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Abstrakt 

 

Tématem této bakalářské práce je továrna jako topos v české literatuře druhé poloviny 

19. století. Zaměřuje se především na prozaická díla Matěje Anastasia Šimáčka a Josefa 

Karla Šlejhara, která se odehrávají v továrnách. Zkoumá vzájemné vztahy člověka a 

hmoty: přeměnu člověka ve zvíře a stroj a na druhé straně ožívání továrny a její 

nabývání démonických či lidských rysů. Zabývá se také literárním zobrazením dopadů 

techniky na přírodu, do které zasahuje. Věnuje se také ženské otázce, zejména vztahům 

dělnic k práci v továrně a k mateřství.  

 

Klí čová slova 

 

továrna, stroj, příroda, ženy, Matěj Anastasius Šimáček, Josef Karel Šlejhar 

 

 

 

Abstract: 

 

This bachelor thesis is focused on the factory as the setting for Czech literary 

works of the second half of the 19th century. It deals in particular with prosaic works 

taking place in factories by Matěj Anastasius Šimáček and Josef Karel Šlejhar. It also 

explores the mutual relationship between a human being and the inanimate substance 

hidden in factories: the literary transformation of a human to an animal and to a 

machine, and on the other side, the way the factory comes to life and is depicted as a 

demon or a human being. It also deals with the impacts of the factories on the nature 

and women’s attitude to work and motherhood.  
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1. Úvod 

 

Tématem této bakalářské práce je továrna jako specifický topos v české 

literatuře druhé poloviny 19. století. Práce se zabývá především díly odehrávajícími se 

z větší části přímo v továrně. Jejím cílem tedy není zmínit či obsáhnout všechna díla 

spadající do určeného období, která pojednávají o dělnické tematice nebo v nichž lze 

naleznout zde probírané motivy. Zaměřuje se zejména na prozaické útvary, obzvláště na 

dílo Matěje Anastasia Šimáčka a Josefa Karla Šlejhara. Nejvíce se zajímá o vztahy mezi 

továrnou a jejím okolím – přírodou a dělníky, kteří se stávají jejími oběťmi. Všímá si 

různých přeměn člověka a hmoty, ke kterým v literárním díle s tématem továrny 

dochází – např. zobrazení člověka jako zvířete nebo jako stroje a na druhé straně 

zobrazení továrny jako živého tvora nabývajícího lidských vlastností či démonických 

sil. Zvláštní pozornost je věnována také postavení ženy pracující v továrně a jejímu 

vztahu k ní.  

Stěžejním dílem odborné literatury, ze kterého tato práce vychází, je kapitola 

Továrna – dvojí mýtus od Vladimíra Macury, která je součástí souboru studií Poetika 

míst z roku 1997. Dalším významným zdrojem pro tuto práci je kniha Perfektnost 

techniky od Friedricha Georga Jüngera, která se mimo jiné zabývá vzájemnými vztahy 

člověka a techniky. 

 

Továrna představuje významný sociální fenomén, který již od počátku své 

historie v 19. století přitahoval spisovatele a podněcoval jejich snahu tento nový 

společenský fenomén literárně popsat a ovládnout. Představuje prostor, který je sice 

uzavřený, ale svou silou a vlivem poznamenává i své okolí. Továrna již od počátku své 

existence radikálním způsobem zasahovala do charakteru města i venkova – lákala nové 

pracovní síly, měnila zavedený pracovní řád, přetvářela přírodní krajinu na industriální. 

Vytvořila si svůj mikrokosmos se specifickými reáliemi, jazykem a problémy. 

Pro spisovatele však nebylo jednoduché do tohoto svébytného světa proniknout 

a přesvědčivě ho zobrazit. K tomuto problému se stavěli různým způsobem – někteří se 

soustředili pouze na sociální a psychologické otázky a technickou stránku továrny 

opomíjeli. Jiní zahájili sběr materiálu, zabývali se studiem terminologie a podnikali do 

továren výpravy s vírou, že jim tímto způsobem lépe porozumí. Stále se však jednalo o 

pozorování zvnějšku, pomocí kterého nebylo možné získat zkušenost dostupnou pouze 
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ze středu dění. Proto měli při pokusech o umělecké ztvárňování továrny velkou výhodu 

autoři, kteří v ní přímo pracovali, a naskytla se jim tak možnost do detailů poznat jak 

technický chod továrny, tak osudy jejích pracovníků (Macura 1997: 179). 

Továrna byla v literatuře druhé poloviny 19. století často zobrazována jako 

prostor, kde docházelo k nelidskému útlaku a násilí majitelů vůči dělníkům; stěžejním 

zájmem této práce však není tento konflikt, nýbrž továrna jako svébytný svět a její 

vztahy k okolí. Práce si také neklade za cíl věnovat se historickému aspektu tematiky; 

nastiňuje spíše problémy, které dnes zůstávají stranou pozornosti a které by si zasloužily 

být tématem rozsáhlejší práce.  

 

Prvním autorem, který uvedl topos továrny do české literatury, byl Gustav 

Pfleger Moravský. Za účelem hlubšího porozumění továrnímu prostředí nejprve 

zkoumal fungování Příbramových kartounek na Smíchově; do svého románu Z malého 

světa z roku 1864 pak zařadil podrobné popisy prostor továrny a jejích pracovních 

postupů. 

Autor v tomto románu také stručně popisuje vznik továren v Praze: „Nejstarší 

fabriční budovy rozkládaly se nedaleko městských zdí skoro na samé vodě a na 

nejbližším ostrovu. Bylyť to přádelny a tiskařské fabriky na kartouny, v nichžto se 

tehdy nepracovalo lisy a cylindry, v nichžto vzorkované tisknutí látky odbývalo se ruční 

prací.“ (Pfleger Moravský 1962: 98–99)1. Nejdůležitější továrnou v díle je právě 

kartounka v Karlíně, která ve 40. letech stejně jako jiné fabriky zažije otřes továrního 

světa, když začnou stroje nahrazovat lidskou pracovní sílu. Pfleger Moravský se 

zmiňuje i o dalším vývoji továren v Praze: „Tak předhání průmysl sama sebe. Tam, kde 

před dvaceti lety stály fabriky tiskařské, vypínají se dílny na stroje, olejny, velkolepé 

mlýny, sklady na obilí, jež se vyváží do krajů cizích, tam se konečně rozkládá plynárna, 

roku 1847 založená.“ (Pfleger Moravský 1962: 98–99).  

Tovární a dělnické problematice věnoval pozornost i Jakub Arbes, ale na rozdíl 

od níže zmíněných autorů nesituoval děj například v nedokončeném románu 

Štrajchpudlíci2 či v Kandidátech existence přímo do továrny. V románu Štrajchpudlíci 

                                                 
1 Vzhledem k ediční kvalitě novějších vydání v porovnání s původními edicemi je v práci citováno 
z pozdějších než prvních vydání děl. 
2 Autor nakonec publikoval pouze první díl s názvem Epikurejci; druhý díl s názvem Štrajchpudlíci pouze 
rozpracoval a nikdy nevydal. Karel Polák v Poznámkách k vydání z roku 1951 uvádí, že nedokončením 
nebyl vinen pouze Arbes, nýbrž i stanovisko kritiky: „Arbes byl ceněn vysoko toliko pro svá romaneta, 
kdežto o jeho sociálních románech a zvláště o Štrajchpudlících se mluvilo nanejvýš jako o 
pozoruhodných dokumentech tvůrčího úsilí osobitého, ale v svých nejvyšších plánech čestně 
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se dokonce dočteme o tom, jaký k tomu měl důvod: „Co následovalo, nemá žádné 

obzvláštní zajímavosti, a proto zaznamenáváme zde jen ještě některé význačnější 

momenty stručně a suše po způsobu kronikářském. Mohli bychom sice čtenáře provésti 

závodem Weinfurtovým; mohli bychom mu podrobně vylíčiti, jak pracovalo se 

v továrnách na kartony, dokud nebylo strojů a dělnictvo bylo odkázáno na práci ruční; 

mohli bychom, co možná věrně, zobraziti, jak chovali se tehdejší dělníci při práci, o 

čem mluvili, čím se bavili atd.; avšak vše to bylo již v četných spisech vylíčeno 

podrobně a péry tak osvědčenými, že nám čtenář snad nezazlí, když popis ten, kteréhož 

jest sice k dolíčení obrazu potřebí, ale jehož vypuštěním postup děje neutrpí, prostě 

vynecháme.“3 V románu Kandidáti existence je sice továrna důležitá pro děj a postavy o 

ní často hovoří, přímo do ní se však také nepodíváme.  

 Matěj Anastázia Šimáček, jemuž je v této práci věnována největší pozornost, již 

větší část děje svých děl situoval přímo do továrny, konkrétně do cukrovaru. Psal o 

prostředí, které důvěrně znal: po studiích chemie pracoval několik let jako technický 

úředník v cukrovarech na českém venkově. V továrně se odehrávají například jeho 

povídky z knihy Z opuštěných míst (1887),4 novela U řezaček (1888) a próza Duše 

továrny (1894). 

 Dalším autorem, v jehož díle hraje důležitou roli továrna, je Antal Stašek. 

V třídílném románu V temných vírech z roku 1900 popisuje osudy dělníků a fabrikantů 

ze Švalbachovy továrny v Podkrkonoší z pohledu inženýra Bendy. Dílo se zabývá 

hlavně sociální problematikou a otázkou, jak by bylo možné zlepšit životní podmínky 

dělníků. 

Dílo, které uzavírá časový rámec zvolený v této práci, je román Peklo od Josefa 

Karla Šlejhara z roku 1905. Šlejhar měl stejně jako M. A. Šimáček s prostředím továrny 

osobní zkušenost, jelikož v ní několik let pracoval. V románu Peklo ztvárnil alegorické 

putování bezejmenného hlavního hrdiny cukrovarem, inspirované Dantovou Božskou 

komedií, a využil tak toposu továrny k vytvoření novodobého mýtu (Macura 1997: 181). 

 

 
                                                                                                                                               
ztroskotávajícího spisovatele. Nedostalo se proto Arbesovi za jeho života ani kritické ani čtenářské 
podpory k dokončení díla, nenaléhal na ně ani nakladatel. Ani po smrti nejevil se o ně dlouho zájem, třeba 
je nakonec uváděla literární historie na prvním místě výsostných záměrů Arbesových, ale zas jako příklad 
čestného ztroskotání.“ (Polák, K.: Poznámky, in Jakub Arbes: Štrajchpudlíci, Praha, Melantrich 1951, s. 
416–417.) 
3 Arbes, J.: Štrajchpudlíci,  Praha, Melantrich 1951, s. 275–276. 
4 První vydání knihy Z opuštěných míst z roku 1887 obsahuje povídky Manželé Strouhalovi, Také Štědrý 
večer, Cvrček a Černý obrázek.  
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2. Hmota versus člověk 

 

Fenomén továrny odstartoval ve společnosti napětí, či přímo střetnutí, které 

můžeme zjednodušeně nazvat jako hmota versus život. Již od svého vzniku vstupovala 

továrna do vztahů s přírodou, do které zasáhla, a s lidmi, kteří v ní pracovali. Autoři si 

všímali nejen těchto základních vztahů továrna versus příroda a továrna versus člověk, 

ale věnovali se ve svých dílech i následkům interakce hmoty se životem: popisovali 

dělníky jako stroje či jako zvířata. Továrna zase nabývala zvířecích či lidských rysů a 

vlastností. Tato kapitola se zabývá soubojem hmoty a člověka; vztahu továrny 

s přírodou se bude věnovat 4. kapitola s názvem Příroda jako oběť továrny. 

 

2.1. Člověk jako zví ře 
 

Dělníky, u kterých při interakci s továrnou docházelo k odlidštění, přirovnávali 

autoři často ke zvířatům. Zejména v románu Peklo nabízí Šlejhar poměrně širokou škálu 

zvířecích druhů a mnohdy píše o dělnících tak, jako by jim scházel duševní obzor, 

nebyli schopni myšlení a nepociťovali žádné emoce: „Je v tomto kraji nadbytek lidí, 

taková masa otroků, již nemají ničeho mimo žaludek a hnáty...“ (Šlejhar 1905: 34). 

Podobně se vyjadřuje i o jejich sexuální touze, u té však uznává, že jsou schopni ji do 

určité míry ovládat: „Vykypěla-li smyslná zvůle mezi těmito těly, začala-li se na sebe 

třásti jako těla psů v deliriu páření – bylo ji třeba obezřele uchovávati na příhodnou 

chvíli a poskytnouti jí výbuchu jen v nestřeženém okamžiku.“ (Šlejhar 1905: 68). Ani 

ve spojitosti s následkem této touhy nechybí přirovnání ke zvířatům: „[...] tak bývá toho 

někdy přespříliš, plemení se ten lid zdejší jako králíci, leč co dělat.“ (Šlejhar 1905: 36). 

 Dělníci jsou dále v románu Peklo líčeni jako lidé se „zvířeckou otrlostí 

v tvářích“ (Šlejhar 1905: 38), kteří se při čekání u vrat „třásli zimou jako psi“ (Šlejhar 

1905: 43) a čekali na svou kořist: „A jsou-li takto zde, po ruce, místo aby byli jinde, 

někde po těch hnojích a blátech, tu, vyženou-li někoho z továrny uprostřed noci či 

někdo se zabije – a zdá se, jakoby se i na tu krev u těchto vrat lačně čekalo jako u supů, 

vždy aspoň vděčně přijímá se před vraty taková záležitost sběhlá se tam s krví něčí – 

může se jim pak spíše něco naskytnout na zub.“ (Šlejhar 1905: 40–41).  
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 I Pfleger Moravský používá v románu Z malého světa přirovnání ke zvířatům; 

při hovoru o továrně v Karlíně postava poznamenává: „Tam to bylo, kde jsem před lety 

viděl, přicházeje do Prahy, jak se v základech továrny hrabali lidé mravenci.“ (Pfleger 

Moravský 1962: 96). O hmyzu v souvislosti s technikou hovoří i Jünger v knize 

Perfektnost techniky: „Přesná organizace práce má v sobě něco hmyzího, co upomíná na 

stát mravenců a termitů.“ (Jünger 2012: 113). V souvislosti s rozbíjením strojů jsou pak 

dělníci líčeni následovně: „S ohromujícím křikem hrnuli se dělníci jako rozdráždění 

tygři do vchodů fabričné budovy.“ (Pfleger Moravský 1962: 379). 

V románu V temných vírech od Antala Staška se objevují popisy toho, jak o 

dělnících smýšlejí ostatní postavy; technik Benda si po rozhovoru s továrníkem 

Majerem poznamená do deníku následující: „Lid je prý chátra, s kterou se musí 

bezohledně a po vojensku... Ovšem, ovšem: kasárny, robotárny, káznice, vězení... 

Otroci strojů, kteří se sami stávají stroji... Ale v strojích těch proudí rudá krev... krev 

lidská... Ne... dosud jen zvířecí a je snad dobře, že zvířecí... jehněčí.“ (Stašek 1958: 

114). 

V některých případech je připodobňování dělníků ke zvířatům až lehce 

sarkastické: „[...] leč konečně opice byly by třebas stejně vhodny, kdyby jich ku práci 

mohli potřebovati a kdyby nepřišly dráže.“ (Šlejhar 1905: 61). V souvislosti s tím, jak 

se dělníci „v zajetí“ továrny podobají zkroceným zvířatům, továrna naopak ožívá a 

stává se jejich krotitelem s různými lidskými vlastnostmi (viz část 2.3. Oživlá továrna). 

 

2.2. Člověk jako stroj 
 

V důsledku průmyslové revoluce a zapojování strojů do výroby dochází ke 

změnám v organizaci práce v továrnách. Jan Hozák k těmto změnám ve studii Člověk a 

stroj v 19. století poznamenává: „V továrně se stroj stal hlavní silou a člověk v podstatě 

automatem. Strojová výroba přinesla přesnost, rychlost a úsporu pracovní síly. Dělbu 

práce dovedla až k nejjednodušším úkonům. Práce byla po fyzické stránce méně 

náročná, zato však rychlá, úmorná, bezduchá, jednotvárná. Stroj vzal člověku veškerý 

prostor pro vlastní invenci a improvizaci.“5 A velmi podobně mluví o postavení dělníka 

i historik Otto Urban: „Tovární dělník ztrácel postupně nejen fyzicky, ale i duševně 

                                                 
5 Hozák, J.: Člověk a stroj v 19. století, in Petrasová, T., Machalíková P. (edd.), Člověk a stroj v české 
kultuře 19. století, Praha, Academia 2013, s. 16. 
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všechny rysy normální zdravě se vyvíjející lidské osobnosti. Každodenní namáhavý a 

náročný stereotyp ubíjel tvořivé spontánní síly, člověk se stále více přizpůsoboval stroji, 

který jej stravoval a ovládal.“6 Jak Hozák dále uvádí, tempo výroby již nediktovali lidé; 

ti byli naopak nuceni začít se přizpůsobovat strojům.7 

 V literatuře druhé poloviny 19. století autoři tyto změny reflektovali tím 

způsobem, že dělníky přizpůsobující se strojům přímo ke strojům přirovnávali. Vedle 

výše zmíněného přirovnávání ke zvířatům tak v pojetí většiny spisovatelů dochází 

k dalšímu stupni odlidštění dělníků. Jednotliví pracovníci se stávají součástí továrního 

mechanismu, vykonávají stálé stejné pohyby, přizpůsobují se navzájem a ztrácejí své 

individuální rysy. Postavy na sobě toto sepětí mnohdy pociťují; v případě bezejmenné 

hlavní postavy románu Peklo ho vnímají přímo jako fatální spojení: „Připadal si dávno 

již jako nutná část vší té zmíry hmoty, schvácené zde u víru změn, jakoby v témž víru, 

v těchže pozměnách, v takovém fatálním spjatí, z něhož jakoby se jeho duše již 

nedovedla vybaviti a ani se o to již nepokoušela.“ (Šlejhar 1905: 7). Ačkoliv měl tento 

protagonista v továrně vyšší postavení než dělníci a nepracoval se stroji, pouze dohlížel 

na chod fabriky, cítil se spíše jako „u vleku neznámé síly, strhující ho právě tak jako 

nejposlednějšího mrzáka zde, jako nejposlednější částici stroje nebo hmoty, věda, jak 

moc jeho je tu pouze zdánlivá, povrchní, určovaná vlivy od jeho vůle a síly zcela 

nezávislými, a připadal si jedině jako pouze výše posunutou částicí, v oupředí vší té 

masy, uvržené zde neznámými příčinami v plynutí a překot proudů nezměrných.“ 

(Šlejhar 1905: 57). 

Daniela Hodrová k tématu odlidštění postav a vynucované pasivity pracovníků 

v továrně uvádí: „V naturalistickém románu se příčinou odlidštění, proměny člověka ve 

zvíře či stroj a s ní ruku v ruce kráčející deheroizace postavy stává stupňovaná pasivita 

hrdiny vůči aktivitu přebírajícímu prostředí, prostoru, který začíná vystupovat jako 

svého druhu postava, mění se v prostor-bytost /Praha v románech přelomu století/, ve 

stroj-člověka /cukrovar ve Šlejharově Pekle/. Důvodem zvýznamnění tohoto typu 

literárních postav, které znamenalo zásadní proměnu poetiky prózy, byl nesporně sám 

dehumanizující se svět a nové postavení člověka v něm; postavy stroje-člověka a 

člověka-stroje byly vlastně epickými metaforami zcizeného, nepřátelsky zjinačeného 

                                                 
6 Urban, O.: Česká společnost 1848–1918, Praha, Svoboda 1982, s. 288. 
7 Hozák, J.: Člověk a stroj v 19. století, in Petrasová, T., Machalíková P. (edd.), Člověk a stroj v české 
kultuře 19. století, Praha, Academia 2013, s. 16. 
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bytí, jeho rozpuštění v bytost bez tváře, bez duše, která ztělesňovala anonymizující a 

zvěcňující síly, jež ohrožují lidství.“8  

Lidé jsou „otroci strojů, kteří se sami stávají stroji“ (Stašek 1958: 114 ) a zdají se 

„věru spjati s hmotou, se stroji, se vším zde, v odvislosti jakoby bezpodmínečného 

celku, fatální nutnosti.“ (Šlejhar 1905: 59). Benda v románu V temných vírech „připadal 

sám sobě jako stroj, který se pohybuje umíněnou, násilně udržovanou, utkvělou 

myšlenkou." (Stašek 1958: 307). Jaroslav Vrchlický v básni Jsme jako zrní... ze sbírky 

Sfinx spojuje úděl dělníka obsluhujícího stroj a básníka a zobrazuje neúprosný a 

nepřetržitý chod strojů i života:  

 

Den ke dni v kruhu svém jdem bez pohnutí, 

jak dozorce bič k bití pud nás nutí, 

dál, kolo, toč se, a dál táhni, káro! 

[...] 

Stroj, kladivo a jehla, péro, kniha, 

vše tvým je katem, utahá tě k smrti, 

had, zvaný povinnost, tě denně škrtí, 

pes, dobrá pověst, stále na tě štěká 

a dále to jde, stroj ten dále heká 

a dál se žije, každý pod balvanem; 

když vidí slunce, ptá se každým ránem, 

nadarmo básník s novým mečem v boku: 

Což není možný ten svět – bez otroků?9 

 

V některých případech se o dělnících hovoří přímo jako o lidském materiálu, 

např. v románu Peklo: „Přehlédnou se na počátku vystřídavší se šichty všechny stanice 

– trvá to několik minut, každý dozorce hned zvídá, co se děje, co není na svém místě 

z lidského materiálu. A co chybí, jde se prostě doplnit.“ (Šlejhar 1905: 38). Lidský 

materiál se pak anonymně kus po kusu posuzuje a odhaduje se jeho kvalita: „Mnohé po 

prvé se tu vyskytnuvší sice neznali, ale již pohledem anebo pouhým jaksi hmatem 

dovedli oceniti materiál.“ (Šlejhar 1905: 45).  

                                                 
8 Hodrová, D.: Postava člověka-stroje v české literatuře, in Ottlová M. a kol. (edd.), Průmysl a technika 
v novodobé české kultuře, Praha, Ústav teorie a dějin umění ČSAV 1988, s. 172–173. 
9 Vrchlický, J.: Jsme jako zrní..., in Sfinx, Praha, J. Otto 1929, s. 108. 
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Mechanickému provádění jsou podřízeny i činnosti, které by za jiných okolností 

mohly být příjemnější (ačkoliv často pravděpodobně jen pro jednu stranu), a to např. 

osahávání dělníků a dělnic před vstupem do továrny a při odchodu z ní: v románu Peklo 

je sice zmíněno, že pracovníci k tomu určení sice rádi ohmatávají vnady mladých 

dělnic, jelikož však musí za krátkou dobu zkontrolovat několik set kusů pracovníků, 

stává se tento proces automatickým: „Děje se to v jakési hypnóze neúprosného 

dokonalého chodu stroje.“ (Šlejhar 1905: 44). 

 

2.2.1. Motiv zmrza čení/usmrcení d ělníka 
 

Pro dělníky je přímo nutností synchronizovat se se stroji, protože v opačném 

případě jim hrozí buď vyhnání z továrny za nedbalou práci, nebo zranění či smrt. To 

v obecné rovině zmiňuje i Jünger: „Dělník, který je svou prací spojen s aparaturou, se 

musí organizovat, ať už chce, nebo nechce, už mu nezbývá žádná volba.“ (Jünger 2012: 

71). 

O pracovních nehodách se Jünger vyjadřuje takto: „Teprve zkušenost vede 

k poznání, že mašinérie má svou vlastní zákonitost a že člověk se musí chránit, aby s ní 

přišel do konfliktu. O tom ho již poučí provozní nehody, jichž s postupující technizací 

přibývá, až konečně dosáhnou válečných cifer. Tyto nehody nemůže vyřadit ani ten 

nejduchaplnější vynález, a tak zjevně spočívají na nesouladu, který je mezi mechanikem 

a jím kontrolovaným mechanismem. K provozní nehodě dochází tam, kde se člověk 

odchýlí od svého určení jako homme machine, kde už nejedná v souladu s kauzálním 

mechanismem, který řídí, kde se vůči němu pokouší osamostatnit, nepozorností, 

únavou, spánkem, zabýváním se nemechanickými věcmi.“ (Jünger 2012: 113–114). 

 Zmrzačení či usmrcení dělníka je u autorů druhé poloviny 19. století poměrně 

oblíbeným motivem. Zatímco např. u Pflegra Moravského se ještě nedostává zcela do 

popředí (autor se zmiňuje spíše o vyčerpání sil či nemoci dělníka v důsledku práce 

v továrně), s koncem 19. století přichází zvýšený zájem o drastický detail v souvislosti 

s tímto motivem (Macura 1997: 187). Ten nalezneme ve zvýšené míře zejména 

v románu Peklo, kde autor věcně, dokonce s lehkou ironií, popisuje zmrzačení dělníků a 

poté dodává, že je to záležitostí tak běžnou, že se nad ní již nikdo zvláště nepozastavuje: 

„Stává se i konečně, že během šichty někdo někde nechá hloupě nohu, ruku anebo 

aspoň prsty, anebo také docela hlavu, anebo si nechá pomačkat hruď, anebo že se uvaří, 
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anebo nechá si vycentrifugovat všechny šťávy z těla, umístiv se nedopatřením (někdy i 

úmyslným) tam, kde náleželo místo pouze cukru, a on měl být jen mimo, opodál. 

Všelijaké takové příhody, kde těla nezůstávají pohromadě, se stávají, běžnější jistě 

aspoň týdně jednou aneb i dvakráte, a odbývá-li se to pak po delší dobu jen těmi prsty 

anebo nevinným rozmačkáním kloubů, vynahradí se to podruhé zajisté hlavou, anebo 

někdo se utopí i uvaří současně. Na štěstí že ještě pro všechny tyto případy zařízeny 

jsou všeliké ty instituce úrazových pojišťoven, tak blahodárné, ujímající se každého 

takového neštěstí, v nichž se tak dobře úřaduje dík tolika rozdrceným tělům, kde berou 

se takové diety, vždy větší, než dostane se nějaké té uražené hlavě...“ (Šlejhar 1905: 

37). 

Při jiném popisu nehody již o postižené osobě nemluví ani jako o člověku, nýbrž 

o tom, co po zásahu továrny zbylo z jejího těla: „V síle a lehkosti nadpřirozeného 

zmocnění, jež za jistých chvil dodává se lidským snahám, vytáhl z jámy na ráz spařený, 

zmáčený, naduřelý chuchval těla, které ještě žilo... současně jaksi trojí smrtí zasaženo – 

opařeno, utopeno i otráveno jedovatou tekutinou.“ (Šlejhar 1905: 277).  

 Na konci století se také přesouvá motiv zmrzačení či smrti dělníka z periferního 

postavení ilustrativního motivu do uzlového bodu syžetu. Je tomu tak především 

v Šimáčkových prózách, ve kterých je scéna smrti lidské bytosti v podstatě vyústěním 

baladicky stylizovaného syžetu (Macura 1997: 187). Próza U řezaček vrcholí smrtí 

Václava Hradila, kterého ze msty zabije spuštěním stroje jeho bývalá milenka Léna. 

Sama zemře v důsledku traumatického zážitku následující den. Při popisu jejího umírání 

vnímá vypravěč hrdinku v analogii k rozbitému stroji (Macura 1997: 186): „Kotouč na 

ose řezačky Léniny se leskl; řemen s něho byl stržen; ležel přeříznut na špinavé podlaze. 

Ten řemen přenášel pohyb, přenášel život na nehybný stroj; bez něho nebylo v něm 

ruchu; ztichl. A tak jako on, ztichala i Léna. Všechen život, jenž byl ještě v ní, podobal 

se pohybu kola, když řemen přetržen se s něho sveze. Kolo točí se ještě chvíli. Tak i 

Léna ještě chvíli se pohybovala i nezřetelně promlouvala; ale naděje už byla přetržena, 

život se zastavoval.“ (Šimáček 1953a: 163). 

 V některých případech je důvodem nehody hrubé porušení pracovní kázně, např. 

v Šimáčkově próze Manželé Strouhalovi. Dělník Styblík se v ní kvůli nespokojenosti 

v soukromém životě opíjí v práci a poté usíná. V jeho případě nedojde k usmrcení 

strojem, nýbrž ohněm: „Hořící muž prchal z výklenku se vzpřímenou hlavou a 

otevřenými rty. Narazil však čelem o kraj klenby a padl zpět na popel, celou šířkou 

svého těla, které olizovaly plamenné jazyky. Po chvíli vzňala se i násada vedle něho 
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ležící lopaty...“ (Šimáček 1953b: 22). Kvůli zanedbání pracovních povinností hlavní 

postavy románu Peklo dojde k nehodě velkého rozsahu – výbuchu celé továrny. Je tak 

zničen „ráj“, ve kterém se hlavní postava díky své dívce Marii v posledních chvílích 

svého i továrního života ocitne: „Továrna v samém závěru, kdy patetický tón vyprávění 

zvěstuje osvobození, kdy se mystické schéma pouti v podloží textu dovršuje, dává 

najevo svou moc ničivou katastrofou, jíž hrdinové, kteří se konečně potkali a objali, 

padnou za oběť.“ (Macura 1997: 184). 

 Někdy se dělníci naopak snaží zmrzačit se v továrně sami. Barča v 

Šimáčkově Duši továrny seskočí ze žebříku s nadějí, že potratí. Sama si neublíží, ale její 

dítě poté zemře krátce po narození. O několik let později, když si zoufá, že možná 

nenajde muže podle svých představ, který by si ji vzal, se úmyslně staví do riskantních 

situací. Je to poprvé, co kvůli svému zoufalství porušuje pracovní pokyny v továrně: „A 

Barča stávala se až běda neopatrnou, nerozvážnou, zoufající. Chodila zúmyslně těsně 

vedle strojů, přeskakovala a přelézala transmise. Chytala jako žertem řemeny, že až ji 

jednou půdecký hrubě odstrčil stranou a pohrozil, že ji raději propustí, než aby byl 

ustavičně o ni ve strachu a bral na sebe nějakou zodpovědnost.“ (Šimáček 1953c: 208).  

V Šimáčkově próze Cvrček se v továrně o sebevraždu pokusí hlavní postava 

Vincek. Jelikož je malého vzrůstu, musí v továrně vykonávat podřadnější práce než jeho 

vrstevníci, ačkoliv pracuje v továrně již dlouho a získal dobré povědomí o jejím chodu. 

Před pokusem o sebevraždu Vincek dospěje částečně ze strachu a částečně z kalkulu 

k závěru, že nepoužije pro svůj plán přímo vybavení továrny, nicméně mu fabrika přijde 

jako vhodné místo k tomuto činu: „Vincka napadlo, že když chce umřít, může umřít. 

Vždyť je zde sám a nikdo ho neuvidí. Jen jak? Ve vroucí šťávě byla by smrt hrozná; 

kdyby skočil do reservoáru, šplíchla by voda, Mrákota u filtrace by to uslyšel a vytáhli 

by jej. – Což kdyby se oběsil? Ale čím? Řemenem.“ (Šimáček 1953d: 172). Sebevražda 

se mu nepodaří, jelikož ho včas nalezne jeho trýznitel Mrákota; když potom o činu 

znovu přemýšlí během nočního útěku do lesa, uvědomí si, že v továrně to bylo snadné, 

zatímco v přírodě to nedokáže: „Což v továrně, v uzavřené místnosti, kde byl sám, bylo 

to snadné, ale tady není sám, tady jsou s ním stromy, listy, měsíc, hvězdy, bytosti, 

příšery, vánek [...]” (Šimáček 1953d: 177). Cítí se tedy v nenáviděné továrně daleko 

bezpečněji než v lese, kde má pocit, že se zblázní. Později se začne mstít továrně i 

spolupracovníkům, kteří se mu vysmívají, a je opařen šťávou. Při rekonvalescenci se o 

něho stará dívka Fanča, díky níž získá Cvrček novou naději. Nakonec se dostane i na 

vysněnou pozici filtranta a jeho zášť k továrně zmizí.  
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I Barčinu smrt v próze Duše továrny lze částečně chápat jako sebevraždu: běžela 

mezi stroji, modlila se k továrně, křičela, ať ji nedá, a pak pravděpodobně částečně 

záměrně a částečně neúmyslně vběhla do setrvačníku stroje. Její smrt je však v díle 

interpretována tak, že ji továrna nenechala zabít nikým jiným a vzala si ji místo toho 

sama. 

Jak poznamenává Macura, je v dílech často zdůrazňována netečnost strojů a celé 

továrny vůči těmto tragédiím (Macura 1997: 187), v románu Peklo například takto: 

„Stroje však a vary řítí se v před, musí se řítit, není možnosti přestávky, přerušení 

v jejich chodu, neznají žádných rodinných ani jiných lidských ohledů ani kompromisů, 

po jednom musí nastupovat druhý, je to jako střídání se života a smrti.“ (Šlejhar 1905: 

38). 

 Výjimku nalezneme v básni Ballada z továrny od M. A. Šimáčka ze sbírky Na 

záletech. Mladá dívka se v ní cítí v továrně v naprostém bezpečí díky kříži, který 

pravidelně čistí a nosí k němu květiny. Když ji při této činnosti napadne muž, továrna 

(respektive v tomto případě spíše Bůh přítomný v továrně díky kříži) ji podobně jako 

Barču v Duši továrny uchrání před zvůlí útočníka – tím, že ji usmrtí:  

 

Až když jednou ruce drsné chopily ji 

kolem pasu, když kříž květem zdobila, 

až když cítila rtu oheň na své šíji, 

slova bez studu se k uchu loudila: 

Chopila se kříže, úzkost v srdci mladém, 

k Bohu upřela tak pronikavý hled, 

že kříž sebou pohnul a pak hrozným pádem 

ku zemi se sřítil na ten dívčí květ. (Šimáček 1896: 93). 

 

Po její smrti následuje nebývalý jev: továrna v Šimáčkově pojetí zaregistruje 

dívčinu smrt a reaguje na ni: 

 

Úděs s bázní vtáhl v prostor varny stmělý — 

nad zraněnou tíseň nakloněných čel — 

hučící i stroje chvíli oněměly 

a ve mnohém oku třpyt se slzy chvěl. (Šimáček 1896: 94).  
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Když dojde v továrně k nehodě, příliš dlouho pro oběti obvykle netruchlí ani 

jejich spolupracovníci; nemají k tomu ostatně ani prostor. Byl-li provoz továrny 

přerušen, musí být co nejrychleji obnoven, a pokud k přerušení nedošlo, pokračuje 

jednoduše dále, téměř jako by se nic nestalo. Veruna v próze U řezaček se této 

netečnosti strojů a lidí diví: „Můj Bože, což je možno, aby bylo vše jako dříve, jako by 

se bylo nic nestalo? – Což nezastaví se stroj sám od sebe, bude řezačka krouhat 

pravidelně dále, nesesype se páter, nepřetrhají se řemeny, neutekou lidé od práce, aby 

rozjímali o tom, co se stalo, aby se modlili...?“ (Šimáček 1953a: 164). Tento údiv lze 

vysvětlit tím, že do továrny přišla pouze proto, aby se přesvědčila o Václavově nevěře; 

nebyla tam stálou pracovnicí. Ostatní dělníci jsou již na nelítostný chod továrny zvyklí a 

mnozí již také byli svědky podobných nehod, a neprojevují tak tolik sentimentu. 

V případě Václavovy nehody také někteří pracovníci věděli, jak se Hradil k Léně 

choval, a pomysleli si: „Sám uvedl na sebe trest.“ (Šimáček 1953a: 163). Navíc se 

přítomní dělníci krátce pomodlili, pak ale museli pokračovat v práci. Veruna o nich 

proto smýšlí jako o bezcitných lidech, kteří se i po takové události pohybují jako stroje: 

„Ty vysoké stěny, černý trámový strop, temné široké okno ji tísnily a děsily; a ještě více 

ti lidé zde. Nemají citu. Pracují, jako by se nic nestalo, pohybují se podobně těm 

strojům jako dříve.“ (Šimáček 1953a: 164). 

Záhy však do zákonitostí fungování továrny pronikne o něco více a uvědomí si: 

„Ale což ona, nehrne také zase řepu?“ (Šimáček 1953a: 164). Je totiž nucena pracovat 

dále až do konce své směny, jinak by propustili její kamarádku Bětu. Dojde jí tak, že 

dělníci jednoduše nemají příliš na výběr a musejí pokračovat i po nehodách ve své 

práci. Tímto zjištěním je znechucena: „Vše se jí najednou zde zošklivilo, pocítila lítost 

nad sebou samou.“ (Šimáček 1953a: 164). Rozhodne se, že už do továrny nikdy 

nevkročí, stejně jako její nový nápadník Kuchař. 

V próze U řezaček následuje ještě dovětek zmiňující se o soudním vyšetřování 

Václavovy nehody a jeho výsledku: „Po unavujícím vyslýchání celé řady svědků, 

soudních lékařů a odborných znalců nařízeno pouze, aby ve zdi za transmisí vybourán 

byl otvor zvýši člověka, tak aby ložiska mohla se mazat olejem, aniž by zámečník byl 

nucen protahovat tělo řemením. Tomuto nařízení soudnímu vyhovělo se bez odkladu.“ 

(Šimáček 1953a: 164). Výsledek vyšetřování je označen za velmi nepatrný.10 Touto 

                                                 
10 To lze chápat jako reflexi skutečnosti, že bezpečnost práce tímto nařízením nebyla příliš vylepšena; ve 
fabrice stále existovalo mnoho nástrah a ani úřady nemohly zabránit tomu, aby si továrna čas od času 
vybírala své oběti. V některých případech, jako například právě v próze U Řezaček, měla fabrika ostatně 
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zmínkou o výsledku vyšetřování je docíleno toho, že se závěr nese v odosobněném 

úředním tónu. Vyznívá tak docela jinak než závěr prózy Duše továrny, kde dojde 

k mystickému splynutí Barči s továrnou (Macura 1997: 187) a kde má poslední slovo 

právě továrna, nikoli úřady: „Továrna nenechala ji zabít od jiného. Barča patřila jí, i 

vzala si ji.“ (Šimáček 1953c: 242).11 

V jedné z vůbec prvních básní s motivem stroje v české literatuře, v básni 

V poledne od Rudolfa Mayera má dělník, který neunese svůj osud, možnost využít stroj 

k tomu, aby způsobil nehodu, a pomstil se tak svému pánovi. Nakonec se však 

rozhodne, že ho nechá naživu: 

 

Hoj! jak to v kotli bouří — víří, 

jen ještě jeden okamžik — 

a stejná záhuba nás smíří, 

mé vykoupení a tvůj dík! — — 

Však žij! ne všech to vykoupení, 

jednoho tyrana-li v světě není! 

Otevřel ventil — klidně sedne — 

zdaž nad sykotem tím pán zbledne? —12 

 

 

Stroje byly ostatně spojeny s násilím již od doby, kdy se začaly v továrnách 

používat. Zavedení strojů do továren v Praze v roce 1844 popisuje Pfleger Moravský 

v románu Z malého světa následovně: „Nad krajinou okolo Prahy a nad Prahou samou 

zachvěla se divoká vichřice všeobecného rozjitření. Okolo fabrik a v hlavních ulicích 

předměstí karlínského a smíchovského, jakož na Františku a na Pohořelci bylo v letě 

roku 1844 po mnoho dní velmi živo. Fabriky začaly pracovati stroji, skoro dvě třetiny 

tiskařů byly bez práce. Obdrželi sice od svých pánů odbytné; avšak za týden, za čtrnácte 

                                                                                                                                               
práci značně ulehčenou a nalezla svého spojence přímo v místní dělnici. Stala se tak pouze prostředkem 
výkonu lidské msty.  
11 Závěry obou próz korespondují s „vykonavatelem“ nehody: v próze U řezaček zemřel Hradil kvůli 
tomu, že Léna záměrně spustila stroj, když ho dělník promazával, a v závěru se poté hovoří o činnosti 
lidí. V Duši továrny naopak vůbec nezáleží na tom, kdo daný stroj uvedl do provozu či kdo na něm ve 
chvíli nehody pracoval. Vzhledem k Barčinu obrovskému citovému poutu k místnímu cukrovaru je jako 
strůjce její smrti uvedena pouze její milovaná továrna. 
12 Mayer, R.: V poledne, in Macek, A. (poř.), Poesie sociální : výbor básní rázu sociálního, Praha, 
Tiskové družstvo českoslovanské strany sociálně demokratické 1902, s. 48. 
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dní nemohlo takové množství zahálejícího lidu dostat práci, a následek toho byl ten, že 

vypukly veliká bída a hlad mezi propuštěnými dělníky.“ (Pfleger Moravský 1962: 364). 

Rozčarování ze zavedení strojů do továrních procesů a z bídy, která tím mezi 

dělníky vznikla, pak v románu Z malého světa vedlo k vyjednávání s fabrikanty, a když 

tento pokus o smírné řešení ztroskotal, následně k rozbíjení strojů: „Jako nadržený 

proud rozvodněné řeky, když potrhá hráze, vyhrnulo se na sta dělníků přes barikádu na 

dvůr. [...] Nastalo strašné řádění. Řinčení oken, jichž rámy lítaly ven na dvůr jako 

odřízky dříví, bušení, tlučení, křik a volání, lomoz železa a pak hromové rány, jako by 

něco shůra padalo a se hroutilo a válelo, to vše způsobilo strašnou hudbu, až 

poslouchajícím smysly úděsem přecházely. Chvilka minula, a z oken přímo na dlážděný 

dvůr a odtud do vody lítaly válce a všeliké přístrojí mašin na samé kusy rozbité a 

rozlámané. Syčení a šplouchání vody hrozný tvořilo průvod k té strašné hudbě křiku a 

lomozu.“ (Pfleger Moravský 1962: 379). 

 

2.3. Oživlá továrna 
 

Současně s procesem odlidšťování dělníků továrna v literatuře 19. století naopak 

ožívá. Jünger hovoří v souvislosti se stroji o mechanických přírodních silách, které jsou 

nuceny k účinkům: „Žádný stroj si nelze myslet bez nucení mechanických přírodních 

sil. Přírodní síly se nutí k účinkům a tyto účinky se dosahují pomocí principu, v němž se 

spojuje nátlak se lstí. Jsou to pohyby, co se od stroje žádá, pohyby, jak je plodí páry 

živlů, díky spojení ozubených kol, šroubů, válců, hranolů, které pohyb stroje účelně 

omezují.“ (Jünger 2012: 70). Podle Jüngera se ve strojích skrývá utlačovaná elementární 

síla, kterou je třeba hlídat: „Uzavřeny do ocelové káznice konstrukcí se přírodní síly 

začínají účinněji vzpírat a musí být bez oddechu střeženy, kontrolovány, udržovány ve 

svém otroctví.“ (Jünger 2012: 70). Ve strojích podle něho někdy dochází k přetlaku 

těchto přírodních sil, což má za následek nehody: „Toto je okamžik, v němž utlačovaná 

elementární síla prorazí a osvobodí se, v němž se mstí a ničí technického dělníka i jeho 

stroj.“ (Jünger 2012: 114).  

O takových elementárních silách, které se podrobují člověku, se dočteme právě 

v básni V poledne od Rudolfa Mayera13: 

 

                                                 
13 Básně Rudolfa Mayera vyšly až posmrtně v roce 1873.   
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Na pusté dílně teskno leží, 

utichnul dávno kladiv ruch — 

jen kola ještě hrčíc běží, 

a stále žene páry duch; 

ten strašný velikán jak děcko 

dá člověkem se vést, mu slouží - 

jenž svoboden by sřítil všecko, 

na rozkaz na sta kol tu krouží.14 

 

Toho, že se stroje podrobují člověku jen zdánlivě, si všímá i Macura: „Továrna 

vždy znamená sílu nebezpečnou, nespolehlivě či dokonce jen zdánlivě se podrobující 

lidské kontrole a lidským záměrům.“ (Macura 1997: 185). 

Výše zmíněná Jüngerova teorie koresponduje s faktem, že se v české literatuře 

druhé poloviny 19. století často stává ze stroje či celé továrny buď nějaký netvor či 

zvíře, nebo jsou jí připisovány lidské vlastnosti. Tyto personifikační postupy, tj. 

vnímání továrny nikoliv pouze jako mrtvého prostředí, nýbrž jako živé bytosti, jsou na 

přelomu století v literatuře časté (Macura 1997: 185). „Osobnost“ továrny je často 

mytizovaná: je obrem, netvorem, kolosem, upírem, medúzou, dravcem a podobně 

(Macura 1997: 185). 

Továrna si také v některých dílech (např. ve Šlejharově Pekle a Šimáčkově Duši 

továrny) uzurpuje téměř veškerý děj: pokud se postavy v továrně přímo nenacházejí, 

alespoň o ní hovoří nebo přemýšlejí. V próze Duše továrny Barča továrnu vždy vyhlíží 

od prahu domu, když v ní právě nemůže být. V románu Peklo představuje továrna 

nejenom svůj vlastní, autonomní a uzavřený svět, oddělený od okolního prostředí, nýbrž 

je i „světem v doslovném smyslu, všeobsahujícím, všepohlcujícím univerzem, mimo 

něž již nic dalšího neexistuje.“ (Macura 1997: 182). Továrna jako svébytný svět pak 

naprosto dominuje nad prostředím (v případě románu Peklo nad nejmenovaným 

krajským městem), do kterého zasáhla: „[...] i nechal již všeho zde a zabočil 

nejpřímějším směrem k továrně, k tomu celému městu, jež mimo vlastní městečko, proti 

němu jakoby ubohé, odvislé, pokorně se k němu uchylující, tvořilo svůj zvláštní, 

posupný, mocný svět.“ (Šlejhar 1905: 32). 

                                                 
14 Mayer, R.: V poledne, in (poř.) Macek, A., Poesie sociální : výbor básní rázu sociálního, Praha, 
Tiskové družstvo českoslovanské strany sociálně demokratické 1902, s. 44. 
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V románu Peklo není továrna jen obyčejným prostorem románového dění, nýbrž 

se stává aktérem, který zásadně ovlivňuje osudy postav: „Továrna se ukazuje být jejich 

protihráčem, ba dokonce – jak se ukazuje – právě ona je jediným skutečným aktivním 

hrdinou prózy: je božstvem – démonickým – ale božstvem, které vymezuje, ovládá 

a podle potřeby také ukončuje osudy hrdinů. Továrna je tedy také přímo základním 

subjektem románu, jeho ‚hlavní postavou‘, ústředním ‚já‘, které jako spinozovské 

božstvo prorůstá realitou románového světa.“ (Macura 1997: 185).  

O proměně prostoru z pozice objektu do pozice subjektu se zmiňuje Daniela 

Hodrová ve studii Postava-definice a postava-hypotéza: „Subjekt postavy se v 

naturalistických prózách ocital v pozici objektu, oběti drcené tímto personifikovaným 

prostředím ztrácejí svou individuálnost a celistvost. Máme tu před sebou objektivaci 

jiného druhu, než ve vztahu subjekt autora – subjekt/objekt postavy, kde byla 

výsledkem procesu tvorby, distance autora od postavy. Tato objektivace nastává v rámci 

vztahu prostoru, který se mění ve svého druhu subjekt, a postavy, která se mění ve 

svého druhu objekt. Dochází k ní nejen v mikrostruktuře textu (metaforizace a 

metonymizace), ale často i v syžetu – prostředí zvěcňuje a zabíjí postavu.“15 

 

2.3.1. Továrna jako lidská bytost 
 

Oživlá továrna získává v literatuře podobu buď lidské bytosti, nebo jiných 

živých tvorů. Jako obrovskou bytost vnímá továrnu Barča v próze Duše továrny: „Ty 

pohybující se stroje, vlekoucí se řemeny, točící se kola, ty tenké a tlusté roury, v nichž 

vřela o kampani pára, proudila voda a šťáva, ty ohně pod kotly, ten žár ve vápence, ten 

ruch lidí, ten šum, to dravé pohlcování řepy, to obrovské rození cukru – to vše nemohlo 

být účinkem mrtvé hmoty, nikoliv, ta továrna byla ohromná bytost [...]” (Šimáček 

1953c: 191).  

Barča si vytvoří k továrně obrovské citové pouto a je stroji a chodem továrny 

přímo uchvácena: „Úseč setrvačníku je černá a jeho rameny prokmitává bělavá zeď za 

ním; tmavá spodina řemenu je zahnědlá a jako vyleštěná. Barča pohlcuje očima ten 

nepřetržitý pohyb. Vidí ta ramena setrvačníku, jak se řítí stále do základů, jaksi zoufale, 

hnána divokou, neúprosnou nějakou mocí. Zachytni to rameno rukama, strhne tě 

                                                 
15 Hodrová, D.: Postava-definice a postava-hypotéza, in (ed.) Hodrová, D., ...na okraji chaosu..., Praha, 
Torst 2001, s. 548–549. 
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s sebou do hlubiny, polož se mu v dráhu, vmáčkne tě do základů s hnáty a žebry 

rozdrcenými. To je stokrát větší síla než lidská, a příšerná, slepá a nezadržitelná.“ 

(Šimáček 1953c: 240).  

O fascinaci stroji se vyjadřuje Jünger takto: „Proč je sledování strojů tak plné 

požitků? Protože je na nich viditelná praforma lidské inteligence a protože tato 

konstruktivní, skládající inteligence si před našima očima vynucuje a hromadí moc, 

protože si vybojovává neutuchající triumf nad živly, které stlouká, slisovává a kovářsky 

zpracovává.“ (Jünger 2012: 28). Podle Hamana vede Barčina interakce se stroji také 

k pocitu bezpečí: „Z prožitku této strojové síly, ovládající život továrny, se 

v protagonistce rodí mytická, takřka náboženská představa bezpečí a jistoty.“16 Při 

pozorování strojů Barču skutečně opouští veškerý strach z lidí, protože ví, že každý 

člověk podléhá síle továrny: „A jak tak Barča hledí na ten neúprosný, mohutný, věčný 

pohyb, zase se v ní ozývá dětinná úcta k té velkolepé síle, jež to vše žene vpřed, to 

koleso, ten stroj a všecky ostatní, i vidí v duchu zas to nepřetržité pohlcování řepy a 

obrovské rození cukru, a srdce její se naplňuje vírou k té všemocné duši, která oživuje 

tyto prostory, která proudí železem těch strojů, která hledí z nesmírnosti těch stěn a 

vládne všem těm lidem, kteří se tam hýbou a dýší. A jak ta víra v srdce její táhne, uniká 

z něho všechen strach před lidmi. Konejšivé a sílící přesvědčení se jí zmocňuje, že zde u 

těch prostor ani v nich nemůže jí nikdo vlasu zkřivit na hlavě, že vše v továrně podléhá 

té všemocné rodící i drtící síle v ní, ten první jako ten poslední, pan adjunkt jako kluk u 

monžíků a zametačka u difuze. I Soukup!“ (Šimáček 1953c: 240). To se projevuje i 

v posledních chvílích jejího života, kdy se u továrny dovolává pomoci: „‚Nedej mě, 

nedej!‘ křičí Barča nahlas a pozvedá a zalamuje ruce.“ (Šimáček 1953c: 242). Haman 

k tomu dodává: „Stroji reprezentujícímu továrnu je tu připsána ve vědomí prosté dělnice 

magická síla, která ji – jakoby na ochranu před lidským násilím – zažene do záhuby.“17 

Barča také věří, že továrna dokáže myslet a cítit. Těmito názory budí ve svém 

okolí posměch, protože ostatní pracovníci v továrně nespatřují nic lidského. Barčin 

postoj k pracovišti se ukazuje, například když jeden z místních dělníků na několik dní 

opustí továrnu, aby opravil střechu svého domu. Při této práci zemře a Barča příhodu 

okomentuje slovy: „‚Člověk, který dělá nejméně dvacet let ve fabrice, kterému ona dává 

živobytí!‘ křižovala se. ‚Střechu by mu byl opravil leckdo, povinnost proto zanedbat 

                                                 
16 Haman, A.: Člověk a stroj v českém literárním naturalismu, in Petrasová, T., Machalíková P. (edd.), 
Člověk a stroj v české kultuře 19. století, Praha, Academia 2013, s. 46. 
17 Haman, A.: Člověk a stroj v českém literárním naturalismu, in Petrasová, T., Machalíková P. (edd.), 
Člověk a stroj v české kultuře 19. století, Praha, Academia 2013, s. 46. 
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nemusel. Fabrika není holubník, fabrika má cit a dovede trestat.‘“ (Šimáček 1953c: 

213). Barča si dokonce myslela, že továrna může být smutná, když ji po kampani 

dělníci opustí, a vnímala to od nich jako nevděčnost: „Ta fabrika, která tolik lidí tu 

živila, hřála, chránila, ta teď od nich je ponechána sama sobě, nikdo se ani nepřichází 

sem podívat na ni, nikomu se snad ani po ní nestýská. I zdálo se to Barče být velikou 

nevděčností, křivdou a bezprávím.“ (Šimáček 1953c: 191). Proto opuštěnou továrnu 

někdy navštívila, předstírala, že je v provozu, a dokonce k ní i hovořila: „Vklouzla 

někdy do těch prázdných prostor, do těch opuštěných koutů, proběhla jimi a dívala se na 

vše plna útrpnosti a okem plným prosby a pohnutí, jako by chtěla říci celé té prostoře i 

každému kotlu, mašině, ba každé zchladlé rouře a ventilu zvlášť: ‚Jen se nehněvejte, jen 

nebuďte smutny!‘“ (Šimáček 1953c: 191).  

Když byly v továrně vyměňovány staré kotle za nové, považovala to dokonce za 

hřích a bála se jejich pomsty: „Je to hřích, je to hrozný hřích! Barča by byla hned 

vzkřikla na ně, aby toho nechali, ale byli by se jí jen smáli a pokládali ji za bláznivou. 

Ale svíralo jí to srdce a pláč se jí tlačil do očí. Byla přesvědčena, že to někoho zabije, 

třásla se o Soukupa a přibíhala po každém zadunění, aby se podívala, nestalo-li se nic.“ 

(Šimáček 1953c: 219). Jindy se jí zase zdálo, že se na ni továrna směje a projevuje svou 

vděčnost: „Zdálo se jí, že ta továrna se všecka směje, že ta okna do ruda rozžhavená 

jsou znamením její radosti a její vděčnosti.“ (Šimáček 1953c: 216). 

Návštěvy vykonávala Barča tajně, protože tušila, že by ji ostatní nechápali a 

vysmáli by se jí. Věděla, že jsou její názory na továrnu ojedinělé, ale stála si za svým: 

„A ť jen neříkají ti lidé, že ta fabrika o tom neví. Ah, jak by se mýlili. Ta ví o všem, ta 

má cit...“ (Šimáček 1953c: 192). Tento názor si v duchu dokládá například také tím, že 

továrna (kromě výše zmíněného pracovníka, který spadl ze střechy v čase dovolené) 

potrestala zraněním také dělníka, který na fabriku „pořád klel“ (Šimáček 1953c: 192). 

Když se ale jednou roztrhl ventil dva kroky před Barčou a lítaly z něho kusy litiny, ani 

jeden ji netrefil. Továrna tedy podle Barči oplácí lásku a trestá odpor: „Ano, ta fabrika 

je bytost živá, vědoucí o sobě i o těch lidech, láskou oplácející lásku a trestající odpor, 

bytost, jež má duši a tedy i cit. I něžnost i pomstu!“ (Šimáček 1953c: 192). 

Podobné myšlenky nalezneme již v Šimáčkově povídce Také Štědrý večer 

z knihy Z opuštěných míst z roku 1887. Dělníci v ní mají poprvé pracovat i na Štědrý 

večer a soudí, že to tak Bůh nenechá. Nedokonalý chod stroje pak považují za výstrahu: 

„Je pochopitelno, že řeči ty neměly na nás vážného účinku, ale přece kmitla se někdy 

myšlénka, že snad vskutku se něco stane, že stroj vskutku varuje, že má duši. Konečně 
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myšlénka poslední nevznikla poprvé. Že stroj není jen pouhá hmota, v to staří hlídači a 

mazači strojů věří skalopevně. Slyší, když si stroj šeptá, když si prozpěvuje, když žaluje 

anebo hrozí. A srostli-li jste již tak trochu s továrním životem, nesmějete se aspoň 

podobným řečem. Vidouce ta kola, ty řemeny, ta táhla a ty regulatory stále v pohybu; 

vědouce, že každé nepředvídané zastavení vzbouří celou továrnu a má za následek hněv, 

zimničnou netrpělivost, láteření, spílání a zmatený shon; a znajíce již některý případ, 

kterak stroj neuprosně naloží s člověkem, jenž se mu neopatrně přiblížil, kterak trestá 

krutěji než každý tyran dotknutí svého majestátu: tu hledíte k němu s bázní, s chvěním 

pozorujete jeho pohyby, s utajeným dechem nasloucháte jeho oddechům, prosíte ho 

v duchu takřka, aby probůh se nezastavoval, aby nikomu neublížil, a každý nezvyklý 

jeho projev, každé vrznutí neobyčejné budí ve vás úzkost, jako slovo nějakého vladaře. 

Vy víte, že je to hmota, ale máte z ní strach, tušíte její ničící sílu a ta síla je duší té 

hmoty.“18 

 

2.3.2. Továrna jako nelidský tvor 
 

Není-li továrna (či její části) popisována či postavami vnímána jako lidská 

bytost, je v některých případech přirovnávána ke zvířatům nebo nabývá nestvůrné 

podoby. Přirovnání strojů ke zvířatům nalezneme například u Šimáčka v próze U 

řezaček: „Vše se pohybuje, kola rychle se točí a řemeny plazí se po nich jako hadi.“ 

(Šimáček 1953a: 72). Hady připomíná i potrubí a pára, která z nich uniká (Macura 

1997: 186). O zvířatech se v souvislosti s technikou zmiňuje i Jünger: „Titánský 

charakter techniky vzbuzuje představu příšerného zvířete, jehož stavba těla má něco 

cizorodého a rušivého.“ (Jünger 2012: 112). 

U Šlejhara najdeme mnoho odkazů na netvory s démonickou mocí, jak již 

ostatně název románu Peklo napovídá; například hned v úvodu díla se vyjadřuje 

k zahájení kampaně v továrně takto: „[...] a znova se zahajuje kampaň, vřava začíná, 

jakoby pojala oblast víru, náruč netvora, která pak již nepouští člověka...“ (Šlejhar 

1905: 6). Přirovnání k netvorům pak používá přímo u strojů: „Výv ěvy stenaly v temném 

těžkém hukotu svých plic, pohlcujících bez ustání spousty par ve svých útrobách, jako 

plíce obrovských netvorů...“ (Šlejhar 1905: 54). V souvislosti s továrnou hovoří také o 

                                                 
18 Šimáček, M. A.: Také Štědrý večer, in Z opuštěných míst, Praha, Šimáček 1901, s. 111–112. 
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„nesmírném nitru“, u něhož je možné sledovat „změny u výrazu a náladě“ (Šlejhar 

1905: 81).  

Procesy v továrně líčí jako dramatický souboj démonických sil: „V tom dýmové 

závoje ve vzduchu najednou neobyčejně se vzduly, vynořilo se to pravé chrlení masy 

kouřové a jakoby hukot skrytého ohně je provázel. Zatmělo se pronikavě, jaksi bezedně 

v jejich neobsáhlé, valící se záplavě, z které jakoby se vynášely jakési příšerné útvary 

v divém vzájemném zápolení. Těmito zjitřenými masami, v nichž jakoby ještě moc 

ohňů plála, zatemnila se na tu chvíli celá obloha.“ (Šlejhar 1905: 32). V románu se 

vyskytuje také motiv přinášení obětí továrně, a to u skupiny dělníků vykonávajících 

extrémně náročnou práci: „Jako netvorné masy tanuly nádrže, neulevujíce, 

neposhovujíce nikdy v nekonečné strašné práci – jeden netvor odbyt a přicházel na řadu 

jiný. Vždy v stejné nemilosrdné póze se značily zírajíce na těch šest, již jim byli 

obětováni, vždy stejně temným pohledem, tvrdým, krutým pohledem na otroky, pro něž 

není smilování.“ (Šlejhar 1905: 335). 

Vnímáním a zobrazováním démonických rysů v souvislosti s technikou se 

zabývá i Jünger: „Démonické vyjadřuje celou pracovní oblast techniky a rozvíjí se 

v něm se stále rostoucí silou. Jak k tomu dochází, není těžké poznat. Samo technické 

ratio, jež musíme poznat jako souhru kauzálního a teleologického myšlení, je výpadní 

branka démonična. Jeho vlastní síla se rozvíjí v donucující organizaci, jíž jsou 

aparaturou podrobeny elementární síly, především tedy v regresu, který má toto 

znásilňování za důsledek a který se bezprostředně zaměřuje proti člověku. Působnost 

démonična se popisuje rozličným způsobem; závisí to na tom, jaká stránka techniky se 

k pozorovateli obrací. Proces jako celek se často chápe jako vyprazdňování či vyžírání, 

z křesťanské stránky jako odduševňování.“ (Jünger 2012: 112). 

 

2.4. Továrna jako domov 
 

Dělníci zaujímali k továrně různé postoje – někteří ji milovali či nenáviděli, jiní 

k ní přistupovali s lhostejností. Všem však výrazně zasahovala do života a obstarávala 

jim obživu. Některým umožňovala slušné živobytí, jiným pouze pomáhala přežít a 

neumřít hlady. Vzhledem k tomu, že pracovníci trávili v továrně většinou 12 hodin 

denně (často však i více), stala se jim svým způsobem druhým domovem. Někteří 

dělníci se ale v továrně cítili více doma než tam, kde jen přespávali.  
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Nejvýrazněji je motiv továrny jako domova zobrazen v próze Duše továrny. 

Barča Fisterová, hlavní postava této prózy, vyrůstala v neutěšených rodinných 

poměrech. Otec byl agresivní alkoholik (mimochodem nepracoval v továrně, nýbrž byl 

železničním hlídačem), který vnímal svých šest dětí i manželku jako obtíž a oceňoval 

by, kdyby šly děti co nejdříve pracovat a přinesly domů nějaké peníze, popřípadě 

obstaraly co nejvíce v domácnosti. Tak by mohla jeho ztrhaná žena také do práce a 

podílela se na výživě jejich dětí: „A ty dvě starší raději kdyby nemusily, aspoň by 

mohly doma trochu pomoci, vyhnat hned ráno kozy na stráň, ba Anda mohla by již i do 

fabriky a přinést nějaký krejcar domů. Chodí tam kluci ještě menší. Nějaký ten 

brambor, kaši a polévku by ostatně také doma uvařit dovedla, i trochu poklidit, a máma 

by mohla do fabriky nebo na pole, aby také pomáhala sebe a těch šest krků živit. Ale tak 

všechno civí doma a dělá jen křik a nepořádek, a člověk aby se na to udřel! Tak pohlížel 

na rodinu strážník Fister, tak vyčítal každé ráno usláblé, vyhublé, uplakané své ženě, 

kdežto večer přímo zuříval, přicházeje často domů opilý a páchna kořalkou. Tu 

svištívala v malé světnici v strážném domku hůl a třískala kolem sebe, aniž ruka, jež ji 

držela, dbala, kam dopadne. Tu ozýval se z vnitřku domku pláč dětský, prosby, úpění 

ženino, surové nadávky otcovy a konečně zoufalé klení a kletby.“ (Šimáček 1953c: 

189). 

Ač tedy nemohlo být řeči o nějakých vřelých rodinných vztazích, Barče se 

přesto podařilo v otcových očích do jisté míry stoupnout, dokonce ji někdy i pochválil. 

Barča totiž nastoupila ve svých třinácti letech do továrny, a jelikož byla velmi zručná a 

rychlá, vedení továrny si ji oblíbilo a nechávalo ji v práci i po kampani, kdy již byla 

většina děvčat propuštěna. Doma odevzdávala dvě třetiny své výplaty, a byla proto 

otcem kladena ostatním členům domácnosti za příklad. Tím jen vzrostlo Barčino 

odcizení od matky a sourozenců. V jejich očích totiž netrpěla jako oni, nebylo jí 

vyčítáno, že nepřispívá do rodinného rozpočtu, a nejhorších scén často ani nebyla 

svědkem, jelikož pravidelně utíkala ráno co nejdříve do fabriky, aby se s rodiči 

nestřetla. Matka i mladší sestry jí tedy záviděly její postavení a zvykly si mluvit o ní 

nepříliš příznivě: „A tak mluveno o ní jenom jako o – fabričeti, které ničeho nedbá, než 

co se děje v továrně, jemuž domov je ničím, jež nemá pro něj citu, zato však pro 

každého nádeníka víc srdce než pro matku a sestry; jež jenom kouká na sebe, aby se 

doma všemu vyhnulo a už jen do té fabriky letělo, kde se beztoho jen zvlčí a stane se 

z ní taková běhna, jako jsou tam všechny ostatní, a snad i tam někde jednou zajde; 

beztoho je divoch a nestydí se všude vlízt.“ (Šimáček 1953c: 189–189).  
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Další spory přicházely ve chvíli, kdy Barčina matka nadávala na fabriku, jelikož 

měla zafixováno, že se tam daří jen mladým dívkám a starší ženy jsou tam pouze pro 

smích. Barča si nyní díky továrně mohla z vydělaných, doma neodevzdaných peněz 

našetřit na nové oblečení, zatímco nemocná matka musela chodit ve starých hadrech. 

Když matka fabrice spílala, Barča továrnu obhajovala, jelikož si ji nekriticky zamilovala 

a našla v ní nový domov: „Barča ztrácela domov ve strážném domku, ale nalézala jej ve 

fabrice. Fabrika ji nejen vysvobozovala od výčitek, od nadávek, od bití, ale získala jí 

doma trochu vážnosti, zjednala jí trochu nezávislosti, vzbudila v ní spasné vědomí, že 

přece k něčemu je, kdežto doma denně slýchávala, že je darmožrout. Fabrika splňovala 

její dychtivost po poznání nových věcí, stačila zaměstnávat její mysl, dala jí práci, 

výživu, účel života, krátce stala se jí novým světem, vlídnějším a zajímavějším, než 

jaký poznala dosud.“ (Šimáček 1953c: 190). 

Továrna se Barče stane vším: otcem, matkou, sourozenci, místem realizace, kde 

se cítí milovaná, doceněná a šťastná: „[...] ta továrna byla ohromná bytost, jež ji 

obklopovala svým životem, hřála svým teplem, jež milovala tu malou Barču jako 

matka, jež byla vděčna za tu lásku v jejím srdečku, jež ji chránila jako otec, jež si s ní 

hrála, ji bavila jako sestra a bratr.” (Šimáček 1953c: 191). Jak bylo výše zmíněno, 

vnímala továrnu jako živou bytost, která dovede odměňovat i trestat; vnímala ji 

v podstatě jako svou matku. Když její vlastní matka onemocněla, setrvala u ní čtrnáct 

dní s největší netrpělivostí, a ač své necitelnosti litovala, oddechla si, když nakonec 

zemřela. Jelikož se musela po čas matčiny nemoci značně přemáhat, aby neutíkala do 

fabriky, docházelo doma k vyhroceným situacím, kdy matka nadávala, že i poslední 

chvíle jí fabrika ztěžuje. Barča byla sice také někdy nerada, že nedokáže pustit fabriku 

z hlavy, nicméně usoudila, že je to její osud: „‚Tak si tam už jdi do té fabriky. Já tě tady 

nepotřebuju. Já umřu bez tebe taky!‘ vyčítávala jí zlostně matka, nemohouc snést tuto 

její dychtivost a nedočkavost. V takové chvíli byla by Barča nejraději vším praštila a na 

místě utekla. Což nikdo nevidí, jak se přemáhá, jak se obětuje? Kdyby byla taková, za 

jakou ji mají, bez srdce a bez citu, odskočila by každý den do fabriky aspoň nahlédnout. 

Někdy se ovšem zlobí také sama, že na nic jiného myslit nedovede než na fabriku, ta že 

jí nejde z hlavy – ale ať dělá co chce, nepomůže si, a kdyby ji zabili, nezmění to. Je to 

již tak její osud!“ (Šimáček 1953c: 198). 

Po matčině smrti se vrátí do továrny, přivítá se se všemi stroji a brzy se již všude 

ozývá její smích, což některé pracovníky udivuje, zatímco jiní ji chápou lépe: „‚Ty svou 

mámu pěkně uctíváš – to ses brzo vyplakala!‘ bývalo slyšet vyčítavě kolem ní, ale 
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Barča, jako by se jí to netýkalo, vedla si bujněji než dříve. ‚Tvoje máma je fabrika, a ta 

ti neumřela, viď, Barčo?‘ mínil starší adjunkt Kutina a Barča na odvet jen kývla hlavou 

a zajiskřila na něho svými silnými zuby.“ (Šimáček 1953c: 199–200). Barča se vskutku 

cítila být dítětem tovární bytosti, která podle ní byla schopna něžnosti i pomsty: „Tak 

smýšlela Barča o fabrice a věřila a cítila se dítětem té bytosti, milujícím ji a chráněným 

jí – povinným jí poslušností i vděčností. Milovala fabriku, ale i se jí bála.“ (Šimáček 

1953c: 192). 

Svému novému domovu je Barča vděčná i proto, že jí splní jediné další přání, 

které kromě práce v továrně má – najde jí muže: „Byla sama spokojena a cítila v sobě 

radost a veselí, nejžhavější přání její byla vyplněna. A kdo je vyplnil? Fabrika! Fabrika 

jí přivedla muže, ve fabrice si ho dobyla, v té fabrice, ve které trávila teď již čtrnáctý 

rok. Byl to nový závazek k ní, nové pouto, jež ji vázalo vděčností k těm prostorám, 

k nimž přilnula již celým svým srdcem a celou svou duší.“ (Šimáček 1953c: 213). 

Nicméně ani láska k Soukupovi není silnější než láska k továrně. Ta se stane 

nejvýznamnějším zdrojem rozporů v Barčině manželství, jelikož žena není ochotná dát 

Soukupovi přednost před továrnou, ačkoliv mu slíbila poslušnost:  

 

„Je to pravda a poslechnu!“ přiznávala Barča. „Kdyby kdovíkdo mě zdržoval, půjdu 

s tebou, kdyby otec umíral nebo měl pohřeb, půjdu, kdybych sama smrt na jazyku měla, 

ale tady běží o fabriku, o to, co nám dává živobytí.“ 

„Ale vždyť tě dovolili!“ 

„Kdo? – Půdecký a mašinář.“ 

„I pan ředitel.“ 

„Ale fabrika ne,“ vyrazila Barča. 

„Co to pleskáš,“ vyhrkl Soukup. „Nežvaň a chystej se na ráno, půjdem.“ 

„A já nepůjdu,“ a teď již dupla nohou, „já fabriku nezanedbám. (Šimáček 1953c: 215). 

 

Soukup jí nerozumí, její neposlušnost ho rozzuřuje a během hádky ji udeří. 

Barča však ani poté neustoupí: „Udeření ji ještě bolelo, ale hněv přešel. Ba cítila jakési 

uspokojení, že nepovolila. A že trpěla pro fabriku, je jen dobře. Fabrika to ví a 

nezapomene jí toho.“ (Šimáček 1953c: 215). Barčin postoj se nezměnil ani poté, co se 

stala matkou (viz dále v kapitole Továrna a žena).  

 Barčino pouto k továrně, kterou vnímala jako svůj domov a také jako svoji 

matku, je v probíraných dílech svou intenzitou výjimečné. Mnozí dělníci sice pracovali 
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v továrně rádi, ale tak hluboký vztah jako Barča si k pracovišti nevytvořili. F. G. Jünger 

se o možnostech citového vztahu ke strojům vyjadřuje s pochybnostmi. V knize 

Perfektnost techniky cituje výrok belgického malíře Henryho van de Veldeho: „Miluji 

stroje, jsou jako stvoření vyššího stupně. Inteligence je zbavila všech strastí i slastí, jež 

ulpívají na lidském těle v jeho činnosti a jeho vyčerpání! Stroje na svých mramorových 

podstavcích jednají jako Buddhové, kteří přemýšlí, sedíce na svém věčném lotosu. Mizí, 

když se zrodí stroje krásnější, dokonalejší.“ (Jünger 2012: 27). Jünger na výrok reaguje 

takto: „Kdo miluje stroje, a ne lidi, je stvůra. Milovat může člověk jen nějakou bytost, 

která zná strast i slast, činnost i vyčerpání. Stroje se nepodobají Buddhům již proto, že 

neustále mizí a jsou nahrazovány dokonalejšími. A stavět je na mramorový podstavec 

není účelné; stačí beton.“ (Jünger 2012: 28). 

 Motiv továrny jako domova vystupuje na povrch zejména v případě dětí a 

mladistvých pracujících ve fabrice. V továrně z románu Peklo je celé jedno pracoviště 

obsazeno dětmi. Ačkoliv zde děti pracují za poloviční mzdu, velmi si své práce váží a 

jsou sem posílány rodiči, aby přispěly k výdělku rodiny: „Tedy zcela dobře zastaly ty 

děti práci tuto a byly k ní obratnější, výstižněji, lehčeji si počínaly než těžkopádní 

váhavci dospělí, a proto vesměs sem nabralo se jen těchto dětí. Pak proto, že pracovaly 

za poloviční mzdu, tak směšně lacino, věru tak lacino, a jak ještě uměly si vážiti své 

práce a jak se draly o ni, v houfech je sem rodiče z ratejen těch panských a židovských a 

kněžských dvorů posílali, aby nejedly doma zadarmo, a zvláště když nebylo co, a 

přispěly si tak k živobytí svému. A to ty děti také jakoby vycítily, postihly ten svůj 

význam a v uvědomění tomto povznesly se samy před sebou.“ (Šlejhar 1905: 288–289). 

Šlejhar děti označuje jako oběti, kterým továrna ničí tělo i duši: „Kam poděly se ty 

dětské vlásky, v nichž lásce a příchylnosti probírat se je takovou čistou rozkoší matce, 

kde jsou ty dětské vlásky? Vše zleptáno, stráveno, rozhlodáno na těchto dětských 

obětech, a dochází již na dušinku, která umře zítra...“ (Šlejhar 1905: 297–298). 

Domovem v doslovném slova smyslu se továrna stane v románu Peklo malému 

sirotkovi – jelikož nemá kam jít, tak ve fabrice po práci i přespává a stane se mu vším: 

„Stala se napotom továrna dítěti živitelkou. Stala se mu vůbec vším domovem a 

přístřeším, neboť v ní zůstávalo, tam kdes v zápecí pod lavicí majíc své skrývané lože 

na hromádce upotřebených plachetek, jež si pohozené sebralo. Vším byla tedy dítěti tato 

továrna, místo, jež nehostilo v sobě nikdy útěchu ani milosrdenství, víru ani Boha, kde 

nebylo zeleně ani motýlů, kde nebylo ničeho, nad čím by rozplesala se dětská duše, 

které ale v náhradu drtilo jako náruč molocha.“ (Šlejhar 1905: 316). Šlejhar v této 
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pasáži také zapojuje paralelu mezi malým chlapcem a jeho psem, který s ním v továrně 

přebývá. Když hlavní postava psa na stanovišti objeví, zděsí se sirotek, že ho i se psem 

vyžene, a štěně se marně snaží pouštět na muže hrůzu: „A tím více štěkalo a trudilo se 

psíště, byloť jako vzájemné závodění tohoto zvířecího pudu a lidského toto zlekání jako 

v jistém vzájemném zpodobnění.“ (Šlejhar 1905: 312.) 

U Šimáčka se továrna částečným a dočasným domovem (a to i pro dospělé 

včetně vedoucích pracovníků) stává zejména v období kampaně, kdy v ní dělníci tráví 

mnoho času. V próze U řezaček líčí tuto skutečnost poněkud pozitivněji než Šlejhar 

v románu Peklo: „Po tu dobu celým vaším světem je továrna a skromný váš pokojík. 

Pro vše ostatní jste odumřeli, stavše se stroji, které skrovné služné žene v běh přerývaný 

jen vyměřeným časem k nejnutnějšímu odpočinku. A přec i tato doba a zejména její 

počátek má vedle ohromných svých svízelů také momenty plné zajímavosti, na něž po 

letech a v příznivějších poměrech ještě rádi vzpomínáte.“ (Šimáček 1953a: 63). 
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3. Továrna a žena 

 

 V dílech druhé poloviny 19. století zabývajících se továrnami nalezneme také 

zajímavé příspěvky k ženské otázce, a to především u M. A. Šimáčka. Tento fakt však 

není v dobové ani novější kritice příliš reflektován. Skutečnost, že v Šimáčkových 

dílech hrají ženy často důležitou úlohu a že se v nich setkáváme s mnoha různými 

povahami, ocenil jako jeden z mála Karel Václav Rais: „Je to žena dělníkova, 

umělcova, žena měšťanská, inteligentní i povrchní a prázdná, žena samostatné snahy a 

touhy, a zas žena chabá, mdlá, poddajná, žena výbojná i zklamaná; tovární i služební 

dívka kleslá, opuštěná, odstrčená, tiše milující; ryzí srdce i duše, okolím svým zkalené; 

ženy nezkrocené, lačné, neznající zákonů a pout, jdoucí jen za hořící touhou a zas ženy 

jemné, čisté, vznešené, muže povznášející, spolutvůrkyně prací jeho ducha, nositelky 

štěstí.“19  

 Ženská otázka hraje zásadní roli například v Šimáčkově povídce Manželé 

Strouhalovi. Strouhalová je v ní charakterizována jako hrdá žena, která nechce být 

podřízená muži a nepřeje si, aby ji a její děti pocházející z minulého manželství živil. 

Dnešní terminologií bychom ji mohli nazvat feministkou. Strouhal však celý život šetřil, 

aby zařídil pro svou rodinu slušný život – nechce proto, aby se žena zbytečně lopotila 

v továrně, když sám vydělává dostatek peněz. Kvůli tomuto sporu Strouhalová od 

manžela i se čtyřmi dětmi odejde do vesnice vzdálené několik hodin cesty, nastěhuje se 

do stísněného bytu, kde bydlí ještě jiná rodina, a začne pracovat v místním cukrovaru. 

Po dvou měsících se sice k manželovi chce vrátit, ale když se nejprve zdá, že jejich 

obnovený spor nemá řešení, raději by se vrátila zpátky do bídy, než by se podvolila.   

 Strouhalová byla na svoji práci velmi hrdá: „Na svou práci byla hrdá, vždyť nic 

jiného po celý život neměla než práci, a na něco člověk chce být hrdý. V té hrdosti byla 

nedůtklivá, svéhlavá, odporu schopná.“ (Šimáček 1953b: 53). Obstarávání (vlastní) 

domácnosti nepovažovala za plnohodnotnou práci, jelikož se za ni nedostává mzda a 

nemůže ženu uživit, aniž by se musela spoléhat na muže: „Poněvadž byla dělnicí, měla 

pak svůj zvláštní názor o práci. Prací bylo pro ni jen to, zač se dostala mzda, obstarání 

domácnosti bylo jí jen takovou potřebou, jako je každodenní se umytí. A že by láska a 

péče muži, dětem a domácnosti věnovaná, mohla vyplnit celý její život, vůbec jí nikdy 

                                                 
19 Rais, K. V.: Matěj Anastasia Šimáček, in Almanach České akademie věd a umění, Praha, Česká 
akademie 1914, s. 136. 
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nepřipadlo.“ (Šimáček 1953b: 53). Spor je nakonec vyřešen tak, že se Strouhalová stane 

šafářkou manželova propachtovaného hospodářství: je spokojena, že bude pracovat, a 

Strouhal je rád, že se jeho žena nebude dřít v továrně. 

 Zcela jiný názor na práci ženy v továrně má Strouhalův spolupracovník Hladík, 

který nutí manželku chodit do továrny, ačkoliv trpí tuberkulózou v pokročilém stádiu a 

doktor ji varuje, že pokud se nebude šetřit, nedožije se jara. Strouhal na Hladíka apeluje, 

aby nemocnou ženu neposílal do továrny, když sám vydělává dostatek peněz, ale ten 

s ním nesouhlasí. Hladíková je muži zcela podřízená, dle jeho příkazu chodí dál do 

továrny, i když na práci přestává stačit, a je jí již lhostejné všechno včetně osudu její 

rodiny: 

 

„Ale což, osobo, je vám to jedno? Což nemáte děti a muže?“ 

„Však ten se neztratí – a děti? Uživí se již samy.“ 

„A vám na životě nezáleží?“ 

„Budu ráda, když si odpočinu.“  (Šimáček 1953b: 9). 

 

 V povídce je zmíněna i manželka topiče Styblíka, která je hrubá, zanedbává 

domácnost a utrácí manželovy peníze, ačkoliv pak rodině často nezbývá na jídlo či 

oblečení. V tomto manželství je zcela dominantní žena; Styblík rezignuje, stane se z něj 

alkoholik a nakonec v továrně v opilosti zemře. V povídce je to komentováno slovy: 

„Kdyby byl dostal tu ženu Hladík, byl by ji zbil a donutil ji chodit do továrny. Ale 

Styblík byl z jiného kovu.“ (Šimáček 1953b: 14). 

 Zajímavým motivem v Šimáčkových prózách je také vztah dělnic k vlastním 

dětem. Hladíková představuje typ matky, které kvůli těžké práci v továrně a nemoci 

nezbývá energie na výchovu dětí a projevy lásky a soudí, že se její děti bez ní dobře 

obejdou, až zemře: 

 

„A což nemáte ráda své děti, že byste je tak snadno opustila?“ 

„Kdo by mně to mohl říct?“ ozvala se žena prudce. „Starám se přece o ně, aby neměly 

hlad, nechodily roztrhány a nebyla jim zima. Co mám dělat víc? Mazlit se s nimi? To 

můžou dělat paničky, ale ne my.“ 

„Ale aspoň trochu se s nimi obírat, mluvit s nimi, přemýšlet, co s hochem, až vyroste...“ 
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„Jaký jste to jen člověk? Co bych s nimi mluvila, není na to kdy; co potřebují vědět, 

řeknou jim ve škole, a modlit je naučí velebný pán, pást husy a kozy se naučí samy a 

pracovat je naučí ve fabrice.“ (Šimáček 1953b: 27–28). 

 

Jak již bylo výše zmíněno, Strouhalová zase vždy toužila i po jiné náplni života, 

než byla jen starost o domácnost a o děti. To má společné s Barčou Fisterovou z prózy 

Duše továrny, pro kterou továrna a práce v ní byla vším. Nechtěla být v práci 

omezována kvůli manželovi ani kvůli dětem. Ačkoliv se v továrně stará o tamější 

nejmladší pracovníky, po vlastním dítěti netouží. Když poprvé (ještě za svobodna) 

otěhotní, je to pro ni zdrojem smutku, jelikož ví, že po porodu nebude moci chodit 

nějaký čas do továrny. Proto skočí v zoufalství ze žebříku a dítě poté krátce po narození 

zemře. Než se tak stane, Barča se neděsí, že dítě zemře, ale že bude žít: „S tváří 

bolestmi zkřivenou pohlížela na ně Barča. Křečovité stažení jejích rtů nemírnil žádný 

úsměv, ani kmit radosti nezaplanul z jejího oka. Spíše jevila se v něm nevýslovná 

úzkost. Ale nestopoval ten ustrašený pohled mučivými obavami, zda zmizí bolestná 

křeč se zamodralé tváře toho třesoucího se a vrnícího stvořeníčka, zda otevře se jeho 

očko a šlehne z něho naděje v život... Nikoliv – S horečným, lomcujícím neklidem 

zírala Fisterová, zda již bude konec tomu znatelnému křečovitému pohybu očí pod 

zamodralými víčky – zda ztrnou již ve smrtelném mrazu.“ (Šimáček 1953c: 204). Barča 

je po porodu v takovém psychickém stavu, že touží své trápení ukončit i cestou násilí: 

„Cítila nebezpečné chvění ve svých prstech; zatínala je křečovitě, netrpělivě do peřiny a 

věděla, že kdyby tu byla bývala sama, snad by je byla zaťala, neznajíc se, nejsouc sebe 

mocna, do krčku toho dítěte.“ (Šimáček 1953c: 203–204). 

Podruhé Barča otěhotní krátce po uzavření manželství se Soukupem, kdy jí je již 

asi 27 let, ale po dítěti stále netouží: „Teď byla vdaná, ale na dítě se netěšila. Nebude si 

sice tak počínat jako před lety, ale radost také nebude mít. Týden, čtrnáct dní bude 

muset být doma, a to zrovna už v kampani... Ach, je to mrzuté! Ženské, které dělají ve 

fabrice, které tam mají živobytí, neměly by ani děti mít, uvažovala sedíc doma skrčena 

na prahu [...]“ (Šimáček 1953c: 219). Barča tak prostým způsobem formuluje na svou 

dobu kontroverzní myšlenku, že by žena měla mít právo volby, zda chce mít děti, či ne. 

Barča chce jít již týden po porodu do továrny a vůbec ji nenapadne, že někdo bude 

muset dítě hlídat: „Je pravda, u dítěte přec někdo musí být! Ah, to je hloupé!... Co 

počít?“ (Šimáček 1953c: 221). Navrhne Soukupovi, že dítě může hlídat její sestra, to 
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však Soukup absolutně odmítá a nechápe, že doma s dítětem nebude šťastná: „To jsi 

máma? Od dítěte bys chtěla běžet?“ (Šimáček 1953c: 221).  

Barča si uvědomí, že by z dítěte snad měla radost, kdyby kvůli němu nemusela 

být zavřená doma a mohla by pracovat v továrně: „Nebylo správné, že měla dítě, není 

správné, že ženské ve fabrice pracující mají také mít děti. Pro ně to není. Ještě kdyby si 

je mohly brát do fabriky s sebou anebo vzít k nim nějakou chůvu, třinácti, čtrnáctiletou 

holku, jako některé dělávají... Ano, tu by ji snad ten capart i těšil, když by přišla domů – 

ale být pro něj jako zavřena, nemoci ven, nemoci do fabriky, do té fabriky, s kterou 

srostla, bez níž se utrápí – to je nespravedlivé, kruté, nemilosrdné.“ (Šimáček 1953c: 

222).  

Jünger má na ženskou práci u stroje opačný názor – myslí si, že ženu poškozuje 

v jejím určení: „Nejsou žádné mechaničky, nejsou vhodnou obsluhou pro stroje. 

Technický pokrok, který přeje emancipaci ženy, aby ji vtělil do své organizace jako 

dělnici, ženu nejen zbavuje moci, poškozuje ji i v jejím určení. Pohled na ženy, 

zaměstnané technickými úkony, má vždy něco odcizujícího. [...] A co by zde také měly 

hledat? Jejich moc leží v jiné oblasti.“ (Jünger 2012: 156). 

Na tomto místě je vhodné připomenout slova Dagmar Mocné, která podotkla, že 

Šimáčkova díla mají při bližším zkoumání stále co říci: „Na první pohled působí Matěj 

Anastazia Šimáček jako typický příklad spisovatele, jehož tvorba nepřesáhla svou dobu, 

vyžila se v ní. Avšak začteme-li se do jeho díla pozorněji, objevíme v něm rysy, jež 

rezonují i s naší přítomností.“20 A právě problematika dobrovolné bezdětnosti či 

skloubení mateřství se zaměstnáním, které se Šimáček dotkl již na konci 19. století, 

bezesporu patří k otázkám, které nejsou uspokojivě vyřešeny dodnes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Mocná, D.: Matěj Anastazia Šimáček, in Literární měsíčník, 1987, č. 5, s. 105. 
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4. Příroda jako oběť továrny 

 

Další obětí továrny je příroda, do které fabriky zasáhly; přeměnily původní 

krajinu na krajinu industriální a modifikovaly i podobu měst. Macura ve své studii 

Továrna – dvojí mýtus zmiňuje názor francouzského myslitele Alexe de Tocquevilla: 

„Venkovská krajina či město, jež továrna postupně ovládá, přestávají být obvyklou 

krajinou a městem, nejsou ani jedním ani druhým, ale čímsi na pomezí, ‚jsou to území 

průmyslu‘ (‚çe sont les landes de l’industrie‘) o zcela zvláštní, nezaměnitelné 

atmosféře.“ (Macura 1997: 179). Umberto Eco věnoval v knize Dějiny ošklivosti tématu 

průmyslu v umění kapitolu s názvem Věže ze železa a věže ze slonoviny. Poukazuje na 

proměnlivost pojetí krásy a ošklivosti a na to, že co je v jednom období považováno za 

ošklivé, může být v dalším pokládáno za krásné, což platí i pro ztvárnění průmyslu 

v umění: v průběhu 19. století (a samozřejmě i později) probíhaly spory mezi příznivci 

průmyslové revoluce a zastánci tradičních estetických hodnot.21 

Jünger se o průmyslové krajině vyjadřuje takto: „Technika však neobdarovává 

ničím, organizuje potřebu. Pohled na vinohrad, na ovocný háj, na kvetoucí krajinu 

rozjařuje, ne kvůli užitku, který tyto věci dávají, nýbrž proto, že v nás vyvolávají pocit 

plodnosti, nadbytku, bezúčelného bohatství. Průmyslová krajina tuto plodnost ztratila a 

stala se sídlem mechanické produkce.“ (Jünger 2012: 28). Technika má podle něho na 

krajinu pustošivé účinky: „Technika proniká do krajiny pustošivým a přetvářejícím 

způsobem, vydupává ze země továrny a tovární města, města odporné ošklivosti, 

v nichž lidská ubohost vystupuje nezakrytě na světlo [...]” (Jünger 2012: 30). 

Šlejhar, u něhož je továrna svébytným světem, popisuje v románu Peklo krajinu 

za její hranicí jako nehybnou a mrtvou: „Za plotem továrním bylo náhle pusto, volno, 

vyrůstaly tam kopřivy a sešlé, staré bodláčí se tam udržovalo z léta; tady jakoby náhle 

končil svět, tady nesmírný raffinační komplex, jenž obsahoval všechna odvětví výroby 

cukru, měl posléz svou hranici. Za ní byla samá pole, nyní těžká, bezmezná, podzimní 

poušť. Ještě kus dále vrhala se ve ztmělou krajinu, jakoby pohlcující se v bezdno šera, 

mohutná bílá projekce továrního světelného moře; ale vše již v jejím dosahu bylo 

nehybno, mrtvo, jakoby ve strnulé prázdné extasi.“ (Šlejhar 1905: 51). 

                                                 
21 Eco, U.: Dějiny ošklivosti, Praha, Argo 2007, s. 346–347. 
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Macura označuje krajinu poblíž továrny (spolu s bytem hlavní postavy románu) 

za „očistec“ (Macura 1997: 182). Když jím muž vždy po cestě do továrny („pekla“) 

prochází, umocňuje v něm ubitá krajina negativní pocity, a dokonce srovnává úděl 

krajiny se svým osudem: „Chodívaje jindy touto nevlídnou krajinou, jejíž všechen 

půvab a mohutná, rodící moc země obrácena byla skoro výhradně k řepaření, mamonu 

co nejrychlejšímu, a neponecháno pranic k ostatní útěše života, v níž pracovala vždy jen 

u vypočítavosti neúprosná střízlivost života – pociťoval družně celý ten úporný, 

beznadějný stesk života vlastního, tu bezmocnost jiné snahy, jiné touhy, to uvržení své 

bytosti v jakousi malátnou, nízkou, potácivou oblast, v ujařmení hmoty, z níž nebylo 

vybavení. Byloť vše u něho právě taková pustina výdělkářská, jíž vše obětováno, jako u 

tohoto kraje – a kam až sáhal obzor tohoto kraje, vše bylo stejné, nebylo na obzoru 

změny, útěchy, svěžesti, jen zas někde to vrboví unyle splývající, ani hor, ani lesů, 

právě tak jako v pohledu obzoru jeho žití, v šedé, bezmezné jeho plochosti, omžené 

takovou neurčitou, rozplývavou truchlivostí. Tak druhdy srovnával život svůj s tímto 

krajem, svůj úděl s jeho údělem...“ (Šlejhar 1905: 27). Hlavní hrdina také cítí, že 

technika znesvěcuje jak krajinu, tak jeho duši: „Nenáviděným až stával se mu onen jako 

zlověstný, nekonečný proud dýmu, jenž z komínů továrních táhl se bezútěšně na celé 

míle cesty nad touto rovinou nevyrušující jej nikde, a jehož jakoby nebylo lze se tu ani 

zbýti, vzhlédni kam vzhlédni, poděj se kam poděj, ani na okamžik; zevšad neustále 

kalnými a vinoucími se masami svými vnořoval se vtíravě všem smyslům, čpě, duše, 

žloutna, černaje, někdy příšerně zbubřuje a naléhaje v neuchylující se tíze na celou 

krajinu. Vše jímáno bylo v smrduté, neodbytné jeho jařmo, které jakoby i duši 

potřísňovalo a znesvěcovalo.“ (Šlejhar 1905: 31).  

Šlejhar tedy spojuje člověka a přírodu, kteří dohromady představují život a stojí 

proti společnému nepříteli – továrně. U dělníků pracujících v továrně je v románu 

zdůrazněno, že je „plodí“ příroda a jsou s ní pevně spjati: „Ostatně již se všech stran 

v celém dalekém okruhu, po mezích a cestách vynořovaly se22 jednotlivě i v hloučcích 

lidé, jakoby je rovina ze sebe vynášela. Jsou to lidé tovární, ubírající se do služby.“ 

(Šlejhar 1905: 32). Poté, co lidé projdou krajinou, vstoupí do továrny, a jsou tak 

pohlceni hmotou. 

Uvnitř továrny je někdy nepřítomnost přírody hlavní postavou románu Peklo 

bolestně pociťována: „Sem k němu do továrních zdí nesáhala příroda, nesvítilo slunce, 

                                                 
22 Citováno přesně podle pramene. 
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zelení neokřálo oko, nebylo tu jitra ani soumraku, bouře ani jasu blankytu, ani nocí 

měsíčních, pták tu nezazpíval, nezavoněla země, nebylo tu vůně květů ani úchvatu 

zrání.“ (Šlejhar 1905: 7). Příroda proniká do továrny jen tím způsobem, že jsou její 

pochody přirovnávány k dění uvnitř fabriky: „Bylo někdy, jakoby nový příboj přidával 

se k hukotu mořských spoust vrhaje se na skály pobřeží, bylo někdy, jakoby rozkvílela 

se meluzina, prolinujíc kdes úkryty a přístřeším svými nejúpěnlivějšími tóny, a zase 

jakoby se někdy přihnal pustý vichr z hor a jejich těžkých lesních srázů.“ (Šlejhar 1905: 

80). Jak uvádí Macura, továrna přírodu vytlačuje – intenzita přírodních jevů je 

nahrazována intenzitou podobných jevů technických (Macura 1997: 188). 
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5. Závěr 

 

Továrna jako topos se v české literatuře objevila ve druhé polovině 19. století – 

v románu Z malého světa (1864) od Gustava Pflegra Moravského. Dalšími autory, kteří 

se zajímali o továrnu a dělnickou problematiku, byli například Jakub Arbes, Antal 

Stašek, Matěj Anastázia Šimáček či Josef Karel Šlejhar.  

V literatuře zabývající se továrním prostředím je možné sledovat zobrazení 

souboje přírodních sil a hmoty. Továrna zásadním způsobem zasahuje do venkovského 

či městského prostředí a mění životy dělníků i fabrikantů. Práce v továrně dělníky 

odlidšťuje – v literatuře jsou pak přirovnáváni ke zvířatům a ke strojům, které obsluhují. 

Továrna a stroje v ní, které v sobě skrývají elementární přírodní síly a lidské kontrole se 

podrobují možná jen zdánlivě, naopak ožívají a nabývají démonických podob nebo 

lidských vlastností. Častým motivem je zmrzačení či usmrcení dělníka, které je někdy 

interpretováno jako úmysl ze strany továrny. Autoři nehody často naturalisticky popisují 

a zdůrazňují lhostejnost továrny k těmto událostem. 

Zejména M. A. Šimáček se ve svých prózách z prostředí cukrovaru zabýval 

vztahy dělníků k továrně; v případě Barči z prózy Duše továrny popsal její obrovské 

citové pouto k fabrice, která jí nahradila matku i ostatní členy rodiny a dala jí v podstatě 

smysl života. Motiv továrny jako domova, ač v daleko nepříznivějším světle než u 

Šimáčka, nalezneme i u J. K. Šlejhara. V románu Peklo zobrazuje dětskou práci, která 

v jeho pojetí vede k rozkladu těla i duše. 

Zajímavým motivem v literatuře s touto tematikou je ženská otázka, které se 

věnuje především M. A. Šimáček. Zejména v dílech Manželé Strouhalovi a Duše 

továrny představuje ženské postavy, které bychom dnes mohli nazvat feministkami, a 

popisuje jejich vztahy k mužům a práci v továrně. Zabývá se otázkami, které jsou 

aktuální i v dnešní době, například problematikou dobrovolné bezdětnosti. Jedná se o 

jeden z důkazů, že ačkoliv je M. A. Šimáček již nepříliš známým a čteným autorem, 

jeho díla mají stále co říci i v 21. století.  

V literárním zobrazení továrny jakožto svébytného prostoru dochází během 

druhé poloviny 19. století k pozoruhodnému vývoji. U Pflegra Moravského či Antala 

Staška je sice továrna pro děj důležitá, ale většina příběhu se odehrává na jiných 

místech (například v obydlích dělníků a fabrikantů) a fabrika je pouze věcně popisována 
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jako průmyslová budova. Jakub Arbes prostředí továrny zcela ignoruje, a dokonce 

čtenáři vysvětluje, z jakého důvodu tak činí. Macura k tomu poznamenává: „Věcný 

popis je ostatně tehdy často vnímán jako cosi, co je v jistém rozporu či alespoň v napětí 

s tradičním vymezením literárnosti (zvláště s přežívajícími romaneskními prvky 

v rozvoji příběhu), ale postupně se popis továrny a věcná faktografická informace o ní 

do celku integruje a pro ‚literárnost‘ v oblasti prózy se souběžně nachází nové vymezení 

– romaneskní motivy jsou opouštěny, syžety o dvojnících, záměnách, tajemných 

odhaleních původu a mstě jsou zavrhovány ve prospěch rozsáhlé, neavanturní epické 

konstrukce sociálního prostředí a konfliktu lidských osudů a skrze ně i celých 

společenských vrstev, jenž je v tomto prostředí rozehrán.“ (Macura 1997: 181).  

Věcné a odborné popisy továrny najdeme v díle M. A. Šimáčka i J. K. Šlejhara a 

literárnost jejich děl tím vskutku nijak netrpí; oba autoři také nezůstávají pouze u 

popisů. Továrna v Šimáčkových dílech přestává být pouze mrtvou hmotou, ale ožívá a 

nabývá lidských vlastností. Pomineme-li extrémy v podobě nenávisti a lásky k fabrice, 

je popisována jako místo, kde si dělníci vyprávějí příběhy, nacházejí přátele a životní 

partnery a mnohé z nich jejich práce baví a jsou na sebe díky ní hrdí. 

U J. K. Šlejhara se stává továrna doslova Peklem. V tomto románu vytváří autor 

novodobý mýtus inspirovaný Dantovou Božskou komedií a zobrazuje putování 

bezejmenného hrdiny skrz peklo a očistec do vytouženého ráje. Šlejharův ráj však 

zůstává pouze vzdušným zámkem: vznikne jen v mysli milenců, kteří se na konci díla 

konečně sejdou, ale nedlouho poté jsou pohlceni peklem.  

Nahlédneme-li do dalšího vývoje ve 20. století, zjistíme, že pojetí továrny se 

v literatuře značně změnilo. V souvislosti s politickými a společenskými změnami se 

stává vhodným prostorem k sociálním a ekonomickým utopiím a uvažuje se o její 

ideální podobě. Utopická továrna již nezahrnuje „démonické“ vlastnosti: nevstupuje do 

konfliktu s přírodou, neničí lidské vztahy a nemění dělníka ve stroj. Klade důraz na 

soudržnost dělníků a stává se symbolem společné socialistické práce (Macura 1997: 

191). Šlejharovo pojetí továrny jako pekla se tedy ve 20. století překlápí do opačné 

polohy: zobrazení tohoto prostoru směruje k ještě novodobějšímu, a to socialistickému 

mýtu, a z továrny se stává ráj. 
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