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Abstrakt  

 

 Cílem této práce je shromáždit materiály týkající se dramat Gabriely Preissové, a to 

především dobových recenzí, které se zabývají uchopením ženské postavy v tragédiích dramatičky. 

S pomocí těchto zdrojů jsou pak v jednotlivých částech nastíněny okolnosti vzniku her, dobové 

ohlasy, ale také rozbory jednotlivých ženských postav, včetně hlavních problémů, kterými se hry 

zabývají. Cílem práce je popsat a definovat ženskou postavu v dramatech Gabriely Preissové. 

 

Klíčová slova: drama, realismus, Gabriela Preissová, ženská hrdinka. 



 

 

Abstraction 

 

The aim of this thesis is to collect materials which are related to the plays of Gabriela Preissová. 

That is to gather in particular contemporary reviews dealing with the way that female characters 

were treated in the writer’s tragedies. Due to these resources the circumstances of the composition 

of these plays and the historical responses are then outlined in the individual parts of the thesis. 

Further, various female characters and the main issues contained in the plays, are being analyzed. 

The main purpose of this work is to describe and define the female character in the plays of 

Gabriela Preissová. 
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1.  Úvod 

 

 Dramatická tvorba Gabriely Preissové patří mezi nejznámější realistická dramata v české 

literatuře. Přestože svá díla napsala již před více jak sto lety, jsou i nadále pro svou aktuálnost 

uváděna českými divadly. Tato česká spisovatelka, která napsala své dvě vrcholné hry na přelomu 

80. a 90. let 19. století, byla jedinou známou ženou ve svém „oboru“, která se svými díly mohla 

vyrovnat takovým dramatikům, píšícím rovněž realistické tragédie, jako byli bratři Mrštíkové, Alois 

Jirásek či Ladislav Stroupežnický. Její hry dosáhly takové obliby, že byly zvěčněny také jako opery. 

Gazdina roba byla coby Eva zhudebněna Josefem Bohuslavem Foersterem, a Její pastorkyňa, 

uvedena pod názvem Jenůfa, Leošem Janáčkem. 

 Autorka ve svých dílech zobrazovala silné ženy, které svým osudem a silou vyrovnat se 

s životními překážkami zůstaly v povědomí českého čtenáře a diváka dodnes.  

 Tato bakalářská práce se bude zabývat především ženskými hrdinkami v dramatech Gabriely 

Preissové. Hlavní náplní práce bude popis a analýza charakteru žen v tragédiích této dramatičky. 

V práci se pokusím popsat ženu, jak ji autorka ve svých dílech zobrazuje, a také dojít k závěru, 

který by shrnoval a popisoval určitý typ ženské postavy realistického dramatu v dílech Preissové. 

Rovněž se práce bude zabývat tím, jak autorka pracovala se skutečnými příběhy, které se staly 

předlohami pro napsání tragédií. Dále se budu zaobírat problémy, které ve svých dramatech autorka 

ukazuje. Tím, do jaké míry majetkové, náboženské a genderové problémy zasáhly do života lidí. 

 Část práce bude věnována i realistickým dramatům u nás, a především rozdílem mezi 

realismem a naturalismem ve vztahu k tragédiím této dramatičky. Na základě odborných prací, 

které jsou tomuto problému věnovány, se pokusím stanovit, jak Preissová pracovala s textem při 

jeho tvorbě, a jaké literární prostředky použila.  

  Ve své práci budu vycházet především ze dvou stěžejních dramat, a to z Gazdiny roby z roku 

1889 a Její pastorkyně napsané v roce 1890. Přihlédnuto bude také k zbeletrizovanému dramatu Její 

pastorkyňa, které autorka upravila a převedla do románové formy roku 1930, dále pak k povídkové 

předloze Gazdiny roby z časopisu Osvěta. 

V sekundární literatuře budu vycházet především z dvou monografií o Gabriele Preissové, 

a to autorů Závodského a Rolečka. Rovněž se zaměřím na dobové ohlasy a kritiky a další články, 

které byly o Gabriele Preissové otištěny, nebo kterých je sama autorkou. 
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2.  Realismus u nás 

2.1.  Realistické drama 

 

 Kdyby nebylo realistického dramatu, jistě by bylo složitější přijít s modernou, a následně 

s avantgardou. Realistické drama 2. poloviny 19. století zobrazuje zpravidla společenskou situaci, 

která nastává mezi jednotlivými vrstvami národa, ale také mezi jedinci či společností, a to 

především v důsledku uvědomění si jednotlivých společenských vrstev. Určité morální 

a společenské žebříčky, které se zde vytvořily, byly ukázkou smýšlení společnosti té doby. Velký 

vliv stále měla křesťanská morálka a hodnoty, které díky náboženství přetrvávaly, avšak do 

kontrastu se staví nové fungování společnosti, které je založeno především na kapitálu a penězích. 

Výsledkem těchto rozporů jsou pak domluvené sňatky - tzv. sňatky z rozumu, nešťastná manželství. 

Do popředí se dostávají ale i spory mezi generacemi.  

 „Slova jako zlom, předěl, převrat, revoluce signalizují, že hesla realismu a naturalismu 

směřovala k totální revizi dosavadních cest české literatury.“
1
 Pojem realismus má v české literatuře 

významné místo. Začíná se objevovat v padesátých letech 19. století, a to díky Herbatově filozofii. 

Do protikladu s realismem se často stavěl idealismus, avšak ten měl svůj protipól spíše 

v naturalismu.
2
 V souvislosti s díly Preissové je často jejím realistickým dramatům vytýkán jistý 

pozůstatek romantismu. 

 Jednotlivé postavy jsou určitým výrazně individualizovaným typem postav, který se dostává 

do sporu s prostředím. Zpravidla se do tohoto konfliktu dostávají hlavní postavy, které zaujímají 

k prostředí většinou negativní postoj, a snaží se z něho vymanit. Postavy mají kromě 

psychologického charakteru také určité zařazení do sociální třídy. V realistickém dramatu se 

zpravidla setkáváme s hlavní postavou, jde-li o tragédie Preissové či bratrů Mrštíků, s ženskou, 

s postavami vedlejšími, které jsou ovšem v blízkém vztahu k postavě hlavní, a v neposlední řadě 

jsou zde zpravidla vesničtí lidé, skupina, která tvoří právě onen kolorit vesnice. Tento „chór“ 

zasahuje do hry tím způsobem, že ukazuje jakési stanovisko, které společnost zaujímá k daným 

situacím. Působí za celek.  

 Obyčejnost lidí z venkova vyostřuje tragiku, která v dramatu nastává. Mravní síla, která je 

na venkově znát více než ve městě, se pak v souvislosti s jednotlivými činy jeví opravdověji. „Má-li 

                                                
1
 BRABEC, Jiří: Kritické reflexe francouzského a ruského realismu v české literatuře 80. let 19. století. In: Na 

pozvánku Masarykova ústavu 2.  Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2005. Str. 72. 
 
2 Tamtéž. 
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české drama samostatné a rázovité se vyvinouti, musí vyrůsti ze života národního a velkou zásluhu 

do budoucnosti má spisovatel, který tuto cestu svým současníkům, který tuto cestu svým 

současníkům i budoucím pracovníkům ukazuje.“
3
 

 V realistickém dramatu se neuplatňují hrdinné postavy, spíše naopak. Jedná se o obyčejné 

lidi, kteří žijí svůj prostý a jednoduchý život. Nejsou zde složité osudy, ale spíše je zobrazena 

každodennost žití těchto lidí. Hlavní hrdina pak v jednu chvíli, zpravidla ve vyhroceném momentu, 

začne uvažovat zcela jinak. Většinou se pak jedná o impulsivnost, která je důsledkem předchozího 

sebeobětování nějaké věci. Například Maryša bratří Mrštíků byla nucena provdat se za Vávru, se 

kterým pak byla nešťastná. Její impulzivní jednání poté vedlo k otrávení kávy. Podobně je tomu 

u osudu Evy, která se vdala za nesprávného muže, a později spáchala sebevraždu. U každé z těchto 

postav jako kdyby přetekl pohár trpělivosti, a jejich dříve klidná povaha, která se nebála vyrovnat se 

s nástrahami osudu a vše snášet, najednou už všechen ten tlak nevydrží a musí se uchýlit k činu. 

Jednání obou těchto žen je v souladu s tím, jak uvažují v dané situaci. Jelikož nemají jinou možnost, 

jak žít podle své vlastní morálky, uchylují se k řešení situace podle svého. Maryša neví, jak 

zachránit Francka, Eva oproti tomu ví, že si ji Mánek za manželku nevezme, ale také, že se nechce 

vrátit k Samkovi. Takže jim nic jiného než jejich radikální činy nezbývá.  

 Hlavním motivem realistických her je konflikt, který vychází ze skutečných událostí, které 

jsou zcela běžné v životě lidí. Zvrat poté nastává ve chvíli, kdy hrdina zatouží po realizaci svých 

představ, avšak konvence a záměry druhých mu zpravidla nedovolují je uskutečnit.  

Do popředí zájmu se dostává hrdinka, která je determinovaná prostředím natolik, že se mu 

na konci stejně podvolí, ačkoli se předtím snažila sebevíc vytrhnout z onoho stereotypu, který byl 

dán generacemi. Konkrétní situace, do kterých se hrdinka dostává, nejsou nikterak přikrášleny, 

autoři se snaží vycházet z takových situací, které divák zná, a jimi pojmenovávají aktuální 

společenské problémy. 

  

2.2.  Srovnání tragédií 

 

Prvním realistickým dramatem Gabriely Preissové byla v roce 1889 Gazdina roba, o rok 

později, v roce 1890, Její pastorkyňa. Bratři Mrštíkové uvedli na prkna divadel svou Maryšu 1894. 

Tato tři dramata se týkají slováckých vesnic. Oproti tomu Jiráskova Vojnarka z roku 1890 

a Stroupežnického hra Naši furianti z roku 1887 (kteří byli jakousi první vlaštovkou realistického 

dramatu nás) jsou situovány do jihočeských vesnic. Těchto pět dramat však nemá společné pouze 

                                                
3    KNAP, Josef: Stroupežnický, Preissová, Kunětická. In: Venkov, 21. 6. 1928. 
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realistické vykreslení situace na českých a moravských vesnicích konce 19. století.   

Čtyři z těchto pěti dramat jsou tragédiemi ženských hrdinek. Důležité jsou i názvy děl, 

všechny jsou totiž pojmenovány ženskými jmény. Preissová nazvala svá dramata za pomoci 

dialektismů. Název dramatu Gazdina roba vychází z označení pro manželku hospodáře – gazdinu, 

roba je pojmenování pro ženu, která je jeho milenkou. Tato dvě slova, mezi kterými by měla být 

spíše pomlčka, jsou klíčová pro shrnutí hlavního konfliktu hry a Eviny závěrečné sebevraždy, 

protože Eva chce být gazdinou, ale v závěru si uvědomuje, že zůstane navždy jen robou. V názvu 

svého druhého dramatu pracuje Preissová s pojmem pastorkyňa – nevlastní dcera. Rovněž bratři 

Mrštíkové zvolili název své tragédie podle vesnické dívky Maryši, což je regionální obdoba jména 

Marie. I tato dramata vycházejí ze skutečných událostí, které si autoři literárně přetvořili.  

Dramata, která se zabývají vztahy mezi mužem a ženou a životem na vesnicích v sobě nesou 

jisté podobnosti. Postava Evy z Gazdiny roby je často označována jako předchůdkyně svého 

mužského protějšku z Maryši Francka. Oba dva jsou chudí, rodiče jejich milých (Mešjanovka, Lízal 

a Lízalka) je od svých dětí odhánějí. Jak Maryša, tak i Mánek si pod tlakem svých rodičů musí vzít 

finančně zaopatřenější protějšky. Podobnost lze nalézt i u postavy Zuzky a Rozárky, Eviny tety 

a Strouhalky.
4
 

Jiráskova Vojnarka je tradičním pojetím příběhu v české literatuře.  Příběh Vojnarky je často 

srovnáván s osudem Evy z Gazdiny roby, jelikož se obě dívky musely pod tlakem veřejnosti vzdát 

lásky k vyvolenému muži. Avšak Vojnarka toto podstoupí především na základě nátlaku, Eva vše 

dělá uvědoměle, a očekává, že se něco díky její oběti změní - jednak přístup okolí, ale i osobní 

Mánkovo štěstí. Eva projde vývojem, zatímco Vojnarka zůstává pořád stejná, Eva se změní a po 

obětování sama sebe se rozhodne bojovat o své štěstí. Obě hrdinky mají zásadní společný rys, a to, 

že jsou to venkovské ženy po vzoru žen z románů Karoliny Světlé.  

 

2.3.  Naturalismus Gabriely Preissové 

 

„Během 80. let 19. století započal boj o ruské drama, který byl součástí boje o české 

drama.“
5
 Vedle realismu se postupem času etabloval i naturalismus, který však nebyl tak přesně 

definován, a tudíž byl do jisté míry problém v přiřazení autora k tomuto uměleckému směru. 

V českém literárním prostředí 80. a 90. let však často nedochází k rozlišování mezi realistickou 

                                                
4    MÜLLER, Vladimír: Doslov. In: PREISSOVÁ, Gabriela: Gazdina roba, 1956, str. 84. 
5    PAROLEK, Radegast: Vilém Mrštík a ruská literatura, str. 11. 
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typizací a kopírováním reality
6
, proto jsou často pojmy realismus a naturalismus zaměňovány, nebo 

používány ve stejném významu. 

 Otázce naturalismu u Preissové se ve svém článku v Národních listech z 18. listopadu 1890 

věnuje Josef Kuffner.
7
 Jako příklad zde uvádí francouzský, německý a severský naturalismus, který 

se setkal s četnými překážkami, kterým naturalističtí autoři museli čelit, jako byla mnohá obvinění 

za napsání svých děl. Do kontrastu s nimi staví fakt, jak české publikum reagovalo na první takový 

počin, a to na Její pastorkyňu od Gabriely Preissové, která si podle Kuffnera možná ani 

neuvědomovala, že píše naturalistické dílo, protože námět jí dala doba, ve které žila. Další otázku, 

kterou si autor klade, je ta, zdali je Preissová ve srovnání s evropskými naturalisty skutečnou 

autorkou tohoto žánru, protože její naturalismus se skrývá uvnitř postav, navenek se jeví jako 

romantismus, který se vyznačuje i tím, že vše nakonec musí končit dobře. Tyto vnitřní souvislosti 

a děje jsou proto jádrem hry, protože hlavní naturalistický čin hry – utopení dítěte, nespáchá žena, 

která by byla od počátku špatná a zlá, ale žena, která je morální autoritou.  

Kuffner definuje naturalismus jako horečku, která je předzvěstí změn v organismu a rovněž 

jako útok, který je rysem bojovného naturalisty. Dochází k závěru, že se musí definovat to, co je, 

a co naopak není v dramatu naturalistické, i proto, že drama má mnoho formálních slabin.  

 Závodský však k tomuto článku dodává, že je důležité uvědomit si, že autor, a to Josef 

Kuffner, nedělá zásadní rozdíly mezi realismem a naturalismem, avšak tyto směry staví do 

protikladu s romantismem.
8
 Proto je tak problematické stanovit, co je ještě realistickým motivem, 

a co už naturalistickým.  

 Preissová byla často nařčena z toho, že Její pastorkyňa nebylo původní drama, ale tragédie, 

která byla napsaná po vzoru Tolstého Vlády tmy.  Preissová toto nařčení několikrát odmítla, protože 

sama prý dílo ani neviděla, ale ani nečetla.
9
 Díky tomuto dramatu bylo Preissové drama často 

označované jako naturalistické, protože obě dramata mají stejný motiv, a to zavraždění malého 

dítěte, aby se matka mohla lépe na vesnici provdat. Avšak Preissová v dopise Jaroslavu 

Vrchlickému 
10

 píše, že psala jen to, co viděla a cítila, a to nikoli pod vlivem naturalismu či 

Tolstého. Pro pravdivost slov Preissové svědčí i fakt, že svá díla napsala na základě reálné události, 

kterou si převzala jako vzor pro svou literární tvorbu.  

Obě tato dramata, jak Její pastorkyňa, tak Tolstého Vláda tmy, byla kritiky i veřejností 

přijata s rozpaky.  „Odpůrci Vlády tmy se snažili všemožně snížit význam této hry. Vytýkali jí hrubě 

naturalistické scény na vesnici (dvojí vražda). Zvláště zabití malého dítěte ve sklepě vyvolalo  

                                                
6    PAROLEK, Radegast: Vilém Mrštík a ruská literatura, str. 12. 
7    KUFFNER, Josef: Národní listy, 18. 11. 1890, ročník XXX, číslo 318. 
8 ZÁVODSKÝ, Artur: Gabriela Preissová, str. 144. 
9   V době, kdy byla kampaň proti Její pastorkyni, píše Gabriela Preissová dopis Bronislavě Herbenové, ve kterém se  

takto ospravedlňuje, že Vláda tmy jí nemohla být předlohou. In: ZÁVODSKÝ, Artur: Gabriela Preissová, str. 151. 
10    ZÁVODSKÝ, Artur: Gabriela Preissová, str. 153. 
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u mnohých krasoduchů živelný výbuch hněvu.“
11

 Rovněž české publikum nebylo připraveno na 

takové jednání v českém realistickém dramatu. Stejně tak je v obou hrách silně zdůrazněn odraz 

společnosti závislé na penězích. Parolek ve své knize věnované Vilémovi Mrštíkovi a ruské 

literatuře píše: „Tak ve hře Tolstého páchají zločiny jen proto, že do vesnice přišel člověk zkažený 

městem, rozvrácený vládou peněz.“
12

 Vliv peněž, kapitalismu a novot z měst lidi kazilo. Například 

v Gazdině robě Eva doufá, že by její osud mohl dopadnout stejně jako osud bohaté notariusky 

z města. Ve své podstatě zde Preissová dokonale prolnula motiv peněz, lásky, ale zároveň i lidských 

snů, které jsou v tamějším světě bez možností financí takřka nemožné.  

 Většina dobových kritiků však domnělý naturalismus u Preissové odmítá. Realismus, 

s jakým Preissová pracuje ve svých tragédiích, například Krásnohorská označuje jako „myšlenkový 

realismus či pravdomluvný idealismus“
13

.  

                                                
11    PAROLEK, Radegast: Vilém Mrštík a ruská literatura, str. 44. 
12   Tamtéž, str. 43. 
13  KRÁSNOHORSKÁ, Eliška:  Markéta a Jenůfa. In: Ženské listy, 1891, str. 72. 
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3.  Východiska tvorby 

3.1.  Gabriela Preissová a Slovácko 

  

Velkou inspirací autorce bylo Moravské Slovácko, kde část života žila. Ačkoli se narodila                  

v Kutné Hoře, o tomto městě se v žádném svém díle nezmiňuje. V dětství se Preissová hodně 

stěhovala, ve svých osmi letech se s rodiči odstěhovala do Plaňan, z tohoto města ji poté matka 

poslala do Prahy k jednomu z jejích strýců. 

  V jedenácti letech se Gabriela Preissová odstěhovala ke strýci do Hodonína, kde se poprvé 

setkala s lidmi ze Slovácka. V Hodoníně pak žila střídavě celý svůj život. V tomto kraji autorka 

poprvé viděla situaci, v jaké se Slovácký lid nacházel. Jelikož byl její strýc ředitelem cukrovaru, 

mohla Preissová spatřit, jak velký sociální rozdíl byl mezi jednotlivými pracujícími v továrně. 

 Autorka se rozhodla psát o tomto kraji už jenom proto, že o tuto oblast, ač byla krásná 

a osobitá, nikdo nejevil zájem. Navíc vlivem silné germanizace, která ve městě vládla, byl v okolí 

velký národností problém. „Proto se rozhodla, že bude o tomto lidu psát, že vzbudí zájem 

a vynasnaží se tak o zvýšení jeho sociální a kulturní úrovně.“
14 

 
V době, kdy většina autorů píše o životě ve městě, obrací se Preissová k vesnici. Je si 

vědoma faktu, že český venkov byl již v dobách národního obrození vnímán jako zdroj zdravé krve 

národa a je pociťován jako protiváha města.
15 

 
Jedním ze záměrů, proč Preissová psala o Slovácku a vesnici, je především fakt, že chtěla 

ukázat lidové zvyklosti obyčejných lidí, a poukázat tak, že ačkoli se stále více a více rozvíjí život ve 

městech, a lidé v nich žijící jsou vnímáni jako moderní společnost, že přetrvává i vesnický život. 

Přiblížením života obyčejných lidí se tak snažila poukázat na konflikty, které ačkoli jsou svým 

charakter v lecčem zcela odlišné, přesto jsou stejné jak ve městě, tak i na vesnici, i když se jejich 

průběh a řešení liší. Vesnické zvyklosti, tradice a každodenní život rurálního světa, které se 

Preissová jako jedna z prvních snažila ve svých dílech podat a ukázat, ji vedly k tomu pojmenovat 

svá dvě nejznámější dramata netypicky, a to s ohledem na moravskoslovácký dialekt. Nejde však 

jen o samotné názvy, ale i o použití dialektu v dialozích, který slouží k charakterizaci jednotlivých 

postav a ukázání prostřední, v němž žijí. 

 

                                                
14 ROLEČEK, Jaromír.: Život a dílo Gabriely Preissové, str. 9. 
15 HRABÁKOVÁ, Jaroslava: Ženské postavy českého realistického dramatu let devadesátých. In: Filologické studie, 

sv. 4, 1973. Str. 131. 
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3.2.  Vlastenectví 

  

Ještě než se Preissová ocitla u svého strýce Karla Procházky v Hodoníně, pobývala nějaký 

čas u svého druhého strýce, zemského archiváře Dvorského v Praze na Smíchově. Tak jako se 

později, díky svému hodonínskému strýci, začala zajímat o kolorit slováckého lidu a především o 

jeho život jako jednu z podob českého života, ještě předtím se, díky vlastenecky založenému strýci 

z Prahy, začala seznamovat s českými vlastenci.   

 Nejen strýcova láska k zemi a myšlenky slovanské sounáležitosti, ale také časté návštěvy 

mnoha spisovatelů v bytě Dvorských formovalo autorku, a na její literární tvorbu mělo 

v následujících letech veliký vliv.  

 Do Smíchovského bytu chodily takové osobnosti, jako byla například Karolina Světlá, Sofie 

Podlipská, Eliška Krásnohorská či Jakub Arbes. Kulturní prostředí utvrdilo v mladé Gabriele lásku 

k četbě, vlastenectví a cit slovanské sounáležitosti.
16

 

 

3.3.  Láska k divadlu 

  

Lásku k divadlu pěstovala v Preissové její matka. Anna Sekerová měla divadlo ráda. Jak 

uvádí Jaromír Roleček ve své knize o Gabriele Preissové, maminka chodívala s malou Gabrielou 

velmi často do divadla. A zatímco matka navštěvuje divadlo hlavně proto, že herci jsou z jejího 

rodného města, Kutné Hory, její dcera je nadšená ze hry samotné.
17

 

 Preissová na své první zkušenosti s divadlem rovněž vzpomíná ve článku Má setkání 

s Thálií (s podtitulem Za vidinou herečky Tylové), který vyšel k jejímu jubileu. Zde píše                                 

o kutnohorské Braunově divadelní družině, která přijížděla do Plaňan, kde jako malá žila. Jak sama 

píše, její tehdejší touhou bylo stát se stejně opěvovanou herečkou, jako byla Tylová od Brauna. Dále 

se láska k divadlu vyvíjela skrz pražskou tetu, sestru matky Preissové, která ji později v Praze 

brávala do divadel.  

 
Na základě své vášně pro divadlo se Preissová již v raném věku rozhodla napsat malou 

divadelní scénku, kterou by společně se svými kamarády předvedla na Vánoce. Autorka hru 

                                                
16 ZÁVODSKÝ, Artur: Gabriela Preissová, str. 18. 
17 ROLEČEK, Jaromír: Život a dílo Gabriely Preissové, str. 4. 
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pojmenovala Divadlo o hodné mamince a zlé Kačce. Hra vznikla ještě za pobytu v Praze a všem 

přítomným se moc líbila.
18

 Opis této hry se zachoval, avšak s autorčinou pozdější tvorbou má tato 

hra jen pramálo společného. Jedno však zůstává -  a to Preissové příznačné sociální cítění
19

.   

  

3.4.  Žena 

 

 Hlavním důvodem, proč jsou dramata Gabriely Preissové důležitá pro celý kontext české 

literatury, není fakt, že její hry se odehrávají na Slovácku, nebo že mají silný vlastenecký nádech, 

ale především to, že zobrazují ženu, která se najednou dostává do popředí celého děje. „Realistické 

drama v devadesátých letech zbavilo platnosti dosavadní idealizovanou představu o české ženě 

a učinilo první kroky k tomu, aby vzrostlo vědomí, že soudobá společnost nevytváří podmínky pro 

vpravdě lidský osud ženy.“
20

 

 Na počátku devatenáctého století začaly spisovatelky, jako byla například Božena Němcová 

či Karolina Světlá, zobrazovat ve svých románech ženu, která byla jiná než ženy, které byly dosud           

v českých prózách popisovány.  

 Tak jako na počátku devatenáctého století bylo vneseno do české literatury něco nového, 

a to nové pojetí ženy v próze, tak v polovině tohoto století se začíná pomalu ukazovat žena jakožto 

hlavní postava dramatických her, bořící představy o ženě hrdince. Celý tento proces vyvrcholí 

a dostává se do povědomí diváka s první hrou Preissové, s Gazdinou robou.  

 Gabriela Preissová volí postavu ženy do svých dramat i proto, že sama ženou byla. Otázkou 

zůstává, zdali sama Preissová, okouzlena nejen mravní silou žen, se při psaní dramat inspirovala, 

a do díla tak vnesla i něco ze svého osobního života, či ze života žen své rodiny či přítelkyň. 

 Roleček ve své knize píše: „Je okouzlena sama sebou, je nadšena svým silným vědomím, že 

je žena, a je nezvratně přesvědčena, že jenom k ženě může být osud tak milostiv a uštědřit ji tolik 

lásky a štěstí. Proto také toto její okouzlení z ženy se promítá do jejích děl zvláštním názorem. Ženy 

u ní skutečně stojí mimo rámec její, tak živě vyznávané realistické pravdy. Její snaha po vyjádření 

nadosobního, šťastného údělu ženy ji nutí, aby ženu glorifikovala i ve všech jiných směrech, a tak 

se autorka dobromyslně dopouští osudné chyby, že v tomto uměleckém zaměření je příliš 

subjektivní.  V ženách, které jsou v jejích pracích původkyněmi rozpadu rodin a tradic, nebo 

probouzejí ničící vášně, hledá vždy bytost v ději pasivní, totiž staví ženu ke všem příčinám trpně, 

                                                
18 PREISSOVÁ, Gabriela.: Má setkání s Thálií. In: Divadlo a hudba, str. 50. 
19 ZÁVODSKÝ, Artur: Gabriela Preissová, str. 19. 
20 HRABÁKOVÁ, Jaroslava: Ženské postavy českého realistického dramatu let devadesátých. In: Filologické studie, 

sv. 4, 1973, str. 137. 
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a to jenom proto, že je žena. Žena nesmí být ničím vinna, i když se vše kvůli ní děje.“
21

 Zde proto 

nastává problém, a to ohledně uchopení a pojetí ženy u Preissové, která má být autorkou 

realistického dramatu, avšak pokud je, jak píše Roleček, postava ženy zidealizovaná a příliš 

glorifikovaná, jedná se stále o realistické drama? Tento fakt poukazuje na ovlivnění autorky 

romantismem a použití jistých rysů romantické tvorby. Avšak, jak Roleček později dodává, zůstává 

v autorce pozůstatek romantismu, kterého se nemůže zbavit, přestože jinak poctivě usiluje 

o realistický popis do všech důsledků.
22

 

 Žena, kterou Preissová zobrazuje, je živelná, vášnivá. Do jisté míry je názor na ženu značně 

zidealizovaný. Žena hrdinka se zde nebojí činů, avšak má jisté mravní hodnoty, a vždy je tak trochu 

morálně výše než ostatní. Charakterově je vždy silnější než muži v dramatu. Žena je zpoetizovaná, 

což se projevuje především v tom, že jedná vždy srdcem. Toto jednání je jediným možným 

způsobem, kterým by postava jednat mohla. Skrze srdce si pak volí svou cestu, a ačkoli je to cesta, 

která je strmá a má hodně překážek, žena je nekompromisní a hrdě si jde za svým cílem, i když 

konec pak může být tragický. 

 Ve svých dílech se autorka zaměřuje na mezní životní situace ženy, především na nešťastné 

manželství, ztrátu dítěte či nenaplněnou lásku. Své hrdinky spisovatelka staví přímo před problémy 

a snaží se vést ženy přes tato úskalí tak, aby čtenář či divák viděl, že si ony samy svobodně volí 

svou cestu a řešení problémů. Avšak ačkoli se může zdát, že žena hrdinka svůj osud sama může 

ovlivnit, přesto zde zůstává důležitý fakt, a to ona skutečnost, která ukazuje, jak velkou moc mají 

tradice a společenské konvence doby. Hrdinka, kterou Preissová představuje, by se v dnešním světě 

zdála vzdálená skutečnosti. 

 Preissová je nazývána také autorkou úsměvného ženství. Její hrdinky mají poslání lásky, a to 

takové, která je většinou příčinou zvratů. Navíc je její žena stvořením, které je určeno pro lásku, 

avšak tato radost ji nakonec způsobuje utrpení. Láska ženy je u ní absolutní odplatou za práci 

a snažení, u ní v představě už neexistuje odplata vyšší.
23

 

  

 

                                                
21 ROLEČEK, Jaromír: Život a dílo Gabriely Preissové, str. 12. 
22 Tamtéž. 
23   Tamtéž, str. 25. 
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4.  Gazdina roba 

4.1.  Gazdina roba a uvedení 

 

 Prvním dramatem, hrou Gazdina roba, vstoupila Preissová do povědomí českého diváka, 

a to nejen hrou samotnou, ale i faktem, že roku 1889 to byla vůbec první hra od ženské autorky na 

jevišti Národního divadla. Představení Gazdiny roby pro české drama znamenalo velký mezník. 

 Před uvedením Gazdiny roby byli v roce 1887 uvedeni na prkna Národního divadla Naši 

furianti Ladislava Stroupežnického. Tato hra se odehrává na vesnici v jižních Čechách a zobrazuje 

kolorit této části vlasti. Avšak hry Stroupežnického měly s dramatickou tvorbou Preissové společné 

jen realistické vyobrazení koloritu vesnice určité části země. To, s čím Preissová vstupuje na prkna 

divadel, a čím se stává známou a hranou dodnes, není pouhé ukázání tradic a morálky v českých 

vsích, ale především zobrazení a poukázání na situaci ženy na konci 19. století. Žena, a to 

především na vesnicích, kam se revoluční a emancipační myšlenky nedostaly natolik jako do měst, 

byla stále jen jakási bezprává osoba, která je ve své podstatě pouhou pasivní figurkou podřízenou 

svému muži. Preissová se pomocí svých her snažila ukázat českému divákovi ženu, která nechce 

být pasivní, ale zároveň nechce porušovat morální a společenská pravidla, ale chce o svém životě 

rozhodovat. 

 Autorka staví hrdinku ve svých dramatech do různých pozic. Například prostředí, které je 

jednak až striktně věřící, kdy na jedné straně je katolická většina vesnice a na straně druhé pak 

evangelická menšina. Sama Preissová byla katolička, ale měla velmi ráda Jana Husa a k ostatním 

náboženstvím se nestavila s opovržením. Ve svých dramatech kladla na náboženství důraz. Dalším 

faktem, který hrál roli, byla majetková nerovnost mezi lidmi.   

 Hra Gazdina roba byla uvedena ani ne rok po otištění stejnojmenné povídky v časopise 

Osvěta. Tam si ji všiml tehdejší ředitel Národního divadla, František Šubert, a nabídl Preissové 

uvedení hry v Národním divadle, když povídku převede do dramatické podoby. To bylo mnohdy 

bráno divadelními referenty jako poněkud zvláštní, protože rychlost uvedení byla opravdu velká.  
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4.2.  Hlavní problémy 

4.2.1.  Majetek 

  

V Gazdině robě Preissová tematizuje majetkovou nerovnost mezi Evou a Mánkem. Eva je 

obyčejná krajčířka, která nemá nic a musí si sama na sebe vydělávat. Mánek je bohatý dědic ze 

zámožné rodiny, který jednou dostane celé dva grunty a nebude se muset o nic starat. Fakt, že Eva 

není z majetkově rovné rodiny, dává Evě znát i její okolí. Například matka Mánka, vdova 

Mešjanovka v jednom svém výstupu říká:  

 

Mešjanovka: „Co ty lákáš nerovného frajera k té vaší nuzotě?“
24

  

 

 Eva svůj majetek, který může do manželství přinést, charakterizuje v jedné replice takto:  

 

Eva: „Och, ne, Samko. Ale co ti tvoji rodičové, nebudú se ti zazlívati, že nemám kromě 

spořádaných hábů, které jsem si za výšivky pořídila, co do stavení donést?“
25

 

 

 Ačkoli si je Eva sama vědoma toho, že není bohatá, nikterak se o majetkovou nerovnost 

nestará, Mánka má ráda pro něj samotného, a ne pro jeho bohatství.   

 

 

4.2.2.  Náboženství 

  

Dalším problematickým bodem v dramatech je náboženství. Na jedné straně katolická 

většina a na straně druhé evangelická menšina vesnice. Náboženství lidí na vesnici hraje v tragédii 

důležitou roli. Zasahuje do života obyčejných lidí a určuje řád. Na druhé straně ale stojí určitá 

náboženská nesnášenlivost. Evě to dává za zlé vdova Mešjanovka, ale i Kotlibovka. 

 

Mešjanovka:  „(...).. ty sluto luteránská..“
26

   

 

                                                
24 PREISSOVÁ, Gabriela: Gazdina roba, str. 20. 
25 Tamtéž, pak str. 22. 
26 PREISSOVÁ, Gabriela: Gazdina roba, str. 20. 
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Kotlibovka: „Ještě ke všemu je luteránka.“
27

  

 

 Důležitou roli hraje i pokrytectví, kdy Mešjanovka napadá Evu pro její víru, ale to, co jí ve 

skutečnosti vadí je to, že je Eva chudá. Náboženství zde posloužilo jako zástupná výhrada lidem, 

kteří se tvářili jako dobří katolíci, ale ve skutečnosti tomu bylo naopak. 

Samko v první dějství mluví k Evě ohledně jejího vztahu s Mánkem zase takto: 

 

Mánek: „Vidíš, Evušo, tys divná děvčica – já ti nerozumím. Ale tolik chápu s jistotú, že bys Mánka 

pro tú jinú víru a vyčítání nerovnosti nechtěla za muža.“
28

 

 

 Problém odlišného náboženského vyznání se dramatu netýká jen Evy. Například notáriuska, 

která se společně se svým manželem doktorem objeví na jedné z vesnických zábav, je posuzovaná 

Samkem na základě svého manželství s druhým mužem jiné konfese. Když se Eva zeptá, zdali je 

notáriuska také jejich víry, dozví se, že ona je také luteránka, ale on je katolík. Později Eva ve třetím 

jednání uvažuje na základě příběhu notáriusky, která se rozvedla a znovu šťastně vdala. Když byla 

se Samkem na hodech, ptala se ho, jestli si lidé notáriusky a doktora po tom všem váží. Samko 

odpověděl:  

 

Samko: „Co by nevážili! To víš, ludé jenom když je to panstvo; ale já bych jim žádné cti nedal.“
29

  

 

 O tom, že se jednalo o vyšší třídu lidí, a byli tedy bráni jinak než obyčejné lidé, kteří kdyby 

se takto rozhodli, svědčí i případ starostovy dcery. V dramatu je popsáno, že starosta provdal svoji 

dceru katoličku za muže luterána, který měl ovšem dva grunty.  V tomto případě propojila Preissová 

problematiku peněz a náboženství. Ukázala jisté pokrytectví, kdy peníze dokáží odčinit a změnit 

mnohé. Protože ačkoli byli oba jiné víry, a za normálních okolností by to sňatku vadilo, majetek 

dokázal překlenout tuto propast. Avšak za předpokladu, že by Mánek byl ze stejných majetkových 

poměrů jako Eva, jejich odlišná víra by ve sňatku takovým problémem nebyla. 

 

 

4.2.3.  Muž versus žena 

  

                                                
27 PREISSOVÁ, Gabriela: Gazdina roba, str. 20. 
28 Tamtéž, str. 22. 
29 Tamtéž, str. 16. 
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Dalším důležitým bodem vyskytujícím se v dramatech Preissové, a to možná i hlavním 

problémem, je vztah muže a ženy na konci 19. století. Postavení ženy nebylo důležité, žena byla 

vždy především manželkou a matkou, dominantní roli měl muž. To, co se většinou mužům 

tolerovalo, bylo u žen neodpustitelným činem hodným zavržení.  Mešjanovka v jedné své replice 

dokonale charakterizovala tento stav nerovnoprávnosti:  

 

Mešjanovka: „To je její hanba, ne jeho... Já chlapca hlídat nebudu.“
30

 

 

 
 Později toto ve třetím dějství naznačí i Zuzka:   

 

Zuzka: „(…) To víš, mužském všecko projde.“
31

  

 

 Ačkoli Eva i Mánek dělali to samé, stejné to nebylo. U muže se tento fakt neřešil, zatímco 

na ženu byla vržena ostuda. Jedná se o dvojí morálku. 

 Preissová ve svých tragédiích řeší mezní a životní situace ženy, kdy se ona sama musí 

rozmyslet, co bude chtít dále udělat se svým životem. Hrdinka většinou stojí na pomezí dvou 

rozhodnutí- zůstat ve stejné situaci jako je teď a být nešťastná, ale vesnicí a okolím přijímána, nebo 

se pokusit vzepřít a změnit svůj život k lepšímu?   

 Ženské postavy v dramatech Preissové se nesnaží porušit řád nebo někomu ublížit, snaží se 

jen nalézt cestu k vlastnímu štěstí, zvažují přitom rizika s tím spojená. To se týká především 

dramatu Gazdina roba. Eva je obyčejná chudá dívka, která se zamilovala do bohatého Mánka. 

Miluje ho, ale zároveň ví, že její okolí je proti tomu, aby si ho vzala. Vezme si proto sobě rovného 

Samka, se kterým je ale nešťastná. Avšak toto Evino manželství je spíše jakýmsi pyšným 

rozhodnutím ze vzdoru vůči veřejnému názoru, který však Evu paradoxně ovlivňuje více, než si 

sama připouští. Štěstí v manželství nezachrání ani dítě, které záhy po narození zemře. Eva zjišťuje, 

že sňatek ji nepřinesl ani uznání lidí, ani osobní štěstí, ale ani štěstí Mánkovi, znovu tedy v životě 

rozhoduje, zda si zvolí cestu, která by jí mohla přinést osobní štěstí a to, po čem celý život toužila, 

ale na druhé bude muset čelit veřejnosti, která ji označí za robu. Na druhou stranu může zůstat ve 

stejné pozici, jako vdaná za někoho, koho nemiluje, ale zaopatřená a jakýmsi způsobem zapadající 

do normálního vesnického života. Eva si zvolila těžší cestu. Vše je podmíněno i Eviným 

temperamentem a také myšlenkou, že nemá co ztratit, ale naopak získat. Po vzoru notáriusky, 

kterou kdysi viděla ve vesnici, chce taky dosáhnout svého štěstí. 

 

                                                
30 PREISSOVÁ, Gabriela: Gazdina roba, str. 19. 
31 Tamtéž, str. 52. 
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Eva:  „...a já budu s Mánkem šťastná, jako ta hrozenskovská notáriuska s druhým mužem.“
32

 

 

 Již v prvním dějství, kdy Samko mluvil o vztahu notáriusky a doktora, nazval ženu hanlivě 

robou. Samko hodnotí ženu, nikoli muže. To žena je nositelkou onoho studu. Eva říká:  

 

Eva: „Možná on ju ten první muž týral, snad ji vyčítal a bil.“
33

.  

 

 Samko na to odpoví tak, že svou odpovědí v podstatě charakterizuje svůj postoj k ženám:  

 

Samko: „Snad. Ale kdyby měla každá žena pro trochu bití od muža utéc, to by byl pěkný pořádek 

na světě.“
34

 

 

 Faktem zůstává, že v prvním dějství se mluví o robě. Eva se ve třetím dějství sama robou 

stane. Samko mluví o tom, že je normální, aby muž ženu občas bil, v dějství druhém sám Evu 

uhodí, ačkoli tvrdil, že Evě by nikdo ublížit nemohl. Preissová ve své tragédii občas předem 

naznačuje to, co se v budoucnu stane.  

 Žena je v dramatech Preissové obecně vykreslena s lepšími charakterovými vlastnostmi než 

mužští hrdinové. Preissová chtěla ukázat silnou ženu, která se nebojí na rozdíl od mužů něco dělat. 

Muž je naopak většinou pasivní, slaboch, který nemusí řešit své problémy, a je jistým způsobem 

nesamostatný, odmala hýčkán, protože je muž. 

Eva je v dramatu zobrazena nejen jako krásná fyzicky, ale také velmi chytrá. Když si Eva 

vezme Samka, je hned od začátku jasné, že on není na stejné úrovni jako ona.  

 

 Jožka: „No, hezká je, to sa jí nemuže upřít.“
35

  

 

 Gazdina roba je dramatem několika postav. Na jedné straně ústřední trojice Eva, Mánek, 

Samko, na straně druhé jejich rodiny a okolí, které mají svou důležitou roli a stojí v pozadí celého 

děje, avšak o mnohém nepřímo rozhodují. Okolí určuje to, co je dobré a co ne. 

 Preissová v tomto dramatu staví vztahy do protipólů, až černobíle – na jedné straně je 

notáriuska, která se rozvedla a vzala doktora, s kterým nalezla štěstí, na straně druhé je Eva, která 

touží po tom samém, ale štěstí nenalézá. Obě mely nešťastná manželství, kdy je muž bil, notáriuska 

měla zdravé děti, ale Evě je to její zemřelo. Rovněž muži, do kterých se obě zamilovaly, jsou 

                                                
32 PREISSOVÁ, Gabriela: Gazdina roba, str. 47. 
33 Tamtéž, str. 17. 
34 Tamtéž, str. 17. 
35 Tamtéž, str. 11. 
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diametrálně odlišní. Příkladný, vzdělaný doktor, který se nebál tlaku okolí, který na něj jistě byl 

vyvinut (protože rozvody tak běžné v té době nebyly) a vzal si rozvedenou ženu. Rozmazlený, 

nesamostatný Mánek, který je takový slaboch, že by raději Evu vydržoval, než aby ji uznal jako 

svou ženu. Dalším faktem je chování obou mužů k ženám. Zatímco v prvním dějství se setkáváme 

se vřelým a laskavým vztahem doktora ke své novomanželce, tak ve třetím dějství vidíme, jak 

Mánek jedná s Evou. Ženy však neměly stejnou výchozí pozici, v těchto dvou případech autorka 

jasně ukazuje, jak moc záleží u dosažení osobního štěstí na celé řadě menších okolností, ale i na 

povaze lidí, kteří o štěstí usilují. 

 Další postavy, které jsou svými charaktery kontrastní, jsou Eva a Zuzka. Eva je v dramatu 

ztělesněním temperamentní, silné a samostatné ženy, která se snaží aktivně jednat a změnit svou 

situaci. Zatímco Zuzka je příliš pasivní, smířená s realitou, staticky stojící na jednom místě, jako 

kdyby nechtěla, aby se něco měnilo (nejen u ní, ale i u Evy, často Evu nabádá, aby byla spokojená 

s tím, co má). Je příliš opatrná, na rozdíl od Evy, která se do všeho vrhá po hlavě. Hlavní rozdíl 

mezi Evou a Zuzkou spočívá v jejich postoji – zatímco Eva jedná spíše na základě vlastních pocitů, 

Zuzka je více pragmatická, jednaje spíše na základě rozumu. Eva je silná osobnost, která až později, 

těsně před tím než spáchá sebevraždu, ztratí vůli po životě. Její čin není ani tak zkratkovitým 

jednáním, ale spíše realistickým zhodnocením situace, ve které se nachází, a možností, které ji 

zbývají. Toto jednání není projevem slabosti, ale naprosto koresponduje s Evinou povahou. Oproti 

tomu Zuzka ve všech svých replikách hovoří s trpnou rezignací už od začátku.  

 Dalšími postavami, které proti sobě charakterově stojí a vytváří si navzájem protipól, jsou 

Mánek a Samko. Jeden krásný a bohatý, druhý ošklivý a kulhavý, chudý, ale přesto zaopatřený. 

Oba dva milují Evu. Opět, stejně jako u Evy a Zuzky, jeden výrazný společný prvek. Rozdíl je 

v tom, jak oba tuto „situaci“ řeší. Bohatý katolík Mánek Evu miluje, ale přesto si vezme Maryšku, 

kterou mu vybrala jeho matka, vdova Mešjanovka. Chudý luterán Samko Evu miluje také, 

a navzdory tomu, že na ní leží hanba, protože měla vztah s Mánkem, nabídne ji sňatek. 

 V dramatu se vyskytuje okolo dvaceti postav, většina z nich se od sebe liší hlavně 

majetkovými poměry. Především je to viděl na postavě vdovy Mešjanovky a Eviny tetky. Bohatá 

statkářka dává svému okolí najevo, že peníze má, a že její syn si vezme jen někoho, kdo bude na 

stejné majetkové úrovni. Evina teta je zástupkyní obyčejných, chudých lidí a přijímá svou 

majetkovou podřazenost oproti bohatším. Obě ženy přijímají zvyklosti vesnice. Mešjanovka v tom, 

že syn by se měl vzít někoho z bohatší rodiny a nebrat si chudou Evu. Evina teta zase tak, že 

zastává zvyklosti tradičního vztahu muže a ženy, závislost manželky na muži a náboženské zvyky. 

Obě tyto postavy dávají, ať už svým postavením ve společnosti, anebo věkem důrazně najevo, že 

věci by měly být takové, jaké ony říkají a že společenský řád je nezměnitelný. 
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4.3.  Předloha z Osvěty a následné divadelní zpracování 

  

Gazdina roba byla poprvé otištěna v časopisu Osvěta v lednu roku 1889. Povídka zaujímala 

celkem devatenáct stran, v době svého uvedení bylo Preissové necelých dvacet sedm let. Povídka 

byla pravděpodobně napsána ještě v Hodoníně, odkud se autorka o rok později, v roce 1890, 

stěhuje. Gazdina roba byla napsaná v prosinci 1888, ale podle všeho ji měla Preissová načrtnout už 

dva roky předtím
36

.  

 Aby se dramatikova hra dostala na prkna divadel, předcházelo tomu mnoho složitých cest. 

Gabriela Preissová po divadelní hře dlouho toužila. Měla načrtnutou hru Ideál, která  byla pro 

divadlo odmítnuta,  a tak byla následně, jako povídka pod názvem Živé sny, zařazena do cyklu 

Ideály. Avšak později bylo Preissové nabídnuto, aby zdramatizovala svou povídku z Osvěty. Mezi 

uveřejněním povídky v Osvětě a uvedením dramatu v Národním divadle bylo pouhých deset 

měsíců, za kterých se, díky spolupráci Preissové a Šuberta, zrodilo nové realistické drama. 

 Povídka Gazdina roba, s podtitulem Obrázek ze Slovácka, má mnoho dramatických rysů. 

Tyto rysy jistě pomohly tomu, aby se z povídky mohlo stát drama. Oproti dramatu, kde byly 

dialektismy dokonce vyžadovány a požadovány i v rozšíření pro utváření prostředí prostřednictvím 

použití jazykových prostředků, ve kterém se hra odehrává, bylo v povídce dialektismů použito jen 

úsporně. Preissová tato slova označuje indexem s číslem a zpravidla vysvětluje v poznámce pod 

čarou synonymem. Těchto výrazů je povídce okolo dvaceti.  

 Námět dramatu čerpá autorka ze skutečné události, o které se sama doslechla, když jezdila 

pro vyšívání na vesnici. Tam potkala dívku, která byla milenkou gazdy, o níž si její okolí nemyslelo 

nic dobrého. Preissová píše, že ženy, které jí tento příběh převyprávěly, dokonce uvedly, „že je to 

jen taková gazdina roba, a ke všemu ještě luteránka“.
37

 

Drama a skutečnost se v mnohém lišily. Preissové ve svém díle však nezkreslila skutečnost, 

a to životní příběh mladé ženy, která ale na rozdíl od Mánkovy Evy, měla se svým gazdou dvě děti, 

se kterými bydlela jinde, a muž jí platil. Preissové tento příběh pouze posloužil jako námět 

a skutečná postava „Evy“ posloužila jako vzor, díky kterému mohla rozvést svůj dramatický talent. 

Když se autorka vracela na místo, kde se poprvé o příběhu doslechla, bylo to již rok poté, co zde 

byla poprvé. Dozvěděla se, že žena, jejíž postava jí měla posloužit jako vzor pro napsání povídky, je 

po smrti, protože později, během jiné služby, skočila do Dunaje. Takto vzpomíná na osudové 

                                                
36 A. Závodský ve své monografii věnované Gabriele Preissové píše, že autorka napsala povídku během šesti dnů 

v prosinci 1888, v dopise Bronislavě Herbenové, na který Závodský odkazuje, Preissová přítelkyni sděluje, že námět 

měla vymyšlený již dva roky předtím. In: ZÁVODSKÝ, Artur: Gabriela Preissová, str. 101. 
37  PREISSOVÁ, Gabriela: Má setkání s Thálií. In: Divadlo a hudba I, 1942.  
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setkání Preissová v roce 1942. Avšak, jak uvádí autor článku z Nivy
38

, „Eva“ žila se svých gazdou 

vždy po dobu jeho služby s jejich dětmi, a na zimu se přestěhovala do Prešpurku, kde společně se 

dvěma dětmi žili z peněz, které jim gazda dával.  

V dramatu Eva spáchá sebevraždu hned ten samý den, v povídce se ale vypravuje, že až 

další den byla po Evě sháňka (a že se Mánek po ní nesháněl), a až teprve o rok později si jiní lidé 

o gazdině vypravovali, že se utopila. V dramatu je navíc zcela vypuštěn jakýsi smířlivý konec, který 

je v povídce naznačen tak, že již zmoudřelý Mánek žije se svou Maryšou. To celé dává povídce 

a dramatu jiný ráz.  

Síla emocí a lásky, kdy v dramatu zoufalý Mánek vykřikne: „Evuša! Evuša! Duša moje!“
39

 

a padá do mdlob, když zjistí, co Eva udělala, ukazuje na to, jak moc Evu miloval, a jak silný byl 

vztah, který bojoval pouze s konvencemi, ale byl silně podporován láskou dvou lidí. Avšak jaký je 

to konec, když se Mánek vrátí ke své ženě?  Evina oběť a celé její životní snažení padly pro 

někoho, kdo ve výsledku vrátí svůj život na původní místo a úplně rezignuje. Proto, jak v dramatu, 

tak i povídce, je žena morálně, ale i svými skutky a postoji, vždy výše než muž. Ať už se jedná 

o celé jednání Eviny postavy, nebo o její čin, který pak v kontrastu pozdějšího Mánkova jednání 

v povídce zcela vynikne a jeví se jako akt, který udělala z lásky.  

 Motiv, který Preissová zpracovala, postihoval a popisoval běžnou skutečnost na vesnicích. 

Některé situace autorce posloužily jako opěrné body dramatu, jiné z důvodu vyhrocení a zdůraznění 

dramatické části pozměnila. 

  

4.4.  Kritika  

  

Kritický ohlas na dvě stěžejní díla Preissové byl různý. Gazdina roba byla kritiky přijata 

vřele, oproti tomu Její pastorkyňa se značným rozčilením. Šlo zde již o samotná témata her a jejich 

vyústění. Především se jednalo o to, že byla poprvé zobrazena žena, která byla novým typem ženy, 

a také se podle toho chovala. Jak píše Jaroslava Hrabáková ve své studii věnované ženským 

postavám realistického dramatu, měla tehdejší kritika problém s charaktery hrdinů a především 

s nedostatečnou motivací jednotlivých postav, která mnohdy vedla k nepochopení jejich jednání. 

Například motivovanost Evy ke svatbě se Samkem.
40

  

 Například Eliška Krásnohorská, autorka příspěvku Markéta a Jenůfa, Preissové vytýká 

                                                
38  ROHÁČEK, František: Dramata paní Gabriely Preissové. In: Niva, 1891, ročník I, str. 14-15. 
39  PREISSOVÁ, Gabriela: Gazdina roba, str. 72. 
40 HRABÁKOVÁ, Jaroslava: Ženské postavy českého realistického dramatu let devadesátých. In: Filologické studie, 

1973, sv. 4, str. 136. 
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nedostatek v celkové stavbě a pojetí dramatu, také se obává ohrožení publika, jež by se mohlo 

identifikovat s hrdinkou Její pastorkyně.
41

 

 To, co ve hře nelze zpochybnit, je její realistický ráz, dále také zdůraznění lidovosti a podání 

příběhu nejen v kontextu doby, ale také společnosti slováckého lidu. Vesnice a moravské Slovácko 

je rovněž dokreslena jazykem, kterým postavy mluví. Většina kritik na díle nejvíce oceňuje jazyk, 

kterým je hra podána. Jedná se o určitý typ uměleckosti, který celé hře dává něco, čím ji vyvyšuje 

nad hry ostatní.  

 Krásnohorské ve své kritice věnované dramatu Gazdina roba, kterou napsala po premiéře 

hry roku 1889, zdůrazňuje především fakt, že Preissová se nebála ukázat vesnický lid takový, jaký 

ve skutečnosti je, bez jakýchkoli příkras. Kritička rovněž oceňuje vlastenecké tendence, 

a především zobrazení folkloru vesnice, vesnického zpěvu, včetně typického slováckého dialektu, 

který je vyjádřením přirozenosti lidu, a skutečně ukazuje, co si kdo myslí a cítí… Kdyby totiž 

postavy měly mluvit spisovným jazykem, nebyla by hra tolik věrohodná.  

 Našly se ale i recenze, které naopak svérázný slovácký dialekt odsoudily a napadly hru 

právě pro tento prvek. Například Anežka Schulzová napsala v roce 1889 recenzi na Gazdinu robu, 

kde uvádí, že: „Méně bychom souhlasili s moravským dialektem, jehož spisovatelka užila. 

Myslíme, že tak daleko není nutno jíti v pokusech uvádění realismu na jeviště. Mluva tím pozbývá 

přirozenosti.“
42

  

Postavy, které se v dramatu nacházely, dokázala autorka podle Krásnohorské dokonale 

zobrazit včetně jejich myšlenkových pochodů. Krásnohorská má však ve své kritice i výtky 

k dramatu. Sama odkazuje na kritiky jiné, kteří Preissové vytýkali námět, kterým se přibližuje a až 

příliš podobá francouzským románům o manželské nevěře, musí sama kritička s těmito 

poznámkami souhlasit. Rovněž dodává, že by bylo lepší použít jako motiv něco, co je typické pro 

slovácký lid.  

 Mnozí kritici sice vytýkali klasický námět manželského trojúhelníku, ale to, co se jevilo 

originální, byly prvky folkloru, ať už v krojích, mluvě, písních či jiných aspektech. Avšak jak mnozí 

z odpůrců dramatu napsali, kdyby byla hra zbavena těchto příkras, ztratila by hned svou zajímavost 

pro publikum. „Avšak, co kritikové nepochopili, že novost dramatu leží v realistickém zpodobení 

jistého úseku života lidu.“
43

 To, co je u Preissové nové, a s čím přichází, není pouhé ukázání 

folkloru slováckých vesnic či řešení manželských trojúhelníků, ale především zobrazení vesnice, 

vztahů mezi lidmi, mezi jednotlivými sociálními třídami, také mezi vztahem vesnice a měst a vlivu 

z něj.  

                                                
41  KRÁSNOHORSKÁ, Eliška:  Markéta a Jenůfa. In: Ženské listy, 1891, str. 72.  
42 SCHULZOVÁ, Anežka: Květy, prosinec 1889, roč. XI, str. 752. 
43 ZÁVODSKÝ, Artur.: Gabriela Preissová, str. 117. 
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 Kritici se ve svých referátech a recenzích soustředili především na dialekt, který je 

v dramatu použit. Málo z nich zaměřilo svou pozornost na postavu ženy, kterou Preissová ve svém 

díle představila, a skrz kterou chtěla upozornit na mezilidské vztahy na vesnici. Ženou se ve svém 

příspěvku zaobírá J. R. Poláček, který píše: „Eva, hlavní osoba dramatu, posunuje děj, ku předu, 

ona je příčinou všech těch mrzutostí a pohoršení. Tím sjednává se konflikt, rozpor v dramatu.“
44

 

                                                
44 POLÁČEK, Josef R.: Gazdina roba. In: Obzor, č. 4, str. 63-65. 
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5.  Její pastorkyňa 

5.1.  Její pastorkyňa a uvedení hry 

  

Po velkém úspěchu Gazdiny roby v roce 1889 píše o rok později drama nové, ve kterém se 

v zápletce odvažuje jít ještě dál a více šokovat české publikum, které dosud nebylo na hry tohoto 

typu natolik zvyklé, aby dokázalo vstřebat naturalistický motiv. Hra se právě proto stala ještě více 

diskutovanou než drama předchozí, avšak nikdy nedosáhla takového úspěchu jako Gazdina roba. 

 Pro dramata Gabriely Preissové je jedním z typických rysů použití dialektu. Díky nářečí 

okolí Moravského Slovácka přibližuje autorka blíže postavy určené prostředním, v němž žijí. 

V důsledku tohoto faktu, který ovlivnil i přijetí hry první, chtělo vedení Národního divadla, aby do 

rukopisu, který Preissová poslala řediteli divadla Šubertovi, přidala více dialektismů.
45

  

 Látka, ze které drama vzniklo, byla původně rozvržena pro román. Preissová tuto hru 

napsala za osm měsíců. Z původního názvu Kostelnička se název později změnil na titul, pod 

kterým je hra známa, a to na Její pastorkyňu. Díky změně názvu dostává hra zcela jiný charakter už 

podle samého pojmenování. Zatímco původní název odkazoval pouze na postavu Kostelničky,  

a dalo by se tedy soudit, že hra se bude zabývat pouze jejím příběhem, tak pozdější název vnesl 

něco nového. V názvu Její pastorkyně se odráží nejen postava Kostelničky, ale také postava Jenůfy. 

 Toto drama se od tragédie předchozí liší především v tom, že zatímco Gazdina roba byla 

dramatem spíše Eviným, tak Její pastorkyňa je tragédií stejně tak Jenůfy jako Buryjovky. Dalším 

důležitým motivem, který obě hry od sebe výrazně odlišuje, je stěžejní motiv celé hry. Gazdina roba 

řeší problém manželské nevěry, jedná se o hru tří postav, kterých se tento problém týká. Její 

pastorkyňa je oproti tomu hrou čtyř hlavních osob rozdílných charakterů, avšak všechny tyto 

postavy se nepodílí na hlavní zápletce. V této hře Preissová naopak sevře děj natolik, že se soustředí 

na problém mateřství v různých podobách. Ačkoli jsou zde hlavní postavy čtyři, skutečné hlavní 

postavy, které děj posouvají, jsou především Jenůfa a Kostelnička. V obou dramatech je společný 

rys, a to víra autorky, a tudíž i celé společnost jí zobrazenou, ve vyšší řád, který lidské osudy sám 

upravuje a řídí. 

 

                                                
45 Artur Závodský ve své monografii věnované Gabriele Preissové zmiňuje korespondenci vedenou mezi dramatičkou 

a ředitelem Národního divadla. V té se píše, že poté, co Šubert předal dílo hlavnímu dramatikovi Ladislavu 

Stroupežnickému, měl vedoucí dramatik tři požadavky na hru, mezi kterými byl i fakt, aby bylo do hry přidáno více 

dialektismů. In: ZÁVODSKÝ, Artur: Gabriela Preissová, str. 125. 
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5.2.  Hlavní problémy 

 

5.2.1.  Majetek 

  

Stejně jako u hry předchozí, jedním z hlavních problémů je majetková nerovnost. Problém 

peněz a vůbec postavení kvůli majetku byl problémem od pradávna, a to nejen na vesnicích. 

Preissová ve svých hrách používá tento fakt k nastínění prostředí, a také jako jeden z aspektů, proč 

se daná láska nenaplnila. V tragédii nejsou ale peníze a majetek natolik diskutované jako v dramatu 

prvním. V této hře je spíše ukázán a dán do popředí motiv, že i chudá žena může být vážená jako 

rychtář či bohatý sedlák, pouze na základě svých schopností.  

 Chudá Jenůfa žije se svou nevlastní matkou Kostelničkou v malé chaloupce za vesnicí. 

Ačkoli jsou chudé, Kostelničky si lidé ve vesnici velmi váží a respektují ji. Celkově je v dramatu 

věnován větší prostor právě postavě Kostelničky než postavě Jenůfy. 

 V příběhu se čtenář může dozvědět, že Kostelnička pocházela z bohaté rodiny, avšak měla 

těžký život. Muž ji bil a rozhazovat peníze. V době, kdy se se tragédie odehrává, už je                                  

z Kostelničky důležitá postava vesnice, je stavěna až do pozice jakési morální autority. Tato autorita 

není vystavěna na základě majetkových poměrů, o čem svědčí i fakt, že natolik důležitá osoba 

a autorita nejvyšší, a to farář, ji svěří kapli. Její postava stírá majetkové rozdíly lidí ve vesnici, 

protože se snaží poradit všem bez rozdílu, navíc obstarává procesí i pohřby. Avšak mravnost, kterou 

zosobňuje, v sobě nese i negativní stránku její povahy, a to až přílišnou hrdost, která v jistých 

momentech přeroste v pýchu, která způsobuje, že se občas na obyvatele vesnice dívá z trochu 

nadřazené pozice.  

 

Kostelnička: „No, já jakživa na sprosté řečňování neodpovídám, ale každá ať se stará o svoje dcery, 

moja pastorkyňa obstojí všude. Vy nám nemusíte chudobu předstírat. Já pocházím ze spořádaného 

domu, dostala jsem peníze a šest těžkých formanek za mnou do mužova statku dovezli – a jestli mě 

můj nebožtík ožebračil – k nikomu jsem si nechodila stýskat. Sama jsem si svoji bídu přetrpěla, pro 

živobytí krosnaření se chytila – bar mi to z počátku těžké přicházelo – obcházet po prodaji jako 

židovka nějaká... Ale mojí Jenůfě netřeba chudobu snášet; - ona sem po právu do mlýny a patří 

spíše než některá cizá.“
46

 

 

 Postavení Kostelničky ve vesnici je důležité. Stala se autoritou a respektovanou obyvatelkou 

                                                
46 PREISSOVÁ, Gabriela.: Její pastorkyňa, str. 17. 
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i přesto, že byla nemajetná. To však způsobovalo i negativní pocity u bohatších lidí, kteří záviděli 

autoritu ženě, která nebyla ze stejných poměrů jako oni, a tudíž si to podle nich ani nezasloužila. 

Tak to bylo v případě rychtářky, která nemohla pochopit, proč ona, majetná rychtářka, nemá ani 

zdaleka takovou úctu jako chudá Kostelnička. 

 

 

5.2.2.  Mateřství 

  

Ústředním motivem není motiv nešťastné lásky, jako tomu bylo v Gazdině robě. Ústředním 

motivem se stává matka, která je schopna udělat velkou oběť pro své dítě, byť je nevlastní.  

 Motiv mateřství se v dramatu objevuje hned několikrát. Poprvé, je to nenaplněné mateřství 

Kostelničky, podruhé vztah nevlastní matky a dcery, dále pak Jenůfy a jejího dítěte a v neposlední 

řadě pak vztah, který propojuje dva vztahy předchozí a to vztah Jenůfy a jejího dítěte ve vztahu                         

k její matce. 

 Kostelnička nemohla mít děti, ale její mateřství se naplnilo až díky nevlastní dceři, kterou 

musela po smrti muže vychovat.  Upnula se na své adoptivní dítě, které si velice střeží a snaží se je 

co nejlépe vychovat. Fakt, že Buryjovka je Jenůfy adoptivní matkou, ještě více umocňuje 

a zdůrazňuje sílu zločinu, kterého je matka schopna pro své dítě. Hodnoty, které Kostelička 

vyznává, se snaží nalézt jinde než v mateřství, a proto se snaží pomáhat druhým. Její hrdost a víra 

ve vlastní schopnosti, ale i uvědomění si rizik, která mohou nastat, zavdávají jejímu strachu, že by 

cokoli mohlo ohrozit její postavení na vesnici, protože si je vědoma tíhy společenských předsudků, 

které by sama nemusela ustát. Proto se snaží svou dceru vychovat co nejlépe, takže když je později 

Jenůfa těhotná, Kostelnička dceru raději schová a všem namluví, že pastorkyňa je na službě ve 

Vídni. To vše udělá především z tlaku, který by na ni byl vyvíjen, kdyby se vesnice 

o nemanželském dítěti dozvěděla. Avšak otázkou zůstává, zdali důvodem pro ukrytí dcery byl spíše 

sobecký důvod a možné nařčení z toho, že dceru vychovala špatně, nebo hlavně ochrana Jenůfy 

před hanbou.  

 Velký rozpor nastává ve chvíli, kdy se Buryjovka rozhodne dítě utopit. Na jedné straně stojí 

milá, všemi obdivovaná a respektovaná žena, toužící po vlastním dítěti, která vychovala nakonec 

dítě nevlastní. Žena, která byla citlivá, a jejíž nenaplněné mateřství se stalo jejím celoživotním 

trápením, které však dokázala zmírnit a do jisté míry i naplnit výchovou pastorkyně. V jedné replice 

se dokonce ustrne i nad kočkou a jejími koťaty:  
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Kostelnička: „Nedal... Ale když jsem vídala naši vyhublou kočku, jíž pokaždé něco na hůře snědlo 

koťata, plížit se po domě a žalostně si stýskat, vždycky jsem si myslívala: To je také máma! Kdyby 

ji ta koťata byla zůstala, odchovala by to, naučila je svému řemeslu a pustila je na vlastní starosť.“
47

 

 

 Pak se ale ve třetím dějství z ničeho nic objeví žena, která dá přednost veřejnému mínění 

a myšlenkám na to, jak by to Jenůfa měla těžké jako svobodná matka, a dítě raději utopí. Přitom 

Kostelnička byla sama matkou samoživitelkou a dítě uživila, ačkoli to bylo těžké, ale těšila se z 

toho, že může být matkou. O tom, že jednání Kostelničky bylo impulzivní, svědčí i fakt, že v žádné 

z předchozích replik o tomto činu neuvažuje, ani se nikterak nezmiňuje, ačkoli je její svěřenkyně 

schovaná před lidmi z vesnice a je jasné, že jednou se lidé o dítěti dozvědí. Její jednání bylo v tu 

spíše sobecké, více jak na Jenůfu myslela na sebe. Preissová se především snažila ukázat, že i 

matka, která není matkou biologickou, je schopna mateřství. Stejně tak nechce, aby její dítě zažilo 

stejný osud, jako potkal ji (Kostelnička vidí podobu mezi jejím mužem a s Števou). V důsledku 

toho nechce přiznat prohru, a to, že nedokázala dobře vychovat svou nevlastní dceru. Ironií je, že se 

v závěru toto jasně ukazuje. 

 

Kostelnička:  „V čil už vidím, že jsem sebe milovala víc než tebe. Já dokázala pro tebe všecko si 

upírat, jen svoji pýchu ne. Vlastní matka by dovedla hanbu i pokoření pro tebe snášet.“
48

 

 

 Preissová tematizuje rozdíl mezi láskou mateřskou a láskou, kdy žena přijme dítě jako 

vlastní, avšak stejně je více zaměřena na svůj obraz ve společnosti než na dítě samotné, ačkoli se 

o něj stará jak nejlépe umí. Kostelnička natolik toužila po dítěti, že se svou adoptivní dceru snaží 

vychovat co nejlépe a kompenzovat jí to, co zažila s otcem. Čím více je posedlá dokonalou 

výchovou své svěřenkyně, o to víc se soustřeďuje na samotný svůj obraz ideální matky, za kterou ji 

všichni mají, protože se dokázala postarat o dítě, které nebylo její, že zapomíná na samotnou 

osobnost Jenůfy.  

 V tomto dramatu slouží dítě jako jakýsi symbol obětování. Jednak v momentu, kdy se 

Kostelnička ujme Jenůfy, podruhé, kdy Kostelnička obětuje Jenůfčino dítě pro dobro své 

svěřenkyně. Buryjovka zde aktivně vstupuje proti osudu svým jednáním, a stává se tak hybatelem 

děje. Ovlivňuje život Jenůfy, ale i ostatních lidí, včetně narozeného dítěte. Avšak více než na 

povrchu se tato tragédie jeví jako vnitřním drama ženy, ve které střetávají principy.  

 Preissová prostřednictvím Kostelničky poukazuje na poměry, které vládly na Slovácku. 

Jednak ukazuje rysy mnohých slováckých „kostelniček“, ale také včlenila do děje skutečnost, která 

                                                
47 PREISSOVÁ, Gabriela: Její pastorkyňa, str. 20. 
48 Tamtéž, str. 71. 
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ve své době nebyla nikterak vzácná, a to na množství nemanželských dětí bohatých sedláckých 

synů a chudých dívek. Tyto děti pak neměly lehký život, jednak proto, že byly chudé, a také kvůli 

tomu, jak se na ně pohlíželo jinak právě proto, že byly nemanželské. 

 

 

5.2.3.  Charakter mužů 

  

Její pastorkyňa je dramatem čtyř postav. Z těchto postav jsou dva muži. Jedná se o dva 

bratry, kteří spolu vyrůstají, ale charakterově jsou zcela odlišní. Preissová zde svůj pohled soustředí 

jednak na to, jak moc záleží na vzhledu člověka, ale také na protiklady.  

 Jenůfa se sblíží se Števou, který je krásný, bohatý. Števa je typický představitel venkovské 

zbohatlické vrstvy. Od dětství byl milován, až se z něho stal rozmazlený floutek, kterému se ledasco 

promine už jenom proto, že jde o majitele mlýna, který má hodně peněz. Pořádně se mlynářskému 

řemeslu nenaučil, jen hrál karty v hospodě a měl lehkomyslný vztah k dívkám. Přesto všechno ho 

Jenůfa miluje, ačkoli ví, že je již jeho třetí dívkou, a dokonce přetrpí i to, že se chlubí kordulkou 

jiné dívky. Jenůfa pořád doufá, že se Števa změní, jednak ve vztahu k ní, ale i celkově, že přestane 

pít a začne být více zodpovědný.  

 Kostelnička Buryjovka vidí, jaký Števa ve skutečnosti je, a snaží se, aby se s ním Jenůfa 

nevídala, dokud se nezmění. Avšak ačkoli se zdá, že by se Števa ve svém chování mohl zlepšit, 

stane se z něj, stejně jako z Mánka z Gazdiny roby, slaboch, který nedokáže přijmout zodpovědnost 

a raději se snaží vykoupit penězi:  

 

Števa: „Povězte, abych jí dal polovic svého majetku – já bych se na mlýn vypůjčil, co byste jen 

chtěly – povězte, abych si sebral život – já to urobím – ale vzít si ji nemohu, to by bylo něštěstí nás 

obou.“ 
49

 

 

  Postava Števy v sobě nese i jistý typ alibismu. Když se dozví, že je s ním Jenůfa těhotná, 

nepřijme zodpovědnost a teprve právě v dialogu s Kosteničkou odhalí svou pravou povahu:  

 

Števa: „Ale tetuško – však je takových ženských tisíce na světě; bar se s tím, když má nějakou 

pomoc, ještě provdat může...“
50

 

                                                
49 PREISSOVÁ, Gabriela.: Její pastorkyňa, str. 42. 
50 Tamtéž, str. 41. 
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 Na straně druhé stojí Števův bratr Laco. Rozdílní jsou nejen povahou, ale i vizáží. Števa je 

blonďák a na první pohled krasavec, Laco je tmavovlasý. Zatímco byl jeho bratr stařenkou milován, 

Laco byl sirotek a od dětství odstrkován. Števa je sice rozmazlený, ale okolím docela přijímán, 

zatímco Laco, který je ve skutečnosti milý, se navenek jeví jako hrubián, protože si vybíjí zlost na 

ostatních uštěpačnými poznámkami. Števa, který se z vojny vykoupil, nemusel do služby nastoupit, 

zatímco Laco na vojně strávil tři roky. Stejně jako Števa miluje Jenůfu. Avšak Števa miluje Jenůfu 

pouze na základě jejího vzhledu, což je patrné z toho, že jakmile je Jenůfa Lacem zraněna a její tvář 

je tak zošklivena, Števa o ní najednou přestane mít zájem.  

 Laco cítí nespravedlnost v tom, že on Jenůfu miluje a jeho bratr ji jen využívá, avšak na 

rozdíl od Števy se od ní ve třetím dějství neodvrátí a jeho charakter, ačkoli byl v předchozích 

výstupech navenek spíše nepříjemný a negativní najednou dostává jiný rozměr. Chce hájit Jenůfu, 

postavit se za ní.  

 Díky kontrastům charakteru těchto dvou mužů je více zdůrazněno a umocněno jejich jednání 

ve vztahu k hlavní postavě. Svou pravou tvář neodkrývají před okolím, ale právě ve vztahu                         

k Jenůfě.  Charakterovými vlastnostmi, ale i vzhledově se tyto dvě postavy podobají mužským 

postavám z Gazdiny roby. 

 

 

5.2.4.  Jenůfa versus Eva 

 

Jenůfa je vychovávaná svou nevlastní matkou, která za ní v mnoha věcech rozhoduje. Oproti 

tomu Eva je více samostatná a za své rozhodnutí si sama zodpovídá. Postava Evy v Gazdině robě 

má vývoj. Nejdříve miluje Mánka, pak si v důsledku společenských předsudků raději vezme 

Samka, později od něj sama utíká a snaží se změnit svůj život a žít s Mánkem. Eva projde 

názorovou proměnou a bojuje za své štěstí. Oproti tomu Jenůfa žádným velkým vývojem neprojde. 

Miluje Števu a myslí si, že se její milý změní, když otěhotnění, je stále naivní. Sama postava však 

žádnou změnou neprojde. Jenůfa je více povrchní než sama Eva, měří lidi podle tělesné krásy. 

 V obou dramatech je společenský, ale i individuální konflikt. Řešení tohoto společenského 

konfliktu spočívá většinou v podřízení se společnosti na úkor individuálního štěstí. To, co chce 

jednotlivec, nemusí být nutně v souladu se společenskými zvyklostmi, a tak se jedinec musí 

rozhodnout, zdali tomu čelit, nebo se podřídit. V prvním dramatu se hrdinka nejdříve vlivem tlaku 

veřejnosti přizpůsobila konvencím, aby později zjistila, že jí to nic nepřineslo. V dramatu druhém se 
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hlavní postava za pomoci své nevlastní matky schovávala před tlakem veřejnosti a nakonec tomuto 

tlaku i podlehne.   

 Postava Jenůfy je oproti Evě více naivní. Když se Števa jednou opil, Jenůfa byla až příliš 

naivní a slepá k tomu, co muž dělá. Po celou dobu doufá, že Števa změní a z lásky mu vše odpouští.  

Oproti tomu Eva je více vyzrálá, Mánka od začátku miluje a je si vědoma toho, že Mánek má 

chyby, přesto doufá, že se změní a rozvede. Rozdíl mezi Evou a Jenůfou je v konečném řešení 

problému. Zatímco Eva spáchá sebevraždu, protože už dále nevydrží Mánkovu lhostejnost, Jenůfa 

se přes chování Števy  přenese a pokrytecky si vezme Laca. Avšak ačkoli Eva zakončí svůj život 

takto, dělá to o to spíše z hrdosti sobě vlastní než ze samotného zoufalství, oproti tomu Jenůfino 

štěstí je draze vykoupeno, což si ona sama v závěru uvědomuje. 

 Preissová vykresluje ve svých dramatech ženy, které se výrazně liší od svého okolí. Jednak 

vzhledem, ušlechtilostí a silou své vlastní vůle, ale také svou inteligencí a samostatností.  

 

5.3.  Kritika 

 

 Nedlouho po premiéře Její pastorkyně vzbudila tato hra velký rozruch a začal tak „boj o Její 

pastorkyňu“. „Jasně se v něm dokumentovalo, že umění nežije stranou palčivých problémů 

sociálních a že odráží koneckonců zápas tříd.“
51

  Závodský dokonce píše, že hlasy kritiků byly více 

negativního rázu než pozitivního. Hra byla přijata s větším váháním než drama první, Gazdina roba.  

Bylo to nejspíš způsobeno tím, že motiv zavražděného dítěte byl pro české publikum příliš silný 

a neobvyklý, a vyvolal tak ještě větší diskuzi než motiv manželského trojúhelníku. Zatímco jedni 

oceňovali realismus Preissové, jiní ho odsuzovali a považovali za příliš brutální a vyhrocený. 

 Kritikům vadil především naturalismus, s jakým Preissová celou hru pojala. Ten byl, podle 

Jana Ladeckého, který hru odsoudil v České Thálii, příliš brutální a přestává tak být uměním.
52

 

Jaroslav Vrchlický zase píše, že hra se zdá, jako kdyby byla z pera mladého bouřliváka než od ženy.  

 Kritik, skrývající se pod šifrou a, ve Zlaté Praze o hře napsal: „Spisovatelce patrno šlo toliko 

o jádro díla, a to dojímá svou krutou, bezohlednou pravdivostí sice mocně, ale místě až trapně ne li 

odporně.“
53

  

 Jedna z pozitivních recenzí vyšla v Národních listech. Kritik zde píše, že díky Její 

pastorkyni může být české publikum přesvědčeno, že úspěch dramatu předchozího (tj. Gazdiny 

roby) nebyl jen na základě štěstí, ale i talentu, který autorka prokázala i v dramatu následujícím. 

                                                
51 ZÁVODSKÝ, Artur.: Gabriela Preissová, str. 141. 
52 Na tuto kritiku odkazu A. Závodský. In: ZÁVODSKÝ, Artur: Gabriela Preissová, str. 141. 
53 Šifra a: Zlatá Praha, 14. 11. 1890, VII. ročník. 
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Autor článku rovněž píše, že kriminální čin, který je dramatu ukázán můžeme spatřit denně 

v novinách, ale nikdo neví, co se děje uvnitř rodiny, která si tímto musí projít, toto se nám autorka 

snaží ukázat. Kuffner, skrývající se pod šifrou š, vyzdvihuje také to, jak autorka dokáže pracovat 

s lidskými emocemi, věrně a pečlivě je popisovat. Zatímco jiní odsuzovali brutalitu, s kterou je čin 

spáchán, J. Kuffner vyzvihuje talent Preissové, s kterým podala jednotlivé činy tak, že to do té doby 

ještě nikdo neudělal: „V detailech a provedení vede si autorka s naivností a nerozpačitostí pravého 

silného talentu. Postaví věci na jeviště, jaké neodvážil se u vás napsati ještě žádný muž, brutálnosti, 

jakým jsme nezvykli ani od Rusů.“
54

  

 Kladných kritikách se autorky zastávají i slovenští recenzenti, a to Jaroslav Vlček ze 

Slovenských pohľadů
55

 nebo Sv. Hurban Vajanský z Národních novin
56

. Tyto kritiky brání 

Preissovou především v přirozenosti postav a jejich lidského rozměru, kdy první ze zmiňovaných 

autorů názorně ukazuje na přirozenost citově založené postavy Buryjovky, která po spáchání 

zločinu svého jednání lituje a má výčitky. Oba autoři drama vyzdvihují a chválí, staví se proti 

negativním kritikám tím, že zdůrazňují, že Preissová předběhla své současníky a zařadila se mezi 

přední české autory. 

 

5.4.  Zhudebnění Leošem Janáčkem 

 

 Tři roky po premiéře Její pastorkyně v Národním divadle začíná Leoš Janáček uvažovat nad  

libretem k opeře na motivy Její pastorkyně Gabriely Preissové
57

. Libreto napsal v letech 1894 až 

1903, hra měla premiéru v roce 1904 v brněnském divadle, ale Národní divadlo, přes velký úspěch 

hry, operu odmítlo. V Praze se premiéra hry uskutečnila až v roce 1916. Byla vedena                                  

K. Kovařovicem, mužem, který v době brněnské premiéry hru pro Národní divadlo odmítl. Tato 

opera, uváděna pod názvem Jenůfa, přinesla Janáčkovi slávu po celém světě. 

 V libretu udělal Janáček malé změny, a to především v soustředění se na postavy. V prvním 

dějství vynechal zcela rychtáře a rychtářku, postavu selky Kolušiny vypustil úplně. Janáček se                  

v opeře Jenůfa soustředí hlavně na vztah Kostelničky a Jenůfy a dvou bratrů. Celý děj se zabývá 

nešťastnou láskou dvou bratrů k jedné dívce a následnému Kostelniččinu činu. Janáček čtyři hlavní 

postavy více semkl, vypustil některé dialogy a docílil tak větší sevřenosti děje.  

                                                
54 KUFFNER, Josef: Národní listy, 11. 11. 1890, ročník XXX, číslo 318. 
55  VLČEK, Jaroslav: Listy z Čiech. In Slovenské pohlady, 20.11.1890, sešit 12, str. 5. 
56

  HURBAN VAJANSKÝ, Svetozár: Národnie noviny, 13.11.1890, sešit 12. 
57 Závodský uvádí, že zřejmě hlavním podnětem, proč se Leoš Janáček rozhodl vytvořit operu na motivy Její 

pastorkyně, byl fakt, že mu Preissová v listopadu 1893 v dopise sdělila, že se J. B. Foester chystá komponovat operu 

na motivy Gazdiny roby. In: ZÁVODSKÝ, Artur: Gabriela Preissová, str. 160. 
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5.5.   Pozdější román 

 

 V roce 1930 vydala Gabriela Preissová Její pastorkyňu jako román. Tím, že bylo drama 

přetvořeno na román, ještě více připomíná romány Karoliny Světlé, ve kterých jsou zobrazeny silné 

ženy bojující za svoje štěstí.  

Román se oproti dramatu výrazně liší. Zatímco divadelní verze je příběhem čtyř, 

charakterově různých postav, který vyvrcholí zabitím dítěte, román se více zabývá samotnou 

Kostelničkou, která se rázem stává hlavním aktérem celého příběhu.    

 Próza mapuje celý život Kostelničky. Od její výchovy, přes nešťastnou lásku, které jí nebylo 

přáno, až do momentu, kdy si vezme muže, kterého si dříve vzít nemohla a stará se o jeho dceru, 

jejíž matka zemřela při porodu. Jakmile ale Petrona, v dramatu známá pouze jako Kostelnička či 

Buryjovka, najde štěstí, její muž začne hrát karty, prohraje celý její statek a nakonec ještě zemře při 

hospodské rvačce. Žena, která je nyní bez peněz, musí vychovat svou nevlastní dceru. Snaží se, aby 

ji vychovala co nejlépe. Děj se poté dostává do chvíle, kterou začíná drama. Co se stalo do doby, 

kdy se Jenůfa zamiluje to Števy, je v dramatu popsáno jen mezi řečí.  

 

Kostelnička: „A tak bychom šli celým životem – a ty Jenůfa, bys mohla ty rozhazované peníze  

sbírat. Celý můj nebožtík s velkým statkem. Věrná jste si rodina! Aji on byl tak žlutohřívý a pěkně 

vzrostlý – k srdci mi přirostl, že jsem po něm toužila už než se poprvé oženil a za vdovca 

znovu...(...) Ale potom jsem si nešla postesknout, když se mi týden co týden a později co chvíla 

opíjal, dluhy robil, peníze rozhazoval. Počala jsem mu předhazovat, a tu mne bívával.“
58

 

 

Kostelnička: „(…).. pro ni si upírala každé lepší sousto.“ 
59

 

 

 Děj románu je takřka stejný s dějem dramatu do doby, kdy je nalezeno mrtvé dítě 

a Kostelnička se přizná. Avšak vzhledem k většímu prostoru věnovanému Kostelničce, v románu 

dochází k jinému uchopení činu, který spáchala. Díky vylíčení složitého životního příběhu ženy je 

její čin více chápán v kontextu jejích vlastních zkušeností a strachu, že se její dcera ocitne 

v podobné situaci jako před lety ona, protože ona sama si tím prošla a ví, jak těžké to je. Celkově je 

v románu postava Kostelničky lépe vykreslena. V dramatu je vnímána jako přísná matka,  v románu 

                                                
58 PREISSOVÁ, Gabriela: Její pastorkyňa, str. 25. 
59   Tamtéž, str. 20. 
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se jí dostává většího lidského rozměru, protože jsou vylíčeny nesnáze, kterými si musela projít, 

a zatímco drama líčí pouze problém Jenůfy, který Kostelnička řeší, románové zpracování popisuje 

i vlastní problémy, se kterými se Kostelnička musela potýkat. Drama končí přiznáním Kostelničky 

a zasnoubením Jenůfy a Laca, v románu je Petrona odsouzena na dva roky ve vězení. Po odsezení 

trestu se spolu s Jenůfou a Lacem stěhují pryč. 
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Závěr 

 

Tato práce se zabývala postavou ženy ve dvou nejznámějších dramatech Gabriely Preissové 

- Gazdině robě a Její pastorkyni. Díky rozboru jednotlivých ženských postav v tragédiích byly 

popsány rysy, které jsou ženským hrdinkám společné. Rovněž byl popsán i určitý typ ženy, který 

Preissová ve svých dílech používá. Náměty, se kterými autorka pracuje, jsou vesnického rázu, 

prostředí, kam jsou děje zasazeny, jsou většinou v blízkosti bohatých statkářů a mužů dědiců. Tyto 

náměty pak vycházejí z reálného základu, ten si autorka literárně přetvořila, a použila jako 

prostředek pro vytvoření svých děl.  

Díky detailnímu vykreslení jednotlivých postav lze dojít k závěru, že žena je v dramatu 

Preissové vždy vystižena hlouběji než její mužští protějšci. Ženským postavám je přiřazována větší 

vnímavost a schopnost vcítit se, zatímco muži jsou zpravidla postavy, které se za celou dobu hry 

charakterově nezmění, ani neprojdou vývojem jako ženy.  

Snahou postihnout ženu 19. století na vesnicích chtěla autorka zobrazit vnitřní drama 

člověka, který se snaží aktivně bojovat proti osudu, který, jak se na konci ukáže, je stejně 

neodvratitelný. Zároveň však drama Preissové skýtá řadu skrytých témat, která nejsou na první 

pohled ze hry samotné tolik patrná. Avšak co ze hry vyplývá, je fakt, že postavení ženy na konci 

století nebylo dobré, a že kvůli své roli ve společnosti byla žena nucena udělat řadu obětí. 

Spisovatelka tematizuje ženský úděl a jeho emotivní a sociální roli, jejíž hranice jsou často 

překračovány. Vše je navíc zasazeno do kapitalismem narušené společnosti, plné falešných hodnot, 

které se skrývají za konvencemi. Dramata jsou postavena především na síle děje a vykreslení silně 

individualizovaných postav. 

Gabriela Preissová ve svých dílech zobrazuje ženu, která je jiná. Takovou hrdinku, jež se od 

ostatních odlišuje krásou, ale i inteligencí, charakterem i morálními zásadami. Takováto žena není 

jen pouhou postavou, která jedná a snaží se změnit svůj osud, ale je také silnou osobností, má své 

sny a cíle, ale zároveň i jisté morální hodnoty, které nechce porušit. Prostředí, do kterého je děj 

zasazen, zpravidla brání ženám něco dělat, protože ačkoli mají silnou vůli, přeci se najdou 

konvence bránící naplnění tužeb. Preissové ženy jsou prudké a vášnivé, temperamentní, jednají na 

základě svých citů. Slabosti mužů ženy omlouvají z lásky, která je pro ně nejdůležitější.  

V tragédiích, které jsou situovány do dob, kdy se tradiční společnost rozpadala vlivem 

peněz, řeší i Preissová tento problém. Její dramata jsou plná protikladů. Žena, která je schopna 

obětovat vše, muž, jenž se bojí a jedná jako zbabělec. Majetkové poměry, kdy proti sobě stojí 

bohatý muž a chudá žena. Náboženské problémy luteránství a katolictví, a do kontrastu toho všeho 
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je dáno farizejství a klevety, nerovný vztah muže a ženy, atd. 

Dramata Gabriely Preissové dokáží oslovit diváka a čtenáře i v dnešní době. Řeší problémy 

a bezvýchodné situace, lidské touhy a nenaplněná očekávání. Ukazuje hrdinku, která se rozhodla 

změnit svůj život, ale přes všechnu snahu to nedopadlo dobře. Preissová byla autorkou, která 

dokázala zobrazit nitro člověka a jeho boj s předsudky ze strany jiných lidí. Její tvorba patří mezi 

nejvýznamnější realistická dramata u nás, a to už jen proto, že se nebála ukázat ženu 19. století jako 

svéprávnou bytost, jež nese odpovědnost za vlastní činy. 
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