladem pravého hegemonního muže. Stal se jím
především díky vstupu do armády. „Znělo to sice trochu nevěrohodně z jeho sotva
ochmýřených úst, ale on přece již dávno nebyl pouhý jinoch, vojna z něj učinila muže.“
(Havlíček 1987: 66). Armáda se zde tedy stává tím, co dokáže z chlapců učinit muže.
Jedná se o mocnou a ve společnosti uznávanou instituci, která své členy vybízí, aby
se identifikovali s jejími normami a hodnotami. Podle Petersena je jednou z těchto norem
heterosexualita (Petersen 1998: 53).
Vojáci jsou si norem a hodnot armády (a vlastně i celé společnosti) vědomi
a zároveň jsou si vědomi i výhod, které plynou z jejich příslušnosti k mocenské instituci
i z vysokého symbolického kapitálu, který společnost členům této instituce přisuzuje.
Bourdieu uvádí, že: „Symbolickým kapitálem je kterákoli vlastnost […], pokud je
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nahlížena sociálními činiteli, jejichž kategorie vnímání jsou takové, že ji dokáží poznat
(vidět) a uznat, ocenit.“ (Bourdieu 1998: 81).
Vojáci obdivu a lásky žen využívají a chovají se promiskuitně. Tímto jednáním si
mimo jiné potvrzují svou maskulinitu, pro niž je sexualita velmi důležitá (Plummer
2005: 179-180). Sám Pavel nejprve prostřednictvím armády o hegemonní maskulinitu
usiluje, následně jí dosahuje a do chvíle, než se projeví jeho nemoc, se mu ji i daří
ztělesňovat. Pavlovo hegemonní mužství je však potvrzováno nejen prostřednictvím
sexuálních vztahů se ženami a vlastnictvím symbolického kapitálu, ale má na něj vliv
i jeho moc. Jako voják (člen mocenské instituce) má Pavel přímou moc nad druhými
a může jim dávat konkrétní rozkazy.
Obecně se dá říci, že muži nabývají moci (ať už té skutečné nebo té symbolické)
nad ženami díky tomu, že je jim umožněn pobyt ve veřejné sféře a díky jistým specifickým
znalostem získaných během vyššího vzdělání.52
Situace doktora Hanzelína je poněkud odlišná. Přestože tento muž disponuje
určitými specifickými znalostmi, není ve městě uznáván a respektován. (To však nic
nemění na důležitosti jeho práce pro něj samotného a pro jeho identitu.) Důvodem
Hanzelínova malého uznání ze strany společnosti je především jeho prostý původ
a nedostatek finančních prostředků: „Cožpak mohl mít přístup do lepší společnosti člověk
z tak nízkého rodu? Chlapík, který se nepočestně milkoval s vdanou ženou, který získal titul
a postavení jen tím, že se přiženil do trochu větší chalupy a důkladně ji vykořistil, nemá
naši důvěru a nesmí léčit naše děti.“ (Havlíček 1972: 35).
Uznání se Hanzelínovi dostává pouze od obyvatel nižší sociální vrstvy (do které
i on sám náleží) a poté od Emilova otce, který se dokáže oprostit od stereotypů
a nesmyslných společenských pravidel a jako jeden z mála příslušníků vyšší vrstvy ocenit
doktorovy znalosti, místo aby hodnotil jen jeho původ a výši majetku. Obecně lze tedy říci,
že doktor Hanzelín je ve městečku vnímán dvěma způsoby. Chudými lidmi je vnímán jako
skvělý lékař, který je vždy ochoten pomoci a bohatými jako nemajetný podivín léčící
chudé.
Emilově matce, která patří k vyšší společnosti, je doktor Hanzelín rovněž
nesympatický. Vidí ho jako starého, neotesaného a hrubého muže, a to opět především
kvůli jeho původu. Doktor nenáleží do stejné skupiny (bohatých) jako ona, a proto mu
Emilova matka přisuzuje výhradně negativní charakteristiky.
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Více viz podkapitoly 3.1, 3.1.2, 3.1.3.
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Rozporuplné však není pouze to, jak Hanzelína vnímají jednotliví obyvatelé
městečka, ale i jeho samotná osobnost. Hanzelín je na jedné straně velkým kritikem
společenských předsudků a maloměšťáctví, na druhé straně ostře vystupuje proti
emancipaci žen a rovnosti mužů a žen. Ženy vnímá negativně a několikrát se o nich
vyjadřuje s despektem. Emila před ženami dokonce varuje: „“Ale pamatuj si jednou
provždy,“ zvýšil hlas a mluvil až u mé tváře, „podléhat ženskému mámení je hrozně ubohé.
Výmluvy, že jsme to či ono učinili pro ženu, jsou naprosto bezcenné. A proto ti radím: od
ženské vždycky na sto honů! Jsou nespolehlivé, zrádné, sobecké – všechny. Dovedou leda
zmást muže a svést ho z jeho dobré cesty. Nebo ho zotročí. Často ho docela zničí.““
(Havlíček 1972: 263). Hanzelín se zde tedy obává jakési tajemné moci žen, pomocí které si
ženy dokážou podmanit jakéhokoliv muže. Morris v této souvislosti poznamenává, že
ženská žádoucnost pro muže představuje hrozbu a že mnoho děl napsaných muži vyjadřuje
jejich strach z ženské sexuality a zároveň jejich snahu udržet tuto nebezpečnou sílu pod
kontrolou (Morris 2000: 54).
Hanzelín ženy vnímá jako nebezpečné a jako původkyně neštěstí mužů. Jelikož sám
nemá se ženami špatnou životní zkušenost (viz dále), můžeme říci, že v tomto ohledu
přejímá stereotypní představy společnosti o ženách, které se shodují na tom, že na ženy je
třeba si dávat pozor. Jelikož je ale Hanzelín k nejrůznějším společenským předsudkům
obecně značně kritický a nedůvěřuje jim (pokud se tedy netýkají genderových stereotypů),
nabízí se ještě jedna možná interpretace, a to ta, že Hanzelín svá slova nemyslí vážně, ale
snaží se pouze za každou cenu zamezit tomu, aby Emil ve svém životě (a v zamilovanosti)
udělal unáhlené rozhodnutí, kterého by později mohl litovat a které by mělo vliv např. na
jeho kariéru. Neváhá k tomu využít jakýchkoliv prostředků a za účelem dobré věci se
snižuje i k takovémuto velice negativnímu hodnocení žen.
Tato interpretace se zdá pravděpodobnější rovněž s ohledem na to, že doktor nemá
důvod mít k ženám tak negativní postoj. V mládí a v době jeho nemoci to byla právě žena,
kdo ho zachránil před smrtí a poskytl mu finanční prostředky i zázemí. Tato žena
Hanzelína nesvedla z dobré cesty, ba právě naopak, umožnila mu, aby se stal lékařem.
Sama kvůli němu obětovala svou dobrou pověst, neboť s ním udržovala vztah ještě
předtím, než se stala vdovou. „Nikdo neupře, že s ohledem na tehdejší přísné mravy to byl
od té ženy hrdinský čin.“ (Havlíček 1972: 33). Tatáž žena Hanzelínovi porodila šest dětí
(pět dcer a chlapce, který zemřel jako malý) a při porodu poslední z dcer zemřela. Neutekla
od něj, nebyla mu nevěrná a nijak ho nezklamala. Stejně tak se nedá říct, že by pro doktora
byly zklamáním jeho dcery (snad kromě Dory) a že by doktor o jakékoliv ženě ve svém
životě mohl prohlásit to, před čím především Emila varuje, a to že ženy: „Dovedou leda
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zmást muže a svést ho z jeho dobré cesty. Nebo ho zotročí. Často ho docela zničí.“
(Havlíček 1972: 263). Je však možné, že Hanzelín ani negativní zkušenost s ženami
k tomu, aby je zostouzel, nepotřebuje, neboť je přesvědčeným patriarchou a nemá důvod
své privilegium jakkoliv reflektovat.
Jako velmi problematické se však Hanzelínovy názory jeví především proto, že
Hanzelín je jakýmsi Emilovým mentorem a celkově v díle působí jako morální autorita.
Nejen Emil, ale i čtenáři a čtenářky tak mají sklon jeho slovům věřit a přijímat jeho názory
za své (srov. Morris 2000: 41).
Emil se s chudým venkovským doktorem Hanzelínem poprvé setkává v době své
nemoci, když ho k němu i přes protesty své ženy přivádí otec. Nad tím, proč otcova volba
padla právě na doktora Hanzelína a nikoliv na doktora z města (který obvykle léčil bohatší
občany a občanky), uvažuje sám Emil: „Možná to bylo tím, že on jediný mi mohl skýtat
určité naděje na uzdravení, on jediný a nikoli zoufalství otcovo a studená obětavost
matčina.“ (Havlíček 1972: 23). Přestože Emil ví, že ho otec miluje, obrací svou lásku spíše
než k němu k doktoru Hanzelínovi. Říká: „Jeho zarputilá a hrubá energie mě
přesvědčovala beze slov, a ve mně vznikala podvědomá úcta k muži, který přišel z jiných,
zdravých a hrdých končin, kde není paniky, děsu, ani předsudků a blátivé měkkosti.“
(Havlíček 1972: 23). Doktor Hanzelín se stává Emilovým vzorem, a to částečně i proto, že
pochází z jiného sociálního prostředí, které Emil vnímá jako lepší a svobodnější na rozdíl
od prostřední, ve kterém vyrůstá on a kterého ho omezuje.53
Emilova úcta k doktoru Hanzelínovi se postupně mění v hlubší cit a stejně tak se
proměňuje i vztah doktora Hanzelína k Emilovi. Doktor se stává chlapcovým vzorem
a Hanzelín v chlapci nachází syna, kterého nikdy neměl. Snaží se mu předat určité hodnoty
a pomoci mu pochopit, jak to ve společnosti chodí, o čemž ostatně svědčí např.
i následující Emilova slova: „V jistém směru jsem se stal opravdu jeho učněm. Hanzelín
přede mnou nikdy nešetřil sarkasmy na společenský řád, na lidské předsudky, a ze všeho
nejvíce na zpanštělé mravy vrstvy, k níž jsem patřil.“ (Havlíček 1972: 95). Jelikož
Hanzelín kritizuje především tu sociální vrstvu, kterou sám Emil vnímá negativně a u které
cítí, že ho omezuje, nacházejí doktorova slova u chlapce odezvu. Emil se stává pozorným
posluchačem a s léty se jeho názory a hodnoty stále více začínají podobat těm
Hanzelínovým.
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Více viz následující podkapitola.
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3.11.2 Emil a jeho femininní charakteristiky
Postavu Emila můžeme nahlížet nejen ve vztahu k postavě doktora Hanzelína, ale
např. i ve vztahu k postavě Pavla z Petrolejových lamp. Zatímco Pavlovo mužství můžeme
označit za hegemonní, to Emilovo jím není ani zdaleka. Emil je školou povinným
dospívajícím chlapcem a především to je jedním z důvodů, proč ho není možné považovat
za pravého muže. Pravá hegemonní maskulinita u Emila chybí, jak co se týče vzhledu
(který je spíše dívčí), tak co se týče vlastností a chování. Sám Emil svůj vzhled hodnotí
slovy: „Je mi něco přes třináct let. Má kůže je hladká, údy tenké, břicho propadlé. Mé rty
jsou jemně vykrojeny jako u dívky, kaštanově hnědé, hebké vlasy mi spadají do čela, ale
tváře jsou pobledlé a hrudník ční v trávě jako vydrancovaný kýl vraku.“ (Havlíček 1972:
17). Z charakteristiky je tedy patrné, že Emil nemá svaly (a asi ani pravděpodobně s nimi
spojenou sílu). Jeho tvář má jemné rysy, pleť je světlá a hladká, v důsledku čehož Emil
působí spíše půvabně a nevinně jako dívka než drsně a mocně jako pravý muž.
Emil je také během svého dětství velkým romantikem a rád sní, podobně jako to
činila např. Štěpka v Petrolejových lampách. Doktor Hanzelín mu připisuje hysterii, která
bývá tradičně rovněž spojována hlavně se ženami. „Hysterie, nic než hysterie,“ pobrukoval
si Hanzelín a hleděl mi vyčítavě do očí.“ (Havlíček 1972: 200). Foucault píše o tom, že
v každé studii o hysterii z 18. století bylo možno se dočíst o tom, že hysterie je chorobou
především žen a je diagnostikována lékaři tehdy, když nevědí, o jakou nemoc se
u pacientky jedná, ale chtějí působit učeně (Foucault [1961] 1994: 76).
Vysvětlení toho, proč jsou mnohé Emilovy charakteristiky a vlastnosti spíše
femininní než maskulinní, mohou být různá, velice pravděpodobně ale je, že určitou roli
hrají všechny níže zmíněné důvody. Prvním vysvětlením je, že chlapcovy charakteristiky
jsou spíše femininní, než maskulinní z toho důvodu, že Emil býval v mládí hodně
nemocen, nemohl se účastnit běžných aktivit s ostatními dětmi a i jeho výchova v důsledku
nemoci probíhala jinak (rodiče více dbali o jeho bezpečí a více ho v jeho aktivitách
omezovali). Dalším vysvětlením je, že Emil je jedináček (a rodiče tedy všechnu péči
a pozornost směřují výhradně na něj) a navíc pochází z vyšší vrstvy společnosti. Je
panským dítětem a tyto děti bývají často vychovávány podobně jako dívky – podléhají
větší kontrole, jsou více omezovány i opatrovány, především proto, že rodiče mají víc času
se věnovat výchově (srov. Frevert 1986). Rodičům více záleží na tom, jak je děti
reprezentují a více tedy chování svých dětí kontrolují.
Emil cítí, že v určitých ohledech ho diskriminuje jeho původ a sociální postavení,
stejně jako to v některých okamžicích cítila Štěpka. Důležité je ještě poznamenat, že
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ačkoliv Emila jeho sociální postavení spíše omezuje (mezi ostatními dětmi není oblíben
a uznáván, nemá takovou volnost jako děti z nižších vrstev), tak u jeho otce je situace
naprosto opačná. Díky jeho postavení si ho lidé váží a chovají se k němu s úctou. Otec si
také díky příslušnosti ke své vrstvě může dovolit služebnou, ve chvíli, kdy je v práci
povýšen, stěhuje se společně s celou rodinou do jiného a většího (a tedy lepšího) města.
Emil částečně i kvůli svému sociálnímu původu postrádá volnost, kterou mají jiní
chlapci, je pro něj problematické skamarádit se s dětmi z méně bohatých a méně vlivných
rodin, než je ta jeho. Není zvyklý na dravé a akční hry, jaké tyto děti hrají, a také matka
Emilův styk s chlapci z nižších vrstev hlídá a omezuje. Dokud se tedy Emil neseznámí
s doktorem Hanzelínem a jeho rodinou, tráví hodně času o samotě.
Přestože se chlapci (a nejen jemu, ale např. i jeho kamarádům) velice těžko
překračují hranice, které vymezuje především velikost majetku rodiny, s proniknutím do
Hanzelínovy rodiny Emil nemá větších problémů. Je to způsobeno pravděpodobně tím, že
Emilův původ v tomto případě přestává hrát roli. Emil je sice z bohatší a ve společnosti
uznávanější rodiny, avšak doktor je starší než Emil a je vlastníkem symbolického kapitálu
a specifických znalostí. Nad Hanzelínovými dcerami by sice Emil měl mít díky svému
vzdělání a z hlediska své genderové příslušnosti navrch, avšak dívky jsou výrazně starší
než chlapec a setkávají se s ním ve svém domě – tedy v prostředí, kde disponují určitými
pravomocemi i mocí. Celkově tak mezi Hanzelínovou rodinou a Emilem vzniká síť velice
neobvyklých vztahů, které již byly podrobněji popsány v předchozích kapitolách (Hanzelín
se stává Emilovým vzorem, v Emilovi doktor vidí svého učně a jeho starší dcery k němu
zaujímají mateřský postoj).
Pro Emila se nejdůležitějším stává vztah k Doře, do které se zamiluje. Chlapec se
nakonec dostane do fáze, kdy je pro Doru ochoten udělat cokoliv - stane se jejím učitelem
francouzštiny, sluhou, důvěrníkem, čímkoli si Dora přeje. Nic mu nezáleží na tom, že se
stává terčem posměchu: „Hloupé narážky utužovaly naše pouto. I když byla míra žertů
překročena a já jsem měl právo se kabonit, utěšoval jsem se myšlenkou, že trpím pro Doru.
Připadalo mi dokonce povznášející být zesměšňován pro ni!“ (Havlíček 1972: 225). Emil
je tedy z lásky ochoten k jakékoliv oběti, nevadí mu, že trpí. Oběť považuje za správnou,
i když mu v důsledku působí jen utrpení. Avšak i obětování se je charakteristické spíše pro
ženy než pro muže, neboť ženy jsou tradičně těmi, které jsou odkázány do domácí sféry a s
ní spojenému žití pro rodinu a sebeobětování (Mill ([1869] 1998: 34). Z výše uvedených
důvodů lze tedy Emila považovat za reprezentanta maskulinity s femininními
charakteristikami, podobně jako lze Štěpku vnímat jako ženu s mnoha charakteristikami
maskulinními.
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4 Závěr
V průběhu analýzy Havlíčkových děl Helimadoe a Petrolejové lampy jsem dospěla
k závěrům, které bych ráda shrnula v této závěrečné kapitole a uvedla, co mají obě díla
společného a v čem se naopak odlišují. Jak děj románu Helimadoe, tak Petrolejových lamp
se odehrává na konci 19. století a toto časové období má bezpochyby zásadní vliv na
životy jednotlivých literárních postav, a to jak těch mužských, tak těch ženských. 54
Hrdinové a hrdinky jsou nuceni/y vyrovnávat se s nejrůznějšími společenskými
pravidly (ženám je přisouzena domácí sféra, muži se pohybují ve sféře veřejné), platnou
(sexuální) morálkou (o sexu se nahlas nehovoří), dobovými názory společnosti (vyšší
vzdělání je pro ženy nevhodné a zbytečné) atd. Stejně tak jako je osud hrdinů a hrdinek
ovlivněn dobou, ve které žijí, je ovlivněn i jejich genderovou příslušností, neboť možnosti
a omezení nejsou u ženských a mužských postav stejné. Ženy mají např. velice ztížený
přístup ke vzdělání, a to nejen ženy z chudších vrstev, ke kterým se řadí Hanzelínovy
dcery, ale i ženy z bohatších rodin, ke kterým patří Štěpka. Dále se ženy nemohou
pohybovat ve veřejné sféře či je pro ně, na rozdíl od mužů, nepřijatelný předmanželský
pohlavní styk, pokud nechtějí být odsouzeny společností.
Bylo by však mylné se domnívat, že v životech postav a jejich životních příbězích
hraje roli jen prostředí a gender. Jako důležitý faktor se ukazuje např. i příslušnost k určité
sociální třídě (Štěpka jako dívka z lepší rodiny nemusí, ba přímo nesmí, fyzicky pracovat,
zatímco chudé Hanzelínovy dcery jsou odsouzeny k vykonávání domácích prací)
a konkrétní podmínky jednotlivce (Hanzelínovy dcery jsou vychovávány otcem a jsou jim
vštěpovány především hodnoty týkající se práce, zatímco na Štěpčině socializaci se podílí
hlavně její matka a jiné ženy, které tematizují především otázku manželství a mateřství).
Havlíčkovi se v Petrolejových lampách a Helimadoe daří ukázat rozmanitost
ženských i mužských postav, a to především díky tomu, že jeho hrdinové a hrdinky jsou
různého věku, různého sociálního postavení či žijí v odlišných podmínkách. Autor mimo
jiné vykresluje postavy mužů, kteří ne vždy a za všech okolností mohou uplatňovat svou
moc, kterou získali díky příslušnosti k určitému (v patriarchální společnosti uznávanějšímu
a výše hodnocenému) genderu. Moc doktora Hanzelína se ukazuje být omezena především
jeho sociální třídou, na tu Pavlovu má vliv jeho nemoc či výše majetku.

54

V 19. století došlo v českých zemích k národnímu uvědomění, objevily se snahy o pozvednutí české
kultury, kultivaci českého jazyka a začal být utvářen „program národně svébytné nové české kultury“ (Lehár
1998: 180). Kromě toho také došlo (vlivem průmyslové revoluce) ke změnám v uspořádání rodiny.
V měšťanských rodinách se žena stala konzumentkou a ekonomicky závislou na svém muži (Jarkovská 2004:
26).
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Havlíček ve svých dílech zobrazuje nejen ženy pasivní a konformní s patriarchátem
(Štěpky matku, Helenu, Lidmilu), ale i ženy, které se proti patriarchálnímu uspořádání
společnosti bouří (Štěpku, Doru). Jak Štěpka, tak Dora se bouří proti genderovému řádu, za
což jsou trestány. Největším trestem se zdá být jejich odsouzení většinovou společností,
vyčlenění z ní a v případě Dory zavržení rodinou. Dívky jsou prezentovány jako vzdorující
a chybující, v důsledku čehož nedosahující svých cílů či jich dosahující jen dočasně.
Štěpka se nestává matkou a Dora sice odchází z domova a vymaňuje se z vlivu otce, avšak
šťastná budoucnost ji pravděpodobně nečeká.
V příběhu Štěpky i Dory hrají roli muži, kteří však ženám slouží pouze jako
prostředky k dosažení cíle. Štěpka se vdává proto, že se (ovlivněna názory společnosti)
touží stát matkou. Otěhotnět aniž by se nejprve provdala, je pro ni nemožné. Díky
nemocnému a pasivnímu Pavlovi si však Štěpka nakonec uvědomuje, co ji skutečně
v životě naplňuje. Muž se tak pro ni stává prostředkem, díky kterému dívka dochází
k poznání, že ji baví práce a ve skutečnosti se spíše než vdát touží seberealizovat.
Pokud nebudeme příběh Dory číst tak, že se dívka zamiluje do kouzelníka, stane se
na něm závislou a odchází s ním, kamkoli on chce, ale budeme ho číst subverzivně,
dojdeme k závěru, že kouzelník se Doře stává prostředkem k úniku z patriarchální
společnosti svázané přísnými pravidly a z domu tyranského otce.
Lze tedy říci, že navázání vztahu s mužem či svatba s ním, není pro Štěpku ani pro
Doru primárním cílem. Obě ženy sice touží po partnerovi, ale vztah s ním je pro ně pouze
prostředkem k vyššímu cíli, kterého vzhledem ke své genderové identitě a době, ve které
žijí, nemohou dosáhnout jinak, než právě s pomocí muže.
Ačkoliv Štěpka i Dora bojují proti pozici, která jim byla v patriarchální společnosti
přisouzena, a v mnoha ohledech porušují genderový řád, chtě nechtě jsou prostředím, ve
kterém žijí ovlivněny, mnohé společenské normy velice neproblematicky přejímají
a naplňují. Obě dívky se tak např. snaží dostát dobovému ideálu krásy.
Tradiční představy o mužství narušuje Emil v díle Helimadoe, který oplývá mnoha
femininními charakteristikami a vlastnostmi. Chlapec však teprve dospívá a jeho osobnost
se vyvíjí, důkazem čehož je ostatně i to, že v dospělosti se Emil stylem svého života
i názory stává velice podobný Hanzelínovi a o nějakých jeho femininních charakteristikách
už není v románu ani zmínka.
Tradiční představy o maskulinitě narušuje i Pavel Malina, který se vlivem nemoci
stává pasivním a bezmocným, víceméně omezeným na pobyt v domácí sféře. Toto vše je
však pouze důsledkem jeho promiskuitního chování v minulosti a porušování norem zde
pramení z jejich přehnaného naplňování v mládí.
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Přínosem Havlíčkových románů Petrolejové lampy a Helimadoe je bezpochyby to,
že ukazují rozmanitost mužských i ženských postav a rovněž to, že hlavními hrdinkami děl
jsou aktivně jednající ženy. Negativně lze vnímat fakt, že za porušování genderového řádu
ze strany žen přicházejí nepřiměřeně vysoké tresty. Obě Havlíčkova díla jsou nejen
vyprávěním o životech jednotlivých postav, ale poskytují i určitý obraz o společnosti,
jejich normách a pravidlech, která se při hlubším zkoumání ukazují být určující pro životy
literárních hrdinů a hrdinek. Důsledkem společenských norem vznikají také mezi muži a
ženami (ale např. i mezi ženami rozdílného sociálního postavení či muži rozdílného
sociálního postavení) hranice, které jsou jen obtížně překročitelné. Pokud se je však přesto
některá z žen odváží překročit, přichází trest.
Obecně je možné říci, že ženské postavy v Havlíčkových románech Helimadoe
a Petrolejové lampy jsou zcela bezpochyby daleko méně konformní s genderovým řádem
než postavy mužské, a to přestože tento řád je často omezující i pro muže (nedovoluje jim
např. pobývat dlouhodobě v domácí sféře a podílet se na výchově malých dětí) a i oni by
měli důvod se proti němu bouřit.
Jak mužské, tak ženské postavy jsou ovládány všudypřítomnou disciplinační mocí,
která je internalizovanou součástí jejich jáství (Foucault ([1975] 2000). Postavy tedy (po
většinu času) reprodukují svým jednáním genderový řád a snaží se naplňovat genderové
normy (které jsou přísnější a více omezující pro ženy než pro muže), aniž by si to
uvědomovaly. Stejně jako si síly genderového řádu nejsou vědomy postavy, nemusí si jí
být vědomi ani čtenáři a čtenářky Havlíčkových románů. Především z toho důvodu se tedy
tato diplomová práce snaží odhalovat fungování mnohdy skrytě působících genderových
norem a upozorňovat na jejich sílu, která dokáže ovlivnit lidské životy a v tomto případě
reprezentace mužských a ženských literárních postav v románech.
Jak poznamenává Eagleton: „Feministická kritička se […] nevěnuje reprezentacím
genderu jen kvůli svému přesvědčení, že taková činnost napomůže jejím politickým cílům.
Věří totiž zároveň, že gender a sexualita vůbec tvoří ústřední témata literatury i ostatních
druhů diskursu a že každé kritické snažení, jež tato témata ignoruje, je naprosto
nedostačující.“ (Eagleton 2005: 276). Tato diplomová práce rovněž vznikla na základě
přesvědčení, že kategorii genderu je nutné během analýzy literárních děl kriticky
reflektovat. Ke vzniku práce výrazně přispěla metoda „vzdorného čtení“ (Fetterley 1878)
a metoda „reading as s woman“ (Culler 1991). Obě tyto metody se ukázaly být užitečnými
nástroji umožňujícími subverzivní čtení a zároveň vytváření takových interpretací
Havlíčkových děl, které nejsou založeny na nereflektované reprodukci genderových
stereotypů.
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