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  Mgr. Andrea Kamenická 

Proměny religiozity v ještědských prózách Karoliny Světlé 

(Posudek rigorózní práce) 

 

Andrea Kamenická předložila k rigoróznímu řízení text, který závažností zvoleného tématu i 

rozsahem odpovídá požadavkům kladeným na rigorózní práci. V práci samotné se však 

nevyvarovala některých podstatných chyb. Otázka religiozity ve tvorbě českých spisovatelů 

19. století by si zasloužila komplexnější kolektivní zpracování – nebo alespoň pohled 

z perspektivy odborníka fundovaného současně v oblasti morální filozofie, etnologie, 

sociologie, religionistiky, obecné historie a kulturních a literárních dějin. Andrea Kamenická 

takovým odborníkem není, a bezděky odkrývá, proč celá problematika zůstává dlouhodobě 

stranou odborného zájmu. 

 V úvodní části své práce se pokouší z literárněhistorické perspektivy charakterizovat 

dílo Karoliny Světlé a postihnout jeho ohlas. Již rozdělení na kapitolky „život“, „literární 

tvorba“ a „dobová kritická reflexe“ dává tušit, v čem bude spočívat problematičnost jejího 

přístupu, a to v rámci celé práce. Autorce se nedaří zvolené celky funkčně propojit, ukázat, 

jak bylo dílo Světlé formováno její tvorbou, nebo jak se např. sama ve svých pozdějších 

prózách vyrovnávala s kritikou a odsudky. A vlastně se o takové provázání ani nepokouší, 

takže úvodní kapitoly působí staticky a k vlastnímu tématu mnoho neříkají. V kapitolce o 

„tvorbě“ zarazí nepřesné časové určení („zaujetí ještědskou tematikou na přelomu 60. a 70. 

let“, s. 15) i poněkud toporné rozlišování mezi povídkami „v realistickém duchu“ a „pod 

vlivem romantických tendencí“. Kritické texty Leandra Čecha a Flory Kleinschnitzové 

v následující kapitolce jsou autorkou spíše jen charakterizovány, nejsou využity ani 

argumentačně, ani polemicky.  

 Staticky působí i kapitola o Náboženství v 19. století, v níž se navíc autorka dopouští 

některých přílišných zjednodušení („Bolzano… náboženství redukoval na sociální praxi a 

etiku“, s. 37). V rámci obhajoby prosím o vysvětlení nesouladu mezi téměř následujícími 

větami na s. 40: „v rámci emancipačních snah českého národa bylo na římskokatolickou 

církev nahlíženo nepřátelsky jako na prostředek útlaku ze strany habsburské monarchie“ a „do 

poloviny 19. století bylo katolictví všeobecně považováno za součást národní identity“.  Práci 

by také prospělo přesnější vysvětlení, v jakém smyslu lze např. pravoslaví nebo jednotu 
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bratrskou považovat za „alternativní formy religiozity“ a rovněž důslednější rozlišování mezi 

antiklerikalismem a ateismem. Kapitolka o lidových zvycích a kultech působí také příliš 

obecně, prospěla by jí konzultace s etnologem.  

 Vlastním jádrem práce jsou však až následující kapitoly, sledující v pětici 

nejvýznamnějších ještědských próz Karoliny Světlé postupně proměny lidové zbožnosti, 

pověry a rituály, neobvyklé formy religiozity a způsob líčení náboženských svátků. 

Charakteristiky proměn jsou doprovázeny velmi obsáhlými ukázkami, leckdy poněkud 

matoucími (bigotnost Jirovcové je např. dokládána citátem, ve kterém Jirovcová vyzdvihuje 

jako oporu lidského života ctnost, s. 67, podobně např. i citát na s. 75 dole). Nevím, v čem by 

měl spočívat „frivolní“ (s. 72, 93) přístup Potockých ke křesťanským zásadám, zejm. pak 

Ambrože a nejsem si jist, jestli skutečně Světlá v Kříži u potoka „pokládá otázku boží 

existence“ (s. 74) a nevěřím, že by na cestě z kopce Čihadníku do vesnice byla „hranice světa 

neznabohů a katolických věřících“, byť i pomyslná (s. 78). Nazývat křesťany v odborné práci 

„zaslepenými ovečkami božími“ (s. 80) považuji od autorky za nekorektnost a netolerantnost. 

Tvrdit, že hranice mezi náboženstvím a magií byla „nezřetelná“ (s. 85) je hrubé zjednodušení. 

Nevím, jestli lze rychtářku z Vesnického románu skutečně považovat vzhledem k jejímu 

inklinování k čarodějným praktikám za osobu „na okraji společnosti“ (s. 90). Rozhodně bych 

se také neodvážil považovat Frantinu za ateistku (s. 102). A dokonce se domnívám, že 

nepochopení této postavy ukazuje obecné limity autorčina přístupu k tématu: nedokáže 

rozlišovat mezi projevy katolické víry, lidové zbožnosti, protestantské tradice (jednota 

bratrská, s níž souvisí v práci téměř nezmíněná postava Ambrože Potockého), pohanského 

kultu a úplného odmítání Boha. Bez toho ovšem nemůže pochopit náboženský aspekt románů 

Karoliny Světlé jako součást tragického osobního vyhraňování autorky, ani v kontextu 

procesu sebeuvědomování a emancipace českého národa.  

 Autorka o románovém světě uvažuje v segmentech příliš hotových a ucelených, což 

chci doložit několika ukázkami: 

(kap. o lidové zbožnosti venkova, s. 73): „Jediný ve mlýně, kdo se v určité fázi života 

vymykal podřízenosti božím zásadám, byl mlynář, který vedl s Bohem polemiky. Zároveň je 

to jediná postava v tomto románu, jež otevřeně přemýšlí o náboženské problematice. Mlynář 

tak představuje průkopníka nového myšlení o náboženství…“  

(kap. o pověrách a rituálech, s. 87): „Mlynář byl jediný ve mlýně, kdo se v určité fázi života 

vymykal podřízenosti božím zásadám, a který vedl s Bohem polemiky. Zároveň je to jediná 

postava v tomto románu, jež otevřeně přemýšlí o náboženské problematice. Mlynář tak 

představuje průkopníka nového myšlení o náboženství…“ (87) 
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(kap. o lidových kultech, s. 98): „Jediný ve mlýně, kdo se v určité fázi života vymykal 

podřízenosti božím zásadám, byl mlynář, který vedl s Bohem polemiky. Zároveň je to jediná 

postava v tomto románu, jež otevřeně přemýšlí o náboženské problematice. Mlynář tak 

představuje průkopníka nového myšlení o náboženství…“ (98) 

(závěr práce, s. 120): „Jediný ve mlýně, kdo se v určité fázi života vymykal podřízenosti 

božím zásadám, byl mlynář, jenž vedl s Bohem polemiky. Zároveň je to jediná postava 

v tomto románu, jež otevřeně přemýšlí o náboženské problematice. Mlynář tak představuje 

průkopníka nového myšlení o náboženství… (120) 

Práce o Světlé má na druhé straně i světlé momenty. Je důkladná, opírá se o pečlivě 

přečtené texty i o odpovídající množství odborné literatury. Autorka také např. zajímavě 

poukazuje na paralely mezi církevní a světskou mocí v Nemodlenci a přichází i s dalšími 

samostatnými interpretačními postřehy. A v závěru se např. dopracovává k zajímavé otázce 

relace mezi vypodobněním religiozity a samotným románovým žánrem. 

Připočteme-li však na stranu negativ i autorčinu formulační neobratnost, stylovou 

nejednotnost textu („konversační mluva“ x „filozofické úvahy“), občasné překlepy 

(„bezištně“) a gramatické chyby („nebo-li“, s. 60, „toleranční patent“ opakovaně s velkým 

písmenem, v celém textu potom špatně psané uvozovky, nerozlišování mezi pomlkou a 

spojovníkem, v práci o religiozitě zvlášť překvapující soustavné užívání zastaralého tvaru 

„atheismus“, apod.), potom se domníváme, že předložená práce nesplňuje podmínky 

k udělení titulu PhDr. 

 

 

 

V Praze 7. 4. 2014       PhDr. Václav Vaněk, CSc. 

 

 


