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Abstrakt 

Tato diplomová práce je genderovou analýzou díla Kateřiny Tučkové Žítkovské bohyně. 

Metodologická a teoretická část obhajuje feministickou literární kritiku jako legitimní 

přístup k textu, představuje metody ženského psaní a čtení a problematizuje otázku 

literárního kánonu. Dále se věnuje rozboru archetypů, které jsou představeny na základě 

dnes již klasických feministických textů, a které vystihují typologickou charakteristiku 

postav a modelové situace románu. S postavami příběhu se pojí zejména archetyp 

čarodějnice, Déméterovského mýtu a svůdnice, které se zde vzájemně propojují. Kromě 

archetypů se práce zabývá problematikou stereotypně zobrazovaného ženství a mužství, 

spiritualitou spojovanou s postavami žen, interpretuje povahu mýtů a reflektuje vztahy 

mezi postavami románu v rámci genderového řádu. Vlastní analýza ženských a mužských 

postav se soustřeďuje především na hlavní hrdinky příběhu, které jsou ovlivňovány 

mužskými protějšky a motivem kletby, jež je pro analýzu tohoto díla zcela klíčový.  

 

 

Klíčová slova:  

archetyp, mýtus, Kateřina Tučková, kletba, Annis Pratt, zkušenost, antihrdinka/antihrdina 
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Abstract 

This thesis constitutes the gender analysis of the Kateřina Tučková´s work Žítkovské 

bohyně. The methodological and theoretical part defends feminist literary criticism as a 

legitimate approach to the text, represents a method of feminine writing and reading and 

examines the question of literary canon. Besides it analyses archetypes, which are 

demonstrated with using classical feminist texts, which depict typological attributes of 

characters as well as some model situations of the novel. The characters are related to 

archetype of witch, Demeter narrative and seductress, which all are interdependent. Except 

for archetypes, the thesis also discusses the issue of stereotypical display of feminity and 

masculinity, spirituality connected with women characters, interprets nature of myths and 

reflects mutual relationship among characters of the novel in the gender system. The 

proper analysis of female and male characters focuses on the main female characters, 

which are influenced by male partners and theme of the curse, which is the key for this 

analysis.  

 

 

Keywords:  

archetype, myth, Kateřina Tučková, curse, Aniss Pratt, experience, evil character 
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1 Předmluva: Lokace autorky a výběr tématu 
 

Když se smíchá to, co věděla o umění žítkovských žen, 

s dobře mířenými šťavnatými řečmi, kapkou hysterie, 

strachu a hlouposti, výsledkem mohla být výbušná směs, 

která takové ženy, jako byly bohyně, 

odmrštila až do plamenů nebo na popravčí špalek. 

(Tučková, 2012: 110) 

 

 Tento text je zaměřen na genderovou archetypální analýzu románu Kateřiny 

Tučkové Žítkovské bohyně. Zmíněnou knihu jsem zvolila proto, že mě od dětství zajímaly 

mýty, pohádky a legendy a toto zaujetí mě provází dodnes. První kniha s touto tématikou, 

kterou jsem četla, byly Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky, kde byly mým 

nejoblíbenějším příběhem Odysseovy cesty. Asi nejvíce mě v tomto příběhu upoutala 

postava kouzelnice Kirké,
1
 která pomocí své hůlky, lektvarů, bylin a zaklínadel dokázala 

oživovat lesy, proměnit den v noc nebo začarovat lidské bytosti ve zvířata, jak to udělala 

i s Odysseovými druhy.
2
 Další v pořadí byla Krása Nesmírná, kde mě fascinovaly postavy 

Kostěje Nesmrtelného, draka Smrtihlava a baby Jagy. Ačkoli to byly v zásadě záporné 

postavy, tak hrdinkám a hrdinům
3
 v příbězích vždy nějakým způsobem spíše pomohly – 

                                                             
1
 Kirké (latinsky Circe) žila na ostrově Aia a patří mezi postavy řecké mytologie, v níž zaujímá místo 

proslulé a mocné kouzelnice. 

2
 „Kirké zavedla lodníky do skvělého sálu, posadila je do pohodlných křesel a připravila jim lahodné jídlo 

z medu, sýra, mouky a silného vína. Do pokrmu přilila kouzelnou šťávu. Řekové s chutí pojedli a náhle 

začali měnit podobu. Kůže jim porostla štětinami, hlava se protáhla v prasečí rypák a s chrochtáním se 

spouštěli na všechny čtyři“ (Petiška 1986: 196). 

3
 Abych ve své práci vyloučila generické maskulinum, které je stále nadužívané v mediálních textech  

a obecné mluvě, rozhodla jsem se za prvé používat ve větách femininní a maskulinní podstatná jména 

zároveň a za druhé jsem změnila pořadí jejich užití ve větě, kdy je většinou na prvním místě podstatné jméno 

rodu mužského. Generické maskulinum se v jazyce ustálilo díky výnosu britského parlamentu v polovině 19. 

století, který ustanovil, „že pro ušetření místa ve spisech budou mužskými názvy osob označovány i ženy. 

Až do 70. let 20. století se soudilo, že mužské tvary dostatečně zastupují také ženy. Že ženám nevadí 

a neškodí, když jsou nazývány mužskými tvary“ (Valdrová, 2004: 14). Přestože je problematika generického 

maskulina víceméně bagatelizována a nahlíží se na něj jako na obecně použitelné označení, které popisuje 
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Kostěj Nesmrtelný opakovaně probouzel v carevnách a carevičích odvahu, drak Smrtihlav 

dokazoval, že zlo se dá chytře obelstít a baba Jaga měla pro všechny cennou radu nebo 

úkol, které nakonec posloužily silám dobra.
4
 Nyní, kdy na tyto postavy nahlížím z hlediska 

feministického literárního rozboru a archetypální analýzy, vidím je v trochu jiném světle, 

a proto se některým z nich budu dále ve své práci ještě věnovat.   

 Na základní škole jsem pak četla celou řadu knih, kde vystupovaly nadpřirozené 

a mytologické postavy.
5
 Díky těmto příběhům jsem si uvědomila, že mohu proniknout 

do světa odlišných kultur a získat tak základní představy o jejich historii a utváření. Když 

jsem se pak během studia na gymnáziu setkávala s dalšími příběhy,
6
 zjistila jsem, že jsou 

si někdy velmi podobné i přesto, že pocházejí z různých koutů světa. Protože mezi moje 

oblíbené předměty patřil dějepis, zajímala jsem se v té době také o české dějiny a narazila 

tak na knihu Václava Kaplického Kladivo na čarodějnice zaměřenou na severomoravské 

procesy, které se odehrály v letech 1678 až 1695 a soudil je Jindřich František Boblig 

z Edelstadtu.
7
 Najednou přestaly čarodějnice představovat mytologické nebo pohádkové 

postavy, protože v této knize a také v historii to byly ženy z masa a kostí, které častokrát 

ani žádné nadpřirozené schopnosti neměly.
8
 Nicméně i tyto nemytologické, avšak 

                                                                                                                                                                                         
jedince ženského i mužského pohlaví, domnívám se, že neutrálně nepůsobí, a proto se mu ve své práci budu 

snažit vyhýbat. 

4
 Viz například v pohádkách Marja Morevna, Žabka carevna, Kuzma Brzobohatý, O překrásně Vasilise 

a další. 

5
 Například Pohádky z tisíce a jedné noci, 1985; Starověké báje a pověsti, 1989; Pán prstenů, 1993 a další. 

6
 Například Keltské pověsti a pohádky, 1996; Kdo je kdo v mytologii, 1997; Siddhártha, 1997 a jiné. 

7
 Čarodějnickými procesy se rozumí světské a církevní trestní jednání proti čarodějnicím a čarodějům. Jedná 

se o historický jev prováděný jak katolickými, tak protestantskými vrchnostmi. V českých zemích byly tyto 

procesy ojedinělé a významně postihly v 17. století pouze Jesenicko, losinské panství a Šumpersko, kde 

neblaze proslul svou krutostí, neúnavností a lstivostí Jindřich František Boblig, který za svého působení 

nechal popravit stovky obětí, převážně ženy. Mezi jeho oběťmi bylo ale i nemálo mužů, a to  

i významných, mezi něž patřil i děkan Kryštof Alois Lautner - http://historicky.blog.cz/0810/geografie-

carodejnickych-procesu [cit. 2014-02-24]    

8
 Víra v existenci kouzel a nadpřirozených sil byla ve středověku nedílnou součástí každodenního života. 

Zvyky a tradice obyčejných lidí v sobě stále měly určité magické prvky. Když bylo třeba, obraceli se na ty, 

kteří byli společností považováni za lidové léčitelky a léčitele ovládající jak bílou, tak černou magii. Tato 
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víceméně skutečné postavy budou pro moji následnou práci z hlediska archetypální 

genderové analýzy důležité. 

 Během univerzitních studií jazykové a literární kultury se mi otevřely hlubší 

perspektivy mytologie a její propojení nejen s literaturou, ale i s každodenním životem. 

Došlo k tomu zejména díky knihám Josepha Campbella
9
 a Marie-Louise von Franz.

10
 

Bakalářská práce na téma Mýtus v současné literatuře pak byla logickým vyústěním mého 

zájmu o tuto problematiku. Tehdy jsem se zaměřila především na to, jak mytologie 

funguje, jak v dávných dobách posloužila lidstvu a zda z ní lze čerpat i dnes. Pokud 

se zamyslím nad tím, co jsem popsala ve své práci, docházím k závěru, že se mytologie 

lehce přizpůsobuje všem nárokům jednotlivých osob, pokolení i době. A proto se mi i dnes 

jeví jako vhodný materiál k mé současné diplomové práci, která bude navíc obohacená 

o genderovou analýzu pomocí nástrojů feministické literární kritiky. 

 Z výše uvedených důvodů jsem se proto rozhodla pro již zmíněnou knihu Žítkovské 

bohyně, kterou v roce 2012 vydalo brněnské vydavatelství Host. Je v ní propojena 

mytologie a sociální realita tak, jak mě to od malička zajímalo a fascinovalo. Při četbě této 

knihy jsem proto zaměřila svou pozornost na postavy bohyní a na to, jak byly tyto ženy 

vnímány ženským a mužským okolím v oblasti, kde působily, lidmi, kteří vyhledávali 

jejich pomoc a dále na jednotlivé historické úseky a politické režimy. Je zřejmé, že si tyto 

ženy dokázaly poradit a uchovat svou byť tajnou moc během čarodějnických procesů,
11

 

přestály útlak církví, nacistickou okupaci a období protektorátní totality a doplatily až 

na komunistický režim, jenž je označil za příživnice a rozhodl se jejich činnost zlikvidovat. 

Jsme nuceni hlásit, že charakterové vlastnosti má špatné, neboť se soustavně obohacuje na 

                                                                                                                                                                                         
bipolarita často vedla (zejména vrchnost a církev) k mínění, že kdo je schopný nemoc vyléčit, má zároveň 

také schopnost ji vyvolat. Proto byli takoví lidé cenění i obávaní. 

9
 Proměny mýtu v čase, 2000 a Tisíc tváří hrdiny, 2000. 

10
 Psychologický výklad pohádek, 1998 a Mýtus a psychologie, 1999. 

11
 Je třeba zmínit, že v Krevní knize městečka Bojkovic jsou zaznamenány soudní procesy z let 1630 – 1721, 

podle kterých byla bojkovickým městským soudem poslána na smrt Kateřina Shánělka a později vnučka její 

sestry Kateřina Divoká. Díky těmto procesům se objevily první zmínky o provozování lidové magie na tomto 

území a dovedly společnost až k slavným lidovým léčitelkám, kořenářkám a vědmám na Kopanicích. 
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úkor společnosti, a to příjmy za zmíněnou léčitelskou činnost spojenou s černým obchodem 

s bylinami
12

 (Tučková, 2012: 33). 

 Je tedy patrné, že mytologizované léčitelství je neodmyslitelně spjato s represí 

a pronásledováním těch, kteří byli podezřelí z jeho praktikování. Vzhledem k tomu, 

že jsem si během svého posledního studia osvojila také vzdorné neboli rezistentní čtení,
13

 

rozhodla jsem se na příběh žítkovských bohyní podívat z hlediska feministické literární 

kritiky, díky které se nám otevírají nová místa a možnosti pro psaní, čtení a interpretaci 

děl. S dílčím odkazem na teoretická východiska této práce se proto pokusím zjistit, jak 

se ženské postavy románu odlišují od ostatních obyvatel Kopanic, čím vynikají a proč 

se jich část některých dalších protagonistek a protagonistů
14

 románu snažila zbavit. 

Uvědomuji si, že analyzovaná kniha je z části fikcí, ale zakládá se na skutečných 

událostech a životech lidí, kteří byli nějakým způsobem spojeni s „magií“
15

 a jejím 

jediným pejorativním významem, který jí byl na začátku přisouzen. Je třeba uvést, 

že magie časem získala i další konotace, které měly pozitivní význam - adjektiva jako 

magický, kouzelný, čarovný nebo zázračný popisují věci, osoby nebo zážitky jako něco 

                                                             
12

 Veškeré citace z analyzované knihy jsou v diplomové práci vyvedeny kurzívou a nejsou opatřeny 

uvozovkami. Citace ze sekundární literatury či internetových odkazů uvádím normálním fontem  

a v uvozovkách. 

13
 Pojem, který ve své práci The Resisting Reader, 1978, použila americká feministická teoretička Judith 

Fetterley. Autorka velmi podrobně rozebírá různé možnosti čtení a nabízí mnohačetné interpretace významů 

čteného textu, které tak odporují dominantnímu čili patriarchálnímu pohledu na svět. Její text je vystavěný na 

několika příkladech amerického literárního kánonu (např. Velký Gatsby, Sbohem, armádo nebo Bostoňanky), 

kdy došla k závěru, že mužské texty si ženy podrobují, protože jim vnucují jejich realitu na vnímání světa. Po 

ženě se chce, „aby se identifikovala s jástvím, které definuje sebe sama v protikladu k ní; je od ní 

požadováno, aby se identifikovala proti sobě“ (Fetterley, 1991: 493). Pokud si toto ženy jako čtenářky 

uvědomí, mohou díky vzdornému čtení narušovat patriarchální ideologie kanonických textů. 

14
 Výrazy protagonistka a protagonista zde používám ve smyslu jejich metaforického významu, který 

odkazuje k hlavní či klíčové postavě románu nebo příběhu. 

15
 Je však nutné zdůraznit, že na poli magie byly diskriminovány převážně ženy a to jak otevřeně tak i skrytě. 

Otevřeně v tom smyslu, že nebyly připuštěny k magickému a kouzelnickému vzdělání nebo skrytě 

prohlášením o jejich nedostatečném nadání v této oblasti. Kromě toho byla ženská magie spojována 

s čarodějnictvím, které bylo považováno za nižší formu, a dále byla snižována pouze na bylinkářskou 

podobu. Více v kapitole 3. 2. 2 Archetypální analýza Annis Pratt a dalších ženských autorek 
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tajemného, krásného a přitažlivého. Proto i z tohoto důvodu považuji za přínosné podrobit 

především postavy bohyní a jejich činnost tzv. bohování genderové analýze.  

 Bohování je specifický pojem, který je v příběhu o žítkovských bohyních používán 

ve smyslu čarování, jak o něm pojednává například 10. kapitola Gender a spiritualita 

v knize Ženy, muži a společnost: „Čarodějství zahrnuje jak přírodní praktiky, které mají 

náboženský význam, jako je lidové kouzelnictví a léčitelství, tak i znalost obdělávání půdy, 

keramiky, metalurgie a astrologie… Vzhledem k tomu, že ženy byly odjakživa úzce 

spojovány s přírodou, plodností a zdravím, byly i čarodějky většinou ženy… Praktikovaly 

také lidové kouzelnictví a léčitelství, používaly byliny k léčení nemocných a ulevování 

od bolesti“ (Ehrenreich a English, 1973; Reis, 1998, Starhawk, 1979 in Renzetti, Curran, 

2003: 426). Bohování je v tomto kontextu magický proces spojený s věštěním, na jehož 

základě udílely kopanické vědmy další rady či stanovovaly diagnózy. Označuje prosby 

k Bohu o vyjevení toho, co si objekt žádá a zprostředkovatelky tohoto vyjevení se pak 

nazývají bohyně. 

 Román Žítkovské bohyně jsem si vybrala pro jeho silný archetypální potenciál
16

, 

což mi poskytlo vhodný materiál pro literární analýzu. Do jisté míry mě ovlivnilo i to, 

že se mi kniha líbila a její námět mi připadal velmi zajímavý. A ačkoli svoji pozici vnímám 

z pozice čtenářky ženy, předpokládám, že stejně by k textu mohl přistupovat kdokoli, kdo 

by vycházel ze znalostí feministických teorií a feministické literární kritiky. 

 Mojí snahou je představit analýzu a chování vybraných postav románu Žítkovské 

bohyně, se kterou se pojí genderové stereotypy, pojetí archetypů z hlediska feministických 

teorií a interpretační funkce mýtů. V případě genderových stereotypů využívám práci Carla 

Gustava Junga, Claire M. Renzetti a Daniela J. Currana a v neposlední řadě také Annis 

Pratt, jejíž práci dále aplikuji na archetypální analýzu obrazů žen a ženství v literatuře. 

V souvislosti s archetypy pracuji dále s knihou Clarissy Pinkoly Estés, Pam Morris, Heléne 

Cixous a také Simone de Beauvoir nebo Ann Belford Ulanov, jejichž práce rovněž 

uplatňuji v souvislosti s mýty. Protože autorkou románu je v tomto případě žena, opírám 

se o feministickou teorii a kritiku již zmíněné Morris, dále Judith Fetterley a Elaine 

Showalter. Pro přiblížení mocenských vztahů a diskursu jsem zvolila dílo Michela 

Foucaulta a Pierra Bourdieua. Kromě zmíněné odborné literatury čerpám 

také z diplomových prací Katedry genderových studií, a to zejména z práce Terezy 

                                                             
16

 Viz kapitola 3. 2. 2 Archetypální analýza Annis Pratt a dalších ženských autorek 
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Kynčlové, Blanky Veselé a Zuzany Konopáčové. Mimoto využívám i některé texty na 

internetu, které souvisejí s životy skutečných žítkovských bohyní nebo tamní krajinou a 

pomohly mi k dokreslení kontextu. Dále jsem se zaměřila i na některá fakta týkající 

se osobností, které mají rovněž k tomuto tématu blízko. Jedná se například o data ze života 

Jiřího Jilíka nebo Josefa Hofera. Mimoto jsem se soustředila i na některé esejistické články 

a rozhovory s Kateřinou Tučkovou, kdy cituji její názory a postoj k analyzovanému 

tématu, protože mi připadalo zajímavé vzít v úvahu také hledisko autorského plánu. 

Penzum sekundární literatury je tak poměrně široké, neboť pomáhá objasnit veškeré 

aspekty, které formovaly postavy bohyní a chování dalších osob, které v analyzovaném 

románu ovlivnily jejich životy. 
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2 Úvod  
 

Nicméně ten pocit, že jsou výjimeční, v nich přetrvával. 

Protože žili ve výjimečném prostředí. 

(Tučková, 2012: 106) 

  

2.1 Historický kontext příběhu 

 

 Nejstarší známé zprávy o ženách z oblasti moravských Kopanic
17

 pocházejí z 18. 

století a najdeme je v deníku Karla Kulicha
18

, který ve svých zápisech mimo jiné uvedl, 

že „božec“ a „bohyně“ se vyznají v léčivých bylinách a jsou proto uznávanými léčiteli. 

Tato první zmínka je zajímává tím, že Kulich použil mužský i ženský rod, přitom další 

prameny mluví pouze o ženách. Například Jiří Jilík
19

 ve své knize píše, „že některé ženy 

z osady Žítková uměly nahlédnout do dějů, které teprve nastanou. Říkalo se jim bohyně 

a jejich umění nazývali lidé bohyňováním“ (Jilík, 2005: 9), protože při svém léčení prosily 

Boha o pomoc. Podle Jilíka se tyto ženy zabývaly především léčením lidí i zvířat za 

pomoci bylin a zaříkání. Kromě léčení pomáhaly hledat ztracené předměty, předříkávaly 

budoucnost, byly zdrojem životních moudrostí, uměly povzbudit a předat poučení těm, 

kteří si k nim přišli pro radu. Léčily tedy tělo i ducha. Není jisté, které schopnosti skutečně 

                                                             
17

 Moravské Kopanice jsou oblastí Moravského Slovácka ležící přímo na moravsko-slovenském pomezí. 

Centrální obcí je Starý Hrozenkov, pod který dále spadají okolní obce Vápenice, Žítková, Vyškovec 

a obvykle sem patří také Lopeník a Březová. Nejedná se však o obvyklé vesnice, ale víceméně o shluk samot 

a osad. Kopaničářské osídlení je velmi rozptýlené a zdejší usedlosti jsou od sebe vzdáleny několik stovek 

metrů i kilometrů. Jméno pak dostaly Kopanice podle toho, že těžko přístupná políčka bylo možné obdělávat 

pouze kopáním motykou – http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%A9_Kopanice [cit. 2014-02-24]   

18
 Misionář Karel Kulich, původně příslušník jezuitského řádu Tovaryšstva Ježíšova, působil v oblasti 

Kopanic v letech 1752-1781 - http://m.taggmanager.cz/1973 [cit. 2014-02-24]   

19
 PaedDr. Jiří Jilík (*1945) je český novinář, publicista, spisovatel a folklorista zabývající se Slováckem. 

Velký význam v jeho životě sehrál pobyt ve Vlčnově, kde v 70. letech působil jako učitel na základní škole. 

V roce 1971 se stal předsedou místní Osvětové besedy a spolu s dalšími členy tohoto spolku začal pořádat 

dnes již tradiční jízdu králů. Několik let působil ve Slováckém deníku a o tomto regionu napsal řadu knih 

http://www.databazeknih.cz/autori/jiri-jilik-7287 [cit. 2014-02-24]   
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měly a které jim lidé jen přisuzovali. Určitě jim ale nechyběla výborná znalost bylin, lidské 

povahy a pochopení pro různá lidská trápení. „Byl to jistě onen po staletí trvající vnitřní 

dialog mezi člověkem a přírodou, který přivedl vyvolené ženy až k pochopení symbolů 

znamenajících v množině nahodilostí nutnost“ (Jilík, 2005: 9). 

 Nicméně se také našly zprávy, kdy byly tyto ženy označovány jako „bosorky“.
20

 

Výrazem „bosorování“ však dávali lidé najevo, že mají k těmto ženám určitý odstup, mají 

z nich respekt
21

 a považují je tak trochu za nadpřirozené bytosti.
22

 „Dostat se do jejich 

blízkosti a získat si jejich důvěru nebylo jednoduché. Žily většinou na samotách, mimo 

centrum obcí a jejich životní styl a zvyklosti prostoupené pověrčivými rituály, nejednou  

i náklonností k pálence, v jejich okolí vzbuzovaly různé pocity“ (Jilík, 2005: 10). Přesto 

lidé bohyním věřili. Obyvatelé Kopanic byli velice chudí, a pokud onemocněli, neměli 

peníze na doktora. Často tedy bývaly bohyně jejich poslední spásou. Kromě toho se někdy 

stalo, že lékař nedokázal svým pacientům pomoci, a tak se i z těchto důvodů obraceli právě 

na bohyně.  

 Pokud jde o samotný pojem bohyně, nepředstavuje zde božstvo jako takové, ale jak 

už jsem zmínila, při svých rituálech
23

 prosily tyto ženy o pomoc křesťanského Boha,  

                                                             
20

 Výrazem bosorka se většinou označují ženy pocházející z jiného světa, které přicházejí vyměňovat 

nepokřtěná novorozeňata. V tomto případě se jedná spíše o synonymum slova čarodějnice, které 

má od středověku pejorativní charakter. Označení bohyně a bosorka může také mnohým lidem připadat 

shodné, což ale připadá v úvahu pouze v okamžiku, kdy hovoříme o nejzákladnější charakteristice nebo 

popisu, jež se vztahuje na ženy, které znaly moudrost bylin a umění zaříkání.  Na území moravských Kopanic 

je rozdíl v tomto pojmenování ještě patrnější, protože zdejší bohyně byly skutečné postavy, které lidem 

pomáhaly, kdežto o bosorkách se říká, že rády škodily a způsobovaly utrpení s možností následné smrti. 

21
 Nevrkla, Ladislav. 2012. Žítkovské bohyně podruhé - http://probozice.blogspot.cz/2011/11/zitkovske-

bohyne-podruhe.html [cit. 2014-02-24]   

22
 Nadpřirozená bytost zde může představovat zcela odlišná východiska – může reprezentovat kladnou 

energii a něco posvátného nebo může reflektovat černou magii. 

23
 Rituálem je zde míněno lití roztaveného vosku či olova do vody, kdy z rozmanitých tvarů vzniklých 

prudkým ztuhnutím četly bohyně příčinu trápení nebo budoucnost lidí, kteří jejich rady vyhledali. Z bylinek 

pak vařily lektvary, speciálně upravené pagáče (koláčky), které sloužily jako medikamenty s magickou mocí. 

Pro každý úkon měly připraveno zvláštní zaříkání, často právě nějakou modlitbičku k Bohu a podrobný 

postup, který bylo nutno dodržet. 
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a proto je tak lidé na Kopanicích nazývali. Přesto se uvádí, že místní ženy jako věřící 

takové označení mnohdy odmítaly, či je dokonce považovaly za hanlivé. Důvodem bylo 

jednání představitelů církve, kteří se snažili sjednotit obyvatelstvo pod řád jediné víry 

a potlačovali jakékoliv projevy lidových tradic. Spisovatel František Bartoš
24

 o působení 

bohyní říká: „Naši Kopaničáři jsou sice již několik set let křesťany a to křesťany, jako lid 

moravský vůbec a Slováci zvláště, vroucími a nábožnými, ale jejich křesťanství je 

namnoze jen vnější rouškou, zpod níž se na povrch tlačí nejméně dvě třetiny starobylých 

zvyků a obyčejů“ (Jilík, 2005: 19). Jak uvádí Tučková i Jilík, obyvatelé Kopanic byli 

hluboce věřící a samotné bohyně se pravidelně účastnily bohoslužeb ve Starém 

Hrozenkově. A například Irma Gabrhelová
25

 měla ve své chalupě malou modlitebnu se 

sochou Panny Marie. „To místo jí nahradilo kostelíček, neboť do Starého Hrozenkova od 

určitého věku nebyla schopna sejít“ (Jilík, 2013: 113). Na druhou stranu byla mysl bohyní 

úzce spjata s přírodou, jejíž zákony a moc rovněž uctívaly – pro Surmenu platily jediné 

zákony: církve a přírody (Tučková, 2012: 55). Toto spojení je z genderového hlediska 

velmi zajímavé, protože většina křesťanských církví stavěla své učení na podřízenosti a tím 

pádem se měly také ženy podrobovat mužům – „V poddanosti Kristu se podřizujete jedni 

druhým: ženy svým mužům jako Pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou 

                                                             
24

 František Bartoš (1837-1906) byl pedagog, jazykovědec a etnograf, který se zabýval kulturou a národním 

životem druhé poloviny 19. století na Moravě. Proslavil se pracemi o lidových zvycích a obyčejích, o 

lidových pověrách a léčení – díky tomu se stal zakladatelem moravské etnologie a folkloristiky. 

25
 Irma Gabrhelová (1904-2001) byla údajně poslední kopaničářská bohyně, která žila v chalupě pod 

vrchovou cestou v části Čjérné, a která byla také přítelkyní Jiřího Jilíka. Postavu Irmy zakomponovala do 

románu také Tučková, což vyvolalo ostrou kritiku ze strany Lýdie Gabrhelové a její rodiny, kdy vytýkala 

autorce, že do románu vsadila postavu její babičky Irmy, aniž by změnila zázemí nebo umění (znalost bylin, 

pochopení lidské duše nebo odhalování některých tajemství), kterým Irma disponovala. Na stranu Irminy 

rodiny se v tomto směru postavil i Jilík, který říká, „že ukrást někomu jeho vlastní život a nahradit jej 

životem, který si autor vymyslí, jen aby vyvolal pocit věrohodnosti vymyšleného příběhu, je podle mne 

vrcholně neetické, a to přesto, že Irma Gabrhelová není v románu vyloženě negativní postavou“ (Jilík in 

Bohun, 2012). Irma Gabrhelová je tedy v knize Žítkovské bohyně v podstatě jedinou osobou, která je na 

Kopanicích známá, pod svým skutečným jménem. Tučková k sepsání příběhu využila i další jména bohyní, 

které na Kopanicích žily, ale jejich životy pozměnila a zasadila do jiných kontextů, takže další postavy jsou 

čistě fiktivní. 
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církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem 

podřízeny svým mužům“ (List Efezským 5: 21-24 in Renzetti, Curran, 2003: 435).
26

  

 Ačkoli až do první poloviny 20. století byla víra v jednoho Boha a pravidelné 

nedělní bohoslužby pro Kopaničáře téměř nutností, nevytěsnila jejich potřebu hledat 

pomoc a ulehčení od každodenní reality v lidové magii, která zde mezi prostým lidem
27

 

přežívala od předkřesťanských dob. Prostředníkem mezi horaly a „vyššími silami“ 

pak byly právě bohyně. Je tedy zřejmé, že postavy bohyní byly po celou dobu jejich 

existence tajemným, neuchopitelným a rozporuplným fenoménem kopanického kraje.
28

 

Jejich životy (a také smrt) a to, jak je popisuje Tučková, Jilík nebo pamětníci přímo 

vybízejí k tomu, aby byly analyzovány, protože jejich význam z hlediska literárních 

archetypů a genderové analýzy je nepřehlédnutelný, a navíc se tímto pohledem zatím nikdo 

zcela nezabýval. 

  

 

 

 

 

 

                                                             
26

 Bible byla v době svého vzniku založena na patriarchálních principech společnosti, proto je v ní jasně 

vykresleno podřízení ženy muži a žena je zde chápána jako slabší než muž, a to jak z hlediska fyzické 

kondice, tak i po stránce intelektuální. V Bibli jsou žena a muž zobrazováni genderově stereotypním 

způsobem, což dále produkuje názor, že žena je horší než muž. Ženy jsou tedy často (hlavně ve Starém 

Zákoně) vylíčeny jako svůdkyně, pomocnice Ďáblovy a jsou příčinami mužových hříchů a zmarů. Nebo jsou, 

jak uvádím ve své práci mužům podrobené, viz například další pasáže: 1. List Korintským 14: 34; 1. List 

Petrův 3; Genesis 3: 16 a další. 

27
 Až do první poloviny 20. století se za značnou izolovanost tohoto kraje platilo velkou negramotností.  

A rovněž křesťanská víra byla do značné míry konfrontována s vitálními zbytky mnohem starších vlivů.  

28
 http://www.moskyt.net/vedmy-kopanic [cit. 2014-02-24]   
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Pro pochopení vztahů mezi postavami bohyní v románu slouží tento rodokmen, který 

mapuje rodinu Dory Idesové (hlavní hrdinka románu) a zahrnuje postavy, které jsou pro 

analýzu a děj příběhu důležité: 

Anka Gabrhelová 

 

 

     Anča Pagáčena      Justýna Ruchárka 

 

          Fuksena                                 Josifčena                    Surmena             Irena                  

 

 

          Janigena                                     Dora                

                                                                                                                                   Jakoubek 

 

 

 

2.2 Biografický kontext příběhu 

 

Když se člověk postaví na zápraží chalupy, 

co stojí na hřebeni kopce, tak má pocit, 

jako by byl v nebi, protože se mu pod nohama otevírá celý svět. 

(Tučková, 2012: 107) 

 

 Kateřina Tučková se narodila v roce 1980 v Brně a své dětství strávila 

v jihomoravské vesnici Moutnice, která se nacházela v prostředí rozsáhlé zemědělské 

oblasti, poněkud vzdálené od větších center. Život tamních obyvatel se řídil celoročním 

rytmem zemědělských prací a díky tomu si Tučková udržela silné sepjetí s církví, 

hospodářským životem a přírodou. Toto prostředí ji v mnohém zásadně inspirovalo v její 

literární tvorbě, což dokazuje již její druhá kniha Vyhnání Gerty Schnirch, která byla v roce 
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2009 opět vydána vydavatelstvím Host a za kterou v roce 2010 získala autorka cenu 

Magnesia Litera.
29

 Mnohem více se však její splynutí s výše uvedenými jevy projevilo 

v Žítkovských bohyních. Zde je na místě uvést, že ačkoli bohyně opravdu existovaly, 

nejedná se o faktografickou knihu. Tučková však svým psaním na existenci výjimečných 

žen, které žily v Bílých Karpatech a ovládaly přírodní léčení pomocí zaříkávání, upozornila 

a díky ní nebude bohování na Žítkové zapomenuto.  

 Román Žítkovské bohyně není čistou fikcí, protože autorka při jeho psaní využila 

i značné množství faktů a vědeckých poznatků, které do knihy zakomponovala. Nejedná 

se však ani o historický román, protože postavy v něm – ač některé měly reálné předobrazy 

– prožívají v zásadě smyšlené příběhy. Na pozadí celého románu tedy stojí rozsáhlý 

vědecký výzkum a Tučkovou lze považovat za autorku-badatelku. Do knihy vstupuje 

prostřednictvím hlavní hrdinky Dory Idesové, jež se snaží očistit pověst kopanických 

bohyní a chce seznámit veřejnost s jejich působením.
30

 Tučková se s hlavní postavou 

románu neztotožňuje, ale jak sama uvedla v rozhovoru pro Kulturní noviny, pro svou 

tvorbu si vybírá výrazné ženské hrdinky, které jsou v jejím podání nositelkami děje a 

formují literární příběh. „Píšu ráda skrze ženskou postavu také proto, že mám dojem, že 

ženská hrdinka je stále trochu podceňovaná a spojovaná s nižší literaturou“ (Tučková in 

Juriga, 2012: 7). Autorka v mnohých ohledech souzní s feministickým pohledem na 

literaturu, aniž by se opírala o znalost některé z feministických teorií. Ačkoli nelze 

„předpokládat, že všechna díla napsaná ženami budou nezbytně nebo ze své podstaty 

vyjadřovat ženský pohled a ženské hodnoty“ (Morris, 2000: 12), román Žítkovské bohyně 

má v tomto směru velmi silné ambice. 

 Dora patří k posledním z rodu kopanických bohyní, ale na rozdíl od své matky 

Ireny a tety Surmeny neovládá bohování a nevěří v nadpozemské jevy, ačkoli v dětství 

byla často jejich svědkem – největší dojem v ní zanechalo zaklínání bouřky, kterou 

                                                             
29

  Magnesia Litera je české literární ocenění, které od roku 2002 každoročně uděluje Sdružení Litera. Ceny 

jsou udělovány v několika kategoriích a Tučková ji získala v kategorii Knižního klubu ceny čtenářů. 

30
 Jak jsem již uvedla, kniha je fikcí i když je částečně založená na reáliích a skutečných postavách 

kopanických žen. Reprezentace bohyní, jak je popisuje Tučková, je tedy fikční. Ve svých analýzách proto 

využívám z kontextového hlediska i některá fakta z knihy Jiřího Jilíka, která se opírají o lidovou kulturu 

a regionální historii Slovácka. 
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Surmena, jak příběh uvádí, dokázala zažehnat. Opět je velmi zajímavé, že během této 

scény vzývala na pomoc Boha – …tato mračna zakalená a búřlivá povětří zažeň, jakož 

i všeckny neřesti v nich škodlivé, krupobití, hromy a blesky…prosíme, rozežeň a zkaž Bůh 

všemohúcí! (Tučková, 2012: 203). Dora se pak v dospělosti o bohyně zajímá jako 

etnografka – mapuje jejich historii i současnost a odkrývá tak i vlastní kořeny. 

 Příběh začíná vylíčením aktu násilné smrti Dořiny matky, kterou v opileckém 

afektu zabil její manžel, Dořin otec, Matyáš Ides. Dory a jejího mentálně postiženého 

bratra Jakoubka se pak ujímá teta Surmena, které Dora dělá „andzjela.“
31

 Dokud Dora 

s andzjelováním sama nezačala, nevěřila, že vůbec existují a pokládala je za tajemné 

a nadpřirozené bytosti, které bohyním pomáhají v jejich práci. Ukaž mi svého andzjela, 

tetičko! Kdo ti ho dělá? Chtěla vědět, kdykoliv tamtudy měly s matkou cestu. Surmena 

se tvářila, jako by o žádných andělech nikdy neslyšela, a její matka Irena se smála 

(Tučková, 2012: 17). Nakonec dělá Dora andzjela do doby, než si pro Surmenu přijde 

policie, i když časem na bohování přestává věřit a odmítá žít ve světě pověr, ve kterém 

ji i jejího bratra udržuje teta. Dora tu směšnou pověrčivost odmítala sdílet s ní, 

se Surmenou a jí podobnými, kteří ještě pořád nepřistoupili na to, že už dávno začalo nové 

století. Dvacáté. Ve kterém se už po horách netoulají nekrščata, z cest nesvádějí výskaně 

a černé kočky nepřinášejí smůlu (tamtéž: 53). Zde začíná být patrné, že se Dora začala 

pomalu od víry své tety vzdalovat.  

 V knize je takových momentů více, a proto si myslím, že i Tučková se občas snaží 

některé jevy objasnit spíše vědecky.
32

 Díky tomu se Dora v příběhu potýká s nejasně 

                                                             
31

 Jak z příběhu vyplývá, kopanické bohyně na sebe nikdy neupozorňovaly a pokud se za nimi někdo vydal, 

měly k ruce tzv. andzjely (malé děti), které je k bohyním přiváděly. Nikdy se nestalo, že by bohyně na 

někoho čekala ve vesnici, a tak i z toho důvodu byla jejich existence tajemná a záhadná. V knize není zmínka 

o tom, zda andzjelovaly pouze malé dívky nebo zda to byli i chlapci.  

32
 Autorka se však nestaví jednoznačně na stranu interpretace, že bohování bylo skutečné, ani nepracuje 

s čistě vědeckou bází. Jak sama dodává, měla s bohyněmi při jejich studiu velmi zvláštní zkušenost v době, 

kdy na delší dobu onemocněla a nemohla se uzdravit – „V té době jsem byla nedůvěřivá, zkoumala jsem 

život bohyň přísně vědecky. Ptala jsem se lidí a oni vyprávěli, jak na ně bohyně zapůsobily, zřejmě pomocí 

sugesce, a v nich to zanechalo pocit, že mají moc. Bohyně k nim mluvila a oni jí uvěřili. To bylo možná 

jejich největší umění – navnadit člověka, aby něco ve svém životě změnil, aby se soustředil na své vyléčení 

nebo si s někým vylepšil vztah…Poslouchala jsem jejich vyprávění a zrovna jsem studovala rodinu, která 

dělala černou magii, a strašně je chtěla v knize zachovat autentické, s pravým jménem, se vším, co dělali“ – 
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vymezeným pohledem na bohování a neustále se v ní střetává tajemný a etnologický obraz 

toho, co se po staletí na Žítkové dělo. Domnívám se, že umění kopanických bohyní lze 

chápat jako určitý druh náboženství (možná magie), které souvisí s dovedností ovládat 

přírodní síly a využívat moc bylin. To však překračuje momentální poznání společnosti, 

která si odmítá připustit, že lidové léčitelství může být pro mnohé lidi přínosné. Například 

František Bartoš uvádí, „že podle pověrečných názorů, v jeho době ještě mezi lidem hojně 

rozšířených, jsou na světě lidé, kteří, více vědí, než chléb jísti‘ a kteří tudíž svými 

zvláštními vědomostmi dokážou i věci nadpřirozené, zázračné. Někteří takových 

vědomostí nabyli poznáním skrytých přírodních sil. Tyto lidi nazývá vědomci a zahrnuje 

mezi ně zvláště ty, kdož žijí v přírodě a s přírodou, jako pastýři či polní hlídači“ (Jilík, 

2005: 13; zvýraznění v originále). 

 Velký vliv na celkovou historii žítkovských bohyní má prostředí, kde tyto ženy 

žily. Jak jsem již uvedla, odlehlost a sociální i ekonomická izolovanost moravských 

Kopanic zapříčinila, že se zde po dlouhou dobu zachovaly velmi staré kulturní jevy 

a prostředí naplněné lidovými pověrami zkrátka vytvářelo živnou půdu pro provozovatele 

a provozovatelky magie.
33

 „Někdy bylo obtížné odlišit magii od vědy, ještě těžší však bylo 

oddělit škodlivou (černou) magii od prospěšné (bílé) nebo léčitelské ochranné působení od 

čarujícího kouzelnictví. A právě jeho provozovatelky z řad prostých žen,
34

…k nimž patřily 

především bylinářky, kořenářky a často pastýřky, vycházely svými kouzelnými praktikami 

vstříc své klientele“ (Lenderová, Kopičková a kol., 2009: 561). Je tedy zřejmé, že příběhy 

o bohyních či jiných formách lidového léčitelství zapadají lépe do méně osídlených krajů, 

proto považuji za důležitý i etnografický výzkum. Zde se nabízí interpretace, že síla a moc 

kopanických vědem měla svůj prapůvod v přírodě a vztahu k zemi. Toto spojení je možné 

                                                                                                                                                                                         
(Pecháčková, 2012: 8). Když se nakonec rozhodla, že výše zmíněnou rodinu přejmenuje a zatají jejich 

identitu, uzdravila se. Proto pak přehodnotila své vědecké stanovisko, a i když se ho v některých pasážích 

dále držela, zaujala i nevědecký pohled a díky četným rozhovorům s obyvateli Kopanic uvěřila v moc a sílu 

bohyní. 

33
 Opět uvádím mužský i ženský rod, protože převážně v Jilíkově díle, ze kterého rovněž čerpám, se mluví o 

božcích i bohyních. 

34
 Zde už je opět magie genderovaná a přisuzuje se pouze ženám. Je pro mě tedy poněkud zarážející, že raná 

díla připisují bohování ženám i mužům, zatímco dnes se setkáváme spíše jen s „ženami na okraji 

společnosti“, kterým je toto umění připisováno. 
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provázat s feministickou spiritualitou, která „zdůrazňuje jednotu ducha a přírody a za zdroj 

spirituality považuje zkušenost“ (Renzetti, Curran, 2003: 450). 

 

 

2.3 Zkoumání příběhu z pohledu vnějších kontextů 

 

Od jména Justýny Ruchárky se řetězily poslední 

dvě nitky k jejím dcerám, Surmeně a Ireně Idesové. 

Hned pod nimi stálo Dořino jméno. 

(Tučková, 2012: 117) 

 

 Podle autorů Welleka a Warrena musí mít literatura „patrný vztah k životu“ 

(Wellek, Warren, 1996: 301), abychom měli možnost vnímat ji jako obraz dané doby, 

obraz života hrdinek a hrdinů knihy nebo jako obraz autorčina či autorova života, jež 

konkrétní dílo píší – může tedy nabývat mnohé podoby. Téměř vždy ale jde o „specifický 

účelný výběr (obrazů) ze života“ (tamtéž: 302). Ve vztahu k analyzovanému románu 

je klíčové klást důraz na různé narativní formy, přičemž pro vyprávění v první osobě 

je důležité nezaměňovat vypravěčku nebo vypravěče s autorkou nebo autorem, i když se do 

určité míry mohou jejich životy nebo vnímání světa shodovat. Román Žítkovské bohyně 

je napsaný z pohledu hlavní postavy a hrdinky Dory Idesové, je tedy napsaný tzv. er-

formou a Tučková zde vystupuje jako „vševědoucí autor(ka)“ (tamtéž: 317). Přesto 

se domnívám, že je zde dostatečná možnost vytvořit si na postavy, děj a příběh celkový 

vlastní subjektivní názor nebo se dokonce dočasně ztotožnit s hlavní postavou příběhu.  

 Výše uvedené koncepty se vztahují k tzv. vnitřnímu zkoumání literatury, zde 

je však na místě zaměřit se i na tzv. vnější zkoumání. Toto zkoumání „se pokouší 

interpretovat literaturu ve světle jejího sociálního kontextu a toho, co mu 

předcházelo,…důkladné poznání podmínek, za nichž byla literatura vytvořena, 

ji v mnohém osvětluje“ (tamtéž: 99). Tučková se rozhodla napsat román o bohyních 

ze Žítkové po té, co se o jejich existenci dozvěděla z různých historických kronik 

a pramenů. Velkou roli ale sehrála i tamní krajina – jak sama uvedla v jednom 

z rozhovorů: „Největší inspirací byla pro mě krajina, kterou jsem si prošla, abych 
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pochopila, proč právě tady se rodily ženy, které si jakousi čarodějnou moc uchovávaly 

z jedné generace do druhé“ (Tučková in Nyklová, 2013: 5). Silným motivem pro napsání 

knihy se tedy stal genius loci moravských Kopanic, který má podle autorky velký vliv 

na životy a chování zdejších obyvatel. Toto téma se v románu nesčetněkrát objevuje, 

a proto ho budu v této práci ještě zmiňovat. 

 Problematiku vnějšího zkoumání literatury je dále nutné rozšířit o feministické 

hledisko, které představuje koncepce Susan Lanser vycházející z teorie Gérarda Genetta 

o mnohonásobných úrovních textu. Genett analyzuje text pomocí tří modalit – času, 

charakterizace a fokalizace. „Čas představuje textové uspořádání událostních složek 

příběhu, charakterizace reprezentuje postavové složky příběhu a fokalizace nabízí úhel 

pohledu, skrze který je příběh v textu filtrován a slovně formulován vypravěčem“ 

(Rimmon – Kenan, 2001: 51). V Žítkovských bohyních je třeba zohlednit charakterizaci 

postav, kdy byla v tomto případě využita tzv. nepřímá prezentace, „která ukazuje činnost 

postavy, její řeč, vnější vzhled a zobrazené prostředí“ (tamtéž: 73). To dokazuje například 

popis postavy bohyně Irmy Gabrhelové: Seděla u stolu, hlavu nachýlenou, jak jí nemoc 

svírala záda. Na sobě měla pracovní kroj, přes něj si převázala zástěru, řídké vlasy jí 

překrýval zářivě červený šátek, v němž se její drobný, šedavý obličej skoro ztrácel. Zpod 

jeho okraje ale vykukovaly hluboké černé oči, které živě těkaly sem a tam a přitahovaly 

pohled jako dva magnety (Tučková, 2012: 217). Poslední způsob zmíněné analýzy textu je 

fokalizace, kterou zosobňuje vypravěčka nebo vypravěč, „ale nemusí nutně představovat 

její nebo jeho úhel pohledu“ (Genett in Rimmon – Kenan, 2001: 78). Fokalizaci je možné 

členit podle pozice vzhledem k příběhu na vnější a vnitřní v návaznosti na to, jaký záměr 

chce svým textem autorka nebo autor vyvolat. 

 Podle Lanser je dále klíčové, že „jeden narativ může zahrnovat nebo generovat 

jiný“ (Lanser, 1991: 619). Z pozice vypravěčky nebo vypravěče existuje heterodiegetické 

hledisko, kdy osoba vypravěčky/vypravěče není součástí příběhu a neúčastní se ho – viz 

zmíněná er-forma, kdy příběh o žítkovských bohyních vypráví Dora. V tomto případě 

se tedy jedná o tzv. veřejnou naraci, která implicitně nebo explicitně směřuje k postavě 

mimo text a lze ji tak ztotožnit s „veřejným čtenářstvem“, čili existuje zde přímý vztah 

mezi postavou (o níž se vypráví) a čtenářkou nebo čtenářem. Opakem je homodiegetické 

hledisko, kdy se vypravěčka/vypravěč příběhu účastní a hovoří se tak o tzv. soukromé 

naraci směřující ke konkrétní postavě, která existuje pouze v rámci textu. V takovém 

případě je vztah mezi autorkou/autorem a čtenářkou/čtenářem pouze nepřímý skrze 
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postavu.
35

 Tučkové se v Žítkovských bohyních podařilo skloubit obě narace, protože 

v epilogu sama vstupuje do děje a rozhovorem s jednou z vedlejších postav příběhu 

Alžbětou Baglárovou, seznamuje čtenářky a čtenáře s osudem Dory. 

 Pro uvedení do příběhu je na konci této kapitoly třeba zmínit, že po té co Surmenu 

zatkla policie, skončilo Dořino idylické dětství v přírodě a poklidu na Kopanicích a nastal 

další zlom v jejím životě – umístili ji v Dětském internátním ústavu v Uherském Hradišti 

a Jakoubka odvezli do Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež v Brně-

Chrlicích. Toto období bylo pro Doru zatěžkávací zkouškou, protože se odmítala smířit 

s tím, že neví, kam se poděla její teta a také se nechtěla přizpůsobit přísným internátním 

podmínkám. Navíc vychovatelky ji šikanovaly, protože podle nich byla „čarodějnickým 

spratkem,“
36

 a pokaždé, když se některé z dívek něco ztratilo, svedly vinu na ni. Dívky 

se jí zase posmívaly, že pochází z kraje, „kde dávají lišky dobrou noc.“
37

 Byla tedy všemi 

považována za nezkrotnou divošku a možná jí také trochu byla. Zde se hodí použít výklad 

Estés, která spojuje ženu s vlčicí a pojem „divoký“ podle ní značí svůj původní význam, 

který odkazuje k přirozenému životu. Většinový názor feministických teorií stále 

probíhající tzv. třetí vlny
38

, ovšem upozorňuje, že „přirozenost“ je pouze sociálním 

                                                             
35

 Toto odlišení je pro Lanser zvláště důležité při zkoumání textů psaných ženami. Ženám bylo původně 

odpíráno psát pro veřejné publikum, bylo jim však umožněno psát dopisy nebo deníky. Dichotomie 

veřejného a soukromého psaní ale není zcela jednoznačná, protože některé texty lze označit za polo-veřejné 

apod. Lanser jde spíše o zviditelnění žen než o definici ženského způsobu psaní a čtení. Literární text pojímá 

jako konstrukt, který často nezohledňuje gender a je mocensky zatížen. Problematikou veřejného a 

soukromého psaní se dále zabývá například Dale Spender. 

36
 Protože se Dora lišila od ostatních děvčat v internátě a pocházela z tolik odlišného prostředí, byla terčem 

výsměchu a nadávek jak ze strany dívek, tak ze strany vychovatelek, které měly v její složce také dopis 

od policie, kde se psalo: K její další výchově přistupujte se zvl. zřetelem (Tučková, 2012: 169). Proto ji často 

napadaly a urážely - …výsměch pálil jako sůl v otevřené ráně, drásané novými a novými přezdívkami. Je to 

úchyl! Chlapice! Tepluše! Lesba! (tamtéž: 170). 

37
 Svébytnost oblasti předurčila především její geografická poloha - obce leží na svazích a v kotlinách Bílých 

Karpat. Z východní strany je území uzavřeno státní hranicí, z ostatních světových stran je ohraničeno 

hřebenem Bílých Karpat, takže celé území je svými průsmyky otevřeno na Slovensko, kam má  

i vodopisný spád. Vlivem této jakési izolovanosti se v oblasti udrželo mnoho projevů lidové kultury déle než 

v jiných moravských regionech. – http://www.mas-bojkovsko.cz/itkova.html [cit. 2014-02-25]   

38
 Třetí vlna feminismu se rozvíjí v 90. letech 20. století a kritizuje především předchozí esencialistickou 

a monolitickou definici feminity a rozbíjí jednolitý feminismus na mnoho dalších směrů. Propojuje 
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konstruktem a významy věcí jsou vždy kulturně a historicky proměnlivé, nikoli objektivně 

dané. Nicméně způsob, jakým dále Estés popisuje archetyp ženy-divošky, se na postavu 

Dory neuvěřitelně hodí – „ zdravá žena je podobná vlku – zdatná, plná, s životní silou, 

životodárná, věrná, vynalézavá, toulavá.
39

 Žena jako taková není předurčena k tomu, 

aby byla slabá. Spojení ženy a vlka přináší i další vlastnosti – ostré smysly, hravý duch, cit 

pro oddanost, zvídavost, vytrvalost a sílu, odolnost a statečnost“ (Estés, 1999: 16, 22).  

 Když byla Dora plnoletá a opustila internát, rozhodla se, že se začne věnovat 

etnografii svého rodného kraje a zjistí co nejvíce pravdy o tom, kým byla její teta Surmena, 

její matka Irena a další ženy ze Žítkové.  Chtěla se dozvědět více o svém původu a svých 

kořenech a chtěla také, aby po bohyních něco zbylo. Jejím prvním krokem bylo sepsání 

diplomové práce na toto téma. Pak začala pracovat v Ústavu pro etnografii a folkloristiku 

v Brně, protože tak byla také blízko svému bratru Jakoubkovi. Postupem času se rozhodla, 

že svou práci rozšíří, a tak trávila všední dny v archivech a o víkendech brala Jakoubka 

domů na Žítkovou. Zlom v její práci nastal, když jí kolegyně řekla, že ve zveřejněných 

seznamech StB objevila jméno její tety Surmeny. Ačkoli si Dora do té doby myslela, 

že propátrala všechny dostupné prameny, objevila se před ní nová možnost, jak 

se o bohyních a své rodině dozvědět zase něco nového a jak rehabilitovat nejen činnost 

Surmeny, ale i všech žítkovských bohyní. Proto začala znovu studovat jejich historii, opět 

navštěvovala známá místa a promlouvala s obyvateli Kopanic (zašla také za Irmou 

Gabrhelovou, která Surmenu velmi dobře znala) a navíc mohla své dosavadní znalosti 

obohatit o poznatky ze Surmenina svazku. Od této chvíle se retrospektivně začíná odvíjet 

příběh, který bude v této práci podroben genderové analýze.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                         
„genderovou diskriminaci s dalšími společenskými kategoriemi jako je rasa, etnická příslušnost, sexuální 

orientace, společenská třída a sociální postavení, věk, náboženské vyznání, apod“ (Sokolová, 2004: 207). 

39
 Doru podle mého názoru vystihuje pojem „toulavá“, který ji provází od internátních dob, kdy často utíkala 

domů na Žítkovou, kde se nějakou dobu ukrývala v jejich chalupě nebo se potloukala po okolí. Později, když 

už byla dospělá, se také ráda procházela po Kopanicích a čerpala sílu a inspiraci z okolní přírody.  
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3 Teoreticko-metodologická východiska 
 

Být bohyní je jedna z forem existence –  

ženy se zkrátka dělí na tetky z pošty nebo jednoty, 

na dojičky a krmičky z JZD, a na ty, 

co se živí jako bohyně. 

(Tučková, 2012: 17) 

 

 

3.1 Ženské postavy románu z pohledu feministické literární kritiky  

 

  
 Feministická literární teorie a kritika se začala vyvíjet koncem 60. let minulého 

století a stala se tak prvním oborem, ve kterém došlo k rozvoji feministického bádání. 

Pokud jde o tento obor, je třeba si uvědomit, že nevychází z jednotného přístupu, ale z řady 

několika různých metod a zabývá se mnoha náměty. Mezi zkoumaná témata patří 

například problematika zobrazování ženských hrdinek v dílech spisovatelek a zejména 

spisovatelů, hodnocení literárního žánru psaného ženami nebo otázka absence 

či nedostatečného zastoupení ženských autorek (potažmo ženských kritiček) v literárním 

kánonu.
40

 Jak píší Wellek a Warren: „Dalším způsobem, jak definovat literaturu, je omezit 

ji na význačné knihy, které bez ohledu na svůj předmět jsou význačné díky své literární 

podobě či výrazu“ (Wellek, Warren, 1996: 26). Kánon tedy významně přispívá 

k udržování estetických a etických hodnot a tím pádem se také pojí „se vzděláním 

a vydáváním knih“ (Morris, 2000: 17). Dochází k tomu, že literatura je 

institucionalizovaná a texty, které jsou do kánonu zařazené, se stávají součástí školních 

osnov nebo předmětem univerzitních studií a slouží jako dokonalá a nezpochybnitelná 

svědectví dané doby. 

 Feministické badatelky a badatelé se proto pozastavují nad tím, pro koho a jak byl 

kánon vytvořen, co znamenají tradiční interpretace textů, jak mužští autoři znázorňují 

                                                             
40

 Kánonem je nazýván souhrn textů, jimž je kulturně připisována vysoká estetická kvalita a „pravdivost“ 

(Morris, 2000: 211). Tato díla jsou v rámci určité kultury považována za nejvýznamnější a představují 

součást kulturního literárního dědictví.  
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ženské hrdinky a snaží se hledat ženskou literární tradici. Analyzují a definují mocenské 

pozice, „ze kterých vycházely autoritativní literární interpretace, skladba literárního 

kánonu, ediční plány nakladatelství či hodnotové zařazení literárních žánrů“ (Oates-

Indruchová, 2007: 19). Toto téma dále rozvíjí ve své práci Pam Morris, podle které 

literatura pomáhá lidem pochopit mnohé zkušenosti napříč historií a přispívá k lepšímu 

objasnění společenské reality. Domnívá se, že „literární díla nám proto mohou podstatným 

způsobem přiblížit, jak společnost funguje v neprospěch žen“ (Morris, 2000: 17).  

 Tuto skutečnost popsala Tučková i v Žítkovských bohyních, které neměly 

jednoduchý život v žádné historické etapě našich dějin – nejprve je pronásledovala církev, 

potom nacisté a nakonec komunisté. Jako ženy se totiž vymykaly tradičnímu pojetí, i když 

provozovaly tzv. bílou magii
41

 a společnost je zejména v období komunistického režimu 

považovala za čarodějnice, které je třeba ovládnout a podřídit společenským zákonům. 

Svým působením nabourávaly autoritu patriarchální společnosti, které naháněly strach 

a úzkost, protože představovaly alternativní ženskou moc.
42

 Byly neuchopitelné 

a nepoddajné, tudíž byly považovány za dvojnásobně obávané. Svět se tedy na bohyně 

díval jako zrůdné ženy, které jsou nositelkami zla a zkázy,
43

 protože svými schopnostmi 

podrývají androcentrický diskurs a narušují patriarchální normy. Prezentaci démonických 

žen ohrožujících muže se věnuje například Morris při interpretaci básně Edmunda 

Spensera Královna víl.
44

 Autorka zde předkládá tezi, že ženy v této básni zobrazují 

ženskou sexualitu, kterou muži nemají pod kontrolou, a tak ji považují za jistý způsob 

černé magie – „Pro dobrodružné hrdiny Spenserova díla nabývá nebezpečí a zrada vždy 

                                                             
41

 Magie se tradičně rozděluje na černou a bílou, podle toho, jaký je záměr rituálu a s jakými silami 

se pracuje. Otázka etiky v magii je velice zapeklitá a neexistuje na ni jednoznačná odpověď. Pro některé je 

bílou magií pouze léčitelství, další připouštějí zhoubná kouzla v sebeobraně. Více na 

http://www.carovnezrcadlo.cz [cit. 2014-03-21]   

42
 Bohyně byly považovány za mocné představitelky posvátna, protože pomocí bylin dokázaly léčit nemoci, 

plodnost, zaříkávaly počasí nebo pomáhaly dívkám získat srdce vyhlédnutého mládence. To vše bylo 

zejména v 70. a 80. letech 20. století, kdy se příběh odehrává, považováno za podivné a iracionální.  

43
 Na toto označení upozorňovaly Sandra Gilbert a Susan Gubar ve své studii The Madwoman in the Attic 

(1979) při analýze díla Edmunda Spensera Královna víl.  

44
 Královna víl je nedokončený alegorický epos opěvující královnu Alžbětu I. 



26 

 

ženské podoby“ (tamtéž: 29). Proto zde autor neváhá legitimizovat „mužské“ násilí vůči 

královně víl (i dalším ženským postavám), aby omezil potencionální zdroj ženské moci. 

 V literatuře „žena často představuje jinakost, a je proto ztělesněním všeho, po čem 

toužíme a čeho se obáváme, všeho, co je tajemné, magické, neomezené a co je nutno 

ovládnout a podrobit si“ (Morris, 2000: 32). Proto se zejména mužští autoři snažili o to, 

aby vyobrazovali ženy tímto způsobem a v reálném životě si je na základě této imaginace 

snáze podrobovali. Z tohoto důvodu feministické literární kritičky apelují na ženské 

spisovatelky a čtenářky, aby si definovaly vlastní politickou pozici, protože feministický 

(ženský) přístup k literatuře vždy zohledňuje politické stanovisko. 

 

 

3.1.1 Ženské psaní a gynokritika  

 

 Zde je na místě zabývat se tzv. ženským psaním (l´écriture féminine), protože 

autorkou analyzovaného románu je žena. V tomto novém přístupu k psaní textu spatřovaly 

možné východisko francouzské feministky jako Luce Irigary, Heléne Cixous a částečně 

i Julia Kristeva.
45

 Koncept ženského psaní „svou formou i obsahem subvertuje konvence, 

na nichž je postavena západní narace
46

 – psaní je jak po formální, tak po obsahové stránce 

protestem, politickým aktem revoltujícím proti stávajícím diskursivním praktikám 

a vyznačuje se dále hojností jazyka, tvůrčí štědrostí, nestřídmou hravostí, mnohočetností 

významů, neologismy, fragmentárností syntaxe, heterogenitou a důrazem na prožitek 

z textu“ (Morris, 2000; Showalter, 1985 in Kynčlová, 2009: 34). 

 I když je ženské psaní jako teoretický koncept mnohdy kritizováno za určitý typ 

esencialismu, protože povzbuzuje ženy, aby v textu zachytily samy sebe, svou sexualitu a 

identitu (Morris, 2000: 139), je tato kritika platná pouze tehdy, pokud se opírá o biologický 

determinismus. „Je třeba vzít v úvahu, že ženství nebylo zkonstruováno jako teoretická 

kategorie, a že ve stávajícím kulturním paradigmatu žena „není“, a proto je třeba ji teprve 

                                                             
45

 V českém kontextu se ženským psaním zabývá například Miroslav Petříček nebo Jan Matonoha. 

46
 Ženské psaní využívá specifickou formou přesvědčení, že vnímání žen je v západní kultuře redukováno 

především na jejich fyzické tělo – jsou pannami, prostitutkami, manželkami svých mužů, sexuálními objekty. 

Cixous proto ve svém nejvýznamnějším díle Smích medúzy, (1995), pracuje s fyzickým tělem jako 

s důležitou složkou ženské identity a tvůrčím nástrojem a uvádí, že žena by měla nechat psát svoje tělo. 
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„napsat“, uchopit, zformovat a zformulovat jako projekt, který by stál vně pravidel 

systému logocentrického diskursu“ (Matonoha, 2007: 370). Z výše uvedeného tedy 

vyplývá, že skrze ženské psaní nemusí nezbytně vznikat pouze texty psané ženami, ale jde 

opět o postoj, s jakým bude autorka nebo autor k textu přistupovat. 

 Další z pohledů na problematiku ženského psaní je koncept gynokritiky, 

který v souvislosti s literaturou psanou ženami zavedla Elaine Showalter.
47

 Úkolem 

gynokritiky je analýza ženy-spisovatelky v sociálním, kulturním a ideologickém kontextu, 

ve kterém autorka tvořila nebo tvoří. Jinými slovy jde o pochopení lokace a pozicionality 

autorky (nebo autora) v souvislosti s vytvářením textu. Showalter rozlišuje tři vývojové 

fáze příznačné pro ženské psaní,
48

 přičemž v praxi není tak jednoduché je rozlišit, protože 

nejsou založeny pouze na historickém aspektu. Ačkoli pro třetí fázi bylo historickým 

mezníkem získání volebního práva žen v roce 1920 a podle Showalter „nešlo ani o smíření, 

ani o protest, ale o vnímání zkušenosti žen jako autonomního vnímání“ (Indruchová, 1995: 

92). Nicméně autorky se i dnes vrací do první či druhé fáze, a proto je obtížné je do některé 

z fází jednoznačně přiřadit. 

 Pokud jde o knihu Žítkovské bohyně, zařadila bych ji také na pomezí dvou etap, 

protože ji vnímám jako kombinaci druhého a třetího období, kdy reprezentuje protest proti 

převládajícím postojům k postavám bohyní z hlediska patriarchálního řádu spojený 

s navrácením se k ženskému nitru a podstatě. Toto spojení je patrné zejména v souvislosti 

s vědou, která postupně objasňuje dříve zdánlivě nevysvětlitelné jevy a nevyléčitelné 

nemoci, a magickými praktikami, které se pojily s procesem bohování. Ačkoli byli 

obyvatelé Kopanic považováni převážně za negramotné a nevzdělané občany, bohyně 

oplývaly širokou škálou vědomostí sahajících od znalostí přírody a lidského těla až po 

                                                             
47

 Elaine Showalter (*1941) je představitelkou anglo-americké feministické literární kritiky přelomu 70. a 80. 

let minulého století. Jedná se především o oblast kritiky, kdy jde o vytvoření vlastních, tedy ženských kritérií 

pro hodnocení literatury psané ženami a o nový pohled na ženské vnímání skutečnosti bez vyloučení 

subjektivity. 

48
 První je tzv. femininní fáze (druhá polovina 19. století), která je typická napodobováním mužské tradice 

a identifikováním se s estetickými standardy společenských rolí žen a mužů. Druhá fáze se nazývá 

feministická (přelom 19. a 20. století), protože je obdobím protestu, jímž se spisovatelky distancují 

od patriarchálních norem tradiční literatury a usilují o uměleckou nezávislost. Třetí je tzv. ženská fáze 

(od roku 1920 doposud), kdy se tvorba obrací k vlastnímu nitru a podstatě a navíc se emancipuje od potřeby 

vymezovat se proti většinové tj. patriarchální tradici. 
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schopnosti, které si nedokázala vysvětlit ani Dora, která byla přímou svědkyní (mnohdy 

nepozorovanou) Surmenina umění. Tučková na postavě hlavní hrdinky vyjadřuje vlastní 

vnímání a postoj k fenoménu bohování a nutí čtenářky a čtenáře zamyslet se nad jeho 

významem a silou. Autorka také propojila svůj osobní zájem o historii s tajemstvím, které 

je částečně s žítkovskými ženami spojeno a velmi chytře, napínavě a pro mnohé jistě 

uvěřitelně sjednotila fikci s realitou, což je na celém románu do značné míry fascinující. 

 Autorčino připodobnění se k hlavní hrdince lze nalézt i v obdobně prožitém dětství, 

jelikož i otec Kateřiny Tučkové byl alkoholik.
49

 Jak sama uvedla v rozhovoru pro Ona 

Dnes „svého biologického otce si pamatuji jen jako opilce a násilníka, který pronásledoval 

a napadal celou rodinu…Třeba celá první kapitola v knize o bohyních je jedna z mých 

nejranějších vzpomínek – otec, sekera a to, co s ní uměl udělat“ (Tučková in Komůrková, 

2012: 12). Rodiče Tučkové se později rozvedli, a když se v mládí pokusila svůj vztah 

s otcem obnovit, zjistila, že se zabil – což je opět detail, který se objevuje v románu, 

kdy se Dořin otec po propuštění z vězení oběsí.
50

 Tučková stejně jako Cixous tematizuje 

svou vlastní zkušenost a obratným způsobem ji komponuje do románu – „Poslouchám, 

co rezonuje ve mně. O tom pak píšu. Psaní mi splývá se životem“ (Tučková, 2014: 77). 

 Koncept zkušenosti je zde klíčový a funguje přesně tak, jako ho ve své kritické 

eseji představila americká historička a teoretička Joan Scott,
51

 tedy jako „událost 

odehrávající se v jazyce.“ Zkušenost je podle Scott definována jako autentický a pravdivý 

prožitek, nezatížený žádnými teoretickými koncepty a nacházející se jakoby mimo diskurs, 

kdy jazyk je nástrojem konstituujícím významy, které při výpovědi o nějaké události (tedy 

zkušenosti) upotřebujeme – v literatuře jsou to například metafory, opozita nebo záměrné 

vynechávání. Tyto významy pak fungují jako reprezentace dané zkušenosti, čímž současně 

vymezují prostor pro to, co bude za zkušenost považováno či nikoliv. Scott dále uvádí, 

že zkušenost nelze brát pouze jako autentickou skutečnost, ale je třeba ptát se, jakou roli 

mají například mechanismy moci,
52

 které ji formovaly. Zkušenost tedy nelze chápat jako 

                                                             
49

 Viz kapitola 2. 2 Biografický kontext příběhu 

50
 Více v kapitole 4. 1. 6 Matyáš Ides  

51
 Jedná se o esej The Evidence of Experience (důkaz zkušenosti) z roku 1991, kde se Scott zamýšlí nad tím, 

jakým způsobem je v různých kontextech (především v historickém kontextu) a u různých myslitelek 

a myslitelů uvažováno a pracováno s tématem zkušenosti. 

52
 Více v kapitole 3. 4 Vztahy mezi postavami románu v rámci genderového řádu  
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odpověď, ale je třeba pojmout ji jako otázku pátrající například po fungování mocenských 

mechanismů v rámci určité kultury a společnosti.
53

 Jako příklad lze uvést víru Kopaničářů 

v moc Josifčenina proroctví
54

 – Lidská víra, víra v cokoliv, ale silná a neotřesitelná víra je 

strašlivě mocná (Tučková, 2012: 367). 

 V této kapitole je třeba ještě krátce pojednat o konceptu vzdorného a pečlivého 

čtení, o kterém se zmiňuji na začátku této diplomové práce a který do feministické literární 

kritiky zavedla Fetterley. Podle ní jsou zejména čtenářky často nuceny zatratit ženskou 

hrdinku, i když se s ní vnitřně ztotožňují a mají pochopení pro její jednání. Kdyby byly 

Žítkovské bohyně napsány jako androcentrický projekt korelující s patriarchální ideologií, 

byla by postava Dory chápána genderově stereotypním způsobem, kdy plní svou pasivní 

úlohu a je pouhým objektem, který dějem téměř vůbec neposouvá – protože od dětství 

musela čelit vnějším ranám a nepříznivému osudu, který vždy nějakým způsobem 

přetrpěla.
55

 Fakt, že autorkou knihy je žena, poukazuje na jedné straně na to, že v případě 

Dory také nevědomě
56

 přistoupila na mužské zobrazování literárních hrdinek. Postava 

Dory patří mezi nejuzavřenější hrdinky, se kterými jsem se během čtení knih setkala. 

Působí, jako by k sobě čtenářky a čtenáře vůbec nechtěla pustit. Je uzavřená ve světě 

výzkumů, aniž by prožívala jakoukoliv radost. Děj se tedy odehrává spíše prostřednictvím 

událostí než díky postavě hlavní hrdinky / vypravěčky. Na druhou stranu Dořino usilovné 

pátrání po minulosti pomáhá čtenářkám a čtenářům postupně pronikat do děje románu 

                                                             
53

 Konceptem zkušenosti se zabývají také Carol Gilligan nebo Gayle Letherby. 

54
 O tomto tématu více v kapitole 4. 1. 4 Bohyně/čarodějnice a motiv kletby 

 

55
 Viz například anzjelováním pro Surmenu, možností navštěvovat antikvariát pana Oštěpky během pobytu 

v internátu nebo pozdějšími pravidelnými víkendy s postiženým bratrem Jakoubkem.  

56
 Těžiště literární tvorby Kateřiny Tučkové spočívá v příbězích několika pozoruhodných žen, viz její román 

Vyhnání Gerty Schnirch o odsunu brněnských Němců nebo osudy žítkovských bohyní. V současné době 

sbírá materiál k nové knize, která bude opět zaměřena na ženskou tématiku. Autorka se tedy evidentně 

zaměřuje na ženské postavy, ale občas ve své tvorbě přejímá mužský pohled. 
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a pochopit spletité osudy její rodiny. Během čtení se pak setkávají s dalšími ženskými 

hrdinkami, které byly plné života a odhodlání.
57

 

 Styl, jakým Tučková napsala román Žítkovské bohyně, lze považovat za výše 

zmíněné ženské psaní, protože rovněž nesouvisí s mainstreamovým literárním proudem, 

který ženské postavy upozaďuje, zkresluje jejich charaktery, které jsou buď neskonale 

ctnostné, nebo neskonale zrůdné. Proto se v dílech některých uznávaných autorů opakují 

„misogynní zobrazení žen jako běhen anebo panen, frigidních žen anebo nymfomanek, 

či cudných anebo prostopášných žen“ (Morris, 2000: 28).
58

 Pro feministické psaní (i čtení) 

se tedy postava autorky nebo autora textu jeví jako zásadní, což například odporuje 

strukturalistickému pojetí, v němž se pozornost soustřeďuje na samotný text a „autor 

je mrtev.“
59

 Nicméně tento koncept je pro feministickou literární vědu problematický, 

protože skrze osobu autorky nebo autora a jejich lokaci či pozicionalitu lze odkrýt hlubší 

struktury díla, které by na čistě jazykové úrovni nemusely být patrné. Žítkovské bohyně by 

tak bylo možné bez znalosti kontextu a osoby autorky číst například jako dílo přitakávající 

popisu moravských Kopanic jako regionu s nejvyšším stupněm alkoholismu 

a negramotnosti na našem území a samotné bohyně by čtenářstvo mohlo vnímat jako osoby 

s nepřátelským postojem k socialistickému zřízení (Tučková, 2012: 156). Naopak pokud 

budeme knihu číst s ohledem na osobu autorky a její zázemí, umožní nám to číst ji jako 

dílo, které je k výše zmíněným postojům velmi kritické. Jejím úkolem, říkala si, je nalézt 

                                                             
57

 Viz například Prolog a kapitola Surmena, kdy se Dory a Jakoubka ujme teta Surmena a pomáhá jim 

zapomenout na matčinu násilnou smrt nebo kapitola Irma Gabrhelová, kde je vylíčeno, jak Surmena 

a Struhárka léčily a ukrývaly amerického letce. 

58
 Na tuto problematiku upozornila ve svém díle Kate Millett, která v knize Sexuální politika (1970) 

podrobila rozboru literární díla Davida Herberta Lawrence, Henryho Millera nebo Normana Mailera. 

Na příkladech několika vědních disciplín (pedagogika, sociologie, psychologie, antropologie nebo biologie) 

ukázala, že ideologie patriarchátu je všudypřítomná a je udržována zejména prostřednictvím mužské 

dominance v sexuálních vztazích. 

59
 Smrt autora je konceptem francouzského literárního kritika, teoretika a filozofa Rolanda Barthese (1915-

1980), který poprvé zveřejnil ve stejnojmenné eseji v časopise Aspen. Tímto článkem přispěl k zaměření 

teoretiků na osobu čtenářky a čtenáře textu a odmítl tak interpretaci obsahu jako díla jediné a jedinečné osoby 

– autorky, autora. Místo toho uvádí, že čtenářka a čtenář jsou pro pochopení díla mnohem důležitější. „Autor 

musí zemřít, aby se mohl zrodit čtenář“ (Barthes, 1977: 148). Podobně se k této problematice vyjadřuje také 

Michel Foucault ve svém textu Co je to autor? (1969). 
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osudy všech žen z jejich rodu, vydobýt jejich příběhy z temna minulosti, a hlavně zpravit 

svět o jejich neobyčejném umění, které se jejich nepřátelé po věky snažili vymazat z tváře 

Kopanic (Tučková, 2012: 118). Zkušenost se vzdorným čtením je tedy klíčová a rovněž se 

pojí s otázkou moci, kdy moc hraje v oblasti politiky literatury důležitou roli. To, že ženy 

bývají z této oblasti vyloučeny, představuje specifickou formu bezmoci, protože ženám 

byla zpočátku
60

 ukradena moc pojmenování a jejich zkušenost nebyla brána v potaz.
61

  

 

3.1.2 Koncept a pojetí genderu postav románu 

 

 Tato práce se zaměřuje na genderovou analýzu knihy Žítkovské bohyně, a proto 

je nezbytné věnovat jednu z podkapitol také genderovému konceptu. Interpretace 

literárních děl psaných ženami nejsou z hlediska genderové analýzy ničím novým, 

ale v českém prostředí jich stále mnoho nenajdeme.
62

 Autorce knihy jsem se již věnovala 

v předchozích kapitolách, a proto se nyní zaměřím na postavy románu, které budu více 

rozebírat v empirické části této práce. Při analýze postav žítkovských bohyní lze využít 

různé metody a je třeba mít na paměti, že kategorie genderu je v tomto smyslu pluralitní, 

protože nevychází pouze z jedné feministické teorie. Důvodem je to, že neexistuje pouze 

jediný koherentní feminismus, ale těchto směrů je z historického, kulturního a sociálního 
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 Ženám bylo kromě volebního práva upíráno také právo podílet se na veřejných záležitostech, vlastnit 

majetek, vzdělávat se a mít stejné možnosti osobního růstu, jako měli muži. „Pokud byly vzdělávány 

i ženy…, dělo se tak doma a získané vzdělání bylo ve srovnání se vzděláním mužským výrazně omezené. 

Ženy se vzdělávaly v hudbě, seznamovaly se s ukázkami z literatury a učily se cizímu jazyku“ (Renzetti, 

Curran, 2003: 125). Boj o výše zmíněná práva byl určitou osou první vlny feminismu a to, že ženy nejsou 

téměř zastoupené v literárním kánonu, je výsledkem nastavení společnosti, kterou představitelky 

a představitelé první vlny kritizovali.  

61
 Této problematice se věnuje také Judith Lowder Newton, která ve svém teoretickém přístupu rozlišuje moc 

a vliv žen. Analyzuje především literaturu 19. století (například knihy Evelina, Pýcha a předsudek, Villette 

nebo Červený mlýn), kdy na jednu stranu staví vliv jako schopnost přesvědčit v kontrastu s aktivně 

vykonávanou mocí na straně druhé. Podle Newton jsou tedy ženy schopné využívat svůj vliv za předpokladu, 

že se vzdají touhy po moci a kontrole. Jejich vliv je často nepozorovatelný, nicméně je velmi silný. Moc jako 

taková je až druhotnou záležitostí.  

62
 Touto problematikou se v Čechách zabývá například Jan Matonoha ve své publikaci Česká literatura 

v perspektivách genderu, 2010. 
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hlediska mnoho
63

 a všechny mají svá specifika, která si mnohdy značně odporují, a tudíž 

přistupují velmi odlišně také k pojmu gender a aplikují ho rozdílně. Pro literaturu je tedy 

důležité pojímat gender z hlediska různých konceptů rodovosti.
64

  

 Ve smyslu většinového feministického pohledu vycházejícího z tzv. třetí vlny
65

 

je pojem gender chápán jako sociální konstrukt a označuje kulturně a sociálně vytvořené 

rozdíly mezi ženami a muži v různých společnostech. Zásadní otázkou v případě postav 

žítkovských bohyní je ta, do jaké míry jsou jejich znalosti a umění provázané s životem 

na Kopanicích, kde hornatou krajinu porůstají lesy plné karpatských buků a dubů…, kde 

jsou stráně s loukami, na nichž se v létě blyští vzácné orchideje, vstavače a sasanky, a mezi 

nimi shora dolů kloužou úzká obdělaná políčka s chalupami tisknoucími se k zemi 

(Tučková, 2012: 106). Toto pojetí totiž odkazuje na klasickou schematickou dichotomii 

spojující ženu s přírodou a muže s kulturou, na kterou ve své stati Má se žena k muži jako 

příroda ke kultuře? upozornila Sherry Ortner.
66

 Tento názor potvrzuje  esencialistický 

přístup, který na rozdíl od konstruktivistického pojetí analyzuje gender z biologického 

hlediska a vychází z biologicky determinovaných predispozic – tj. předpokládá danou 

a neměnnou podstatu, a zakládá se na přesvědčení, že rozdíly mezi ženami a muži jsou 

především vrozené. „Gender je něco jako mateřský jazyk; neexistuje před narozením, 
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 Z výše uvedených hledisek rozlišujeme několik proudů feminismu, např.: liberální, marxistický, radikální, 

liberalistický, ekofeminismus, apod. 

64
 Pohled na gender jako na sociální a kulturní konstrukt v protikladu k pohlaví jako biologické danosti se 

v 90. letech minulého století posunul k „pojetí vzájemného prolínání těchto kategorií navíc obohacených 

o koncept o teorii performativity, tedy neustálého (znovu)vytváření genderových identit. Klasickým dílem je 

v tomto ohledu Gender Trouble od Judith Butler (1990)“ – (Knotková-Čapková a kol., 2010: 8). 

65
 Viz kapitola 2.3 Zkoumání příběhu z pohledu vnějších kontextů 

66
 V době jejího vydání se jednalo o průkopnickou práci feministické antropologie zabývající se tématem 

druhořadosti ženy vyplývající z jejího spojení s přírodou, která je vzhledem ke kultuře v západním světě 

považována za podřadnou. Muž je naopak symbolem kultury a civilizace, jež přírodu ovládá. Kategorie 

příroda a kultura jsou samozřejmě pouze pojmové a v reálném světě mezi nimi není žádná hranice. Má se ale 

za to, že kultura na jistém stupni vědomí prosazuje sebe samu, čímž je přírodě nadřazená. „Ortner tak 

poukázala na paralelu mezi ženou a přírodou na jedné straně a mužem a kulturou, která přírodu ovládá, 

na straně druhé se všemi důsledky, které pro to společnost má. Dá se říci, že tato práce je snahou ukázat, jak 

jednoduše se ženská podřízenost zapsala do povědomí společnosti jako něco naprosto samozřejmého 

a univerzálního“ (Křížková, 2001: 9). [cit. 2014-05-29]   
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nicméně je mozku vtištěn během raného dětství a nikdy už nezmizí. Děti se učí mluvit jako 

muži nebo ženy stejným způsobem, jakým se učí mluvit anglicky nebo francouzsky“ 

(Eugenides, 2009: 397). 

 Pro některé společnosti je biologické pohlaví základní a určující kritérium, kterým 

se od sebe ženy a muži liší. S podobným tvrzením přichází i Pierre Bourdieu, podle 

kterého se „biologický rozdíl mezi pohlavími, mezi mužským a ženským tělem, a hlavně 

anatomický rozdíl mezi pohlavními orgány, může jevit jako přirozený důvod sociálního 

rozlišování mezi rody“ (Bourdieu, 2000: 13; zvýraznění v originále). V románu Žítkovské 

bohyně se setkáváme s tím, že se jednalo o ženy, které své veškeré vědomosti a poznatky 

získaly od svých matek a babiček učením předávaným z generace na generaci
67

 i po 

několik století. Román zde nepřipouští, že by se bohování věnovali také muži,
68

 takže tato 

činnost je zde záležitostí čistě ženskou a proto má určité rysy esencialismu. Bohování 

je v tomto případě možné vztáhnout ke kultu Velké bohyně, která je na jedné straně 

dárkyní života, a na straně druhé přináší smrt – základní charakteristikou této bohyně je její 

ambivalentní charakter. To znamená, že v sobě zahrnuje jak pozitivní magickou autoritu 

ženství, dobrotu a péči, plodnost a znovuzrození nebo pomoc, tak také to, co je tajné, 

skryté, temné a co budí strach (Jung, 1997).
69

 Stejnou moc měly i některé z bohyní 

                                                             
67

 Toto předávání učení z generace na generaci vychází z cyklického pojetí času, které je typické pro 

literaturu psanou ženami, jak o tom hovoří například Kristeva, podle které máme tendence přiřazovat lineární 

čas maskulinitě a cyklický zase femininně. Uvedené tvrzení souvisí i s jejím historickým členěním na dobu 

ledovou, matriarchát a patriarchát. 

68
 Jak jsem již zmínila v kapitole 2.2 v knize Jiřího Jilíka se hovoří i o mužích, kteří se bohování věnovali – 

„Bartoš zná také zvláštní druh věštců-zaříkačů, jimž říkají „božec“ a „bohoň.“ Božec takový zaklíná vředy 

a nátchy, odvádí kroupy z polí na hory…Vizovický Eduard Peck připomíná i jména čtyř takových „božců“ – 

Machalu ze Slopného, Mandalu z Vidče, Jana Zeťového z Bystřičky a pasekáře Bednáříka, který žil 

na pomezí katastrů obou výše uvedených obcí.“ (Jilík, 2013: 27) Na Žítkové se ale bohování věnovaly podle 

záznamů pouze ženy.  

69
 Podobným zosobněním Velké bohyně je také postava baby Jagy, která není jen zlá, ale učí hrdinky 

a hrdiny moudrosti a pravdě. Takto ji vnímá také Estés, která ji nazývá divokou čarodějnicí učící Vasilisu 

intuici a samostatnosti. „A Vasilisa tam stojí a přijímá tuto božskost divoké Matky, moudrost, bradavice 

a vůbec všechno. Jednou z nejpozoruhodnějších skutečností o babě Jaze v tomto příběhu je to, že i když 

vyhrožuje, je spravedlivá. Pokud si Vasilisa dokáže udržet respekt, neublíží jí. Respekt tváří v tvář obrovské 

moci je důležitá lekce. Žena musí být schopna moci čelit, protože nakonec nějaká část této moci připadne jí“ 

(Estés, 1995: 86). 
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v románu, ale pouze Surmena je dokázala využít tak, aby nikomu neublížila a temnou sílu 

svého bohování používala jen zřídka, pokud chtěla pomoci zahnat zlé duchy.
70

  

 O podobné ambivalenci či duálním charakteru hovoří také Estés v souvislosti 

s druhým já, které má podle ní každá žena – „Přehlédne-li někdo dvojí povahu ženy 

a hodnotí ji jenom podle skutečnosti, čeká na něj velké překvapení, protože když 

se nespoutaná povaha ženy vynoří z hlubin a začne se projevovat, má žena často zájmy, 

pocity a myšlenky velmi rozdílné od těch, které vyjadřovala předtím“ (Estés, 1995: 115). 

Estés toto druhé já popisuje jako starou ženu, jež žije na skrytém místě v duši každého – 

ženy i muže. „Říká se jí mnoha jmény: La Huesera – Kostra, La Trapera – Vetešnice a La 

Loba – Vlčí žena“ (tamtéž: 35; zvýraznění v originále). Toto tvrzení nicméně rovněž 

reflektuje esencialistický přístup k problematice genderu, který vychází z předpokladu, že 

pohlavní identita je vrozená, přímo odvislá od těla. Při hledání možností pro emancipaci 

ženy pak logicky vidí cestu ve zdůrazňování ženských témat jako je příroda, materialita, 

tělesnost a potažmo mateřství (oproti mužské racionalitě). Přirovnání ženy k vlku je 

v případě Estés na místě, protože tím poukazuje na to, jak z naší společnosti postupně mizí 

divokost a nespoutanost. Na druhou stranu tím ale ženu přirovnává k přírodě, s čímž se 

pojí nejedna feministická kritika. Proto se i já ve své práci snažím pracovat s  knihou Estés 

v kritické reflexi a tento víceméně esencialistický text využívám jako nástroj k pochopení 

analyzovaného díla a pojetí archetypů, které se vztahují k postavám v knize a které budu 

dále zmiňovat. 

 Dalším z možných řešení, jak s esencialistickým pojetím pracovat, lze nalézt 

v teorii strategického esencialismu feministické autorky Gayatri Chakravorty Spivak, která 

svou práci zaměřila především na postkoloniální teorie. Podle ní jsou často esencialistické 

pozice nezbytné, jestliže slouží k dosažení konkrétních politických (a v tomto případě 

feministických) cílů. Je ovšem nezbytné, aby takové pozice byly reflektované, protože jen 

tak je lze označit jako strategické. (Spivak, 1993)
71

 Domnívám se, že z výše popsaných 

důvodů je možné, pracovat s bohováním v románu jako s něčím, co je zde charakteristické 
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 Viz kapitola Josefína Mahdalová In Žítkovské bohyně s. 265-267. A dále jedna z kapitol této diplomové 

práce 4. 1. 4 Bohyně/čarodějnice a motiv kletby, kde je tento motiv hlouběji rozebírán. 

 

71
 Tento pohled ve své diplomové práci využila také Blanka Veselá (2013), která vnímá využití 

esencialistických pozic pro dosažení konkrétních feministicko-politických cílů rovněž jako nepostradatelné.  
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pouze pro ženské postavy, abychom tak lépe pochopili, co žítkovské bohyně pro oblast 

moravských Kopanic skutečně znamenaly.  

 V otázce genderu je pak nezbytné reflektovat stanovisko, které je v opozici 

k esencialistickým teoriím a tím je již zmíněný sociální konstruktivismus. Už Simone de 

Beauvoir v knize Druhé pohlaví
72

 tvrdila, že ženami a muži se nerodíme, ale stáváme 

se jimi – čili žena a muž jsou sociálními konstrukty a nikoli biologickými fakty. Jako jedna 

z prvních autorek tak začala zpochybňovat univerzalistickou představu o tom, že se člověk 

jako žena či muž narodí a že existuje nějaké esenciální, tedy přirozené a neměnné ženství 

a mužství. Mezi základní otázky, které se v dnešní době pojí s genderem, nepochybně patří 

ty, proč jsou v prakticky každé známé společnosti lidé děleni na základě pohlaví, proč 

vnímáme ženy a muže jako rozdílné bytosti nebo proč je většina společností založena 

na mužské dominanci. Nelze je však zodpovědět pouze na základě již zmíněného 

biologického determinismu, podle kterého se ženy a muži liší svými biologickými těly, 

protože jak „dokládají antropologické výzkumy, vnímání genderových rozdílů i míra 

genderové dominance se v různých kulturách dramaticky liší podle třídy, rasy, věku nebo 

sexuální orientace“ (Pavlík, 2006: 9). Pojem gender
73

 je tedy vnímán jako sociální 

konstrukt, kdy se ženou či mužem staneme v důsledku socializace a života v konkrétní 

společnosti. Jak dále píše Pavlík (2006), je gender také vztahovým konceptem, neboť 

maskulinita má smysl pouze ve vztahu k protikladu – tedy femininně, i když v mnoha 

společnostech vyjadřuje asymetrii, kdy je maskulinita chápána jako nadřazená 

a dominantní a je tedy zároveň určující normou. Gender tedy supluje mocenský vztah,
74

 

který se netýká pouze jednotlivců, ale vztahuje se na veškeré sociální vztahy mezi jedinci 
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 Francouzský originál Le deuxiéme sexe, byl vydaný v Paříži roku 1949 v nakladatelství Gallimard. V této 

práci používám české vydání z roku 1966, které přeložili Josef Kostohryz a Hana Uhlířová. Tvrzení, že „ženy 

se nerodí, ale jsou utvářeny“, dále rozvedla ve své studii Judith Butler, která pracovala s pojmy biologické 

pohlaví, genderová identita a genderová performance.  

73
 Gender je genealogický pojem, který zavedly v 70. letech 20. století feministické teoretičky. Přisuzuje 

se nejčastěji Gayle Rubin, která v roce 1975 ve své práci The Traffic in Women: Notes on the „Political 

Economy“ of Sex rozkryla systém pohlaví/gender a rozpracovala společenské mechanismy utváření genderu.  

74
 S konceptem genderu jako mocenského vztahu pracuje také americký sociolog a specialista v oboru 

genderových studií Michael Kimmel. 
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určité společnosti. Vrátím-li se zpět k literatuře a tzv. vzdornému čtení,
75

 je možné v ní 

najít „genderově nevyvážené pojetí příběhu jak ve vztahu k mužům, tak především 

ve vztahu k ženám; kromě toho jsou tyto příběhy často zrcadlením reality, jež má 

významný vliv na reprodukování genderových stereotypů“ (Kynčlová, 2009: 4). O tomto 

tématu budou dále pojednávat následující kapitoly diplomové práce. 

 

 

3.2 Přístup archetypální analýzy   

 

Kopanice jsou magickým místem na svazích 

Bílých Karpat a jen v takovém místě se 

mohlo zrodit a rozvinout svou sílu něco 

zvláštního. Bohyně. 

(Tučková, 2012: 107) 

 

 Feministická archetypální kritika se zaměřuje zejména na symbolickou rovinu 

literárního díla a soustřeďuje se na archetypální reprezentace ženství, jak je zobrazují 

především mýty nebo další literární texty. Literární rozbory dále směřují k tomu, jak 

je tradičně nahlíženo na genderově stereotypní obrazy ženství a mužství. Koncept 

archetypu čerpají některé feministické kritičky z díla Carla Gustava Junga, ale pracují 

s ním tak, aby se vyhnuly binárním opozicím a hierarchii mezi jednotlivými 

archetypálními obrazy. Jungovo dílo je tedy feministickou optikou nahlíženo jak pozitivně, 

tak kriticky.
76

 

                                                             
75

 Viz kapitola 3.1 Ženské postavy románu z pohledu feministické literární kritiky 

76
 „Pro feministickou kritiku je přijatelné Jungovo pojetí archetypů ve smyslu kulturním – jako kolektivní 

nevědomí, které je kulturně a časově proměnlivé a podmíněné; je tedy v souladu s feministickým důrazem na 

kontext. Ve smyslu genderovém však Jung archetypy pojímá v podstatě esenciálně a duálně; dichotomizuje 

je na pravzor mužství (animus) a pravzor ženství (anima)“ (Knotková-Čapková a kol., 2010: 18; zvýraznění 

v originále). 
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 Pro tuto diplomovou práci je jedním ze stěžejních textů dílo Annis Pratt
77

 

Archetypální vzorce ženského psaní z roku 1981, které je zaměřené na ženské literární 

archetypy v literatuře psané ženami. Pratt rozebírá archetypální analýzu, kterou 

v mytologických a psychologických kontextech představili zejména jako autoři Northrop 

Frye, Harold Bloom a Carl Gustav Jung.
78

 Jung definoval archetyp takto: „Archetyp je 

čistá, nefalšovaná přirozenost a je to tato přirozenost, která člověka podněcuje, aby říkal 

slova a prováděl úkony, jejichž smysl je pro něj nevědomý, a to tak nevědomý, že o něm 

ani nepřemýšlí“ (Jung, 1997: 66). Literatura ale přináší spíše archetypické obrazy, které 

jsou „konkrétními formami nebo zobrazeními archetypu ve vědomí, které nelze zaměňovat 

za archetypy jako takové“ (Sharp, 2005: 31). Podle Sharpa představují archetypické obrazy 

motivy nebo univerzální vzorce chování pocházející z kolektivního nevědomí a předkládají 

čtenářstvu obsahy náboženství, mytologických příběhů, legend a pohádek. Lidé si pak 

odnepaměti na jejich základě tvoří vlastní vzorce myšlení a chování. Literatura dále 

vztahuje archetyp ke konkrétní modelové či typologické charakteristice postav, 

modelovému vývoji příběhu nebo modelové situaci. „K archetypům však nelze přistupovat 

jako k esencím, které jsou dané, ale jako ke konstruktům, které se vytvářejí v konkrétních 

kontextech, a jsou důsledkem dominantních mocenských diskursů, jež na ně a v nich 

působí“ (Knotková-Čapková a kol., 2010: 18).  

 Archetyp je tedy vždy prvotní a vše ostatní nese jeho stopu – mytologicko-literární 

archetypy často vytvářejí předobraz sociálně koncipovaných genderových stereotypů 

a dále genderových rolí. „Archetypální analýza v perspektivě genderu může přinést 

zajímavé poznatky o tom, nakolik jsou prostřednictvím archetypů posilovány tradiční 

obrazy mužství a ženství, neboť právě z genderových archetypů se vyvíjejí genderové 

stereotypy a genderové role“ (Knotková-Čapková a kol., 2010: 19). Nicméně stereotypy 

nevznikají na základě něčí osobní zkušenosti, ale určitým způsobem ve světě existují 

a ovlivňují naše vnímání okolního světa. Lze tedy říci, že „archetypy posilují a reprodukují 

stereotypní pojetí binárních opozic ženství a mužství, takže ve svém důsledku znemožňují 
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 Kromě Annis Pratt pracují s archetypální analýzou také Pam Morris, Mircea Eliade nebo Simone de 

Beauvoir. V českém kontextu se ženským archetypům věnuje Zdeňka Kalnická a Blanka Knotková-Čapková. 

78
 Díly Frye a Blooma se ve své diplomové práci zabývá Blanka Veselá (2013), která je zmiňuje v souvislosti 

s feministickou literární kritikou, protože oba autoři se proti této disciplíně velmi opozičně vymezovali. 

Jungovo pojetí archetypů bude dále analyzováno pro potřeby této diplomové práce.  
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sociální změnu a ukotvují mocenské i symbolické hierarchie“ (Knotková-Čapková a kol., 

2011: 190).  

 Archetypy mají jako formy lidského vnímání a prožívání rozmanitých životních 

situací instinktivní základ. Zobrazují určité tendence a síly, které vnímáme jako vrozené, 

ale které nejsou vědomé. Vnější podoby a charakteristické znaky jednotlivých archetypů 

jsou proměnlivé, protože jsou z velké části projevem lidské kultury. Projekce archetypů tak 

vznikají a vyvíjejí se jako například mytologická božstva, a tudíž mají vývojový aspekt.
79

 

Jak jsem již podotkla, archetypální obrazy jsou silně ovlivněny a modifikovány společností 

a kulturou, ve které žijeme. A tento vliv pak ještě dále formuluje naše životní zkušenost, 

o které jsem se zmínila, již v souvislosti s Joan Scott. Archetyp tedy sám o sobě není 

ani dobrý, ani zlý a jeho pozitivní nebo naopak destruktivní vliv na vnímání (nejen) 

literárních postav záleží na pohledu a zkušenosti jednotlivce. Z tohoto důvodu je zřejmé, 

že je potřeba pracovat s archetypy v literatuře kriticky. 

 Problematice archetypů v literatuře se rovněž věnuje Pam Morris, která se zaměřuje 

především na analýzu ženských hrdinek, a proto je její dílo pro tuto diplomovou práci 

rovněž podstatné. Podle Morris je kladná ženská hrdinka v patriarchálním literárním 

kontextu většinou submisivní. Představuje tedy roli čisté panny, oddané manželky či 

obětavé matky, která je cituplná, obětavá a pečuje o své nejbližší.
80

 Záporným archetypem 
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 Například slovanské náboženství se skládá ze tří základních aspektů, jejichž vývoj úzce souvisel 

s procesem jejich etnogeneze, neboť se odráží v jednotlivých vrstvách panteonu i kultu, které se postupně 

ukládaly na předpokládaný indoevropský základ. Docházelo k tomu jak vlastním vývojem, tak vlivem etnik 

a kultur, jež se na jejich etnogenezi podílely nebo s nimiž přicházeli Slované do styku. Celkem se vytvořily 

tři vrstvy, z nichž se v lokálně vymezeném prostoru vyvinula ještě čtvrtá. Nejstarší vrstvu představuje 

společné baltoslovanské jádro, v němž se udržela i stará indoevropská tradice. Druhou, velmi výraznou 

vrstvu vytvořil íránský komponent, a sice v obecné náboženské terminologii včetně pojmu boha, v kultu ohně 

a slunce. Poměrně nejslaběji se projevila vrstva svědčící o kontaktech slovansko-germánských. Čtvrtá vrstva 

se vyvinula v poslední baště slovanského pohanství, v oblasti polabsko-pobaltských Slovanů a jejich božstva 

lze označit za novotvary – nové lokální formy bohů, které nemají v jiných slovanských krajích obdoby. - 

http://www.cernobili.org/Clanky/Texty/PSSS.htm  [cit. 2014-10-08]   

80
 Tato zobrazení například reflektovala Betty Friedan ve své knize Ženská mystika, 1963 (česky 2002), kde 

se zaměřila na tzv. „problém beze jména“, který představuje úzkost a nedostatek sebe-naplnění vlastní 

identity, kterým trpěly Američanky střední vrstvy v 60. letech 20. století. Mnohem dříve na stejnou 

problematiku upozornila Mary Wollstonecraft ve své práci Obhajoba ženských práv, 1792 nebo Ute Frevert 

v textu Lidská práva a povinnosti žen na konci 18. století: Měšťanský projekt. Všechny zmíněné autorky 
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je pak představa ženy jako sexuální svůdkyně,
81

 kterou naplňuje archetyp čarodějnice, 

dračice nebo bludičky, a kterou je nutno morálně odsoudit a potrestat. Morris pak dává 

do protikladu mužské archetypy, jež zahrnují takové pojmy jako je bůh, král, kněz nebo 

dobyvatel představující veskrze aktivní jedince. Obraz tzv. „pravého ženství“, který díky 

zmíněným archetypům přežívá a který dále umocňují genderové stereotypy, může být 

překonán pouze tehdy, pokud bude „definice pojmu žena rozšířena tak, aby obsáhla 

mnohem větší soubor možností a potencialit, než tomu bylo doposud“ (McRobbie, 2006: 

93). Tomuto obrazu lze také zamezit analýzou ženských a mužských literárních postav 

a zaměřit se při ní na to, do jaké míry se slučují s genderovými stereotypními představami 

a do jaké míry naplňují archetypální vzorce, což bude dále rozebráno v empirické části této 

diplomové práce. 

 Ještě než se budu podrobněji věnovat archetypální analýze Junga a Pratt, 

představím hledisko švýcarské psycholožky analytické psychologie Marie-Louise von 

Franz, která s Jungem úzce spolupracovala. Von Franz nahlížela na archetyp jako 

na „relativně uzavřený energetický systém, jehož energie probíhá všemi aspekty 

kolektivního nevědomí“ (Von Franz, 1998: 16). Jak již bylo řečeno, archetyp není statický, 

ale neustále se vyvíjí a určitým způsobem zahrnuje i ostatní obrazy a propojuje všechny 

ostatní archetypy. Proto nelze na postavy žítkovských bohyní aplikovat například pouze 

archetyp čarodějnice nebo víly, jak je popisuje Morris, nýbrž je nutné tyto archetypy 

navzájem propojit. Von Franz nepracovala s archetypy z hlediska genderové analýzy, 

přesto je její výklad archetypu sjednocujícího více obrazů pro tuto práci důležitý.  

 Protože se zabývala interpretací pohádkových příběhů, objevují se v jejím díle 

typické postavy a motivy, jako je král, hlupák, ježibaba, hrdina, drak, pomocné zvíře, 

apod., kteří dále vystupují v určitých sledech událostí a souvislostí. Je tedy možné 

předvídat, že jakmile začne hrdinovi v pohádce nebo mýtu pomáhat zvíře, bude se mu dařit 

a to i v případě, že první setkání se zvířetem nemusí proběhnout idylicky. Pokud se ale 

stane, že hrdina zvíře z nějakého důvodu usmrtí, může mu tato událost přinést do budoucna 

smůlu. Tak je to i v románu Žítkovské bohyně – jakmile Dora objeví u svého bratra bílého 

                                                                                                                                                                                         
poukazovaly na skutečnost, že ženy jsou do podřízených rolí tlačeny zejména díky společenským tradicím 

a výchově, které jim navíc vymezují jediný možný životní prostor – domácnost.  
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 Viz kapitola 3. 1 Ženské postavy románu z pohledu feministické literární kritiky 
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hádka, spatří v něm potenciální nebezpečí, a proto ho ihned zabije. (V)iděla jen útlé tělo 

plaza, který se stáčel kolem Jakoubkových rukou. A bratrovy nevědomé oči, před kterými 

ho neobratně svíral, přehazoval si ho z ruky do ruky a radoval se, když proti němu had 

dělal prudké výpady nebo sebou trhal ve snaze se z jeho trapičských rukou vyprostit 

(Tučková, 2012: 51).  

 Symbol hada má sám o sobě mnoho rozmanitých interpretací, které souvisí s jeho 

kulturním prostředím. „Přísluší zemi a božstvům země a jako takový je protipólem ptáka 

na obloze“ (Lurker, 2005: 142). V různých náboženstvích se had objevuje jako nositel 

dobra i zla, může tak symbolizovat život, prapůvodní životní sílu, posvátné vědění nebo 

posmrtný život. V západní kultuře je nejčastěji spojován se Starým zákonem, kde 

je vnímán jako svůdce, který zkazil Evu a zapříčinil její a Adamovo vyhnání z Ráje. 

„Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: 

Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? …Bůh ale ví, že jakmile pojíte 

z tohoto stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo“ (Flek, 

2009: 3). Jak uvádí Lurker, v některých afrických kulturách je zase had spojován 

s moudrostí země a je považován za moudrého a chytrého zprostředkovatele mezi nebesy, 

Zemí a podsvětím. Je třeba krátce zmínit i symboliku bílé barvy, která je barvou světla, 

čistoty a „radosti, může však také upomínat na cosi neblahého, na duchy a strašidla, 

na mrtvé a předky“ (tamtéž: 53). Had má tedy podobně jako Velká bohyně ambivalentní 

charakter a je nositelem dobra i zla. Bílý had v analyzované knize představuje symbol 

spokojené domácnosti, ale jeho smrt přináší smůlu – Tam, kde zabijí bílého hádka, 

ochránce domácnosti, se stane hrozné neštěstí! (Tučková, 2012: 52). V den, kdy Dora 

bílého hada zabila, přišlo předvolání, na jehož základě se měla Surmena dostavit 

k výslechu. K výslechu, ze kterého už se na Žítkovou nevrátila. Pro Doru nejdřív smolná 

pověra o zabití bílého hádka představovala jen další pošetilost, která naháněla 

Kopaničářům strach, jako třeba když se z lesa ozve houkání sýčka a oni se musí hned 

pokřižovat (tamtéž: 52). Dora už se dál nechtěla svazovat podobnými představami, pro 

které se o nich mluvilo jako o podivínech, kteří se místo na středisko zdravotní péče 

obracejí k Bohu, když je trápí nějaká nemoc, a doufají, že modlitbičkami se jim uleví 

(tamtéž, 53). Až teprve v době, kdy v archivech pročítala Surmenin svazek, si příhodu 

s bílým hádkem vybavila a její tíha na ni po tolika letech ztěžka dolehla. Ta hrozná 

vzpomínka na okamžik, kdy se zavřela další kapitola jejího života, okamžik, kdy jim 

Surmenin červeně vyšívaný šátek zmizel za ohybem cesty z jejich kopanice. Navždy (tamtéž, 
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61). Zabití bílého hádka pak v Dořině vzpomínce jakoby přispělo k naplnění pozdějšího 

osudu Surmeny, Dory a v podstatě i Jakoubka. Dořino realistické vidění skutečnosti se tak 

znovu prolnulo s tradičními kopaničářskými mýty.  

   

  

3.2.1 Genderové archetypy v pojetí Junga a Pratt 

 

 Podle esencialistických teorií připisují genderové stereotypy
82

 lidem vlastnosti, 

které jsou typicky ženské a typicky mužské a lze je charakterizovat jako zjednodušující 

a paušalizující popisy ženství a mužství napříč historií a kulturními společnostmi. 

Stereotyp tedy částečně funguje jako proces zjednodušování skutečnosti na základě 

redukce veškerých vlastností a charakteristik žen nebo mužů, který je rozdělí podle 

několika jednoduše rozpoznatelných a zapamatovatelných rysů. Tyto „typické“ rysy jsou 

pak na obě pohlaví silně fixovány téměř bez viditelné možnosti změny. „O takových 

stereotypech obvykle uvažujeme bipolárně – normální muž nenese žádné rysy ženskosti 

a naopak“ (Renzetti, Curran, 2003: 20). Obecně můžeme říci, že mezi „mužské“ vlastnosti 

patří například síla, odvaha, fyzická zdatnost, racionalita nebo menší míra empatie. 

Tomuto tvrzení se ale vymyká popis mužů pocházejících z rodin, ve kterých žily bohyně 

analyzovaného románu, protože to byly právě ony, kdož disponovaly obrovskou silou 

a mocí a všichni muži z jejich pokolení byli slabí či dokonce „slaboduší“. Stereotyp je 

v každé společnosti něčím, co daná kultura kolektivně vnímá a přijímá bez ohledu na to, 

zda osobní zkušenost zažitému stereotypu odporuje či ne. Proto je třeba mít na paměti, že 

stereotyp a stereotypní uvažování nejsou neměnné a je nutné pracovat s nimi kriticky. 

„Genderové stereotypy jsou předsudečné představy o tom, jací/jaké mají muži a ženy být 

a jak se mají chovat. Snaží se muže a ženy udržet v určitých rolích, které někomu 

vyhovují, ale pro mnohé jsou spíše překážkou, aby si zařídili život podle toho, jak sami 

touží, a ne podle toho, jak si to představuje okolí a společnost“ (Jarkovská, 2004: 20). 

 Jak bylo řečeno na začátku této kapitoly, jsou stereotypy a potažmo archetypy díky 

své přirozenosti, vrozenosti a kolektivnosti v určitém rozměru esencialistické. A ačkoli 

Jung částečně kritizuje předpoklady, že všichni lidé jsou stejní, a že pravdivé a platné je to, 
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 Genderovými stereotypy se v českém kontextu zabývají například Jana Cviková, Lucie Jarkovská, 

Gerlinda Šmausová nebo Irena Smetáčková. 
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co si myslí většina, sám nakonec pracuje s takovým duchovním základem, jenž je u všech 

podobný nebo shodný. Do jisté míry je jeho pojetí archetypů pro feministickou teorii 

akceptovatelné, protože tvrdí, že archetypy jsou kulturně a časově proměnlivé, což je 

v podstatě premisou konstruktivistických teorií. Na druhou stranu ale pojímá ženství 

a mužství duálně, čímž obě kategorie dichotomizuje a staví do opozice. Tímto přístupem 

pak posiluje stereotypní pojetí binárních opozic ženství a mužství a potvrzuje mocenské 

hierarchie, kdy jedno má vždy tendenci stát nad druhým – tím druhým je z genderového 

hlediska vždy to „ženské.“ Jung tedy pojímá archetypy jako esenciální a duální vzory, 

které rozděluje na pravzor ženství (anima) a pravzor mužství (animus). Neztotožňuje však 

každou biologickou ženu s animou a každého biologického muže s animem, ale vysvětluje, 

že každá lidská bytost může obsahovat obě složky. Na druhou stranu jsou zde kategorie 

archetypálního ženství a archetypálního mužství jasně dané. V tomto smyslu zdůrazňuje 

Knotková-Čapková, že „zde jde o podstatu konceptů mužství a ženství vnímaných jako 

souhrny určitých vlastností a jednání“ (Knotková-Čapková, 2010: 18), které jsou tak 

esencializovány a automaticky posuzovány jako vlastní animě nebo animovi. 

 Jung dále využíval výraz archetyp zcela záměrně, čímž odkazoval k pradávnému 

stáří nevědomých obsahů a existujících obrazů, aby tak navázal na starou linii evropského 

myšlení. Pro archaické společnosti byly archetypy často jedinou realitou, zákonem života, 

normou platící odpradávna na popud nějakého božstva, které bylo třeba v zájmu přežití 

respektovat. Na základě tohoto respektu byly vykonávány rozmanité rituály vázané 

například na uctívání konkrétních dnů, stromů nebo vody, které lze najít také v románu 

Žítkovské bohyně.
83

 Jako příklad mohu uvést návaznost na starogermánské tradice 

a uctívání čtvrtku jako dne zasvěceného bohu hromu a blesku Donarovi nebo péči o lípu či 

pramen, který vyvěrá nedaleko stavení…A rodina Mahdalových se prý o něj stará 

odjakživa, a to proto, že voda z něj je léčivá, nazývaná jako tzv. „šťastná vodička“, která 

má ve spojení s bylinami léčebné účinky (Tučková, 2012: 322). Jung tedy tvrdí, že dnešní 

vnímání archetypů je v podstatě odrazem „vrozených představ“ našich předků, které dnes 

                                                             
83

 Na podobné rituály a opakování archetypálních úkonů upozornil ve své práci také Mircea Eliade a to 

především dílem Mýtus o věčném návratu, 1993. Podle Eliadeho souvisí cyklický návrat s archetypy 

a „vychází dále z odporu tradičních společností ke konkrétnímu, historickému času a z touhy po periodických 

návratech“ (Eliade, 1993: 7).  Eliade tedy vnímá svět a jeho fungování na základě opakování mýtů a událostí, 

které jsou odrazem a stálým opakováním prvotních archetypů.  
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nacházíme především v pohádkách a mýtech. Stejně jako Von Franz považuje Jung 

za archetypy nejen osoby, ale i situace, místa, zvířata, cesty a prostředky.  

 Jung pracuje s archetypy jako s obrazy kolektivního nevědomí, které jsou vrozenou, 

děděnou a tedy přirozenou součástí každého jedince. „Archetypy jsou typické formy 

chování, které se dále projevují pozorováním a zkušeností“ (Jung, 1997: 63, 67), kterou 

mají jedinci každé společnosti zažitou a přirozeně podmíněnou. Pokud vnímáme archetyp 

jako obraz nevědomí, potvrzujeme tím jeho esencialistickou podstatu, s kterou se všichni 

rodíme, a kterou dále formujeme a produkujeme. Jung sice částečně vnímá archetypy jako 

kulturně proměnlivé
84

, nicméně obrazy ženství a mužství staví svou teorií do opozice. 

 Za dichotomizaci pohlaví kritizuje tento koncept právě Annis Pratt, jež upozorňuje 

ještě na patrnou univerzalizaci mužského principu jako obecně lidského.
85

 Tato 

univerzalizace spočívá především v používání maskulinních vzorců i na ženské postavy, 

popisy a představy. Kromě toho se postavení anima a animy jeví jako nerovnocenné 

a hierarchicky podmíněné ve prospěch mužského principu. Animus reprezentuje vědomí, 

logos, slunce, tvořivost, duchovní sílu a moc. Naproti tomu „anima není dogmatická duše, 

žádná anima rationalis, která je filosofickým pojmem, ale je přirozený archetyp, který 

uspokojivým způsobem zahrnuje všechny výpovědi nevědomí, primitivního ducha, dějin 

jazyka i náboženství“ (Jung, 1997: 93). Pratt uvádí, že Jung svým popisem nastavil 

hodnotící měřítko, protože archetyp ženské animy je u muže nazírán jako kladná 

charakteristika, kdežto mužský animus, spojený se ženskou psýché, je vnímán jako složka 

nižší kvality. 

 Pratt zaměřila svou práci na díla ženských autorek, která se podle ní mohou sice 

značně lišit, ale přesto mají jedno společné – více méně vycházejí ze tří základních 

archetypálních látek a existuje zřejmý vztah mezi jejich díly a třemi navzájem propojenými 

oblastmi mýtů. Jedná se o starověká vyprávění o Démétér a Ištar
86

 s motivem znovuzrození 

                                                             
84

 Na rozdíl od Estés, jejíž archetypy podléhají biologickému determinismu, který je také typický pro mnohé 

ekofeministické autorky.  

85
 Na zmíněnou kritiku upozornila také Simone de Beauvoir nebo Kate Millett. 

86
 Démétér byla bohyní země, všeživnou matkou a především božskou osobou, která dohlížela na růst obilí 

a rozličných plodů rostlinstva důležitých pro člověka (Murray, 1997: 57). Ištar byla z hlediska výkladu 

problematickým božstvem, protože vyjadřovala protiklady přírody – byla zároveň rodičkou, matkou, ale 

i neplodnou ženou, byla ničitelka i stvořitelka, přinášela mír i válku. 
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a pozdně středověké legendy o grálu a čarodějnictví. Analyzované látky autorka rozčlenila 

do několika skupin týkajících se lidského vývoje – díla s tématem dospívání, romány 

zabývající se vstupem do manželství a hledáním místa ve společnosti nebo díla spjatá 

s otázkami sexuality a osobní transformace. Tvrdí však, že v případě žen jako hrdinek 

románů jsou uvedené procesy obvykle narušovány diktovanými sociálními normami 

a požadavkem ženské podřízenosti, především pokud jde o ženskou sexualitu.  

 

3.2.2 Archetypální analýza Annis Pratt a dalších ženských autorek 

 

  Jak jsem zmínila, zaměřila Pratt svou archetypální analýzu především na 

obrazy žen a ženství ve třech literárních kontextech. K prvním patří Déméterovské mýty 

„symbolizující nenarušené spojení ženy s přírodou, plodnost a znovuzrození, odkazující 

k (možná mytickému) matriarchátu“ (Knotková-Čapková a kol., 2010: 22). Žena má 

v těchto mýtech jako stvořitelka nesmírnou moc a jako vládkyně je jediným archetypem 

ženské hrdinky samy o sobě, protože je nezávislá a tudíž velmi mocná. Z hlediska 

feministických teorií lze tento koncept přirovnat k pojetí spirituality podle Estés. Jeden ze 

směrů feministické spirituality obrací svůj zájem k přírodě, oživuje praktiky čarodějek 

a přiklání se k starobylé předbiblické tradici bohyní.
87

 

 Druhý typ archetypů reprezentují Artušovské příběhy o svatém grálu, kde je 

dominantní mužský hrdina a podřízená, domestikovaná žena. Pratt zde poukazuje na 

postupné zatlačování ženy do podřízené role. Archetyp svatého grálu reprezentovala 

například kouzelnice Kirké,
88

 která sice proměnila Odysseovy druhy ve vepře, ale nad ním 

neměla žádnou moc. „Odysseus přesvědčil Kirké, aby za pomoci své čarovné hůlky vrátila 

jeho prasečí posádce původní podobu, a začal plánovat večírky, při kterých oni budou 

hosty a ona hostitelkou…Jako poslušná a pečlivá ženuška pak Kirké prohlédla garderobu 

celé posádky a nařídila všem svým služebným, aby vyspravily, co se vyspravit dá, a ostatní 

vyhodily“ (Beye, 2005: 98). Pokud jde o Žítkovské bohyně, lze zmínit Irenu (Dořinu 

                                                             
87

 Tento směr patří pod tzv. ekofeminismus, což „je duchovní hnutí založené na vztahu k zemi a blížící se 

symbolice a rituálu bohyň. Kult bohyní oslavuje mnohé stránky ženské tělesnosti, zejména však ženskou 

sexualitu a plodnost. Klade se zde důraz na hojení, ekologickou rovnováhu, rovnost všech živých bytostí 

(lidských i ostatních) a na znovuzrození a obnovu“ (Renzetti, Curran, 2003: 451-452). 

88
 Již zmíněna v Předmluvě k této diplomové práci.  



45 

 

matku), o níž se věřilo, že jako dcera bohyně měla určité schopnosti
89

, ale nasměrovala je 

do sebe, a ne ven. Navíc pro ni bylo důležitější vdát se a mít děti, aby tak zlomila rodinnou 

kletbu, kterou na ně seslala Mahdalka.
90

 Jediný, kdo si ji ale chtěl vzít, byl Matyáš Ides, 

který kromě dluhů z pití neměl nic a předpokládal, že jako dcera bohyně bude mít slušné 

jmění a jeho dluhy se tím zaplatí. Irena tak byla v pozici tzv. symbolického kapitálu, 

o kterém hovoří Pierre Bourdieu ve své knize Nadvláda mužů, kdy je základním zákonem 

zacházet se ženami jako s předměty. „Na poli symbolických směn funguje mezi muži 

a ženami základní asymetrie subjektu a objektu, aktéra a nástroje – ženy se pak mohou 

jevit jako symboly, jejichž smysl leží mimo ně a jejichž funkcí je přispívat k uchovávání 

nebo zvětšování symbolického kapitálu drženého muži“ (Bourdieu, 2000: 41). 

 Jakmile ale Ides zjistil, že se spletl, začal Irenu ponižovat a surově mlátit. I přes to 

ho stále milovala, protože toužila po erotické svobodě a naplnění, jak o tom ve svém díle 

píše i Pratt. Přišla k němu úplně bezbranná, nevybavená žádnou zkušeností, jak se chránit 

před hnutím lidské mysli, a navíc ho milovala a vzhlížela k němu skoro nábožně. Než jí 

zavřel oči sekerou (Tučková, 2012: 365). Matyáše Idese zde nelze z hlediska archetypální 

analýzy považovat za hrdinu, ale představuje dominantního muže, který postupně zatlačil 

Irenu do podřízené role a svým chováním si v jejich svazku zajistil moc a suverenitu. Jeho 

postava bude podrobněji rozebrána v analytické části této práce. 

 Třetím archetypálním modelem je čarodějnictví, kdy žena symbolizuje léčitelství 

a také revoltující charakter, jenž se nehodlá podřídit patriarchálnímu řádu.
91

 V archetypu 

čarodějnice je vyjádřena určitá obava mužů z aktivity žen a jejich síly, proto její zobrazení 

                                                             
89

 Irena byla na rozdíl od své sestry Surmeny roztržitá a netrpělivá, proto se nechtěla učit bohovat od jejich 

matky Justýny. Tvrdila ale, že slyší anděly a umí s nimi rozmlouvat. 

90
 Postava Mahdalky představuje v románu znepřátelenou Dořinu tetu, která v hněvu opustila svou matku 

Justýnu Ruchárku a celou rodinu následně proklela. Více v kapitole 3. 4 Vztahy mezi postavami románu 

v rámci genderového řádu 

 

91
 Zde je opět napojení na archetyp Velké bohyně, protože archetyp čarodějnice je v Žítkovských bohyních 

jeho podstatnou součástí. Bohyně totiž disponovaly jak kladnými vlastnostmi, jako je moudrost, dobrotivost, 

pochopení, tak vlastnostmi které se jeví jako záporné – tajuplnost, temnost nebo schopnost vzbuzovat 

posvátnou úctu a částečně i strach. Tajuplnost za typicky ženskou vlastnost považoval Sigmund Freud, pro 

něhož byla žena záhadnou bytostí, kterou bylo možno částečně pochopit na základě kastračního komplexu, 

což ve své práci podrobila feministické kritice zejména Luce Irigaray. 
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v literatuře nebývá pozitivní a její život většinou končí špatně. „Čarodějnictví má ale více 

významů: na magicko-mytologické rovině představuje démonku, nadpřirozenou zlou 

bytost, na reálně-sociální rovině revoltu proti genderovému řádu a protipól logu“ 

(Knotková-Čapková a kol., 2010: 22). Tento archetyp je uplatnitelný na všechny kopanické 

bohyně v obou zmíněných rovinách.
92

 

 Archetyp čarodějnice v podstatě vychází z kultu Velké bohyně a odkazuje k její 

„ďábelské“ podobě, která je pozůstatkem víry a náboženských tradic. Ačkoliv 

je čarodějnictví nejčastěji spojováno s tzv. zlými čarami, význam slova čarodějnice 

naznačuje spíše moudrost a schopnost využívat přírodní zdroje. Jako příklad lze uvést 

i anglický výklad tohoto slova, kdy „witch“ znamená „wise one“, což lze přeložit jako 

moudrá žena nebo mudrc. Po určitou dobu tak čarodějství koexistovalo s křesťanskými 

církvemi a mnoho lidí dodržovalo obojí tradice. Zejména pokud šlo o narození dítěte, 

posílali lidé nejprve pro moudrou ženu, která pomohla dítěti na svět, a teprve pak zavolali 

kněze, aby novorozeně pokřtil. „Navíc, vyznala-li se moudrá žena v bylinách, které 

dokážou napomoci nebo zabránit početí nebo způsobit ztrátu plodu, měla moc nad během 

života, což ji jasně nadřazovalo moci kněze a podle oficiální teologie z ní dělalo sokyni 

samotného Boha“ (Christ 1983 in Renzetti, Curran, 2003: 427). Z citovaného vyplývá, 

že čarodějství a umění léčit ztělesňovalo pro církev a její představitele hrozbu 

a konkurenční moc, kterou bylo třeba ovládnout a potlačit. 

 S výše uvedenou typologií se zde kromě Pratt do jisté míry shoduje také Morris, 

která upozorňuje na archetypální strach z ženské moci a poukazuje na znehodnocování 

a zlehčování postav silných žen a jejich zobrazování jako šeredných dračic. Uvádí také, 

že pro muže představují hrozbu i fyzicky nepřitažlivé ženy, protože „jejich nepůvabný 

zevnějšek by mohl poukazovat na to, že ženy nebyly Bohem stvořeny pouze k tomu, 

aby uspokojovaly mužské potřeby. Proto největší obavy vzbuzují ženy ošklivé, které 

zároveň odmítají svou podřízenou roli“ (Morris, 2000: 34). Díky této interpretaci lze 

pochopit, proč se například Josef Hofer
93

 tolik obával kopanických bohyní a psal o nich 

                                                             
92

 Za revoltující ženy lze považovat všechny žítkovské bohyně pro jejich moudrost a sílu, kdy dokázaly 

pomoci lidem, kteří si nevěděli rady nebo jim opakovaně nepomohla ani lékařská věda. Démonické postavy 

pak představují Mahdalky, bohyně a bosorky z Potočné, které svou sílu využívaly většinou v neprospěch 

ostatních. 

93
 Josef Hofer (1871-1947) působil začátkem 20. století jako kněz ve Starém Hrozenkově a ve svém spisku 

Bohyně ze Žítkové z roku 1913 vytvořil o těchto ženách vyloženě negativní obraz. Vylíčil je jako 
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hanlivé povídky. Hofer se ve svých textech mimo jiné zaměřil také na praktikování 

milostných kouzel, která měla dopomoci ženě – ale i muži – k probuzení lásky nebo jen 

pouhé tělesné touhy u vybraného objektu pomocí nápojů či různých amuletů. Tato tzv. 

milostná magie byla rovněž přisuzována ženám, které společnost vnímala jako čarodějnice, 

a kterou ovládala většina žítkovských bohyní.
94

 Postavy románu Žítkovské bohyně mají asi 

nejblíže k archetypu Déméterovského mýtu a čarodějnici, a proto se jim budu podrobněji 

věnovat v analytické části této práce.  

 Archetypem čarodějnice se zabýval také Jung v rámci archetypu animy, která má 

v tomto aspektu velmi rozporuplné vlastnosti – „ mezi kladné patří například moudrost, 

dobrotivost nebo pečlivost a mezi záporné pak tajuplnost, temnost, neodvratnost nebo také 

schopnost vzbuzovat strach“ (Jung, 1997: 192).
95

 Obraz ženy je tedy často pro muže 

krásný a strašlivý zároveň, protože krása představuje určitý druh moci. Proto jsou krásné 

ženy někdy vnímány jako zrůdy a jejich osudy jsou pak především v literárních dílech 

obrazem zkázy. Známým příkladem je osud jedné z Gorgon
96

, jíž byla krásná Medúza, 

do které se zamiloval bůh Poseidón. Protože se mu odmítla podvolit, znásilnil ji v Athénině 

chrámu, kde se před ním ukryla – „čímž jej znesvětila a byla potrestána tak, že se její 

překrásné vlasy proměnily v hady, a stala se tak ošklivější, než byly její sestry. Na její 

obličej byl strašný pohled, a kdo jej spatřil, zkameněl“ (Murray, 1997: 166).  Rudolf Starý 

například píše, že „Gorgona je obrazem čehosi temného a propastného, avšak zároveň 

nesmírně fascinujícího“ (Starý, 1994: 152). Ve své eseji Smích Medúzy přirovnala ženu 

                                                                                                                                                                                         
„podvodnice lákající peníze z důvěřivých lidí a odsunul je tak kamsi na periférii lidské společnosti, mezi 

živly bezmála kriminální“ (Jilík, 2005: 10-11).  

94
 Viz kapitola Společné dědictví In Žítkovské bohyně, s. 113-115. 

95
 Tajuplnost jako typicky ženskou vlastnost analyzoval ve své práci také Sigmund Freud, pro kterého byla 

žena záhadnou bytostí, kterou lze částečně pochopit na základě kastračního komplexu. Tuto myšlenku založil 

na vizuálně nedostačujících ženských genitáliích – muž je celistvý, zatímco žena je kastrovaným mužem 

a závidí mu penis. Uspokojení pak dosahuje pouze tehdy, porodí-li syna, jehož prostřednictvím penis získá 

(Freud, 1997). Tento koncept podrobila z feministického hlediska značné kritice Luce Irigaray.  

96
 Gorgony jsou v řecké mytologii dcerami mořského boha Forkýna a jeho manželky a sestry Kétó. Antičtí 

básníci je povětšinou popisují jako odporné staré ženy a často je řadí po bok Furiím. Na druhou stranu 

vlastnit zobrazení Gorgoniny tváře znamenalo mít kouzlo proti zlu, a proto se jím lidé často zdobili (Murray, 

1997: 166).  
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ke Gorgoně také Cixous. Na rozdíl od předešlých citací a popisů je její Medúza 

sebevědomá, silná a samostatná žena, čímž opět disponuje určitou mocí. Cixous proto říká: 

„Chcete-li spatřit Medúzu, stačí pohledět jí tváří v tvář
97

: a neusmrcuje. Je krásná a směje 

se“ (Cixous, 1995:16). 

 Cixous tedy nevnímá archetyp čarodějnice, který představuje na postavě Medúzy, 

jako negativní a revoltující proti generovému řádu.
98

 Podle ní není hrozivým monstrem 

měnícím muže v kámen, ale je to krásná a usměvavá žena, která svou příšernou podobu 

získala znesvěcením chrámu a narušením patriarchálních norem. Ostatní podoby Gorgony 

Medúzy však personifikují něco strašného a odpuzujícího, proto je dnes Medúza spíše 

vnímána jako monstrum a málokdo si ji spojí s původní osobou Gorgony. Medúza je pak 

podobně jako čarodějnice „pouhým“ označením pro obraz ženy, která se vymyká 

společenským představám, a proto ji nečeká šťastný osud. V románu Žítkovské bohyně 

byla takovou mimořádnou postavou Fuksena,
99

 o které se říkalo, že bude nejmocnější 

bohyně na Žítkové, protože se narodila na Štědrý den. …Fuksena byla krásná. Vysoká, 

statná, s bohatými vlasy, co měly barvu temného slunce, takovou zvláštní, jaká se na 

Kopanicích často neobjevuje. Někteří tvrdili, že to bylo nejkrásnější děvče z Kopanic, 

nebylo mládence, co by si na ni nemyslel, honili se za ní leckteří. Ale ona ne, nikomu 

nepopřála sluchu (Tučková, 2012: 228, 229). To, že si nakonec Fuksena nevybrala muže 

mezi Kopaničáři, mohlo být jednou z příčin její tragické smrti, která by se tak mohla číst 

jako odplata za její přezíravost, čímž by byl naplněn třetí analyzovaný archetyp. 

 Nicméně podle Morris existuje ještě čtvrtý archetyp, který je v souvislosti 

s kopanickými vědmami třeba zmínit, a to je představa ženy jako erotického symbolu, 

metafory půvabu a svádění.
100

 V západní kultuře je tento symbol vnímám jako lesní bytost 

v podobě víly, rusalky, lesní panny, jezinky nebo jeskyňky. Je to většinou laskavá dívka, 

                                                             
97

 Citát z této eseje byl rovněž použit jako název genderového sborníku Katedry genderových studií Tváří 

v tvář, 2010.  

98
 Podobně se archetypem čarodějnice zabývá také Ann Belford Ulanov, která ho vnímá jako médium 

odkazující k ženám, jež představují hlubokou propast ženství a pojí ho dále s archetypem vědmy (wise 

woman), čímž tento archetyp naplňuje negativně i pozitivně zároveň (Ulanov, 1971: 208). 

99
 Jak je uvedeno v rodokmenu na s. 9 v této diplomové práci, Fuksena byla dcera Anči Pagáčeny, které se po 

její smrti ujala Mahdalka a odvedla ji na Potočnou. 

100
 Toto téma rozvíjí v českém kontextu ve své práci například Zdeňka Kalnická. 
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která nikomu neubližuje a disponuje čarovnou nebo božskou mocí. Nachází se tedy někde 

mezi archetypem svatého grálu a archetypem čarodějnice. Morris však zdůrazňuje, že tuto 

postavu určuje mužský pohled a bývá proto často manipulována a zneužívána. Domnívám 

se, že i bohyně se z tohoto hlediska nacházely na výše zmíněném archetypálním pomezí – 

byly vnímány jako laskavé, ale uměly svou sílu využít i v neprospěch ostatních. Nebyly 

to mladé ženy a nevinné dívky, ale často byl spíše zdůrazňován jejich zralý věk, čímž se 

více přibližovaly atributům maskulinního ideálu patriarchální společnosti představující 

moc, sílu a moudrost. Svým nezávislým postavením rozvracely tradiční genderové 

uspořádání, a proto se většina obyvatel Kopanic nedivila, že měly tragické osudy a většina 

z nich skončila špatně. Co mi paměť sahá, žádná neskončila dobře…Tvoje matka dopadla, 

však víš jak, a to skoro ani nebohovala, Kateřině i Irmě utekly dcery, protože se za jejich 

čarování styděly, a Irma navíc přišla o dva syny (Tučková, 2012: 213). Tento pohled bude 

důkladněji popsán v dalších kapitolách. 

 

 

3.3 Interpretace a funkce mýtu   

 

Žijí! Ony žijí, kněžky, bohyně, 

ony žijí, zatlačené k vrškům Bílých Karpat. 

(Tučková, 2012: 339) 

 

 Jak píší autoři Wellek a Warren „mýtus je důležitou součástí lidského myšlení 

a způsobu bytí a zvýznamňuje se jako anonymně vytvořené vyprávění o původu a osudu“ 

(Wellek, Warren, 1996: 270-272).  „Vysvětluje tedy, kam má konkrétní lidské společenství 

směřovat, kde leží jeho kořeny a jaké normy si mají jeho členky a členové osvojit 

v souladu s danou kulturou s jejími více či méně důrazně prosazovanými náboženskými 

pravidly, jimiž se v závislosti na vlastním přesvědčení jedinec může, nebo nemusí řídit, 

nicméně jejich účinkům a kulturním projevům zcela neunikne“ (Kynčlová, 2009: 37). 

Joseph Campbell říká, že „stavební kameny, z nichž je vystavěn mýtus, jsou stavebními 

kameny našeho života, našeho těla i našeho prostředí. Živá a pro život důležitá mytologie 

se jimi zabývá ve smyslu, jenž odpovídá povaze znalostí doby“ (Campbell, 2000: 7). 
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 Pochopení a interpretace mýtu se tedy různí v závislosti na prostředí, kultuře 

a ustanovení každé společnosti. Mýty ale nelze snadno popsat a uchopit, protože jsou plné 

nejasností a dvojznačností. Na ženu se v nich sice hledí v podstatě vždy jako na tu 

Druhou,
101

 ale i v rámci toho může být viděna značně dvojsmyslně. Žena často zosobňuje 

život, přírodu, zemi a plodnost,
102

 muž naopak transcendenci či rozum. Například 

mateřství tak kromě úcty budí i odpor, protože tělesné procesy včetně vzniku života 

se zdají být v hrubém rozporu s Duchem. Žena tak mnohdy představuje temnotu, chaos, 

nicotu a smrt, což je s odkazem na archetypální analýzu možné spojit s archetypem 

čarodějnice. „Matka příroda dává i bere; uctívání věštkyně, nadané vyššími schopnostmi, 

se plynule a rychle mění v hon na čarodějnici, již je pro její neznámou moc třeba zničit“ 

(Kalivodová In Ponořena do Léthé, 2003: 29). Toto tvrzení umocňuje představu vnímání 

žen očima mužů, o které hovoří Beauvoir během analýzy klasických mýtů, kde uvádí, 

že archetypy v nich obsažené pracují ku prospěchu mužů. Muži jsou subjektem mýtu, 

kdežto ženy v něm figurují pouze jako objekty mající podružné role, „sní sny mužů a klaní 

se jejich bohům“ (Beauvoir, 1966: 71). Existuje ale velmi znepokojivá představa ženy jako 

čarodějky a kouzelnice, která má magickou sílu, a protože „není plně zapojena do života 

mužů; jako Druhá staví se proti nim“ (tamtéž: 95). Používá svou sílu a vliv k tomu, aby 

svedla muže z jeho cesty a narušila řád v jeho společenství. Proto je třeba její moc zkrotit 

a izolovat její sílu. 

 Zde je na místě uvést Surmeninu hospitalizaci v psychiatrické léčebně v Kroměříži, 

kam ji několik dní po zatčení poslali. Ačkoli byla umístěna na desetilůžkovém pokoji, 

chovala se po celou dobu samotářsky a s žádnou z žen nenavázala bližší kontakt. Přesto 

se stala vyhledávanou osobou, a to jak ze strany pacientek, tak ze strany zdravotních sester. 

Přispěla k tomu zejména příhoda, kdy došlo ke rvačce mezi dvěma pacientkami 

                                                             
101

 Tento termín použila pro svou knihu Simone de Beauvoir, kde na základě filozofického a neemočního 

rozboru kritizuje šovinisticky mužskou představu o ženě, kdy jsou její osobní úspěchy v rozporu s jejím 

ženstvím, protože „pravá žena“ je objektem mužského plánu. „Žena je určována a diferencována svým 

vztahem k muži, nikoli muž svým vztahem k ní; žena je nepodstatná vzhledem k podstatnému. On je Subjekt, 

on je Absolutno: ona je to druhé.“ (Beauvoir, 1966: 10) Jinými slovy žena se má chovat tak, aby byly 

uspokojeny veškeré mužské záležitosti, potřeby a plány.  

102
 Viz bohyně plodnosti a Démétérovské mýty v kapitole 3. 2. 2 Archetypální analýza Annis Pratt a dalších 

ženských autorek 
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s následkem epileptického záchvatu u jedné u nich. Surmeně se podařilo utlumit její křeče 

a pomocí zaříkání rozehnat zbylé pacientky. To vše by vzhledem k jejím schopnostem 

nebylo nijak divné, kdyby ráno nepodstoupila předepsanou sérii elektrošoků. Skutečnost, 

že se Surmenová odpoutala od lůžka, udržela devadesátikilovou pacientku Kučerovou 

zmítající se v křečích a rozehnala osmičlennou skupinu žen nacházejících se v neurotickém 

deliriu, zůstává nepochopitelným zmobilizováním energie…hraničící až s nábožnou hrůzou 

(Tučková, 2012: 99). Kromě toho, aniž by měla k ruce andzjela, rozpoznala zdravotní 

potíže u dvou sester a poradila jim, co mají dělat, aby se svých obtíží zbavily. Díky těmto 

událostem přeložil vyšetřující lékař obě sestry na jiné oddělení a Surmenu nechal přeřadit 

na pokoj s pacientkami s těžším stádiem demence, aby ji dostatečně izoloval. Tato ukázka 

dokazuje, jak mocná skutečně postava Surmeny byla, protože dokázala svou moc 

rozvinout i za zdmi psychiatrické léčebny. Na rozdíl od Mahdalek, které odmítaly opustit 

Potočnou, protože tvrdily, že největší sílu mohou rozvinout pouze tady, v kopcích Bílých 

Karpat, kterými procházejí jakési magnetické vlny (tamtéž: 333). 

 Uvedený příklad jasně znázorňuje strach tehdejší společnosti z mocné ženy a jejího 

vlivu na okolí. Zajímavé je, že byly potrestány i sestry, které Surmeninu pomoc vyhledaly 

a ještě zajímavější by bylo sledovat chování pacientů-mužů nebo mužského personálu, 

kdyby měla Surmena možnost pomoci i jim. Uvěřili by také jejím schopnostem nebo by se 

vše snažili racionálně vysvětlit? Surmenina (ženská) moc byla v očích socialistických 

pracovnic a pracovníků nahlížena dvojznačně: věřili, že určitá kouzla a schopnosti léčí 

a chrání, ale zároveň z ní měli strach, a proto se jí snažili zbavit. Pojetí ženy jako zvládnuté 

či ovládnuté je jedním z úhlů interpretace ženy v mýtu podle de Beauvoir.  

 Pokud jde o další dvojakost ženské přítomnosti v mýtu, zdůrazňuje de Beauvoir 

fakt, že žena je „vždy metaforicky zároveň Evou, která selhává, vysmekává se z konceptů 

mužské etiky, i Pannou Marií, kterou křesťanství vytváří jako idol protipólu, jako 

asexuální symbol ženské a mateřské čistoty a oddanosti“ (Kalivodová In Ponořena 

do Léthé, 2003: 28). Na ženu se tedy nahlíží dvojím způsobem – je „andělským“ obrazem 

ideální feminity, tedy pasivní, poddajná, oddaná a krásná (spojená s archetypem svatého 

grálu nebo víly) nebo je „ďábelsky příšerná“ a disponuje vlastní kreativitou, vůlí 

a autoritou (archetypálně vnímána jako velká bohyně nebo čarodějnice). Žena je tedy vždy 

zároveň žádoucí i nebezpečná, vzbuzuje lásku i strach, a proto se jí představitelé 

patriarchální společnosti snaží ovládnout a ujařmit. 
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 Proto byly i žítkovské bohyně uznávané i obávané a ženy i muži z nich měli strach 

a ctili je i po jejich smrti, jak dokládá například fakt, že Josef Hofer, který jim v době 

svého působení na hrozenkovské farnosti škodil, chtěl být pohřbený na Kopanicích mezi 

svými bývalými farníky a mezi bohyněmi. Jakmile se rozkřiklo, že je na cestě Hoferovo 

tělo, které má být o den později uloženo na starohrozenkovském hřbitově, bylo jasné, že si 

ho tam nepřivolal nikdo jiný než bohyně, ty, kterých se natrápil nejvíc a které už dávno 

hnily v hrobě, Pagáčena s Justýnou a s Chupatou. Protože s ním měly nevyřízené účty. 

A potvrdilo se to v okamžiku, kdy po omývání a převlékání Hoferovy mrtvoly místní chlapy 

vynesli, že Hoferovo tělo pomalu černalo, od nohou k pasu. Celá vesnice si o tom večer 

povídala a děsila se toho, co se stane, až zčerná celý. Jestli si pro něj z hrobů vyletí bohyně 

nebo samotný ďábel (Tučková, 2012: 194). Vzhledem k tomu, že Hofer zemřel v roce 

1947, je překvapivé, že víra v posmrtnou sílu bohyní byla na Kopanicích stále velmi silná.  

 Nicméně mýtus, že při pohřbu bohyně dojde k něčemu zvláštnímu, zřejmě 

přetrvává v myslích Kopaničářů dodnes. V knize se na několika místech uvádí, že bohyně 

cestou na hřbitov vyletí z rakve,
103

 a dokonce v rozhovoru Pátku Lidových novin ze srpna 

2012 Tučková říká, že na pohřbu Štefiny
104

 vylétly pojistky a všechno zhaslo. „A 140 

Žítkovských řeklo: Byla to bohyně! Potvrdilo se, že žádná bohyně nejde do hrobu jen tak. 

Místní se tehdy shodli, že to byla bohyně, že to měla v sobě, i když předtím o ní 

pochybovali“ (Pecháčková, 2012: 6, 8). Zajímavé je také to, že ačkoli postava Štefiny se 

v knize nevyskytuje, i ona zemřela nešťastnou smrtí a potvrzuje tak to, co v knize říká 

Alžběta Baglárová – že ony ty bohyně mívaly holt smůlu. Co mi paměť sahá, žádná 

neskončila dobře (Tučková, 2012: 213). 

 Dalším archetypálním zdrojem zobrazování ženské „příšernosti“, který je 

v souvislosti s mýty třeba připomenout, je příběh o Lilith.
105

 To, že Lilith vnímala sebe 

                                                             
103

 Viz kapitola Archiv: den čtvrtý In Žítkovské bohyně (pohřeb Krahulky), s. 152 

104
 Štefina byla dcerou Irmy Gabrhelové, kterou umlátil její patrně schizofrenní klient v červnu 2012.  

105
 Lilith se věnují autorky Gilbert a Gubar, které rozebírají její podobu na základě hebrejsko judaistické 

legendy spojující velmi starý mýtus o ženském nočním démonu a vysvětlení existence první Adamovy 

družky. Lilith byla stejně jako Adam stvořena z prachu (či hlíny), a proto se cítila být na stejné úrovni jako 

on. Nehodlala se podřídit roli jeho pomocnice a při manželském sexu odmítala ležet pod ním. Po strastném 

soužití nakonec unikla z Ráje a odletěla k Rudému moři, kde se spolčila s démony. Postava Lilith 

se v různých pojetích objevovala v evropském folklóru nebo kabalistické tradici. Oficiální křesťanství se 
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samu jako rovnou Adamovi, bylo pro patriarchální tradici semitských národů nepřijatelné, 

a proto byla odsouzena (i když možná částečně dobrovolně) k roli démonky. 

Z genderového hlediska tedy představuje rebelující a nezkrotnou povahu ženství, které 

chce prosadit svou rovnost a je si při tom vědomo svých kladných i relativně záporných 

hodnot. Lilith je možné považovat za předobraz veškerých čarodějnic, které byly pro svou 

„jinakost“ odsouzeny k upálení na hranicích a trestány za magické praktiky spojené 

s léčitelstvím, které jsou pro ženství příznačné. Mýtus o Lilith také hovoří o tom, že poté 

co odletěla z Ráje, obcovala s démony, které svým počínáním téměř nepřetržitě 

rozmnožovala. Žádné z jejích dětí ale nepřežilo, což byla jakási forma božího trestu. Za to 

se mstila vražděním novorozeňat na Adamově potomstvu. Obcování s démony či ďáblem 

a vraždění novorozeňat patřila během čarodějnických procesů k častým obviněním a píše 

se o nich i v Žítkovských bohyních při procesu s Kateřinou Shánělkou – jestli o noci 

filipojakubské kázala lítat na Petrovy kameny, aby obcovala s ďáblem při jeho pekelné mši 

(tamtéž, 2012: 80). 

 Postava Lilith je proto temným stínem pramatky Evy, která ji jako poddajná 

manželka nahradila, ačkoli ani ona nebyla stoprocentně dokonalá a nehřešila.
106

 Lilith 

nemá žádné vazby k žádnému konkrétnímu muži a raději zůstává svobodnou bytostí i za 

cenu, že bude společností odsouzena za své odpadlictví a neposlušnost. Není podřízena 

žádné autoritě, a proto je ženství v aspektu Lilith pro mužskou autoritu nebezpečné. Z výše 

uvedených důvodů se stala démonkou a vražedkyní, která narušovala hierarchii a řád. To, 

                                                                                                                                                                                         
o Lilith nezmiňuje. V Bibli existuje pouze nepřímá zmínka v Proroctví Izaiáše: „Setkají se tam příšery 

a hyeny, jeden na druhého běsi zavřeští; noční stvůra se tam usadí a najde odpočinutí“ (Izaiáš. 34: 14). 

106
  Jak je zmíněno v předchozím odkazu, tak římsko-katolická církev Lilith ve svých teoriích neuvádí. Jako 

dva protipóly ženství se zde jeví mnohem kontrastnější pojetí postav Evy a Panny Marie. Panna Marie byla 

podle katolické nauky bez prvotního hříchu a na rozdíl od Evy tuto neposkvrněnost neztratila. Marie je pro 

křesťanskou církev předobrazem světice a ideálem, kterého se všechny její následovnice a následovníci snaží 

dosáhnout. Tělesnost a sexualitu křesťanství odsuzovalo a s těmito projevy spojovalo právě ženu, která tyto 

obávané možnosti představovala a poskytovala. Tu zosobňuje Eva, která je v židovsko-křesťanské tradici 

spojována především s tělesností a prvotním hříchem, kvůli kterému byla i s Adamem vyhnána z Ráje. 

Všechny další ženy teď musí splácet její provinění pravidelným měsíčním cyklem, který je tak staví na nižší, 

živočišnou rovinu. Sexuální ohrožení a zkáza, byly pro církevní hodnostáře tak silnými motivy, 

že transformovaly prvotní hřích, který byl původně na rovině touhy po poznání, do roviny tělesné a sexuální, 

aby bylo zabráněno veškerým projevům sexuálního chování mimo manželský svazek za účelem reprodukce. 
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že se vzbouřila a společnost ji zavrhla, z ní ale udělalo mocnou bytost. V dnešní době lze 

Lilith vnímat jako „našeptávačku“ nespokojeným ženám, kterým je jejich role manželek 

a matek příliš těsná.
107

 Podobně se na Kopanicích předávalo i umění bohovat, což 

zapříčiňovalo tradiční rozdělení sfér a také onu pověstnou pravdu „o krku, který hýbe 

hlavou“, představující mužské jedince jako méněcenné bytosti. Říkalo se, že kolik bylo 

v rodu výjimečných žen, tolik v něm bylo i ztracených mužů. Jejich sestry a matky jim prý 

vysály sílu, kterou pak proměnily v umění bohovat (Tučková, 2012: 178). Žítkovské 

bohyně tedy nepředstavují pouze rebelující a nezkrotnou ženskost, ale také samotnou 

hlubinu ženství, která je mocná a moudrá a která vytváří instinktivní a intuitivní povahu 

ženství, které sahá až k samotnému prameni poznání. 

 Na závěr této kapitoly je třeba zmínit ještě jeden biblický motiv a tím je propojení 

obrazu ženství s další formou čarodějnictví, které zosobňuje Támar.
108

 Její postavou se ve 

své knize Pramatky Ježíše Krista zabývá Ann Belford Ulanov.
109

 Támar zde vykazuje 

„znaky čarodějnictví ve smyslu rozvratu řádu“ (Opočenská in Obrazy ženství 

v náboženských kulturách, 2008: 88) a Ulanov ji spojuje s termínem vagina dentata
110

 – 

„Hluboká temná významová vrstva příběhu Támar rychle odhaluje ještě děsivější cizost 

ženy, motiv té, která zabíjí své milence…a ještě hlouběji se skrývá hrůza ze ženy, jejíž 

vagina kouše a zabíjí“ (Ulanov, 2003: 29). O tomto motivu hovoří ve své práci i Blanka 

Knotková-Čapková, která ho interpretuje jako psychologický s odkazem na „archaické 

                                                             
107

 Použila ji například Irena Obermannová, která se také ve svých knihách snaží probouzet ženskou sílu. 

„Jmenuji se Lilith a jsem všechno, co jsi zapomněla. Tvoje džungle, tvoje paměť, tvoje ženskost, divokost, 

tvůj tanec. Tvý výčitky svědomí. Jsem tvůj pekelec. Znám odpověď na všechny tvý otázky“ (Obermannová, 

2006: 141). Toto našeptávání rezonuje mezi většinou žen a je předáváno jako ženské dědictví a věno z matky 

na dceru ve formě ženského spiklenectví. 

108
 Zmínku o Támar najdeme ve Starém zákoně v Genesis 38. 

109
 Dílem Ulanov se ve své diplomové práci zabývá Soňa Tichá (2013), která v ní rozebírá koncept 

femininního modu bytí. 

110
 Vagina dentata je latinský výraz pro „zubatou“ nebo „ozubenou“ vagínu, kterou lze najít v mýtech napříč 

různými kulturami, kdy existují ženy, které mají uvnitř vagíny zuby, kterými mohou případnému milenci 

ukousnout penis. Tyto příběhy mohly opět posloužit církvi jako varování před nemanželským pohlavním 

stykem, ale jejich význam mohl pomáhat i ženám ve smyslu odrazení mužů od znásilnění. Tímto tématem se 

zabývají například Luce Irigary, Catherine Blackledge, Ivana Kuglerová nebo Libor Budinský. 



55 

 

náboženské vrstvy“, které se zřetelně vymykají konvenčním křesťanským výkladům. 

„Čarodějnice v osobě Támar krystalizuje do podoby mateřské
111

 a zároveň hrozivé 

a mocné postavy, kterou ovšem Ulanov legitimizuje a co více, vnímá ji i v tomto jejím 

aspektu jako jednu z Kristových předchůdkyň“ (Knotková-Čapková, 2004: 226). 

 Silný motiv mateřství a matriarchátu se objevuje i na Moravských Kopanicích, 

protože tamní poměry jsou založeny na hluboké úctě k ženskému principu. To dokládá 

úcta místních lidí k ženským subjektům a k samotnému ženství: často se stěhuje muž do 

chalupy, z níž pochází žena, a obvyklé opovržení, které prožívá žena, jež porodí mimo 

svazek, zde zcela absentuje. Hlavní představitelky komunity pak zaujímají pozici na 

vrcholu společenské pyramidy, protože jsou nezbytné v řadě složitých situací, které 

provázejí lidský život: fungují jako porodní asistentky, léčitelky obeznámené s účinky 

nejrůznějších bylin, a přirozeně jako poradní a rozhodovací orgán při sporech místních 

obyvatel, které dokáží vyřešit pomocí jakýchsi věšteb (Tučková, 2012: 288-289). Opět se 

zde nabízí archetyp Démétér jako bohyně plodnosti, „která je laskavá (jako kráva) a strašná 

(jako lvice), a je spojována s růstem, výživou a smrtí všech živých bytostí a zvláště 

s vegetací“ (Campbell, 2004: 63). Tato citace odkazuje na ambivalentní charakter bohyně, 

která je na jedné straně dárkyní života a na straně druhé rozdává smrt – stejně jako mnohé 

z žítkovských bohyní, jejichž umění budu pro potřeby této práce dále analyzovat. 

 

  

3.4 Vztahy mezi postavami románu v rámci genderového řádu   

 

A mezitím se v oku hurikánu 

odvíjel jejich společný život. 

(Tučková, 2012: 45) 

 

 V románu Žítkovské bohyně jsou mocenské vztahy velmi dynamické a do jisté míry 

se proměňují a gradují. Největší mocenský aspekt zde představuje postava Josifčeny 

Mahdalové, jejíž kletba v podstatě určila osudy celé rodiny hlavní hrdinky. Josifčena 

odcházela od Justýny v takovém vzteku, že porobila tomu malému, zrovna narozenému 

děcku. Surmeně. Ne Justýně. Té přála věčný strach o život toho fakana a všech dalších, 
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 Mateřství a sexualitu spojuje ve své práci například i Luce Irigaray nebo Clarissa Pinkola Estés. 
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které se narodí jako děvčata. Proklela je a soudila jim, aby rostly, dospívaly, ale aby 

nikomu nepůsobily radost a jejich život byl plný smutku a neštěstí. A aby kolem nich 

a z nich nic pořádného nevzešlo, aby jejich životy zůstaly jalové a jejich smrt aby byla 

ošklivá a plná utrpení tak, aby se po Kopanicích ještě dlouho neslo, jak strašným způsobem 

umírají ti, kdo rozzlobí Josifčenu (Tučková, 2012: 363). Tučková vykreslila tuto postavu 

jako velmi silnou a suverénní ženu, které bylo těžké se vzepřít, a která do jisté míry 

zahýbala osudy všech žen v Dořině rodině. Proto ji budu dále analyzovat v empirické části 

této práce. 

 Zde je třeba zdůraznit, že jako mocné a nezávislé postavy vystupují v Žítkovských 

bohyních spíše ženy a mužští hrdinové jsou naopak spíše slabí a bezmocní a uchylují se ke 

lsti, aby nad bohyněmi získali moc. Sama Tučková v rozhovoru pro měsíčník Xantypa 

uvádí, že ženy jsou v její tvorbě „silné a nesou tíhu jak dějinnou, tak osobní důstojně a umí 

se s ní vypořádat, zatímco muži jsou ti, kdo selhávají“ (Vávra, 2014: 72). Kromě toho jsou 

Kopanice místem, „kde je žena respektovanou součástí společnosti, i když se stane 

prespankou, tedy svobodnou matkou“ (tamtéž: 72). Proto se Josifčeně postavila na odpor 

nejprve její matka Justýna, která se snažila ochránit své zbylé dcery tak, že je nechávala 

doma a neposílala je ani do školy, protože je chtěla ochránit od dětských ústrků a pomluv. 

Přesto se jí nepodařilo kletbu zlomit ani zpomalit. Celé Kopanice hleděly na Surmenu a na 

Irenu jako na „ty prokleté“, kterým je třeba se vyhnout.  

 Justýna zde představovala archetyp matky ztělesňující magickou autoritu ženství 

a odkazující opět k Velké Matce nebo Matce Zemi, z níž pochází vše živé a kterou 

v archetypální analýze Pratt představuje Démétér.
112

 Nevyužila ale sílu, kterou 

disponovala, aby se kletba Josifčeny nenaplnila. V knize se nepíše, zda to nebylo možné 

proto, že Josifčena byla její dcera nebo proto, že jako bohyně byla nakonec mnohem 

mocnější. Tato bázeň byla pravděpodobně spojená již se samotným narozením 

Josifčeny…narodila se tlusťoučká a silná, a co víc, říká se, že se zubem…to znamená, že se 

narodila bosorka, že na svět přišla čarodějnice (Tučková, 2012: 358). Justýna tedy své 

mladší dcery chránila tak, že je izolovala od normálního života a místo, aby využila svou 

moc, připoutala je k sobě strachem. Justýna si patrně myslela, že v této izolovanosti je její 
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rodina pod ochranou a tedy zdánlivě osvobozená od kletby. S odkazem na Foucaulta byly 

ale všechny – Justýna, Surmena i Irena diskursivně ovládnuté Mahdalčinou mocí.
113

  

 Vedle zmíněné diskursivní teorie sem patří i tvrzení Renzetti a Curran, kteří 

charakterizují moc následovně: „Moc znamená schopnost vnucovat druhým vlastní vůli. 

Nejmocnějšími členy společnosti jsou obvykle ti, kdo ovládají největší část společenských 

prostředků, jako jsou peníze, majetek a nástroje fyzického donucování“ (Renzetti, Curran, 

2003: 27). Kromě toho také poukazují na to, že otázku mocenských vztahů nelze přehlížet, 

„protože nás upozorňuje na genderové nerovnosti ve společnosti a důsledky této nerovnosti 

pro ženy i muže“ (tamtéž: 28). Na základě analýzy moci je proto možné hledat strategie, 

které v románu využil zejména Jindřich Švanc (v době Protektorátu užíval německou 

podobu svého jména – Heinrich Schwanz),
114

 který byl z části prodlouženou rukou 

Josifčeny k naplnění osudu bohyně Surmeny. Švanc měl navíc možnost uplatnit svou moc 

nad bohyněmi prostřednictvím institucí, které představují jednu z rovin genderového 

řádu.
115

  

 Genderový řád automaticky reprodukuje stereotypy ve všech zmíněných rovinách, 

čímž je produkován koncept moci, který zpětně tento řád udržuje jako jediný správný 

a všeobecně platný. Vše, co se řádu vymyká, je označeno za kontroverzní, nebezpečné 

nebo deviantní. Toho využil právě Švanc, když nechal sledovat Surmenu kvůli 

nepovolenému léčitelství a podvodným praktikám, které tehdejší politický režim 
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 Mocenské vztahy diskursu podle Foucaulta prostupují jedincem (zde i více osobami najednou) a tím 

formují a utvářejí subjekty, které (ač nevědomky) jsou takovými mocenskými vztahy ovlivňovány a jednají 

v podstatě na základě těch, kteří disponují mocí. „Jedinec je tudíž produktem moci“ (Foucault, 2005:42) 

a jeho jednání je vždy diskursivně utvářeno. 
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 Genderovým řádem se ve své práci mimo jiné zabývala Hana Havelková, podle které spolu jeho roviny 

vzájemně spolupracují, což mimo jiné znamená, že ho recipročně zachovávají obě pohlaví (Havelková, 2004: 

178-179). Rovinami genderového řádu se myslí: symbolická, institucionální a osobní linie. Symbolická 

rovina se odehrává na úrovni jazyka, který nám umožňuje vnímat svět vystavěný na patriarchálním základě 

a produkujícím stereotypy. Institucionální rovina pak napomáhá genderovému řádu tím, že produkuje 

mocenské vztahy. Poslední zmíněná – osobní rovina funguje na principu vtělování řádu do každé a každého 

z nás, což funguje na základě socializace.  
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zakazoval, a nakonec se mu podařilo usvědčit ji z nelegálního potratu. Šetření prokázalo, 

že sledovaná osoba se zabývá nepovoleným léčením, za něž pobírá nespecifikovanou 

odměnu. Prokázalo, že se dopouští podvodné činnosti a že této využívají nepoučení místní 

i přespolní občané. Její činnost je nebezpečná nejen těmto důvěřivým občanům, ale 

i celospolečensky, neboť Surmenová svým negativním postojem k socialistickému zřízení 

a zároveň nezanedbatelným vlivem na síť klientely podrývá postavení naší socialistické 

republiky (Tučková, 2012: 44). 

 Švanc v tomto bodě dokázal využít prolínání mocenských diskursů, kdy se naplno 

projevila institucionální, politická a androcentrická moc – Surmeně bylo prokázáno 

provinění se proti socialistickému režimu tím, že provozovala nepovolenou léčitelskou 

činnost, a to na základě šetření Státní bezpečnosti, která byla v té době jednou 

z nejmocnějších a zároveň nejobávanějších institucí v tehdejší republice. Díky těmto 

šetřením byla Surmena vedena jako osoba nepřátelská státu (tamtéž, 41). Švanc si 

pronásledováním Surmeny nejen kompenzoval svá minulá ponížení a komplexy ve vztahu 

k ženám, ale toto pronásledování mu navíc dopomohlo k získání lepší mocenské pozice. 

Ačkoli byl před válkou v podstatě neúspěšný smolař, díky své houževnatosti, která byla 

poháněna pomstou, dosáhl kýžených výsledků. Interpretaci této postavy bychom tedy 

mohli vnímat s odkazem na Renzetti a Currana, podle kterých „moc znamená schopnost 

vnucovat druhým vlastní vůli. Nejmocnějšími členy společnosti jsou (pak) obvykle ti, kdo 

ovládají největší část společenských prostředků, jako jsou peníze, majetek a nástroje 

fyzického donucování“ (Renzetti, Curran, 2003: 27). Jindřich Švanc zmíněné prostředky 

měl a upotřebil je všechny. Jeho moc byla projevem násilí a zvůle, kdy bezohledně využil 

všech nabízených možností, aby Surmenu zničil.  

 Další rovinou moci zde představují ženská sexualita a senzualita, které se také 

propojují s bohováním.  „Nadměrná ženská sexualita mužům nedává spát a ničí jejich pocit 

mužnosti a moci“ (Morris, 2000: 31). Ženská přitažlivost je považována za obávanou a je 

o to rizikovější, oč je víc oděna do roucha nevinnosti. Je v tom možná spojitost mezi 

„magií a čarodějnictvím: muži jsou vykresleni jako oběti nečestných ženských metod, proti 

nimž nemají účinnou zbraň. Takový pohled zcela převrací a zakrývá skutečnou podobu 

pohlavní diskriminace a rozložení moci mezi muži a ženami“ (tamtéž: 31). Do ženiny 

jinakosti je tak promítána bludná představa protřelosti a rafinovanosti. Tuto moc 

vyplývající z ženské sexuality se muži snaží držet pod kontrolou a veškeré projevy 

otevřené ženské sexuality bývají potrestány. Tato forma trestu se objevuje také 
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v Žítkovských bohyních, kdy postihla Dořinu matku Irenu Idesovou. Irena neměla dostatek 

trpělivosti k tomu, aby se učila bohovat od své matky Justýny Ruchárky – místo toho 

chodila po Kopanicích a rozprávěla s anděly. Tomu ale nechtěla věřit ani její matka, a tak 

ji neustále nutila chodit ke zpovědím, protože si myslela, že se pak Irena obrátí na pomoc 

k ní. Ale to se nestalo, a když Irena dospěla, běhala po chalupách, od chlapů se nevracela 

na noc domů, na tancovačkách vyváděla a nakonec přišla prespatá (Tučková, 2012: 175). 

Její osud se pak naplnil, když se provdala za Matyáše Idese, který byl známý tím, že hodně 

pil. Ohýbal jí hřbet tak dlouho, až ztratila poslední zbytky vlastní vůle a rozumu. Mohl 

ji mlátit, jak chtěl, vracet se nalitý, prohrávat v kartách jejich majetek, stejně si myslela, 

že je to její chyba. Že je to proto, že něco nestihla, neudělala, pokazila. Že mu dala zrovna 

takové dvě děcka. Děvče…a zrůdu. Ponižovala se před ním, jančila, šílela. Nemohlo to 

skončit dobře (tamtéž: 176). Také Dořina sexualita je velmi komplikovaná a je zřejmé, 

že pramení z rozporuplného pohledu na vlastního otce. 

 Zde se opět zdánlivě projevuje čtvrtý archetyp – svůdnice, o kterém pojednává 

jedna z předchozích kapitol v souvislosti s literární analýzou Morris. Podle jejího výkladu 

jde o negativní ženskou postavu, kterou „je nutné morálně odsoudit a potrestat“ (Morris, 

2000: 48) za její sexuální nespoutanost. Tento archetyp je zatížen patriarchálními 

hodnotami, protože svůdnice (či tanečnice) je erotickým symbolem, jenž muže vzrušuje 

a svádí, a proto je vztahem k sváděnému muži také definována – „Pokud je snad ženina 

svůdnost pro muže destruktivní, je vinna ona. Pak je typologizována jako vamp, upír; 

v této podobě uhrančivého symbolu lůna, vaginy dentaty, přechází tanečnice do třetího 

archetypu – čarodějnice. Pro ni je charakteristická nezávislost na struktuře řádu, 

nekonformost, ba rebelie“ (Knotková-Čapková, 2005: 146). Postava Dory je ale mnohem 

komplikovanější, protože ona se nesnaží být erotickým symbolem, který muže vzrušuje 

a svádí, ale hledá u nich pochopení, splynutí a jistotu. Bohužel ji ale nenachází, a proto 

prožívá pouze letmá milostná dobrodružství trvající většinou jednu noc, po kterých 

přicházejí jen další zklamání. Jenže oni jí to snad dělají naschvál, všichni, oni si jdou za 

svým, sotva za nimi zapadnou dveře ložnice…. A to se pak její nadějeplné očekávání, 

že v ní vzbudí touhu, rozplývá, jak sněhová vločka nad plamenem, a místo toho je střídají 

rozpaky z upachtěného plahočení zpoceného mužského těla, v němž není ani špetka 

metodičnosti, ani špetka rafinovanosti (Tučková, 2012: 121). 

 V případě Dory však jde z psychologického hlediska o mnohem hlubší problém. 

Dora vyrůstala bez otce, který navíc brutálně zavraždil její matku, takže v jejím vztahu 
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k mužům chybí důvěra a má strach vnitřně se jim otevřít. Nakonec, jak se zdá, nachází i 

přes počáteční zdrženlivost, kdy bojovala jak s vlastními předsudky, tak s předsudky ze 

strany okolí, naplnění v lesbickém vztahu a přijímá lásku jiné ženy z vesnice, Janigeny.
116

 

Ten vztah ji vysával léta. Bral jí chuť do života a bral jí úctu k sobě samé. Přála si snad 

tisíckrát, aby nebyl, aby neexistoval, a stalo se snad tisíckrát, že měla dojem, že ho utnula, 

že ho v sobě zadupala, že odumřel. Aby se pak vynořil s o to větší intenzitou, spalující její 

duši i tělo (tamtéž: 347). Tento vztah se jí však stane osudným:  „V typickém příběhu jsou 

nevyhnutelným osudem hrdinek, jež svým sexuálním životem hřeší proti přijatým normám 

chování, utrpení a smrt“ (Morris, 2000: 45).
117

 Janigena totiž Doru zcela ovládne a kromě 

toho text naznačuje, že bude i příčinou její smrti. 

 Z celkového pohledu byly románové postavy žítkovských bohyní koncipovány jako 

velmi silné ženy, které svou moc a sílu uplatňovaly proto, že jí disponovaly a mohly tak 

pomoci lidem, kteří to potřebovali nebo je proto sami vyhledali. Pro Kopaničáře to nebylo 

nic netypického a všichni jejich autoritu respektovali a uznávali, protože bohyně žily 

na Kopanicích odjakživa a patřily do zdejší kultury a života stejně jako hornatá krajina, 

nízké chalupy a tuhé zimy. Navíc tyto ženy svůj region značně proslavily – „Žítková se 

díky bohyním stala místem, jehož věhlas sahá daleko: Žítkovou zná nejen prostý lid, nýbrž 

i inteligence. Zná ji celá Morava, Uhry, ba i Vídeň, Praha i Varšava. Denně, prosím, denně 

se u bohyň vystřídá i padesát osob, hledajících pomoc v různých záležitostech. K nim se 

utíkají bídáci v halenách, páni se zlatými řetězy, dámy v hedvábí, se závoji na tváři. K nim 

putují lidé zdaleka pěšky, k nim jedou páni a dámy v kočárech… Od Prešpurka až po 

Budapešť; od Dunaje až k Tatrám, od Bojkovic až k Praze; od Hané až po Košice; 

od Varšavy až po Vídeň chodí sem lidé. Sedláci, řemeslníci, obchodníci, ba i židé sem 

chodí, aby si dali bohyňovat“ (Hofer, 1931 in Jilík, 2013: 31).  

 Věhlas a umění žítkovských bohyní znalo mnoho lidí, a proto tento fakt využila 

v románu i Tučková, když popisovala zápletku související s okradením Leo Weissmana. 

Pan Weissman (vedlejší románová postava) byl bohatý Žid a byl sousedem Jindřicha 

Švance, který se ho rozhodl okrást, protože nepřišel na jiný a důstojnější způsob, jak získat 

finance pro svou rodinu. Naneštěstí byl při krádeži přistižen, a proto Weissmana 
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v záchvatu paniky a zuřivosti pobodal. Weissman napadení přežil, ale zdravotní 

komplikace s ním související vyžadovaly další léčbu. Tak se díky své hospodyni, která 

pocházela shodou náhod z Hrozenkova, dozvěděl o léčitelských praktikách tamních žen. 

Později proto navštívil bohyni Surmenu a ta mu kromě bylin k lepšímu uzdravení vyjevila, 

že pachatelem je někdo blízký, patrně soused, který není zcela zdráv a který své dřívější 

chování proměnil v nezvykle líbezné. A to že z něj nemluví soucit se starým mužem, 

ale výčitky vlastního svědomí (Tučková, 2012: 424). Tak byl jako pachatel odhalen a 

usvědčen Švanc, který byl za svůj čin uvězněn – a tady se zrodila jeho nenávist k bohyním, 

kdy pak během následujících let a několika politických režimů tyto ženy pronásledoval. 

 Osudy žen z Dořiny rodiny se tedy nakonec za přispění několika mocenských 

zásahů naplnily tak, jak to ve své kletbě vyřkla Josifčena. Je třeba říci, že všechny bohyně 

v románu disponovaly určitou silou a magickými schopnostmi, ale každá svou moc 

využívala jiným způsobem a zaměřila své umění tak, aby si vzájemně nekonkurovaly.
118

 

Výjimku tvořila větev Mahdalek, které se, jak už bylo zmíněno, věnovaly černé magii a na 

Kopanicích se jim neříkalo bohyně, ale bosorky. Jediná bohyně, která se jim nakonec 

postavila, byla Surmena, která v románu ovládala své umění na několika úrovních: uměla 

napravovat zlomené končetiny, pomáhala lidem se snížením tělesné hmotnosti, léčila 

deprese a to vše dokázala rozvinout i mimo svou chalupu.
119

 Kromě toho se věnovala také 

milostné magii, uměla zahnat bouřku a vyhnat zlé duchy. Ale její síla spočívala především 

v její zatvrzelosti a odhodlanosti postavit se osudu. Prokletí se vzepřela po svém. Na rozdíl 

od Ireny ho nepopírala, naopak, zvolila obezřetnost a postavila kolem sebe zdi, které nikdo 

cizí nezdolal. Proto zůstala celý život sama. A zasvětila ho bohování, protože nad tou 

kletbou chtěla za každou cenu zvítězit svým uměním. A taky dokázat lidem, že se jí nemusí 

štítit, že se jí nemusí vyhýbat jako prašivému psu, ale že jim i přes svou smůlu může být 

užitečná. A podařilo se jí to, nakonec ji lidi měli rádi (Tučková, 2012: 365). Svou starší 

sestru Josifčenu se jí sice nepodařilo zlomit bohováním, ale nakonec ji s největší 
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pravděpodobností připravila o její následnici Fuksenu. Když se na konci války valila přes 

Kopanice fronta, všichni se schovávali v okolních lesích a v té době Fuksena zmizela. Pak 

ji našli mrtvou a zohavenou a bez pohřbu ji zahrabali na místě. V té době byla pryč tři dny 

také Surmena, a když se vrátila, měla vykloubenou nohu, protože prý nešťastně spadla 

a sama si nedokázala pomoci. Zvláštní na této příhodě je ale také to, že zmizela 

i Fuksenina dcerka a Josifčena tak přišla o obě svoje následnice. Na základě této zápletky 

je vidět nezlomná vůle Surmeny a její odhodlání zvrátit kletbu i bez pomoci jakékoli 

magie. Příběh mezi řádky naznačuje, že to mohla být právě Surmena, kdo se „postaral“ 

o Fukseninu smrt a o to, že se ze Žítkové zmizela i její malá dcerka. Postavě Surmeny 

proto bude také věnována jedna z kapitol v empirické části této práce. 
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4 Analýza a chování vybraných postav románu 
 

Přechází mi z toho mráz po zádech… 

nic už není jako dřív. 

Už to nepůjde, to, jak jsem si přála, 

aby se jednou všechno zvrátilo 

a my zase žili na Bedové jako kdysi, 

všichni tři spolu. 

(Tučková, 2012: 210) 

 

4.1 Pojetí a zobrazení ženských a mužských postav románu  

 

 Analytická část práce je rozdělena na dva segmenty, které si kladou za cíl rozebrat 

ženské a mužské postavy románu tak, aby byl skrze ně pochopitelný jak děj knihy, 

tak jednotlivé motivy,
120

 které jsou pro porozumění textu důležité. Pokud jde o zastoupení 

ženských a mužských postav v knize, tak výrazně převládají ty ženské. Kromě toho jsou 

ženské hrdinky popsány převážně pozitivně a převládají u nich kladné vlastnosti. Naproti 

tomu u mužských postav nalézáme spíše negativní vlastnosti spojené s nadměrným pitím 

alkoholu, nevěrou, incestem a násilím. Existují však výjimky, jako je tomu v případě 

vychovatelek na internátě a Josifčeny a Fukseny, které zde představují záporné charaktery 

spojené především s bosorováním a černou magií. Mezi kladně vykreslené mužské postavy 

pak patří Dořin bratr Jakoubek nebo prodejce v antikvariátu pan Oštěpka, který Doře často 

poskytoval azyl a navíc ji zásoboval publikacemi o jejím rodném kraji. Tímto zvratem 

charakterových hodnot dochází v románu k převrácení toho, jak byly ženy stereotypně 

v tradiční literatuře zobrazovány.
121

 Nicméně tak dochází k tomu, že u mužských postav 

jsou vyzdvihovány jejich negativní vlastnosti, které se pojí především právě s muži, 

což z hlediska feministické kritiky může vést k výhradě, že dobré a špatné vlastnosti jsou 

zde jistým způsobem jakoby esencializovány. 

                                                             
120

 Z motivů se zaměřím zejména na kletbu, politickou moc, mocenský řád nebo mytologizované léčitelství. 

121
 Tímto zobrazováním se zabývá kapitola 3. 1. 1 Ženské psaní a gynokritika 
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 Mimo to rodiny v románu, ve kterých žily bohyně, fungovaly také na obráceném 

modelu, pokud šlo o zajištění obživy – za bohování dostávaly peníze, potraviny nebo jiné 

věcné dary, takže to byly ony, kdo zabezpečovaly své blízké. Pak záleželo na tom, do jaké 

míry splňoval muž výše zmíněný stereotypní obraz, protože tyto peníze často utratil 

za pálené. Typickým příkladem je Matyáš Ides, který si vzal Irenu, protože se domníval, 

že se tak zbaví vlastních dluhů. Zajímal ho jen její majetek, myslel, že skrz to, co si jako 

dcera bohyně, která podle něj musela od lidí nahmatat slušné jmění, přinese do manželství, 

zaplatí dluhy. O lásce se vůbec mluvit nedalo (Tučková, 2012: 365). Ides v knize tedy plní 

úlohu muže s příznačnými stereotypními vlastnostmi, což je podle Burdieuho výsadou 

i nebezpečím zároveň. Muž musí v generovém systému neustále dokazovat svou převahu 

a nadvládu, protože jde o otázku cti a potvrzení moci. „Výsada mužství je zároveň i past 

a platí se za ni neustálým, někdy až nesmyslným napětím a vypětím, k němuž každého 

muže nutí povinnost projevovat se za každých okolností jako muž“ (Bourdieu, 2000: 47). 

To, co tedy Ides očekával od Ireny coby své manželky, byl především sociální a potažmo 

symbolický kapitál. Z hlediska sociálního kapitálu pro něj Irena představovala snadno 

nabyté bohatství a z hlediska symbolického kapitálu pak byla pojítkem k lepšímu 

společenskému postavení na Kopanicích, protože pocházela z rodu bohyní. Nicméně 

postava Matyáše Idese nenaplňuje archetyp patriarchálního hrdiny, protože ačkoli 

si nárokoval moc a majetek, které se rozhodl získat sňatkem s Irenou, sám pak nebyl ani 

živitelem, ani ochráncem své rodiny. Byl vypočítavý, násilnický a sobecký – jeho moc 

nebyla typem moci podle ideálního patriarchálního hrdiny, ale zvůlí, poněvadž 

nenaplňoval povinnosti plynoucí z archetypu mužství, ale pouze požadoval výhody z něho 

plynoucí. Byl to slaboch a tyran, který utíkal před zodpovědností a utlačoval celou svoji 

rodinu, se kterou manipuloval tak, aby vše směřovalo a sloužilo čistě jeho osobním 

zájmům. „Jeho vůle ovládat, vykořisťovat, utiskovat, mučit či znásilňovat ho nakonec 

přivedla k vraždě“ (tamtéž: 49) své ženy.  

 Dalším obráceným prototypem je v románu pojetí ženské a mužské sféry, které už 

od dob tzv. měšťanského modelu rozdělovalo veřejnou a soukromou sféru. Ženy byly 

následkem tohoto rozdělení spojovány se sférou domácí, zatímco muži byli vedeni 

k aktivnímu životu ve sféře veřejné. Muž byl podle zmíněného modelu považován 

za občana s občanskými právy, který se účastní veřejného života, svou prací zajišťuje 

rodinu a má v ní rozhodující slovo. Žena se naproti tomu stará o domácnost, pečuje o děti 

a manžela, kterému se podřizuje, protože je na něm ekonomicky závislá. Podle Frevert 
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(1986) se tedy ženská a mužská sféra liší prostorově i věcně a navíc zde panuje jasná 

hierarchie pohlaví. Rozdělení veřejné a soukromé sféry se věnuje rovněž Bourdieu, který 

ho považuje za „základní dělení, o něž se opírá sociální řád…. Mužům, situovaným 

napravo, na straně vnějšího, oficiálního, veřejného…, přísluší všechny krátké, nebezpečné 

a spektakulární akty jako porážka dobytka, orání nebo sklizeň…, jež zasahují do běžného 

chodu života a přerušují ho; na ženy, situované na straně vnitřního, mokrého, nízkého, 

křivého a nepřetržitého, připadají naopak všechny práce domácí, to jest soukromé a skryté, 

případně neviditelné nebo potupné (Bourdieu, 2000: 30). 

 Na podobnou nerovnost pohlaví poukazuje ve své práci také Morris, podle které 

„jsou zájmy žen vždy nakonec podřízeny zájmům mužů“ (Morris, 2000: 14), čímž 

podporuje fakt, na kterém se shodují mnohé feministické teorie, a sice že útlak žen spočívá 

v oddělení veřejné a obecné sféry od soukromé. Tato diferenciace mezi pohlavími má 

za následek skutečnost, že ženy jsou tradičně spojovány s domácí sférou a od mužů 

se očekává, že budou pracovat mimo domov a budou živiteli rodiny.
122

 Román Žítkovské 

bohyně ale staví do popředí a do veřejné sféry ženy, které díky svým schopnostem dokážou 

uživit rodiny a aktivně se podílejí i na fungování hospodářství. Jestliže se opět vrátím 

k měšťanskému modelu, tak podle Frevert panovala na venkově odlišná situace než ve 

městech. Za hlavu rodiny byl i zde považován muž-hospodář, ale hospodyně se činorodě 

zapojovala do všech činností, aby byl zajištěn chod celého hospodářství. V rodinách, kde 

žily bohyně, to však byly ony, které všichni respektovali a uznávali, protože hlavní část 

příjmů zajišťovaly svými schopnostmi a uměním. Muži tedy pouze jaksi pasivně 

vykonávali práce kolem chalup nebo popíjeli pálené. Říkalo se, že kolik bylo v rodině 

výjimečných žen, tolik v ní bylo i ztracených mužů. Jejich sestry a matky jim prý vysály 

sílu, kterou pak proměnily v umění bohovat (Tučková, 2012: 178). 

 Ženské postavy jsou zde nositelkami a hybatelkami děje, čímž Tučková nabourala 

jejich podřazené stereotypní chování a pozitivně přispěla k vykreslení nové ženské 

zkušenosti, ačkoli sama tvrdí, že knihu nepsala z čistě feministického pohledu, ale chtěla, 

„aby se ten fenomén dostal mezi lidi“ (Vávra, 2014: 73). Jak už bylo v této práci zmíněno, 

                                                             
122

 Tuto problematiku dále rozvíjejí také Renzetti a Curran, přičemž se více zaměřují na typy pracovních 

možností a odměnu, kterou ženy a muži za práci dostávají. Hovoří o tom, že rozdělení práce tradičně záviselo 

především na „kulturně předepsaných a utužovaných představách ženské a mužské práce než na jejich 

talentu, a navíc ženské práce jsou charakteristické mnohem menší samostatností než mužské a vyžadují 

mnohem méně kvalifikace či inteligence“ (Renzetti, Curran, 2003: 266, 281).  
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hlavní postavy románu jsou zcela fiktivní, ačkoli zejména bohyně mají jména, která 

se objevují v knize Jiřího Jilíka, jež je založená na faktech. Sama Tučková uvádí, že 

postavy bohyní vycházejí z reálně žijících osobností, kterým pozměnila jména, aby 

neublížila dosud žijícím členům jejich rodin. Vznikly tak zcela úplně nové identity, které 

budou na následujících stránkách analyzovány. Analýza postav bude rozdělena tak, aby byl 

co nejvíce uchopen motiv kletby, která nakonec zlomila i racionální přesvědčení hlavní 

hrdinky příběhu – Dory Idesové. Z tohoto důvodu bude také postava Dory analyzována  

na konci této kapitoly.  

 

 

4.1.1 Josifčena 

 

Říkali o ní, že umí posednout zlým duchem, 

že umí uřknout, 

a že když se jí někdo znelíbí, 

umí na něj přivolat chorobu. 

(Tučková, 2012: 265) 

 

 Josifčena byla nejstarší dcerou Justýny Ruchárky, kterou měla se svým vlastním 

otcem. Justýnina starší sestra Anča Pagáčena opustila Žítkovou a ztratila se zavčas otci 

z dohledu, ale Justýna to zřejmě nestihla (Tučková, 2012: 358). Jakmile se tedy Justýně 

narodila dcera, pokřtili ji Josefína Marie a poslali ji pryč z Kopanic. Šest let o ní nikdo 

nevěděl, ale když se Justýna vdala a osamostatnila, přivedla si ji zpět. Josifčena 

pravděpodobně strávila své rané dětství ve špatném prostředí a navíc se cítila odstrčená 

vlastní matkou. Hned po jejím návratu se Justýně narodilo další dítě a na Josifčenu 

jí nezbýval čas. Ta přestála šest let kdoví kde, mezi cizími, a pak se nedočkala ničeho 

jiného než těžké práce bez odměny, polaskání, pochvaly. Nikdo se nemůže divit, že se 

zatvrdila, že se stala zlá. Možná už tenkrát začala užívat to, co odkoukala z matčina 

bohování, nesprávně (tamtéž: 360). Tato neutěšená situace se ještě vyhrotila, když Justýna 

porodila druhou dceru Surmenu a tu si vybrala jako svou následovnici. Nedlouho poté pak 

Josifčena opustila Žítkovou a odešla na Potočnou, kde si, jak se říkalo na Kopanicích, 

ovdověla svého budoucího muže. Jeho mladá žena byla silná a zdravá, ale cosi se jí stalo 
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a do týdne byla v hrobě (Tučková, 2012: 360). V knize není uvedeno, zda si ho vzala, 

nicméně po odchodu na Potočnou začala užívat příjmení Mahdalová, a proto se jí také 

říkalo Mahdalka. Jak bylo uvedeno na začátku kapitoly 3. 4 Vztahy mezi postavami 

románu v rámci genderového řádu, odešla Josifčena od své rodiny ve zlém a navíc 

proklela všechny své sestry – narozené i nenarozené a celé jejich budoucí rodiny. 

 Justýně došlo, jakou mocí disponuje její prvorozená dcera, že v sobě má temnou 

sílu, že je bohyní, která nepřináší nic dobrého (tamtéž: 360), ale už bylo pozdě a ona nad ní 

ztratila kontrolu. Josifčena rozvinula svou moc na Potočné a lidé ji vyhledávali zejména 

proto, když chtěli někomu ublížit – umoření dobytka, msta, skrytá zlodějna, porobení 

sokyni v lásce, a pak ty újmy na životech…. Hrůza se kroutila kolem, sotva někdo řekl 

Josifčenino jméno (tamtéž: 360, 361). Tučková ji tedy pojala jako veskrze zápornou 

a velmi silnou postavu, která určila osudy svým mladším sestrám a všem dalším ženám ve 

své rodině. Na rozdíl od ostatních bohyní zaměřila své umění na černou magii, a proto se jí 

neříkalo bohyně, ale bosorka – nebohovala, ale bosorovala, takže se svým chováním 

přibližuje nejsilněji k archetypu čarodějnice, za kterou ji také považovaly ostatní bohyně 

a postavy v románu. „Na Hrozenkovsku jsou čarodějnice dvojího druhu: jedny zlé, jež 

svým sousedům škodí zvláště tím, že jejich statku užitku ujímají, druhé dobré, jež nejen 

svým krajanům a své užší vlasti, nýbrž i přespolním lidem prospívají, jednak účinky zlých 

čarodějnic paralyzujíce, jednak lékařskou pomocí a neomylnými věštbami jim posluhujíce. 

Oněm se tu říká bosorky, těmto bohyně“ (Bartoš in Jilík, 2013: 63).  Hranice mezi bohyní 

a bosorkou však může být velmi tenká, protože bílou a černou magii od sebe není možné 

zcela oddělit. „Jsou to dvě strany jedné mince. Magické postupy a techniky jsou v mnoha 

ohledech stejné, rozdíl je především v postoji mága, v tom, jestli slouží dobru, nebo zlu…. 

Mnohé tradované historky nasvědčují tomu, že i bohyně uměly vládnout černou magií, ale 

využívaly jí jen v těch případech, kdy bylo zlo takového charakteru, že je bylo možno 

zastavit či porazit zase jenom zlem“ (tamtéž: 64).
123

 

 O Josifčeně se v příběhu říkalo, že se rozžehnala s bohem a obrátila se k temnější 

moci, což si mnozí spojovali již s jejím příchodem na svět.
124

 Ve skutečnosti tomu ale tak 

                                                             
123

 Zmíněné téma odkazující k magii je podrobněji rozvedeno v teoretické části této diplomové práce, 

zejména pak v kapitole 3. 2. 2 Archetypální analýza Annis Pratt a dalších ženských autorek zaměřené na 

archetyp čarodějnice. 

124
 Viz kapitola 3. 4 Vztahy mezi postavami románu v rámci genderového řádu 
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být nemuselo. Jako dcera bohyně v sobě měla určité schopnosti od narození, protože ty se 

na Žítkové dědí z matky na dceru, ale začala je využívat jinak než Justýna. Pravděpodobně 

byla její záporná stránka projevem odloučení od matky, po kterém následovalo citové 

strádání, díky čemuž se zatvrdila a rozhodla se všem, co ji zanedbávali pomstít. Umění 

bohovat tedy přetransformovala na jeho negativní podobu, jak o tom hovoří Ulanov, podle 

které je „negativní transformace výsledkem dynamického aspektu ženství, jenž vede 

od srozumitelnosti k nesrozumitelnosti namísto inspirace, k bláznovství a šílenství namísto 

růstu, k opilství a zániku, do temných zákoutí nevědomí, kde je identita vážně ohrožena. 

Symboly spojované s negativní transformací jsou kouzla zlých čarodějnic, která mění 

muže ve zvířata
125

 nebo předměty, zlé sukuby,
126

 které se vkrádají do mužské duše 

a vysávají ji do sucha, ďábelské svůdnice, které způsobují stavy posedlosti, ve kterých je 

člověk vydán na milost nekontrolovatelné zuřivosti nebo vzteku, nebo je nutkavě 

přitahován k destruktivní osobě“ (Ulanov, 1971: 160). Josifčenino rozžehnání se s bohem 

zde však nepředstavuje vzdor vůči androcentrickému řádu, podle kterého si „většina 

západních křesťanů a židů představuje Boha jako muže, Pána a Otce“
127

 (Knotková-

Čapková, 2008: 5, 6).
128

 V tomto případě šlo především o to, že bohování na Žítkové 

vycházelo částečně z náboženské tradice, protože žítkovské bohyně vtahovaly do svých 

rituálů i křesťanského Boha. Odtud také pochází název celého magického procesu věštění 

a na jeho základě posléze udílení rad či stanovování diagnózy (Tučková, 2012: 108). 

                                                             
125

 Zde je spojitost s řeckou kouzelnicí Kirké, která je zmíněna v Předmluvě této diplomové práce. 

126
 Sukuba bývá někdy označením pro ženského démona, ale tato interpretace není jednoznačná. Démoni jsou 

sice obecně považováni za bezpohlavní bytosti, ale slovo succubus pochází z latinského succubere, tj. „ležeti 

vespod“, což zdůrazňuje, že démon vystupuje v ženské roli při pohlavním styku. Za sukubu byla v sumerské 

mytologii považována například Lilith - http://cs.wikipedia.org/wiki/Succubus [cit. 2014-10-24]   

127
 Božství v monoteistických náboženstvích definuje Knotková-Čapková (2005) jako princip, který je 

abstraktní, a proto by měl být prostý genderového zařazení. Bůh je tak sice teoreticky bezrodý, avšak jeho 

dominující charakteristiky jsou mužské. Křesťanský bůh je v dopadech tohoto konceptu patriarchální 

a vylučuje proto koncept ženského božského principu vůbec. Eventuálně ženský princip démonizuje, jako je 

tomu v případě Lilith, které je částečně věnována kapitola 3. 3 Interpretace a funkce mýtu v této diplomové 

práci.  

128
 Zmíněná citace je použita z publikace Renzetti – Curran Ženy, muži a společnost, kde se podrobněji 

představou boha zabývá kapitola 10. Gender a spiritualita, s. 418-456. 
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Odlévání vosku často začínalo následující formulací: Započínám já své veci, né zlú mocú, 

ale Božú mocú, s Krista Pána dopomocú (tamtéž: 235). Josifčena se ale při svých rituálech 

rozhodla používat temnou moc a síly, aby se odpoutala od tradice, o kterou se opírala její 

matka a další kopanické bohyně. Proto byla v románu považována za čarodějnici, která 

neváhala kdekomu uškodit.  

 Josifčena však zmíněnou „nekontrolovatelnou zuřivost“ obrátila především proti 

ženám, i když černou magii využívala i v jejich prospěch.
129

 Pokud se vrátím k archetypu 

čarodějnice, tak v postavě Josifčeny neplní funkci ženské vzpoury vůči dominantnímu 

řádu, ale využívá svou „sebejistotu, hrozivost, cílevědomost, vynalézavost a životní sílu“ 

(Ulanov, 2003: 86), aby se stala nejmocnější a nejobávanější bohyní svého rodu a aby 

odstranila všechny sokyně, které by se mohly narodit jejím mladším sestrám. To vše činila 

proto, že se jí matka jako novorozence zřekla. Vždyť ona, Justýna, vlastní matka, byla její 

hlavní nepřítel (Tučková, 2012: 359). A i když se jí Justýna nikdy vzdát nechtěla a udělala 

to pouze pod nátlakem rodiny, obrátila Josifčena svůj hněv hlavně proti ní a všem ženským 

představitelkám jejich rodu. Přitom celou situaci v podstatě zavinil Justýnin vlastní otec, 

když na ní spáchal incest,
130

 ale proto, že byla tato skutečnost zatajena, viděla Josifčena 

viníka pouze ve své matce.
131

 Svou kletbou tedy určila životy a osudy svých ženských 

příbuzných, které se nesly z generace na generaci a skončily u Dory, jež tomu z počátku 

odmítala uvěřit. Další analyzovanou postavou bude proto Surmena, na kterou padla 

Josifčenina kletba jako první. 

 

 

 

 

 

                                                             
129

 Viz kapitola Magdalena Mľkva In Žítkovské bohyně, s. 269-277. 

130
 Muž – otec se zde opět stává negativní postavou, která bude analyzována v kapitole 4. 1. 6 Matyáš Ides 

 

131
 Dítě se hlavně v prvních stádiích svého života cítí být spjato s matkou, kterou vnímá jako dobrou a 

láskyplnou. Pokud je ale toto pouto narušeno, dítě si uvědomuje pomíjivost a vrtkavost svého života, což na 

jeho vývoji může zanechat tragické následky. Proto se Josifčenin hněv obrátil proti Justýně. 
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4.1.2 Surmena  

 

Vypadalo to, jako by tančila. 

Zdálo se, že už se s větrem sžila natolik, 

že nebojuje o rovnováhu – místo toho se v širokých  

kruzích kroutila v bocích, s rukama zaklíněnýma 

v objetí s větrným proudem. 

(Tučková, 2012: 203) 

 

 Surmena byla druhorozenou dcerou Justýny Ruchárky, která byla počata jejím 

mužem, a proto ji Justýna a celá rodina brali jinak než Josifčenu.
132

 Jmenovala se Terézie, 

ale když začala bohovat, nikdo jí už neřekl jinak než Surmena, což bylo její rodné příjmení 

po otci. Protože se rozhodla, že se pokusí zlomit Josifčenino prokletí, stala se jednou 

z nejuznávanějších bohyní na Žítkové. Kromě nahlížení do budoucnosti ovládala 

milostnou magii, jako jedna z mála uměla napravovat vymknuté končetiny a dokázala 

zažehnat i bouřku. Celý svůj život tedy zasvětila bohování a postavila kolem sebe zdi, které 

nikdo cizí nezdolal (Tučková, 2012: 365). Proto se nikdy nevdala, ačkoli se Dora z jejího 

spisu dozvěděla, že měla dvě nemanželské děti s Janem Ruchárem, které krátce 

po narození zemřely. Zůstala tedy sama a bezdětná, přesně tak, jak jí to přála Josifčena. 

 Surmena opírala své bohování o křesťanskou víru, kterou dále spojovala 

s přírodním aspektem, což má velmi blízko k feministické spiritualitě a ekofeminismu.
133

 

Její víra byla do značné míry založená na vztahu k zemi, s čímž souviselo sbírání a sušení 

bylin nebo péče o vodní pramen, což se později stalo příčinou hádek mezi ní a Dorou. 

To kvůli Surmeně se rýpají v zemi, šťourají bylinky a vaří z nich odvárky, jako by žily před 

sto lety (tamtéž: 53). Tato spojitost se velmi blíží symbolice a rituálu kultu Velké bohyně, 

                                                             
132

 Ačkoli se Justýna vzdala Josifčeny pod nátlakem rodiny, a pak si ji vzala zpět na Žítkovou, za svou 

následovnici si vybrala až Surmenu – Po tolika chlapcích to bylo první děvče (Surmena) a Ruchárce samou 

radostí uklouzlo, že se v chalupě konečně dočkali bohyně (Tučková, 2012: 360). 

133
 Ekofeminismus  vznikl v 70. letech 20. století „jako proud feminismu, který ctí především hodnoty, jež 

jeho zastánkyně považují za vrozené osobnostní rysy žen – zájem o druhé, péči, jemnost a těsné spojení žen 

s přírodou“ (Renzetti, Curran, 2003: 451). Tento směr se dále pojí především s radikálním feminismem 

a mezi jeho představitelky patří například Charlene Spretnak, Susan Griffin nebo Mary Daly. Z hlediska 

literární analýzy mají k tomu směru z citovaných autorek nejblíže Estés a Ulanov.  
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kterou z hlediska archetypální analýzy představuje Démétér. Tato bohyně disponuje mimo 

jiné magickým poznáním a je dárkyní moudrosti. Moudrost a magie představují v postavě 

Surmeny spojení s instinktivní a intuitivní povahou ženství, které se dále odráží například 

v interpretaci postavy baby Jagy, jak ji vnímá Estés. Podle ní baba Jaga představuje 

archetyp čarodějnice, kterou charakterizuje nezdolná ženská síla a je také zároveň jednou 

z variant divoké ženy. „Baba Jaga je strašlivá, protože představuje destruktivní sílu i sílu 

života zároveň. Pohlédnout do její tváře znamená vidět vagina dentata, oči krve, naprosté 

novorozeně a andělská křídla, to vše najednou“ (Estés, 1995: 86; zvýraznění v originále). 

Tuto ambivalenci, jak již bylo zmíněno v kapitole 3. 1. 2 Koncept a pojetí genderu postav 

románu, má v sobě právě Surmena, která uměla propojit bílou a černou magii tak, 

aby nikomu neublížila.
134

  

 Čarodějnici vnímá jako ambivalentní a neblahou postavu, která je součástí 

archetypu matky také Jung, protože obsahuje nepřeberné množství aspektů spojující 

například osudovost, smrt, tajuplnost nebo temnotu. A velmi podobně na ni nahlíží také 

Sylvia Perera, podle které je čarodějnice jednou z poloviny ženství, přičemž tu druhou 

tvoří žena – bohyně. Stejným způsobem, o kterém pojednává Pratt a do určité míry také 

Morris,
135

 v sobě spojuje archetyp Déméterovského mýtu a čarodějnice právě Surmena. 

Zmíněné autorky mimo jiné poukazují i na vzhled ženy, jenž se s tímto archetypem pojí 

a vzbuzuje ve svém okolí obavy. Bylo v ní cosi, co z ní dělalo stařenu. Možná to bylo těmi 

vlasy zavinutými v šátku, který ke koptickému kroji nosila, i když nebyla nikdy vdaná, tou 

sítí drobných vrásek křížících se v nepravděpodobných, jedinečných cestách po jejích 

tvářích a tím způsobem držení těla, kterým se snažila skrýt sama v sobě. Chodila 

schoulená, s propadlým hrudníkem, a chůze se tomu říkat skoro nedalo, spíš to bylo takové 

vrabčí poskakování (Tučková, 2012: 22). Surmena tedy nebyla krásná, ale byla mocnou 

                                                             
134

 Postava baby Jagy, jak již bylo zmíněno, je známá především z pohádky O překrásné Vasilise, kde má 

úlohu dobré ale obávané čarodějnice v zasvěcovacím dramatu mladé dívky, kterou se snaží ochránit před 

různými nástrahami, podobně jako se Surmena snažila chránit Doru před Josifčeninou kletbou. Příběh 

Vasilisy, stejně jako Dořin příběh, „pojednává o tom, že většina věcí není takových, jak se zdají být“ (Estés, 

1995: 72). 

135
 Viz kapitola 3. 2. 2 Archetypální analýza Annis Pratt a dalších ženských autorek. „Obavy a nepřátelské 

pocity vzbuzují i ženy, jež se mužům jeví jako fyzicky nepřitažlivé. Jejich nepůvabný zevnějšek by mohl 

poukazovat na to, že ženy nebyly Bohem stvořeny pouze k tomu, aby uspokojovaly mužské potřeby. Proto 

největší obavy vzbuzují ženy ošklivé, které zároveň odmítají svou podřízenou roli“ (Morris, 2000: 34). 
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a uznávanou bohyní, což z ní logicky v dané době dělalo nepřítele státu a pomohlo 

k dalšímu naplnění rodinné kletby. Jak bylo uvedeno v kapitole 2. 2. 2 Archetypální 

analýza Annis Pratt a dalších ženských autorek, původ slova čarodějnictví (witchcraft) je 

odvozeno ze spojení „craft of the wise“, což v překladu znamená „moudré řemeslo“ 

(Renzetti, Curran, 2003: 426).
136

 Historicky byly tedy ženy – čarodějky považovány 

za léčitelky a kořenářky, protože rozuměly přírodě a jejím cyklům, z čehož také plynula 

jejich moudrost a schopnost pomáhat ostatním.  Podle Pratt se muži postupem času začali 

bát jejich vědění a začali je pronásledovat, čímž násilně potlačili jejich přírodní moudrost 

a pronásledovali je jako čarodějnice v negativním smyslu tohoto slova. 

 Surmena během bohování vždy vycházela z učení své matky Justýny a ctila veškeré 

tradice s ním spojené, jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách. Proto také nemohla odlít 

vosk své sestře Ireně, aby ji varovala před výběrem manžela, čímž mohla třeba i jen 

částečně usměrnit kletbu. Tento rituál totiž bohyně nemohly provádět nikomu z rodiny. 

To nedělá žádná z nás. Vlastní osud nebo osud členů rodiny nepřečteš (Tučková, 2012: 

177). Další kapitola je tedy zaměřena na Irenu a naplnění kletby v jejím pojetí. 

  

 

4.1.3 Irena  

  

Neměla trpělivost. Nechtěla se učit. 

Jako by to nepotřebovala. 

Byla si tak jistá sama sebou, 

že matku nikdy neposlouchala. 

Prý nemusela, tvrdila. 

Ona měla vlastní vůli a k tomu jiné rádce. 

(Tučková, 2012: 173) 

 

 Irena Idesová byla nejmladší a poslední Justýninou dcerou. Jak vyplývá z výše 

uvedené citace, Irena se od matky odmítala učit umění bohovat, protože neměla trpělivost 

a neviděla v tom žádný smysl. Podobně jako na Josifčenu, ani na Irenu neměl nikdo moc 
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 O tomto spojení bylo již pojednáno v kapitole 3. 2. 2 Archetypální analýza Annis Pratt a dalších ženských 

autorek 
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času – Justýna léčila po celých Kopanicích a navíc zaučovala Surmenu, která o to na rozdíl 

od sestry stála. Protože byla nejmladším dítětem v rodině, nemohla pořádně zastávat 

domácí práce, tak ji většinou nechali běhat po stráních a v lese se psem. Ireně to nevadilo, 

protože si našla jiné společníky – anděly, se kterými celé dny mluvila, takže ji pak 

na Žítkové všichni měli za blázna. Všichni kromě Surmeny, která chápala, že její sestra to 

nemá lehké a hledá útěchu v jiném světě. Každá se kletbě jejich nejstarší sestry a strachu 

z ní vzepřela po svém – Surmena se cele oddala bohování a Irena předstírala, že žádné 

prokletí neexistuje. (A) nenáviděla matku, která jí svým strachem denně připomínala opak. 

Nechtěla se nic učit. Věřila jenom těm svým andělům a myslela si, že víc nepotřebuje. 

Jenže to se spletla. Právě tím v ní bohování zaniklo (Tučková, 2012: 364). 

 Když zemřeli rodiče, situace se zhoršila, protože Irena se chtěla za každou cenu 

vdát. Myslela si, že také tím zlomí rodinné prokletí. Bohužel na Kopanicích byli lidé velmi 

pověrčiví, takže o sňatek s ní nikdo nestál. Nakonec jí nezbylo než vzít toho jediného, co se 

nabízel. Matyáše Idese, o kterém všichni věděli, že kromě dluhů z pití nemá nic. Byl jediný, 

kdo hodlal přehlédnout, že si bere blázna, a ještě k tomu prokletého (tamtéž: 364, 365). 

Když Ides zjistil, že sňatkem s Irenou své dluhy nesplatí, začal jí bít a ponižovat.
137

 

Tím, že Irena neovládala bohování, nepředstavovala pro Idese ani pro jiné muže archetyp 

Déméterovského mýtu ani čarodějnice, ale svou podřízenou rolí zcela naplnila archetyp 

svatého grálu.  

 Kromě podřízenosti byla Irena náladová a nevypočitatelná. Tak si ji pamatovala 

také Dora. (Byla) nevyzpytatelná. Rozněžnělá náhlou láskou, kdy s nimi běhávala po 

světnici, ven na slunce a zase dovnitř ve víru písniček, nebo naopak posedlá náhlým 

vztekem, kdy po nich házela nádobím a křičela věci, kterým Dora nerozuměla (tamtéž: 

177). Většina obyvatel na Žítkové včetně Dory považovala Irenu za šílenou a labilní. 

Děsila mě jakousi svou rozháraností. Člověk nikdy nevěděl, co se jí honí hlavou a s čím 

na něj přijde. Jednu chvíli jako mílius, vzápětí zas jako divous (tamtéž: 174). Toto tradiční 

spojování ženy a šílenství má dlouhý původ a odkazuje povětšinou k ženské iracionalitě, 

psychické labilitě a slabosti, tedy tradičním vlastnostem, které se stereotypně pojí 

se ženstvím, a to zejména z toho důvodu, že samotné šílenství je diskursivně vnímáno jako 

určitý druh zrůdnosti, jako „jiné“ nebo „druhé“. Proto byli šílení lidé pro svou 
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 Viz kapitola 3. 2. 2 Archetypální analýza Annis Pratt a dalších ženských autorek 
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nepochopitelnost, nepředvídatelné chování a záhadnost v průběhu historie zavíráni 

a odsouváni mimo společnost.
138

 Irena tuto představu šílence a blázna naplňovala, proto se 

jí lidé stranili a nevěnovali jejímu chování zvláštní pozornost. Byla odsunuta na okraj 

kopanické společnosti a většina obyvatel se jí raději vyhýbala. Zůstávala tedy v chalupě 

na Koprvazech představující její symbolické vězení, do kterého jen občas pustil Ides 

Surmenu a přibližovala se víc a víc svému konci. (J)ejí život pak připomínal už jen pád do 

propasti (Tučková, 2012: 176). 

 V tomto bodě se Irena shoduje s interpretací archetypální postavy v literárních 

dílech žen představujících symbol uvěznění a vzpoury, jakou je například postava Berty 

Masonové
139

 v románu Charlotte Brontë Jana Eyrová. „Na první pohled se nedalo 

rozeznat, zda je to zvíře nebo lidský tvor – zdálo se, jako by to lezlo po čtyřech; chňapalo 

to a vrčelo jako podivná divoká šelma; mělo to na sobě šaty a na hlavě spoustu tmavých 

prošedivělých vlasů; rozcuchaných jako hříva, které zastíraly hlavu i tvář“ (Brontë, 1994: 

295). Berta podobně jako Irena svou „jinakostí“ v podobě šílenství stojí mimo řád a svým 
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 Zde je třeba krátce odkázat na dílo Michela Foucaulta Dějiny šílenství, 1994, ve kterém se autor zabývá 

historickou proměnou pohledu společnosti na jedince, kteří jsou označeni za šílence a blázny. Hlavní tezí díla 

je skutečnost, že šílenci začali být vnímáni negativně a vylučováni ze společnosti až v době osvícení, kdy byl 

kladen důraz na rozum a racionalitu. Kromě toho byly první léčebny pro duševně choré součástí věznic, takže 

trestanci a nemocní lidé tam pobývali v naprosto shodných podmínkách. Této problematice se ve své práci 

Women and Madness věnuje také Shoshana Felman, která zkoumá vztah mezi šílenstvím a literaturou. 

Dochází k závěru, že na rozdíl od reality dostává šílenství v knihách mnohem větší prostor. Postavy, které 

jsou v literatuře nějakým způsobem šílené, mohou ve svém pobláznění nalézt určitou volnost. Stejně tomu 

bylo v případě Ireny, která si vytvořila vlastní svět, ve kterém si povídala s anděly. 

139
 Tímto románem se nechaly inspirovat autorky Gilbert a Gubar při výběru názvu pro svou studii The 

Madwoman in the Attic, 1979 – Bláznivka v podkroví. Postava Berty jim posloužila jako klíč k dekódování 

literárních děl psaných ženami a k odhalení skrytých zdrojů tvůrčí představivosti a rozvratné energie. „Ani ty 

na první pohled nejkonzervativnější spisovatelky, které navenek pečlivě dodržují společenské konvence, 

nedokáží potlačit touhu vytvářet krajně nespoutané a nezávislé postavy, jež usilují o zničení všech 

patriarchálních struktur, které jako by samy autorky i jejich submisivní hrdinky přijímaly jako nevyhnutelné. 

Promítáním nutkání ke vzpouře nikoliv do hrdinek, ale do postav šílených či zrůdných žen (které jsou 

v průběhu románu či básně přiměřeně potrestány) spisovatelky nepochybně dramatizují vlastní rozpolcenost, 

svou touhu přijmout struktury patriarchální společnosti a zároveň je odmítnout“ (Gilbert, Gubar In Morris, 

2000: 80, 81). Autorkám Gilbert a Gubar se ve své práci věnuje také Eva Kalivodová, která je zmiňuje 

například ve sborníku Ponořena do Léthé, 2003 a to konkrétně v kapitole Metafora ženy: idealizace či 

hyenizace?, s. 26-42 
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chováním jej ohrožuje. Porušuje všechny mantinely cudného ženství a řídí se pouze svou 

pudovou stránkou, stejně jako to dělala Irena, když se chtěla za každou cenu rychle provdat 

a porušovala všechny normy přípustného chování. Běhala po chalupách, od chlapů se 

nevracela na noc domů, na tancovačkách vyváděla (Tučková, 2012: 175). Střídala tak 

v sobě ideální ženské vlastnosti jako byly pokora, něha, pasivita a podřízenost s aktivním 

a zuřivým chováním, čímž nabourávala a převracela stereotypní pohled na ženy v tehdejší 

době. Irena tedy v románu představuje potlačovanou část osobnosti, která je přirozenou 

součástí ženy a kterou je třeba potlačit, aby se mohla ztotožnit s diskursivním ideálem 

ženství. Postava šílené a bláznivé ženy reprezentuje způsob metaforického i reálného úniku 

a možnost osvobození se od způsobu života, který nechceme žít. Rozdíl mezi Irenou 

a Bertou je pak pouze v tom, jak jejich ztracené životy skončí – Berta se zabije sama 

skokem z okna pokoje, kde byla vězněna, čímž v podstatě dostojí naplnění svého šílenství. 

Ale Irenu zabije manžel, aby pomohl dotvořit skládanku osudu určeného Justýniným 

dcerám. 

 

 

 

4.1.4 Bohyně/čarodějnice a motiv kletby  

  

Ta kletba se s nimi táhla jako prasečí střevo, 

od narození až do smrti, 

kterou ani jedna neměla lehkou. 

Takhle si představuju umřít v bolesti a utrpení, 

tak, jak umřely obě Justýniny dcery. 

(Tučková, 2012: 363) 

 

 Než přistoupím k další analýze postav románu, je třeba krátce pojednat o motivu 

kletby, kterou pronesla Josifčena, když odcházela ze Žítkové.
140

 Slyšeli to všichni bratři 

i nevlastní otec a nedali si někde pozor na hubu, rozkřiklo se to rychle. Možná tomu 

zpočátku ani nevěřili. No, změnilo se to po pár letech, když Josifčenina pověst zesílila. Tu 

a tam se objevila nějaká zpráva o tom, že po jejím čarování někdo umřel nebo onemocněl, 
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 Viz kapitola 3. 4 Vztahy mezi postavami románu v rámci genderového řádu 
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a nejednou se na to, co řekla, dívali jinak (Tučková, 2012: 363). Kletba zde může být 

nahlížena ve dvou rovinách, ve kterých nabývá mocných rozměrů a má fatální důsledky na 

životy ostatních ženských postav v příběhu.  

 První rovinu představuje citové strádání a neopětovaná matčina láska, které 

naplňovaly Josifčenino dětství. Matka je pro každé malé dítě středobodem světa, 

je dobrotivá, pečující, snášenlivá a milující, čímž naplňuje archetyp magické autority 

ženství. S ženským elementem se na základě připodobnění s animou, jak ji charakterizoval 

Jung, dále pojí iracionalita, citlivost a fantazie. A „pokud jedinec nebo i celá kultura ztratí 

spojení s tímto ženským prvkem, znamená to, že jeho postoje budou příliš zaměřeny 

na racionalitu a spořádanost“ (Von Franz, 1998: 30). Nedá se říci, že by se Josifčena 

s touto ztrátou vyrovnala racionálně, ale každopádně se zatvrdila a stala se necitlivou 

osobou, která neváhala ublížit druhým. Protože sama nepoznala mateřskou lásku, nepřála 

šťastný život ani svým sestrám a jejich dětem. V této rovině se kletba naplnila: Justýna 

k sobě své další dcery připoutala strachem a ony ji za to nenáviděly. Surmeniny děti byly 

nemanželské a brzy po narození obě zemřely. Irena sice měla Doru a Jakoubka, ale Dora 

zůstala bezdětná a Jakoubek kvůli svému postižení zůstal po Surmenině zatčení v ústavní 

péči. Paradoxem ovšem je, že ani Josifčeně se nenarodilo děvče, kterému by mohla předat 

své umění. Proto se po smrti Pagáčeny ujala její dcery Fukseny, protože chtěla následnici 

vlastní krve. Sama měla jen jednoho syna, co si ho uhnala v mládí, a to se říkalo, že možná 

ani ne s vlastním mužem, a pak už další děcko mít nemohla. Tak hmátla po Fukseně. 

Odnesla ji rovnou z pohřbu, vyfoukla ji Justýně Ruchárce přímo před nosem (Tučková, 

2012: 229).  

 Druhou rovinou je soupeřní mezi bohyněmi, což vyplývá i z výše uvedené citace, 

kdy Josifčena toužila po vlastní následovnici. Pro každou bohyni bylo důležité předat své 

umění a zachovat svou moc pro příští generaci. A každá bohyně ovládala různé praktiky 

a v něčem vynikala nad ostatní. Bohyně se pořád škorpily. Záviděly si, pomlouvaly se, však 

to byly konkurentky. Bojovaly o klientelu a používaly lecjaké prostředky, aby dokázaly, 

že ony jsou ty nejlepší (tamtéž: 215). Surmena byla například vyhlášená „napravjačka“ a 

proto ji navštěvovali lidé z moravské i slovenské strany. Pagáčena byla zase vyhledávaná 

pro schopnost najít ztracené věci a umění odhalit pravdu. Za Josifčenou lidé chodili, když 

chtěli někomu ublížit. Každá bohyně ale odlévala vosk, ze kterého pak dokázala věštit 

nemoci těla i ducha, a proto se snažila, aby její věhlas a schopnosti přitáhly co nejvíce lidí 

právě k ní. „Magická zaklínadla, kterými bohyně lití vosku doprovázely, měla při různých 
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úkolech obdobné schéma, nebyla však identická. Jiná se používala při pátrání po zloději, 

jiná při přičarování milého, jiná při nemocech nebo nalezení ztraceného předmětu“ (Jilík, 

2013: 43). Důvody, proč mezi sebou bohyně soupeřily, však mohly být různé – nenávist, 

žárlivost, nešťastná láska nebo narušení přátelství. A Josifčena je zřejmě měla všechny. 

Ačkoli největší vinu dávala své matce Justýně, neublížila přímo jí, ale svým mladším 

sestrám. Chtěla se stát nejmocnější bohyní svého rodu, což se jí v podstatě podařilo, 

protože její zaříkání se totiž nikdy neminulo účinkem (Tučková, 2012: 228). 

 Jediná z bohyní, která se snažila s její mocí bojovat, byla její mladší sestra 

Surmena, jež pocházela ze stejné rodiny, tj. od stejné matky. Příkladem je událost s jednou 

ženou, které Josifčena svým čarováním ublížila. Hned mi došlo, že jestli schytala něco 

od Mahdalky, tak jí bude umět pomoct jen Surmena, která má stejné učení od jejich 

společné matky…. A taky že jo. Jen co jí ta ženská vyklopila, že se nepohodla s Mahdalkou 

o cenu jakéhosi čarování, věděla Surmena, kolik bije. Jako o překot postavila vodu 

na odvar…, do kterého naházela snad tucet bylin, mumlala cosi, čemu jsem nerozuměla, 

ale bylo to něco hrubého, temného, až mi šel mráz po zádech (tamtéž: 265, 266). Josifčena 

ale byla silnější a zmíněnou ženu našli druhý den, co odešla od Surmeny, mrtvou. Žádná 

další bohyně se už její kouzla zlomit nepokoušela. Josifčena tedy pomocí své kletby 

a užíváním černé magie dosáhla toho, že byla nejmocnější z bohyní a nikdo se z její zlé 

moci nedokázal vymanit. Vyřčená kletba tedy určila rozložení mocenských vztahů mezi 

dcerami Justýny Ruchárky a v podstatě i mezi všemi ostatními bohyněmi na Žítkové. 

I když později žila na Slovensku, měla její slova stále dopad na její sestry a jejich rodiny 

a všichni si je pamatovali. Když totiž někdo uvěří, že je prokletý nebo tomu věří ostatní 

v jeho okolí, může jeho život skutečně směřovat k naplnění kletby.
141

 Josifčena naložila 

se svou mocí v rámci rodinných vztahů tak, jak o ní pojednává Foucault – „moc je 

specifický typ vztahů mezi jedinci a způsob jednání, které na ostatní nepůsobí přímo 

a bezprostředně, nýbrž které působí na jejich vlastní jednání“ (Foucault, 1996: 219). 

Josifčena byla v tomto případě velmi silnou osobností, takže o jejích slovech nikdo 

nepochyboval. Justýna byla ve chvíli, kdy kletbu přijímala, strachy bez sebe, protože 

                                                             
141

 Toto směřování do značné míry souvisí s pojmem sugesce, „která je často chápána ve smyslu sugerování, 

tedy vštípení myšlenky jiné osobě, která je přijímána jako realita bez ohledu na to, zda skutečnosti odpovídá. 

K přijetí sugesce přispívá důvěra ve zdroj sugestivní informace, jeho autorita, ať už jde o osobu nebo 

instituci. Velmi silně také závisí na stavu přijímací osoby, na jejích názorech, zkušenosti, okamžité náladě 

nebo stupni očekávání.“ - http://www.sysifos.cz/index.php?id=slovnik&act [cit. 2014-10-27]   
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se obávala o život své druhorozené dcery a potažmo dalších děvčat, proto na ni Josifčenina 

slova tak silně zapůsobila. Surmena a Irena už měly kletbu zprostředkovanou, 

ale v důsledku chování jejich matky, jí také obě podléhaly. Dora tomu zpočátku nevěřila, 

protože vystudovala vysokou školu a věnovala se především faktům, které se s bohyněmi 

pojily. Měla tedy jiné zkušenosti než její babička, matka a teta. Ale po několika 

rozhovorech s pamětníky a pátrání v archivech byla přesvědčená, že na těch řečech o zlu 

dřímajícím v Mahdalce něco je. A co víc, měla neodbytný pocit, že to zlo se týká i jí 

(Tučková, 2012: 277). 

 Kletba sama o sobě reprezentuje „vyjádřenou žádost k nadpřirozeným silám, 

aby někomu vznikla škoda nebo jej potkal zlý osud“ (Hartl, Hartlová, 2000: 256). 

Vyslovením kletby se určitá osoba stane prokletou a po nějaké době ji postihne neštěstí. 

Prokletí se ale nemusí vztahovat na jednu konkrétní osobu, může postihnout celé rodiny, 

jak tomu bylo i v románu Žítkovské bohyně, kdy Josifčena svolala zlo na celé příští ženské 

pokolení v rodině Justýny Ruchárky. Kletba stejně jako žehnání patří k nejčastějším 

druhům magie, kterou lidé (často i nevědomky) provádí. Žehnat, znamená vložit své přání 

dobra do silné myšlenky a vyslat ji konkrétním směrem. „Kletba je pravým opakem 

žehnání. Jedná se často o výsledek zlé myšlenky a silného emocionálního vzrušení, které 

je vržené na dotyčnou osobu“ (Janus, 2008). Josifčenina kletba tak měla doslova magický 

účinek, protože lidé na Kopanicích byli velmi silně nábožensky založení a věřili jak v moc 

požehnání, tak v moc prokletí. Proto se snažili Surmeně a Ireně zdaleka vyhýbat – Všichni 

věděli, že jsou prokleté, děcka postrašené od svých matek se jich bály. Ba co, štítily se jich 

(Tučková, 2012: 363). Kletba byla tedy v analyzovaném románu pojata velmi tradičně, což 

také znamenalo, že časem spíše sílila a opravdu postihla všechny, které Josifčena uřkla. 

Kletba má sklon zhoršit se do té míry, do jaké jí to lidé povolí. Jak bylo uvedeno výše, 

všechny postižené románové postavy se s ní snažily určitým způsobem vypořádat, a přesto 

jí dříve či později podlehly. Velkou měrou tomu samozřejmě napomohlo i chování 

ostatních Kopaničářů, protože ti zpravidla věřili všemu, co řekly nebo udělaly bohyně. 

Jestliže něčemu věříš a věří tomu i lidé kolem tebe, směřuješ k tomu, ať chceš nebo ne. 

A na to by Mahdalka nemusela mít ani žádnou zvláštní sílu, aby to svým prokletím 

dokázala. Lidská víra, víra v cokoliv, ale silná a neotřesitelná víra je strašlivě mocná 

(tamtéž: 367). Čtenářky a čtenáři románu mohou s prokletím postav souhlasit po svém – 

není jim nijak vnucováno, že kletba jako mytická tradice může být reálná, což je na celém 

příběhu fascinující.  
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4.1.5 Jindřich Švanc  

  

Neúspěšný zloděj, mrzák, 

kterému žena utekla někam za lepším. 

(Tučková, 2012: 425) 

 

 Jak již bylo zmíněno v kapitole 2. 4 Vztahy mezi postavami románu v rámci 

genderového řádu, stal se Jindřich Švanc prodlouženou rukou sloužící k naplnění 

Josifčeniny kletby, kterou zničil nejprve Surmenu a poté napomohl k rozdělení Dory 

a Jakoubka. A přitom na začátku nic nenasvědčovalo tomu, že by z něj měl být tak 

nelítostný člověk (Tučková, 2012: 421).  Švanc vyrůstal v obyčejné rodině s otcem, matkou 

a mladší sestrou. Když byl plnoletý, stal se malířem pokojů a oženil se. Bohužel to bylo 

v době začínající hospodářské krize a on potřeboval peníze, aby uživil svou novou rodinu. 

Proto se rozhodl, že okrade svého souseda pana Weissmanna. Ten ho však při krádeži 

nachytal, a tak ho v návalu vzteku a hysterie pobodal. Jenže Weissmann to přežil, a jelikož 

se obával, že pachatel, který nebyl odhalen, se může vrátit, vyhledal na popud své služebné 

věhlasnou bohyni Surmenu. Ta mu samozřejmě dala nejen byliny, které mu měly pomoci 

zhojit rány, ale odhalila mu, že pachatelem je někdo blízký, patrně soused, který není zcela 

zdráv a který své dřívější chování proměnil v nezvykle líbezné. A to že z něj nemluví soucit 

se starým mužem, ale výčitky vlastního svědomí (tamtéž: 424). Nakradené věci se 

samozřejmě našly u Švance, který pak strávil pět let ve vězení, kde ho ponižovali, jako 

neúspěšného zloděje, mrzáka a paroháče. Nebylo tedy divu, že se chtěl Surmeně pomstít. 

 Švanc v příběhu představuje slabého muže, který postrádá jakékoliv maskulinní 

rysy – není fyzicky statný, silný ani odvážný a nedokáže si udržet ani manželku. Těmito 

charakteristikami nenaplňuje stereotypně pojímané mužství a oplývá spíše vlastnostmi, 

které jsou diskursivně připisovány ženám – je slabý, podlý, závistivý, zahořklý a ublížený. 

Nenaplňuje ani archetyp hrdinného muže, protože je ovládán spíše svými pocity, náladami 

a kupředu ho žene pomsta a zadostiučinění. Jeho postava by mohla mít některé 

charakteristiky antihrdiny, protože nemá žádné výjimečné vlastnosti a neumí se povznést 

nad svoji situaci. Zpočátku by ho mohlo být čtenářkám a čtenářům líto, protože není nijak 

hezký, nemá úspěch v práci a žije v nešťastném manželství, kde jím žena opovrhuje. Vše 
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bere příliš osobně a vážně a nakonec řeší svou životní situaci spíše iracionálním způsobem, 

když se rozhodne okrást svého souseda. Postupně tak začíná naplňovat archetyp zloducha, 

který reprezentuje zlo ve smyslu závistivosti, pomstychtivosti, sobeckosti a později během 

děje ve smyslu násilnictví, zbabělosti, oportunismu, zrádcovství a zneužívání moci. Zvolil 

si tedy určitý druh cesty, která má jasný cíl – zničit Surmenu a on participuje na tom, aby 

ho za každou cenu dosáhl. Na rozdíl od klasických mužských hrdinů, kteří na svých 

cestách překonávají všemožné nástrahy a překážky, které zdolávají svou silou a důvtipem, 

volí přisluhovačství, udavačství a moc institucí, ze které se schovával. Představuje typ 

perverzního mužství a lidství vůbec, protože se hodlá pomstít za každou cenu a neváhá se 

přizpůsobit různým politickým režimům a ideologiím. Jedná z pocitu vlastní ztráty a zrady, 

které ho ženou kupředu, aby se pomstil ženě, která mu dle jeho mínění zničila život. 

 První příležitost se mu naskytla během války, kdy byl členem kontrolního 

německého oddílu a objevil u Struhárky a Surmeny zraněného amerického pilota. V tu 

dobu ale byli pověřeni dva členové Hexen-Sonderkommanda, aby provedli na Kopanicích 

výzkum zaměřený na tamní bohyně, protože jejich činnost byla velmi podobná 

germánskému kultu, o kterém samozřejmě věděli také ostatní Němci na území 

Protektorátu. A to Surmenu tenkrát zachránilo.
142

 Podruhé mu už ale neunikla. Po válce 

dostal příležitost pracovat pro Okresní oddělení Státní bezpečnosti na Uherskohradišťsku, 

kde se soustředil především na případ „Bohyně“, které označil jako vnitřního nepřítele, 

který způsoboval úniky soukromým podnikáním, nechutí začlenit se do kolektivního 

družstevnictví, takového, který páchal nevratné a dalekosáhlé škody na zdraví 

nepoučených socialistických občanů (Tučková, 2012: 431). Jeho práce se samozřejmě 

zaměřila na Surmenu a její nepovolenou lékařskou praxi. Sledoval ji téměř dvacet let 

a nakonec se mu podařilo nechat ji předvolat za provedení potratu, který klasifikoval jako 

                                                             
142

 Hexen-Sonderkommando se soustředilo na kopanické bohyně proto, že moravsko-slezské pomezí bylo 

původně osídleno germánským obyvatelstvem a rituály a praktiky, které bohyně provozovaly, byly s těmi 

germánskými shodné. Viz kapitola 3. 2. 1 Genderové archetypy v pojetí Junga a Pratt. Pro svůj výzkum 

zvolili Fuksenu, Josifčenu, Surmenu a Struhárku. Proto je kontrolní oddíl při nálezu amerického vojáka 

nechal na pokoji – ten jejich výzkum se nad bohyněmi musel rozprostřít jak ochrana Boží (Tučková, 2012: 

233). Jeden z členů Hexen-Sonderkommanda byl Fridrich Ferdinand Norfolk, který pobýval nějaký čas u 

Mahdalek, kde se sblížil s Fuksenou. Z jejich krátké známosti se narodila dcera, která, jak psala Fuksena 

Norfolkovi do Berlína, měla na čele stejné znaménko jako on. 
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ublížení na zdraví z nedbalosti. To bylo v roce 1974, osm let poté, co Ides zabil Irenu 

a Dora s Jakoubkem žili se Surmenou. 

 Švanc tedy využil institucializovanou moc, díky které byla Surmena uvězněna 

a navíc jí byly odebrány obě svěřené děti. K usvědčení mu zřejmě napomohla také 

Josifčena, za kterou podle slov jeho sestry jezdil. (P)rotože v té době zmínil jakousi 

Josefínku…, o které říkal, že je to jen nějaká spolupracovnice, nebo nějaký kontakt 

(Tučková, 2012: 394).
143

 Vzhledem k tomu, že se Surmena chovala ve vazbě agresivně a 

říkala, že se jedná o spiknutí nebo odmítala komunikovat a modlila se v cele, byla jí 

diagnostikována psychotická porucha s paranoidními bludy a systemizovanými bizardními 

představami (tamtéž: 88) a byla umístěna do Státní psychiatrické léčebny v Kroměříži. Ale 

ani to ještě Švancovi nestačilo. Protože mu nebyla vlastní odvaha ani jiná fyzická zdatnost, 

nekonfrontoval se Surmenou přímo, ale využil k tomu jejího ošetřujícího lékaře, který 

se potýkal s personálními problémy na pracovišti. Bylo mu proto přislíbeno, že když 

poupraví Surmeninu léčbu, tyto problémy za něho budou vyřešeny.
144

 Výsledkem byla 

elektrokonvulzivní terapie, kterou Surmeně aplikoval dvakrát týdně a postupně dávku 

zvyšoval, až u ní vyvolal epileptické záchvaty a neschopnost koncentrovaně se vyjadřovat.  

 Jak bylo uvedeno výše, Švanc neváhal k dosažení své pomsty využít institucionální 

moc, protože sám nedokázal svým problémům důstojně čelit. Proto se nejprve opíral o moc 

a ideologii nacismu, který mu umožnil být členem kontrolního oddílu na území tehdejšího 

Protektorátu. Ačkoli byl nacistický režim pro protektorátní obyvatele značně opresivní, 

bohyně nacistická vrchnost ochraňovala. Kopanice byly oblastí s bohatě udržovanými 

folklórními tradicemi, které tam zůstávaly v plně archaické podobě především proto, že jde 

                                                             
143

 Josifčena pravděpodobně neváhala využít komunistický režim, který se při sledování osob často soustředil 

na udavačství, protože věděla, že Surmena je mocnou bohyní, kterou sama nezlomí. Kromě Josifčeny 

udávala na Surmenu také Ruchárová, protože žárlila na svého muže, který měl se Surmenou poměr. Psala své 

vykonstruované lži na papíry od cukru a mouky, kde uváděla, že Surmena tráví domácí zvířata, připravuje 

omamné nápoje a podrývá morálku vesnické mládeže. Právě takové lži ale Švancovi pomohly.  

144
 Zde bylo opět využito moci politického režimu, který v té době mohl lidem buď hodně pomoci, nebo 

velmi ublížit. Vzhledem k tomu, že si Státní bezpečnost o zmíněném lékaři obstarala veškeré rodinné 

i profesní informace, nebylo těžké ho přesvědčit. Stal se vhodným kandidátem tajné spolupráce 

motivovaným vlastním cílem, který byl v souladu se Švancovými záměry. Postava lékaře tak poukazuje na 

zneužití psychiatrické medicíny komunistickou mocí, kdy byli často v ústavech drženi lidé, kteří byli pro 

tehdejší režim nepohodlní a kde je bylo možné například pomocí elektroléčby snadno umlčet. 
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o místo téměř odříznuté od okolního světa (tamtéž: 286). Na moravsko-slovenském pomezí 

sídlily germánské kmeny a mystické praktiky zdejších žen ztělesňují relikty starogermánské 

přírodní gnóze. Rituály, jež provozují, a vědomosti, jimiž disponují, se zdají být – aniž by si 

to tyto ženy uvědomovaly – jen lehce transformovanou a modernizovanou verzí 

ariogermánských zvyků a magických obřadů (Tučková, 2012: 283). V tomto bodě se tedy 

Švanc spletl, když si myslel, že využije nacistickou moc k dosažení své pomsty. Pomohl 

mu až další politický režim na našem území, jímž byl komunismus, který na činnost 

bohyní nahlížel jako na podvratnou a nekvalifikovanou. Komunismus se vyznačoval tím, 

že se stavěl opresivně proti veškerým formám náboženství a mytologie a bohyně v něm 

představovaly nepřítele socialistického zřízení.  

 Zde je vhodné odkázat na pojem intersekcionalita,
145

 který kříží několik různých 

útlaků vztahujících se k genderu a postavám bohyní – jedná se o etnické, kulturní, sociální 

a genderové rozdíly. Pro přiblížení lze uvést ukázku popisující Surmenu – Je silně věřící 

a i jinak se projevuje nepokrokově, nedůvěřuje lékařům, úředníkům a orgánům, žije v jedné 

místnosti, kam v zimě přivádí i dobytek (tamtéž: 42). Je paradoxní, že nacistický režim, 

který utlačoval většinu světa, bohyně ochraňoval a politika, která měla sloužit pro blaho 

všech občanů tehdejšího Československa, je zcela zlomila. 

 Švanc se podle svého mínění stal obětí nečestných Surmeniných metod, které jsou 

častou zbraní žen a muži proti nim nemají žádnou moc. A protože být obětí je tradičně 

ženská pozice, přišel Švanc i v tomto bodě o část své maskulinity. Jako románová postava 

je typickým zloduchem, se kterým se čtenářka nebo čtenář jen těžko ztotožní pro jeho 

bezpáteřní chování a touhu po pomstě, která vedla doslova přes mrtvoly. Surmena nakonec 

v léčebně zemřela na srdeční selhání a byla zpopelněna, protože neměla žádné přímé 

rodinné příslušníky. Tak přispěl Švanc k vyplnění další části Josifčeniny kletby. Jedna 

z nejvyhledávanějších žítkovských bohyní zemřela osamělá, bez zádušní mše a bez 

možnosti zmrtvýchvstání, na které během svého života věřila. Její víra ve zmrtvýchvstání 

byla silná, ostatně nikdo by Hrozenkovské nikdy nepřesvědčil o tom, že se jednoho dne 

nevrátí do svých pozemských těl. Ta představa byla tak přirozená jako si na podzim 

vytáhnout z almary kabát a vklouznout do něj (tamtéž: 152). Po její smrti šel Švanc 

do důchodu, který strávil na vyškovecké stráni s překrásným výhledem na bedovskou, 
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 Intersekcionalitou je významný pojem v kontextu dnešních genderových a feministických studií. 

V českém prostředí se jí ze sociologického pohledu zabývá například Marta Kolářová. 
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koprvazskou a čerenskou kopanici (tamtéž: 432). Stejně jako Hofer i on chtěl patrně zůstat 

nablízku bohyním, kterými se velkou část svého života s nadměrnou posedlostí zaobíral. 

   

 

4.1.6 Matyáš Ides  

  

Ze tmy protkané provazci hustého deště 

se vynořilo nesmělé, skoro neznatelné světélko, 

a mihotalo se jí v ústrety, 

dávalo jí signál. Že je tam. 

Že se skutečně vrátil. 

(Tučková, 2012: 242) 

 

 Postava Dořina otce je klíčová pro pochopení její povahy a nedůvěry v muže, 

protože Matyáš Ides byl tím, kdo sprovodil ze světa její matku a stal se střípkem 

ve skládance Josifčeniny kletby. Otec je pro růst a vývoj dítěte stejně důležitý jako matka, 

protože u chlapců pomáhá vytvořit model hrdiny a u dívek muže, za kterého by se jednou 

chtěly provdat. Postava otce je také jedním z archetypálních obrazů, kterým se věnoval 

Jung, i když ve srovnání s mírou zkoumání archetypu matky je hloubka jeho bádání 

k tématu otce mnohem stručnější. Tento nedostatek vyvážil zaměřením se na jiná 

zobrazení archetypálního mužství, jako je archetyp hrdiny nebo moudrého starce. 

Archetypální maskulinita má pak podle Junga několik typických aspektů – dominance, 

platnost a dodržování pravidel, odvaha, hrdost a čest nebo schopnost trestat i odpouštět. 

Z negativních vlastností jsou pak nejčastější lpění na tradicích či chladnost a malý důraz na 

city. Obraz archetypálního otcovství se nejvíce pojí s postavou osobního otce, jelikož 

„veškerá lidská zkušenost je řízena archetypálním otcem a vložena do otce skutečného“ 

(Šolc, 2009: 86). Otec je ve skutečném světě nahlížen jako živitel a ochránce svých 

blízkých a v patriarchální kultuře je považován za nezpochybnitelnou hlavu rodiny. 

 Matyáš Ides ale zmíněnou představu nenaplňoval. Projevoval se sice velmi 

maskulinně, protože měl sílu, byl hrubý a dominantní. Svou ženu Irenu často surově bil 

a před smrtí ji s největší pravděpodobností také znásilnil. Vedle tatínkových nohou leží 

maminka, sukni má vykasanou nad stehna a kolem ní, všude kolem ní kaluž temné, zaschlé 



84 

 

krve (Tučková, 2012: 9). Znásilnění patří rovněž mezi velká feministická témata.
146

 Hovoří 

o něm také Pratt, která trauma ze znásilnění dává do spojitosti s archetypem 

Déméterovského mýtu.
147

 Trauma ze znásilnění se podle ní může přenést i na potomky, 

pokud z něho vzejdou, což mohl být i případ Jakoubka, který se narodil postižený, a Dora 

zaslechla, jak Surmena s Irmou mluví o hříchu. Znásilnění se v románu objevuje již 

se zmíněným početím Josifčeny, kdy se jako násilník projevil Ruchár, který se nejprve 

pokoušel o svou starší dceru Pagáčenu, která proto odešla z domu, takže nakonec znásilnil 

Justýnu. Ono se povídalo, že nejen pil, ale že se kolem ní i neslušně motal (tamtéž: 226). 

Tento jev byl tedy ve spojení s alkoholem u mužských postav v románu běžný. 

 Ides rozhodně nebyl ideálním manželem a ani pro své děti nepředstavoval žádný 

vzor, ke kterému by vzhlížely. Jakoubek si to patrně vzhledem ke svému postižení 

ani neuvědomoval, ale Dora ho považovala za strůjce své bolesti a utrpení, které jim 

způsobil, když zabil jejich matku. Po vraždě Ireny logicky strávil nějaký čas ve vězení, 

takže Doru a Jakoubka vychovávala pouze Surmena. Dora tak neměla žádný mužský vzor, 

podle kterého by si mohla vybrat svého budoucího partnera, a proto také nikdy neměla 

žádný dlouhodobý nebo trvalý vztah s mužem. Měla jen náhodné známosti, které se často 

omezily pouze na jednu strávenou noc přinášející velké zklamání. Copak jich musí být 
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 Na problematiku znásilnění a jeho interpretace v androcentrických diskursech se zaměřila Susan 

Brownmiller, podle které muži věří, že „ženy po znásilnění touží ve jménu své ženskosti. Nastolili tak 

dichotomii, v níž jeden dělá a jedné je děláno. Tato víra je více než jen arogantní necitlivostí; je to víra 

v naprostou oprávněnost mužské nadvlády“ (Brownmiller, 1998: 146). Pro Idese je proto naprosto 

automatické, že žena má být muži bez odporu podřízena.  

147
 Jako příklad uvádí Pratt samotnou Démétér, která byla znásilněna dvakrát – jednou Poseidonem a podruhé 

Diem, což pak mělo devastující vliv na její dceru Persefonu (Pratt, 1981: 171). Trauma ze znásilnění je často 

spojováno s traumatem ze svatební noci, kdy mnoho žen v minulosti vnímalo pohlavní styk jako manželskou 

povinnost. Několik takových případů popsala ve své knize Simone de Beauvoir a doplnila, že obvyklým 

důsledkem těchto traumat je nakonec ženská frigidita, což pak následně může vést k opakovanému 

znásilňování (de Beauvoir, 1966). V souvislosti s charakteristikou nezávislé ženy v Déméterovském mýtu 

podle Pratt je třeba uvést, že ačkoli tento kult nese všechny znaky matriarchátu, je zde muž 

nepostradatelným, ale rušivým faktorem (Pratt, 1981). Tuto interpretaci lze použít také na Idese, který byl 

pro Irenu nepostradatelný v souvislosti s naplněným vztahem a manželstvím, ale zároveň jí svazoval svou 

mocí, bitím a nesvobodou. 
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tolik? Copak z nich opravdu nejde vybrat jeden, co by sis zapamatovala aspoň jeho jméno, 

co? zeptala se vyčítavě (Irma Gabrhelová), ale jako by toho hned zalitovala, smutně 

dodala: – Jenže to je všechno ze strachu, že? Ty si myslíš, že jsou všichni stejní, že? 

Že jsou všichni jako tvůj otec, nemám pravdu? Ale to není dobrá cesta, věř mi, nemůžeš od 

nich utíkat, protože si myslíš, že jsou všichni takoví, jako byl on (Tučková, 2012: 237). 

Možná právě proto tato nedůvěra v muže nakonec vyústila v Dořin homosexuální vztah 

s Janigenou. 

 Komplikovaná postava Matyáše Idese do jisté míry souvisí také s dětstvím samotné 

autorky, které následkem chování jejího otce nebylo právě idylické. Tučkové otec byl také 

alkoholik a násilník, „který napadal celou rodinu. Maminka se o nás bála tak, že nás radši 

s mladší sestrou brala na směny do kravína včetně nočních“ (Komůrková, 2012: 12). Proto 

pro ni bylo jednoduché vykreslit Dořina otce ne právě lichotivým způsobem, opět se tak 

v jejím psaní promítla její vlastní zkušenost.
148

 Z této zkušenosti čerpala Tučková 

pravděpodobně i další motiv pro dokreslení Idesovy postavy, což byla sebevražda. Proti 

nebi se rýsovala vaše oskeruše jinak než jindy. Byla taková ohnutá k zemi, něco ji tížilo. 

Vypadalo to jako pytel… to tak visel on (Tučková, 2012: 246). Když se Ides vrátil z vězení, 

žil nějaký čas na koprvazské kopanici a zřejmě trochu doufal, že se setká s Dorou 

a Jakoubkem a podaří se mu obnovit jejich zpřetrhané vazby. Ale tehdy o to Dora nestála, 

naopak měla panickou hrůzu z toho, že by se s otcem musela ještě někdy setkat nebo na 

něho někde náhodně narazit. Jednou sice chybělo málo – zahlédla ho, jak sestupuje 

po cestě od jejich domu z Koprvaz, shrbený, starší, šedivý, ale jinak stejný, jak si ho 

vybavovala z dětství. Pořád hezký muž. Ostře tehdy s Jakoubkem cukla a přidala do kroku 

tak, že ho za sebou skoro táhla. Minuli otce o pár metrů. Stál před křížením cest a vypadal, 

jako by uviděl ducha. Dora s Jakoubkem přešli bez pozdravu a neohlédli se ani jednou. 

Zbývající měsíce do své smrti se o nic nepokusil (tamtéž: 256). 

 Později po jeho smrti Dora přemýšlela, proč se jim vlastně nikdy neozval, proč 

nenapsal třeba dopis z vězení nebo poté, co se vrátil. Možná ho nakonec tížila vina a styděl 
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 Problematická postava otce se na základě vlastní zkušenosti autorky objevila i v jejím dalším románu 

Vyhnání Gerty Schnirch, která byla po smrti matky a odchodu bratra na frontu otcem znásilněna a také se jí 

následkem toho narodilo dítě, které pak milovala a nenáviděla zároveň. Což dokazuje následující ukázka, kdy 

Gerta promlouvá k zemřelé matce: „Já to dítě nemůžu milovat, ale můžu si myslet, že mi ho neposlal Bůh, 

žes mi ho poslala ty. Znamení na výročí tvojí smrti. A abych nebyla tak sama. Když si to budu myslet takhle, 

všechno bude jednodušší“ (Tučková, 2010: 64). 
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se za to, co provedl své ženě a za to, jaký dopad měl jeho čin na vlastní děti, ale o tom se 

v knize nepíše. O odpuštění prosí pouze ústy zpěváka na svém pohřbu. Obracím se k tobě, 

moje milovaná prvorozená dcero. Tebe jsem měl rád jako svoji vlastní duši, a i tak jsem ti 

ublížil, když jsem ti mamu vzal. Věř mi, že mě to nepřestalo rmoutit až do konce mých 

dnů…. Odpusť mi pak, že jsem ti pokazil dětství, nechal tě vyrůstat mezi cizími (Tučková, 

2012: 250, 251). Ale proto, že tato slova byla pouze zprostředkovaná, Doru neobměkčila 

a nedojímala ji. Naopak v otci viděla slabocha, který si vzal život, aby ukončil své 

pozemské trápení a nemusel být svědkem jejich němé výčitky (tamtéž: 251). Považovala 

jeho smrt za jakési vítězství nad jeho zmařeným životem, protože nevěřila, že po smrti 

přijde do pekla. Tučková zde obrátila námět smrti za hříchy proti přijatým normám 

chování, které například Morris dává do souvislosti s ženskými literárními postavami 

(Morris, 2000: 45) a dotvořila tak celek jeho negativního charakteru. 

 

4.1.7 Jakoubek  

  

Obličej dítěte v peřince ji vyděsil. 

Do té doby sice neviděla žádné čerstvě narozené dítě, 

ale také nikdy neviděla 

něco tak zvláštního. 

(Tučková, 2012: 136) 

 

 Jakoubek byl mladší bratr Dory a narodil se jako postižený. Když byl dán do 

ústavní péče, bylo jeho postižení diagnostikováno jako Apertův syndrom,
149

 na Kopanicích 

byl ale považován za „zrůdu“, protože jeho narození bylo výsledkem vztahu Ireny a Idese, 

který všichni považovali za zkázonosný. Všichni jí už tehdy říkali, že Pán Bůh ví, proč to 

neštěstí na Jakoubka seslal. Že všechno dělá z nějakého důvodu, který se třeba objasní 

později (Tučková, 2012: 135). Kopaničáři jednak věřili, že jeho vnější zjev je součástí 

vyplnění kletby, jednak měli za to, že je to vina Ireny, která si vzala muže s tak špatnou 

pověstí. Důvod byl ale zřejmě mnohem racionálnější – Matyáš Ides, stejně jako většina lidí 

na Žítkové, hodně pil a jeho alkoholismus měl za následek narození postiženého dítěte. 
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 Apertův syndrom je velice vzácné onemocnění, které se projevuje deformacemi lebky a jiných částí těla - 

http://www.stefajir.cz/?q=apertuv-syndrom [cit. 2014-10-29]   
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Ne že by to tu bylo něco zvláštního, nenajdeš tu jediného, co by si uměl odříct, však i ty 

děcka podle toho vypadají… na některé je mně líto se i podívat, jaké jsou tupé (Tučková, 

2012: 226). Jakoubka rodila Surmena, která si na pomoc zavolala další zkušenou bohyni 

Irmu Gabrhelovou, a obě přijaly mytické vysvětlení, že se dítě narodilo postižené proto, že 

si Irena zvolila život, od kterého se ji Surmena snažila odradit.
150

  

 Od začátku do konce románu se postava Jakoubka nijak nemění. Nedochází u něho 

k žádnému vývoji, což je samozřejmě dáno jeho postižením. Jeví se tedy jako jediná 

neutrální mužská postava. Přesto je jeho role důležitá, protože pro Doru představuje 

nedílnou součást její rodiny, o kterou za tak tragických okolností přišla. Bratr byl pro Doru 

spojencem od narození, což mohlo být dáno i tím, že na Kopanicích neměla žádné 

kamarádky a kamarády. Naučila se s Jakoubkem komunikovat i přes jeho postižení 

a rozuměla různým projevům jeho chování. Věděla, že se tím levým okem, které je zapadlé 

v prohlubni lebky tak, až to cizím lidem způsobuje nevolnost, že se jím umí smát (tamtéž: 

138). Proto pro ni bylo násilné odtržení od Jakoubka tolik bolestné. 

 Jakoubek je v analyzovaném románu typickým antihrdinou, který je znevýhodněný 

od samého počátku. Z tohoto důvodu není aktivní postavou, která by rozhodujícím 

způsobem zasahovala do dění příběhu a není také schopen ovlivnit nebo utvářet svůj 

vlastní život. Často je také zmatený, tápající a dezorientovaný. (Například nechápe, proč 

Dora zabila hádka, se kterým si hrál nebo proč na sebe se Surmenou občas křičí.) 

V takových chvílích často utíká a schovává se v koutě chalupy. Tohle nemůžeš jen tak 

nechat! vykřikla vyděšeně Dora a Jakoubek se pod naléhavostí jejího hlasu přikrčil 

(tamtéž: 58). Tučková na těchto situacích zdůrazňuje Jakoubkovo odtržení od reality a 

světa dospělých, které mu zůstávají uzavřené.  

 Na postavu Jakoubka je možné nahlížet také jako na archetyp dítěte, které v sobě 

spojuje zranitelnost, malost a bezmocnost, protože je psychicky nevyzrálé. Jakoubek 

si v důsledku svého postižení nedokázal plně uvědomit smrt matky, kterou na vlastní oči 

viděl a na rozdíl od Dory žil v Surmenině domácnosti naprosto spokojeně. Chápal, že se 

stalo něco špatného, ale uvědomoval si to pouze skrze chování Surmeny a Dory. Jeho 
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 Zde je opět na místě uvést, že Jakoubek se pravděpodobně narodil v důsledku opakovaného znásilňování, 

kterého se Ides na Ireně pod vlivem alkoholu pravidelně dopouštěl. Proto se narodil postižený a denně oběma 

rodičům připomínal jejich patologický vztah. Irena se ale na rozdíl od Idese dokázala postupem času 

s postižením svého mladšího syna vyrovnat, protože děti byly nakonec to jediné, co jí v životě přinášelo 

radost a rozptýlení. 
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nemoc se naplno projevovala hlavně tehdy, když ho něco rozčílilo. V takové chvíli dostal 

většinou záchvat a bylo třeba ho ihned uklidnit. To se stalo například po Surmenině 

zatčení, když k nim dorazil policista a sociální pracovnice. Jakoubek dostal záchvat, svíjel 

se u jejích chodidel, nenechali ji ho uklidnit, i když ani nevěděla, jestli to bez Surmeny 

zvládne, svíjel se, dokud ho ten muž, který do té chvíle nezdvihl oči od formulářů, nechytil 

a nerozběhl se s ním z kopanice dolů na Hrozenkov (Tučková, 2012: 67, 68). Jakoubek 

tedy skončil v ústavu a Dora ho viděla až po letech, kdy dosáhla plnoletosti a mohla ho 

navštěvovat. 

  Jakoubek si postupně na ústavní péči zvykl a Dora ho navíc každý víkend brala 

na Žítkovou. Víkend s Jakoubkem v tichu samoty na Žítkové pro ni byla spása (tamtéž: 

138). A i Jakoubek si společnost sestry naplno užíval – připadal si užitečný, když mohl 

na Kopanici vynést batoh s nákupem, a šťastný, když společně na nádraží jedli zmrzlinu. 

Přestali tam jezdit až v době, kdy byl z vězení propuštěn jejich otec a Dora se s ním 

nechtěla setkat. Trávili tedy většinu víkendů v Brně a na Žítkovou se vrátili až na jaře, 

v době, kdy se Ides nakonec oběsil. Ani tehdy Jakoubek zcela nerozuměl tomu, co se stalo 

a po pohřebním obřadu se omámeně zajíkal, kdykoliv se s ním někdo přišel loučit. Lidé ho 

hladili po světlých vlasech, blaženě lapal po jejich dlaních a bylo vidět, že mu stále 

nedochází, z jakého důvodu to sousedé, kteří se mu většinou vyhýbají, dělají (tamtéž: 253). 

Velmi podobně se v této situaci cítila i Dora, protože ačkoli sama netrpěla žádným 

tělesným nebo mentálním postižením, byla stejně jako její bratr ocejchovaná svým 

původem a tím, že byla Idesovou dcerou. Za normálních okolností se většina Kopaničářů 

Jakoubka i Dory stranila, protože všichni věděli, že jim byl předpovězen nepříznivý osud, 

a proto se s nimi nikdo blíže nestýkal. Mytická tradice kletby měla na oba sourozence 

neblahý účinek a oba tím pádem trpěli ostrakizací v rámci celé vesnice, stejně jako tomu 

bylo v případě jejich matky a tety.   

 Dora byla proto jediná, kdo za Jakoubkem za každých okolností důsledně stál. 

Jejich poklidné víkendy na Žítkové tak pokračovaly do doby, než se Dora od Irmy 

dozvěděla celou pravdu o prokletí své rodiny, které na ně seslala Josifčena, a kterému 

odmítala uvěřit. Nakonec se kvůli tomu s Irmou pohádala, a když stoupala domů na 

bedovskou kopanici, strhla si ze zápěstí červený náramek, který ji v dětství dala Surmena, 

aby ji ochraňoval. Lehoučký, beztížný letěl vzduchem jen krátce, než dopadl vedle cesty, 

kde zůstal zavěšený na vysokém stéble trávy. Nevěřím, řekla odhodlaně Dora a rozběhla se 

k chalupě (Tučková, 2012: 371). Tam přistihla bratra při masturbaci, což už se několikrát 
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stalo, a vždy se s touto situací dokázali vypořádat. Tím, že trávil čas v izolaci ústavu, jeho 

sexuální vyspělost se omezila pouze na zmíněnou masturbaci. Proto se Dora snažila 

pochopit jeho citové a erotické potřeby a akceptovala tyto jeho sexuální projevy. Tentokrát 

se však stalo něco naprosto nečekaného a Jakoubek se na ni vrhl. Protože byl mnohem 

silnější než Dora, povalil ji na zem a chvíli spolu zápasili. Jakoubek se přestal zcela 

ovládat a celý incident nakonec působil jako pokus o znásilnění.  

 Jakoubkovi však v tomto ohledu nelze nic vyčítat, protože si nemohl být závažnosti 

svého jednání vědom. Naopak je spíše smutné, že to celý jeho stav zhoršilo, protože jeho 

záchvat zuřivosti se následně změnil na epileptický, a bylo nutné ho okamžitě 

hospitalizovat. Od té chvíle se Jakoubkův stav zhoršil a Dora si ho nemohla brát domů 

na víkendy, což pro ni znamenalo velkou citovou újmu, protože se opět přerušilo jejich 

vzájemné sourozenecké pouto, které v dětství navázali. To byla chvíle, kdy Dora uvěřila, 

že kletba seslaná na její rodinu, začíná působit. Cítila se prázdná a hlavou se jí honila 

jediná, děsivá myšlenka, kterou nebyla s to zaplašit. Že to má za to. Za svoji nedůvěru, za 

pochyby, za výsměch pověrám a hloupé víře v prokletí (tamtéž: 373, 374). 

 

 

4.1.8 Dora   

  

Ona, která jediná stojí na hranici 

mezi těmi tak odlišnými světy,  

jednou nohou ve vědě, a přitom 

hluboce vkořeněná do podstaty života bohyní. 

(Tučková, 2012: 118) 

 

 Dora Idesová byla poslední dcerou z rodu bohyní patřící do větve Justýny 

Ruchárky. V románu má roli vypravěčky a výzkumnice, která odhaluje životy a osudy 

bohyní z její rodiny. Vedle toho je možné sledovat také její životní cestu, která byla 

převážně plná bolesti, smutku a samoty. V průběhu vyprávění se Dora mění z malé 

holčičky na samotářskou dívku, která žije pouze ve společnosti tety Surmeny a bratra 

Jakoubka, protože spolužačky a spolužáci z hrozenkovské školy ji mají za podivínku. 

Chovali se k ní povýšeně, napudrovaní synáčci a napucované dcerky se jí pošklebovali 
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a pokřikovali na ni: Dora podvodnice, Dora andílek. Taky z ní jednou bude čarodějnice? 

(Tučková, 2012: 55). Dora si v době dospívání uvědomovala rozdíly mezi životem 

na Kopanicích a životem v Hrozenkově, který se začal postupně více a více modernizovat. 

Proto se zatvrdila vůči Surmeně a jejímu bohování, kvůli kterému byla ve škole terčem 

posměchu. Na druhou stranu ale v sobě měla část víry, kterou uchovávala Surmena 

a ostatní obyvatelé Kopanic, což se projevilo například v kapitole Zaklínání bouřky nebo 

ve chvíli, kdy přišlo předvolání pro Surmenu. Všichni po zbytek toho posledního dne, 

co spolu byli doma, vycházeli čas od času na zápraží a s rukou hrozící směrem 

k Uherskému Brodu odříkávali: „Heš vy lži, heš vy strachy, heš jak vrany na vše strany, já 

jsem zlaté zrnéčko mezi vami, domů dojdu bez pohany!“ A odříkávala to tak i Dora 

(tamtéž: 61). 

 Zmíněné zaklínání nakonec nepomohlo a Surmena se již z Uherského Brodu 

nevrátila. O dva dny později si pracovnice a pracovníci sociální péče přišli pro ni a pro 

Jakoubka. Nikdo si neumí představit ten pocit bezmoci, když člověk neví, kam se poděli 

jeho nejbližší. Surmena toho červnového dne roku 1974 odešla a už se nevrátila, pak 

odvedli Jakoubka, a nikdo, nikdo jí nechtěl podat jedinou podrobnější zprávu (tamtéž: 

167). Protože Surmena byla díky nezdolné pomstychtivosti Švance označena za 

podvodnici, vražednici a osobu podrývající autoritu republiky, byla i Dora ocejchovaná 

těmito přízvisky a podle toho s ní jednaly vychovatelky na internátě. Její samota se tak 

ještě více prohloubila a vlivem prostředí se z ní stala problémová dívka, která kradla 

a ničila internátní majetek i soukromé věci ostatních děvčat nebo ještě raději 

vychovatelek…. S potěšením pak pozorovala, když hořely v odpadkovém koši a všichni 

kolem nich běhali a křičeli, jako kdyby nehořel kýbl, ale střecha (tamtéž: 171). V té době 

našla útěchu v zaprášeném antikvariátu pana Oštěpky, kam si chodila pravidelně číst a kde 

se jí nikdo neposmíval a nikdo ji neurážel. Tam se poprvé seznámila s knihou Josefa 

Hofera, který očerňoval bohyně, jež tak dobře znala. A tady po přečtení útlého Hoferova 

svazku se poprvé rozhodla, že bude studovat etnografii a napíše rozsáhlou práci o životě a 

praktikách těchto žen tak, aby seznámila společnost s prokazatelnými uzdravujícími 

 účinky bohování. Chtěla zachytit dosud nezmapovanou šíři jejich vědomostí, 

sahajících od znalostí přírody a lidského těla až po schopnosti, které si nedokázala 

vysvětlit ani ona, přímý svědek. Chtěla spekulovat nad mírou abnormálního a měla 

v úmyslu věnovat kapitolu i výsledkům konzultací s odborníky. Psychologem, neurologem, 

farmakologem a dalšími. Chtěla vyzdvihnout neopakovatelnost a historickou jedinečnost 



91 

 

bohyní (Tučková, 2012: 73). Bohužel socialistický režim omezil její práci pouze 

na historická a etnografická fakta. Další šanci dostala až po listopadové revoluci, kdy byly 

veřejnosti zpřístupněny seznamy spolupracovníků s bývalým režimem a kde její kolegyně 

našla Surmenino jméno. 

 Opět se tedy ponořila do vzpomínek na své dětství a začala shromažďovat nové 

materiály. Jak bylo řečeno v kapitole 1.2 Biografický kontext příběhu, Dora nezdědila 

umění bohovat, ale často se jí zdály sny o Kateřině Shánělce, která byla v historických 

pramenech zmiňována jako jedna z prvních bohyní. Ty sny byly tak skutečné a plné 

nejrůznějších detailů, že je začala považovat za nepatrnou část drobného umu bohyní 

a rozhodla se je využít pro svou práci.
151

 V té době také hodně mluvila s Alžbětou 

Baglárovou, která byla její kmotrou a poslední žítkovskou bohyní Irmou Gabrhelovou, jež 

obě Dořinu rodinu velmi dobře znaly. Tehdy se poprvé dozvěděla o kletbě, kterou na její 

blízké seslala Josifčena a které z počátku odmítala uvěřit. Celé to prokletí… myslím, že je 

to nesmysl. Pověra. Z těch řečí o Mahdalce jde sice strach, ale tohle? A v dnešní době? 

Tetičko, já jsem odsud a vím, co bohyně umí, ale přece nebudu věřit, že jsem prokletá 

(tamtéž: 366). Co by se ale stalo, pokud by se o kletbě dozvěděla jako dítě? Uvěřila by 

a měla by pořád strach? Vzhledem k tomu, že Surmena byla toho názoru, že děti všemu 

snáze podlehnou, rozhodla se ji před krutou pravdou chránit. Zakázala lidem z Kopanic 

mluvit před tebou o tom, co nad vaší rodinou visí, a bez její usilovné snahy chránit tě 

lidských řečí bys už byla dávno na hromadě, rozsypaná, že by tě nikdo neposbíral. Protože 

vyrůstat s vědomím toho, že se tě lidé straní, protože jsi ocejchovaná, divná, nebezpečná, 

a to mezi takovými, kteří tomu bezmezně věří, by tě změnilo k nepoznání, pokud by se 

nestalo ještě něco horšího (tamtéž: 367). O kletbě se říká, že postihuje jen ty, kterým je 

určená a pokud se váže například na celou rodinu, je možné ji zmírnit tím, že se od 

prokleté skupiny odloučíme. Tím, že Dora o prokletí dlouho nevěděla a neuměla bohovat, 

ji mohlo částečně chránit. Přesto byl její život od dětství složitý a plný zvratů.
152

 

 Postava Dory byla v románu ovlivněna tím, že byla začleněna do společenských 

institucí (pracovala jako etnografka), takže její život se nepohyboval pouze v atmosféře 

kopaničářských mýtů. Ale značným způsobem se na ní také podepsalo trauma z dětství 

v podobě násilnické postavy jejího otce a jeho následná nepřítomnost v době dospívání. 
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 Viz kapitola Společné dědictví In Žítkovské bohyně, s. 118. 

152
 Viz násilná smrt matky, zatčení Surmeny a odloučení od Jakoubka, život na internátě, apod. 
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Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách této diplomové práce, Ides byl opilec a 

násilník, a proto Dora od mužů neměla později žádná velká očekávání. Po matčině smrti, 

díky příběhům, které si vyslechla a díky vlastním zkušenostem, měla Dora pocit, že muži 

si od žen jen berou a nic nedávají. Navíc se vždycky snaží ženu dobýt a dávají přitom 

najevo svou sílu a nadřazenost. Žena pro ně není nic jiného než objekt sloužící k pobavení 

a k tomu, aby se starala o děti a domácnost, což bychom mohli propojit s tezí de Beauvoir, 

která píše, že „žena je určována a diferencována svým vztahem k muži, nikoli muž svým 

vztahem k ní; žena je nepodstatná vzhledem k podstatnému. On je Subjekt, on je 

Absolutno: ona je to Druhé“ (de Beauvoir, 1966: 10). Z uvedených důvodů Dora nikdy 

neměla trvalý vztah s mužem. Bála se, že se bude chovat stejně jako její otec – násilnicky a 

nadřazeně. Zklamaly ji i zkušenosti, které s muži měla a které ji utvrdily v tom, že si jen 

berou to, na co mají na základě svého postavení a moci právo. Sotva za nimi zapadnou 

dveře ložnice, jdou jak vojáci, mechanicky, válcují ji, muchlají ji, jak kus těsta, neobratně, 

usmoleně, bez špetky fantazie po ní šmejdí prackama, supí, aby už byli uvnitř, honem 

honem, jak dostihoví psi (Tučková, 2012: 121).  

 Na stránkách románu se tedy setkáváme s tím, že Dora hovoří o svém nenaplněném 

libidu vedoucímu k heterosexuální promiskuitě, až nakonec najde naplnění v lesbickém 

vztahu s Janigenou, se kterou se tajně scházejí na chalupě v Bedové. Ale i tento vztah byl 

komplikovaný – jednak tím, že na Kopanicích to porušovalo veškerá tabu, a navíc tím, 

že Dora se mu zpočátku hodně bránila. Postupně ale objevila v Janigeně spřízněnou duši 

a kromě sexuálního pouta v ní našla svou spojenkyni a přítelkyni, kterou nikdy neměla.  

Začaly se tedy scházet pravidelně a byla to Dora, která nakonec chtěla vyjít s pravdou ven 

a odtajnit jejich vztah. Janigena ale měla rodinu a její manžel byl nemocný, takže si něco 

takového nemohla dovolit a nejednou se kvůli tomu pohádaly – Tobě se to mluví! Ty si 

v neděli zase odjedeš, máš ještě jiný domov… ale já… já se nikam neschovám! To na mě se 

tady budou dívat jako na zvíře, to na mě tu budou plivat! Vlastní děcka mě zavrhnou 

(tamtéž: 413). Po takových hádkách se přestaly na nějakou dobu scházet, ale po čase, když 

se v nich temné, vzbouřené vlny znechucení utišily, se sešly znovu, hodinu po sobotní 

půlnoci, jak byly smluvené (tamtéž: 348). Když pak zemřel Janigeny manžel, vypadalo to, 

že jejich vztahu už nic nebrání a uvažovaly o společné budoucnosti: topily se v povodni 

slov, kterou jako by přinesl uragán – tak divoké a vášnivé byly jejich spory o to, jak teď žít 

(tamtéž: 437).  
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 Tento vztah však nevydržel dlouho, neboť Dora zemřela násilnou a nevyřešenou 

smrtí, stejně jako po válce Fuksena. Paradoxem je, že na konci románu se čtenářky 

a čtenáři dozví, že Janigena měla na čele stejné znaménko jako Norfolk, a kdo četl 

pozorně, nemohlo mu uniknout, že Norfolk byl otcem Fuksenina dítěte. Toho dítěte, které 

tak záhadně zmizelo a které se později právě v postavě Janigeny opět vrátilo na Kopanice. 

Je proto možné, že to byla Janigena, kdo Doře zlomil vaz, protože už dále nebyla schopná 

nést břímě tajné a zakázané lásky. Janigena je zde „nositelkou zla a zkázy“ a naplňuje tak 

archetyp démonky, jak ji líčí například Morris (2000), podle které je nespoutaná ženská 

sexualita nahlížena jako určitý druh černé magie. Dalším příkladem je Lilith,
153

 jež bývá 

označována jako sukuba vysávající životní energii z bezbranných mužů, kterou ale v tomto 

případě čerpá Janigena z Dory. Janigena tedy naplňuje archetyp čarodějnice představující 

zlou a démonickou postavu, která svému okolí (zde především Doře) vědomě škodí. 

Zajímavé je ovšem to, že to nedělá vědomě a za pomoci jakékoliv magie, protože zřejmě 

vůbec netuší, že ona sama je také dcerou jedné z proslulých kopanických bohyní.  

 Díky postavě Janigeny dostihla Josifčenina kletba i Doru, která jí odmítala věřit 

a snažila se vše logicky vysvětlit. Ať se ale snažila sebevíc, její osud se stejně jako osud 

její matky a tety fatálně naplnil. Dora má v románu, stejně jako její bratr, určité rysy 

antihrdinky, protože i když bojuje na všech frontách, není v její moci kletbu zlomit. Dořinu 

smrt je tedy možné interpretovat z hlediska naplnění kletby, která ji po celý život 

provázela, ačkoli na Kopanicích nežila. Je ale možné, že ji dostihla proto, že se tam později 

vrátila, aby zjistila co nejvíce o tamních bohyních a jejich umění, čímž otevřela 

symbolickou Pandořinu skříňku a dala tak průchod nevratným a katastrofickým událostem. 

Na druhou stranu mohlo jít o pouhou souhru náhod, kdy Doru zabil někdo úplně cizí, 

protože byla sama na bedovské kopanici, kde ji možná náhodný zloděj nečekal.  
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 Postavě Lilith se podrobněji věnuje kapitola 3. 3 Interpretace a funkce mýtu této diplomové práce.    
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5 Závěr  
 

Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven 

jako ratolest a uschne; 

pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. 

(Tučková, 2012: 81) 

 

 Cílem této literární analýzy bylo představit některé z klasických i méně obvyklých 

literárních archetypů z pohledu feministické kritiky. Román Žítkovské bohyně poskytuje 

celou řadu tradičních archetypálních postav, z nichž ty nejdůležitější byly podrobně 

rozebrány v analytické části této diplomové práce. Kromě toho se tato práce zabývala také 

konstruováním genderu, genderového řádu a genderových stereotypů, které se s postavami 

zmíněného románu rovněž pojí. Kniha nabízí atraktivní téma vycházející z tradice 

moravských Kopanic, které jsou dodnes jakoby izolovány od okolního světa a tvoří svůj 

vlastní a tajemstvím opředený mikrosvět. Ženské postavy románu zde ztělesňují 

bohyně/vědmy/léčitelky, které byly v této oblasti uznávané po několik století. Tučková 

mimoto na stránkách Žítkovských bohyní nastiňuje otázku, kde končí věda, podložená fakty 

a skutečnostmi a kde už začíná víra spojující tradice s magií a nadpřirozenem. Kniha se tak 

krátce po svém vydání stala bestsellerem a v současné době se těší značné oblibě.  

 Ve své práci reflektuji také jeden z informačních zdrojů autorky, a sice Jiřího Jilíka, 

který se soustředil na skutečné příběhy žítkovských bohyní po historické a vlastivědné 

stránce. Jeho studie je zaměřena na dějiny léčitelek a bylinářek z moravských Kopanic a je 

obohacena o vzpomínky na údajně poslední bohyni Irmu Gabrhelovou, se kterou se osobně 

znal. Tučková rovněž využila Irmu, jako jednu z románových postav,
154

 ale oproti Jilíkovi 

její zázemí a příběh přefabulovala do smyšlené podoby, protože sama se s ní již nesetkala – 

„Gabrhelová zemřela v lednu roku 2001, jako by své vědění už nechtěla nebo nemohla 

přenést do nového milénia“ (Kubíčková, 2013).  

 V teoretické a metodologické části práce je zdůvodněn pohled na literaturu v rámci 

feministické kritiky jako zcela legitimního přístupu k textu, který ve svém díle obhajuje 

zejména Morris. Jedním z klíčových témat její knihy je působení mocenského diskursu na 

literaturu, kam patří i pojetí literárního kánonu, jenž obvykle označuje texty, které daná 
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 Viz kapitola 2.1 Historický kontext příběhu 
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společnost a kultura považuje za hodnotné, a proto také usiluje o jejich zachování. Tato 

díla často pomáhají lidem pochopit mnohé zkušenosti napříč historií a přispívají k lepšímu 

objasnění společenské reality. Podle feministických teoretiček a teoretiků je však 

„z generové perspektivy kánon nahlížen jako androcentrický projekt korelující jak 

s patriarchální ideologií, tak s imperativem heteronormativity“ (Knotková-Čapková a kol., 

2010: 11). V tomto bodě se shoduji s pohledem feministické kritiky a souhlasím s výše 

uvedenou citací, protože na literární kánon nelze pohlížet nestranně. Literární kritici mají 

totiž tendence hodnotit díla žen spisovatelek negativně a do kánonu je téměř nezařazují. 

Kanonická literatura je tak utvořena pod vlivem klasických a ustálených stereotypů a 

prezentuje převážně „mužský“ pohled. Pokud bych využila jeden ze způsobů, (který 

navrhuje feministická kritika) jak upravit literární kánon,
155

 zařadila bych do něho ženskou 

literaturu a tedy i román Žítkovské bohyně. Zdůvodnila bych to tím, že kniha poukazuje na 

poměrně neznámou historii moravských Kopanic a seznamuje čtenářstvo s tamními mýty a 

tradicemi. Mýty a tradice jednotlivých částí naší země považuji za důležité pro pochopení 

historie a společenských událostí a je smutné, že se v dnešní době spíše vytrácejí. Kromě 

toho ženské postavy románu byly velmi silné a schopné osobnosti, což je z hlediska 

feministické literární kritiky významný počin. Jsem přesvědčena o tom, že kdyby literární 

kánon obsahoval podobná díla, bylo by možné částečně omezit reprodukci genderových 

nerovností a stereotypů v každé společnosti, která vnímá kánon jako součást kulturního 

dědictví. 

 Dále se věnuji tzv. ženskému psaní a gynokritice, protože autorkou analyzovaného 

románu je žena, která navíc obohatila příběh o vlastní zkušenost z dětství, kterou propojila 

především s postavou hlavní hrdinky Dory Idesové. Na tyto přístupy navazuje na koncept 

vzdorného a pečlivého čtení, které je pro genderovou analýzu literárních textů naprosto 

klíčové, protože postava autorky či autora bývá zásadním kritériem k pochopení lokace a 

pozicionality, ze kterých k čtenářkám a čtenářům promlouvají. Z tohoto důvodu vnímám 

velmi pozitivně postoj Tučkové, která čerpala jak z historických pramenů, tak z vlastních 

zkušeností a také z rozhovorů s obyvateli Kopanic.  

 Při analýze postav a motivů románu se práce opírá o klasickou archetypální teorii 

Junga, která je obohacena o díla feministických autorek, převážně Pratt, Morris, Cixous a 
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de Beauvoir, které z ní z části vycházejí, ale rovněž se vůči ní kriticky vymezují. Nejvíce 

se postavy žítkovských bohyní přibližují k archetypu Déméterovského mýtu, který se 

v nich ale do značné míry propojuje s archetypem čarodějnice v pozitivním pojetí. 

Typickým příkladem je postava Surmeny, která v sobě propojuje moudrost a magickou sílu 

v podobě bohování. Mimoto se Surmena snažila vzepřít kletbě své starší sestry i bez 

pomoci jakékoli magie a některé situace řešila velmi racionálně. 
156

 Z tohoto hlediska 

považuji Surmenu v příběhu za jednu z nejsilnějších, nejzajímavějších a nejsympatičtějších 

postav. Významný je pro tuto práci také archetyp, se kterým pracuje Morris, a sice 

představa ženy jako svůdnice, který se v tomto příběhu posouvá na úroveň ženy 

„démonky“, která ožívá především v postavě Janigeny. Její zapojení do příběhu je 

zpočátku velmi pozvolné, nicméně časem nabývá na intenzitě a v její postavě se tak mísí 

kladné i záporné vlastnosti zároveň.  

 Na archetypální analýzu pak navazuje interpretace a funkce mýtu, kde je žena 

v rámci společenského kontextu vnímána jako bohyně nebo čarodějnice. Žítkovské bohyně 

v příběhu tak stejnou měrou zapadají do představ o moudrých a dobrotivých ženách, a 

zároveň naplňují obraz rebelující a nezkrotné ženskosti vymykající se tradičnímu 

androcentrickému řádu. V neposlední řadě je problematizována otázka moci mezi 

jednotlivými postavami, kdy je třeba zdůraznit, že jako mocné a nezávislé vystupují 

v příběhu spíše ženy a muži jsou naopak slabí a politování hodní, protože k získání moci 

nad ženami se často uchylují ke lsti nebo využívají vliv institucí, za které se schovávají. 

Zajímavé je, že moc nad ženami mají v románu opět ženy: tato moc by se tak dala 

přirovnat k patriarchálnímu pojetí, které znevýhodňuje jak ženy, tak muže, kteří jsou slabší 

a nemají velkou autoritu. Téměř všechny postavy a osudy v analyzovaném románu ovládla 

Josifčena, která je ochromila svou kletbou a tudíž určila další směřování jejich životů. Nad 

Dorou má pak moc ještě navíc Janigena, která ji uplatňuje prostřednictvím jejich 

milostného vztahu. Dora se tak ocitá pod nadvládou kletby, jejíž je Janigena, z možného 

interpretačního hlediska, zároveň její prodlouženou rukou. V těchto souvislostech zapadají 

postavy Josifčeny a Janigeny do archetypálního modelu čarodějnictví, kdy „na magicko-

mytologické rovině představují démonku, nadpřirozenou zlou bytost a na reálně-sociální 

rovině… reprezentují chaos“ (Knotková-Čapková a kol., 2010: 22). 
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 Zmíněný motiv kletby je pro pochopení příběhu ústřední, protože postupně nabývá 

mocných rozměrů a má fatální důsledky na životy všech postav. Do značné míry souvisí 

naplnění kletby s náboženským založením obyvatel Kopanic, kteří věřili jak v moc 

požehnání, tak v moc prokletí. Tím pádem její sílu a vliv stále přiživovali. O Josifčeně 

nikdo z místních před Dorou zpočátku ani nemluvil, protože jednak všichni věřili, že na 

těch řečech o zlu dřímajícím v Mahdalce něco je (Tučková, 2012: 277), a kromě toho 

Surmena zakázala lidem z Kopanic, aby se před Dorou o čemkoli souvisejícím s kletbou 

zmiňovali. Je proto pozoruhodné sledovat, jak se s osudem na stránkách románu Dora 

vyrovnává. Zprvu nahlíží na kletbu a pověry s ní spojené spíše realisticky. Postupem času 

však vnímá svůj život i v  souznění s mýty a zvyklostmi svých předků. Bylo tedy zajímavé 

sledovat, jakými možnými způsoby ovlivňovala přítomnost kletby život Dory a její rodiny 

a jak v průběhu času měnila a otáčela Dořinu pozici. Závěr knihy, kde je krátce vylíčena 

Dořina záhadná smrt, pak nabízí otázku, zda ji nakonec dostihla Josifčenina kletba nebo 

zda to byla pouze nešťastná náhoda. Pojetí a interpretace kletby tak zůstávají otevřené a je 

na čtenářce a čtenáři, jak smrt Dory nakonec vyloží.  

 Četba knihy Žítkovské bohyně a její následná analýza ve mně vyvolaly hlubší zájem 

o historii kopanických tradic a tamní mytologii, která s těmito ženami souvisí, i když už 

pravděpodobně žádná z nich nežije. „Bohyně na Žítkové už nejsou. Odešly z tohoto světa 

jedna po druhé, potichu a takřka nepozorovaně. V dnešním světě pro ně již stejně nebylo 

místa. Je jim lépe tam, kde jsou“ (Jilík, 2013: 121). Kromě toho bylo zajímavé sledovat, 

jakým způsobem se zde propojovaly a kombinovaly jednotlivé archetypální modely 

v postavách bohyní a dalších hrdinek a hrdinů románu, což z nich činilo velmi 

pozoruhodné a archetypálně tajemné postavy.  
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