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Abstrakt
Diplomová práce s názvem Genderová analýza knihy Němci od Jakuby Katalpy se  

zaměřením na koncepty mateřství a rodičovství je genderovou literární analýzou v názvu 

práce již zmiňované knihy se zaměřením na koncepty mateřství a otcovství,  respektive 

rodičovství,  a způsob, jakým jsou pojímány (jako esencialistické,  tedy biologicky dané 

versus  konstruktivistické,  tedy  sociálně  konstuované  paradigma).  Po  metodologické 

stránce práce využívá zejména kvalitativní obsahovou analýzu s prvky diskursivní analýzy 

a  přístupy  feministických  literárních  teorií  s  ohledem na  sledované  koncepty.  Pomocí 

kategorie  gender  se  snaží  nahlédnout  možné  interpretace  textu  při  snaze  rozkrýt  další 

významy a alternativní způsoby výkladu děje knihy a taktéž se snaží uchopit jednotlivé 

hlavní hrdiny a hrdinky.

Metodologicko-teoretická  část  práce  na  základě  odborné  literatury  vymezuje 

základní  pojmy (gender,  patriarchát,  literární  kánon,  feminismus,  feministická  literární 

teorie),  a to za pomoci několika autorů a autorek (Terry Eagleton,  Pam Morris,  Elaine 

Showalter). Další část diplomové práce věnuje pozornost sledovaným konceptům mateřství 

(Zuzana Kiczková, Sara Ruddick, Elisabeth Badinter, Hana Hašková) a otcovství (R. W. 

Connell, Ann Oakley, Elisabeth Badinter). V rámci metodologie používá diplomová práce 

metodu takzvaného vzdorného čtení, kterou představila Judith Fetterley (Fetterley, 1978).

Diplomová práce si na základě výše uvedené analýzy klade za cíl nabídnout možné 

interpretace knihy  Němci od Jakuby Katalpy.  Potenciál  a prostor pro rozkrytí  a výklad 

nových významů a alternativních způsobů chápání děje i jednotlivých hrdinů a hrdinek 

nabízí  právě  feministická  literární  kritika.  Krom  snahy  o  nalezení  dalších  možných 

textových  interpretací  je  jednou  z  ambicí  této  práce  též  poskytnout  náležitý  prostor 

společenské reflexi, a to takovým způsobem, aby už tyto stereotypy neposilovala.

 Poslední  část  diplomové  práce  aplikuje  výše  uvedené  metody  a  koncepty 

rodičovství na knihu Němci prostřednictvím vzdorného čtení.

Klíčová slova:  jakuba katalpa, feministická literární analýza, gender, mateřství, vzdorné 

čtení
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Abstract
In  the  diploma thesis  Gender  Literary  Analysis  of  the  novel  Němci  by  Jakuba  

Katalpa focusing on the motherhood and the parenthood is a gender literary analysis of the 

novel Němci by the Czech writer Jakuba Katalpa. The thesis focuses on the motherhood, 

fatherhood, respectively parenthood and how are these phenomenon established within the 

concrete society: as essentialist, that means biologically, versus the constructivist, therefore 

socially constructed paradigm. In my thesis I use qualitative interpretative analysis with 

aspects of discourse analysis  and feminist  literary theory.  Using gender as a analytical 

cathegory as a methodological category, I try to find and uncover new interpretations and 

meanings  of  the  book  Němci and  try  to  find  alternative  interpretations  of  plot  and 

characters.

Methodological-theoretical part on the basis of literature introduces the basic terms 

in use (gender, patriarchy, literary canon, feminism, feminist literary theory), with the help 

of several writers and authors (Terry Eagleton, Pam Morris, Elaine Showalter). The next 

part of the thesis pays attention to the concepts of motherhood (Zuzana Kiczková, Sara 

Ruddick, Elisabeth Badinter, Hana Hašková) and fatherhood (R. W. Connell, Ann Oakley, 

Elisabeth Badinter). I use the method of so-called resistant reading presented by Judith 

Fetterley (Fetterley, 1978). 

The last part of this diploma thesis applies the concepts of motherhood, fatherhood 

and parenthood onto the novel Němci by using the resistant reading method.

Keywords:  jakuba  katalpa,  feminist  literary  analysis,  gender,  motherhood,  resistant 

reading
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I. Úvod

1. 1 Krátké seznámení s (knihou) Němci
„Nejde o historický román. Podtitul knihy zní Geografie ztráty, na tom mi hodně 

záleželo, původně to měl být název, ovšem u nakladatele neprošel. Sudety a válka jsou 

pouze rámcem, ve kterém se příběh odvíjí. Mnohem důležitější je téma opuštěnosti, ztráty 

dítěte, pokusu najít pevné místo v dějinách.“1 Těmito slovy popsala Jakuba Katalpa knihu 

Němci v rozhovoru pro literární měsíčník Host. Přestože autorka zdůrazňuje, že víc než na 

historický kontext klade v díle důraz na mateřství a možnost nalézt sebe sama, zasazení do 

kontextu doby nelze zcela opomenout.  Jak ukáže genderová analýza románu, koncepty 

mateřství, otcovství a obecně rodičovství se proměňovaly a stále proměňují v konkrétních 

časových obdobích, kdy se mění i způsob chápání a nahlížení celé problematiky těchto 

kategorií. Společnost měla v různých dějinných etapách o rodičovství odlišné představy, 

obsah „býti rodičem či rodičkou“ se proměňoval, stejně jako se měnil význam a hodnota, 

kterou společnost rodičovství přisuzovala (Maříková, 2004: 42) (více vysvětluji v kapitole 

III. Koncepty mateřství, otcovství a rodičovství a jejich teoretické ukotvení).

Na  deskách  knihy  Němci se  hned  pod  titulem  nachází  jméno  autorky  Jakuby 

Katalpy.2 Historický román  Němci, který je předmětem genderové literární analýzy této 

práce, vypráví příběh částečně české a částečně německé rodiny, jejíž minulost, přítomnost 

a zřejmě i budoucnost ovlivňují události první i druhé světové války, tedy zvláště dobové 

situace v oblasti Sudet. 

Katalpa rozdělila děj příběhu do dvou větších celků. První se vztahuje k současnosti 

a dominuje zde pásmo hlavní vypravěčky a její vztah k zesnulému otci i nově nalezené 

rodině.  První  část  příběhu začíná v současnosti,  kdy se v zahraničí  usazení  sourozenci 

sjedou do Prahy na pohřeb otce Konráda Mahlera. Každý si žije vlastním životem a většina 

z  nich  se  dlouho  nezdrží,  odjíždí  hned  po  pohřbu.  Jen  jediná  dcera  a  zároveň  hlavní 

vypravěčka3 příběhu se rozhodne vypátrat,  kde se nachází  do té  doby pro ně  neznámí 

1 DVOŘÁKOVÁ, Petra, NĚMEC, Jan. „Není důležitý autor, ale text.“ In: Časopis Host. 2013, roč. 2013, č. 
2. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/aktualni-rocnik/2013/02-2013/neni-dulezity-autor-ale-text

2 Spisovatelka a výtvarnice Jakuba Katalpa publikuje své knihy pod pseudonymem, její občanské jméno 
zní Tereza Jandová. Narodila se roku 1979 v Plzni, vystudovala bohemistiku, psychologii  a mediální 
studia. Pod vlastním jménem publikovala v roce 2000 první knihu s názvem Krásné bolesti a v roce 2003 
knihu Povídka beze jména. V roce 2007 debutovala pod pseudonymem Jakuba Katalpa, a to knihou Je  
hlína k snědku? Ta byla v kategorii Objev roku nominována na cenu Magnesia Litera. Její druhý román 
Hořké moře byl v roce 2009 nominován na Cenu Jiřího Ortena. Za zatím poslední román s názvem Němci 
obdržela Katalpa v roce 2013 Cenu Česká kniha a také Cenu Josefa Škvoreckého, čímž se dostala do 
širšího čtenářského povědomí.

3 „Hlavní  vypravěčkou“  či  „vypravěčkou“ v  této  práci  označuji  dceru  Konráda.  Její  postava,  která  se 
vztahuje k současnosti,  je první,  se kterou se čtenáři  a čtenářky setkávají,  a zároveň je to ona, která 
vypráví příběh své rodiny. Označení „hlavní vypravěčka“ získala také s ohledem na to, že představuje 
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biologičtí předci a neznámé předkyně zesnulého otce. Hlavní vypravěčka byla i s bratry v 

dětství několikrát svědkyní nenávistného klení adresovaného „té svini z Německa“ (více 

viz níže). Jejich otec Konrád mluvil o své biologické matce Kláře Rissmannové, která byla 

Němka,  a  za  války  působila  jako  učitelka  v  české  vesnici  Rzy.  Když  se  po  porážce 

Německa rozhodla vrátit zpět do rodné země, svého syna Konráda dočasně svěřila známé v 

Čechách  –  Hedvice  Mahlerové  a  jejímu  muži  Jaroslavovi.  Počítala  s  tím,  že  až  si  v 

Německu zajistí  bydlení  a práci,  pro syna Konráda se vrátí.  A ačkoli  se do Česka pro 

Konráda  skutečně  vydala,  Mahlerovi  jí  ho  odmítli  dát  a  argumentovali  zfalšovaným 

rodným listem, který si mezitím pořídili a ve kterém byli uvedeni jako rodiče. 

Klára proto Konrádovi pravidelně posílala balíčky sladkostí, které si pamatovaly i 

jeho děti. Ty ovšem slýchávaly, jakým způsobem se otec Konrád o své biologické matce 

vyjadřuje  –  totiž  jako o  „svini  z  Německa“,  a  jeho negativní vidění  zpravidla  přijaly. 

Ovšem krom dcery – hlavní vypravěčky, která se po pohřbu otce Konráda do Německa 

rozjela a snažila se zjistit, zda biologická matka Konráda ještě žije.

V tento moment se v románu zvýznamňuje fenomén rodičovství a způsob, jakým 

ho  společnost  pojímá:  zdali  jako  biologicky  determinovaný,  či  připouští  také  otázku 

náhradního mateřství, potažmo rodičovství (Maříková, Křížková, Vohlídalová, 2012: 32-

33).  Biologická  část  rodiny žijící  v  Německu  byla  do  té  doby pouhým mýtem,  který 

přežíval ve vyprávění a zhmotňoval se částečně v balíčcích, které pravidelně z Německa 

přicházely. I slovy hlavní vypravěčky byla Klára Rissmannová korespondenční babičkou. 

Její manžel však upozornil, že „’korespondenční babička byla tvoje pravá babička,’ řekl mi 

Peter, když jsem mu o tom vyprávěla,“ (Katalpa, 2012: 29). Z jeho výpovědi je zřejmé, že 

právě  biologické  aspekty  pro  něj  byly  ustavujícím  prvkem  „pravého“  příbuzenského 

vztahu. Pro Petera bylo mateřství identitou, kterou ve vztahu ke Konrádovi ztotožňoval s 

Klárou.  Tu  vnímal  jako  „pravou  babičku”  hlavní  vypravěčky a  přeneseně  zjevně  jako 

„pravou matku” zesnulého Konráda. A to i přes to, že otec jeho manželky vlastní existencí 

dokazoval, že nejenže mateřství není a nemůže být identitou, jak připomíná Sara Ruddick, 

nýbrž že vztah rodičovství stran Konráda a prarodičovství směrem k hlavní vypravěčce je 

založen  na  práci  a  praxi  (Ruddick,  1991:  7),  a  tuto  podmínku  splňují  Hedvika  s 

Jaroslavem. Hedvika se stala sociální matkou a přeneseně na další generaci také sociální 

babičkou, neboť spolu s manželem Jaroslavem převzali odpovědnost za výchovu a péči o 

Konráda, který na takto sociálně ustavenou rodinu navázal další generací, svými dětmi, a 

hybatelku děje, ale v neposlední řadě kvůli tomu, že jí autorka Katalpa v románu nedala jméno. Současná 
linie je  vyprávěna v  ich-formě,  zatímco historická  část,  ve  které  vystupuje  Klára  Rissmannová jako 
biologická matka Konráda, je psána v er-formě.
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jeho  děti  zase  svými  potomky.  Komplikované  je  to  tím,  že  se  dítěte  zmocnili  zcela 

protiprávně, když ho nevrátili biologické matce Kláře Rissmannové.  Když si Klára našla 

po návratu do Německa práci i bydlení, volala Jaroslavovi, že jí mohou syna přivézt. Ten jí 

však oznámil, že syn Konrád má kyčelní vadu, se kterou se musí léčit a musí nosit další 

měsíc  sádrové  kalhotky.  „To  byl  také  hlavní  důvod,  proč  syna  nakonec  nechala  u 

Mahlerových; společně s Hedvikou usoudila, že by přesun do Německa mohl zhoršit jeho 

nemoc,“ (Katalpa, 2012: 406). Zde se lze jen domnívat, neboť kniha toto více nerozebírá, 

že Klára jednala v  nejlepší víře uchránit svého syna, který potřeboval klid na uzdravení. 

Zato Hedviččino jednání lze  vysvětlit lstivostí  a vypočítavostí,  kdy se snažila oddálit  a 

nakonec zpřekazit,  aby se Konrád vrátil  zpátky Kláře,  neboť ho chtěla pro sebe. Když 

Klára několikrát posléze volala Jaroslavovi, nebral jí telefon. Když se do Prahy pro syna 

vrátila, Hedvika jí ukazovala zfalšovaný křestní list, ve kterém byla uvedena jako matka 

ona.

Tento  moment  ilustruje,  jak  se  obsah  slova  rodina proměnil,  respektive  že 

„instituce, které navenek vypadají stejně jako dříve a nesou stejná jména, ale uvnitř se už 

stávají čímsi jiným“, protože „vnější skořápka zůstává, ale vnitřek se změnil“ (Giddens, 

2000: 30). Rodinou může být také rodina náhradní, tak jako v případě Mahlerových, rodina 

s jedním vlastním či nevlastním rodičem, stejně jako rodinu tvoří svobodná matka se svým 

potomkem (Maříková, Křížková, Vohlídalová, 2012: 32–33), kterou byla například Klára 

po porodu syna Konráda. O soudržnosti a pevnosti rodiny Mahlerových, která je ze strany 

Hedviky  a  Jaroslava  směrem  ke  Konrádovi  sociální,  nikoli  biologická,  svědčí  i  výše 

zmíněné pokračování rodu v dalších generacích, které došlo až do třetí generace dětí hlavní 

vypravěčky.

Z genderového hlediska je zajímavý i samotný moment pátrání po německé části 

rodiny, kdy se výše popsaný mýtus proměňuje v realitu. Zjistit více o biologické rodině se 

vydává  hlavní  vypravěčka,  dcera  Konráda, a  tedy vnučka  Kláry,  a  nikoli  některý  z 

Konrádových synů. Obecně je dcera vedena k tomu, aby byla více spjata se svou rodinou, 

často je na ní také citově závislá a je pro ni důležité pečovat o vztahy s druhými (Gilligan, 

2001: 45). Kdežto synovi je naopak vštěpována nezávislost a v dospělosti se počítá s tím, 

že odejde a založí si vlastní rodinu. I to lze vyčíst z reakcí bratrů hlavní vypravěčky, kteří  

„pravou babičku“ nikterak nepostrádají, zatímco vypravěčka uvažuje způsobem, že hledá 

zbytek „své rodiny“. Vysvětlení, proč se biologickou část rodiny snaží dohledat pouze ona, 

lze najít  několik.  Například kvůli stereotypní fixaci žen na rodinu (Oakley,  2000: 100; 

Kiczková, 2006: 419-421) nepotřebují muži – v tomto případě bratři hlavní vypravěčky – 
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znát biologickou babičku, neboť za ni – i po poznání pravdy – považují Hedviku. Zřejmě z 

toho důvodu, že její roli matky a babičky nezačal zpochybňovat ani sám Konrád, když se o 

svém původu dozvěděl. Jeho děti toto vidění převzaly, jelikož pro ně otec představoval 

autoritu, zpravidla měl vůdčí postavení a v rodině oproti pozici matky dominoval (Bakalář,  

2002: 190; Šmejkalová: 2008: 12-14; Radimská, 2002: 1). Ostatně o roli Hedviky jako 

matky a babičky nepochybovala hlavní vypravěčka, ani když se nakonec snažila dohledat 

celou  část  rodiny.  Její  pátrání  nepopírá  Hedvičino  právoplatné  místo  v  rodině,  hlavní 

vypravěčka  ze  svého  pohledu  pouze  chce  dohledat  zbylé  členy  a  členky  či  předky  a 

předkyně rodiny tak, aby byla úplná (tento moment více viz analýza níže).

V Německu potkává hlavní vypravěčka Gertrude, dceru Kláry Rissmannové, která 

je v rámci genderová analýzy románu významnou postavou. V další rovině ji lze označit 

dokonce  za  prostředek,  jakým  způsobem  se  ověřuje  spolehlivost  hlavní  vypravěčky. 

Gertrude je v začátku současné linie románu Němci slovy hlavní vypravěčky popisována 

zpravidla jako neatraktivní či že  je třeba k ní cítit lítost, neboť není vdaná a nemá děti. 

Teprve až na konci knihy, opět v současné linii románu, se Gertrude vyjeví jako lesba. 

Nejenže  postava  Gertrude  zjevně  porušuje  heteronormativní  nastavení  patriarchálního 

řádu, zároveň je ale s podivem, že ve svém odhadu selhává také hlavní vypravěčka, které 

nedochází,  že  by  Gertrude  mohla  být  jiné  než  heterosexuální  orientace,  což  bude 

rozvedeno níže v analýze.

Prostřednictvím pátrání  hlavní  vypravěčky nastává  v  aktuálním příběhu  zlom a 

vyprávění se dostává do další časové roviny, konkrétně do roku 1912. Čtenáři a čtenářky 

sledují  narození  Kláry Rissmannové,  babičky hlavní  vypravěčky,  a  zároveň biologické 

matky jejího zesnulého otce Konráda. Autorka Katalpa se krátce věnuje rodičům Kláry – 

Franzisce a  Karlu Kolmannovým, kdy tato epizoda v genderové analýze opět  slouží  k 

ilustraci  toho,  jakým  způsobem  se  rodičovství,  respektive  mateřství  a  otcovství 

proměňovalo  v  dobovém  kontextu  a  společenských  událostí.  Čtenáři  a  čtenářky  poté 

sledují Klářino dětství, její studia na škole, až se coby obyvatelka německé Říše dostává do 

oblasti Sudet, kde začně pracovat jako učitelka. Kromě sledovaného konceptu rodičovství 

jsou neméně zajímavé také reakce vesničanů a vesničanek v situacích, kdy Klára zjevně 

porušuje jí  společensky diktovanou genderovou roli  (jak ukazuji  v  podkapitole  4.  2.  1 

Hlavní postavy a jejich (ne)plnění genderových stereotypů). Obecně má druhá část knihy 

retrospektivně osvětlit  vztah otce hlavní  vypravěčky Konráda k jeho biologické matce, 

jenže ten Katalpa popisuje jako vskutku nenávistný, a zároveň částečně nastiňuje vztah k 

adoptivní matce, jehož detailnější popis v knize prakticky absentuje. Tato diplomová práce 
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se bude snažit pro lepší přehlednost tohoto dělení držet.

V poslední části knihy se Katalpa ve vyprávění vrací opět do současné doby, k linii 

příběhu hlavní vypravěčky. V tomto období čeká hlavní vypravěčka s manželem Peterem 

druhé dítě a současně v Německu umírá Klára Rissmannová, která už v té době žije v 

domově pro seniory a seniorky a trpí Alzheimerovou chorobou. Proto se hlavní vypravěčka 

nemohla z úst Kláry dozvědět její verzi příběhu.

Diplomová práce chce podrobit knihu Němci genderové analýze se zaměřením na 

koncepty mateřství a rodičovství. Pro pochopení fenoménu mateřství  se opírá zejména  o 

knihu  V bludném kruhu: Mateřství  a vychovatelství  jako paradoxy modernity.  Editorky 

Libuše Heczková, Petra Hanáková a Eva Kalivodová v publikaci představují mateřství a 

vychovatelství  nejen  v  rámci  jejich  historické  proměny  a  proměnlivého  sociálního 

významu,  nýbrž  zejména  z  genderového  hlediska  upozorňují  na  konstrukci  obrazu 

mateřství  ve  společnosti.  Při  analýze  konceptů  bude  ale  neméně  důležitá  i  teorie 

feministické filosofky Sary Ruddick představená v knize s názvem  Maternal Thinking:  

Toward a Politics of Peace. Analýza otcovství v  Němcích vychází z teorií představených 

feministickými  badatelkami  Elisabeth  Badinter,  Zuzany  Kiczkové  či  Ann  Oakley  a 

pracovat  budu  s  tezí  o  hegemonické  maskulinitě  v  podání  Raewyn  Connell,  kde  je 

otcovství vázáno na fenomén maskulinity jako takový.

1. 2 Jakuba Katalpa jako imaginární tvář aneb kdo vypráví příběh

S ohledem na to,  že tato diplomová práce vychází z teorií  feministické literární 

kritiky,  je  nutné  se   krátce  pozastavit   u  autorčina  pseudonymu.  Jeho  vznik  a  volbu 

vysvětlila Katalpa pro  Hospodářské noviny4 následovně: „Myslím, že není důležité, aby 

čtenář věděl, kdo za textem stojí. To je také důvod, proč píšu pod pseudonymem. Když je 

text hotový, žije svým vlastním životem. Soukromí si nijak nechráním, ale nevím, koho by 

zajímalo, jak velký mám byt nebo kam chodím nakupovat,“ (Olivová, 2009).5  Konkrétně 

jméno Jakuba zvolila proto, že se jí líbí mužské jméno Jakub, a proto ho upravila, jak říká, 

v rámci ženské varianty. Nicméně pro feministickou literární kritiku je mimo jiné postava 

autora  či  autorky velmi  důležitá  a  pro  schopnost  pochopit  a  interpretovat  text  v  jeho 

kontextu zcela zásadní. Nikoliv však z toho důvodu, že by se snažila exaktně rozkrýt, co 

chtěla autorka svým dílem vyjádřit, ale kvůli tomu, že právě kontext jejího žití a prožívání, 

4 OLIVOVÁ, Tereza. Jakuba Katalpa, spisovatelka.  In:  Hospodářské noviny [online]. 2009 [cit. 2015-07-
22]. Dostupné z: http://archiv.ihned.cz/c1-36926790-jakuba-katalpa-spisovatelka 

5 Tamtéž.
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stejně tak jako pozdější  výběr pseudonymu,  ovlivňuje tvorbu a psaní  samotného textu. 

Showalter  pro analýzu ženy-spisovatelky používá termín gynokritika.  Tato feministická 

kritika se  soustředí  „na ženu tvůrkyni  textových významů,  na historii,  témata,  žánry a 

struktury  literatury  psané  ženami“  (Showalter,  1998:  216).  Snaží  se  vytvořit  pole  pro 

reflexi  literatury  na  základě  studia ženské  zkušenosti,  nikoli  jako  přijímání  mužských 

modelů (Showalter, 1998: 216-220). Morris dodává, že gynokritika je „pozitivní kritický 

projekt“  a  stojí  „v  protikladu  k  negativní  'feministické  kritice'  literárních  děl  mužů“ 

(Morris, 2000: 78).

Koncept autorství se přitom z hlediska literární vědy vyvíjel postupně, v původních 

orálních kulturách lze hovořit  spíše o osobě vypravěče či  vypravěčky nebo obecněji  o 

zprostředkovateli či  zprostředkovatelce,  kteří  příběh  předávají  dál,  avšak  nejsou  jeho 

autorem či autorkou (Barthes, 1988: 168). Osobu autora či autorky vyzdvihuje až tradiční 

literární  věda,  a  to  pro  pochopení  obsahu  konkrétního  díla.  Autor  či  autorka  se  stává 

naprosto stěžejní při snaze interpretovat text, respektive ten je chápán právě skrze jejich 

život,  popřípadě špatné dílo je chápáno jako osobní selhání spisovatele či spisovatelky. 

Této nekritické oslavě autorství však kontruje Roland Barthes, který tvrdí, že osoba autora 

či autorky není pro pochopení a interpretaci textu vůbec důležitá, nýbrž že nejpodstatnější 

je  jazyk,  jelikož  jeho  rozklíčováním  podstupuje text  interpretaci  sám  čtenář  či  sama 

čtenářka. Je to totiž „jazyk, který mluví, nikoli autor, a psát znamená dosáhnout pozice, 

kde se performuje jazyk“ (Barthes, 1988: 168)6. Barthes jde dokonce až tak daleko, že při 

psaní  textu,  jak tvrdí,  dochází  ke  zkáze  hlasu  jeho autora  či  autorky,  k  popření  jejich 

identity,  ne-li  vůbec existence (Barthes,  1988: 168).  Tvrzením, že na základě vlastního 

čtení dávají textu význam sami čtenáři či čtenářky, dokládá „klouzavost“ jazyka.7 Jazyk, s 

jeho využitím a chápáním je  natolik  rozmanitý,  že „filosoficky řečeno,  'literatura'  není 

termín ontologický, nýbrž funkční: poukazuje na to, co děláme my, ne na fixní bytí věcí“ 

(Eagleton, 2005: 23).8

6 Překlad vlastní.
7 Skutečné psaní představuje podle jeho definice aktivitu, kde performují jazyky a nikoli osoby, psaní se 

tedy nově stává performativním aktem, neboť spisovatel či spisovatelka se rodí spolu s textem. Pokud 
textu přiřkneme autora či autorku, podle Barthese dílo limitujeme a psaní tím skončí. Zformuje se totiž  
jasná definice, jak text chápat a jaký nese význam, což má ale podle jeho názoru být úkolem čtenáře či  
čtenářky (Barthes, 1988: 170).

8 Tím pádem každé slovo či každé jazykové vyjádření neodkazuje k neměnnému bytí věci samotné, které 
chápou  všichni  stejně,  nýbrž  záleží  na  čtenářích  a  čtenářkách,  všeobecněji  řečeno  na  příjemcích  a 
příjemkyních daného jazykového sdělení, jak text uchopí, jak mu porozumí a jak s ním budou nadále 
pracovat.  Jejich vnímání,  porozumění  a  zpracování  jazykového projevu je  ovlivněno mnoha aspekty, 
záleží  například  na  historickém,  společenském či  ekonomickém kontextu,  v  neposlední  řadě  také  na 
genderové identitě.  Čtení  a  chápání  textu závisí  na zkušenosti,  kterou Casanova označuje za obtížně 
přenositelnou, neboť tato zkušenost spočívá a váže se na místo, kde jsou daní jedinci a dané jedinkyně 
situováni (Casanova, 2012: 12).
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Tento  poststrukturalistický  koncept  je  ovšem  problematický  právě  z  hlediska 

feministické literární vědy. Osoba autora či autorky vtiskuje textu jeden z jeho významů, 

neboť je potřeba nahlížet i to, v jakém kontextu bylo dílo napsáno, a tedy v jakém kontextu 

lze vnímat právě osobu spisovatele či spisovatelky. Tento pro feministickou literární vědu 

podstatný  prvek  se  snaží  ve  své  teorii  doplnit  například  Susan Lanser  (Lanser,  1991), 

ačkoli feministická literární kritika už neříká, že jedinou správnou interpretaci může textu 

vtisknout autor, což byl argument tradiční literární kritiky (Lanser, 1991: 612). V konceptu 

feministické  naratologie  se  Lanser  snaží  spojit,  jak  uvádí,  zdánlivě  neslučitelné,  tedy 

feminismus a naratologii. Podle ní byl totiž právě gender vypravěče či vypravěčky dlouhou 

dobu opomíjen a spojení feminismu a naratologie by mohlo ve výsledku být vzájemně 

obohacující  (Lanser,  1991:  611).  Současná  linie  románu  Němci je  vyprávěna  hlavní 

bezejmennou vypravěčkou, tudíž je konstruována v ich-formě, v narativní rovině se jedná 

o intradiegetický pohled. To znamená, že vypravěč či vypravěčka jsou současně postavou 

daného příběhu a příběh je čtenářům a čtenářkám předkládán jeho či jejím pohledem. S 

ohledem na to, že je hlavní vypravěčka Němců součástí samotného příběhu, sama na něm 

participuje  a  aktivně  se  ho  účastní,  dokonce  ji  lze  v  některých  situacích  označit  za 

hybatelku děje, je zároveň vypravěčkou homodiegetickou (Lanser, 1991: 620-621). Sama 

hlavní  vypravěčka se tedy nachází  uvnitř  vyprávění,  nikoli  mimo něj,  přičemž i  podle 

tvrzení  Morris  je  „použití  vypravěčského  hlediska  jedním z  nejúčinnějších  prostředků, 

které čtenáře nepostřehnutelně navádějí ke sdílení hodnot daného díla“ (Morris, 2000: 42).

Naopak historická linie románu  Němci je vyprávěna ve třetí osobě, takzvanou er-

formou, kdy se vypravěč nachází v rovině extradiegetické mimo samotný rámec příběhu a 

jde o heterodiegetického vypravěče, neboť na ději neparticipuje (Lanser, 1991: 620). Nad 

touto rovinou se nachází ještě postava samotné autorky Katalpy, která je do jisté míry fikcí, 

respektive  další  literární  konstrukcí,  stejně  jako postavy v  jejích  dílech.  Dopátrat  se  v 

takovém případě skutečné autorky, znamená rozkrýt v textu hned několik vypravěčských 

rovin. Za prvé je příběh vyprávěn z pozice hlavní vypravěčky, tedy v ich-formě, zároveň 

skrze  autorku  Katalpu,  která  zde  vystupuje  pod  pseudonymem.  Teprve  až  za  ním  se 

nachází Tereza Jandová, tedy Jakuba Katalpa vlastním jménem, coby reálná lidská bytost.
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1. 3 Politika lokace aneb zrání v ženu9

Ač to bude možná znít jako patetické vyjádření, v mém životě zaujímaly knihy a 

literatura vždy důležité místo. Teprve až s nástupem na katedru genderových studií jsem 

však ke své velké zálibě – čtení získala užitečný nástroj, lépe řečeno schopnost kritického 

náhledu. S poznáním konceptu genderu jako analytické kategorie si troufám říct, že jsem 

nyní schopná dohledat nové významy a interpretace nejen co se týče literárních postav, ale 

také v  rámci  interpretace  děje  jako  takového,  což  může  ilustrovat  například  odraz 

patriarchálního  řádu  skrze  kulturu,  v našem  případě literaturu,  v aktuálním  světě.10 

Vybavena  nejen  koncepty  vzdorného  čtení  (Fetterley,  1978),  ale  zvláště  všeobecnou 

znalostí  problematiky genderových  studií,  jsem  schopna  o  něco  více  nahlédnout  pod 

povrch textu a nalézt takové významy, které autor či autorka možná i nezáměrně vložili do 

textu,  a  to  vše  kriticky interpretovat  v  kontextu  současné androcentrické společnosti  a 

jejího nastavení a fungování. Tyto vzorce interpretované skrze postavy, literární situace či 

vyústění děje, v sobě nesou takové významy, které chtě nechtě čtenáři a čtenářky přejímají, 

ačkoli se s nimi nemusí vždy nutně identifikovat.11 Například proto, že chování postav a 

další vzorce v díle obsažené jsou pokládány za vzor, jelikož „se tvrdí, že literatura odráží 

nejvyšší ideály a cíle lidstva a obsahuje příklady nejvznešenějších lidských myšlenek a 

činů hodných následování“ (Morris, 2000: 19).

I  já  si  jsem vědoma toho,  jak se  u mě  proměňovalo  přijímání  čteného textu:  z 

konzumní, lépe řečeno pasivní čtenářky, kdy jsem se nad textem hlouběji nezamýšlela a 

přijímala ho tak, jak mi byl vypravěčem či vypravěčkou, potažmo autorem či autorkou 

předkládán, se ze mě postupně stala  aktivní  čtenářka,  která  se  snaží  jít  mnohem dál  v 

chápání textu. Nyní je například zřejmé, že pokud se literární hrdinka, tak jako je tomu i v 

knize Němci od Jakuby Katalpy, stane matkou, není to pro mě coby reálnou ženu závazné, 

byť se čtenářstvu text snaží tento dojem přirozenosti mateřstvísugerovat.

Když jsem byla postavena před volbu tématu diplomové práce,  snažila  jsem se 

zvolit si takové zadání, ve kterém bych mohla propojit zálibu ve čtení a literatuře a zároveň 
9 Tato diplomová práce chápe termíny „žena“ či „muž“ jako sociálně konstruované kategorie, jedním z 

jejichž úkolů je snaha o co nejjednodušší uchopení světa v rámci myšlenkového aparátu. Autorka této 
práce nechápe ženy jako jednolitou, homogenní skupinu, kterou lze jednoznačně a bez výjimky vymezit  
vůči  skupině  udávané  jako  opoziční,  tedy  mužům.  O  ženách,  respektive  o  mužích  uvažuje  jako  o 
diverzifikované skupině živých  bytostí,  přičemž rozdělení  a  pojmenování  na  skupiny mužů a  žen je 
výsledkem diskursivních praktik. To platí pro celou diplomovou práci v případech, kdy jsou výrazy žena 
a muž, respektive ženy a muži užity.

10  Svět v němž žijeme, svět naší skutečnosti. 
11 Problematiku identifikace a interpretace významů v komunikovaném obsahu řeší například Stuart Hall ve 

své  práci  Kódování/dekódování.  Hall  zpochybňuje  pasivní  koncepci  publika,  které  významy  pouze 
nepřebírá,  nýbrž  je  i  sestrojuje.  Význam tak  není  uložen  v textu,  nýbrž  vzniká  zapojením čtenářů  a 
čtenářek, kteří dekódují sdělení, které je uloženo v kódu (Hall, 1973).
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i  zájem  o  odborná  témata  jakými jsou mateřství  a  rodičovství,  respektive  jejich 

esencialistické či konstruktivistické pojetí ve společnosti. Neméně důležitá pro mě byla i 

volba  literárního díla,  které  chci  ve  své práci  podrobit  feministické  literární  analýze  z 

hlediska kategorie genderu a vybraných konceptů. Chtě nechtě je totiž literatura, zvláště 

soudobý literární kánon, spjatá zejména s muži-spisovateli a slouží také k uznání platnosti 

patriarchálního  uspořádání společnosti,  a  v  neposlední  řadě  také  k  jeho  ospravedlnění 

(Morris, 200: 19). Zvolila jsem autorku, jejíž kniha, ačkoli nepatří k mainstreamu, si našla 

v české literatuře své místo, o čemž svědčí i ceny, které Katalpa za román obdržela. Volba 

proto padla na román Němci, kdy už při prvním čtení knihy zde vystupovalo mateřství jako 

silný  motiv,  který  více  či  méně  ovlivňuje  hlavní  vypravěčku  prakticky ve  všem jejím 

konání. Jistou výzvou a zároveň dalším důvodem, proč jsem zvolila právě tuto knihu, byl i 

fakt,  že  hned  v  úvodu  příběhu  staví  Katalpa  mateřství  do  kontrastu  se  smrtí,  a  onen 

paradox nového života versus smrti se poté jako dějová linie táhne dále celým příběhem. 

Mimo jiné i to pro mě bylo výzvou k genderové literární analýze. 

Zároveň si plně uvědomuji, že jsem zatížena diskursem, ve kterém jsem vyrůstala a 

ve kterém se i nadále pohybuji, což nepochybně formuje mé vidění světa, mou identitu a v 

neposlední  řadě  i  způsob,  jakým text  čtu,  to  znamená z pozice  mladé ženy ze střední 

Evropy  a  ze  střední  třídy.  Svou  pozicionalitu  se  při  analýze  románu  snažím  neustále 

reflektovat. S ohledem na výše zmíněné si troufám tvrdit, že analýza knihy Němci otevírá 

prostor pro analýzu v české literatuře zatím neprobádaného tématu. Z hlediska genderu lze 

jako silný  moment označit vztah matky či otce k dítěti nebo dětem a jejich roli v rámci 

výchovy i  společnosti  obecně,  to vše s ohledem na to,  zdali  je tento vztah ukotven na 

základě biologicky daných skutečností či na základě sociálně žité zkušenosti.

1. 4 Základní pojmy aneb proč genderová literární analýza

V úvodu  své  práce  se  chci  a  zároveň  musím ohradit  vůči  kritice,  která  se  na 

podobné  práce,  zabývající  se  například  literární  analýzou,  analýzou  dokumentů  či 

mediálními obsahy, často snáší. Kritičky a kritici podobným pracím vyčítají,  že nestaví 

například  na  výzkumu  v  terénu,  nýbrž  „pouze  analyzují  literaturu“.  Literatura  je 

neodmyslitelnou součástí každé společnosti, jejímž úkolem je vytvářet jak identitu národní, 

tak  nepochybně i  identitu  jednotlivých žen  a  mužů dané  společnosti,  kterým přisuzuje 

konkrétní genderové role (Renzetti,  C., Curran, J. Daniel, 2003: 20-24), neboť „lidé již 

tradičně mají za to, že tvůrčí formy literatury mohou poskytnout hlubší pochopení lidské 
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zkušenosti a přispět k lepšímu pochopení společenské reality“ (Morris, 2000: 17). Proto lze 

literaturu využít jako prostředek k pochopení toho, jakým způsobem „společnost funguje v 

neprospěch žen“ (Morris, 2000: 17). Podílí se také na udržování statusu quo, který  však 

může zároveň i podrývat. Literární díla mají  nepochybně velký vliv a   sílu. Z literatury 

čerpáme a taktéž přebíráme kulturní vzorce, názory, očekávané druhy chování, společenské 

role či předsudky. Kromě konkrétních materiálních textů představuje literatura významný 

prostředek socializace společnosti, který slouží k předávání hodnot, postojů a názorů dané 

společnosti  dalším  generacím (Morris,  2000:  150-151).  To  vše  je  potřeba  neustále 

podrobovat kritické analýze a interpretaci. 

Tato diplomová práce stojí na učení feministického myšlení, přičemž pracuje s tím, 

že  feminismus  není  pouze  jeden,  nýbrž  zahrnuje hned  několik  směrů.  Proto  pracuji  s 

definicí  Knotkové-Čapkové,  která  není  omezující  a poskytuje manévrovací  prostor.  Jak 

autorka  uvádí,  „společným  ideovým  rysem  feminismů  je  antidiskriminační  apel, 

společným  metodologickým  východiskem  kritická  analýza  dogmat  či  jakýchkoli 

aprioristických tvrzení, a to zejména z hlediska genderového“ (Knotková-Čapková, 2008: 

12). Obecně řečeno se tedy snaží upozornit na nerovnosti ve společnosti, které se týkají 

nejen kategorie gender, ale prolínají se například i s rasou, třídou či sexualitou. Jelikož 

genderová studia vzešla právě z feminismu (Knotková-Čapková, 2008: 12),  jsou  tato 

studia  z  principu  pluralitní,  kdy se  „jedná  o  pluralitu  oborových  oblastí  i  o  pluralitu 

názorovou“, což je v kontrastu „s pojímáním oboru jako jednolitého proudu bez vnitřního 

rozlišování“ (Knotková-Čapková a kol., 2011: 11).

V chápání kategorie genderu se ztotožňuji s pojetím Blanky Knotkové-Čapkové a 

kolektivu,  který  sumarizuje  v  knize  Mezi  obzory  a  o  genderu  hovoří  jako o  kategorii 

„mnohotvárné,  individuální  a  fluidní“,  čímž  popírá  představu  genderu  jako  vnitřně 

homogenní kategorie, jejíž „určující charakteristikou by byla údajná 'stejnost' všech žen 

jako skupiny a  všech mužů jako skupiny“ (Knotková-Čapková, 2011: 14).  Právě proto 

nemůže být gender ani esenciálně danou a neměnnou hodnotou, nýbrž „konstruovanou, 

kulturně a historicky proměnlivou, diskursivně utvářenou a neustále znovu potvrzovanou, 

nebo naopak proměňovanou modifikovanou a subvertovanou“ (Knotková-Čapková, 2011: 

14). 

S  teorií  genderu  jako  neustále  vybojovávané  kategorie  v  podobě  „rutinního, 

metodického  a  opakovaného  konání“  přišla  poprvé  dvojice  Candace  West  a  Don 

Zimmerman. Takzvané „doing gender“ neboli „dělání genderu“ zahrnuje „soubor sociálně 
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řízených činností v rovině vnímání, interakcí a mikropolitiky, jež odrážejí konkrétní zájmy 

beroucí na sebe podobu maskulinní a femininní 'přirozenosti'“ (West, Zimmerman, 2008: 

100). A proto dělat gender znamená „vytvářet rozdíly mezi děvčaty a chlapci a ženami a 

muži, rozdíly, které nejsou přirozené, původní nebo biologické“ (West, Zimmerman, 2008: 

109). Dělání  genderu  například  ilustruje  způsob,  jakým se  otec  Konrád  věnuje  svým 

čtyřem dětem. Zatímco tři syny učí ve volných chvílích činnostem, jejichž výsledkem je 

produkce nového statku, věc s vlastní hodnotou, hlavní vypravěčku zase vede k péči o 

zvířata, čímž ji už od mladého věku socializuje a učí tomu, aby se starala a pečovala o své 

okolí,  a že je to právě ona, na které záleží přežití  toho, o koho pečuje.  Skrze neustálé 

potvrzování  sociálního řádu teprve tyto  praktiky,  prostřednictvím kterých ho členové a 

členky společnosti každodenně akceptují a opakují, dávají  řádu  smysl a konstitují ho do 

jisté míry jako právoplatný. Podle West a Zimmerman rozdíly mezi muži a ženami udržují 

institucionální síly, a zvýznamňované rozdíly získávají „status 'přirozenosti' a 'správnosti'“ 

(West,  Zimmerman,  2008:  116).12 13 Maříková  je  nazývá  „kompetentními  členy 

společnosti“, kteří  rozdíly mezi kategoriemi vnímají  „jako zásadní a trvalé“ (Maříková, 

Křížková, Vohlídalová, 2012: 33).

Libora  Oates-Indruchová  též  gender  definuje  jako  „sociální  konstrukt,  který 

vyjadřuje, že vlastnosti a chování spojené s obrazem muže a ženy jsou formovány kulturou 

a  společností“,  a  právě  proto  jsou  genderové  role  a  chování  a  normy  k  jednotlivým 

genderům přiřazené „v různých společnostech, v různých obdobích či v různých sociálních 

skupinách  rozdílné“  (Oates-Indruchová,  1998:  11). Manžel  hlavní  vypravěčky  Peter 

nepředstavuje  bezkompromisní  a  přísnou  maskulinitu  tradiční  společnosti,  nýbrž  se 

vyznačuje charakteristikami jako emocionalita, starost  o druhé či zodpovědnost za děti. 

Právě jeho obětující péče o dceru Dorotku ilustruje, jak se fenomén otcovství proměňoval 

v čase.  Proto i v této diplomové práci rozumím kategoriím muže či ženy jako sociálním 

konstruktům, zároveň genderovou analýzu knihy  Němci provádím v konstruktivistickém 

paradigmatu a kategorie gender mi slouží jako hlavní analytický nástroj.

12 Homogenizující  pojmy jako „žena“ či  „muž“ nejhlasitěji  kritizovala Judit  Butler,  jelikož podle jejího 
názoru nelze  univerzálními koncepty rozklíčovat, jakým způsobem vzniká či pracuje znevýhodnění žen 
ve  společnosti.  Svou  teorii  performativity  uplatnila  na  konceptu  genderu.  Performativitu  chápe  jako 
neustálé opakovaní společensky konstruovaných rolí či vzorců, které diskurs přiřadil mužům či ženám, a 
proto je pro ni i lidské tělo výsledkem tohoto opakovaného konání. Pro Butler je tělo pomyslnou materií,  
na které se promítají či ?propisují? diskursivní i kulturní praktiky (Butler, 1999).

13 Americká psycholožka Sandra Bem představila koncept takzvaných genderových skel. Podle Bem vytváří 
společnost, respektive její kultura skryté předpoklady o pohlaví a genderu, které se z generace na generaci  
předávají v diskursech či společenských institucích. Tyto předpoklady definují, jak se muži a ženy mají 
chovat tak, aby to vyhovovalo jejich přiřazené genderové roli (Bem, 1993).
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Koncept  gender  ve  smyslu  společenské  kategorie  je  konstruován  na  základě 

anatomického pohlaví, od čehož se odvozuje bytí mužem či bytí ženou. Vlastnosti, které 

jsou  těmto  kategoriím  následně  připisovány,  jsou  společností  přijímány  jako  obecně 

poplatné a správné (Renzetti,  Curran,  2003: 20). Sociální a kulturní normy ženskosti  a 

mužskosti diktují, „co znamená být ženou anebo mužem v konkrétním období v konkrétní 

společnosti,  a jsou historicky proměnlivé a že způsoby, jakými jsou uspořádány vztahy 

mezi muži a ženami ve společnosti, netvoří 'přirozeně daný' a neměnný stav“. Gender proto 

zároveň  slouží  jako „analytický  nástroj  a  zkoumání  příslušných sociálních  nerovností“ 

(Maříková, 2012: 35-36).14 Proto je výsledná femininita a maskulinita z podstaty sociálním 

konstruktem,  protože  zmíněné  vlastnosti  váže  na  skupiny mužů  a  žen  skrze  kulturu  a 

společnost (Oates-Indruchová, 1998: 11). Zároveň má koncept genderu třídící charakter – 

slouží pro organizování světa a jeho následnému lepšímu porozumění, čímž ovšem dochází 

ke zjednodušování a zobecňování, tedy k zastínění či přímo zneviditelnění rozmanitosti 

lidských bytostí  jako takových.  Třídící  kategorií  je gender  i  v tom smyslu,  že na jeho 

základě zastává společnost odlišný přístup k lidským bytostem právě s ohledem na jejich 

gender  (Renzetti,  Curran,  2003:  20),  a  v  binárním  přístupu  západního  myšlení  také 

potenciálně diskriminační charakter vůči jinakostem.

V návaznosti na to představují genderové stereotypy zjednodušující popisy chování 

a  určují,  jak  má  vypadat  chování  femininní  ženy a  maskulinního  muže,  přičemž  jsou 

tvořeny jako dichotomní (Renzetti,  Curran,  2003:  20).  Ovšem ani  v rámci  této duality 

nejsou tyto  kategorie  rovnocenné,  jak  upozornila  například  už  Simone de Beauvoir.  V 

knize Druhé pohlaví konstatuje, že obecně je lidství chápáno jako „něco mužského a muž 

definuje  ženu  nikoli  samu  o  sobě,  nýbrž  v  poměru  k  sobě;  […]  žena  je  určována  a 

diferencována svým vztahem k muži, nikoli muž svým vztahem k ní; žena je nepodstatná 

vzhledem k podstatnému“ (de Beauvoir,  1961:  10).  Ženu označuje jako druhé pohlaví, 

neboť prvním je vždy muž, absolutno (de Beauvoir, 1961: 10).15

Jedním z východisek feministické kritiky je snaha dekonstruovat patriarchální řád. 

Jeho  vcelku  výstižnou  definici  poskytla  Adrienne  Rich,  která  o  tomto  uspořádání 

společnosti  hovoří  jako  o  vládě  otců  (Rich,  1997:  57).  Toto  uspořádání  označuje  za 

14 Důraz na gender coby kategorii důležitou pro sociální analýzu zdůrazňovala například i Joan Scott, která  
na ni nahlíží jako na ustavující prvek sociálních vztahů. Ihned ale dodává, že v základu stojící biologická  
odlišnost pohlaví, která poté ustavuje i společenské vztahy moci (Scott, 1986: 1053-1075).

15 Ryze  teoretickým pojetím binárních  opozic,  jejich  odhalováním a  dekonstrukcí  se  zabýval  například 
Jacques Derrida, který hovoří o mocenského zápasu (Derrida, 1976; 1981); a dále například i Ferdinand 
de Saussure, který binární systémy studoval v rámci strukturální lingvistiky, kde každý ze znaků odvozuje 
svůj význam z protikladného významu jiných znaků (Saussure, 1996).
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ideologický a politický systém, kde dochází k nadvládě mužů nejen skrze jazyk, rituály, 

tradice,  vzdělání  či  dělbu práce,  ale  podle Rich i  prostřednictvím síly a přímého tlaku 

(Rich, 1997: 57). Maříková dodává, že kromě všeobecné představy o odlišnosti mužů a žen 

jsou  ještě  „ve  vztahu  subordinace  a  dominance“,  kdy  právě  tuto  strukturu  nazývá 

patriarchátem jako „hierarchii sociálních vztahů a institucí, v nichž a prostřednictvím nichž 

mohou muži  dominovat  nad  ženami“  (Maříková,  1999:  61).16 Patriarchát  se  v  románu 

Němci výrazně projevuje například v odlišném přístupu k mateřství a otcovství. Zásadně se 

totiž  román  liší v  hodnocení  biologické  matky  a  biologického  otce,  pokud  se  o  dítě 

nestarají. Jak ukáže analýza níže, zatímco na Kláru Rissmannovou míří veškerá kritika za 

to,  že  syna  Konráda  opustila,  neděje  se  toto z  druhé strany,  kdy na biologického otce 

Konrád zášť nesměřuje, respektive jeho role není v románu nikterak tematizována a není jí  

přikládán význam, čímž je zároveň biologický otec Konráda vyviňován ze svého selhání. 

Cílem patriarchátu ve významu pohlavně-genderového systému je zorganizovat společnost 

do jasně definovatelných jedinců a jedinkyň,  vyplývá z něj zároveň, že vlastnosti, činy, 

jednání či praktiky asociované muži či hodnocené jako mužské, jsou společností uznávané 

jako lepší  a  významnější  než  ty,  které  jsou  asociovány se  ženami,  a  označované jako 

ženské  (Renzetti,  Curran,  2003:  22).  Bourdieu  přitom  k  patriarchátu  coby  systému 

pohlavní  hierarchizace  dodává  ještě  přívlastek  institucionalizované,  jelikož  se  na  jeho 

tvorbě a  udržování,  tedy reprodukování  podílí  instituce jako rodina,  škola nebo církev 

(Bourdieu, 2000: 76-81).

II. Teoretická východiska a metodologie

2. 1 Literatura jako společenský fenomén
Pod pojmem literatura se může skrývat takové množství významů a obsahů, jako je 

samotných literárních textů. Jsem si vědoma toho, že se v historii lidstva chápání pojmu 

literatura a jejího obsahu významně proměňovalo a v podstatě proměňuje i nyní.17 Ve své 

práci budu pracovat s pojmem literatura ve významu, který používá Pam Morris (Morris, 

16 Nicméně diskriminace nesměřuje pouze k ženám, nýbrž i k mužům. Patriarchát totiž kromě definice toho, 
jak má „správná“ žena vypadat, co má dělat a jak se má chovat, vytváří podobná pravidla pro kategorii  
„správného“ muže. A stejně jako pro některé ženy i pro některé muže může být tato definice mužství  
nevyhovující,  respektive omezující  a  svazující,  neboť „patriarchát  představuje mocenské struktury,  ze 
kterých  zdaleka netěží  všichni muži  a  stejně tak ne všechny ženy znevýhodňuje stejným způsobem“ 
(Jarkovská, 2005: 26).

17 Eagleton upozorňuje, že společnost různě definovala nejen to, co literatura je (literatura jako to, co není  
pravdivé, tedy fikce), lidé se ale také často přeli, jakou formu může literární text vůbec získat, lépe řečeno 
jakou formu textu lze označit za literární (zdali se literatura skládá jen z textů v podobě románů či poezie,  
anebo  do  ní  můžeme  zahrnout  například  i  politické  pamflety,  oznámení  na  plakátu  z  metra  atd.) 
(Eagleton, 2005: 14). 
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2000).  Slovem literatura  se  obvykle  označuje  „soubor  textů,  jež  se  vyznačují  určitými 

estetickými  hodnotami“.  Velmi  často  se  tento  soubor  nazývá  také  literární  kánon, 

respektive dochází k záměně literatury a literárního kánonu (Morris, 2000: 17).  S ohledem 

na to, že je literární kánon „navíc považován za nejprestižnější formu výrazu“, píše Morris, 

panuje představa, že „literatura odráží nejvyšší ideály a cíle lidstva a obsahuje příklady 

nejvznešenějších  lidských  myšlenek  a  činů  hodných  následování“  (Morris,  2000:  19). 

Kromě toho však pojem literatura označuje významnou instituci spjatou „především se 

vzděláváním a vydávání knih“ a v neposlední řadě je literatura „rovněž určitým druhem 

kulturní aktivity, zahrnující tvorbu, čtení, hodnocení a vyučování děl literárního kánonu“ 

(Morris, 2000: 17).18 

V rámci feministické kritiky je s literaturou spojen také pojem ideologie, který se 

tato věda snaží odhalit.  Morris chápe ideologii jako „způsob, jímž vnímáme 'realitu'“ a 

vychází  z  předpokladu,  že  „když  vstupujeme  –  souběžně  s  osvojováním  jazyka  a 

navazováním  vztahů  s  jinými  lidmi  –  do  kulturního  života  společnosti,  přebíráme  a 

přijímáme způsob jejího vidění“ (Morris, 2000: 15). Vysvětluje, že ideologie představuje 

to, co z nás činí muže a ženy, proces, kdy skrze osvojování jazyka vstupujeme do konkrétní 

kultury  a  „nepostřehnutelně  jsme  vtahováni  do  složitého  systému  hodnot,  názorů  a 

očekávání, které zde byly již před námi, a zdají se nám proto naprosto přirozené“ (Morris, 

2000:  15).  Literatura  jako  socializační  prvek  kultury  uvádí  nové  členy  a  členky  do 

společnosti  a  učí  je  „správně  žít“.  Už  kvůli  tomu  je  důležité  vnímat  ji  jako  součást 

ideologie, tedy způsob, skrz který vnímáme realitu. Jak totiž vyplyne ze samotné analýzy 

níže, mateřství je čtenářům a čtenářkám knihy Němci v některých momentech sugerováno 

jako  ženám  věc  nejen  přirozená,  nýbrž  i  důležitá  a  svým  způsobem  také  osudová  a 

podstatná  pro  jejich  další  bytí.  Mimo  jiné  to  ilustruje  i  fakt,  že  porušení  této  normy 

následuje trest,  v  dikci  knihy prezentován jako spravedlivý.  Eagleton  nazývá ideologii 

dokonce „utajeným souborem hodnot, který stojí v pozadí našich faktických tvrzení a který 

je formuje“ a na jeho základě si vytváříme vlastní tvrzení. Ideologie pro něj značí vztah 

mezi  tím,  co  říkáme a  čemu věříme,  a  na  to jsou  dále? napojené  mocenské  struktury 

společnosti (Eagleton, 2005: 29). V knize Němci je patrná silná ideologie kultu mateřství, 

které  je  ženám předepisováno  jako  nejpodstatnější  úloha  jejich  života,  avšak  samotná 

postava Konráda dokazuje, že ne nutně se musí jednat o biologické mateřství, aby bylo 
18 Pozici literárního kánonu a jeho vlivu ve společnosti problematizuje Eagleton (Eagleton, 2005). Literární 

kánon má podle něj mnohdy nezpochybnitelnou tradici národní literatury, a to už jen kvůli spojování s 
precizním jazykem. Přesto se však jedná o společenský konstrukt, který, jak autor podotýká, vždy odráží 
konkrétní účely konkrétních lidí. Sám o sobě podle něj nemá žádný literární text cenu (Eagleton, 2005:  
26). 
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správné a opravdové. Konrád byl vychováván náhradní matkou Hedvikou, na kterou si v 

románu  nestěžuje  a  coby  matku  ji  nezpochybňuje, ani  když  se  dozví,  kdo  je  jeho 

biologickou matkou. 

V rámci knihy  Němci je s ohledem na patriarchální ideologii znatelný silný apel 

diskursu heterosexuality jako jediné a správné sexuality, která zaručuje kontinuitu rodu, a 

zároveň je dalším prostředkem pro posilování patriarchálního řádu, vůči kterému bojuje 

právě  feminismus  coby „vědomě zastávaná ideologie,  jež  se  staví  proti  jiným vědomě 

zastávaným ideologiím“ (Morris, 2000: 15). S tím souvisí i konstatování Judith Fetterley v 

úvodu ke knize  Resisting Reader: A Feminist Approach to American Fiction (Fetterley, 

1978), tedy že literatura je politická, neboť se jedná o jeden z prostředků, kterým lze ženy 

udržovat v područí mužské nadvlády. Také Casanova doplňuje, že i když nám literatura 

skrze jazyk umožňuje vstoupit do jedinečných a intimních vztahů, je zároveň nástrojem 

politiky a slouží k prosazování politických cílů (Casanova, 2012: 65-66). Moc v literatuře z 

feministického  hlediska  tematizovala  například  Judith  Fetterley  (Fetterley,  1978). 

Literaturu  vidí  jako  další  z  prostředků,  jak  lze  udržovat  mužskou  nadvládu  a  ženy  v 

podřízeném stavu (Fetterley,  1978: xiii).  Identita muže a identita ženy jsou vztahovými 

kategoriemi, které se vůči sobě vymezují. Definice chápání muže je vždy tím, čím není 

žena.  Pro  udržování  muže  a  ženy  jako  opozičních  pojmů  slouží  princip  biologického 

esencialismu (Ortner,  1998:  105).  Tento  směr  ospravedlňuje  podřadné  postavení  žen  s 

argumentem, že jde o přirozený důsledek jejich reprodukční funkce. Feminismus sice s 

těmito kategoriemi pracuje, je si ale vědom jejich problematičnosti a používá je jako výraz 

pro získanou kulturní identitu přiřazenou vždy jednomu z pohlaví (Morris, 2000: 11-12). 

2. 2 Vzdorné čtení jako metoda pro rozklíčování androcentrických významů
Metodou pro analýzu románu Němci je přístup takzvaného vzdorného čtení, který 

rozpracovala Judith Fetterley. Při jeho aplikaci na román Němci je možné číst obsah nikoli 

s pocitem lítosti ke Konrádovi, kterého opustila biologická matka, jak se ostatně text celou 

dobu a poměrně zdárně snaží sugerovat. Příkladem je třeba vulgární vyjadřování Konráda 

stran Kláry Rissmannové (Katalpa, 2012: 28), kterého nešetřil ani před svými dětmi, a ty 

zase toto vidění od svého otce do jisté míry přebíraly. Dále fakt, že odmítal jíst sladkosti, 

které mu biologická matka posílala, čímž se od ní opět snažil distancovat.  Vzdorné čtení 

umožňuje v knize rozklíčovat zajímavý paradox: ačkoli se román v první rovině jeví jako 

oslava  patriarchálního  řádu  a  biologického  mateřství,  po  pečlivějším  zkoumání  už  je 

podobná interpretace omezující a do jisté míry nepravdivá.  Z toho, jak Konrád smýšlí či 
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promlouvá o biologické matce Kláře, lze soudit, že si silně zakládá na biologické podstatě 

rodičovství.  Podrobnější  analýza  nicméně  ukazuje,  že  ačkoliv nebyl  vztah  Konráda  a 

Hedviky biologický, i tak pro něj byl hodnotný a relevantní. Tak jako on byl pro Hedviku 

jediným milovaným dítětem, i ona pro něj zůstala jedinou matkou.

Když Fetterley hovoří o politice v literatuře, na příkladech z amerického literárního 

kánonu dokládá, že je mužsky orientovaná. Podle jejího názoru se tak čtenářstvo, ať už se 

jedná o muže-čtenáře či ženu-čtenářku, musí vždy identifikovat jako muž, žena-čtenářka 

musí přijmout za vlastní mužský pohled na věc a přijmout mužský systém hodnot, aby si  

mohla  čtený  text  užít  (Fetterley,  1978:  xx-xxi).  Přestože  literatura  trvá  na  své 

univerzálnosti a nestrannosti, nejenže podle Fetterley zcela opomíjí ženy coby čtenářky, ale 

zároveň jim nedovoluje,  či  jen velmi málo,  zapojovat  se  do literární  tvorby (Fetterley, 

1978:  xii-xiii).  Feministická  literární  věda  se  snaží  nejen  věnovat  prostor  ženám coby 

autorkám literárních textů,  nýbrž také najít prostor pro to,  aby se nebály a při čtení se  

mohly jako ženy identifikovat (Fetterley, 1978: xx-xxi). Právě metodou vzdorného čtení se 

v textu knihy Němci snažím odhalit genderové vztahy, jejich konstrukci a také mocenskou 

konstrukci  konceptů,  na  které  se  tato  práce  zaměřuje,  tedy  mateřství  a  rodičovství, 

respektive  otcovství.  To  vše  za  účelem  toho,  aby  už  dále  tyto  stereotypy  nebyly 

reprodukovány.  Skrze  vzdorné  čtení  se  daří  nalézt  momenty,  ve  kterých  se  hlavní 

vypravěčka  či Klára  nebojí  porušovat  genderové  role,  Konrádova  matka  v  některých 

momentech  dokonce  vědomě,  například  když  si  zapálí  cigaretu,  ačkoli  ví,  že  ženy ve 

vesnici  Rzy  „nechodí  do  hospody.  A taky  nekouří,“  (Katalpa,  2012:  173).  Klára  tím 

ohrožuje a nabourává bezproblémový chod patriarchátu, čímž pro něj představuje riziko.

Metoda takzvaného vzdorného čtení umožňuje „rozkrývání sexistických schémat, 

která zastírají potřebu patriarchálního řádu udržet věci, jež by jej mohly subvertovat, mimo 

sféru vědomí a jazyka co možná největšího počtu žen a mužů“ (Knotková-Čapková a spol., 

2010:  13),  to  znamená udržet  status  quo.  Příjemcem literárního textu je  podle  tradiční 

literární  kritiky  čtenář-muž,  „nicméně  význam a  výklad  literárního  díla  se  promění  s 

ohledem na gender (ale i sexuální identitu, rasu, věk či sociální příslušnost) čtoucí osoby“ 

(Knotková-Čapková a spol.,  2010: 14). Tato mužská kulturní nadřazenost se všeobecně 

považuje jako norma, jako univerzální pohled na svět. Na základě toho ovšem dochází 

k chybné interpretaci  a dokonce i  mylné  tvorbě obrazu žen a ženství,  které  jsou navíc 

označovány jako skutečné. Podle Morris proto také „samy ženy chápou ženy tak, jak je 

chápou muži“ (Morris, 2000: 27), neboť se jedná o mužský výklad ženství. S vědomím 

výše řečeného by se balíčky sladkostí, které Klára Konrádovi posílala, daly vyložit jako 
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snaha zbavit se výčitek svědomí. Klára jako členka patriarchální společnosti, která apeluje 

na biologicky determinované rodičovství jako jediné správné, mohla předpokládat, že k ní 

syn Konrád chová zášť, a podle toho také hodnotila sebe sama, i když se mohla domnívat, 

že  její  syn  našel  dobrou rodinu a  je o něj  postaráno.  Projektovala do sebe Konrádovu 

nenávist, která pramenila z diskursů „správného“ mateřství, že matka své dítě neopouští. 

To mohlo Kláře způsobovat výčitky a vnutit jí myšlenky, že ji její syn nenávidí, což ji  

následně nutilo k materiální omluvě za to, co se stalo, ačkoli ona sama viníkem nebyla.

Feministická literární kritika19 se ubírá dvěma směry. První se soustředí na ženu 

jako čtenářku, „ženu jako spotřebitelku literatury psané muži, a způsob, jimž hypotéza o 

ženě-čtenářce mění naše chápání daného textu a probouzí v nás povědomí o významnosti 

kódů závislých na pohlaví“. Showalter tento postup nazývá feministickým čtením, které 

zkoumá „ideologické předpoklady v literárních jevech“ (Showalter, 1998: 216). Naučit se 

číst  z  pohledu  ženy  podle  Morris  znamená,  že  se  žena-čtenářka  musí  „postavit  proti 

ideologickým významům obsaženým v struktuře klasických příběhů a otevřít v literárních 

textech alternativní prostory ženské svobody vzpírající se často neúprosné logice příběhu“ 

(Morris, 2000: 47). Tento aspekt je významný i při čtení knihy Němci. Jelikož Konrádovo 

hodnocení a promluvy o biologické matce Kláře sugerují,  že mu skutečně byla špatnou 

matkou, rezistentním čtením se lze dopátrat závěru, že spíše než osobním přesvědčením je 

Konrádova nenávist reakcí na společenský tlak biologického rodičovství. Naopak ženou-

spisovatelkou se zaobírá druhý typ feministické kritiky, takzvaná gynokritika, která naopak 

tematizuje  ženu  jako  tvůrkyni  textu,  a  literaturu  se  snaží  uchopit  na  základě  ženské 

zkušenosti  (Showalter,  1998:  216-220).  Ostatně  stejně  jako  hlavní  vypravěčka  sama 

pozoruje, jakou nenávist chová její otec Konrád k biologické matce za to, že ho opustila, a 

sama se tomu svým chováním a péčí o dceru Dorotku snaží vyhnout, stejně tak mohou 

čtenáři, respektive čtenářky román přijímat. Odnáší si z něj vlastně stejné ponaučení, jako 

hlavní vypravěčka: pokud žena nedostojí svému údajně přirozenému společenskému údělu, 

tedy být dobrou matkou a manželkou, čeká trest nejen ji, ale z románu knihy  Němci je 

zřejmé, že její hřích bude mít vliv i na další generace.

19 V rámci  druhé  etapy feministické  kritiky se do pozornosti  odborného zájmu dostala  ženská  literární 
produkce.  Významnou představitelkou tohoto směru  je  Elaine Showalter.  Aby se mohla feministická 
literární  kritika  vymezovat  a  obstojně  argumentovat  vůči  svým  kritikům  a  kritičkám,  musí  podle 
Showalter  nadefinovat  kroky  své  práce,  protože  „absence  jasně  formulované  teorie  oslabuje 
obranyschopnost feministické kritiky proti podobným útokům“ (Showalter, 1998: 214). 
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III. Koncepty mateřství, otcovství a rodičovství a jejich teoretické 

ukotvení
3. 1 Koncept rodičovství. Dítě jako středobod života rodiny?

Zastřešující pojem pro mateřství a otcovství představuje rodičovství, přestože samo 

rodičovství  bývá  často  zaměňováno  výlučně  za  mateřství.  V obecné  rovině  rozumíme 

rodinou uskupení  osob,  které  jsou v  příbuzenském vztahu.  Tento  vztah  mezi  jedinci  a 

jedinkyněmi „vzniká buďto sňatkem, anebo pokrevními vazbami v otcovské či mateřské 

linii“. Manželství je poté „sociálně akceptovaný a posvěcený sexuální svazek mezi dvěma 

dospělými jedinci. Sňatkem dvou partnerů se stávají příbuznými nejen oni sami, ale jejich 

rodiče, sourozenci a další pokrevní příbuzní každého z nich“ (Giddens, 1999: 155-156). 

Instituci rodiny, kterou označuje za konstrukt, definuje Giddens také jako „místo bojů mezi 

tradicí a modernitou, ale také jejich metaforou“ (Giddens, 2000: 71). Tradiční rodina byla 

zpravidla chápána jako ekonomická jednotka vzniklá pro produkci ekonomických statků. 

Manželství  bylo  obecně  považováno  za  „přirozený  stav“  a  zároveň  „životní  stadium, 

kterým měla projít velká většina lidí. Na ty, kdo zůstali mimo – zejména staré panny, ale 

také staré mládence, pokud se stranili manželství příliš dlouho  –, se pohlíželo s určitým 

despektem nebo blahosklonností“ (Giddens, 2000: 78). V románu Němci se za „stárnoucí 

lesbu“  (Katalpa,  2012:  402)  označuje  postava  Gertrudy dokonce  sama sebe.  Promluvy 

Gertrude ohledně její sexuality nejsou v knize časté, respektive až na výše citovanou spíše 

absentují, přesto se lze domnívat, že si byla vědoma své genderové role. Tu ovšem jako 

homosexuální žena nenaplňovala, neboť ji porušovala v domnělé představě, že ženy jsou 

přirozeně sexuálně přitahovány k mužům. Podobně o ní smýšlela také hlavní vypravěčka, 

podle které bylo s podivem, že Gertrude není ve svém věku ještě vdaná. Nicméně i kdyby 

pro ni bylo veřejně stvrzené soužití s partnerkou důležité, společenský institut manželství 

by  jim  byl  stejně  zapovězen.  V  úvahu  by  přicházela  pouze  varianta  registrovaného 

partnerství,  avšak ta  není  rovnocenná institutu manželství. Postava Gertrude subvertuje 

představy tradiční patriarchální rodiny. Jednak se jedná o ženu, která ve starším věku stále 

není vdaná, a zároveň Gertrude rebeluje také proti heteronormativitě v rámci patriarchátu, 

neboť je homosexuální orientace.

Na  výše  popsané  panenství  či  staromládenectví  se  váže  stigma.  Goffmann  ho 

definuje jako „atribut méně žádoucího rázu“, který může činit danou osobu „skrznaskrz 

špatnou, nebezpečnou či slabou“. Kvůli tomu ji v mysli redukujeme „z osoby celistvé a 

obyčejné na osobu, jež je poskvrněna a jejíž hodnota klesla,“ (Goffman, 2003: 10). Obecně 
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Goffman stigmatem nazývá „silně diskreditující atribut“ (Goffman, 2003: 11) a zmiňuje tři 

typy  stigmat,  a  to  tělesnou  ošklivost  či  tělesné  znetvoření,  vadu  charakteru  v  podobě 

například  slabé  vůle,  nepoctivost,  duševní  poruchy,  homosexualitu,  nezaměstnanost,  a 

třetím typem jsou „kmenová stigmata rasy, národa a náboženství, tedy ta, jež se mohou šířit 

po rodových liniích a rovnoměrně kontaminovat všechny členy rodiny“ (Goffman, 2003: 

12).  Jak  ukáže  analýza  níže,  stigmatem  vady  charakteru  trpěla  Gertrude  kvůli  své 

homosexuální orientaci.

Model  tradiční  rodiny  ovšem  charakterizuje  výrazná  nerovnost  mezi  muži  a 

ženami,  které,  jak  píše  Giddens,  „byly  majetkem svých  manželů  nebo  otců  –  právně 

definovanou  movitostí“  (Giddens,  2000:  72-73).  Pro  převážnou  část  vývoje  evropské 

rodiny byl totiž důležitější a významnější postavou otec, který ztělesňoval moc a autoritu v 

rodině. Před zákonem obstarával zájmy dětí i manželky a byl „jediným živitelem rodiny a 

jen on sám rozhodoval, kdo se stane jeho dědicem“ (Radimská, 2002: 1). Jelikož ještě v 

19. století nebyla tolik rozšířená antikoncepce a bylo nemožné dokázat otcovství, rodinné 

soužití „vyžadovalo jasná pravidla, jejichž součástí byla absolutní podřízenost manželky“, 

rodina  představovala  reprodukci  ekonomických  statků  v  čele  s  otcem,  matka  zase 

„zastupitelný  článek  (mohla  být  nahrazena  novou  manželkou  či  chůvou)“  (Radimská, 

2002: 1). Takzvaná dvojí sexuální norma „byla přímo spjata s potřebou zajistit kontinuitu 

rodové  linie  a  dědictví“  a  měla  zabezpečit,  že  děti,  které  žena  porodí,  jsou  skutečně 

manželovy. Sexualita žen byla proto spojena s potřebou reprodukce (Giddens, 2000: 72–

73). Dcera stála otce věno, kdežto syn zpravidla dědil majetek.

V průběhu 20.  století  ale  můžeme sledovat  zcela  opačný  trend.  Rodinou  se  už 

nerozumí  sňatek  k  zajištění produkce a  reprodukce a  „zvyk  uzavírat  sňatek  po  vzoru 

ekonomického kontraktu nahradila představa, že základ manželství spočívá v romantické 

lásce“ (Giddens, 2000: 76). A úměrně tomu, jak se zvyšovala představa lásky či sexuální 

přitažlivosti jako rodinného pilíře, se postupně  umenšovalo i samotné centrum rodiny. Z 

širšího příbuzenství či dalších institucí, které měly na rodinu vliv, například církev, se dnes 

jádrem rodiny stal pár, „lhostejno zda manželský nebo žijící volně“ (Giddens, 2000: 76-

77). Například na lásce  je založeno manželství hlavní vypravěčky a jejího muže Petera, 

kteří se potkali na studiích v zahraničí a manželství poté uzavřeli na základě vzájemné 

přitažlivosti. „Rok před státnicemi jsem odjela na studijní pobyt do Cambridge, kde jsem 

se seznámila s Peterem. Vyměnili jsme si adresy a v roce 2000 jsme se vzali a odstěhovali 

do  Londýna,“  (Katalpa,  2012:  22).  Zatímco  ještě  o  dvě  generace  zpátky  lze  spatřit 

odlišnost, když se Klára Rissmannová měla vdávat za prvního nápadníka Horsta. Ačkoli 
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přiznal, že mezi nimi byla láska, mimo to ho zajímal také ekonomický prospěch sňatku, 

jelikož Klára pocházela z  dobrých kruhů. „Nepochyboval o tom, že vhodnější  ženu by 

nenašel. Pocházela z dobře situované rodiny, byla inteligentní, vzdělaná a zdravá. Kromě 

toho jí miloval,“ (Katalpa, 2012: 115).

Moderní společnost, která stojí  na dělbě práce,  respektive na sféře veřejné coby 

mužské a sféře soukromé, které mají naopak vévodit ženy, nepochybně proměnila model 

rodiny  a  vnitřních  vztahů.  „Zatímco  ženy  se  v  moderní  době  staly  zodpovědnými  za 

domácnost a výchovu dětí, muži měli za úkol rodinu hlavně uživit. Žena tak figuruje v roli 

matky,  pečovatelky  a  'citového  zázemí',  a  je  jí  tedy  přisouzen  svět  rodiny  a  péče  o 

domácnost, muži je naopak vyhrazen svět práce a veřejné aktivity“ a rodina se zároveň 

„atomizuje  od  sousedství,  širší  rodiny,  náboženské  obce  apod.“  (Maříková,  2004:  43). 

Pozice dítěte jako „ekonomicky činné osoby“ se po druhé světové válce  proměňuje  na 

„blízkého  bezmocného  tvora  potřebujícího  lásku  a  péči  svých  rodičů,  který  jim tento 

přístup později recipročně vrací“ (Maříková, 2004: 43-44). Jenže zatím i poslední proměna 

rodičovství „sesadila dítě 'z trůnu'“, to už není „citové pojítko ve vztahu muže a ženy“, 

nýbrž významným bodem rodiny je citové pouto mezi mužem a ženou (Maříková, 2004: 

44). Tato proměna je znatelná na soužití hlavní vypravěčky a manžela Petera. Prioritní pro 

ně  nebylo  založit  rodinu  a  zplodit  děti,  alespoň  to  nevyplývá  z  vyprávění  hlavní 

vypravěčky, avšak odpovídá to pojetí moderní doby.

Téměř výhradní  zodpovědnost  za děti  přebírá  ve 20.  století  matka,  přičemž „se 

ustanovuje takzvaný kult mateřství, vytváří se takzvaný mateřský mýtus“, který je navíc 

chápán jako ryze biologický fenomén. Společnost diktuje, že matka má nezastupitelné a 

zásadní místo, aby se dítě dobře vyvíjelo. Naopak otcovská role byla odsunuta do pozadí, 

mnohdy  je  dokonce  nedůležitá  a  ve  výchově  dítěte  „začala  být  marginalizována“ 

(Maříková, 2004: 44). Potomci jsou pro rodiče v moderní rodině vzácnější, neboť obecně 

klesá porodnost a dětí je málo. Giddens ovšem dodává, že se proměnilo i rozhodnutí, zdali 

dítě vůbec mít. Posun nastává v tom smyslu, že zatímco v tradiční rodině představuje dítě 

„ekonomický  přínos“,  naopak  v  západních  zemích  zase  „velké  finanční  břemeno“. 

Rozhodnutí, zdali si dítě pořídit či nikoli, a tedy stát se rodiči a rodičkami, je „specifickým 

rozhodnutím, které je vedeno psychickými a citovými potřebami“ (Giddens,  2000: 79). 

Ostatně i nenávist Konráda ke Kláře to ilustruje dokonale: veškeré jeho výčitky směřují k 

biologické matce, a to právě pro moc a adoraci kultu biologického mateřství. V Němcích 

však prakticky není zmínky o Konrádově otci v tom smyslu, že by mu něco vyčítal či o 

něm  přemýšlel  jako  o  zrádci,  ba  dokonce  že  by  se  vůbec  zaobíral  tím,  kdo  je  jeho 
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biologickým otcem.

Ve 20. století  je podle Badinter možné pozorovat, že otcové i matky se chovají 

odlišně k synům a jinak k dcerám. Toto rozdílné chování a přístup k dětem záviselo právě 

na jejich pohlaví, což zároveň určovalo i to, jaké místo v rodině zastávají (Badinter, 1998: 

63).  Pokud  rodičovská  náklonnost  podléhá  výběru  a  chlapci  jsou  zpravidla  u  rodičů 

vítanější, Badinter podotýká, že je to možná proto, že dítě rodiče milují zejména kvůli jeho 

společenskému  přínosu.  V  kontextu  androcentrické  společnosti  „život  žen  po  staletí 

neblaze ovlivňuje tradice 'biologického esencialismu', tj. přesvědčení, že 'přirozenost žen je 

nevyhnutelným důsledkem jejich  reprodukční  funkce“  (Morris,  2000:  11–12).  Badinter 

popisuje, že děvče stojí otce věno a kromě pár nových přátelství mu nic jiného nepřinese. 

V některých případech ani není možné děvče provdat, bude tedy například až do konce 

života „přítěží“ rodinného rozpočtu (Badinter, 1998: 63–64). V androcentrickém řádu jsou 

proto muži váženější než ženy, přičemž jejich  identita je odvozována jedna od druhé. To 

znamená, že obsah toho, kdo je muž a jak se má chovat, je vždy opoziční tomu, kdo je žena 

a jaké je její chování (Morris, 2000: 1112).20

S ohledem na výše popsané změny považuje Giddens rodinu za jednu z takzvaných 

skořápkových institucí. Podle této teorie zůstala jen skořápka v podobě názvu „rodina“, 

ovšem  to,  jak  společnost  rodinu  chápe  jako  uskupení,  se  proměnil  a  mění  i  nadále 

(Giddens,  2000:  77).  Dnes  je  například  rodinou  myšlena  nejen  rodina  úplná  s  oběma 

vlastními rodiči, nýbrž rodinou chápeme i uskupení s jedním vlastním a jedním nevlastním 

rodičem, rodinu náhradní, po rozvodu či rodinu ve složení svobodné matky a dítěte. Kromě 

toho,  že  rodinu  už  nemusí  tvořit  ani  pár,  se  nemusí  nutně  jednat  ani  o  dvojici 

heterosexuální (Maříková, Křížková, Vohlídalová, 2012: 32–33). 

Explicitně o rodině v románu Němci hovoří například učitel Fuchs v historické linii 

románu, když Kláře Rissmannové ukazuje fotografie. Fuchs byl Klářin kolega z práce, 

který se s ní jako jeden z mála ve vesnici bavil a neodsuzoval ji. „Na stěnách visely obrazy 

a zasklené fotografie. 'Moje rodina. Otec, matka, jejich rodiče a sourozenci',“ (Katalpa, 

2012:  156).  Toto  vyjádření  není  v  knize  konkrétně  datováno,  z  kontextu  lze  nicméně 

dovodit,  že  se  vztahuje zhruba k válečnému období.  Fuchs chápal  rodinu ve významu 

širšího  příbuzenstva,  tedy  kromě  matky  a  otce  i  prarodičů  a  sourozenců.  Naopak  v 

současné linii románu, v generaci hlavní vypravěčky a jejích sourozenců, už byla rodina 
20 O vztazích muže a ženy konstruovaných v binárních opozicích hovoří například Julia Kristeva (Kristeva, 

2008) nebo Luce Irigaray (Irigaray, 1996). Obě se řadí k francouzským postmoderním feministkám, které 
upozorňují na absenci takového jazyka, který ženám znemožňuje popsat a vyjádřit vlastní žitou 
zkušenost. Spolu s Helene Cixous (Cixous, 1995) reprezentují novou formu psaní a skladby jazyka, ve 
kterém může žena vyjádřit sebe sama (takzvané l´ecriture féminine).
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atomizována (Maříková, 2004: 43). Konrádovy děti až na jednoho syna žily v zahraničí a 

jejich rodiny, včetně hlavní vypravěčky, byly spíše rozdrobeny do menší celku o rodiči a 

rodičce a dítěti, případně dětech. Dokládá to i skutečnost, že do rodin jednotlivých bratrů, 

ačkoli v románu nejsou detailně popsány, včetně rodiny hlavní vypravěčky, už nespadala či 

nebyla tolik podstatná úroveň prarodičů, tedy Konráda. Kromě velké vzdálenosti, neboť 

jeho děti až na jednoho syna žily v zahraničí, si to lze vysvětlit právě zmíněnou atomizací  

rodiny.

Autorky Maříková, Křížková a Vohlídalová poskytují zajímavé srovnání. Tak jako v 

rámci  „doing  gender“,  tedy  „dělání  genderu“  (West,  Zimmerman,  2008),  dochází  k 

opětovnému potvrzování sociálního řádu, který není neměnnou kategorií, nabízí autorky 

také koncept „doing family“, tedy „dělání rodiny“. I zde podle nich nedochází k opakování 

jistých vzorců či  způsobů zcela  nahodile  bez opakující  se  pravidelnosti,  ale  „jakákoliv 

často opakovaná činnost se totiž po čase ustálí do vzorce, který pak může být bez námahy 

napodobován“, a ustálení takového vzorce „přináší osvobození jedince od břemene volby z 

nekonečného množství možností a vede k usměrnění a tříbení dané činnosti“ (Maříková, 

Křížková,  Vohlídalová,  2012:  33).  Autorky  v  této  souvislosti  tvrdí,  že  „dělání  rodiny 

představuje proces konstrukce sociální reality,  který přitom probíhá ve vztahu jedince s 

ostatními  lidmi  skrze  komunikaci,  jazyk,  sdílené  porozumění  i  mocenské  vztahy“ 

(Schwandt,  2003;  Potter,  1996;  Gergen,  1999;  Berger,  Luckmann  1999;  citováno  in 

Maříková, Křížková, Vohlídalová, 2012: 33–34). 

Výsledný obraz rodiny nakonec „nejenže odráží širší strukturu společnosti, ale také 

ji samo ztělesňuje, protože každá konstrukce a definice sociální reality tuto realitu svým 

způsobem vytváří a uskutečňuje“ (Maříková, Křížková, Vohlídalová, 2012: 34). S ohledem 

na  román  Němci je  koncept  „dělání  rodiny“  podstatný.  Pokud  se  Konrád  poté,  co  se 

dozvěděl  o existenci své  biologické  matky,  nesnažil  Kláru  Rissmannovou  vyhledat  a 

navázat s ní vztah, byla to jeho odpověď na „dělání rodiny“ ze strany jeho náhradních 

rodičů.  Jelikož  se  Hedvice  a  Jaroslavovi  tato  konstrukce  rodiny vydařila,  neboť  se  o 

Konráda  starali  už  krátce  po  narození,  zajistili  mu  veškerou  péči,  lásku  či  například 

vzdělání, utvořili svým jednáním Konrádovi  takové prostředí, že neměl nutkání vyhledat 

biologické příbuzné, ačkoli sám Konrád tlak na biologickou příbuznost nepochybně cítil. 

„Bylo mu přes čtyřicet let a považoval se za opuštěné dítě,“ (Katalpa, 2012: 28). To však 

ventiloval pouze skrze nadávky a to, jakým způsobem o Kláře Rissmannové smýšlel, jeho 

„skutečnou“ rodinu nikterak nenarušilo.

Rodičovství  obecně  zahrnuje  dimenzi  biologickou,  kde  dochází  k  rozlišení 

29



biologické matky a biologického otce, zároveň ale také rovinu sociální. Ta se soustředí na 

to, kdo skutečně plní roli rodiče – zdali biologičtí rodiče, či rodiče náhradní (Maříková, 

2004: 49). Hranice mateřství, které mají tuto instituci ochraňovat, proto potřebují ochranu 

státu,  který  ji  zprostředkovává  skrze  legislativní  úpravu.  Matka  dítěte  byla  vždy 

odvozována  od  skutečnosti,  že  dítě  fyzicky  porodila,  a  tedy  se  svými  potomky  sdílí 

genetickou informaci.  Konrád v knize  Němci ale fakt,  že Hedvika není jeho biologická 

matka, začne zpochybňovat až ve chvíli, kdy mu o tom jeho náhradní matka řekne. Do té 

doby o  Hedvice  coby biologické  matce  nepochybuje.  Ostatně  i  Zákon o  rodině  chápe 

matku  výhradně  jako  ženu,  která  dítě  porodila.21 V  té  souvislosti  hovoří  Hašková  o 

zpochybnění  takzvané  „nezpochybnitelnosti  mateřství“,  neboť  matkou  dítěte  se  stává  i 

žena, která ho fyzicky neporodila.   Ačkoli tomu tak  podle Haškové sice bývá ve většině 

případů, odkazuje na nové reprodukční technologie, které umožňují, aby „žena porodila 

dítě, jež nese genetickou informaci jiné ženy, totiž takzvané dárkyně vajíčka“22 (Hašková, 

2003: 4). 

Podle  Maříkové odkazují  však slova  matka,  otec,  mateřství  a  otcovství  více  na 

odlišnosti „než na podobnosti v péči o malé dítě mezi dvěma lidmi, z nichž jedna je žena a  

druhý muž“. Pro „skutečnost,  že  oba rodiče jsou stejně potenciálně schopni  o své dítě 

pečovat“,  navrhuje  používat  termín  rodičovství  (Maříková,  2007).23  To  zahrnuje  oba 

koncepty rovnoměrně: mateřství i otcovství, ačkoli mateřství je podáváno jako univerzální 

lidská  nutnost  a  dochází  k  bagatelizaci  úlohy otce.  Ovšem tak  jako  může  docházet  k 

omezování žen, stejný mechanismus může zároveň omezovat i role mužů (Oakley, 2000: 

103). Důkazem je skutečnost, že Konrád se neptá po tom, kdo byl jeho biologickým otcem, 

ani na něj nesměřuje žádnou zlobu za to, že ho nevychovával. Jeho biologický otec pro něj 

byl  naprosto nepodstatný. Opakem může být vztah manžela hlavní vypravěčky Petera k 

jejich dceři Dorotce. Je pro něj důležitá fyzická blízkost dcery a umí se o ni postarat v 

situacích, kdy hlavní vypravěčka není přítomná. 

Otcovství a mateřství jsou „v tradiční optice společností našeho kulturního okruhu 

vztahové konstrukty, které jsou vymezované jako protikladné a komplementární navzájem“ 

a otcům a matkám jsou „připisovány zásadně odlišné a nezaměnitelné rodičovské role na 

základě  jejich  pohlaví  chápaného jako jakési  'biolgické  danosti'“  (Maříková,  Křížková, 

21 Zákon o rodině. Hlava III, § 50a. Občanský zákoník. 2012. 
22 Nicméně i v tomto případě se vedou debaty o tom, která žena je matkou dítěte: zdali ta, od které 

pocházelo vajíčko, nebo ta, která dítě odnosila a porodila.
23 MAŘÍKOVÁ, Hana. Rodičovská (je) pro oba rodiče!. Sociologický webzin [online]. 2007, 2015-11-15, 

2007(11) [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.socioweb.cz/index.php?
disp=temata&shw=288&lst=116 
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Vohlídalová, 2012: 56). Konstrukce mateřství a otcovství je motivována nikoli náhodně, 

ale politicky, neboť tyto kategorie jsou výsledkem střetávání mocenských sil (Šmejkalová, 

2008: 14). Přesto jsou ale role otce a matky chápány jako vzájemně se doplňující,  což 

navíc zdůrazňuje fakt, že rodičovství je chápáno jako závazná sociální norma (Maříková, 

2004: 45). Doplňující a do jisté míry rovnostářské rodičovství symbolizuje soužití hlavní 

hrdinky a jejího manžela Petera. Nejenže se oba střídají v péči o dceru Dorotku, ale dělí si 

povinnosti vázané na domácnost, například mytí či úklid nádobí. Oba dva se také podíleli 

na práci ve veřejné sféře. Opakem, ovšem s ohledem na dobový kontext, bylo soužití Karla 

a Franzisky Kolmannových, kde se žena realizovala pouze ve sféře domácí, zatímco Karl 

coby hlava rodiny se pohyboval jako jediný z rodiny ve sféře veřejné, kde kromě zajištění 

financí se rodila také jeho následná moc a autorita v rodině.

Z genderového hlediska je podstatné, že, jak bylo uvedeno výše, rodičovství bývá 

často zaměňováno za mateřství, což vede ke ztotožnění žen s povinností péče a výchovy o 

děti  a  současně  dochází  ke  zneviditelnění  či  přímo  diskriminaci  otce.  Tato  práce  v 

soukromé sféře ovšem není  honorovaná,  neboť není  uznávaná jako práce,  natož hodná 

finančního ohodnocení (Maříková, 1999: 61). V této souvislosti je nutné opět zopakovat, 

že Konrád skutečnost, že není vychováván biologickými rodiči, dává za vinu biologické 

matce Kláře, nikoli biologickému otci, kterého ze svého uvažování absolutně vytěsnil. Tuto 

představu  umocňuje  také  fakt,  že  období  péče  o  dítě  se  nazývá  termínem rodičovská 

dovolená, což platí i pro případ mateřské dovolené. Problematický a nepřesný přitom není 

jen termín dovolená, který implikuje volný čas a nicnedělání, což v případě péče a starosti 

o dítě není odpovídající. Jedná se o fyzicky, psychicky i časově náročnou práci a ten či ta,  

kdo ji vykonává, musí vydat svou veškerou pozornost na dítě, o které se stará. Zároveň i 

slovo  rodičovská  navozuje  představu,  že  tuto  činnost  mohou  vykonávat  oba  rodiče. 

Formálně sice ano, avšak účast mužů-otců na rodičovské dovolené je u nás velice nízká 

(Maříková,  2007).24 Maříková  hovoří  o  normě,  která  zpřehledňuje  fungování  sociální 

reality.  Podle tohoto diktátu má o dítě  pečovat  žena,  neboť pečovatelství  mužům není 

vlastní.  Právě  na  tomto  základě  staví  patriarchální  řád,  přičemž  mu  stanovené  normy 

pomáhají přežívat.

3. 2 Koncept mateřství

Téma  mateřství  se  ve  feministických  teoriích  objevuje  kontinuálně,  zvláště  od 
24 MAŘÍKOVÁ, Hana. Rodičovská (je) pro oba rodiče!. Sociologický webzin [online]. 2007, 2015-11-15, 

2007(11) [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.socioweb.cz/index.php?
disp=temata&shw=288&lst=116 
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zformování takzvané druhé vlny feminismu. Byť se tento fenomén řeší ve více oborech a 

směrech,  feministický  přístup,  jakkoli  je  rozmanitý,  nakonec  spojuje  „výrazná  míra 

kritičnosti, přičemž fokusem kritiky většiny feministických přístupů k fenoménu mateřství 

je způsob, jakým je mateřství konstruované patriarchálním společenským uspořádáním“ a 

předmětem kritiky je také „způsob, jakým se mateřství stává institucí, která je výrazně 

ohraničená patriarchálním společenským rámcem, který ho tvoří a do kterého je zasazené“ 

(Szapuová, 2006: 345).

Mateřství,  stejně  tak  jako  otcovství,  je  v  této  diplomové  práci  pojímáno  jako 

sociální  konstrukt,  čímž  upozorňuje  na  to,  že  patriarchální  společnost  tradičně  pojímá 

chování ženy jako matky a muže coby otce v konkrétní kultuře jako esencialistické, tedy 

dané od přírody, čímž napomáhá k upevňování genderových stereotypů. Tento zastřešující 

kulturní rámec, respektive převládající diskurs, rodičům a rodičkám diktuje nejen způsob, 

jakým  mají  role  otců  a  matek  naplňovat,  ale  také  kolik  potomků  mají  zplodit. 

Konstruktivistický přístup však mateřství a otcovství vnímá jako produkty kulturní praxe, 

jež  jsou  v čase  a  místě  proměnlivé  a  nejsou  tudíž  podmíněné  jen  biologií. Obsah 

mateřského a otcovského chování  je  tak  proměnlivý (Maříková,  2004: 41-42).25 Pojmy 

jako otec či matka podle této představy zároveň odkazují na biologickou danost. Znamená 

to, že otcem může být lidská bytost takzvaného mužského pohlaví, zatímco matkami jsou 

předurčeny bytosti s ženským pohlavím, a to s ohledem na jejich reprodukční vlastnosti.

I podle Zuzany Kiczkové ztotožnění ženskosti a mateřství „ve smyslu reprodukční 

funkce  tvoří  základní  pilíř  patriarchálního pořádku a  jeho ideologie“  (Kiczková,  2006: 

418). Podle tohoto principu totiž dochází k dvojnásobnému redukcionismu, kdy „nejprve 

se žena redukuje na matku a zároveň matka, respektive mateřství se redukuje na jakousi 

biologickou funkci“, čímž patriarchální ideologie vytváří adorovaný mýtus, podle kterého 

je  „mateřství  nevyhnutelným a  základním posláním žen,  a  zároveň i  nejvyšším cílem, 

naplněním smyslu jejich života“ (Szapuová, 2006; citováno v Kiczková, 2006: 418). Kvůli 

tomu se také ženy „definují v kontextu lidských vztahů, ale zároveň se posuzují podle toho, 

jak jsou schopny pečovat o druhé“ (Gilligan, 2001: 45).

Badinter upozorňuje, že matka je chápána jako relativní a trojrozměrná osobnost. 

Za  relativní  ji  označuje  z  toho  důvodu,  že  „je  chápána  pouze  ke  vztahu  k  dítěti  a  k 

partnerovi“,  a jako trojrozměrnou zase proto,  „že kromě tohoto zdvojeného vztahu je i 

25 Tuto tezi dokládá například práce Elisabeth Badinter, která sledovala proměny mateřství ve Francii 
zejména v období 16. až 19. století (více viz analýza níže). Tato diplomová práce s ní pracuje s ohledem 
na ilustraci proměn mateřství, které jsou v rozporu s tradičně rozšířenou představou o mateřství a 
matkách.
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ženou“. Tím má Badinter na mysli „specifickou bytost s vlastními touhami, které často 

nemají nic společného s aspiracemi manžela ani s potřebami dítěte“ (Badinter, 1998: 15). 

Rich  k  tomu  připomíná  esencialistický  argument  zastánců  a  zastánkyň  biologického 

determinismu, podle kterého lze u mužů a žen hovořit o přirozených orientacích. Muž je 

údajně sexuálně přitahován k ženě, má tedy jen jednu orientaci, zatímco ženě jsou podle 

smýšlení biologického determinismu údajně přiřozená dvě zaměření – sexuálně k muži a 

reprodukčně k dětem. Rich tím upozorňuje na koncept povinné heterosexuality, který má 

udržet v chodu androcentrický řád, a jakoukoli jinou sexualitu označuje za abnormální či 

deviantní (Rich, 1980: 631-632). V knize Němci se moment narušení heterosexuality jako 

normy  objevuje  u  postavy  Gertrudy.  Ačkoli  se  čtenáři  a  čtenářky  o  jejím  lesbismu 

dozvídají až na konci knihy, různé indicie dostávají již v průběhu čtení románu, například 

když se Gertrude nechá slyšet, že „nemá ráda muže“ (Katalpa, 2012: 42), až později o sobě 

dokonce prohlásí, že je „stárnoucí lesba“ (Katalpa, 2012: 402).

Mateřská láska je ve všeobecné představě chápána jako biologický instinkt, který je 

vlastní  nejen každé ženě,  ale  velmi  často se pro příkladnost  odkazuje na zvířecí  říši  a 

mateřský pud samic (Badinter, 1998: 135; Kiczková, 2006: 419). Badinter upozorňuje, že 

právě odkaz na přírodu a přirozenost zapříčiňuje,  že mateřství je chápáno jako součást 

ženské povahy, které jen čeká na to, až se bude moci plně rozvinout (Badinter, 1998: 9-10). 

Badinter vysvětluje, jak by žena v patriarchátu a paradigmatu biologického determinismu 

měla ideálně vypadat a jak by se měla chovat. Právě přirovnání žen k přírodě má za účel 

ilustrovat,  že  zvířecí  samičky  nejlépe  reagují na  podněty přírody,  a  proto  se  plně  a 

zodpovědně  věnují  svým  mláďatům.  Patriarchát  se  snaží  ženy  tímto  přirovnáním 

inspirovat, neboť zvířecí samičky nejsou  „zkažené“ kulturou, nestarají se o jiné zájmy a 

mateřský pud je pro ně prvořadý, čímž se vyvarují ženskému sobectví, když si žena chce 

plnit vlastní tužby a přání (Badinter, 1998: 135). Aby žena vyhověla patriarchátu,26 měla by 

zůstat rodičkou – ve smyslu fertility –, přiblížit se zvířecí samici a její rozum a vůle by se 

neměly projevit, aby ji neupozorňovaly na další možné vášně (Badinter, 1998: 136). Tuto 

pro ženy – z hlediska jejich rozvoje  – omezující a také mylnou představu, jejíž podstata 

26 Pro příklad, jakým způsobem argumentují zastánci biologizujícího pojetí mateřství a otcovství, uvádím 
například  Zoju.  Esencialistické  pojetí  rozdílnosti  mužů  a  žen,  respektive  mateřství  a  otcovství, 
argumentuje zvířecí říší. Samec má podle něj v rámci biologické úrovně reprodukce kvantitativní funkci. 
Může předat  tolik spermií  ve smyslu genetických informací,  kolik chce.  Reprodukční cyklus ženy je  
ovšem omezen na dobu stavu pregnance včetně délky těhotenství, který činí zpravidla devět měsíců, a s 
tím spojená následná péče o čerstvě narozené dítě. O úloze, která připadá samici, hovoří Zoja jako o 
kvalitativní (Zoja, 2005: 28). Žena musí brát v potaz dobu, kdy se jí tvoří nová vajíčka, a také délku  
těhotenství  a  následnou  mateřskou  péči,  což  je  pro  další  plození  potomků  omezující.  Z  toho  Zoja 
vyvozuje, že matky si nemohou dovolit nebýt dobrými matkami, zato muži si mohou dovolit nebýt otci 
vůbec (Zoja, 2005: 29).
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podle tradiční společnosti údajně leží v přírodě, se snaží konstruktivismus dekonstruovat a 

vysvětlit ji jako výsledek diskursních praktik. V rámci socializace, jak je vidět například i v 

knize  Němci a  Konrádova odlišného přístupu k jeho dětem, respektive  synům a dceři, 

dochází  ke  vštěpování  a  upevňování  genderových  stereotypů,  které  jsou  poté  v  rámci 

každodenního života neustále znovu vybojovávány a potvrzovány, čímž dochází k jejich 

legitimizaci (Knotková-Čapková, 2011: 14). 

Pokud přistoupíme na patriarchální představu, kterou zpochybňuje Ortner, že muži 

jsou ztotožňováni s kulturou a ženy zase symbolicky s přírodou, a že smyslem kultury je 

podmanit a zkrotit přírodu, vychází z toho i vysvětlení, že stejný princip je nutno uplatnit i 

na mužské chování vůči ženám, neboť je to  údajně  přirozené (Ortner, 1998: 97). Stejně 

jako u samic je totiž tělo ženy po porodu schopno vytvořit mateřské mléko, které slouží k 

obživě a přežití dítěte, respektive mláděte. Tento proces umocňuje fakt, že bez mateřského 

mléka, popřípadě náhražky s podobným složením, nemůže dítě po narození přežít, a tudíž 

vztah  mezi  kojící  ženou-matkou  a  dítětem je  chápán  jako  přirozené  pouto.  Převažuje 

myšlení,  že  matky  a  děti  zkrátka  patří  k  sobě  (Ortner,  1998:  102).  Tuto  argumentaci 

zpochybňuje již výše citovaná Kiczková, podle které „dekonstrukce esenciálního chápání, 

ve kterém je nositelkou mateřství ta žena, která dítě rodí a zabezpečuje tím reprodukci“, 

neznevažuje či nedoceňuje mateřství, nýbrž ženy „osvobozuje z různých diskriminačních 

aspektů“  (Kiczková,  2006:  419).  Osvobozena  by  v  tomto  případě  byla  také  Klára 

Rissmannová, která by se vyhnula výčitkám svého syna Konráda,  že ho z existenčních 

důvodů dočasně opustila. Na druhou stranu by to však neřešilo skutečnost, že o syna přišla 

bez svého zavinění.

Ortner  uvažuje  o  ženské  podřízenosti  v  rámci  androcentrického  řádu  jako  o 

univerzalitě  a  snaží  se  odpovědět  na  otázku,  co  zapříčiňuje,  že  ženská  druhořadost  je 

považována za samozřejmou (Ortner, 1998: 91-92). Vysvětlením o podřadnosti žen, které 

nabízí  biologický determinismus, říká,  že mužské pohlaví je geneticky nadřazené tomu 

ženskému, což je uváděno jako oprávněné vysvětlení jejich dominance (Ortner, 1998: 95). 

Podle Ortner jdou ale zastánci a zastánkyně biologického determinismu ještě mnohem dál, 

neboť ženy jsou  podle nich  se svým podřízeným stavem údajně spokojené.27 Jednak jim 

poskytuje ochranu ze strany silnějších mužů, zároveň se mohou plně věnovat mateřství, 

27 Viz například Pierre Bourdieu, který v knize Nadvláda mužů upozorňuje, že struktura společnosti do jisté 
míry  předurčuje  ženy  k  podřízenému  postavení  oproti  mužům.  Vztah  dominance  či  podřízenosti 
somatizuje každý jedinec či jedinkyně už od narození. Nejsou to přitom biologicky odlišná těla, která 
posilují  androcentrický  systém  ve  společnosti.  Podle  Bourdieu  je  to  právě  androcentrismus,  který 
biologické rozdíly zvýznamňuje a chápe jako jako podstatu vztahu nadvlády a podřízenosti tím, že je 
chápe jako přirozené, ačkoli se v podstatě jedná o naturalizované sociální konstrukty (Bourdieu, 2000).
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které je pro ně nejen radostí, ba co víc – maximálním životním prožitkem, kterého mohou 

dosáhnout. Ortner k tomu však ještě  dodává, že toto myšlení nabývá na významu jen v 

předem kulturně definovaném hodnotovém systému (Ortner, 1998: 95-96).

3. 2. 1 Být matkou versus stát se matkou

Kiczková rozlišuje dva druhy mateřství, a to biologické a sociální. V biologickém 

konceptu  „je  mateřství  určené  a  vymezené  schopností  žen  otěhotnět  a  porodit  dítě“ 

(Kiczková, 2006: 417). S tím souvisí také uznání mateřství dle zákona, neboť „na tomto 

biologickém faktu se  zakládá  také  právní  uznání“  (Kiczková,  2006:  417-418).  I  to  je 

jedním z důvodů, proč se přísně střeží hranice mezi biologickou, slovy patriarchálního řádu 

pravou matkou,  a  mezi  nevlastní,  tedy adoptivní  matkou,  „ve  starších  pojmenováních 

macechou“,  která  nese zpravidla  negativní  konotace.  Zároveň Kiczková zdůrazňuje,  že 

biologické mateřství je diskriminací těch žen, které buď nemohou, anebo nechtějí mít děti 

(Kiczková, 2006: 418-419). 

U  Konrádovy matky Hedviky,  která  není  jeho biologickou matkou,  se  ovšem v 

knize  s  negativními vlastnostmi nesetkáme. A to ani tehdy, když se čtenáři  a čtenářky 

dozvídají,  že syna Konráda Kláře vlastně ukradla, jak to ostatně vnímá i  německá část 

rodiny. „'Vzali jste jí ho,' řekla Gertrude,“ (Katalpa, 2012: 401). Kupodivu ale o Hedvice 

nejsou v románu prakticky žádné zmínky, a pokud ano, nejsou to zmínky, které by jakkoli 

osvětlovaly vztah její a jejího manžela směrem ke Konrádovi, kromě toho, že se jedná o 

adoptivní rodiče. Lze tak usuzovat, pokud Konrád nemá potřebu o jejich vztahu jakkoli 

pochybovat či  si na něj stěžovat.  Biologická matka Klára má  s Konrádem jen a pouze 

konotace negativní, respektive nenávistné a opovrhující. Ty pramení ze zášti Konráda ke 

Kláře, který ji viní z toho, že ho jako malé dítě opustila a nestarala se o něj.  Ačkoli z 

Konrádovy vesměs pouze negativní promluvy směrem ke Kláře se zdá, jak silně lpí na 

biologickém pojetí mateřství, právě skrze jeho nezpochybňování, a tedy uznání Hedvičina 

mateřství dochází k dekonstrukci esenciálního chápání matek jako těch žen, které rodí děti 

(Kiczková, 2006: 419). 

Hranici  biologického  mateřství,  jak  píše  Kiczková,  překročila  Sara  Ruddick  se 

svým konceptem „maternal thinking“, český ekvivalent by zněl „mateřské myšlení“. Tato 

americká feministická filosofka se oprostila od mateřství coby biologické danosti žen a 

definovala koncept sociálního mateřství, kdy mateřství chápe jako práci a praxi. Zároveň 

ale podotýká, že tuto práci zpravidla vykonávají ženy, respektive častěji osoby, které mají 

ženská těla. Matkou ale nutně nemusí být osoba ženského pohlaví, nýbrž matkou se stává 
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ten či ta, jehož či jejíž náplní života se stane právě péče, blaho a zodpovědnost za dítě 

(Ruddick, 1989: 40–42).

Pokud Badinter uvažuje o ženě jako o trojrozměrné osobnosti, Ruddick ve své práci 

teoretizuje podobně. Ptá se totiž, jak matky coby osoby, jejichž život se vztahuje na život 

jejich  dětí,  smýšlí  o  okolním  světě,  jak  například  uvažují  o  politice  či  filosofických 

dilematech,  a  v  neposlední  řadě jak přemýšlí  o  vlastním já.  A to s  odkazem na to,  že 

zmíněné „maternal thinking“ je totiž signifikantní pro životy žen, je jejich součástí. Ostatně 

jako příklad uvádí Ruddick vlastní zkušenost. Jak dále píše, za dobu, kdy se starala o své 

děti,  bylo  těžké  překonat  předsudek,  že  jako  matka  může  vůbec  myslet  a  racionálně 

uvažovat, ačkoli měla doktorát z filosofie. Proces myšlení se totiž neslučoval se stavem 

„být matkou“ (Ruddick, 1991: 1-2). 

Například hlavní vypravěčka románu Němci se stává agentní ve chvíli, kdy začne 

uvažovat  o  německé části  rodiny.  Činí  tak  sama za  sebe,  navzdory ostatním členům a 

členkám rodiny, v tomto případě svým bratrům, až se nakonec rozhodne vydat za hranice. 

Nejenže se v románu stává hybatelkou děje, ale posouvá také hranice vlastní rodiny a toho, 

kdo ji vymezuje a kdo je či není označován za jeho členy či členky. Obecně nejsou ženy 

zobrazovány jako myslící osoby, tato reprezentace patří výhradně mužům. Reprezentace 

matek  je  reprezentace  jako  taková,  neboť  mateřství  je  chápáno  jako  ryze  femininní 

povinnost, a stejně tak i mateřská láska (Ruddick, 1991: 1). Ostatně toto pojetí, jak už bylo 

řečeno, převládá  také  v  románu  Němci.  S  dítětem,  respektive  s mateřstvím, bývá 

ztotožňována žena. Čtenáři a čtenářky mohou být diskurzivně nuceni pokládat matku Kláry 

Franzisku za sobeckou, neboť se starala o svůj vzhled a vlastní potřeby. Ale u otce Karla 

není jeho otcovská role nikterak pojednána, respektive nikoli tak, že by mu byl případný 

nezájem vyčítán. Konrád také pociťuje  veškerou vinu vůči biologické matce  Kláře, ale o 

biologickém otci  prakticky neuvažuje. Mateřství v genderově volném pojetí  se do jisté 

míry projevuje na hlavní vypravěčce a jejím manželovi, který se o dceru stará nejen když 

je hlavní vypravěčka v Německu, ale také v běžné každodennosti  dochází k přerozdělení 

povinností o dceru či domácnost.

Ruddick hovoří o mateřství jako o způsobu práce či praxi, kterou lze nadefinovat, 

ačkoli  jsou  matky individuálně  i  kulturně  odlišné.  O mateřství  hovoří  jako o  práci,  o 

schopnosti odpovídat na požadavky dětí, kterým je kvůli jejich zranitelnosti třeba zajistit 

ochranu. Zahrnuje do toho i výchovu a péči o děti, které se potřebují naučit chovat a jednat 

v  sociálních  skupinách,  pomoci  jim v  morálním vývoji,  a  matky,  píše  Ruddick,  musí 

vyčlenit sebe samy, aby todětem zajistily. Při přednesu své teorie hovoří o mateřství jako o 
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morální  a  vztahové  práci,  ve  které  je  odpověď  na  požadavky  dětí  rámována  nejen 

aktuálností, ale zároveň i očekávanou vášní, neboť podle ní není mateřská láska jen láskou 

v pozitivním slova smyslu,  nýbrž směsicí dalších emocí včetně zloby, frustrace či viny 

(Ruddick, 1991: 4-5).

Ruddick dochází k závěru, že matkou může být kdokoli, žena i muž.28 Dítě je ve 

vztahu mateřství k té osobě, která ho vychovává a stará se o něj. Mateřství podle ní není a 

nemůže  být  identitou,  nýbrž  se  jedná  o  práci  a  praxi,  kterou  může  vykonávat  matka 

jednotlivě, či ve spolupráci se svým okolím, stejně jako se může starat o jedno či více dětí 

současně. Už se nejedná o femininní záležitost, není žádný biologický předpoklad u žen 

pro to stát se matkou (Ruddick, 1991: 7). Počátek tohoto vztahu označuje Kiczková jako 

reakci na reálně existující dítě v konkrétním sociálním prostředí. Osoba, která mateřství 

vykonává,  musí  za  dítě  převzít  odpovědnost,  a  péče  o  něj  se  zároveň stane  důležitým 

aspektem jejího či jeho života (Kiczková, 1998: 40).

V této souvislosti  lze opět  připomenout tezi  Simone de Beauvoir,  jejíž  památná 

věta,  že  ženou  se  člověk  nerodí,  nýbrž  stává  (de  Beauvoir,  1961)  osvětlila,  jakým 

způsobem jsou jednotlivé kategorie konstruovány. Biologické pohlaví podle de Beauvoir 

ještě samo o sobě neznamená zásadní rozdíl mezi lidskými bytostmi, nýbrž je tento fakt 

označován a zvýznamňován jako odlišnost, a to výchovou a socializací daného jedince do 

konkrétní společnosti (de Beauvoir, 1961). Podobně jako se de Beauvoir ptá, co je to žena 

a zda je možné definovat ji jako esenci, lze toto pojetí aplikovat i na mateřství, respektive 

ptát  se,  zdali  je  možné definovat  matku či  otce  jako jednoznačnou entitu.  Pokud není 

dostačující biologická determinovanost pro odpověď na otázku, co je žena, nemůže být ani 

možnost fertility dostačující pro definici toho, čím rozumíme a chápeme matku. Kiczková 

upřesňuje, že „matkami se stáváme, až když na sebe převezmeme odpovědnost a pěstujeme 

tento zvláštní druh vztahu k dítěti a vykonáváme jistý druh práce“ (Kiczková, 2006: 421). 

Navíc teorie Ruddick negeneruje sexuální ani genderovou politiku a z ní plynoucí 

politické a filosofické konsekvence. Vztah mateřství totiž vyžaduje dvě separátní osoby a 

je systémem organizovaných aktivit, vyžadujících disciplínu, kdy tento rámec je genderově 

neutrální. Mateřství je starostí o druhého. Oproti tomu těhotenství je fyzickým stavem, kdy 

28 Zde je třeba podotknout, že autorka této diplomové práce si je vědoma, že i kategorie muž a žena jsou 
omezující. Proto tyto kategorie vnímá a pracuje s nimi jako se získanou kulturní identitou, která byla  
přiřazena „individuální identivě jednotlivých sociálních aktérů a aktérek“ (Lišková, 2008: 8). Genderovou 
identitu je nutné chápat  jako fluidní a nikoli  vázanou jen na biologii,  protože v takovém případě ho 
esencializujeme. Gender totiž „není vlastnictvím osob a nelze jej redukovat na pouhý atribut“, a zároveň  
nikterak  nevyplývá  z  pohlaví,  nýbrž  samo  pohlaví  „je  genderový  konstrukt,  který  spolu  s  dalším 
symbolickým uspořádáním společnosti utvrzuje a reprodukuje hierarchickou a binární dělbu lidí na muže 
a ženy“ (Lišková, 2008: 8).
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péče a starost o plod znamená péče a starost o sebe sama (Ruddick, 1991: 8). A právě proto 

se ty, které dítě porodí, nemusí nutně stát matkami, což potvrzuje například i Maříková. 

Fyzický stav těhotenství a následný porod totiž nemusí být předpoklady pro to, aby žena 

mohla  vykonávat  či  aby  dobře  vykonávala  mateřské  povinnosti  (Maříková,  2007).29 

Ostatně toto je jeden ze stěžejních momentů v románu Němci, neboť fakt, že Hedvika byla 

Konrádovi  dobrou  matkou (navzdory  tomu,  že  je  zde  vyjádření  „ukradla“  Kláře),  lze 

usuzovat paradoxně i z toho, že se o ní Konrád nezmiňuje. Možná je to z důvodu toho, že o 

výchově a péči z její strany nepochybuje, nemá k ní výhrady.

Patriarchální uspořádání ovšem konstruuje matku ve dvou vzájemně se vylučujících 

polohách:  jednak  je  to  obraz  idealizované  matky,  milující,  starostlivé  a  oddané  svým 

dětem.  Na  druhé  straně  jde  o  obraz  matky  a  zlé,  neschopné  a  odmítající  obětovat  se 

v zájmu svých dětí (Szapuová, 2006, 347). Tuto definici Klára Rissmannová nesplňuje jen 

částečně, neboť o syna Konráda bojovala a chtěla ho získat zpátky, avšak marně, v rámci 

hodnocení patriarchální společnosti to ale bylo zřejmě málo. Obraz ideální matky nabývá 

podoby spíše v hlavní vypravěčce.

3. 2. 2 Mateřství jako (ne)uznávaná (ne)práce

Ztotožňování žen s mateřstvím má navíc další důsledek. Mateřství odkazuje ženy 

do soukromé sféry, což jim brání v realizaci a profesionalizaci ve sféře veřejné, která je 

naopak  asociována jako mužská oblast (Kiczková, 2006: 419). Muži mají vyhraněné místo 

ve  sféře  veřejné,  kam  spadá  placená  práce  a  podnikání,  často  asociované  jako  tvrdé 

prostředí  boje  a  konkurence,  které  dokáže  ustát  nejčastěji  muž.  Naopak  pro  ženy  je 

vyhrazena sféra soukromá jako místo, kde se má starat o rodinu, domácnost, za což ovšem 

nepřichází odměna v podobě mzdy. Tento druh práce nejenže není honorovaný, není ani za 

práci  v  pravém  slova  smyslu  považován.  „Tím,  že  muž  je  jediným,  kdo  vydělává, 

prohlubuje se závislost ženy na muži. Kromě psychologické závislosti se vytváří nový druh 

závislosti ženy na muži, a to to závislost ekonomická“ (Maříková, 1999: 61). Obtíže, které 

žena v těhotenství zažívá, ji vykazují do domácnosti, zajistit přežití se tímto stává údělem 

muže (Kristeva, 2008: 115). V románu Němci lze toto striktní dělení spatřit na postavách 

Franzisky  a  Karla  Kolmannových,  rodičích  Kláry  Rissmannové,  biologické  matky 

Konráda. Kapitola situovaná do roku 1936 popisuje jejich manželství následovně: „Žili ve 

dvou oddělených světech, ona se starala o dům a zahradu, zatímco on trávil celý den v 
29 MAŘÍKOVÁ, Hana. „Rodičovská (je) pro oba rodiče!“. Sociologický webzin [online]. 2007, 2015-11-15, 

2007(11) [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.socioweb.cz/index.php?
disp=temata&shw=288&lst=116 
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kanceláři, domů se vracel po půlnoci a tichými kroky děsil kuchařku, která mu nechávala 

jídlo v hliníkové krabici zabalené v utěrkách,“ (Katalpa, 2012: 97).

Mateřství ve smyslu instituce má proto sloužit jako další z nástrojů pro upevnění 

moci  mužů nad ženami,  lépe řečeno má zabezpečit  mužskou kontrolu nad reprodukční 

schopností žen. Fertilita, schopnost žen rodit děti, musí být zkrocena a ovládána v područí 

mužů, kteří  tuto schopnost nemají.  Szapuová zdůrazňuje důležitou skutečnost:  instituce 

mateřství pracuje i s jazykem a prožíváním, patriarchální ideologie mateřství proto přímo 

deformuje i zkušenost žen, když jim říká, že se musí stát biologickými matkami, aby se 

stali plnohodnotnými ženami (Szapuová, 2006: 345-346).

Postava Gertrude v Němcích proto není plnohodnotnou ženou v tom smyslu, jak ji 

patriarchální společnost konstruuje. S ohledem na její lesbickou orientaci  zde neexistuje 

očekávání, že by dítě porodila, ale také že by ho vůbec mohla vychovávat a pečovat o něj, 

tedy  stát  se  rodičkou,  neboť  údajnou  přirozeností  homosexuálních  párů  není  dle 

všeobecného přesvědčení úděl rozmnožování (Rich, 1995: 22). Od ženy se očekává, že se 

dětem zcela  oddá  a  že  v  tomto  postoji  najde  jediné  a  výlučné  naplnění  svého  života 

(Szapuová, 2006: 346). I tomuto se tradiční optikou Klára zpronevěřila, jelikož opustila 

svého syna. Na druhou stranu se starala o své další děti z německé části rodiny, ačkoli 

kvůli absentujícímu popisu v knize není možné rozklíčovat jak. Toto – nejen u postavy 

Kláry – výrazně deformuje způsoby, kterými ji čtenáři a čtenářky hodnotí. Román Němci 

totiž  o leckterých momentech mlčí,  u některých se naopak pohybuje v povrchní rovině. 

Čtenářům a čtenářkám předestírá v podstatě pokřivený obraz, který ale ani nelze napravit, 

jelikož Klára v době, kdy se jí hlavní vypravěčka vydá hledat, trpí Alzheimerem. 

 Otázkou je, jak by byla coby matka hodnocena hlavní vypravěčka. Ta péči o svou 

dceru Dorotku dle všeho zastává řádně a bere ji s sebou i na dlouhou cestu do Německa,  

když se hlavní hrdinka rozhodne najít otcovu biologickou rodinu. Zároveň ale už krátce po 

porodu,  přesněji  sedm měsíců,  nastoupila  do práce  na částečný úvazek,  což jí  v tomto 

směru  dělá  emancipovanou,  lze  to  ovšem tradiční  optikou  interpretovat  také  jako  tzv. 

„krkavčí  mateřství“,  kdy  se  hlavní  vypravěčka  rozhodla  realizovat  a  dceru  ponechat 

samotnou. Zdali platí první či druhá varianta, román  Němci neodhaluje ani to, zdali do 

práce  odešla  z  důvodu  nutnosti  zajistit  pro  rodinu  příjem.  S  ohledem  na  poměrně 

rovnostářské  soužití  hlavní  vypravěčky  a  jejího  manžela  Petera  se  nicméně  jako 

pravděpodobnější  jeví  varianta  emancipace,  kterou  Kristeva  popisuje  jako  výzvy 

k přerozdělení rodinných povinností, které si žena může nárokovat s rozvojem techniky, 

antikoncepce, a která umožnila ženám rozhodovat o svém mateřství. Také v rámci rozvoje 
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demokratické morálky došlo ke změně v postoji k povinnostem o domácnost (Kristeva, 

2008: 115).

3. 3 Koncept otcovství

Pro  potřeby  analýzy reprezentací  rodičovství  v  románu Němci je  nutné  vedle 

konceptu mateřství též  teoreticky ukotvit koncept otcovství. Ostatně sama Rich definuje 

patriarchát jako „vládu otců“, otcovství je pro ni nejen v západní společnosti patriarchální 

(Rich,  1997:  57).  O  rozdělování  společenské  sféry  na  mužskou  či  ženskou  hovoří  v 

souvislosti s ideologií založenou na společnosti, která je rozdělená na základě pohlaví a 

jemu přisuzovaných vlastností. Takové uspořádání chápe Rich jako politický systém (Rich, 

1997: 57).  Společnost  organizovanou na základě genderových vztahů označuje Connell 

jako  genderový  řád,  který  definuje  jako  „historicky  konstruovaný  vzorec  mocenských 

vztahů mezi muži a ženami a definice ženství a mužství“ (Connell, 1987: 99; citováno in 

Vodochodský,  2007:  9).  Mocenské  rozvrstvení  mezi  pohlavími  zasahuje  v  tradiční 

společnosti až do intimních vztahů, jakým je například manželství. Jak už bylo zmíněno 

výše, znatelně se moc projevuje ve vztahu Franzisky a Karla Kolmannových, rodičů Kláry. 

Franzisce se protivil manželský pohlavní styk, neboť u něj nezažívala rozkoš a její manžel 

se o to, zdali si manželský intimní život užívá také jeho žena, nezajímal, což by odpovídalo 

tehdejší době. Svou ženu chápal jako tu, která mu má zajistit uvolnění a blaho, když se 

vrátil  z  těžkého  prostředí  veřejné  sféry.  Pokud  Franziska  disponovala  nějakou  mocí, 

jednalo  se  o  moc  pouze  zdánlivou,  která  byla  navíc  ohraničena  soukromým životem, 

například když rozhodovala o služebnictvu či o tom, co bude k obědu (Katalpa, 2012: 96).

Stejně jako v předchozí části u mateřství je také otcovství v této diplomové práci 

pojímáno z konstruktivistické perspektivy. Esencialistický přístup připisuje otci v životě 

dítěte a zároveň obecně otcovství ve společnosti „jedinečný význam“, který vychází ze 

zdůrazňování „biologické diference mezi otcem a matkou, ze kterých jsou automaticky 

odvozovány esenciální rozdíly v rodičovském chování mužů a žen“ (Maříková, 2009: 91). 

Biologizující princip otcovství staví mateřství jako protikladný a komplementární koncept 

zároveň, proto jsou otcům a matkám coby rodičům a rodičkám přisuzovány odlišné role 

(Maříková,  2009: 91). Omezující  vlastnost biologického pojetí  a fakt,  že s ohledem na 

rozmanitost  společnosti  nemusí vyhovovat všem členům a členkám, ilustruje v románu 

manželský vztah hlavní vypravěčky a jejího manžela Petera. Nejenže se oba dva dělí o 

domácí  práce  jako  úklid  či  vaření,  hlavní  vypravěčka  i  Peter  jsou  také  stejnou mírou 

pečující osobou ve vztahu k dceři Dorotce. 
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Otcovství a mateřství není pojímáno jako „fixní a statické role, které jedinci 'mají'“. 

Naopak se jedná o „relační procesy, kde maskulinity a feminity, stejně tak jako otcovství a 

mateřství  jsou  neustále  re-konstruovány  lidmi  samými  během  jejich  každodenních 

interakcí  probíhajících  v  kontextu  proměňujících  se  genderových  vztahů“  (Maříková, 

2009:  91).  Pokud  matkou  chápeme  osobu,  která  vykonává  mateřskou  péči a  podle 

Kiczkové či Ruddick proto nezáleží na jejím pohlaví (Ruddick, 1989: 40-42; Kiczková, 

1998: 40), lze za tuto matku do jisté míry označit také manžela hlavní vypravěčky Petera. 

Zejména se  mu tostává ve chvíli,  kdy se hlavní vypravěčka musí vydat na pohřeb otce 

Konráda do Čech a celodenní starost a péče o dceru Dorotku zůstává na něm (více viz 

níže).

 Otcovství  je  spjato  s  maskulinitou  a  Wagnerová  k  tomu  dodává,  že  „se  z 

mocenského postavení otců celková dominance mužů v dalších životních oblastech vyvíjí 

a odvozuje“. Dokládá to tím, že „nejenom dcery, ale i synové jsou v patriarchátu podrobeni 

vůli otce nebo rodových představených“ (Wagnerová, 1995: 78). Na propojení otcovství a 

maskulinit kladou důraz kritická mužská studia, která hovoří o pojítku mezi „otcovstvím a 

sociální produkcí a reprodukcí mužů, maskulinit a mužské praxe“, jelikož „identita otce 

neexistuje izolovaně od identity muže“ (Maříková, 2009: 92). Zejména však zdůrazňují, že 

maskulinity jsou „různé konfigurace praxe“ a „znamenají pak různé 'skutečnosti' pro různé 

jedince  v  různých  časech“  (Kimmel,  1994:  120;  citováno  v  Maříková,  2009:  92). 

Mimochodem tento argument dobře ilustrují muži-otcové v románu Němci, jakkoli některé 

formy otcovství nejsou dobře popsané. Například Karl Kolmann, otec Kláry, byl továrník a 

autorita jeho pracovního místa se promítala i do domácí sféry. Otec Konrád, jehož stěžejní 

otcovství  se  většinu  času  odehrávalo  v  socialismu  (jak  uvádím v  podkapitole  4.  4.  1 

Socialistický otec Konrád), do jisté míry představoval zlomené mužství (Wagnerová, 1995: 

80-81) a otce, jehož péče o děti spíše spočívala v tom, že si s nimi hrál, zatímco veškerá 

zodpovědnost zůstávala stále na matce. Zlomeným mužem mohl být Konrád kvůli tomu, že 

se nemohl tolik realizovat ve veřejné sféře, jak tradiční společnost u mužů předpokládala. 

U Petera, manžela hlavní vypravěčky a otce jejich dcery Dorotky, lze naopak spatřit posun 

v praktikování otcovství. Peter je otcem pečujícím, starostlivým, přičemž kromě péče o 

dítě se věnuje také domácnosti.

Podle  Connella  nemůže  maskulinita  existovat  bez  femininity. Doslova  píše,  že 

„kultura,  která  nezachází  s  muži  a  ženami jako nositeli  polarizovaných charakterových 

vlastností,  alespoň ne v principu,  nemá koncept maskulinity v moderním slova smyslu 
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euro-americké kultury“ (Connell,  2005: 68). Maskulinita30 představuje specifický projev 

dělání genderu a vyrůstá pouze v „systému genderových vztahů“, čímž se Connell snaží 

vyvarovat  svazující  definice maskulinity  jako  „typu  charakteru,  průměrného  chování, 

normy“. Maskulinita se podle něj projevuje tehdy, když muži a ženy zaujímají své místo v 

rámci  genderu  (Connell,  2005:  71).  Podobně  o  maskulinitě,  respektive  maskulinitách 

smýšlí i Maříková. V konstruktivistické perspektivě představují maskulinity „neustále se 

měnící sbírky významů, které muži konstruují ve vztazích k sobě samým, ke světu a k 

jiným lidem“ (Maříková, 2009: 92).

Pro pluralitní koncept maskulinit a obhajobu argumentu, že také mezi skupinami 

mužů existují mocenské struktury, přichází Connell s pojmem hegemonická maskulinita, 

která je pro něj „aktuálně přijímanou strategií“. Pokud totiž dojde ke změně nastavených 

podmínek patriarchálního uspořádání, dojde podle Connella také k narušení nastavení pro 

„dominanci konkrétní maskulinity“. To znamená, že může dojít k ustanovení jiné, nové 

hegemonie,  například  hegemonického  postavení  skupiny  žen  nad  muži.  Představeným 

konceptem rozumí „sestavu genderových praktik“, které ztělesňují a legitimují patriarchát 

jako dominantní pozici mužů a podřízenosti žen (Connell, 2005: 77). 

Důležité v jeho pojetí  však je i  to, že i  mezi muži existují vztahy dominance a 

subordinace. Na příkladu uvádí, že nejdominantnější formou je heterosexuální maskulinita 

a tou podřízenou k ní je homosexuální muž. Zde ovšem, píše Connell, by bylo omezující 

hovořit pouze o stigmatizaci homosexuality, ale takové pojímání a strukturování maskulinit 

zapříčiňuje „podřízenost gayů heterosexuálním mužům“, protože gay orientace je optikou 

hegemonické maskulinity „podobná femininitě“ (Connell, 2005: 78), a tudíž v kontrastu s 

„pravou a tvrdou“ maskulinitou, jak ji definuje tradiční společnost. Koncept hegemonické 

maskulinity představuje Connell právě z toho důvodu, že normativní rámec maskulinity 

nenaplňují všichni muži.Dokonce tvrdí, že těch, kteří hegemonický vzorec naplňují, může 

být  málo  (Connell,  2005:  79).  Jinými  slovy –  hegemonické  mužstvý  je  „určitý  ideál, 

kterému ve  skutečnosti  dostojí  pouze  zlomek  reálných  mužů  nebo  je  to  zcela  fiktivní 

obraz“, tedy reprezentuje takový vzor, se kterým je třeba se identifikovat (Vodochodský, 

2007: 27; 22). Do kontrastu dává Vodochodský obraz dominantního mužství, které definuje 

jako „majoritní, průměrné, ve společnosti převládající“ (Vodochodský, 2007: 27). I přes 

popsané mocenské rozdíly v rámci maskulinity však Wagnerová připomíná, že „i na toho 

nejchudšího  a  nejnevýznamějšího  muže  ještě  stále  dopadá  zář  mužské  dominance“ 
30 O  maskulinitách  a  femininitách  hovoří  například  i  Nancy Chodorow ve  své  knize  Reproduction  of  

Mothering (Chodorow,  1978).  Odmítá,  že  by  maskulinity  a  femininity  existovaly  mimo  kulturní  či 
diskursivní rámec, tedy samy od sebe.
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(Wagnerová, 1995: 78).

3. 3. 1 Proměny otcovství v čase

S  vědomím  teze  Maříkové  lze  otcovství,  stejně  jako  výše  uvedené  mateřství 

nadefinovat  jako takový vztah  s  dítětem,  kdy péče  o  něj  je  významnou a  pravidelnou 

součástí života pečující osoby. Proces péče o dítě je realizován „prostřednictvím zejména 

takových  aktivit,  jakými  je  láska,  péče  a  výchova,  kdy  rodič  dítě  chrání,  rozvíjí  a 

vychovává. Pečovat, starat se o dítě znamená v prvé řadě převzetí odpovědnosti za to, jak 

se dítěti daří, jak prospívá“, a právě proto může být rodičem kdokoli, „pohlaví pečující 

osoby není v uvedeném smyslu určující“ (Maříková, 2007).31 Otec je ale v tradičním pojetí 

definován jako rodič mužského pohlaví, kdy stejně jako u matky dochází k diferenci mezi 

otcem  biologickým,  tedy  tím,  kdo  dítě  zplodil,  a  otcem  sociálním,  který  se  o  dítě 

dlouhodobě stará a vychovává jej. 

Bakalář ovšem nabízí ještě jednu možnou variantu otcovství, a to otcovství právní. 

To se týká otce, kterému dle zákona přináleží rodičovská odpovědnost a zahrnuje práva a 

povinnosti  spojená s dítětem (Bakalář,  2002: 190). Právní otcovství stran Konráda měl 

podle  rodného  listu  Jaroslav  Mahler,  ačkoli   s  ním nebyl  biologicky  příbuzný.  Jeho 

rodičovská odpovědnost k synovi vznikla z přání jeho ženy Hedviky mít dítě, a zároveň na 

základě zfalšovaného rodného listu. České právo chápe otcovství v Zákoně o rodině tak, že 

pokud se dítě narodí v době od uzavření manželství do třístého dne po jeho zániku, je 

otcem manžel matky. Pokud se žena stihne vdát dříve, než uplyne tato lhůta, za otce dítěte 

se považuje její nový manžel. Jinak je obecně otcem muž, u kterého je otcovství vyjádřeno 

souhlasem obou rodičů na matričním úřadu či soudu.32 Je zde znát odlišný princip určování 

biologické příbuznosti, než je tomu u žen. Za matku je nejčastěji považována ta žena, která 

dítě fyzicky porodila, tedy po oplodnění v ní plod přibližně devět měsíců rostl, až došlo k 

samotnému porodu dítěte.  Mateřství,  na  rozdíl  od  otcovství,  se  definuje  s  ohledem na 

„schopnost žen otěhotnět a porodit dítě“ (Kiczková, 2006: 417). Nicméně Jaroslavův vztah 

otcovství  ke Konrádovi  vznikl  zcela  jinak,  a  to  tehdy,  když syna spolu se svou ženou 

nevrátil biologické matce Kláře, a poté se na matričním úřadu prohlásili za jeho rodiče.

Roli  otce  ovšem tradiční  společnost  často  chápe  odlišně  od  role  matky,  a  to  s 

ohledem na  princip  paternalismu.  Bakalář  navíc  připomíná že  také  Velký sociologický 

31 MAŘÍKOVÁ, Hana. Rodičovská (je) pro oba rodiče!.  Sociologický webzin [online]. 2007, 2015-11-15, 
2007(11)  [cit.  2015-11-15].  Dostupné  z:  http://www.socioweb.cz/index.php?
disp=temata&shw=288&lst=116 

32 Zákon o rodině. Hlava III, § 51-52. Občanský zákoník. 2012. 
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slovník přiřazuje k otcovství  atributy jako dominance,  moc či  autorita  (Bakalář,  2002: 

190).  Jak už bylo zmíněno výše, právě Konrádova autorita v rodině mohla způsobit, že 

jeho  synové  převzali  způsob,  jakým  se  stavěl  k  biologické  matce  Kláře.  Ať  si  to 

uvědomovali, či nikoli, postoj Konráda ke Kláře částečně přijali. Například syn Martin se 

už v deseti letech rozhodl, že nebude jíst čokoládu, kterou posílala babička Rissmannová. 

„Uchoval si víru v to, co mu otec řekl, až do dospělosti. (…) Martin se nikdy nepokusil  

svůj názor korigovat, a když mu bylo deset let,  přestal si dokonce nárokovat čokoládu, 

kterou  nám německá  babičky posílala,“  (Katalpa,  2012:  26).  Ačkoli  si  hlavní  hrdinka 

později uvědomovala, jak moc byla ovlivňována hořkostí otce Konráda, na základě které si 

vytvořila mínění o babičce Kláře, v dětství ji rozhodnutí bratra Martina potěšilo, neboť na 

zbylé  sourozence  zůstalo  více  čokolád  a  sladkostí,  které  si  mohou  rozdělit.  Přitom 

Konrádova autorita nemusela nutně vycházet z jeho charakteru, neboť svými hysterickými 

náladami často popíral tradiční představu mužnosti, ale z prostého faktu, že je muž, a jako 

takovému mu byla dominance připisována, ačkoli mu nemusela být zcela vlastní a on se v 

této roli, tedy v možnosti býti tvrdý a autoritativní, ani nemusel cítit konformně. 

Nicméně slovy Giddense se samotné otcovství coby skořápková instituce dočkala v 

průběhu doby různého obsahu. Role otce v rodině byla v tradiční společnosti zpravidla 

chápána spíše jako vůdčí a rozhodující. Existuje hned několik mýtů, které prezentují otce 

jako necitlivé a ty, kteří se nestarají. K transformaci moderního otcovství došlo přibližně v 

období  mezi  dvěma  světovými  válkami  (Šmejkalová,  2008:  12-14).  Tehdy  se  téma 

otcovství dostává do širšího společenského povědomí, stává se tématem samo o sobě a 

ozývají se hlasy, že i muž coby otec by se měl do výchovy a péče o děti více zapojovat.  

Tradiční otec byl, jak píše Maříková, „otcem v zastoupení“, protože „jeho rodičovství bylo 

ve značné míře zprostředkováno matkou“ (Maříková, 2009: 90). 

Ve 20. století se role otce stává nejasnou, a to mimo jiné kvůli atomizaci rodiny. 

Muž byl postupně „zbaven své autority a značné části pravomoci v rodině“ a je „odsouván 

do pozadí nejen v ideologické rovině, ale i v každodenní realitě“ (Maříková, 2004: 45). 

Maříková  hovoří  o  takzvaných  zmizelých  otcích,  kteří  se  z  modelu  rodiny  ztratili  v 

důsledku  rozvodů.  Další  nepřítomní  otcové  jsou  z  rodiny  vyloučeni  kvůli  svému 

pracovnímu vytížení,  ty  autorka  nazývá  nepřítomnými  otci,  ačkoli  „formálně  v  rodině 

figurují“ (Maříková, 2004: 45). Tento typ otcovství značí, že muž „preferuje výkon placené 

práce před vztahem k dítěti a ostatním blízkým lidem. Vztah otce k dítěti je zde budovaný 

na autoritě spíše než na lásce (Maříková, Křížková, Vohlídalová, 2012: 57).

K proměně toho, jak společnost vnímá a praktikuje otcovství, došlo i v současné 
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době,  kdy  se  „institucionální  a  autoritářské  otcovství  stává  otcovstvím  vztahovým  a 

dobrovolným“, neboť být otcem je „akt vůle“ (Maříková, 2009: 90). Moderní společnost u 

takzvaného nového otce předpokládá „citovou blízkost a přítomnost otce společně s jeho 

zapojením do péče o dítě, případně o domácnost“, čímž se výrazným způsobem přibližuje 

k mateřství. Obsahuje totiž „nutnost fyzické blízkosti a péče, důvěrného citového vztahu a 

osobní  přítomnosti“  (Maříková,  2009:  90).  V románu  Němci roli  pečujícího otce svým 

způsobem zosobňuje Peter, manžel hlavní vypravěčky. V době, kdy je hlavní vypravěčka v 

Praze na pohřbu otce Konráda, se o dceru stará řádně. Z myšlenek hlavní vypravěčky lze 

vyčíst, že jí sice Dorotka chybí, ale nestrachuje se o to, že by její muž Peter povinnost o 

dítě a domácnost nezvládl. Ostatně pokud jde o povinnosti a úkoly v domácnosti – když 

vaří večeři a myje nádobí (Katalpa, 2012: 49)  – jeví se jejich vztah z popisu knihy spíše 

jako rovnocenný. Také moment v úvodu knihy ilustruje, že se o chod domácnosti starají 

víceméně stejným dílem. „Mazlím se s ní (s dcerou Dorotkou), dokud mě Peter nezavolá k 

obědu,“  (Katalpa,  2012:  24). Na  jednoznačné  určení  Petera  jako  otce  ovšem  kniha 

neposkytuje  dostatek  situací.  Nicméně  i  kdyby  byl  sekundárním otcem,  ilustruje  jeho 

otcovství  posun  v  tom,  jaký  obsah  tento  fenomén  v  průběhu  let  měl:  jiné  otcovství 

představoval Karl, jiné Konrád a odlišné zase Peter.

V paradigmatu této diplomové práce je stěžejní, že koncept nového otcovství „se 

chápe jako kulturně konstruovaný a sociální  fenomén,  definovaný skrze vztahy péče a 

starosti  o dítě,  stejně jako skrze partnerský vztah k ženě,  jehož vyústěním by měl  být 

vyvážený  –  participativní  model  péče  i  neplacené  práce“  (Maříková,  Křížková, 

Vohlídalová, 2012: 56), přičemž i této definici odpovídá vztah hlavní vypravěčky a jejího 

manžela Petera (více viz analýza níže). Nový otec (Maříková, 2009: 90) pociťuje často 

„odpor k tradiční mužské kultuře. Většina z nich o sobě říká, že jim nevyhovuje model z 

jejich dětství a za žádnou cenu nechtějí  opakovat chování vlastního otce,  hodnoceného 

slovy 'chladný a odměřený'“, čímž se snaží napravit vlastní dětství, a proto také „žijí se 

ženami, které netouží být matkami na plný úvazek“ (Badinter, 2005: 161).

I přes výrazný posun v chápání otcovství a nárůst takzvaných pečujících otců je 

však stále patrné, že „podíl otců na péči o dítě, stejně tak jako na domácích pracích je stále 

výrazně nižší než podíl matek“ (Maříková, Křížková, Vohlídalová, 2012: 59). Obecně je 

však patrný nízký počet pečujících mužů-otců, tedy těch na rodičovské dovolené. Tento 

stav přitom nemusí nutně znamenat, že muži nechtějí být doma s dítětem či že toto právo 

nemají  přiznané,  respektive  že  jim  to  nedovolují  ženy  (Maříková,  2007).33 Dalším 

33 MAŘÍKOVÁ, Hana. Rodičovská (je) pro oba rodiče!. Sociologický webzin [online]. 2007, 2015-11-15, 
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stěžejním  faktorem  je  i  skutečnost,  že  muži  mají  zpravidla  vyšší  příjmy  než  ženy 

(Maříková,  1999:  61).  Stále  převažují  heterosexuální  rodiny,  kde  „na  matce  spočívá 

odpovědnost  za  většinu  aktivit  spojených  s  rodičovstvím“,  a  angažovanost  otce  se 

projevuje způsobem, že „jedná po boku matky, společně s ní nebo místo ní, pokud ona 

zrovna není k dispozici“ (Maříková, Křížková, Vohlídalová, 2012: 59). Tuto definici, jak 

bylo uvedeno výše, částečně naplňuje Peter.

Také  vyčleněním  péče  o  děti  jako  ryze  mateřské  záležitosti,  kterou  podporuje 

patriarchální řád, mají muži volné ruce k tomu, aby se věnovali jiným, v tradičním chápání 

lukrativnějším či podnětnějším věcem než je starost o děti (Šmejkalová, 2008: 15). Pro 

muže totiž není pečovatelství „stále ještě plně akceptovatelné, neboť pečovatelská práce ve 

společnostech  našeho  kulturního  okruhu  je  genderovaná  jako  'femininní',  což  mužům 

ztěžuje  přístup  k  jejímu  výkonu“  (Přidalová,  2006;  citováno  v  Maříková,  Křížková, 

Vohlídalová, 2012: 59).

Rodičovská  dovolená  je  obecně považována za  rušivý element  pro status  muže 

coby „tvrdého“ jedince, který obstojí v tuhém konkurenční prostředí veřejné sféry, a právě 

starost  a  péče  o  dítě  může  snížit  význam  jeho  maskulinity,  mohl  by  být  společností 

označován za „zženštilého“. Diskurs dichotomií měkký versus tvrdý, přímý versus úhybný 

či zásadový versus ústupný lze vysledovat například v průběhu druhé světové války, kdy 

později  dochází  k  vyhrocení  a  upevnění  kultu  maskulinní  tvrdosti  a  chlapáctví 

(Šmejkalová,  2008:  18).  Přestože  ve  20.  století  dochází  postupně  k  proměňování 

genderového řádu a obecně změnám ve společnosti, ačkoli ženy vstupují do mužské, tedy 

veřejné sféry stále více, opačně o podobném trendu zatím hovořit nelze. 

Podle  Matonohy  mají  muži  ze  vstupu  do  společností  kódovaných  oblastí  jako 

tradičně ženské obavy. Podle jeho názoru to potvrzuje, že ve středu genderového řádu stojí 

muž coby svrchovaná a  autonomní  osoba,  jehož  nadřazená  pozice  nesmí  být  narušena 

(Matonoha, 2008: 150). Pokud muži do sféry pečovatelské pronikají pomalu,  ani tehdy 

není  jejich  úloha  stěžejní,  nýbrž  Matonoha  je  nazývá  baviči,  kteří  dětem  vymýšlejí 

dobrodružství či s nimi plánují výlety. Ještě příznačnější pojmenování pro otcovu pozici v 

rodině poté značí slovo pomocník. Stále totiž není péčí a starostí o děti vytížen tolik jako 

žena-matka (Matonoha, 2008: 150). Bavičem je například otec Konrád, který se dětem 

věnuje ve volném čase v rámci jejich oblíbených činností (jak ukazuji v podkapitola 4. 3. 1 

Socialistický otec Konrád). 

2007(11) [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.socioweb.cz/index.php?
disp=temata&shw=288&lst=116 

46



Aby už více nedocházelo k tomu, že mateřství a otcovství, potažmo maskulinita a 

femininita budou definovány jako „vzájemně se vylučující“, tedy že rodičovská péče o děti 

je výhradně ženská, zatímco aktivity mimo rodinu jsou doménou mužů, připomíná Barša 

teorii  Chodorow,  a  to  „rovnost  ve  sdílení  rodičovství“  (Barša,  2002:  130-133).  Podle 

Chodorow  dochází  k  „reprodukci  mateřství,  to  jest  k  reprodukci  ženy  v  podobě 

sebeobětující  se matky rezignující  na svou vlastní autonomii  a subjektivitu – dalšími a 

dalšími generacemi“ (Barša, 2002: 131). Připomíná, že dívka  konstruuje svůj vztah k sobě 

na základě identifikace s matkou, zatímco chlapec, kvůli nepřítomnosti otce, se definuje 

negativně, tedy jako to, co matka není. Pokud bude rodina fungovat tak, že se „žena bude 

rovnoměrně dělit v péči o dítě s manželem“, pak se chlapec bude moci „identifikovat s 

mužstvím svého přítomného otce a jeho rodová identita tedy nebude již muset být založena 

negativně – nebude tedy také implikovat  nepřátelství  a  agresivitu  vůči  ženám“ (Barša, 

2002: 133). Podle Oakley nemohou být sociální role pevně dané a přirozené mimo jiné 

také  proto,  že  se  více  či  méně  liší  v  rámci  každé  kultury  nebo  společnosti.  Autorka 

argumentuje,  že  „biologická  nutnost  se  zdá  spíše  mytická  než  skutečná“,  a  že  metody 

přidělování rolí podle pohlaví „zvolna ztrácejí alespoň zčásti svou přijatelnost“ (Oakley, 

2000:  102).34 Argumentačně  se  Oakley  potkává  s  Ruddick,  neboť  též  tvrdí,  že  dítě 

potřebuje  od  narození  zejména  fyzické  bezpečí  a  osobu,  která  o  něj  bude  pečovat  a 

vychovávat ho. Tato osoba ovšem, píše, nemusí být s dítětem biologicky příbuzná (Oakley, 

2000: 100-102).35

3. 3. 2 Otcovství v socialismu

S ohledem na to, že Konrádovo otcovství se převážnou, respektive stěžejní část, 

kdy jsou jeho děti malé a potřebují péči, odehrává v období socialismu v Československu, 

věnuje  se  tato  podkapitola  krátce  ještě  otcům  a  genderovým  vztahům  v  socialismu. 

Wagnerová  totiž  připomíná,  že  ačkoli  „o  nadřazeném postavení  mužů  nad  ženami  ve 

většině známých společností v minulosti i přítomnosti jistě nemůže být pochyb“, používat 
34 Kromě  adorace  mateřství  spojeného  výhradně  se  ženou  Oakley  také  zdůrazňuje,  že  „indistruální 

společnost bagatelizuje úlohu otce“, a stejně jako „může mateřství omezovat sociální a ekonomické role 
žen, ale zrovna tak může otcovství omezovat role mužů“ (Oakley, 2000: 103).

35 Východisko z adorace mateřství a lpění na jeho vazbách jako na biologicky vázaných, vidí Badinter v 
konci patriarchátu, který ztělesňuje autoritu, odstup a málo pozornosti. Hovoří o začátku úplně nového 
otcovství, kdy se z nezájmu otce o děti přesuneme k rovnostářštějšímu uspořádání (Badinter, 2005: 160).  
Mateřské chování muže či ženy k dětem podle Badinter spíše závisí na jejich vlastním dětství, nikoli na 
fyziologii (Badinter, 2005: 167). Také Badinter ovšem zmiňuje důležitost identifikace, ovšem v jiném 
smyslu než tradiční teorie Corneaua či Zoji. Spíše než okoukávání mužství jde totiž o vztahovost mezi 
otcem a synem, respektive o pocit důvěrnosti a vřelosti. Slibuje si od toho, že syn bude následně spíše  
androgynní  bytostí,  na  rozdíl  od  jeho  otce,  který  se  vyznačoval  tradičním  autoritářským  mužstvím 
(Badinter, 2005: 169).
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jako základní kritérium patriarchát ve smyslu jakéhosi „řádu nad řády“ je „pro posuzování 

určité společnosti příliš všeobecné a málo diferencované“ (Wagnerová, 1995: 78). Podle ní 

má patriarchát ideologický charakter,  nicméně nesmíme opomínat „specifické konkrétní 

formy mužské dominance“, které se v období předindustriální, industriální, kapitalistické a 

socialistické  společnosti  lišily,  a  není  možné  je  vysvětlit  pouze  pojmem  patriarchát 

(Wagnerová, 1995: 78).

Na mužskou moc a dominanci měla podstatný vliv socialistická transformace a s ní 

spojené  znárodňování.  Například  kvůli  tomu,  že  „přestala  existovat  nebo  ztratila  svůj 

význam řada povolání (obchod, podnikání, svobodná povolání), jež byly dosud tradičními 

doménami mužské seberealizace“,36 a tímto zespolečenštěním „nebyla zlomena jen moc 

kapitalistů,  ale i  podstatně omezena moc mužů“. To  změnilo vzory mužského chování, 

které  „ztratily podstatnou část  svého významu“ a už neplatily absolutně jako „závazná 

kritéria lidského jednání a chování vůbec“. Do jisté míry se „hospodářská nerovnost mezi 

muži  a ženami vyrovnala“ (Wagnerová,  1995:  80-81).37 V návaznosti  na to se výrazně 

proměnilo genderové uspořádání společnosti, a to i z toho důvodu, že nerovnosti vázané na 

gender se staly druhotné, neboť v té době má „pozice občana navrch nad pozicí muže či 

ženy“ (Vodochodský, 2007: 11). Neznamená to však, že by nerovnosti mezi muži a ženami 

zmizely zcela.  Šlo o to,  že utlačovatel  byl  pro muže a  ženy společný,  a to „v podobě 

stranického aparátu, který omezoval a reglementoval jejich život“. Ten nejprve „postihoval 

člověka  jako  občana,  teprve  v  dalších  pořadích  jako  člověka-muže  a  člověka-ženu“ 

(Wagnerová, 1995: 82). Nicméně i přesto se rodina v socialistickém uspořádání společnosti 

držela spíše tradiční genderové dělby práce, „v nichž naprostou většinu povinností a úkolů 

i nadále zastávaly ženy“ (Vodochodský, 2007: 13).38 Po roce 1963 se objevuje takzvané 

36 Výrazná dominance mužů, respektive „nesmírně silné patriarchální a autoritativní struktury a hierarchie“ 
se objevovaly v komunistické straně. Pozici funkcionářů v nich zastávali zpravidla muži, strana „po celou  
dobu existence socialismu“ zůstala ženám nepřístupná, ačkoli Wagnerová připomíná, že je otázkou, zdali 
ty se vůbec v komunistické straně chtěly angažovat (Wagnerová, 1995: 81).

37 Barbara Havelková rozebírá jednotlivé tendence v rámci genderových vztahů před rokem 1989. Před 
rokem 1948 docházelo k „postupným formálním zrovnoprávňováním a zvyšováním ochrany v pracovních 
vztazích“ s ohledem k ženám. Po uchopení moci komunisty tento trend pokračoval s odkazem na 
těhotenství a mateřství žen. Později byla snaha zapojit ženy do „veřejné sféry práce, vzdělání a politiky“ 
(Havelková, 2015: 48).

38 Snahu o rovnostářeskou společnost, emancipaci žen a využití jejich pracovního potenciálu, kdy toto vše 
se jeví jako „nesmírně nákladné, prakticky neproveditelné a veřejnosti nepříliš vítané“ (Vodochodský, 
2007: 15), poté střídá výrazná změna ve veřejné a soukromé sféře. Od druhé poloviny 60. let, v období 
normalizace dochází k podpoře žen-matek. Vodochodský doslova píše, že „dříve prestižní veřejná sféra 
zaměstnání,  politické  a  občanské  angažovanosti,  která  bývala  hlavní  doménou  mužů,  se  náhle  stala 
nezajímavou,  nepříjemnou  a  mnohdy i  nebezpečnou“  a  naopak  ze  soukromé sféry  se  stává  „hlavní 
útočiště před nástrahami okolního světa“ (Vodochodský, 2007: 16). Veřejná sféra se „prakticky kryje se 
sférou pracovní“ a pracovní kariéra ztrácí postupem času svou prestižní hodnotu, mimo jiné i proto, že je  
„prostředkem politického vydírání“ (Havelková, 1992: 88-89). I tak ale mužům nezbývala jiná možnost 
realizace než ta v zaměstnání.
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trojí břemeno, jelikož „formální zrovnoprávnění nevedlo k faktickým změnám v rozdělení 

rolí  a  úkolů  v  rodině“  (Havelková,  2015:  61).  „Musela  obstarat  nákupy a  domácnost, 

zajistit péči o děti, k tomu byla zaměstnána prací ve veřejné sféře a z toho všeho jí zbývala 

nepatrná část pro sebe a spánek“ (Havelková, 2015: 61).

Pokud  muži  kvůli  znárodňování  ztratili  „dosavadní  zdroj  své  dominance  a 

sebedůvěry, o vlastní majetek, možnost podnikat, svobodně se realizovat“, byli v rodině 

chápáni spíše jako „slabí,  nepraktiční,  nejistí,  zlomení“ (Vodochodský, 2007: 20-21). V 

knize Němci to ilustruje už výše popsaná situace s rohypnolem. Prášek si vzal otec Konrád 

nedopatřením, když „maminka nebyla doma, rozhodl se léčit sám“ (Katalpa, 2012: 17). 

Úryvek sugeruje, že když byl Konrád bez manželky a matky svých dětí, ztratil kontrolu a 

selhával  v  praktických  věcech,  které  jinak  zastávala  právě  jeho  žena  či  mu  v  nich 

minimálně pomáhala.  Situace navíc podporuje argument,  že socialistický muž jednal  v 

rodině jako otec či manžel jako „velké dítě“, to znamená „neorganizovaný, ubohý, závislý, 

zranitelný, vyžadující aby o něj někdo pečoval, ochraňoval ho a zabavoval, přičemž sám 

přitom míval co do činění s agresivitou, alkoholismem, sukničkářstvím a absentérstvím“ 

(Gal, Kligman, 2000: 54; citováno v Vodochodský, 2007: 21). Když si Konrád omylem 

vzal rohypnol, charakterizují ho zmíněné přívlastky jakými jsou závislost či zranitelnost. 

Bez své ženy byl zranitelný a kdyby byla v situaci přítomna, uchránila by ho předtím, aby 

se předávkoval. Zranitelný byl z toho důvodu, že „maminka nebyla doma“ (Katalpa, 2012: 

17), což je dáváno do přímé souvislosti s tím, že se předávkoval léky. Zároveň ale taková 

forma vztahu značí jistou míru závislosti, neboť se bez své ženy nebyl schopen vypořádat s 

některými věcmi.

V  období  normalizace  došlo  k  posílení  fenoménu  rodiny,  a  to  s  ohledem  na 

„diskreditaci veřejného prostoru“, protože právě rodina byla v době vlády komunistické 

strany „místem svobody, morální a občanské výchovy a kreativity“ (Havelková, 2015: 70).

I tak byl ale otec v socialismu více přítomný než otec ze západní rodiny. Jak píše 

Wagnerová, změnila se „ovšem jeho funkce a jeho úkoly uvnitř rodiny. 'Máma se o mě 

starala a táta si se mnou hrál,'“ (Wagnerová, 1995: 82). Právě hraní si s dětmi byla činnost, 

kterou hlavní vypravěčka v Němcích popisuje. A to jak se otec Konrád jí a sourozencům 

věnoval a jak s nimi trávil čas: syny učil rybaření, modelaření či fotografování a hlavní 

vypravěčku akvaristice.

Několik  obrazů  socialistického  mužství  nabízí  Libora  Oates-Indruchová  (Oates-

Indruchová, 2006), která analyzovala obrazy mužství v socialistické společnosti v rovině 

diskursu.  Mužství,  které  je  „v  souladu  se  státně-socialistickostým  režimem  –  je  jím 
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přijímáno, je ve společnosti vážené“ označuje za středostavovské mužství. Vodochodský 

doplňuje, že s ohledem na to, že „je nejvíce v souladu se státně-socialistickou politickou 

doktrínou, je zároveň nejvíce v souladu i s tehdejší dominantní  ideologií genderu“, a je 

možné  o  něm  uvažovat  jako  o  Connellem  představeném  hegemonickém  mužství 

(Vodochodský, 2007: 23). Jako další obraz mužství v socialistické společnosti se nabízí 

„dělnické/macho mužství“, které klade „důraz na verbální i fyzickou hrubost“, ale zároveň 

„přežívá  spíš  na  okraji  společnosti“  (Vodochodský,  2007:  23).  Nakonec  jako  o 

„opravdovém  dně  pomyslné  hierarchie“  hovoří  Vodochodský  o  antimužství,  které  je 

spojováno například  s  homosexualitou.  Tento  obraz  představuje  „silné  společenské 

nebezpečí“  (Vodochodský,  2007:  23–24).  Jako  nebezpečí  pro  tradiční  patriarchální 

uspořádání  společnosti  by se dalo vyložit Konrádovo mužství,  a  to  s  ohledem na jeho 

hysterické a nevypočitatelné nálady, které jsou nejčastěji asociovány se ženami.

Mužská dominance se v bývalých socialistických zemích odvozuje nikoli od otce, 

ale od muže, „jehož rodinná zakotvenost není důležitá, a který svou práci chápe pouze jako 

individuální výkon a zásluhu, a pro něhož se schopnost prosadit na úkor ostatních, dokázat 

svou  sílu  rovná  ctnosti“  (Wagnerová,  1995:  82).  Naopak  u  kapitalistické  či 

postkapitalistické  společnosti  západního  typu  lze  hovořit  o  patriarchátu  ve  smyslu 

„společnosti nebo vládě mužů, protože v ní mocenské pozice neobsazují muži, kteří jsou 

primárně charakterizováni svou rodinnou funkcí jako otcové, ale muži, kteří svou prestiž a 

status odvozují ze svého postavení mimo rodinu ve světě práce“ (Wagnerová, 1995: 78). 

Jinými slovy to znamená, že otcovství není určujícím aspektem jejich postavení.

Za pomoci výše představených konceptů je cílem této práce podrobit román Němci 

genderové literární kritice takovým způsobem, aby už nereprodukoval genderové literární 

stereotypy, které hierarchizovaná společnost předpokládá a posiluje právě na základě třídící 

kategorie  gender.  Právě  to  totiž  většina  literárních  recenzí  či  prací  o  románu  Němci 

opomíjí. Skrze metodu vzdorného čtení lze například Kláru Rissmannovou interpretovat 

nikoli jako krkavčí a sobeckou matku, jak se text snaží sugerovat, nýbrž jako alternativní 

formu mateřství substituovanou? skrze balíčky sladkostí. Proto jsem pevně přesvědčená o 

tom, že moje práce může alespoň malým dílem přispět k tomu, aby na základě interpretace, 

byť  třeba  i  jen  jedné  knihy,  dokázala  upozornit  na  všeobecnější  principy  fungování 

společnosti a jejich dopad na život jedince, přestože vynášení všeobecně poplatných soudů 

rozhodně není předmětem ani cílem této diplomové práce.
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IV. Analytická část
Hlavní  vypravěčka  je  v  románu  Němci charakteristická  svou  snahou  pečovat  o 

stávající vztahy, popřípadě navazovat a budovat nové. Nejenže ženy „definují samy sebe v 

kontextu lidských vztahů“, ale představuje to pro ně i důležité měřítkou pro posouzení sebe 

sama. Také z pohledu mužů v androcentrické společnosti zpravidla platí, že péči o vztah 

chápou  jako  „samozřejmost  nebo  ji  podceňovali“  (Gilligan,  2001:  45).  Nabízí  se 

vysvětlení,  že  hlavní  vypravěčka chápe jako svou povinnost,  aby našla  zbytek  rodiny, 

jelikož její  bratři  to  zcela  odmítali,  či  minimálně nevyvíjeli  žádnou aktivitu.  Pokud po 

většinu času slýchávala pouze verzi svého otce, který o Kláře Rissmannové mluvil navíc 

hanlivě, mohla cítit, že je třeba „věnovat pozornost i jiným hlasům a [...] do svého úsudku 

zahrnout  i  jiné  názory“  (Gilligan,  2001:  45).  Sama hlavní  vypravěčka  přiznává,  že  se 

snažila dívat na babičku Rissmannovou „jako na někoho, kdo byl okraden, ale nedařilo se 

jí  to.  Otcovo vyprávění ve mně bylo příliš  silně zakořeněné,  prorostlo mě do hloubky, 

nedokázala jsem babičku vidět jinýma očima než jeho,“ (Katalpa, 2012: 403).

Přitom Konrádův  vztah  s  náhradní  matkou  a  babičkou  Hedvikou  není  v  knize 

nikterak blíže popsán. Nicméně je otázkou, zdali je pro jeho syny vůbec relevantní. Coby 

muži  si  založí  vlastní  rodinu,  kde  se  podle  tradičního  patriarchálního  uspořádání 

pravděpodobně stanou takzvanou hlavou rodiny, budou mít děti, čímž začnou tvořit další 

generaci po vlastní linii. To svým způsobem zvýznamnil i jejich odchod do zahraničí, tedy 

kromě bratra Daniela, který zůstal doma. Ovšem ani u něj se neprojevuje snaha biologické 

prarodiče  najít.  Na  druhou  stranu  jejich  chování  do  jisté  míry  podrývá  biologickou 

podmíněnost rodičovství, na které tolik lpí patriarchální řád. Ačkoli znají pravdu i svůj 

skutečný  biologický  původ,  shodné  geny  ustupují  do  pozadí  a  mnohem  cennější  pro 

hodnocení  toho,  kdo  je  či  není  Konrádovou  matkou,  pro  ně  biologickou  babičkou, 

představuje  vše  to,  co  pro  ně  konkrétní  osoba  vykonala  a  jak  se  o  ně  starala.  Slovy 

Ruddick, Hedvika se stala právoplatnou matkou Konráda a babičkou jeho dětí poté, co za 

něj převzala zodpovědnost, postarala se o jeho výchovu a péči, neboť on se stal důležitou 

součástí jejího života (Ruddick, 1989: 40-42). V ten moment došlo k popření biologie jako 

stěžejního prvku pro stanovení toho, kdo je a není rodičem či rodičkou.   

Jiné je to u hlavní vypravěčky coby ženy. Tu může hnát touha po poznání a potřeba 

ženské genealogie, snaha najít vlastní identitu. Ježková na základě studia Foucaulta hovoří 

o genealogii jako o metodě historického zkoumání, ve které ovšem není prioritou zjistit 

jeden původní zdroj či podstatu (Ježková, 2013: 114). „Genealogicky vedená historie si 

neklade  za  úkol  znovu  objevit  kořeny  naší  identity,  chce  naopak  usilovat  o  jejich 
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rozptýlení; nepokouší se o zjištění jediného zdroje, z něhož pocházíme [...]; pokouší se 

vyjevit  všechny diskontinuity,  které  námi  procházejí,“  (Foucalt,  1994:  77;  citováno in: 

Ježková,  2013:  114).  Kontinuita  biologického  rodičovství  byla  v  případě  Konráda 

přerušena, neboť byl posléze vychováván Hedvikou a Jaroslavem. Vzhledem k tomu, že 

toto nikdy nezpochybňoval, bylo toto rodičovství z pohledu jejich syna plnohodnotné. Také 

hlavní  vypravěčka  nikdy nezpochybňovala  roli  Hedviky coby babičky,  a  to  i  když  už 

věděla, že nejsou biologicky příbuzné. Zároveň si ale byla vždy vědoma, že kromě české 

rodiny má ještě další, která se vztahuje k ženě, jež z Německa posílala balíčky sladkostí.  

Německá část rodiny představovala zmíněnou „diskontinuitu, která jí prochází”, a kterou 

se hlavní  vypravěčka svým pátráním snažila  „vyjevit”  (Foucalt,  1994:  77;  citováno in: 

Ježková, 2013: 114). 

Vypravěččino pátrání po Konrádově biologické matce si lze proto vyložit pojetím 

Foucaulta jako snahu obsáhnout vše to, co v konečném výsledku tvoří její já, respektive 

její identitu. A tím je pro ni nepochybně i poznání biologických příbuzných, ačkoli je nikdy 

neviděla a slyšela o nich zpravidla pouze v negativní souvislosti. Na Foucaulta v rámci 

tvorby kolektivních identit ostatně navazuje i Scott svým analytickým konceptem fantasy 

echo  (Scott,  2001:  287).  Fantasy  echo  je  opakováním  něčeho  imaginárního,  ale  také 

imaginárním opakováním. Zároveň ale pro oba případy platí, že opakování není a nemůže 

být  stejné,  neboť  „echa  jsou  zpožděným  návratem  zvuku“  (Scott,  2001:  291). 

Nedokonalým z toho důvodu, že se jedná o opakování něčeho minulého, pomyslnou kopií, 

která ovšem reprodukuje jen určité fragmenty předešlého (Scott, 2001: 290–291). Fantazie 

je  pro  Scott  prostředkem,  jak  spojit  identitu  historickou  s  identitou  přítomnou,  čímž 

nakonec dochází k ustavení vlastní historie, potažmo vlastního místa v ní. Jde o proces 

tvorby nejen individuální, ale i kolektivní identity (Scott, 2001: 287–289). A přesně takto 

se v rámci knihy Němci chová i hlavní vypravěčka. Její uvažování nad tím, co biologická 

babička Klára Rissmannová dělala či nedělala a z jakých důvodů, je pouhým domýšlením 

či fabulováním na základě toho, co zprostředkovaně zjistila buď od babičky Hedviky či 

otce Konráda, jehož informace byly ovšem také jen zprostředkované, popřípadě co se jí 

podařilo zjistit při návštěvě Německa.

4. 1 Reprezentace versus ztráta hlasu

V této souvislosti  je nutné zmínit  pojem reprezentace.  V současné linii  románu 

Němci totiž Klára Rissmannová nemá možnost promluvit. Její nepřítomnost jí zamezuje 

nejen  promluvit  směrem  ke  čtenářům  a  čtenářkám,  ale  v  rámci  děje  také  ke  svému 
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biologickému synovi Konrádovi. Klára v románu postrádá hlas, a to přeneseně i  reálně, 

neboť má Alzheimerovu chorobu, tudíž se nemůže na některé věci rozpomenout a přednést 

svou verzi příběhu. Do jisté míry o ní lze slovy Spivak hovořit jako o podrobené (Spivak, 

1993),  za kterou  promlouvají  ostatní.  Konrád o Kláře nejčastěji  hovořil  jako o „svini“ 

(Katalpa, 2012: 28), jeho synové jeho hodnocení přijali a nadto jako nadávku používali 

ještě národnosti, kdy o německé rodině hovořili jako o „Němčourech“ (Katalpa, 2012: 11). 

Hedvika  o  Kláře  v  románu  prakticky  nepromlouvá,  pouze  tehdy,  když  Konrádovi 

oznamuje, že není jeho biologickou matkou. Klára je výpovědí hlavní vypravěčky, která 

dále  prezentuje vidění svého otce či  svých bratrů,  konstruována jako špatná a sobecká 

matka, která upřednostnila vlastní zájem před potřebami svého syna Konráda. Pokud žena 

nevěnuje  veškerou  svou  pozornost  dítěti,  „kvalifikuje  se  jako  nepřirozená  žena  a  zlá 

matka“ (Kiczková, 2006: 419). Sama Klára ale nemá možnost se proti promluvám Konráda 

či jeho synů postavit a oponovat jim, neboť nepromlouvá „sama za sebe“ (Gilligan, 2001: 

12).  Přitom podle  Gilligan  „mít  hlas  znamená být  člověkem;  mít  co  říci  znamená být 

konkrétní osobou“ (Gilligan, 2001: 17-18). Pokud využijeme připodobnění Mohanty, jež 

v eseji  Očima  Západu  analyzuje  misreprezentace  takzvaných  druhých,  je  osoba  Kláry 

Rissmannové do jisté míry  „kolonizována“, neboť její výsledný obraz v románu  Němci, 

který vnímají čtenáři a čtenářky knihy, je formován z privilegovaného postavení hlavní 

vypravěčky  coby  průvodkyně  dějem  (Mohanty,  2007:  312-313,  315).  Proto  lze  její 

rozhodnutí najít německou část rodiny vnímat jako vnitřní kritiku vlastní hegemonie, která 

je  podle  Mohanty  prvním  krokem  pro  rekonstrukci  a  rozklad  konstruovaného 

jednostranného  pohledu  tak,  aby  mohlo  dojít  ke  konstrukci  něčeho  nového,  ovšem  s 

ohledem na kontext geografie, kultury či historie (Mohanty, 2007). 

Cesta hlavní vypravěčky do Německa symbolizuje pouť za poznáním, kterou se 

snaží dekonstruovat obraz Kláry jako špatné matky, a naopak si stvořit nový obraz, který 

by vycházel z její verze příběhu, i když by se z její strany jednalo o pouhou retrospektivní  

konstrukci (více viz níže). Na problematiku nemožnosti promluvit sama či sám za sebe 

upozorňuje i Alcoff, která rozlišuje dvě možné situace: „problematika mluvení o druhých a 

mluvení za druhé“ (Alcoff, 1991: 9), přičemž v obou případech dochází k takzvané krizi 

reprezentace. Alcoff upozorňuje, že při mluvení „o“ či „za“ druhé vychází mluvčí vždy z 

vlastní pozice,  která je jiná než pozice osoby,  o které  se  mluví.  „Lokace mluvčího má 

signifikantní vliv  na mluvčího prohlášení“ (Alcoff,  1991: 9).  V případě románu  Němci 

dochází k tomu, že postavy románu mluví „o“ Kláře a o jejích pohnutkách k tomu, proč 

opustila  syna  Konráda.  Román  je  proto  stran  Kláry  Rissmannové  velkou  „krizí  její 
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reprezentace“,  Klára  nemá  možnost  promluvit  vlastními  slovy.  Co  je  ale  z  hlediska 

postrukturalistického vidění mnohem nebezpečnější, při promluvách „o“ Kláře dochází z 

pozice mluvčích ke konstrukci toho, „kdo je“, neboť tyto promluvy definují  její pozici 

objektu  (Alcoff,  1991:  9).  Proto  se  Klára  čtenářům a  čtenářkám,  kteří  knihu  nečtou 

vzdorným čtením, jeví jako špatná a zlá matka, která opustila vlastní dítě. Touto optikou 

vnímají hodnocení Kláry Rissmannové z vyprávění hlavní vypravěčky, ta zase od svého 

otce Konráda, který Kláru vnímá pouze ze strohého vyprávění od náhradní matky Hedviky 

a  skrze  balíčky sladkostí,  které  mu  posílá.  Výsledný  obraz  Kláry  Rissmannové,  který 

román  Němci nabízí,  je  tak  pouze  zprostředkovaný  skrze  vrstvy  jiných mluvčích,  tím 

pádem je neúplný a lze se domnívat, že může být i zcela odlišný od toho, jak sama sebe 

vnímala Klára, včetně toho, co udělala. Lze tedy říci, že Němci jsou též románem o mis-

reprezentaci.

4. 2 Koncept mateřství v současné linii románu Němci
4. 2. 1 Hlavní postavy a jejich (ne)plnění genderových stereotypů

Hlavní  vypravěčka  žije  s  manželem  Peterem  a  dcerou  Dorotkou  v  Londýně. 

Seznámili  se při studijním pobytu v Cambridge, v roce 2000 se vzali  a odstěhovali do 

britské metropole. Katalpa vypravěčce v románu nedala jméno, přestože ji lze označit za 

hybatelku  děje.  Hlavní  vypravěčka  je  první  postavou,  se  kterou  se  čtenáři  a  čtenářky 

setkávají, a také ona se vydává do Německa hledat biologickou rodinu svého otce. Hlavní 

vypravěčku lze přirovnat k tradiční postavě chrabrého prince, který se v pohádkách vydává 

do  světa  vybojovat  si  bohatství  a  princeznu,  ačkoli  zde  platí  genderová  převrácenost. 

Archetyp této postavy bývá nejčastěji popisován jako aktivní, průbojný a nebojácný. To by 

odpovídalo hlavní vypravěčce, která představuje hybatelku děje nejen z hlediska čtenářů a 

čtenářek,  ale  také  ve  vztahu  k  rodině,  neboť   cílem jejího snažení  je  najít  biologické 

předky.  V knize  Němci se vydala hledat další  část  rodiny, a právě skrze její chování a 

jednání ji čtenáři a čtenářky poznávají. S ohledem na výše uvedenou paralelu s princem – u 

hlavní vypravěčky je stěžejní její hrdinské chování, kterým posouvá děj knihy dál. 

Paradoxně to u ní coby ženy není vzhled, podle kterého jsou ženy v patriarchální 

společnosti  nejčastěji  hodnoceny a který by byl  tedy i  v jejím případě významný.  Její 

zevnějšek kniha nikterak  nepopisuje,  neboť je  příběh zachycen z  jejího  pohledu a ona 

nemá potřebu popisovat  sebe sama.  Čtenáři  a  čtenářky  se  ani  nedozví,  jak  její  vzhled 

hodnotí její okolí. Rozdíl je viditelný například u postavy Gertrudy, kde vzhled představuje 

významný moment pro hodnocení hlavní vypravěčky. Osobnost vypravěčky vyjadřuje její 
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činnost a vztah k okolí. V jedné rovině je kojící matkou dcery Dorotky: „Posadila jsem se a 

přitáhla si na klín půlroční Dorotku, rozepnula jsem si blůzu a nabídla jí prs,“ (Katalpa, 

2012: 12). Další vztah ji definuje jako manželku: „Večer s bolavým břichem a pocitem na 

zvracení volám domů Peterovi,  přiměju ho,  aby mi dal k telefonu Dorotku,“  (Katalpa, 

2012: 20), v neposlední řadě také dcerou otce Konráda a sestrou tří bratrů. Ti všichni v 

příběhu jména mají, dokonce i zmínění bratři, kteří se ve vyprávění objeví jen na začátku 

při pohřbu otce Konráda, a v rámci dalšího příběhu lze jejich postavy dokonce označit za 

nedůležité. Čtenáři a čtenářky se také dozví jméno třetího bratra – Pavla, který v příběhu 

nefiguruje vůbec, neboť v době pohřbu leží po operaci v nemocnici a je zmíněn pouze 

okrajově. Lze to nazvat paradoxem, jelikož v konstrukci celého příběhu nemají sourozenci 

hlavní vypravěčky takový účel jako ona sama. 

Hlavní vypravěčka je v knize  Němci ztělesněna na základě vztahů k okolí: jako 

dcera  otce  Konráda,  manželka  Petera,  matka  Dorotky či  sestra  bratrů.  Ženské  postavy 

bývají  zpravidla  charakterizovány  skrze  roviny  vztahů,  například  podle  práce,  kterou 

zastávají  (šičky,  kuchařky),  skrze  reprodukční  činnost  (rodička,  matka,  macecha),  s 

ohledem na fyzickou krásu vázanou na věk (děvčátko, babizna) či  na základě toho, co 

vykoná (hříšnice, babice, babizna) (Kynčlová, 2009: 85). Nicméně její vztahovost může 

souviset i s tím, že je hlavní vypravěčkou, která příběh zprostředkovává, a proto se čtenáři 

a čtenářky z jejích úst dozvídají právě to, jak vnímá sama sebe, tedy jako dceru, manželku 

či matku. Pojetí sebe sama skrze vztahy je typické právě pro ženy (Gilligan, 2001: 45). I  

tak  je  v  románu  Němci  možné doplnit  pohled  na hlavní  vypravěčku způsobem,  aby v 

definici Badinter byla trojrozměrnou osobností (Badinter, 1998: 15). Mimo vztah k dítěti a 

otci se trojrozměrnost hlavní vypravěčky projevuje v její práci pro prestižní ekonomický 

týdeník či ve studiu překladatelství. V tyto momenty se projevuje jako osoba, jejíž chování 

a konání nezáleží na vztazích s dalšími osobami či jejich potřebách, ale na ryze vlastních 

pohnutkách.

Vypravěččina anonymita může mít vysvětlení jednak v tom, že je příběh vyprávěn v 

ich-formě. V tom případě jméno nepotřebuje, neboť ke čtenářům a čtenářkám promlouvá v 

první osobě, tedy přímo, a má s nimi nejbližší možný kontakt. Ostatně i z tohoto důvodu o 

ní tato diplomová práce hovoří jako o vypravěčce. Z genderového hlediska se ovšem nabízí 

interpretace,  že  jméno  nepotřebuje,  neboť  má  symbolizovat  univerzální  ženu. 

Hierarchizovaná  patriarchální  společnost  prezentuje  ženu  skrze  tradiční  genderový 

stereotyp jako pečující  a  starostlivou,  na rozdíl  od racionálního muže jako emotivní  a 

pasivní.  Jak  ukáže  analýza  níže,  ačkoli  lze  u  hlavní  vypravěčky  nalézt  momenty 
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rozrušování genderových rolí, například když se krátce po porodu vrátí do práce, přece jen 

je  vcelku  spíše  naplňuje.  Prezentuje  sebe  sama  atributy,  kdy  ženskosti  přisuzuje 

patriarchální  diskurs.  Například  v  situacích,  kdy  se  dozvídá  o  zlomových událostech 

jakými jsou třeba smrt otce. Zpravidla si vybavuje, co v tu chvíli dělala. „O otcově smrti 

jsem se dozvěděla před třemi dny, právě jsem se vrátila z nákupu a dávala do lednice 

krabice s mlékem, když zazvonil telefon,“ (Katalpa, 2012: 11). Hlavní vypravěčka se v této 

epizodě vrací z nákupu potravin, činnosti, která spadá do oblasti péče o domácnost, a tudíž 

je asociována jako ženská (Oakley, 2000: 100; Kristeva, 2008: 115). Jelikož je její identita 

více spojena s péčí o rodinu a domácnost, je zároveň pravděpodobnější, že se tyto události 

dozvídá právě v momentech, kdy tuto činnost, podle patriarchátu výlučně ženskou, bude 

naplňovat. 

Pokud  jde  o  vztah  dcera  versus  otec,  hlavní  vypravěčka  ho  popisuje  jako 

problematický,  neboť  Konrád  byl  často  nedůvěřivý  a  zahořklý,  což  vyplývalo  z  jeho 

vztahu  k  biologické  matce.  Hlavní  vypravěčka  ho  popisuje  jako  „náladového, 

vztahovačného, často propadajícího záchvatům vzteku, plačtivého“ (Katalpa, 2012: 12). Z 

popsané charakteristiky je patrná hysterie, která je spíše asociována se ženami (Gilbert, 

Gubar, 2000: 53). Konrád často trpěl záchvaty silného vzteku, které střídaly lítostivé stavy, 

kdy  potřeboval  vědět,  že  ho  jeho  nejbližší  okolí  miluje.  V těchto  situacích  Konrád 

naplňoval  genderový stereotyp,  který  se  zpravidla  váže na ženy.  Často neuměl ovládat 

pocity, čímž ustupovala do pozadí mužům údajně přirozená racionalita a naopak se u něj 

velmi  silně  projevovala  emocionalita  připisovaná  ženám.  Svým  způsobem  Konrád 

ztělesňoval obraz hysterické ženy (Smetáčková, 2005: 10).

Hlavní  vypravěčka  v  popisu  autorky  Katalpy  v  jistém  smyslu  plní  genderová 

očekávání, která na ni coby na ženu společnost klade. V rámci svého manželství chodí 

nakupovat  a  kromě  péče  o  domácnost  je  to  převážně  také  ona,  kdo  se  stará  o  dceru 

Dorotku. Je ovšem nutné zmínit, že toto lze vyvozovat pouze z pár situací románu, které o 

vztahu  hlavní  vypravěčky  a  jejího  manžela  Petera  pojednávají.  Povrchní  a  místy 

nedokonale  či  neuceleně  popsané  jednání  postav  románu  je  charakteristické  pro  celou 

knihu  a  jak  ukáže  analýzy  níže,  stává  se  kvůli  tomu  genderová  analýza  v  některých 

situacích, či u vybraných postav, problematická.  Do jisté míry se ve zmíněném případě 

hlavní vypravěčky  a jejího manžela jedná o nedokonalý pohled na jejich soužití,  neboť 

není možné utvořit si celistvý obraz. V některých momentech se ovšem naopak jeví jako 

emancipovaná žena, do práce nastoupí sedm měsíců po porodu dcery a když se vrátí do 

Prahy na otcův pohřeb, její manžel Peter se o dítě postará sám. Na druhou stranu, přestože 
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je z několika sourozenců, byt po zesnulém otci vyklízí pouze ona. Všichni bratři se musí 

vrátit  domů,  zpravidla  kvůli  pracovním povinnostem,  přestože  i  hlavní  vypravěčka  je 

pracující  osobou  a  do  práce  se  zřejmě  co  nejdříve  musela  vrátit  také.  Tento  moment 

odpovídá  tomu,  jak je  snižována hodnota  ženské práce,  jejich  rolí,  úkolů  či  produktů. 

Společnost jim přisuzuje menší hodnotu a prestiž, než jakou přiznává mužům a mužským 

aktivitám (Ortner, 1998: 93–94).

Hlavní vypravěčka, jak už bylo zmíněno, se také jako jediná ze sourozenců zajímá 

o německou část rodiny. „Mohli jsme jim alespoň poslat to parte,“ řeknu. Martin se rozčílí. 

Prudce pohne rukou a porazí šálek s kávou. ‘Táta je mrtvej, kurva!’ vykřikne. ‘A ty se 

staráš o posraný Němčoury!’“ (Katalpa, 2012: 11). Hlavní vypravěčka přemýšlí nad tím, 

zdali nemají o úmrtí informovat rodinu biologické matky jejich otce, a zároveň zdali to 

nebude vypadat špatně, pokud jim úmrtí neoznámí. Pokud se  snaží naplnit společenské 

konvence, které se váží k úmrtí blízké osoby v rodině, činilo by to z ní méně stereotypní 

osobu.  Zároveň  se  i  tento  moment  kromě  konvencí  dá  vyložit jako  nutkání  udržovat 

vztahy, jak o tom pojednává Gilligan, a to zvláště v situaci, kdy o jednoho člena rodiny 

přišla.  Kvůli  ztrátě  otce  se  proto snaží  budovat  novou vztahovou  síť,  kterou je  ovšem 

nucena dále udržovat a pečovat o ni sama, neboť její bratři již na to rezignovali. Ostatně na 

tom, jak uspěje v péči o současnou i nově budovanou síť, po které se vydá do Německa 

pátrat,  výrazně závisí  její hodnocení sebe sama. Na hlavní  vypravěčku v tomto smyslu 

prakticky  doslovně  sedí  slova  Gilligan,  že  žena  je  nejčastěji  „tkadlenou  sítí  lidských 

vztahů, na něž se pak sama spoléhá“ (Gilligan, 2001: 45).

 Jako jediná se nejen snaží přijít na to, kdo celá léta posílal jejímu otci balíčky se 

sladkostmi, ale odhodlá se natolik, že se i s dcerou Dorotkou vydá do Německa vyhledat 

rodinu  Kláry Rissmannové.  Její  bratři  jsou  zcela  opačného  názoru,  jak  dokládá  citace 

jednoho z nich: „'Ale co se týče těch Němců,'  řekne, 'nechci s nimi nic mít.“ (Katalpa, 

2012: 26).  Překážkou ve vztahu všech sourozenců k biologické babičce,  respektive její 

rodině, zjevně nemohla  být  velká  vzdálenost  či  odlišná kultura,  už  vůbec  ne jazyková 

bariéra,  neboť až na jednoho žijí všichni v zahraničí.  Ale například také výše zmíněný 

vztah  otce  Konráda  ke  Kláře,  který  jeho  synové  přejímali.  Dochází  zde  ke  dvojí 

stigmatizaci.  Na  Kláru  padá  optikou  tradiční  společnosti  stigma  charakteru,  protože 

nedostála diktované role matky (více viz níže), ale zároveň i kmenové stigma, které se váže 

na její německou národnost. To je pro ni, zvláště s ohledem na události první a zejména 

druhé světové války, výrazně poskvrňující  atribut (Goffman, 2003: 10-11), mimo jiné i 

kvůli němu se jí od Konráda či jeho synů dostává negativního hodnocení, které snižuje její 
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osobu v očích druhých (Goffman, 2003: 11).

Jako silný moment zde vystupuje příslušnost k německé národnosti, která má spíše 

negativní konotace. Vzhledem k historickým událostem je konkrétně ta německá o to více 

stigmatizující. Je otázkou, v případě že by Klára Rissmannová byla například Američanka, 

nakolik by se nenávist k ní proměnila, zdali by nebyla hodnocena výrazně lépe. Jak totiž 

ukazují poslední dvě ukázky,  označení Němci či  Němčouři je zde užito v pejorativním 

slova  smyslu,  má  danou  osobu  či  osoby stigmatizovat  (Goffman,  2003:  10),  oslovení 

pomocí národnosti má v tomto případě sloužit jako urážka a vyjádření nenávisti, kterou 

mluvčí  k  dané  osobě či  osobám cítí.  Přitom až  do  konce  druhé  světové  války byla  v 

Československu početná německá populace.  Tudíž  hněv,  který  bratr  hlavní  vypravěčky 

směřuje k jiné národnosti, nemusí mířit jen „za hranice“, ale i reflexivně dovnitř, neboť i 

jeho otec je částečně německého původu. 

Mírný výkyv z tradiční genderové identity lze u hlavní vypravěčky nalézt v jejím 

zaměstnání. Vystudovala překladatelství z anglického a německého jazyka a chvíli také 

pracovala pro malé nakladatelství. Poté se jí naskytla pracovní příležitost a získala místo v 

prestižním ekonomickém týdeníku. „(...) brzy se mi podařilo vklouznout do světa čísel a 

burzovních  zpráv;  od  finančních  analytiků  jsem dostávala  informace,  překládala  je  do 

srozumitelného  jazyka  a  sestavovala  z  nich  články,  které  jsem  následně  odesílala  ke 

korekturám,“ (Katalpa, 2012: 22). Schopnost rychle se adaptovat na ekonomické prostředí 

si  hlavní  vypravěčka vysvětluje  tím,  že jazyky jsou podobně logické jako matematika. 

Zaměstnání v ekonomickém týdeníku není pro hlavní vypravěčku coby ženu zcela typické. 

Panuje  všeobecný  předpoklad,  že  v  matematice  či  třeba  technických  oborech  jsou 

nadanější chlapci než dívky, kterým se zase daří v jazykových dovednostech (Smetáčková, 

2002;  2007:  47).39 Kombinace  hlavní  vypravěčky,  která  ovládá  cizí  jazyky,  a  zároveň 

pracuje v ekonomickém týdeníku, tak nabízí poměrně zajímavý genderový paradox. Na 

druhou stranu je nutné přiznat, že její práce spočívá v sestavování informací do smysluplné 

podoby a následného přetvoření do zprávy, tudíž skutečně tvrdá ekonomická práce se jí 

nakonec stejně netýká. Zde lze využít překladatelství jako metafory. Hlavní vypravěčka se 

v podstatě stále ocitá v pozici tlumočnice, ovšem místo cizích jazyků tlumočí ekonomická 

data do srozumitelného jazyka čtenářům a čtenářkám ekonomického týdeníku, pro který 

pracuje. Produkt její práce tudíž není původní, nýbrž zprostředkovává originální práci jiné 
39 Viz také například: JARKOVSKÁ, Lucie a Kateřina LIŠKOVÁ. FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ 

MASARYKOVY UNIVERZITY, BRNO. Genderové aspekty českého školství. Sociologický časopis 
[online]. 2008, (Vol. 44, No. 4): 683–701 [cit. 2015-08-20]. Dostupné z: 
http://sreview.soc.cas.cz/uploads/02c86f73cf4e2848979710541c3a7261a8b6847d_513_2008-
4JarkovskaLiskova.pdf 
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osoby, konkrétně jak sama zmínila, od „finančních analytiků“, tedy mužů. Také tento typ 

práce odpovídá nastaveným genderovým stereotypům. Autorství chápané jako produkce 

něčeho nového bývá připisována mužům. Naopak překlad odkazuje na reprodukci, tedy 

protipól  zmíněné  mužské  produkce,  je  v  rámci  binárního  genderového  systému  zase 

připisován ženám (Kynčlová, 2011: 212; Morris, 2000: 61; Gilbert, Gubar, 2000: 47). 

Mírné  narušení  genderových  hranic  lze  spatřit  v  momentu,  kdy  se  hlavní 

vypravěčka  vrátí  do  práce  již sedmý měsíc  po  narození  dcery  Dorotky.  Nastoupí  na 

zkrácený úvazek a nesplní společenské očekávání,  že jako řádná matka bude s dítětem 

doma co nejdéle, aby mu mohla věnovat veškerou svou péči a lásku a být s ním každý den. 

Mužské postavy jsou popisovány skrze pracovní sféru, lépe řečeno skrze pracovní 

úspěchy, kterých dosáhli. Například jeden z bratrů hlavní vypravěčky „(Daniel) vystudoval 

medicínu a pracuje na ortopedickém oddělení ve fakultní nemocnici,“ (Katalpa, 2012: 10). 

Jeho postavu  lze  přitom označit  za  mírně  genderově  nestereotypní.  Je  popisován jako 

empatický, k sestře vlídný, některé momenty lze dokonce označit za zženštilé. Například v 

situaci, kdy se bratr Martin rozčílí a rozlije kávu, uklízí nepořádek právě Daniel. „Daniel 

vytáhne  papírové  kapesníčky  a  otře  rozlitou  kávu,“  (Katalpa,  2012:  11).  Když  hlavní 

vypravěčce  říkal  o  smrti  otce,  reagoval  velmi  emotivně.  „Daniel  plakal,  když  mi  to 

vyprávěl, já jsem strnule stála mezi dveřmi lednice, nedokázala jsem pochopit, že je mrtvý. 

(...) Daniel se posléze utišil a začal uvažovat logicky, mluvil o pohřbu,“ (Katalpa, 2012: 

12). Projevená citovost v rámci nastaveného patriarchálního řádu odpovídá spíše reakci 

ženy, která je s ohledem na binární opozice charakterizována jako emocionální osoba se 

sklony k hysterii,  jejímž opakem je  racionálně uvažující  muž (Smetáčková,  2005:  10). 

Daniel  také  jako  jediný  ze  sourozenců  zůstal  doma,  co  nejblíže  rodičům,  ostatní  se 

odstěhovali do zahraničí – hlavní vypravěčka do Anglie, Martin do Ameriky a Pavel do 

Austrálie. 

Bratr Martin je rázné povahy, vznětlivější a celkově jeho postava spíše odpovídá 

genderovým stereotypům vázaným na muže, respektive představám o nich. „Mlčím; vím, 

že s Martinem nemá cenu bojovat, pokaždé zvítězí. Už když jsme byly děti, musel mít 

poslední slovo,“ (Katalpa, 2012: 10). Genderová stereotypnost se projevuje i v situaci, kdy 

si hlavní vypravěčka v restauraci objednává bílé víno a bratr Martin vodku. Jako podvratná 

postava  se  v  této  situaci  opět  zjevuje  bratr  Daniel,  který  k  pití  zvolí  čaj.  Tato  volba 

odpovídá binaritě ženy jako něžnějšího pohlaví, která tvrdý alkohol nepije, a proto zvolí 

raději víno. Kdežto Martin, aby dostál genderové představy opravdového, drsného muže, 

zvolí vodku. Podle hlavní vypravěčky měl Martin s otcem Konrádem nejbližší vztah ze 
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všech sourozenců. Přestože bydlel v Kalifornii, byl s ním v kontaktu a na posílení srdce mu 

posílal červené víno.

Poslední bratr Pavel je v knize zcela upozaděn, lze se o něm dozvědět jen to, že v  

době otcova pohřbu leží v nemocnici, kde mu operují žlučník.

Významnou postavou nejen pro příběh, kde tvoří spojnici mezi českou a německou 

rodinou otce Konráda, ale i z hlediska genderové analýzy, je Gertrude Rissmannová, dcera 

Kláry  Rissmannové,  Konrádova  nevlastní  sestra, a  tudíž  teta  hlavní  vypravěčky.  Tu 

kontaktuje hlavní vypravěčka ve chvíli, kdy se rozhodne pátrat po biologické rodině, a při 

prvním setkání popisuje čtenářům a čtenářkám Gertrudin vzhled následovně: „Otevřít mi 

přijde  starší  žena  ve  světlém  kostýmu,  vlasy  má  ostříhané  na  krátko  a  pleť  téměř 

průsvitnou; zprudka trhne brankou a já si všimnu, že k elegantnímu kostýmku si vzala boty 

s gumovou podešví, které ji mají ochránit před blátem,“ (Katalpa, 2012: 34). Podle hlavní 

vypravěčky  není  Gertrude  příliš  atraktivního  vzhledu,  tím  ale  výčet  toho,  čím  vším 

německá žena „není typickou ženou“, nekončí. Dále hlavní vypravěčka uvádí, že Gertrude 

má „ostrý kovový hlas“ a kouří. Popisuje ji jako osamělou a cynickou, „má popraskané rty 

a oranžovou rtěnku; nechápu, že jsem si jejího přehnaného líčení nevšimla už dřív. Mám 

chuť jí  to  říct,  zasmát  se  tomu,  jak je  stará  a  opuštěná,  ve  studeném domě,  s  matkou 

odloženou v ústavu,“ (Katalpa, 2012: 46). Podivuje se nad tím, že Gertrude ani ve svých 

dvaapadesáti letech není vdaná – dokazuje to její dívčí jméno Rissmannová, navíc stále 

bydlí  v  domě  po  rodičích.  Hodnocení  Gertrudy jako  osamělé  ukazuje  na  vypravěččin 

předpoklad, který konvenuje s patriarchální ideologií:  že do manželského svazku by se 

měla v průběhu života dostat většina osob, zejména žen, protože fáze manželství je stále 

vnímána jako přirozená součást života. Jejím účelem je mimo jiné i plození dětí, kromě 

zmíněné kontinuity rodu mimo jiné i kvůli produkci ekonomických statků (Giddens, 2000: 

78).  Takto  nastavený  systém  ovšem  předpokládá  heterosexuální  orientaci  konkrétního 

partnera a partnerky. V románu Němci se nicméně posléze ukáže, že Gertrude je lesbické 

orientace. Způsob, jakým společnost definuje a hodnotí homosexualitu, z ní vytváří slovy 

Goffmana  „atribut  méně  žádoucího  rázu“  (Goffman,  2003:  10–11).  V  Goffmanově 

typologii  stigmatu se jiná než heterosexuální  orientace řadí  mezi  diskreditující  atributy 

charakteru. Ostatně sama Gertrude označila sama sebe za „stárnoucí lesbu“, zjevně si je 

vědoma společenského tlaku a hodnocení směřujícího k její osobě, tudíž se jedná o dvojí 

marginalizaci – věkem a sexuální orientací. Nicméně z vypravěččina podání není možné 

blíže specifikovat, jak Gertrude vnímá skutečnost, že je homosexuální orientace, a jak toto 

případně  proměňuje  vnímání  a  pojímání  vlastního  já.  Ačkoli  Gertrude  představuje  pro 
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genderovou analýzu zajímavou postavu a pomyslný materiál ke zkoumání, je její postava 

jednou z těch, o kterých se v románu lze dozvědět jen minimum informací.

Ve  výše  citovaném  popisu  Gertrude  z  úst  hlavní  vypravěčky  se  projevuje  její 

internalizovaná  patriarchální optika, respektive heteronormativní měřítko, kterým nahlíží 

na vztahy mezi muži a ženami. Z genderového hlediska lze na první pohled usuzovat, že se 

nejedná o nic překvapivého. Tlak na povinnou heterosexualitu (Rich, 1980: 631-632) je v 

androcentrické  společnosti  natolik  silný,  že  jí  nedovoluje  ve  společnosti  vidět  či 

předpokládat jiné variace sexuální orientace než heterosexuální. Na druhou stranu se ale 

pohled hlavní vypravěčky stává problematický a do jisté míry jako průvodkyně příběhu 

selhává, neboť už jako mladá odešla na studia do britské Cambridge, až se nakonec do 

Londýna  odstěhovala  a  založila  rodinu.  Dlouhodobě  se  tedy  pohybuje  v  prostředí 

kosmopolitního, respektive multikulturního města, které reprezentuje různé jinakosti, ať už 

genderové,  rasové,  třídní  či  sexuální,  a  je  tedy s podivem, že  její  odhad u Gertrudiny 

orientace selhal.

V tento moment se u hlavní vypravěčky dělí rovina sebeprezentace a reprezentace. 

Jako průvodkyně dějem sebeprezentuje čtenářům a čtenářkám svou postavu tím, že se stará 

o dceru, kojí ji, dbá na domácnost, zároveň se ale krátce po porodu vrací do práce či se i s 

malým dítětem vydává  na  cestu  do  Německa.  Svým podáním představuje  ženu,  která 

některé údajně ženské povinnosti plní, v dalších se jeví jako emancipovaná a genderově 

nestereotypní. Ovšem v momentech  kterým je její výše popsaný podiv nad Gertrudinou 

osamělostí, kdy je hlavní vypravěčka reprezentována tak, jak ji konstruuje autorka Katalpa, 

se může projevovat, nakolik je její optika deformována patriarchálním diskursem. Ani přes 

svou životní zkušenost nedokázala vnímat, že Gertrude nemusí být nutně heterosexuální 

orientace.  Její  genderová  identita  v  rámci  sebeprezentace  narušuje  některé  genderové 

stereotypy, ale v rámci reprezentace jim naopak spíše přitakává. Jinými slovy se liší obraz, 

který o sobě hlavní vypravěčka vědomě podává čtenářům a čtenářkám, a jak se jeví   v 

prezentaci, kterou o sobě neuvědoměle vytváří.

U  hlavní  vypravěčky  lze  totiž  vysledovat  apriorní  předpoklad,  že  je  Gertrude 

heterosexuální orientace. „Nemám ráda muže,“ (Katalpa, 2012: 42), odpoví Gertrude na 

otázku v první části knihy, proč nemá manžela. Tento předpoklad trvá až do poslední části 

knihy, neboť teprve až tam se čtenáři a čtenářky, stejně jako hlavní vypravěčka, dozvídají o 

Gertrudině homosexuální orientaci. „Stárnoucí lesba s matkou v ústavu,' říkala o sobě a já 

jsem měla sklony ji utěšovat, dokud mi nedošlo, že o něco takového nestojí,“ (Katalpa, 

2012: 402). Dominantní diskurs heteronormativity neumožňuje, a to ani hlavní vypravěčce 
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ani čtenářům a čtenářkám, pokud nepřistupují ke knize vzdorným čtením, myslet na jinou 

alternativu – připustit si, že Gertrude nemusí být nutně heterosexuální. Koncept povinné 

heterosexuality,  jak  o  něm hovoří  například  Rich,  totiž  implikuje  lesbismus  či  obecně 

jakoukoli jinou sexualitu jako deviantní nebo dokonce odpornou, a zároveň alternativní 

sexuality zneviditelňuje (Rich, 1980: 632, 648, 652).40 

Buď  v  tomto  případě  selhává  Jakuba  Katalpa  coby autorka,  která  v  jednom z 

důležitých  momentů  pro  genderovou  analýzu  románu  nevěnuje  dostatečnou  pozornost 

stěžejní postavě ze současné linie – Gertrudě. Nebo naopak mohl být tento krok od Katalpy 

záměrný a chtěla upozornit na to, že hlavní vypravěčka a její vidění nemusí být vždy zcela 

spolehlivé. Vypravěčka konstruuje příběh v ich-formě, a protože je sama aktivní součástí 

vyprávěného příběhu (Lanser, 1991: 620-621), stojí nad ní jako postavou právě autorka 

Jakuba  Katalpa.  Svým  způsobem  může  selháním  hlavní  vypravěčky  autorka  testovat 

citlivost  čtenářů a  čtenářek,  nakolik je  u nich zakořeněná heteronormativita,  zdali  je v 

průběhu čtení,  přestože  jim děj  předkládá  hlavní  vypravěčka svými  slovy,  napadne,  že 

Gertrude vybočuje z dominantního heterosexuálního řádu. 

Při vzdorném čtení knihy  Němci ovšem vyvstává otázka, proč se zrovna postava 

Gertrudy projevila jako homosexuální, respektive jiné než heterosexuální orientace. Jak už 

bylo nastíněno výše, Klára Rissmannová byla na nějaký čas nucena opustit syna Konráda a 

přenechat ho v péči známé, aby se mohla usadit  zpátky v Německu a najít zbytek své 

rodiny.  Když  se  pro  své  dítě  vrátila,  Hedvika  Mahlerová  s  manželem už  jí  dítě  zpět 

nevrátili, nejprve s výmluvou na nemoc a poté s argumentem zfalšovaného křestního listu. 

Klára  Konrádovi  poté  i  v  jeho dospělém věku posílala  balíčky sladkostí  (celá  analýza 

tohoto momentu viz podkapitola 4. 2. 4 Balíčky sladkostí jako forma mateřství). Za to, že 

nedostála  své povinnosti  být  dobrou matkou,  jak  jí  udává genderová role,  lze  v knize 

vysledovat  několik momentů,  které  je  možné s ohledem na genderově hierarchizovaný 

patriarchální řád interpretovat jako trest.

Jak  uvádí  Sokolová,  navzdory  ujišťování  společnosti  o  toleranci  a  respektu  k 

homosexuálním  lidem,  stále  panuje  přesvědčení,  že tito nejsou  plnohodnotné  lidské 

bytosti. A tato jejich méněcennost vyúsťuje v jejich domnělou nedokonalost či neschopnost 

vychovávat  děti  (Sokolová,  2004:  81).  Ačkoli  u  Gertrude  není  zřejmé,  zdali  její 

homosexuální  orientace  není  například  strategicky  zvolenou  identitou,  v  rámci 

patriarchálního  řádu,  který  jinou  než  heterosexuální  orientaci  chápe  jako  deviantní  a 
40 Na heterosexualitu jako normu a historickou konstrukci poukázal například Jonathan Ned Katz ve své 

stati Vynález heterosexuality. Popisuje, že v heteronormativním uspořádání společnosti, tedy v jednom z 
pilířů androcentrického řádu, zastává nadřazené a dominantní postavení.  
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abnormální  (Rich,  1980:  631-632),  lze  její  lesbismus   –  v intencích  androcentrické 

heteronormativní optiky – vykládat jako trest pro Kláru za to, že nebyla Konrádovi řádnou 

matkou. V tom případě se jedná o dvojí trest, neboť obě, jak Gertrude, tak Klára jsou pro 

patriarchát  archetypem  čarodějnice,41 které  se  protiví  řádu.  Gertrude  nastavenému 

předpokladu  heteronormativity  a  Klára  zase  glorifikovanému  mateřství.  Obě  dvě 

představují nepřítelkyně patriarchálního uspořádání společnosti, které jsou zde uvězeněny 

a chtějí se osvobodit a být nezávislé. Jejich vymanění se ze společenských kategorií, které 

svazuje jejich já, čímž revoltují, ale musí být potrestáno (Pratt, 1981: 175-176). Porušení 

povinné heterosexuality i rebelie proti mateřství jsou v patriarchálním řádu spojovány se 

smrtí, protože tím dochází k přerušení reprodukce lidského rodu (Giddens, 2000: 72-73; 

Kiczková,  2006:  418).  Ovšem  jako  formu  mateřství  lze  vzdorným  čtením  u  Kláry 

vysledovat zmíněné zasílání balíčků sladkostí (více viz níže).

Postavy Kláry i Gertrude nicméně ukazují, jak problematické je, když patriarchální 

ideologie ztotožňuje ženskost a mateřství, aby udržela pořádek v systému. Dochází k tomu 

pomocí dvojího redukcionalismu. Identita ženy je nejen omezována na matku, ale stejně 

tak je matka zase definována jen jako biologická funkce (Szapuová, 2006: 346). Klára se 

matkou  sice  stala,  ale  v  principu  biologického  determinismu  nedostála  své  údajně 

přirozené funkci. Gertrude zase porušila svou údajně přirozenou sexuální touhu k mužům 

(Rich, 1980: 631-632), tudíž nemůže naplnit biologickou funkci ženy, tedy stát se matkou. 

Gertrude proto naplňuje archetyp nebezpečné čarodějnice, která patriarchální řád ohrožuje: 

podléhá chtíči, který pro ni představuje sexuální orientaci k ženám, a péče o manžela či 

děti pro ni nemusí být účel jejího života (Kristeva, 2008: 115).

V  momentě,  kdy  hlavní  vypravěčka  interpretuje  německou  příbuznou  jako 

osamělou, se opět projevuje jako stereotypní postava. A zároveň je tento výklad Gertrudina 

lesbismu zcela v intencích androcentrického řádu i heteronormativního systému. Ukazují 

totiž jinou než heterosexuální orientaci,  v tomto případě homosexualitu,  jako negativní 

aspekt, který má nepochybně negativní dopady jako osamělost či bezdětnost. V této rovině 

je román  Němci výrazně stereotypní a prezentuje obrazy tak, jak jsou podle patriarchátu 

41 Archetypy čarodějnictví odkazují na mocné ženy, které jsou nepřítelkyněmi patriarchálního uspořádání 
společnosti, proto jsou legitimizovány hony na čarodějnice. Žena-čarodějnice je v patriarchátu uvězněna,  
chce se osvobodit a být nezávislá, a tudíž se vymanit ze společenských kategorií, které je svazují. Jde o  
hrdinku, která revoltuje (Pratt, 1981: 175–176). Představuje také touhu žen po sexuální autonomii. Její 
sexualita proto má být svázána do archetypu trojí bohyně, a to nevinné panny, pečující matky a staré  
moudré ženy (Pratt,  1981: 172).  Knotková-Čapková ji  taktéž asocijuje s rebelií  proti  patriarchálnímu 
řádu, dále s nezávislostí a nekonformností, neboť „ohrožuje řád, vytváří, respektive obnovuje archaický 
přírodní chaos“. Pro ochranu a zachování tohoto společenského uspořádání je třeba ji zničit, a pokud to 
nelze, alespoň vyhnat (Knotková-Čapková, 2005: 146).
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přirozené a jediné správné. Hodnocení Gertrude jako osamělé zjevně odkazuje na fakt, že 

vedle sebe nemá partnera či manžela, v jejím případě partnerku či manželku,  a děti. Sama 

Gertrude  přitom  mohla  smysl  svého  života,  podobu  vlastního  „seberozvíjení  a 

seberealizace“ (Szapuová, 2006: 347) vnímat zcela jinak.

Trest  pro Kláru  Rissmannovou za  její  selhávající  vztah  s  Konrádem lze  ovšem 

spatřovat i v dalších momentech románu  Němci.  Ačkoli se hlavní vypravěčka začala se 

svou německou částí rodiny stýkat s nadějí,  že  pozná minimálně druhou verzi příběhu, 

Klára už v té době byla kvůli Alzheimerově chorobě v péči domova pro seniory. „Její smrt 

není překvapením pro nikoho z nás, už před rokem smrt šikovně obelstila, když přežila dvě 

slabé mrtvice. Ta třetí byla mnohem silnější a smrtelná, spolkla babiččin mozek se vším 

všudy, se vzpomínkami zasutými hluboko v podvědomí i s posledními vlákny zdravého 

rozumu,“ (Katalpa, 2012: 400). I to ale může pro Kláru Rissmannovou představovat trest 

za to, že nedostála své společensky očekávané role matky. Jako odplatu za její chování lze 

vysledovat hned několik aspektů takového potrestání. Ačkoli byl její zdravotní stav úměrný 

jejímu věku, nebyla již schopná vnímat okolí či poznávat děti, a to ani ty z německé strany. 

Trestem může být ovšem i to, že Klára přežila své dítě Konráda, což je v obecné rovině 

vždy vykládáno jako trest pro rodiče. Na sklonku svého života se Klára podobá více dítěti 

a není už dospělou, racionálně uvažující osobou. „V mezeře mezi postelí a stěnou zahlédnu 

balíky s plenami. (…) Stejně jako včera má vlasy sepnuté dětskou sponkou,“ (Katalpa, 

2012: 44-45).

Avšak subverzivně čteno, Klářinu nemoc, která „spolkla její mozek“, lze ale číst 

také jako vysvobození. Teprve až díky Alzheimerově chorobě může zapomenout na to, že 

jí  byl syn Konrád ukraden a netvořil  součást její rodiny.  Paradoxně možná až v tomto 

stavu, který její okolí hodnotilo jako neštěstí, mohla teprve dojít klidu v duši.    

Když  se  za  ní  hlavní  vypravěčka  vydává,  Klára  už  není  ve  stavu,  aby  mohla 

vypovědět svou verzi příběhu, proč musela syna Konráda opustit, jaký k němu měla vztah 

či  proč  mu  i  v  dospělosti  posílala  balíčky  sladkostí,  popřípadě  proč  je  po  Sametové 

revoluci přestala posílat. V Němcích tudíž absentuje její autentické vysvětlení toho, co se 

stalo, kromě prostřední části knihy, ve které v ich-formě vypráví svůj příběh. Choroba u 

Kláry způsobila, že nemůže mluvit sama za sebe a nemůže zvrátit negativní hodnocení 

svého syna Konráda, která vesměs přebraly i jeho děti, minimálně synové. Nemoc udělala 

z  aktivní  řečnice  podřízenou,  která  nemůže  mluvit  (Spivak,  1988:  74).  V knize  za  ni 

promlouvá buď Hedvika Mahlerová, dále na základě jejího vyprávění o Klářepromlouvá i 

sám Konrád, a zase díky jeho vyprávění o ní může hovořit i hlavní vypravěčka. To vše jsou 
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ovšem zprostředkované promluvy, které nemohou plnohodnotně zastoupit Klářinu  sebe-

reprezentaci. Navíc je ale nutné připomenout, že Kláry vysvětlování by bylo retrospektivní 

konstrukcí toho, co se stalo.

4. 2. 2 Pach mateřského mléka a dětského pudru
Koncept mateřství se v první, současné linii románu  Němci projevuje v několika 

rovinách. Jednak jde o vztah hlavní vypravěčky k dceři Dorotce, dále o vztah Konráda a 

jeho biologické matky Kláry a také náhradní matky Hedviky. Mateřství se též projevuje ve 

vztahu Konrádových dětí  a jejich matky a také německých dětí  směrem k matce Kláře 

Rissmannové.

Doslova nepřehlédnutelně se koncept mateřství projevuje u hlavní vypravěčky, a to 

už na prvních stranách románu  Němci. Jeho glorifikace se objevuje například v podobě 

emocionálního bezpečí, pokoje a jistoty, které dítě matce poskytuje. Toto vše představuje 

pro hlavní vypravěčku tělesně i symbolicky její dcera Dorotka v okamžiku, kdy se dozvídá 

o smrti otce Konráda. Ačkoli je sice zdrcena, na rozdíl od svého bratra Daniela, který jí  

zprávu oznámil, nebrečí. Smutek se snaží překonat tím, že si vezme dceru Dorotku a začne 

ji kojit, aby se uklidnila. „Posadila jsem se a přitáhla si na klín půlroční Dorotku, rozepnula 

jsem si blůzu a nabídla jí prs; kojila jsem dcerku a poslouchala Danielovo líčení otcovy 

smrti. Dorotčina ústa mě uklidňovala, pach mléka a dětského pudru mě ujišťoval, že se ve 

skutečnosti  nic nezměnilo,  jsem v Londýně a držím v náručí své dítě;  jsem daleko od 

Prahy,  kde  se  mému  otci  zastavilo  srdce,“  (Katalpa,  2012:  12).  Vypravěčka  výslovně 

přiznává, že pach mateřského mléka či dětského pudru na ni působí uklidňujícím dojmem. 

A když je na čas od své dcery odloučena, znepokojuje ji možnost, že si její dcera zvykla na 

umělou výživu. „Varuje mě [manžel Peter],  že Dorotka možná nebude chtít  mé mléko, 

příliš si zvykla na sušené, které jí připravoval. Mrzí mě to, kojení mě uklidňuje,“ (Katalpa, 

2012: 20). Strach hlavní vypravěčky plyne z toho, že jakékoli jiné způsoby krmení dítěte 

než mateřským mlékem „jsou považovány za nepřirozené  a  provizorní“  (Ortner,  1998: 

102).  V nepříjemných či  náročných životních situacích se hlavní  vypravěčka navrací k 

tomu, co jí dává pocit jistoty, tedy ke své dceři Dorotce a aktivitám s ní spojenými. Její 

chování v tyto momenty konvenuje s patriarchátem   prezentovaným genderovou normou, 

že pro ženu je dítě, potažmo mateřství životním údělem, kterému se má a chce obětovat a 

věnovat mu veškerou lásku a péči (Ruddick, 1991: 1). 

Jedním  z  argumentů  a  prostředků  patriarchátu,  jak  ženy  po  porodu  udržet  v 

domácím prostředí,  jsou  totiž  také  laktační  procesy.  Zdůrazňuje  se  představa,  že  „bez 
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mateřského  mléka  nebo  nějakého  přípravku  s  podobným  složením  nemůže  dítě  v 

kojenecké fázi  života  přežít“  (Ortner,  1998:  102).  Plněním těchto  povinností  se  hlavní 

vypravěčka v tyto situace stává genderově stereotypní postavou, na druhou stranu kojení a 

péče o dceru pro ni skutečně může představovat přirozenou formu relaxu či odpočinku. Jak 

moc  se  ale  v  jejím  případě  jedná  o  diskursivně  konstruovanou  a  internalizovanou 

představu, která se změnila v potřebu, nelze z knihy jednoznačně definovat.

Ve vztahu hlavní vypravěčky a dcery Dotorky se také často projevuje akt kojení, 

který  opět  vyhovuje  představám společenského  očekávání  toho,  jak  má  vypadat  řádná 

matka.  Pokud  žena  vědomě  či  nevědomě  neuznala  rétoriku,  že  mateřství  je  její 

přirozeností, musely se objevit další argumenty, které měly za úkol ji v jejím údělu utvrdit. 

Jak podotýká Badinter, například v 18. a 19. století docházelo k vychvalování kojící ženy. 

Vychvalovali  „svěží  pleť,  objemnou hruď a překypující  zdraví“ anebo tvrdili,  že  „není 

příjemnější povinnosti, než se celý den starat o dítě“ (Badinter, 1998: 138-139). To vše 

nicméně hlásali  mimo jiné také muži,  kteří  tuto specificky ženskou zkušenost  nemohli 

zažít. Dalším slibem pro ženu, aby své dítě kojila a poctivě se o něj starala, byla věrnost 

manžela a jeho obdiv za její činnost,  kterou pro jejich potomka či potomky vykonává. 

Rousseau šel přitom podle Badinter ještě dále, když se ženy snažil nalákat na velkou slávu. 

Kojící matka měla být odměněna „úctou veřejnosti a radostí z toho, jak ji následuje dcera a 

jak ji klade jiným za vzor“ (Badinter, 1998: 140). V intencích patriarchálního řádu mohla 

hlavní vypravěčka předpokládat, že pokud bude dceru Dorotku řádně kojit, ta si ji vezme 

za vzor, a zároveň ji bude navíc dávat za příklad ostatním. Hlavní vypravěčka by tak byla  

oceněna nejen v rámci své rodiny, ale i ze strany širší společnosti. Oakley přitom pouto,  

které se vytvoří mezi dítětem a matkou prostřednictvím kojení, označuje v západní kultuře 

za omezující.  Na příkladu malých společností  připomíná fenomén komunálního kojení, 

kdy jedno  dítě  je  kojeno  hned  několika  různými  ženami,  přičemž  slovem „matka“  je 

označována ta žena, která aktuálně dítě kojí (Oakley, 2000: 102–103). 

Výrazný moment kojení, který se u hlavní vypravěčky objevuje, může odkazovat 

na archetyp Bohyně Matky, který ve svém spojení se zemí má sloužit jako vzor pro ženy 

světské, reálné. V podobě Matky Země je tento ženský princip chápán jako vládnoucí nad 

vším současným i  budoucím.  Snoubí  se  v ní  živitelství,  blahobyt,  vláha  či  pokrmy.  Je 

zároveň chápána jako bohatá mlékem, které má nadojit. Jedná se o konotaci s posvátnou 

krávou, symbolem a adorací kojícího mateřství. Právě kojením vhání život a životní sílu do 

svých potomků, mimo to zahání démony a různé strachy a běsy (Knotková-Čapková, 2006: 

390).  Hlavní  vypravěčka se  ke  kojení  uchyluje  nejen  v samozřejmých situací,  kdy má 
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dcera  Dorotka  hlad,  ale  také  ve  stresových  okamžicích,  kdy chce  uklidnit  sebe  sama. 

Kojení je pro ní relaxační činností a slouží k odpoutání se od těžké reality. Do jisté míry je 

v křesťanském pojetí archetypem matky mariánského kultu (Knotková-Čapková, 2003) či 

zmíněnou garantkou reprodukce rodu (Kristeva,  2008: 115).  Ostatně podle Kristevy by 

hlavní vypravěčka naplňovala autorčinu definici královny domácnosti, která nejenže plní 

společensky předepsanou roli, ale naplňuje i tolik patriarchálně důležitou reprodukci rodu 

(Kristeva, 2008: 115).

Momentů, kdy se hlavní vypravěčka obrací ke své dceři ve víře o nalezení míru a 

pokoje,  je  v  Němcích hned  několik.  Například  když  odcestuje  do  Německa  a  vyhledá 

vzdálené  příbuzné.  V  situacích,  kdy  si  neví  rady  či  ji  německá  část  rodiny  pokládá 

nepříjemné dotazy a podezírá ji, že přijela jen kvůli dědictví, vyhledává kontakt s dcerou, a 

proto ji například pohladí. Zároveň ale román podobným momentem i končí. Objevuje se v 

situaci, kdy rodina vybírá rakev pro zesnulou Kláru Rissmannovou. „Vyjdu ven; houpačka, 

na kterém sedí Dorotka, mě hřeje do rukou; usměju se a přitáhnu ji k sobě, potom jediným 

pohybem  rozvlním  vzduch,  Dorotka  na  chvilku  zastíní  slunce,  a  nakonec  mi  měkce 

přistane  v náruči,“  (Katalpa,  2012:  416).  Mateřství  je  zde popisováno jednak v rovině 

abstraktní jako emocionální požitek, ale zároveň se projevuje ve fyzické úrovni, kdy se 

hlavní vypravěčka uklidní přítomností své dcery. Právě odkaz na kojení lze vykládat jako 

apel na biologické mateřství a glorifikaci mateřství obecně, neboť kojit může zpravidla 

žena,  která  dítě  porodila,  a  tudíž  se  jí  vytvořilo  mateřské  mléko.  Jelikož  tělo  matky 

„prochází laktačními procesy v přímém vztahu k dítěti, které v těhotenství nosí, je vztah 

mezi kojící matkou a dítětem chápán jako přirozené pouto“  (Ortner, 1998: 102). V tomto 

pojetí se fenomén kojení projevuje v kulturní rovině, kdy skrze něj dochází k vytváření 

vztahu, slovy Ortner pouta, a je zde chápán jako prostředek bezpečí a vztahovosti, nikoli 

jen jako biologická potřeba.

Velmi těžce lze v románu interpretovat vztah hlavní vypravěčky a jejích bratrů vůči 

jejich matce. O Konrádově manželce se čtenáři a čtenářky nedozví téměř nic. Přitom u 

postavy Konráda je tomu naopak: čtenáři a čtenářky se zase nedozví nic o jeho otci. O 

přítomnosti Konrádovy manželky v rodině svědčí pouze pár situací uvedených v knize, 

například z výpovědí Konrádových dětí. „Matka mu nechávala jídlo za dveřmi,“ (Katalpa, 

2012: 13). Byť o otci Konrádovi se z vyprávění čtenáři a čtenářky například dozvídají, že 

pracoval v továrně ČKD, o jeho manželce a matce jejich dětí si lze udělat obrázek jen 

skrze to, co vykonávala v rodině a jakou roli zde zastávala. Projevuje se zde zdvojený 

vztah, skrze který je žena nejčastěji definována. Určuje ji pouze vztah k dítěti či dětem, v 

67



tomto případě jde o hlavní vypravěčku a její bratry,  a poté vztah k muži v roli otce či  

manžela. 

Badinter se snaží tento vztah teoreticky doplnit o prvek ženy coby lidské bytosti s 

vlastními potřebami a touhami (Badinter, 1998: 15), nicméně tento aspekt u matky hlavní 

vypravěčky nelze v románu  Němci vůbec najít.  Její postava zde samostatně, ve smyslu 

sama  za  sebe,  podobně  jako  Klára  Rissmannová  nevystupuje,  a  to  ani  když  hlavní 

vypravěčka či některá z dalších postav vzpomíná na minulost. Nabízí se minimálně dvě 

interpretace. Buď stejně jako Konrád ve vztahu k náhradní matce Hedvice, nemá hlavní 

vypravěčka ani její bratři potřebu stěžovat si či jakkoli zpochybňovat roli jejich matky a 

způsob, jakým ji zastávala. Nebo nemusel být tento vztah zcela ideální. Ačkoli v knize o 

tom nelze najít důkaz, případný narušený vztah s matkou by vysvětloval, proč se hlavní 

vypravěčka  rozhodla  vyhledat  biologickou  babičku  Kláru.  Snažila  by  se  tím  ve  svém 

životě nahradit chybějící matku, ačkoli s ohledem na Klářin vysoký věk i zdravotní stav 

nemohla očekávat plnohodnotný vztah, který by jí matku mohl kompenzovat.

Rodina hlavní vypravěčky fungovala v rámci tradiční dělby práce. Matka zastávala 

činnosti jako vaření, úklid, péči o děti, přestože do výchovy dětí se částečně zapojoval i 

otec Konrád, alespoň pokud jde o volný čas, který s nimi trávil fotografováním či stavěním 

modelů.  Lze také  odvodit,  že  matka hlavní  vypravěčky byla  v rodině pečující  osobou, 

starostlivou, která se starala o každého člena a členku rodiny. „Martin vzpomíná na to, jak 

si otec jednou nedopatřením vzal rohypnol. Bolela ho hlava, a protože nikdy žádné prášky 

nebral a maminka nebyla doma, rozhodl se léčit sám. Spolkl tři tabletky a marně bojoval s 

ospalostí,  usnul  v  kuchyni,  nad  talířem  s  obědem,“  (Katalpa,  2012:  17).  Ukázka 

demonstruje, že když matka nebyla v rodině přítomna a otec se dostal do situace, ve které 

si nevěděl rady a jejíž řešení by zřejmě vymyslela manželka, selhal. Například jak je patrné 

z  úryvku,  vyjádření  „maminka  nebyla  doma“  značí,  že  v  její  nepřítomnosti  rodina 

nefungovala tak, jak by měla. Popsaná situace sugeruje,  že kdyby matka byla v rodině 

přítomna, zřejmě by Konráda upozornila, kolik tabletek si maximálně může vzít. Tím v 

podstatě apeluje na to, že přechod mezi genderovými normami je velice složitý, respektive 

v tradičním pojetí  není možný, a proto otcovo snažení nakonec selhalo, když si omylem 

vzal hodně rohypnolu. Z knihy nicméně není zřejmé, kde se matka v situacích, kdy „nebyla 

doma“,  v  tu  dobu  nacházela.  Mohla  být  v  práci,  ale  s  ohledem  na  výše  popsanou 

genderovou  dělbu  práce  se  její  uplatnění  ve  veřejné  sféře  jeví  jako  nepravděpodobné. 

Román  tedy  obsahuje  jistý  rozpor:  příkladné  mateřství  vypravěčky  kontrastuje  s  – 

v tradičním pojetí – selhávajícím mateřstvím Kláry vůči Konrádovi, a to vše se děje na 
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pozadí  nevyjádřeného  mateřství  vypravěččiny  matky  vůči  svým  dětem,  třebaže  je 

rodičovská, respektive příbuzenská vztahovost těžištěm příběhu.

4. 2. 3 Cyklus zrození a smrti jako oslava mateřství
Odkaz  smrti  otce  Konráda,  kterým  příběh  začíná,  lze  interpretovat  několika 

způsoby.  Z biologického hlediska se jedná o zastavení životních funkcí,  které  vedou k 

smrti konkrétního jedince. V symbolickém výkladu může smrt v románu Jakuby Katalpy 

naznačovat  naopak  počátek  něčeho  nového  či  pokračování  věcí  starých.  Ostatně  když 

hlavní vypravěčce telefonuje bratr a oznamuje jí zprávu o otcově smrti, ona se po chvíli 

vydá  do dětského pokoje,  aby k sobě  přivinula  malou dceru  Dorotku.  „Nakonec jsem 

odložila krabici s mlékem a šla do dětského pokoje, sluchátko jsem stále měla přitisknuté k 

uchu, na druhém konci vzlykajícího bratra,“ (Katalpa, 2012: 12). Smrt otce Konráda je v 

příběhu  balancována  novým životem malé  Dorotky,  respektive  zánik  starého  vyvažuje 

vznik  nového.  Naznačený  koloběh  života  je  významným  aspektem  u  některých 

náboženství, například u hinduismu. Princip spočívá v odměňování a trestání dobrých a 

zlých skutků, „může člověku poskytnout milost,  odpuštění a naději v lepší a šťastnější 

život buď v příštím zrození, nebo po smrti v ráji“ (Knotková-Čapková, 2005: 60). Nabízí 

se vysvětlení, že hlavní vypravěčka má mateřstvím k dceři Dorotce napravit křivdu, kterou 

se dle tradiční společnosti na Konrádovi dopustila jeho biologická matka Klára. 

V případě postavy Konráda je důležité si všímat toho, zdali i přes nenávist, kterou 

ke Kláře choval a která silně ovlivňovala jeho život i životy osob v jeho okolí, došla jeho 

duše  vysvobození. Ne nutně  k němu ale  muselo  dojít  ve  stejný čas  jako k  fyzickému 

zániku, neboť smrt dané osoby je na duši v koloběhu životů nezávislá (Knotková-Čapková, 

2005:  60).  Pokud  vysvobození  nedošel,  bude  jeho  duše  cyklicky žít  v  novém životě, 

respektive v novém těle, a jím vnímané rodinné neštěstí by se dále prolínalo jeho rodem. 

Konrád ani na konci života pokoje nedošel a vina, kterou biologické matce Kláře dával za 

to, že ho jako malého opustila, byla veliká. Spojení konce a začátku života hned v úvodu 

knihy Němci může proto sugerovat, že Konrádova ztrápená duše bude žít dál v jeho vnučce 

Dorotce,  aby  se  o  vysvobození  pokusila  dojít  právě  v  jejím  životě.  Ostatně  podobná 

interpretace se nabízí i při úmrtí Kláry Rissmannové. O její smrti se hlavní vypravěčka 

dozvídá v době, kdy čeká druhé dítě. A jelikož ani Klára Rissmannová si do konce života 

neodpustila,  že  Konráda  ztratila,  lze  si  tuto literární  scénu vykládat  podobně (více  viz 

níže). V takovém případě by hlavní vypravěčka se svými dětmi nesla dvojí rodinné břímě. 

Lze se domnívat, že možná z toho důvodu přisoudila Katalpa hlavní vypravěčce v románu 
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stěžejní roli, kdy jako průvodkyně zasvěcuje čtenáře a čtenářky do děje rodinného příběhu.

Podobně se to odehrálo už v linii Konrádových synů, kteří s německou babičkou 

nechtěli mít nic společného a když o ní mluvili, používali vulgární slova jako „svině“ či 

„kráva“. Aniž by věděli proč, přejímali toto hodnocení od svého otce Konráda, který se o 

Kláře vyjadřoval často vulgárně. Alespoň podle hlavní vypravěčky ji v promluvách často 

tituluje nelichotivými, mnohdy až vulgárními výrazy a poznámkami o její osobě. „Brzy si 

pro ni vytvořil vlastní slovník; svině, kráva, píča,“ (Katalpa, 2012: 28); nebo: „Nejhorší to 

bylo, když přišly balíčky z Německa. „'Svině zase píše,' říkával s posměchem. Mluvil o své 

matce,“ (Katalpa, 2012: 13). „Chtěla ho opustit; to byl jediný závěr, ke kterému dospěl. 

Ani fena neopouští štěňata; jeho matka musela být horší než zvíře, řekl Hedvice,“ (Katalpa, 

2012: 28). Tato urážlivá označení vychází z předpokladu, že lidská společnost je na jiném 

stupni  vývoje,  je  víc  než  říše  zvířat.  Objevuje  se  zde  binarita  kultura  versus  příroda, 

přestože se jedná o pojmové kategorie.  Kultura jako vyšší  stupeň přírody odkazuje na 

kultivovanost, vzdělanost či vývoj, zato příroda značí divokost, nespoutanost a odkazuje k 

primitivním kořenům. Podle Ortner každá kultura „na jistém stupni vědomí prosazuje sebe 

samu nejen tak, aby se od přírody lišila, nýbrž i tak, aby jí byla nadřazená, a tento smysl 

pro odlišení  a  nadřazenost  spočívá  právě  ve  schopnosti  transformovat  –  socializovat  a 

zkulturňovat – přírodu,“ (Ortner, 1998, 96–97). Proto mají nadávky odvozené od zvířat 

jako svině, kráva či fena označovanou osobu degradovat na úroveň zvířecí říše, ponížit ji v 

tom  smyslu,  že  není  lidskou  bytostí,  protože  její  konání,  za  které  je  odsuzována,  by 

nedělala ani zvířata. Degradace spočívá v představě, že i zvířecí samičky, součást přírody 

coby v podřadnější kultuře, se umí řídit přirozenými zákony a věnovat se svým mláďatům. 

Urážky Kláry Rissmannové  směřovaly k  tomu,  že  ačkoli  je  lidskou bytostí  a  součástí 

konkrétní kultury, chová se ještě hůře než nezkrocená příroda. Zpronevěřila se představě, 

že žena se má oprostit od vlastních zájmů, vášní či potřeb a plně se věnovat svým dětem 

(Badinter, 1998: 136). Přitom negativní asociace mívá zpravidla nevlastní matka. 

Ačkoli  také  biologický  koncept  mateřství  umožňuje  adopci,  dítě  má  postavení 

nevlastního  potomka,  a  na  „status  matky  se  upozorňuje  jako  na  adoptivní  matku,  ve 

starších pojmenováních macechu“ (Kiczková, 2006: 418–419). Tento způsob Konrádova 

uvažování  o   Hedvice ale  v knize  Němci nenajdeme,  o  Hedvice nepromlouvá špatně a 

nikterak nezpochybňuje její roli matky, což jí slouží jako odměna, že pozici sociální matky 

zastávala dobře. Konrád ji tím oplácí péči, kterou mu věnovala, za což se Hedvika dočká 

mimo jiné i společenského uznání, například když o ní jako o babičce uvažují i Konrádovy 

děti (Maříková, 2004: 44). 
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O biologické babičce Kláře nemluvila vulgárním způsobem hlavní vypravěčka. I to 

nicméně lze přisoudit její genderové identitě. Obecně řečeno, vulgarismy užívají ve své 

mluvě více muži než ženy. Rozdíl bývá důsledkem „odlišné genderové socializace, v níž si 

dívky osvojují představu, že vulgarita není slučitelná s pozitivně přijímanou femininitou, 

zatímco chlapci  se učí,  že  maskulinita  může či  dokonce má zahrnovat  určitý  repertoár 

vulgárních projevů,“ (Unger, 2001; citováno v Smetáčková, 2014: 53).

Ačkoli s sebou Konrádův rod ponese křivdu a bolest, které od něj převzaly jeho 

děti, do jisté míry je nevyhnutelná právě s ohledem na zmíněnou kontinuitu rodu. Každý 

jedinec  a  jedinkyně  jsou  součástí  širší  společnosti,  ve  které  dědí  kulturní  tradici.  V 

Konrádových  očích  ovšem Klára  tuto  kontinuitu  překazila  a  kult  mateřství  byl  v  jeho 

interpretaci z její strany zneuctěn. Do jisté míry může Konrádova nenávist k matce Kláře 

pramenit z toho, že se tomuto údělu zpronevěřila či se ho vzdala. Alespoň pokud jde o 

Konráda, neboť u své německé rodiny a svých dětí tento úkol splnila.

Zvýznamněná plodnost jako symbol koloběhu života se v knize  Němci objevuje 

ještě v závěru příběhu. Lze se jen domnívat, zdali autorka zvolila dosadila tento moment na 

začátek  a  konec  knihy pouze  náhodně,  či  zcela  záměrně  pro zdůraznění  popisovaného 

cyklu počátku života a  smrti,  slovy Knotkové-Čapkové  „věčného zanikání  a  vznikání“ 

(Knotková-Čapková, 2006).42 Ať už byl důvod autorky jakýkoli,  v každém případě plní 

funkci zvýznamnění pro čtenáře a čtenářky dokonale. Když je hlavní vypravěčka podruhé 

těhotná, přichází zpráva o smrti její babičky Kláry Rissmannové. „Zpráva mě zastihne v 

kavárně  nedaleko  Berwick  Street,  kde  si  s  Peterem  prohlížíme  obrázek  z  ultrazvuku. 

Gertrude zajímá, jestli přijedu na pohřeb, a já nevím, co odpovědět, civím na černobílou 

fotografii  svého  nenarozeného  dítěte  a  mlčím,“ (Katalpa,  2012:  400).  Jak  vyplývá  z 

ukázky,  Katalpa opět zdůrazňuje smrt ve spojení s očekáváním nového života.  Počátek 

něčeho nového se může opět vázat k pokračování rodinného tajemství, kterého se nezbaví 

ani další generace. Nastíněná situace nese také varování, aby se hlavní vypravěčka o své 

děti starala a nevzdávala se jich, jako to udělala její babička Klára Rissmannová. Sama 

totiž  na vlastní  oči  viděla,  jakou nenávist  Konrád choval  k  biologické matce za to,  že 

nevyrůstal s ní, ačkoli mu v náhradní rodině nic nechybělo. Nicméně Konrádova nenávist 

není tvořena na základě společných zážitků či zkušeností s Klárou coby matkou. Čas s ní 

strávený si nemůže pamatovat, neboť s ní byl jen krátce jako novorozeně. Ačkoli se čtenáři 

42 KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, Blanka. „Přístupy genderové analýzy ke studiu náboženství.“ Fórum padesát  
procent [online].  Fakulta  humanitních studií  Univerzity Karlovy,  2006 [cit.  2016-02-21].  Dostupné z: 
http://padesatprocent.cz/cz/blanka-knotkova-capkova-pristupy-genderove-analyzy-ke-studiu-nabozenstvi-
ltsupgt1ltsupgt 
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a čtenářky o Konrádově nenávisti k biologické matce dozvídají ihned na začátku románu, 

tento vztah je vypěstován až dlouholetým přesvědčováním sebe sama, že se o něj Klára 

nezajímala, protože nechtěla. Nenávist k biologické matce začal konstruovat až poté, co se 

od  náhradní  matky  Hedviky  dozvěděl,  že  nejsou  biologicky  příbuzní.  Kdyby  se  tuto 

informaci nedozvěděl, pravděpodobně by Hedvičino mateřství nezpochybňoval. Z knihy 

Němci nevyplývá, že by spolu měli neshody či si nerozuměli, až do chvíle, kdy dojde na 

oznámení, že Mahlerovi nejsou jeho rodiče, neměl potřebu o ničem pochybovat. Nenávist 

ke Kláře proto zřejmě vypěstoval na základě společenského tlaku či pod vlivem diskursu 

biologického mateřství, a proto je i jeho zášť do jisté míry společenskou konstrukcí.

Skutečný důvod, proč Klára musela syna Konráda opustit,  nemůže být už nikdy 

vysvětlen. Sama hlavní vypravěčka připomíná, že se smrtí babičky ztratila i tu poslední 

naději, že se dozví pravdu, když už se ji nemohl dozvědět její otec. „Občas jsme snily o 

tom, že babička jednoho dne procitne, zdravá a s dokonalou pamětí, a bude nám vyprávět o 

všem, co jsme chtěly vědět. Vůbec nás nenapadlo, že by si svá tajemství chtěla chránit, že 

by se kolem nich mohla stočit, obejmout je rukama a nepustit nás dál; že by neměla chuť 

se dělit,“ (Katalpa, 2012: 413). 

Nejenže si mladší generace nárokuje znát minulost a tuto potřebu vysvětluje tím, že 

je relevantní pro další život a pokračování budoucí generace. Překážkou v poznání pravdy 

ale není pouze Klářin fyzický skon. I kdyby byla naživu a paměť jí sloužila,  její verze 

vyprávění by stále byla pouhou retrospektivní konstrukcí vlastní identity. Skrze zvolené 

strategie by bilancovala, co se stalo a proč tehdy učinila daná rozhodnutí. Při podobných 

vyprávěních o vlastní biografii, jak připomíná Kiczková, nejde o rekonstrukci toho, co se 

stalo, nýbrž o to, co a jak respondentka tvrdí, že se tehdy stalo. Ačkoli by vyprávěla sama 

Klára, byla by odkázána na jazyk, který „nejen zobrazuje, ale také konstruuje, a proto je 

vyprávěná  biografie  zároveň  reprezentací  i  konstrukcí“  (Kiczková,  2006:  58).43 Lidská 

paměť není  neomylná  a  souvisí  s  tvorbou lidské  identity.  Proto  by bylo  třeba  klást  si  

otázku, zdali to, na co by si Klára Rissmannová vzpomněla, opravdu odpovídá její tehdejší 

žité  zkušenosti,  zda ji  skutečně prožila  tak,  jak by ji  dále  prezentovala posluchačům a 

posluchačkám, a zdali by tedy byla Konrádovi, popřípadě jeho potomků vysvětlit, co se 

tehdy doopravdy stalo. Ani to ale podle Kiczkové nesnižuje věrohodnost dané výpovědi, 

protože  cílem stále  zůstává  poznat  „různé  strategie  konání,  které  si  ženy  vytvořily  v 

konkrétních životních situacích“ (Kiczková, 2006: 58). V případě Kláry Rissmannové se 

jedná o moment, kdy byla nucena opustit syna Konráda. Navíc ani hlavní vypravěčka či 

43 Překlad ze slovenského jazyka je vlastní.
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Konrád by neměli  jistotu,  že se rozhodne říkat pravdu. Na druhou stranu ani Klára by 

neměla jistotu, že by jí předestřená verze, byť by byla pravdivá, u Konráda obstála natolik, 

aby jí odpustil. O svém biologickém původu se dozvěděl od Hedviky, která mu sdělila, že 

ho matka Klára opustila (Katalpa, 2012: 26-27). Z románu nelze vyčíst, jak mu Hedvika 

vysvětlila, z jakého důvodu či pohnutek to udělala. Konrád si však začal myslet, že to bylo 

kvůli jeho zdravotním komplikacím. „Narodil se s vykloubenými kyčli; jako důkaz měl 

kožené kšíry, do kterých ho museli poutat; schovával je v zásuvce. Avšak nepovažoval tu 

vadu za tolik vážnou, aby ho kvůli ní opustila matka, jednalo se o ortopedickou záležitost, 

nebyla to otázka života a smrti,“ (Katalpa, 2012: 28). Z citovaného úryvku se lze domnívat, 

že  Hedvika  předestřela  Konrádovi  svou  verzi  příběhu,  ze  které  vycházela  spolu  s 

manželem Jaroslavem dobře, tedy nikoli jako ti,  kteří syna Kláře ukradli.  Takto to také 

hodnotí Klářina dcera Gertrude, když o vypravěčce prohlásí: “Vzali jste jí ho,“ (Katalpa, 

2012:  401).  Způsob a argumenty,  jakými  Hedvika seznámila  Konráda s  jeho  dětstvím, 

mohly silně  ovlivňovat  jeho  pohled  na  Hedviku  jako  jeho  matku,  který  byl  veskrze 

pozitivní, a zároveň mohl vykrystalizovat ve vypěstovanou nenávist vůči biologické matce 

Kláře.  Krádež Konráda je ovšem zmíněna v současné linii románu  Němci, tudíž se o ní 

čtenáři a čtenářky dozvídají prostřednictvím hlavní vypravěčky. Z historického faktu, tedy 

krádeže syna, což vychází z optiky Kláry, se v současné linii románu stává opuštění, jak si 

tuto krádež  překládá   syn Konrád. Akt Mahlerových vůči Kláře je tímto zamlčen. Jeho 

sestry, jak je patrné z výše uvedené citace Gertrude, věděly, jak Klára o Konráda přišla. 

Nicméně román dále nepopisuje, zdali ji například s vědomím této pravdy její okolí nutilo, 

aby o sympatie syna usilovala i jinak než balíčky sladkostí. Opět se zde projevuje moment 

povrchního popisu Kláry i jejího vystupování v rámci knihy, což ji poznamenává v očích 

budoucích generací jako selhávající matku a v neposlední řadě také u některých čtenářů a 

čtenářek.

4. 2. 4 Balíčky sladkostí jako forma mateřství

V románu Němci je znatelné, jak moc si byla Klára vědoma, že v rámcispolečensky 

diktované role matky u Konráda selhala. Jednak tím, že syna opustila, a také tím, že se ho 

– alespoň v hodnocení Konráda – nesnažila vybojovat zpět. Své rozhodnutí po narození 

Konráda  musela  interpretovat  jako  selhání,  neboť  se  pohybovala  ve  společenském 

diskursu, podle kterého si coby žena nemohla dovolit nebýt dobrou matkou (Zoja, 2005: 

29). 

Symbol Klářiných výčitek a pocitu provinění představují balíčky sladkostí,  které 
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synovi posílala. Zřejmě se mu alespoň takto na dálku snažila vynahradit, že mu nebyla 

řádnou matkou, která zodpovídá za přežití a budoucí zdraví dítěte (Badinter, 1998: 142–

143). Po návrátu do Německa, kdy Konráda vychovávala Hedvika Mahlerová, mu začala 

posílat  balíčky  plné  čokolád,  bonbónů  a  dalších  dobrot,  popřípadě  i  ponožek  nebo 

spodního prádla. „Když byl otec malý, domníval se, že je posílá nějaká vzdálená příbuzná, 

a teprve v dospělosti se dozvěděl pravdu; balíčky posílala jeho matka, žena, kterou nikdy 

neviděl,“ (Katalpa,  2012:  26).  Z  citace  je  mimo  jiné  patrný  i  protimluv.  Konrád 

nepochybně jako malé, čerstvě narozené dítě svou matku opravdu viděl, jen si to s ohledem 

na svůj nízký věk nepamatuje. Anebo si to nevybavuje kvůli nenávisti,  kterou k matce 

posléze  choval,  a  proto  tento  moment  vytěsnil.  Sladkost  může  představovat  odměnu, 

kterou matky dávají dětem například za splněný úkol, a ponožky či oblečení mohou zase 

značit  starost  o  to,  zdali  se  dítěti  daří  dobře  a  má  vše  potřebné.  Ostatně  takto  to 

interpretovala i hlavní vypravěčka. „Posílala mu balíčky, aby uklidnila svědomí. Vyvážila 

svůj vztah k němu čokoládovými tyčinkami a šumivými bonbóny,“ (Katalpa, 2012: 27). 

Jako malé dítě Konrád balíčky se sladkostmi vítal. Až když se dozvěděl, že Hedvika není 

jeho biologickou matkou,  nýbrž je  to  žena,  která  posílá  dobroty,  začal  si  vztah sebe a 

biologické matky uvědomovat. Lépe řečeno zjistil,  že žádný vztah se svou biologickou 

matkou nemá. „Klára Rissmannová, která nám z Lahnsteinu posílala balíčky sladkostí, pro 

něj zůstala sobeckou a nezodpovědnou matkou; ženou, která opustila své dítě v době, kdy 

ji nejvíc potřebovalo,“ (Katalpa, 2012: 26). 

Ačkoli nebyla Klára v životě svého syna jako matka fyzicky přítomná, přesto se její 

osoba v životě Konráda zpřítomňovala v podobě těchto balíčků. Nejenže synovi s každým 

balíčkem připomněla svou existenci, aby na ni kvůli celoživotnímu odloučení nezapomněl. 

Pohledem patriarchální  společnosti  Klára jako matka Konráda selhala,  neboť se vzdala 

vlastního dítěte, aťji k tomu nutilo cokoli. Vzdorným čtení se ovšem nabízí interpretace, že 

balíčky sladkostí symbolizují jistou formu mateřství Kláry stran Konráda, a přeneseně tedy 

i  vztah  mezi  nimi.  V  biologicky  pojímaném  konceptu  Klára  neobstála,  subverzivním 

čtením však balíčky představují péči, byť vzdálenou. Za každým poslaným balíčkem je 

totiž vyvinutá aktivita:  Klára musela jít  do obchodu, vybrat sladkosti  či  spodní prádlo. 

Musela tedy přemýšlet,  co a pro koho  to vše  chce koupit,  zboží zaplatit,  zabalit  ho do 

krabice  a  opět  za  vlastní  peníze  poslat  do  zahraničí.  Pokud  je  pro  Maříkovou  obsah 

mateřského  a  otcovského  chování  proměnlivý  (Maříková,  2004:  41-42),  ačkoli  Klára 

Konráda ztratila fyzicky, přesto se jeho matkou mohla cítit a roky mu posílat balíčky, i 

když ani na jeden nedostala odpověď. Například když se Konrádovy děti v dospělém věku 
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až na jednoho odstěhovali do zahraničí, jeho forma otcovství nabyla podobné formy: vztah 

s  dětmi  fungoval  na  dálku,  stýkali  se  pouze  nepravidelně,  respektive  s  ohledem  na 

zaneprázdněnost synů se lze domnívat, zdali vůbec. Lze předpokládat, že vztah Konráda s 

jeho dětmi se lišil například tím, že si alespoň občas zavolali. 

Dalším možným výkladem, proč se Konrád Mahler cítil zrazen  svou biologickou 

matkou, může být fakt, že syn se prakticky ve všech společenských vrstvách těšil vysoce 

privilegovanému postavení.  Z  toho také  vyplynulo,  že  byl  nejčastěji  dědicem majetku, 

protože  „matka  si  svoji  vzácnou  něhu  a  pýchu  schovává  pro  nejstaršího,  výhradného 

dědice  majetku a  v případě,  že  jsou rodiče  šlechtici,  také titulu“  (Badinter,  1998:  64). 

Konrád Mahler tuto možnost ztratil kvůli tomu, že se ho matka vzdala. Zároveň přišel i o 

to nejzákladnější, co by žena-matka měla pro děti vykonávat. Jak uvádí Badinter, synové 

vždy  získali  lepší  výchovu,  matka  se  o  ně  starala  osobně,  což  mnohdy  mladší  děti 

nepoznali, jelikož byly dlouhá léta u chůvy či kojné (Badinter, 1998: 64). Na počátku 20. 

století se dítě stalo středobodem rodiny, přičemž došlo také k omezení počtu potomků, 

které  si  rodiče pořizovali,  aby mohli  svému dítěti  zajistit  kvalitnější  péči  a přístup.  Po 

druhé světové válce se dokonce stává „blízkým bezmocným tvorem potřebujícím lásku a 

péči,  který  jim tento  přístup  později  recipročně  vrací“  (Maříková,  2004:  44).  Když  se 

Konrád Kláře narodil, byl jediné dítě, které měla. Ostatní si pořídila až za dlouhá léta, když 

už žila zpět v Německu. Do jisté míry by jeho nenávist byla sebelítostivým sobectvím, 

protože přišel o jedinečné zacházení a další privilegia, kterých by se mu v té době coby 

jedináčkovi dostávalo.

Postava Konráda Mahlera v podstatě představuje živoucí důkaz teorie představené 

Sarou  Ruddick,  podle  které  se  matkou  stává  jakákoli  osoba  ve  chvíli,  kdy  na  sebe 

převezme  zodpovědnost  a  povinnost  zajistit  dítěti  řádnou  péči,  výchovu  a  zázemí 

(Ruddick, 1989: 40-42). Mateřství v podobě práce a praxe ztělesňuje Konrádova náhradní 

matka Hedvika,  se  kterou nestrádal  materiálně ani  citově.  Do jisté  míry tento moment 

narušuje představu mateřství jako biologicky determinovaného fenoménu. Podle Ruddick 

dokonce nezáleží ani na pohlaví pečující osoby, „matkou“ se v jejím pojetí může stát muž i 

žena,  pokud bude naplňovat  výše uvedenou definici.  Pokud se  Němcům  daří  narušovat 

autoritu biologického mateřství, v dalším kroku se drží  genderové dělby práce,  protože 

Konrádovou matkou se stává Hedvika, tedy žena, a naopak Jaroslav je pro něj nevlastním 

otcem. Zrazen a opuštěn se Konrád začal cítit až ve chvíli, kdy se dozvěděl pravdu. I když 

byla jeho zášť směřovaná na Kláru opravdu silná a neustále opakoval, že ho zradila, když 

se o něj  coby biologická matka měla postarat,  svým jednáním paradoxně tvrdí  opak a 
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potvrzuje náhradní matku Hedviku jako svou skutečnou matku. Když se o svém původu 

dozvěděl, nevydal se Kláru hledat, neuposlechl „hlas krve“, ačkoli náhradní mateřství je 

podle  všeobecného  mínění  považováno  za  zásah  do  přírody  a  přirozeného  řádu  věcí 

(Zamykalová, 2006: 107). Setrval ve vztahu s Hedvikou, který pro něj měl význam. „Žena 

odesílající  z Německa balíčky pro něj zůstala cizí,“ (Katalpa, 2012: 27). Místo hledání 

biologické matky začal konstruovat nenávist, která byla jakousi odpovědí na společností 

vštěpovanou představu, že matka a dítě patří neodmyslitelně k sobě (Ortner, 1998: 102). 

V této souvislosti by byla nejen pro genderovou analýzu zajímavá situace, kdyby se 

Konrád  nikdy  nedozvěděl,  že  Hedvika  nebyla  jeho  biologickou  matkou.  „Hedvika 

Mahlerová, kterou až dosud považoval za svou matku, mu vysvětlila, jak k tomu došlo;  

během dlouhého vyprávění seděl s rukama založenýma na prsou a zhluboka dýchal. Před  

očima mu vytanula podoba dvou žen; té opravdu těhotné, totiž jeho matky, a té, která ho  

pak vychovala a která teď seděla před ním, provinilá a zajíkající se. 'Do prdele,' řekl, když  

Hedvika domluvila a nejistě na něj pohlédla; v té době byl už šest let ženatý a měl dvě děti,  

které  Hedviku  oslovovaly  babičko,“ (Katalpa,  2012:  26).  Z  citovaného  úryvku  je 

argumentačně zajímavá pasáž, která popisuje, že Hedviku Mahlerovou do chvíle poznání 

„považoval  za svou matku“.  Skrze popis  hlavní  vypravěčky se čtenáři  a čtenářky také 

dozvídají, že Klára „pro něj zůstala sobeckou a nezodpovědnou matkou,“ (Katalpa, 2012: 

26). Jak ale bylo zmíněno výše, i přes mírné zaváhání na konci citace se Konrád rozhodl 

setrvat ve vztahu s Hedvikou. 

O Kláře jako skutečné matce Konráda uvažuje ve vyprávění hlavní vypravěčka. Z 

teorie Ruddick nicméně Hedvika jeho matkou nepochybně byla, protože se o něj starala v 

době, kdy byl jako dítě zranitelný a potřeboval lásku, péči a dobrý morální vývoj (Ruddick, 

1991: 4–5). O způsobu, jakým Konrád uvažoval o Kláře, se lze dočíst pouze z promluvy 

hlavní vypravěčky, proto je v románu Němci jeho vztah vlastně jen konstrukcí v konstrukci 

děje. Sám Konrád v knize Kláru na žádném místě slovem „matko“ neoslovuje. Ve vztahu k 

sobě  zase  hlavní  vypravěčka  přemýšlí  o  Kláře  jako o  babičce,  což  předpokládá  jistou 

formu vztahu, ačkoli se nikdy neviděly ani spolu nemluvily.

Klára Rissmannová posílala Konrádovi balíčky také v době, kdy už měl vlastní 

rodinu. Sladkosti přenechával svým dětem, pro které se zase tyto dobroty staly symbolem 

jejich babičky, kterou sice nikdy neviděli a nic o ní nevěděli, pravidelná pošta z Německa 

ale určitý druh vztahu reprezentovala i pro ně. V období dětství hlavní vypravěčky a jejích 

sourozenců  představovaly  balíčky  spíše  symbol  dárku  a  dobrot,  které  mohou  sníst. 

„Balíčky pokaždé  obsahovaly  sladkosti,  čokoládu,  marmelády v luxusních  skleničkách, 
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nutelu.  Byly  to  balíčky jako  od  Mikuláše,  určené  především dětem.  A poté,  co  padla 

železná  opona,  jejich  příliv  ustal,“  (Katalpa,  2012:  14).  Postupem času  se  ale  balíčky 

sladkostí staly zástupným symbolem pro osobu, která je posílala: pro babičku. „Balíčky od 

babičky Kláry se během let staly součástí dětských legend a to, že skutečně existovaly, 

dokazovaly jen německé známky, které si mí bratři nalepili do alb,“ (Katalpa, 2012: 30). Je 

to tedy podobný scénář jako u Konráda Mahlera, pro kterého byly v dětství balíčky také 

spíše odměnou a až později se staly symbolem pro matku, která ho opustila. „Nikdy mi 

nepřipadalo divné, že máme tři babičky, dvě opravdové – maminčinu matku a babičku 

Mahlerovou – a jednu korespondenční, v Německu,“ (Katalpa, 2012: 29). Z tohoto úryvku 

je  přitom cítit  mírný posun:  za opravdovou babičku považuje hlavní  vypravěčka nejen 

babičku  z matčiny strany,  ale  také  z otcovy,  tedy Hedviku.  Biologická  matka  Konráda 

Mahlera  je  pro  ni  babičkou korespondenční,  což  se vztahuje k zásilkám.  Svůj  vztah  k 

jednotlivým babičkám musela založit na faktu, jak často se s každou z nich stýkala, neboť 

jiné měřítko v tu dobu neměla. Její manžel Peter ji nicméně upozornil, že „pravá babička“ 

je ta, se kterou má pokrevní, tedy biologicky příbuzný vztah. „Ale korespondenční babička 

byla tvoje pravá babička,“ řekl mi Peter, když jsem mu o tom vyprávěla,“ (Katalpa, 2012: 

29). 

Podobný typ vztahu lze pozorovat také z druhé strany. Když se hlavní vypravěčka 

vypraví  do  Německa,  kromě  biologické  matky  jejího otce,  která  už  je  s pokročilou 

Alzheimerovou nemocí v ústavu pro seniory a seniorky, pozná také své tety, dcery Kláry 

Rissmannové. Gertrudě Rissmannové je 52 let, je svobodná a nemá děti. Mladší Johanně 

Schmidtové je 48 let  a s manželem, který je advokát,  vychovává dvě děti.  Johanna při 

setkání  s hlavní  vypravěčkou prohlásí:  „Věděly jsme,  že  máme bratra,“  řekne,  když si 

objednáme večeři. „Ale byl pro nás něco jako mytický hrdina z pohádky; žil v cizí zemi, 

odkud  nikdo  nesměl  jezdit  ven,“  (Katalpa,  2012:  37).  Obě  sestry  věděly,  že  mají 

nevlastního  bratra,  který  žije  kdesi  za  hranicemi,  ale  byl  pro  ně  „mytickým  hrdinou 

z pohádky“, stejně jako Klára Rissmannovou byla „korespondenční babičkou“. 

Z knihy se nelze dozvědět, co všechno jim matka o Konrádovi řekla a jak jim tuto 

informaci  sdělila.  Je  ovšem  pravdou,  že ani  ony se ho nesnažily vyhledat.  Jak ostatně 

zdůvodnila  Johanna,  žil  v zemi,  odkud  nesměl  nikdo  vycestovat,  čímž  odkazuje  na 

komunistický režim v Československu.  Paradoxně přitom Klára přestala  posílat  balíčky 

právě s pádem komunistického režimu. V knize není sice popsáno proč, možné vysvětlení 

lze odhadnout.  Klára Rissmannová se nikdy nemusela přestat  považovat za Konrádovu 

matku, i když se svým synem nežila. Zároveň ale mohla v průběhu let nabýt dojmu, že ji 
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syn  bude  nenávidět,  proto  se  rozhodla  vztah  udržovat  pouze  skrze  balíčky  sladkostí. 

Sametová  revoluce  nicméně  způsobila,  že  Konrád  mohl  vycestovat  do  zahraničí  a 

potenciálně  se  mohl  vydat  biologickou  matku  hledat.  Možná  z  obavy před  hněvem a 

výčitkami  svého  syna  přestala  poté  Klára  balíčky posílat:  už  se  raději  nepřipomínala. 

Komunistický režim v Československu jí v tomto smyslu poskytoval ochranu a bezpečí.

4. 2. 5 Důkaz aneb moc úředního dokumentu

Do vztahu  Konráda  a  náhradních  rodičů  Hedviky a  Jaroslava,  kteří  ho  ukradli 

Kláře, vstoupil stát,  jenž zákonnou úpravou určil hranice příbuznosti. Děje se tak skrze 

úřední  dokument  –  křestní  list,  který  představuje  autoritu,  ačkoli  v  něm  nemusí  být 

pravdivé  údaje.  Přestože  Konráda  porodila  Klára  Rissmannová,  v  listu  byla  v  kolonce 

matka uvedena Hedvika Mahlerová, která ho vychovávala.  „Jaroslav obstaral křestní list, 

kde byla jako matka uvedena právě Hedvika; bylo to nezbytné pro oficiální jednání s úřady 

a pro návštěvy lékaře,“ (Katalpa, 2012: 404). Po porodu Konráda, jak bylo zmíněno výše, 

bydlela Klára u Hedviky a Jaroslava. Ti jí také pomáhali spojit se s rodinou v Německu, a 

jak ve vyprávění hlavní vypravěčky osvětlila Gertrude, „dělili se s ní o jídlo, Hedvika se jí 

starala o oblečení. Byli jediní, na koho se mohla spolehnout,“ (Katalpa, 2012: 405). Právě 

proto se Klára rozhodla, že do Německa odjede a po ten čas svěří syna Mahlerovým.  S 

návratem nespěchala kvůli výše popsaným Konrádovým problémům s kyčlemi, kdy musel 

nosit sádrové kalhoty. Oni její důvěry zneužili, neboť nedodrželi původní dohodu, že až se 

usadí,  syna  jí  přivezou.  Na  základě zfalšovaného křestního listu  proto  také  Hedvika 

oznámila Kláře, když se pro syna vydala zpátky do Čech, že “je její“ (Katalpa, 2012: 407). 

Proto byla pozice Kláry Rissmannové při snaze získat syna zpět oslabená, neboť jí 

v  ruce  chyběl  jakýkoli  úřední  dokument,  který  by  dokládal  tvrzení  o  tom,  že  je 

Konrádovou biologickou matkou. Dokumentu naopak využila náhradní matka Hedvika, 

když Kláře vysvětlovala, proč jí syna nevrátí.  „Hedvika jí dostihla a strkala jí před oči 

nějaký  papír,  křestní  list,  ve  kterém  bylo  uvedeno  Hedvičino  jméno.  'Je  můj,'  řekla 

Hedvika,“ (Katalpa, 2012: 407). Slovo  „můj“ užila ve významu materiálního vlastnictví, 

ačkoli je řeč o lidské bytosti a je otázkou, zdali je v takovém případě vhodné hovořit o 

„vlastnictví“. Nicméně vnímat dítě jako majetek by odpovídalo i skutečnosti, že Mahlerovi 

odmítli Konráda vrátit biologické matce Kláře, když si pro něj přijela. Svůj čin byli nuceni 

zamaskovat falešným rodným listem. Rodičovství Hedviky a Jaroslava bylo zvýznamněno 

právní rovinou, kterou definuje Bakalář.  Právní matkou či otcem je ten nebo ta, kterým 

náleží rodičovská odpovědnost a zákon je definuje právě na základě rodného listu. Z toho 
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také vyplývají práva a povinnosti rodičů a rodiček směrem k dítěti (Bakalář, 2002: 190). 

Rodný  list  zfalšovaný  Mahlerovými  r  proto  Kláře  zúžil  manévrovací  prostor  pro 

vyjednávání  o  synovi,  kterého byla  biologickou  matkou  a  Hedvika  s  Jaroslavem jeho 

sociálními  rodiči,  kteří  se  o  něj  dočasně  starali.  Dítě  si  ponechali  z  toho  důvodu,  že 

Hedvika děti mít nemohla a po několika potratech se stala neplodnou.

Síla a význam dokumentů, které dokládají příbuznost mezi osobami, se projevila 

také v momentě, kdy se hlavní vypravěčka poprvé objevila u Gertrude, nevlastní tety z 

německé rodiny.  Ta  jí  z  počátku nevěří,  že  je  skutečnou dcerou Konráda.  „Vůbec mě 

nenapadlo, že bych musela někoho o své identitě přesvědčovat,“ (Katalpa, 2012: 34). Zde 

výraz identita hlavní vypravěčky souvisí s tím, čí je dcerou a jaké jsou její příbuzenské 

vazby s německou rodinou. Zároveň slouží hlavní vypravěčce jako relevantní argument, 

proč se najednou objevila v rodině, se kterou se nikdy dříve nesetkala, a co jí umožňuje si 

toto setkání nárokovat. Konrádův zfalšovaný rodný list totiž ztížil vyjednávání také hlavní 

vypravěčce  při  setkání  s  širším příbuzenstvem.  Rozlišovacím znakem pro  příbuzenský 

vztah pro ně bylo společné příjmení: „Matka mu posílala balíčky, to ano, a nikdy se netajila 

s tím, že existuje. Ale nic nám o něm neříkala a z adresy, kterou jsme si na balíčkách 

přečetly, jsme zjistily, že se ani nejmenoval tak jako my. Jméno Mahler nám nic neříkalo, 

my  jsme  byly  Rissmannovy  a  věděly  jsme,  že  matka  se  za  svobodna  jmenovala 

Kolmannová,“ (Katalpa, 2012: 37). Z výpovědi Gertrude je patrné, že i Klářiny dcery si 

byly  vědomé  jejího  vztahu  s  Konrádem,  ačkoli  pro  ně  cizí  osobou.  Klářiny  balíčky 

sladkostí  proto  zjevně  splnily  význam připomínání  existence,  ačkoli  na  obou  stranách 

vyvolaly spíše negativní reakce: u Konráda zášť a u dcer v Německu závist. Přesto je ale 

obě části rodiny vnímaly jako gesto, které má význam, a právě proto v nich vyvolávalo 

tyto reakce.

Aby hlavní vypravěčka při návštěvě Německa obhájila příbuznost, začala pátrat po 

společných fyziologických rysech. Zde se objevuje další aspekt – fotografie. „Překvapuje 

mě, jak je babička Rissmannová vysoká. Má husté vlasy a příjemnou kulatou tvář; když se 

na ni pečlivě zadívám, připadá mi,  že v rysech jejího obličeje  poznávám svého otce,“ 

(Katalpa, 2012: 38). Společné znaky se poté ve tváři Kláry snaží vysledovat i při osobním 

setkání: „Posadím se na křeslo u okna a prohlížím si ženu před sebou. Pokouším se v její 

tváří  najít  rysy svého otce  a  možná i  své  vlastní.  Mám pocit,  jako bych se dívala  do 

zrcadla, a místo svého obličeje v něm viděla cizí tvář; pozoruji oči, nos a ústa, formu, ze 

které byl odlit můj otec a později já sama, a nenacházím vůbec nic, co by potvrzovalo, že 

patřím do rodu Kláry Kolmannové,“ (Katalpa,  2012:  41).  Vzhledem k tomu, že hlavní 
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vypravěčka byla z rodiny jediná, která hovořila o Kláře jako o babičce či matce Konráda, 

lze  si  její  počínání  vyložit  jako  snahu  najít  pro  své  smýšlení  argument a  ideálně  též 

skutečný, hmatatelný důkaz.

Příbuzenský  vztah  dále  dokládá  i  geneticky  částečně  dědičná  dysplazie  kyčlí. 

Čtenáři  a  čtenářky se dozvídají,  že  jí  trpěla  dcera  hlavní  vypravěčky Dorotka,  a  proto 

musela dříve nosit upravené kšandy – postroj, který držel nohy v požadované pozici. To 

pravděpodobně zdědila po dědečkovi Konrádovi, který lehčí formou dysplazie také trpěl. 

„Věděla jsem, že otec se narodil s kyčelní dysplazií, ale nikdy jsem o tom nijak zvlášť 

nepřemýšlela;  teprve když stejná věc postihla  Dorotku, napadlo mě,  že je to dědičné,“ 

(Katalpa, 2012: 20). A proto když hlavní vypravěčka pátrá po německé rodině, tvrdí, že 

pátrá po „kšandičkách“, jelikož se snaží zjistit, zdali stejnou vadou trpěl i někdo z německé 

rodiny. To by jí sloužilo jako další důkaz rodinné příbuznosti.  „Gertrude Rissmannová se 

možná sama narodila s kyčelní vadou, která se všem ostatním, s výjimkou mého otce a mé 

dcery vyhnula. A pokud ne, mohla by vědět, po kom ji dědíme,“ (Katalpa, 2012: 32).

4. 3 Koncept mateřství v historické linii románu Němci

4. 3. 1 Hlavní postavy a jejich (ne)plnění genderových stereotypů

Jak  už  bylo  zmíněno  výše,  tato  diplomová  práce  kopíruje  časové  linie  románu 

Němci ve sledu, s jakým s nimi v románu pracuje autorka Katalpa. Hlavním důvodem je, 

že rozhodnutí Katalpy takto řadit kapitoly nepochybně ovlivňuje, jak čtenáři a čtenářky 

vnímají  postavy i  jednotlivé  dějové  situace.  Jako kdyby současná  linie  románu  Němci 

představovala vyslovenou tezi, zatímco historická část knihy zase argumenty, které mají 

čtenářům a čtenářkám dříve vyslovenou tezi doložit. Tou je skutečnost, že Konrád nenávidí 

biologickou matku Kláru, a jednotlivé kapitoly v historické části mají vysvětlit, proč tomu 

tak je. Román tedy čtenářstvo interpeluje k přijetí Konrádova kritického hlediska.

Také v historické části románu Němci je možné vysledovat cyklus zrození a smrti. 

Stejně jako první část románu začíná i ta druhá zrozením nového života. Po deseti letech 

manželství se Franzisce a Karlu Kolmannovým narodila dcera Klára. Celá historická část 

poté končí nikoli fyzickou smrtí, ale odjezdem už dospělé a těhotné Kláry z vesnice Rzy, 

kde v období druhé světové války působila jako učitelka, ke známým do Prahy – Hedvice a 

Jaroslavu Mahlerovým. Věčné  „zanikání a vznikání“ (Knotková-Čapková, 2006)44 je zde 

44 KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, Blanka. Přístupy genderové analýzy ke studiu náboženství. Fórum padesát  
procent [online]. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2006 [cit. 2016-02-21]. Dostupné z: 
http://padesatprocent.cz/cz/blanka-knotkova-capkova-pristupy-genderove-analyzy-ke-studiu-nabozenstvi-
ltsupgt1ltsupgt 
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možné číst několika způsoby. Jednak život Kláry končí ve vesnici Rzy, kam odjela přes 

nesouhlas  rodičů,  aby  u  Mahlerových  našla  nový  začátek,  jednak  zanikáním  jejího 

pracovního  a  soukromého  života  ve  vesnici,  což  může  naopak  vyvažovat  vznikání 

fyzického života v jejím těle. V neposlední řadě je ovšem naděje spojená s Mahlerovými 

zároveň i koncem, neboť v tento moment Klára syna Konráda definitivně ztratila, když jí 

ho Mahlerovi nevrátí. Klára sice kontaktovala právníka a ukázala mu také křestní list na 

důkaz toho, že její syn existuje, ten jí však sdělil, že nelze nic udělat, neboť je dokument  

zfalšovaný.  Zdali  se  poté  ještě  snažila  kontaktovat  například  nějaké  úřady či  vyhledat 

pomoc jinde, není z románu jasné.

Když  začala  Klára  pracovat  ve  škole  ve  vesnici  Rzy  poblíž  Tichého  Brodu,  v 

několika momentech se v románu Němci objevuje situace, kdy zjevně porušuje nastavené 

genderové normy. Například když žádá správce, aby ji zavedl do tamní hospody, aby se 

mohla seznámit s místními obyvateli, on ji varuje, že se to k ní nehodí. „Ženy tu nechodí 

do hospody. A taky nekouří,“ (Katalpa, 2012: 173). Klára se ale nenechá odradit a když se 

nakonec  do  hospody odvážila,  situaci  popsala  následovně:  „Neviděla  tu  žádnou  ženu, 

kromě jediné, ta stála ve výčepu, na sobě měla  zástěru a plnila půllitr,“ (Katalpa, 2012: 

174). Naproti tomu muži ve vesnici kouřit mohli a nikdo se nad tím nepodivoval, jak se to 

stalo  právě  v  případě  Kláry.  Podobně  zaskočeně  totiž  reagoval  její  soused,  kterého 

požádala o cigaretu, což ho zjevně vyvedlo z míry. „Musela do něj šťouchnout, protože se 

k ní  opět  otočil  zády,“ (Katalpa,  2012:  185).  „Od chvíle,  kdy si  zapálila,  muži  mlčeli. 

Vzpomněla si, že Fuchs ji upozorňoval na to, že ženy ve vesnici nekouří,“ (Katalpa, 2012: 

186).

Muži ve vesnici,  alespoň jak lze usuzovat z popisu,  nehodnotili  Kláru dobře.  V 

místě byla cizinkou, ovšem nikoli jen například tím, že by pocházela z jiné části země, 

nýbrž svou národností. Dále svým chováním porušovala genderové normy a vybočovala z 

chování,  které  jí  přisuzoval  diskurs patriarchálního řádu.  Nebylo  žádoucí,  aby se žena 

objevila v hospodě coby zákaznice, a pokud už se zde přece jen objevovala, pouze v roli 

obsluhy  mužského  osazenstva  podniku.  Kouření  či  chození  do  hospody  nespadalo  do 

sociální normy ženskosti (Maříková, 2012: 36), kterou Kláře společnost přiřknula. Opět se 

u ní projevuje moment dvojí stigmatizace: nejprve ji odsuzovali z toho důvodu, že byla 

cizí,  a  to  nejen  mimo vesnici,  nýbrž  i  mimo hranice  státu.  Pokud navíc  porušovala  v 

patriarchátu silně zakořeněné genderové normy, o to víc ve vesnici poblíž Tichého Brodu, 

nebylo její přijetí ze strany obyvatel a obyvatelek o nic jednodušší. 

Nicméně  ženy  v  historické  části  knihy  zpravidla  zastávají  práce  či  vykonávají 
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takové činnosti, které odpovídají patriarchální ideologii a genderové dělbě práce. Jak už 

bylo zmíněno výše, pokud žena nemohla být v hospodě hostkou,45 pracovala jako výčepní 

a obsluhovala mužské hosty podniku (Katalpa, 2012: 174). Ženy se objevují i jako písařky 

pro školského inspektora, kterým je muž (Katalpa, 2012: 201), sekretářky (Katalpa, 2012: 

202), jsou zachyceny u činností jako zašívání opony (Katalpa, 2012: 199) a nechybí ani 

jejich status odvozený od toho, jakou práci zastává jejich muž, v románu se jedná například 

o správcovu ženu (Katalpa, 2012: 172). A v neposlední řadě je se ženami asociována péče 

jako ryze femininní záležitost. „Po týdnu horečky polevily. Klára, o kterou dosud pečovala 

správcova žena, nejistým krokem sešla na dvůr a s pocitem vítězství se vymočila na tence 

obezděném záchodě,“ (Katalpa, 2012: 220). Právě tento moment je z genderového hlediska 

důležitý. Klára se se správcovou ženou neměla ráda a nebyly si sympatické, více se stýkala 

a  komunikovala  s  jejím mužem.  Logické  by proto  bylo,  kdyby se  o  nemocnou  Kláru 

postaral  on.  Vybočení  z  genderového  řádu  pro  něj  ale  bylo  natolik  těžké  či  dokonce 

nemožné, že se o Kláru musela postarat jeho žena, která ji nenáviděla. Správce ale mohl 

tuto činnost odmítnout například i z možné obavy, jak by se na něj dívali ostatní obyvatelé 

vesnice,  kdyby  se  jako  muž  ujal  péče.  Či  také  z  toho  důvodu,  že  by  s  ohledem  na 

heteronormativnost  tradiční  společnosti  mohl  být  podezírán  z  toho,  že  je  manželce 

nevěrný. V tyto momenty se ovšem román  Němci jeví jako výrazně tradiční, dodržující 

genderové stereotypy.

Zcela explicitně je poté biologické předurčení  muže a  ženy vyjádřeno ke konci 

knihy. „Vždyť sama Klára v sobě teď odrážela podstatu ženství, bezbrannost a vydanost,“ 

(Katalpa, 2012: 379). Zde citace z úst hlavní vypravěčky ilustruje, nakolik a jak silně má v 

sobě  zakořeněné  tradiční  genderové  stereotypy,  které  ženám  připisuje  patriarchální 

ideologie. Pokud zde hlavní vypravěčka hovoří v souvislosti s ženstvím o bezbrannosti či 

vydanosti jako o podstatě, dotýká se tím argumentu patriarchátu, který se nebojí hovořit o 

ženském podřízení jako o přirozeném. Mimo jiné i tyto argumenty mají sloužit k tomu, aby 

se genderovému  diskursu dařilo držet  systém právě v této podobě, což se feministická 

kritika naopak snaží dekonstruovat (Morris, 2000: 15). Pokud je totiž žena definována jako 

pasivní  či  emotivní,  jejím  protikladem  je  dominance,  aktivita  a  síla  ztělesňována  a 

asociována naopak s muži (Smetáčková, 2005: 10). Hovořit proto o bezmocnosti a slabosti 

jako o podstatě ženství je z hlediska konstruktivistického pojetí nebezpečné, neboť skrze 

mocenský  diskurs dochází k utvrzování žen v podřadném postavení a ovlivňuje tvorbu 

45  Termín „hostka“ jako ženský ekvivalent ke slovu „host“ používá Blanka Knotková-Čapková, od které 
jsem ho převzala do vlastní slovní zásoby.
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skupinové identity žen (Knotková-Čapková a spol., 2010: 20).

Z  dosavadního  popisu  je  také  vidět,  jaké  činnosti  či  profese  v  románu  Němci 

nejčastěji zastávají muži. Kromě správce se objevuje i postava Weissmanna, který pracuje 

jako ras,  jenž  má  na  starosti  likvidaci  či  preparaci  uhynulých  zvířat.  Klářin  otec  Karl 

pracuje jako továrník, jeden z jejích nápadníků zase například jako číšník. Mužské postavy 

historické linie knihy se také zpravidla drží genderových rolí a zaměstnání, která jsou s 

ohledem na jejich gender dle patriarchální ideologie nejvhodnější.

4. 3. 2 Společenský apel na nenávist k biologické matce

Klára Rissmannová maturovala v květnu roku 1931. Poté začala studovat německý 

jazyk a dějiny umění na učitelském ústavu v Rodenheimu, který byl vzdálen zhruba třicet 

kilometrů od Hinterbergenu. Závěrečné zkoušky nakonec složila s výborným prospěchem 

(Katalpa,  2012:  74-98).  Jejím prvním manželem se  měl  stát  Horst  Ungar,  a  ačkoli  ji 

miloval, svatbu viděl také jako vidinu lepších zítřků. „Nepochyboval o tom, že vhodnější 

ženu by nenašel. Pocházela z dobře situované rodiny, byla inteligentní, vzdělaná a zdravá. 

Kromě toho ji miloval. Občas mu sice připadala náladová, a navíc tu bylo to její kouření. 

Byl však přesvědčený, že ji to dokáže odnaučit, všechno byla jen otázka času. A pevné 

vůle, samozřejmě,“ (Katalpa, 2012: 115). Horst pomýšlel na majetek, který by Klára po 

svatbě získala jako věno. To se váže na její genderovou identitu, jelikož právě pro dcery 

musel otec při svatbě zajistit majetek, se kterým ji vydá ženichovi. Dcera se proto v tomto 

smyslu stala pro rodinu přítěží. Tou ovšem byla i v případě, kdyby se neprovdala a zůstala 

v rodině (Badinter, 1998: 63-64).

Klára nejprve přednášela dějiny umění a estetiku na soukromém lyceu (Katalpa, 

2012: 116), později, v době války, pracovala v továrně na roznětky ke granátům. Ačkoli 

tvrdá  práce  v  továrně,  kokrétně  průmyslová  výroba  zbraní  je  asociována  jako mužská 

záležitost, v období války ji musely zastávat i ženy. Muži byli v té době na frontě a museli 

bojovat,  ženská pracovní síla byla proto potřeba na výrobu materiálu, popřípadě zbraní 

samotných.  V  tu  dobu  také  „prudce  stoupla  jejich  zaměstnanost“  (Čermák,  2003).46 

Nakonec se ale Klára rozhodla, že se bude věnovat své učitelské profesi, a začala si hledat 

práci.  Byla  ochotná  učit  i  ve  vzdáleném  městě,  dokonce  i  mimo  Německo.  To  však 

rozladilo  jejího  otce,  který  pro  svou  dceru  očekával  jiný  život.  „Karl  Kolmann  viděl 

Klářinu budoucnost vždy jen v mlhavých obrysech, sňatek, domácnost, děti, a rozhodnutí 

46 Čermák, Jindřich. Postavení ženy ve společnosti se zaměřením na Českou republiku [online]. E-polis.cz, 
10. listopad 2003. [cit. 2016-03-13]. Dostupné z WWW: . ISSN 1801-1438.
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opustit  Hinterbergen  v  něm vzbudilo  mírné  znepokojení,  které  však  dokázal  potlačit,“ 

(Katalpa, 2012: 141). Ve výčtu toho, co si Karl pro svou dceru představoval, chybí byť jen 

zmínka o její pracovní kariéře, zaměstnání, kterému by se chtěla věnovat, z genderového 

hlediska ovšem nikoli překvapivě. Coby žena byla Klára odkázána do domácí sféry a její 

život by se dal předvídat, stejně jako to udělal její otec: měla založit rodinu a poté se starat  

o manžela, děti a domácnost (Oakley, 2000: 100; Ruddick, 1991: 1). 

Diskurs patriarchálního uspořádání společnosti, kdy veřejná sféra patří mužům, mu 

neumožnil  uvažovat  o  tom,  že  by  jeho  dcera  měla  ambici  uplatnit  se  jinde  než  v 

domácnosti,  a  proto  viděl  její  život  v  rámci  těch  činností,  které  jsou  ženám  údajně 

předurčeny.  A uplatnění  ve veřejné sféře mezi ně nepatří  (Ortner,  1998:  94; Maříková, 

1999: 61). Moment Klářina rozhodnutí odejít  pracovat do protektorárních zemí byl pro 

jejího otce natolik nečekaný, že v jeho očích se vzdala pohodlného života, který mohla mít. 

O finance by se postaral její budoucí manžel a na ní by zbyla práce o domácnost a děti. 

Klára  ale  místo  toho  zvolila  práci  ve  veřejné  sféře,  navíc  daleko  od  domova,  v 

protektorátní  vesnici  Rzy.  Možná  to  Karla  překvapilo  i  z  toho  důvodu,  že  jeho  dcera 

neměla nutkání stát se matkou, nesnila o tom vdát se a být ženou v domácnosti, jak by u ní  

jako  u  ženy  předpokládal,  alespoň  ne  v  té  době.  Jednoduše  řečeno,  jako  kdyby  se 

podivoval nad tím, že jeho dcera neměla tolik silný či snad vůbec žádný mateřský pud, 

který chce údajně každá správná žena naplnit (Badinter, 1998: 9-10). Na druhou stranu se 

nabízí též interpretace, že s ohledem na to, že Klára v té době neměla děti, si svůj mateřký 

pud mohla  kompenzovat  právě  povoláním učitelky a  kontaktem s  dětmi.  V knize také 

chybí popis toho, zdali se Klára rozhodla mít po Konrádovi další děti dobrovolně, či do 

jiného stavu přišla například nechtěně.

Lze  konstatovat,  že  historická  část  knihy je  od  začátku  až  do  konce  prolínána 

epizodami jako výše uvedená, které mají čtenáře a čtenářky utvrzovat v tom, že nejenže 

byla Klára Konrádovi špatnou matkou, respektive mu nebyla matkou vůbec, nýbrž že se 

celý život starala spíše o sebe, a že si dokonce nevážila ani vlastního života. Proto i název 

jedné  podkapitoly zněl  Návod  na  nenávist.  Ještě  rok  po  smrti  svého  nastávající  muže 

Horsta, kterého popravila německá policie, ji trápily myšlenky na sebevraždu. Vstoupila 

proto do pokoje svého otce, kde si ke spánku přiložila revolver. „Potom revolver odložila a 

neochotně si přiznala, že mnohem víc než zemřít se jí chce  žít,“ (Katalpa,  2012: 134). 

Tento moment přitom pro čtenáře a čtenářky působí jako déja vu, neboť o Klářině prvních 

plánech na sebevraždu se dozvěděli už dříve, to když jí bylo teprve dvanáct let.  „Stojí u 

okna  a  uvažuje  o  sebevraždě,  protože  jí  rodiče  nedovolili  jít  do  cirkusu.  Nakonec  se 
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rozhodne otrávit fosforem ze zápalek,“ (Katalpa, 2012: 66). Klára sice nastrouhané zápalky 

spolu s mlékem vypila, smrti se jí ovšem podařilo vyhnout, neboť začala zvracet.

Kromě toho ale, jak se kniha Němci snaží vsugerovat, si Klára nevážila ani života 

cizího. V jedné kapitole knihy se pokusila zabít svého milence Weissmanna, když se na 

konci války rozhodl odejít,  a proto mu do zad zabodla nůž.  „Když pak o něco později 

doběhla k Fuchsovi,  připadala si  dokonale šťastná.  'Zabila jsem ho!'  vykřikla na prahu 

Fuchsova domu a vklouzla mu do náruče; 'Zabila jsem ho, je mrtvý!' opakovala jásavě,“ 

(Katalpa, 2012: 319). Nůž však rasa jen škrábl a neměl větší zranění. Bodnutí Weissmanna 

možná bylo snahou vybít si zlost kvůli tomu, že se rozhodl opustit vesnici a jí nic neřekl, 

nikoli ho zabít. Ale v hysterickém momentu nebyla schopna dohlédnout důsledků svých 

činů. V této situaci se postava Kláry projevuje jako genderově stereotypní, kdy jednání v 

afektu a hysterie jsou připisovány spíše ženám než mužům (Gilbert, Gubar, 2000: 53). 

Z genderového hlediska  však  Klára často  genderové normy překračuje.  Nejinak 

tomu je  i  v  situacích,  kdy autorka  Katalpa  popisuje  její  vztah  k  těhotenství,  potažmo 

mateřství. První náznaky uvažování o dítěti lze u Kláry zaznamenat tehdy, když přemýšlí o 

své předchůdkyni na pozici učitelky, po které ve Rzech převzala místo, a která ve vesnici 

také  přišla  do  jiného  stavu.  „Představovala  si  ji  sevřenou  prstencem hor,  osamělou  a 

vyděšenou plodem, který v ní rostl. (…) Byla šťastná? Alespoň zpočátku, než zjistila, že v 

ní klíčí něco, co by se mohlo stát přítěží? Těšila se ze svého dítěte, nebo jeho narození 

očekávala  s  hrůzou?“ (Katalpa,  2012:  228).  Takto  Klára  přemýšlela  o  těhotenství 

předchůdkyně Anny Gerlingové, ačkoli ji nikdy neviděla, nikdy se s ní nesetkala a neměla 

o ní ani žádné podrobnější informace, na základě kterých by mohla usuzovat, že žena z 

těhotenství neměla radost. Možná do svých úvah o Anně projektovala vlastní obavy z toho, 

jaké to je být v očekávání dítěte. Její pohled demonstruje i situace po porodu její známé, 

které  se  narodila  dcera.  Klára  u  toho  byla  přítomna  a  okomentovala  to  následovně: 

„příšerné, krvavé a odpuzující“ (Katalpa, 2012: 348).

Důležitou  epizodu  knihy  Němci představuje  i  naznačená  Klářina  sexuální 

nevázanost. Při svém pobytu ve vesnici Rzy se začala vídat s Weissmannem, otcem své 

žákyně. „Nikdy se s Weissmannem nestýkala jinak než tělesně,“ (Katalpa, 2012: 277). O 

jejich vztahu nevěděl prakticky nikdo a byl skutečně jen tělesný, založený pouze na tělesné 

potřebě. I na něm se ale projevilo dvojí měřítko společnosti na muže a na ženy. „Milovali 

se se zarputilostí,  jejíž původ jim zůstal  utajen.  'Myslíš,  že jsem děvka?'  zeptala se ho 

jednou,“ Katalpa, 2012: 226). V citovaném úryvku je znát Klářina obava z toho, jak ji bude 

hodnotit okolí, zdali si o ní pomyslí, že střídá partnery, či že má pohlavní styk s mužem, se  
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kterým ale nežije v partnerském soužití. Kromě hodnocení okolí ale svým vyjádřením do 

jisté  míry pochybovala i  sama o sobě,  jelikož předpokládá,  že být  děvkou není  dobré. 

Weissmann se ale  o svou pověst  nebál,  dokonce o něm lidé ve vesnici  věděli,  že  měl 

několik sexuálních partnerek. U ženy totiž patriarchální společnost předpokládá, že svému 

muži bude věrná, nejlépe aby do manželského svazku vstupovala jako čistá panna. U muže 

představuje  množství  sexuálních  partnerek  nejen  výhodu,  ale  je  to  vyzdvihováno  jako 

přednost. 

Z úst jeho postavy se lze také dozvědět, jaký význam přikládá ženské reprodukci. 

Weissmann, který se živil jako ras a měl na starosti likvidaci uhynulých zvířat, jednou při 

preparaci králičí samice, která byla březí, přemýšlel o ženské děloze. Tu označil jako místo 

vzniku nového života. „A náhle si vzpomněl na Kláru; pokaždé nebyli opatrní, a ona přesto 

neotěhotněla.  Pravděpodobně  byla  neplodná.  Ideální  milenka,  ale  jako  případná  matka 

bezcenná,“ (Katalpa, 2012: 298). Weissmann přemýšlel o Kláře jako o ženě, zároveň ale 

tuto její identitu ztotožňoval s mateřstvím. Ženství bez dětí pro něj nebylo ženstvím. Pokud 

by byla Klára neplodná, nebyla by pro Weissmanna ženou, nýbrž jen prostředkem pro 

zábavu či uvolnění se, nebral by ji vážně jako živou bytost. Podle logiky tolik adorovaného 

kultu mateřství není možné, aby žena nebyla matkou (Kiczková, 2006: 419), a právě proto 

byla Klára pro Weissmanna vhodnou kandidátkou na to, aby ukojila jeho fyzickou sexuální 

touhu, a nemusel se obávat, že by byl ohrožen případným těhotenstvím, které by pro něj 

představovalo doživotní závazek.

4. 3. 3 Jiná doba, jiné mateřství aneb dětství Kláry Rissmannové

Stejně  jako  Badinter  ukazuje,  jak  se  v  různých  obdobích  proměňovalo  chápání 

mateřství, potažmo rodičovství, a to včetně vztahů rodičů a roček k dětem, do jisté míry 

tyto proměny ilustruje také román Němci. Historická linie knihy začíná porodem Franzisky 

Kolmannové, Klářiny biologické matky. Už při svatbě s Karlem Kolmannem se Franziska, 

rozená Eggertová, obávala, že v manželství otěhotní. „Porod se jí jevil jako něco ne zcela 

příjemného, krev a smrt na jazyku, jak slýchala, a proto si při obřadu umínila, že pokud 

zůstane čistá, každé ráno se pomodlí desátek radostného růžence,“ (Katalpa, 2012: 55). 

Franziska přišla o panenství o svatební noci, následující pohlavní styk s jejím manželem se 

jí ale nelíbil. „Franziska mu nikdy neprozradila, že by přitom také chtěla zakoušet rozkoš, 

a jeho to ani nenapadlo,“ (Katalpa, 2012: 55). Z popisu Katalpy lze soudit, že Franziska 

byla v manželství  plně  podřízena  a  do jisté  míry v její  postavě lze spatřovat  archetyp 

přadleny, jak o něm hovoří Knotková-Čapková (Knotková-Čapková, 2005: 145) (více viz 
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níže).  Ani její  manžel zjevně nepředpokládal,  že by sexualita jeho ženy byla spojena s 

rozkoší. Dlouhou dobu totiž nejenže byla sexualita žen zapovězené téma, nýbrž sloužila 

vysloveně jen pro plození potomků (Giddens, 2000: 72-73). Vztah Karla a Franzisky proto 

odpovídá teoretizované dvojí sexuální normě. Muž si sexuální styk se ženou mohl užít, ba 

dokonce bylo povinností ženy zajistit muži rozkoš. Žena představuje prostředek, jak muže 

uspokojit. 

Po deseti letech manželství přišla v březnu roku 1912 na svět dcera Kolmannových 

Klára. Porod trval dvanáct hodin a lékař Franzisce už nedoporučil mít  další  děti.  „Což 

vítězoslavně sdělila svému muži,“ (Katalpa, 2012: 57). I přes Franzisky podřízenost v tom 

smyslu,  že  nedávala  najevo  vlastní  tužby  či  potřeby,  lze  na  její  postavě  vysledovat 

momenty,  ve kterých nabourává  genderový pořádek ve společnosti.  Těhotenství  včetně 

jeho vyvrcholení porodem pro ni bylo obtěžující a nepříjemnou záležitostí. Dítěte ve svém 

životě se svým způsobem bála, a metodou vzdorného čtení se lze domnívat, že náplň svého 

života viděla v něčem jiném než ve společností diktovaném rodinném životě.

Franziska dceru Kláru nekojila a celkově čas trávený s dítětem byl spíše vzácný. I 

tak se ale v románu na okamžik objevuje situace, kdy měla Franziska starost o to, že její 

vlastní dítě kojí cizí žena.  „Když si však uvědomila, že by jí mohly popraskat bradavky, 

raději ten nápad zavrhla,“ (Katalpa, 2012: 58). Z popisu se Franziska raději věnovala sobě 

a vlastním zájmům, než aby dostála své společensky ustavené roli řádné matky, která se 

pro dítě obětuje a ono se stane středobodem života matky. Pokud Badinter hovoří o dvou 

vzájemně se nevylučujících možnostech, proč se matky odmítají starat o děti, v postavě 

Franzisky se promítají obě dvě. 

Samolibost  je  na  Frazisce,  alespoň jak  ji  prezentuje  autorka  Katalpa  v  románu 

Němci, patrná třeba i v posledním citovaném úryvku, kdy spíše než o krmení dcery Kláry 

se strachuje o to, že při kojení by se mohlo poškodit její fyzické tělo. Pokud Franziska 

nenaplňuje očekávání a necítí či si nepřeje to, co by si dle převládajícího  diskursu jako 

správná  žena  přát  měla,  z  pohledu  románu  se  nabízí  její  interpretace  jako  špatné  a 

egotistické matky. S ohledem na kontext doby však bylo běžné, že si matky z určitých 

společenských vrstev najímaly kojné či chůvy pro děti (Badinter, 1998: 64), aby se mohly 

věnovat  domácnosti  či  společenským záležitostem,  a  součástí  toho  byla  i  péče  o  svůj 

zevnějšek.  Ačkoli  v  tomto  Franziska  konvenuje  s  fungováním  genderových  norem  v 

patriarchálním řádu, skrze vzdorné čtení se opět najdou momenty, které postavu Franzisky 

činí  rebelující,  i  když  pouze  vnitřně,  neboť  své  přesvědčení  nedemonstruje  veřejně. 

Například už o svatební den myslí na to, že nechce otěhotnět, a krátce po porodu se vrací 
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ke svým zálibám a činnostem. Ačkoli se proti údělu vdát se či otěhotnět v románu výrazně 

či prakticky vůbec nepostavila, přesto odmítla, jak mimochodem uvádí Badinter, vtěstnat či 

omezit svou identitu ženy jen na hranice, které jí udává mateřství (Badinter, 1998: 82).

Postava Franzisky je z genderového hlediska zajímavá také při analýze archetypů. 

Franziska Eggertová vstoupila do manželství s Karlem Kolmannem jako panna, sexuální 

styk pro ni byl spíše utrpením, jelikož Karl se staral jen o vlastní rozkoš, nikoli o potřeby 

manželky.  Franziska,  alespoň  jak  ji  popisuje  autorka  Katalpa,  přijala  své  podřadné 

postavení a její druhořadost je patrná nejvíce v situacích, kdy měla pohlavní styk se svým 

mužem. Proměňuje se v ní nejen vzor ženy coby čisté panny (Knotková-Čapková, 2005: 

145),  která  se  muži  odevzdá  až  vstupem do manželského  svazku,  zatímco  u  mužů  je 

sexuální  praxe  zpravidla  tolerována,  ne-li  dokonce  vyžadována.  Zároveň  se  v  postavě 

Franzisky  projevuje  i  archetyp  věrné  manželky,  která  se  o  svého  manžela  stará, 

neprotestuje a její manžel je pro ní autoritou (Knotková-Čapková, 2005: 145), i když ji 

několikrát podvedl s jinou ženou. Navíc po narození Kláry to byl právě Karl, kdo měl 

poslední slovo při rozhodování o jméně pro dceru. S archetypem poslušné ženy-přadleny47 

se však Franziska rozchází ve třetím bodě, a to v roli obětavé matky. Kolmannovi si po 

narození dcery najali kojnou, která se o Kláru starala. Její matka se ihned po šestinedělí 

„vrátila  ke  svým  starým  zájmům,  k  zahradničení,  vyšívání,  zpěvu  a  předsednictví  v 

několika ženských spolcích. Svou dceru vídala jednou denně. Nechávala si ji přinést čistou 

a zavinutou v plenách, chvíli ji nejistě laskala a potom ji s neskrývanou úlevou předala zpět 

chůvě,“ (Katalpa, 2012: 57-58). 

Mimo to se také zajímala,  respektive byla posedlá svým vzhledem a na to,  jak 

vypadá včetně pečlivého make-upu, dbala například i tehdy, když plela záhony (Katalpa, 

2012:  62).  Zdali  to  bylo kvůli  vlastnímu pocitu  vypadat  dobře,  či  bylo  toto  její  cítění 

ovlivněno společenským tlakem na ženy, aby za každé situace vypadaly dobře, kniha více 

nepřibližuje. Obecně je však žena popisována a hodnocena nikoli na základě toho, co umí 

či čeho v životě dosáhla, nýbrž jeden ze stěžejních aspektů jejího hodnocení je právě její 

fyzický vzhled (Smetáčková, 2005: 10). V tomto směruje se v ní s archetypem přadleny 

snoubí i archetyp tanečnice, jak jej  představila Knotková-Čapková (Knotková-Čapková, 

2005: 145). Úkolem ženy jako erotického symbolu je muže svést a ukojit jeho touhy, přání 

a potřeby, což Franziska i přes nechuť k sexuálnímu styku se svým manželem plnila. A 
47 Dělení  genderových  archetypů  nabízí  Knotková-Čapková,  která  přadlenou  nazývá  archetyp  poslušné 

ženy. Ta může vystupovat v několika podobách jako čistá panna, věrná manželka a obětavá matka. Její 
typologie  je  ovšem  „dána  poslušným  přijetím  mocenské  struktury  a  jejím  podřízením  se  vůči  ní“ 
(Knotková-Čapková,  2005:  145).  Pro  ženu,  která  přijala  za  své  opatrování  patriarchálních  hodnot, 
používá Knotková-Čapková vlastní označení – „kolaborantka patriarchátu“ (Knotková-Čapková, 2005).
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pokud Knotková-Čapková hovoří o tom, že jen zdánlivě je tanečnice svobodná, i  tento 

moment je na Frazisce patrný. Ačkoli je v dobře situovaném manželství, finančně zajištěná 

a místo každodenní péče o dceru Kláru se může věnovat sobě a svým zálibám, přesto je její 

hranice osobnosti vymezena jen v rámci domácí sféry. „[Karl] pracoval svědomitě a dlouho 

do noci a vyznačoval se přesně tou mírou nepraktičnosti, která jí dovolovala rozhodovat o 

–  z  patriarchálního  hlediska  – nepodstatných  věcech,  jelikož  v  té  době  nemohly  ženy 

prakticky rozhodovat o ničem jiném. O najímání a propouštění služebnictva, o sobotním 

divadelním představení, o nedělním obědě,“ (Katalpa, 2012: 96).  Pokud jde o její vztah s 

manželem Karlem, je mu podřízena zejména sexuálně a její identita je odvozena pouze ze 

vztahu  k  manželovi  a  k  dítěti.  Zároveň  ale  naplňuje  ženu-matku  chápanou  jako 

trojrozměrnou osobnost (Badinter, 1998: 15), neboť kromě zmíněných vztahů k dítěti a 

manželovi ji charakterizuje také zájem o sebe a vlastní potřeby, ačkoli ji ani toto nečiní 

zcela  svobodnou,  jen se nepatrně vymanila  z  konstrukce role  ženy-matky patriarchální 

ideologie.

4. 3. 4 Matka Hedvika Mahlerová

S vědomím vzdorného čtení jako metody analýzy, která se opírá o teorie Ruddick a 

Kiczkové, nabízí pro patriarchální ideologii nevídaný pohled na mateřství postava Hedviky 

Mahlerové.  Ačkoli  negativní  asociace  má  zpravidla  nevlastní  matka,  u  které  se 

zvýznamňuje, že je nevlastní či adoptivní, popřípadě se označuje jako macecha (Kiczková, 

2006:  418–419),  Hedvika  Mahlerová  je  v  románu  Němci naopak hodnocena pozitivně. 

Může  za  to  Konrádem  přejímaná  optika  Kláry  jako  špatné  matky,  zároveň  i  absence 

Klářiny verze  příběhu.  Přestože  o  tom,  jakou byla  synovi  matkou,  se  toho nelze  moc 

dozvědět, jelikož o ní Konrád nemluví nikterak hanlivě ani negativně, lze se domnívat, že 

si  nemá na co  stěžovat.  Hedvika  v pojetí  patriarchálního řádu představuje  pravý opak 

Kláry: postarala se o Konráda, kterého byla biologická matka nucena opustit a ona toho 

využila v tom smyslu, že jí ho ukradla. Následně na sebe převzala veškerou odpovědnost a 

povinnost spojenou s péčí o dítě. Přesně v tu chvíli, kdy byla Hedvika nucena reagovat na 

potřeby  malého  Konráda,  se  podle  Kiczkové  stala  jeho  matkou,  čímž  si  mezi  sebou 

vzájemně vypěstovali vztah (Kiczková, 2006: 421). A tento vztah, jak vyplyne z analýzy 

níže a bylo již naznačeno v teoretické kapitole, Konrád zjevně respektoval i poté, co se 

dozvěděl o biologické matce Kláře.

Ovšem v historické linii  románu  Němci se čtenáři  a čtenářky dozvídají,  že vinu 

nenese jen Klára. Hedvika poprvé otěhotněla v roce 1934, její dítě se ale narodilo mrtvé. 
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Na doporučení lékaře se už o další těhotenství neměla s manželem pokoušet, přesto ho ale 

neposlechla a za šest měsíců potratila znovu. „Se zbytkem plodu přišla o dělohu, a konečně 

si  připustila,  že  vlastního  dítěte  se  nedočká  (…)  To,  že  nemohla  mít  dítě,  ji  trápilo; 

chybějící potomek vrhal na její spokojenost stín, ničil ji,“ (Katalpa, 2012: 329). Po ztrátě 

dělohy, a tedy i fertility, nejenže Hedvika nemohla už nikdy otěhotnět, ba co víc, začala o 

sobě pochybovat také jako o ženě. Právě kvůli tomu, že fyzicky nemohla mít děti, nebyla 

schopná  naplnit  ženám  společensky  připisovanou  a  očekávanou  roli  stát  se  matkou. 

Alarmující je však citovaná situace už jen tím, že u Hedviky došlo k tomu, na čem podle 

Kiczkové stojí patriarchální řád. Byla zde totiž setřena hranice mezi ženskostí a mateřstvím 

a oba fenomény splynuly v jedno (Kiczková, 2006: 419). 

Jakmile  Hedvika  ztratila  schopnost  fertility,  začala  pochybovat  o  svém ženství. 

Ztráta fertility u ní však byla výsledkem touhy otěhotnět a stát se matkou. Potrestána byla 

paradoxně za to, že se snažila dostát diktovanému ženskému údělu. Ačkoli mateřství je 

údajně biologickým předpokladem žen, (Ruddick, 1991: 7), patriarchální ideologie dává k 

dispozici mužům a ženám dvojí metr. Hedvičin manžel Jaroslav by se biologických dětí 

mohl dočkat, pokud by si je pořídil s jinou ženou. Proto například esencialista Zoja hovoří 

o  úloze  mužů  jako  o  kvantitativní  (Zoja,  2005:  28-29).  Podle  Zoji  se  muž  mohl 

rozhodnout, zdali se otcem stane, či nikoli, kdežto Hedvika o údajný dar od přírody přišla.  

„Hedvičino břicho bylo odjakživa prázdné. Žádná úrodná půda,“ (Katalpa, 2012: 389). 

Přesto se ale Hedvika rozhodla své roli ženy-matky dostát za každou cenu, a to 

možná mimo jiné i z pocitu, že věděla, jaký společenský tlak by ji čekal, pokud by se 

matkou nestala, ačkoli její zdravotní stav by mohl být omluvou, proti které nemohlo být 

námitek.  Mohla  se  například  obávat,  že  v opačném případě  by ji  její  manžel  Jaroslav 

opustil. Společenský apel na ženy, aby se staly matkami, je hodně silný, a i Kiczková v této 

souvislosti  hovoří  o  tom,  že  právě  dominující  diskurs biologického  mateřství  vede  v 

případech jako je Hedvičin, kdy ženy nemohou mít děti, k diskriminaci (Kiczková, 2006: 

418-419). 

Hedvika  proto  začala  uvažovat,  že  si  jednoduše  ponechá  dítě  své  sestry  Anny 

Gerlingové. Ta shodou okolností působila ve vesnici Rzy jako učitelka a byla to právě ona, 

po které Klára Rissmannová převzala pracovní místo. Anna čekala dítě s Weissmannem, 

který  se  stal  později  také  milencem Kláry Rissmannové.  „Poté,  co  si  osahala  sestřino 

břicho, ji naplnila obrovská, omamující radost. Tak teď budu mít dokonce dítě, pomyslela 

si,“ (Katalpa, 2012: 329). Nestalo se tak, neboť si Anna našla práci v jiném městě a i se 

synem odešla. A byla to právě Anna, která pomohla Kláře v nesnázích, když se po konci 
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Německem prohrané války chtěla vyhnout transportu. Přemluvila sestru Hedviku a jejího 

manžela  Jaroslava,  aby u  sebe  Kláru  na  nějaký čas  ubytovali.  Přitom činy,  respektive 

krádež dítěte Hedviky Mahlerové a jejího manžela nemají v knize negativní hodnocení, 

respektive  jsou  konstatovány  jako  fakt,  který  se  stal,  ale  na  postavu  Hedviky  nemají 

prakticky žádný vliv, už vůbec ne negativní. O to víc tedy obsah knihy směřuje čtenářstvo 

k tomu přijmout optiku, že Hedvika byla spolu s Jaroslavem Konrádovi dobrými rodiči. 

Jelikož  si  na  ně,  alespoň  jak  lze  vyčíst  z  románu,  nestěžoval  a  po  zjištění  o  svém 

biologickém původu se nesnažil matku Kláru dohledat. 

Pokud podle Kiczkové musí platit předpoklad, že mateřství, potažmo rodičovství je 

definováno nejen reagováním na potřeby reálně existujícího dítěte, ale zejména tím, že se 

stane  středobodem  života  rodičů  a  rodiček  (Kiczková,  1998:  40),  byl  pro  Hedviku  s 

Jaroslavem vším. I s ohledem na to, že ho neváhali odcizit biologické matce. Je ovšem 

otázkou, zdali může matka dítě „krást“. I to bylo možná jedním z důvodů, proč si opatřili 

rodný list  Konráda,  ve kterém byli  uvedeni  jako otec  a  matka.  Zároveň ale  pořízením 

rodného listu zakryli čin, kterého se dopustili: krádeže dítěte. Oficiální dokument zakrýval, 

že  dítě  nezískali  legální  cestou.  Proviněním nebylo,  že  dítě  ukradli  biologické  matce, 

ačkoli patriarchální řád může tuto interpretaci používat. Jejich vina spočívala v tom, že 

Klára se svého syna nevzdala dobrovolně (více viz výše). Stejná vina by na Hedviku s 

Jaroslavem padla  i  v  případě  hypotetické  situace,  kdyby ani  Klára  nebyla  biologickou 

matkou Konráda, a oni si dítě nechali.

V tento moment lze ovšem spatřit jemný výkyv z biologického konceptu mateřství. 

Hedvičina sestra Anna se rozhodla odejít,  což Hedvika považovala za zradu. „Nemohla 

Anně odpustit, že ji opouští a dítě si bere s sebou. Dítě, na které si zvykla a které alespoň 

částečně považovala za své,“ (Katalpa, 2012: 364). Hedvika, poháněna vědomím, že nikdy 

nebude mít své vlastní, míněno biologické dítě, byla rozhodnuta ukrást dítě své sestře, a 

když se jí to nepodařilo, rozhodla se ukrást ho Kláře. Obě ženy u ní přitom paradoxně 

hledaly pomoc.  O dítěti  sestry Anny,  jak vyplývá z citace,  už dokonce uvažovala jako 

částečně o vlastním. Biologie šla pro Hedviku stranou, za každou cenu se snažila získat 

dítě.  V každém případě  příběh obou žen,  tedy Anny i  Kláry,  dokládá,  že  ženy jsou v 

románu Němci redukovány na pomyslnou i fyzickou dělohu a jejich údělem je rodit děti a 

starat se o jejich výchovu a péči, zcela se jim odevzdat (Ruddick, 1991: 1).

Jejich příběh je přitom až nápadně podobný: Anna i Klára přišly do jiného stavu a 

biologičtí  otcové dětí  je poté opustili.  Weissmann od Anny odešel  a Klářin Fuchs,  její 

kolega ze školy,  se kterým, alespoň jak vyplývá z vyprávění hlavní vypravěčky, čekala 

91



syna  Konráda,  spáchal  sebevraždu.  Když  obě  našly přístřeší  a  pomoc u  Mahlerových, 

přičemž  každá  v  jiné  době,  snažila  se  je  Hedvika  připravit  o  dítě,  a  u  Kláry se  jí  to 

podařilo. Anna přiřčenou společenskou roli matky dostála, o syna Petra se starala, Klára ho 

ovšem nakonec zanechala u Mahlerů, aby si mohla zajistit bydlení,  práci a zázemí pro 

syna, a také kvůli jeho kyčelním problémům, ačkoli se s tím zjevně nikdy nesmířila a s 

ohledem na posílané balíčky sladkostí se i nadále cítila být jeho matkou a vnímala své 

povinnosti.  Sám Konrád,  jak už  bylo uvedeno v analýze  výše,  směřuje veškerou svou 

nenávist na biologickou matku Kláře, ovšem otázka otců není v knize řešena vůbec. Jejich 

role byla nepodstatná a pro Konráda vlastně nepotřebná, slovy Maříkové byla v moderní 

společnosti  otcovská role odsunuta do pozadí.  Naprosto výhradní zodpovědnost za děti 

měla v proměněném modelu rodiny matka (Maříková, 2004: 44). Také právě proto bylo 

pro Konráda jednoduché a svým způsobem pohodlnější, pokud veškerou zodpovědno, vinu 

a na to vázanou nenávist směřovat pouze na biologickou matku a nikoli na biologického 

otce, o kterém ani netuší, kdo to je.

V každém případě mateřství Hedviky Mahlerové, ač se o něm z románu Němci lze 

dozvědět pouze minimum informací, je i přesto doslova všudypřítomné. Právě v postavě 

Konráda  se  v  knize  zhmotňuje  výsledek  zjevně  dobré  a  dostatečné  výchovy  a  péče 

Hedviky a Jaroslava. Z jejich syna se stala dospělá osoba a právoplatný člen společnosti, 

který vychoval  další  generaci  rodiny a  jeho děti  v  rodu pokračovaly také.  Rodičovství 

Hedviky a Konráda silně ilustruje  selhání patriarchálního řádu a podrývá ho v jednom z 

jeho základních  pilířů,  a  to  biologickém předpokladu rodičovství.  Ten v  knize  dokáže 

přehlušit  mateřská  láska  Hedviky  a  zobrazuje, že  fenomén  mateřství  může  mít  různé 

variace, aniž by některá z nich byla slabší či méněcennější. Hašková připomíná, že definice 

bezdětných je diverzitní, „zapříčiněna mnoha důvody“, například odložením rodičovství do 

pozdějšího  věku  či  sterilitou  (Hašková,  2006:  12).  U  druhých  zmíněných,  tedy 

nedobrovolně  bezdětných,  může  dojít  k  rodičovství  sociálnímu,  jako  v  případě 

Mahlerových (Hašková, 2006: 12).

4. 4. Koncept otcovství v současné linii románu Němci

4. 4. 1 Socialistický otec Konrád

V současné linii románu Němci vystupuje koncept otcovství ve vztahu Konráda a 

jeho čtyř dětí. „Nebylo snadné s ním vyjít, byl náladový a vztahovačný, často propadal 

záchvatům vzteku a rozbíjel předměty kolem sebe, jindy měl zase plačtivou náladu a dojatě 

nás všechny objímal a ubezpečoval se, zda ho máme rádi,“ (Katalpa, 2012: 12). Z popisu 

92



své  dcery,  hlavní  vypravěčky vyplývá,  že  tyto  nevyzpytatelné  stavy přičítala  hořkosti, 

kterou  Konrád  cítil  k  matce  Kláře,  a  která  chtě  nechtě  ovlivňovala  jeho přítomnost  a 

chování nejen k dětem, ale i jeho manželce. Cit všech sourozenců k otci, stejně jako cit  

Konráda ke svým dětem, hlavní  vypravěčka popsala  jako „podivnou, vysilující  lásku“. 

Život s ním připodobňuje k „chůzi na zmrzlém rybníce“, kde byla potřeba ostražitost a 

prásknutí dveří nebylo výjimkou. Jeho hysterické chování se stupňovalo právě v situacích, 

kdy dorazily balíčky sladkostí z Německa od jeho biologické matky Kláry. Z úst hlavní 

vypravěčky v knize také zazní, že se svými dětmi byl srostlý. „Nedokázal si představit, že 

by od nich mohl odejít,“ (Katalpa, 2012: 27). Zde se nabízí několik vysvětlení. Jedním z 

nich  mohla  být  Konrádova  zkušenost,  kterou  měl  se  svou  biologickou  matkou.  Jejich 

odloučení  považoval  za  nespravedlnost  a  velkou  životní  křivdu  zaviněnou  právě 

biologickou matkou Klárou, ačkoli si tuto interpretaci vykonstruoval a vštípil sám teprve 

tehdy,  když  zjistil  pravdu.  To bylo  mimochodem v době,  kdy už  měl  vlastní  děti.  Na 

druhou stranu  je  tato  interpretace  do  jisté  míry  nespolehlivá  a  selhává,  neboť  Konrád 

matku měl a nepochybně poznal správné a milující mateřství díky Hedvice. Do doby, než 

zaujal nenávistný postojvůči biologické matce Kláře, mu nic nechybělo a ničím nestrádal. 

Tím pádem jeho následné chování či hysterické výlevy byly přehnané v tom smyslu, že 

vycházely spíše ze společenského tlaku na biologickou podstatu rodičovství,  a nikoli  z 

toho, že se Konrád neměl dobře a nebylo o něj dobře postaráno.

Jako další vysvětlení se nabízí čas strávený s jeho dětmi. Ačkoli většina péče o děti 

zřejmě ležela spíše na matce sourozenců než na samotném Konrádovi, i tak jim věnoval 

poměrně dost času. Se synem Martinem chodil na ryby, s Pavlem stavěl papírové modely 

letadel a Daniela učil fotografovat. Hlavní vypravěčku naopak přivedl k akvaristice, koupil 

jí  akvárium a společně objížděli  burzy rybiček.  Choval se jako Matonohou definovaný 

bavič, který se snažil děti zabavit a vymyslet pro ně dobrodružství (Matonoha, 2008: 150). 

Z  uvedeného  výčtu  lze  ale  zároveň  odvodit,  že  Konrád  své  děti  vychovával  spíše  ve 

stanovených normách tradiční genderové společnosti a vedl je spíše v souladu s tradičními 

představami o mužích a ženách. Právě v zálibě v chování rybiček, kterou vštěpoval hlavní 

vypravěčce, lze spatřit atributy tolik spjaté s femininitou,  jakými jsou zejména starost a 

péče o druhé, v tomto případě o zvířata, dále nepochybně emocionalitu v tom smyslu, že 

při chování zvířat je potřeba vyvinout jistou dávku lásky a starostlivosti, a v neposlední 

řadě například i zodpovědnosti. Už touto svou zálibou se hlavní vypravěčka od mladého 

věku učila tomu, jak se postarat o druhé, a přeneseně se rybičky staly jejími dětmi, o které 

měla  zodpovědnost  se  postarat.  Podobné by to  bylo,  například kdyby jí  rodiče  koupili 
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kočárek  s  panenkou,  o  kterou  by  se  musela  starat,  čímž  by  jí  opět  bylo  sugerováno 

mateřství  jako  „nevyhnutelné  a  základní  poslání  žen“  (Szapuová,  2006;  citováno  v 

Kiczková, 2006: 418). Znatelné je to v porovnání s tím, čemu otec Konrád učil její bratry. 

Ať už to byl Pavel jako modelář či Daniel jako fotograf, obě činnosti spojuje výsledná 

produkce  nového  statku,  v  prvním  případě  papírového  modelu,  v  tom  druhém  zase 

fotografie.  Oboje je zcela  novým, navíc původním produktem, kdy podle genderových 

stereotypů v patriarchální společnosti je toto přisouzeno právě mužům (Kynčlová, 2011: 

212; Morris, 2000: 61; Gilbert, Gubar, 2000: 47). A v neposlední řadě také rybaření u syna 

Martina představuje spíše atribut maskulinity. Ačkoli se stejně jako u hlavní vypravěčky 

jedná o zvířata, zde nejde o to o ně pečovat, nýbrž pozice rybáře značí dominanci, tvrdost  

či a aktivní jednání doplněné o sílu v tom smyslu, že rybář musí vynaložit takové úsilí a 

trpělivost, aby rybu chytil  a surově tím zasáhl do jejího přirozeného bytí  a přemohl ji. 

Přeneseně se v činnosti rybaření projektuje také nadřazenost kultury, respektive člověka 

nad přírodou, kterou je schopen si podmanit (Ortner, 1998, 96–97). Tedy vše to, čemu jsou 

opět spíše učeni chlapci či muži (Bakalář, 2002: 190; Smetáčková, 2005: 10).

Nečekané a výbušné projevy otce Konráda lze spojit i  s kontextem doby a jeho 

postavením muže v tehdejším socialistickém Československu. Jak už bylo zmíněno výše, 

Konrád  pracoval  v   ČKD,  jedné  z  významných  strojírenských  společností  v 

Československu. Slovy Wagnerové se tedy nerealizoval například v podnikání či obchodu 

jako  tradiční  oblasti  mužské  dominance,  ale  pracoval  v  továrním  podniku,  který  byl 

mimochodem  také  znárodněn.  Právě  moment  znárodňování  dle  Wagnerové  často 

způsoboval, že takto omezená moc mužů měla vliv na jejich sebevědomí, vnímání sebe 

sama a úzkost ze ztráty vlivu a dominance (Wagnerová, 1995: 80-81), ačkoli i tak to v 

patriarchálně  nastavené  společnosti  byli  muži,  kteří  požívali  privilegia  nadřazeného 

postavení.  Z románu  Němci sice  není  možné vyčíst,  nakolik  Konráda  jeho zaměstnání 

naplňovalo,  bavilo  a  bylo  jeho  vysněnou  volbou,  nicméně  s  ohledem  na  popsanou 

atmosféru doby se lze domnívat, že mohl být zoufalý z toho, že jeho vliv a role muže ve 

veřejné sféře byla oslabena. V té souvislosti mohl začít pochybovat také o své maskulinitě 

obecně a o tom, zdali  se to neprojeví na jeho autoritě v rodině,  ačkoli  v románu není 

zmínky o tom, že by se jeho pozice s ohledem na manželku a děti nějakým způsobem 

proměnila.  Na druhou stranu právě  kvůli  sníženému vlivu a  možnosti  realizovat  se  ve 

veřejné sféře, která byla v socialistickém Československu silně prostoupena komunistickou 

ideologií „v podobě stranického aparátu“ (Wagnerová, 1995: 82), se mohl Konrád věnovat 

svým dětem možná více než jak tomu je v rodině tradiční společnosti,  i  když i  nadále 
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většinu práce v ní zajišťovala žena-matka (Vodochodský, 2007: 13). Pocit zoufalosti mohl 

u Konráda plynout také z toho, že jeho maskulinita nebyla hegemonická, tedy ideálem 

hodným k následování (Vodochodský, 2007: 27; 22). 

Konrádovou výbušnou povahou zdůvodňuje hlavní vypravěčka, proč se nakonec 

téměř všichni sourozenci rozhodli odstěhovat do zahraničí. „(...) a co nejdál od něj, já do 

Anglie a bratři ještě dál, Martin do Ameriky a Pavel do Austrálie,“ (Katalpa, 2012: 12).  

Hlavní vypravěčka dokonce přiznala, že otcova smrt pro ni znamenala úlevu: „(...) protože 

už nebudu muset poslouchat otcovy ironické poznámky, navždy jsem se zbavila pocitu 

provinilosti,  jenž mě přepadal pokaždé, když nadával své matce, babičce Rissmannové, 

která  nám z  Německa  posílala  oplatky  a  čokoládu,“  (Katalpa,  2012:  15).  Čtenářům a 

čtenářkám se kniha podbízí s vysvětlením, že rozhodnutí matky Kláry opustit svého syna 

nejenže vyústilo v Konrádovu nenávist  k ní, ale sdělení knihy je i  takové,  že porušení 

genderové normy má dalekosáhlejší důsledky, například i ve vztazích dalších generací, v 

tomto případě hlavní vypravěčky a jejích bratrů směrem k otci Konrádovi. 

Ačkoli  byl  Konrád  muž,  na  základě  popisu  z  knihy se  nelze  domnívat,  že  byl 

nositelem  hegemonické  maskulinity,  naopak  se  svými  záchvaty  hysterie  přibližoval 

femininitě (Connell, 2005: 68). Mnohdy se v románu Němci může Konrád dokonce jevit 

jako slaboch, který neustál  svůj  osud a nechal  se pohltit  nenávistí  k biologické matce. 

Právě to podporuje Connellovo tvrzení, že maskulinita ve smyslu tvrdosti není a nemůže 

být  jednotnou  definicí  pro  osoby  mužského  pohlaví  (Connell,  2005:  71).  Metodou 

vzdorného čtení  si  lze  naopak Konrádovo počínání  vykládat  jako projev určitého typu 

maskulinity, kdy se muž nebojí projevit své city, případně si i pobrečet, neboť autoritativní 

a tvrdá maskulinita představuje jen jednu z možných variací. Slovy Connela lze říci, že 

Konrád nesplňoval normativní vzorec maskulinity tak, jak ji definuje tradiční společnost 

(Connell, 2005: 79), avšak to ho nečiní o nic míň mužem, kterým se cítil. I tak na něj totiž 

slovy Wagnerové „dopadala záře mužské dominance“ (Wagnerová, 1995: 78).

V typologii socialistického otce podle Oates-Indruchové by Konrád spadal do třetí 

kategorie,  kde  je  otcovství,  respektive  mužství  definováno  –  alespoň  v  rámci  tradiční 

společnosti  – v  nejhorší  možné  podobě.  Antimužství,  jak  o  něm hovoří  Vodochodský 

(Vodochodský, 2007: 23–24), je pro svou slabost připodobňováno  k femininitě a dále  k 

homosexualitě.  V  rámci  socialistické  společnosti  Vodochodský  hovoří  o  tom,  že  za 

hegemonickou maskulinitu lze v té době označit muže, který je stranickým funkcionářem, 

neboť do jisté míry je ideálem, který mají splňovat všichni členové společnosti. Z románu 

Němci ale není patrné, že by se Konrád jakkoli angažoval v politickém dění a že by byl 
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členem komunistické strany a z toho případně těžil na to navázaná privilegia. Jeho pozici 

proto  nelze  označit  za  hegemonické  mužství,  mimo  jiné  i  kvůli  jeho  melancholickým 

náladám. Fungování komunistické strany totiž produkovalo jistou formu patriarchátu a v té 

době  také  většinové  funkce  zastávali  právě  muži  (Wagnerová,  1995:  81).  Podle 

Vodochodského je možné socialistického muže a člena strany označit  za jistou podobu 

hegemonického  mužství,  jak  o  něm  hovoří  právě  Connell  (Vodochodský,  2007:  23). 

Dominantní maskulinitu naplňoval Konrád v tom smyslu, že byl bílým, heterosexuálním 

mužem  ze  střední  třídy.  Genderové  normy  předepsané  mužům  naplňoval  také  v  tom 

smyslu, že si našel partnerku, oženil se a založil rodinu. Více už však otcovství u postavy 

Konráda román  Němci nepřibližuje, Katalpa ho popisuje víceméně povrchně a nevěnuje 

mu takovou pozornost, kterou v knize dává fenoménu mateřství.

4. 4. 2 Peter jako prototyp pečujícího otce?

Otcovství  v  knize  Němci se  dále  objevuje  v  postavě  Petera,  manžela  hlavní 

vypravěčky a otce jejich dcery Dorotky. Peter částečně odpovídá popisu pečujícího otce, s 

dcerou si je blízký, stará se o ni a věnuje jí svůj čas, ale stejně tak se podílí spolu s hlavní  

vypravěčkou na zajištění úklidu a chodu domácnosti (Maříková, 2009: 90). Obecně Peter 

vaří  (Katalpa,  2012:  24,  49)  nebo  ukládá  dceru  Dorotku  ke  spánku. „Peter  vyhlíží  z 

kuchyně, chystá večeři a mokré ruce si otírá do utěrky. (…) Po jídle umývám nádobí, a  

zatímco Peter ukládá Dorotku,“ (Katalpa, 2012: 49). Peter splňuje předpoklad moderního 

otcovství, kdy jeho přítomnost v rodině není pouze formální (Maříková, 2004: 45), nýbrž 

„osobně přítomná“ (Maříková,  2009:  90).  Když hlavní  vypravěčka na počátku příběhu 

odjíždí z Londýna do Prahy na pohřeb svého otce, nechává svou malou, několikaměsíční 

dceru  s  manželem.  Zde  Peter  splňuje  další  charakteristiku,  kterou  Maříková  popisuje 

pečujícího otce, a to „citovou blízkost“ včetně blízkosti fyzické (Maříková, 2009: 90). 

Z mála výpovědí,  které lze o Peterovi coby otci  z knihy  Němci vyčíst,  však lze 

usoudit,  že  určitě  není typem obávaného otce spojovaného s tvrdostí,  mocí  a autoritou 

(Bakalář, 2002: 190). Přitom tím by se měl podle sdílených genderových stereotypů coby 

otec  odlišovat  od  matky,  kdy  hlavní  vypravěčka  vystupuje  v  Němcích jako  výrazně 

starostlivá a silně závislá na dceři Dorotce. Peterova role otce stojí na péči o Dorotku, je 

starostlivý a k dceři projevuje emoce. Částečně za ní také převzal veškerou odpovědnost a 

chce ji v době nepřítomnosti matky ochránit (Maříková, 2007),48 například když se hlavní 
48  MAŘÍKOVÁ, Hana. Rodičovská (je) pro oba rodiče!. Sociologický webzin [online]. 2007, 2015-11-15, 

2007(11) [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.socioweb.cz/index.php?
disp=temata&shw=288&lst=116
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vypravěčka vydá na cestu do Prahy a on se o dceru musí postarat.  Částečně  zobrazuje 

představu takzvaného moderního muže, který se o starost o děti či domácnost rovnocenně 

dělí s partnerkou, čímž do jisté míry splňuje znaky „participačního modelu“ (Maříková, 

Křížková, Vohlídalová, 2012: 56). Zároveň se v postavě Petera snoubí jednotlivé formy 

otcovství: Dorotce je otcem biologickým, právním i sociálním (Bakalář, 2002: 190).

Buď o Peterovi mluvit jako o pečující osobě v momentech, kdy hlavní vypravěčka 

není přítomná, čímž naplňuje definici otce, který jedná, protože matka v tu chvíli není k 

dispozici  (Maříková,  Křížková,  Vohlídalová,  2012:  59).  Jeho  otcovství  je  schopné  a 

opravdové, nicméněsekundární. Projevuje se totiž v situaci, kdy není jiného zbytí, v našem 

případě, protože hlavní vypravěčka odjela pryč. Zároveň se ale Peter dělí o domácí práce s 

vypravěčkou v případě, kdy ta je doma. Nakolik je jejich vztah rovnocenný a nakolik je 

naopak Peter pouze sekundární  postavou,  z románu  Němci  vyčíst  nelze. O jejich soužití 

pojednává poměrně málo situací, i když některé z nich více svědčí o rovnocennosti.

Peterova  charakteristika  v  podobě pečujícího  a  starostlivého  otce  nicméně 

nenarušuje jeho genderovou roli, respektive nezpochybňuje jeho mužství. Objevuje se také 

v situaci, kdy hlavní vypravěčka zjistí, že je podruhé těhotná, a kdy ji stíhá informace o 

smrti Kláry Rissmannové. „Zpráva mě zastihne v kavárně nedaleko Berwick Street, kde si 

s Peterem prohlížíme obrázek z ultrazvuku,“ (Katalpa, 2012: 400). Naopak Peterův přístup 

k dceři a v podstatě rovnocenný vztah partnerství s hlavní vypravěčkou, a to včetně péče o 

domácnost,  prakticky popírá  představu esencialisticky pojímaného otcovství,  respektive 

rodičovství.  Postava  Petera  vyvrací,  že  by  otcovství  mělo  výrazně  odlišný,  v  biologii 

ukotvený  význam  rozdílný  od  mateřství,  jak  ho  definuje  tradičně  pojímaná  společnost 

(Maříková,  2009:  91).  Jelikož  Peter  byl  schopen zastoupit  hlavní  vypravěčku v  pozici 

matky v době její nepřítomnosti, v ten moment se stal matkou ve smyslu pečující osoby, 

jeho pohlaví nebylo pro jeho chování k dceři určující, ani podstatné (Maříková, 2007).49

V románu Němci není popsáno, v jaké rodině Peter vyrůstal, jaký byl jeho vztah s 

matkou  a  otcem,  a  tedy  zdali  jeho  pečující  otcovství  není  pomyslným  odmítnutím 

autoritářského otce, kterého pamatuje on jako dítě, a proti kterému by se chtěl vymezit 

právě svým pečujícím otcovstvím (Badinter, 2005: 161).

4. 4. 3 Neviditelný vztah Konráda a jeho otce

Takzvaný neviditelný či zmizelý otec vystupuje v knize Němci v podobě Konrádova 
49 MAŘÍKOVÁ, Hana. Rodičovská (je) pro oba rodiče!.  Sociologický webzin [online]. 2007, 2015-11-15, 

2007(11)  [cit.  2015-11-15].  Dostupné  z:  http://www.socioweb.cz/index.php?
disp=temata&shw=288&lst=116 
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biologického otce Fuchse. Jeho absence ovšem nebyla zapříčiněna rozvodem či pracovním 

odloučením,  nýbrž  smrtí.  „Když  se  zeptal  na  svého  otce,  řekla  mu  [Hedvika],  že  ho 

neznala, narodil se až po jeho smrti. Další bolestivé zatrnutí. Sčítal raději zápory než klady 

a  bláznivě  visel  na  vlastních  dětech;  neustále  se  potřeboval  ujišťovat  o  jejich  lásce,“ 

(Katalpa, 2012: 28). Jedná se o jinou formu neviditelného a zmizelého otce, než o nich 

hovoří  Maříková (Maříková,  2004:  45).  Konrádův otec totiž  nebyl  v  románu výslovně 

ztotožněn. Skutečnost,  že Konrádovým otcem je Fuchs, se čtenáři  a čtenářky dozvídají 

skrze hlavní vypravěčku tak, že to řekla sama Klára. „'Kdo je otec?' 'Fuchs',“ (Katalpa, 

2012: 360). Nakolik je Klářino prohlášení pravdivé a zdali Konrádovým otcem nemohl být 

například Weissmann, román nerozebírá a otázku otcovství stran Konráda více neřeší.

V literárním obraze Němců Fuchs jako otec nikdy neexistoval, a v tomto smyslu je 

zmizelým otcem. Zároveň je  však  neviditelný,  protože  Konrád veškerou svou nenávist 

směřuje  pouze  k  biologické  matce,  nikoli  k  biologickému  otci.  Ostatně  i  hlavní 

vypravěčka,  potažmo  autorka  Katalpa,  věnují  pozornost  pouze  mateřství  a  obecně 

otcovství stojí v knize Němci na nižší úrovni než mateřství. Konrád nenáviděl Kláru více 

než biologického otce, ačkoli věděl, že ona se o něj zajímala, zpočátku se ho snažila získat 

zpátky a posílala mu balíčky sladkostí z Německa. Vysvětlení nabízí odlišné chápání role 

otce a role matky ve společnosti, jak upozorňuje Bakalář (Bakalář, 2002: 190). Údělem 

matky  je  podle  genderových  stereotypů  plně  se  odevzdat  dítěti,  mateřství  ve  smyslu 

výchovy a péče o dítě je chápáno výhradně jako femininní povinnost, stejně jako se chápe 

povinností ženy předávat dítěti lásku (Ruddick,  1991: 1). Tradiční společnost nejčastěji 

omezuje otcovství na akt plodnosti a nikoli na péči.

4. 5 Koncept otcovství v historické linii románu Němci

Ať už se jedná o otcovství Fuchse, který je otcem syna Konráda, Weissmann dcery 

Hanny, přičemž ani jedno není v románu Němci řešeno, nebo o otcovství Karla ve vztahu k 

dceři Kláře či vztah Jaroslava ke Konrádovi, obecně platí,  že role otce a celý fenomén 

otcovství má v knize nedůležitou funkci. Ať už v prvně zmíněných vztazích není řešeno 

vůbec, neboť Fuchs zemřel ještě před narozením syna a Weissmann opustil milenku Annu 

poté,  co  zjistil,  že  spolu  čekají  dítě.  Nejenže  se  rozhodl,  že  nebude  otcem  ještě 

nenarozeného  dítěte  a  nepřevezme  za  něj  zodpovědnost,  ba  co  víc,  jako  muž  měl 

privilegium, toto rozhodnutí vůbec učinit.  Poté přešla veškeré péče a výchova za dítě na 

matku Annu, jejíž povinností bylo stát se dobrou matkou (Zoja, 2005: 29). Weissmann se 

rozhodl  nebýt  otcem vůbec.  Ostatně i  další  jeho jednání  odpovídá příměru,  který Zoja 
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použil pro obhajobu jím zastávaného esencialistického pojetí otcovství a mateřství (Zoja, 

2005:  28).  Weissmann  už  v  té  době  vychovával  dceru,  jejíž  matku  opustil  kvůli 

židovskému původu a dítě si ponechal ve své péči. Po odchodu těhotné Anny z vesnice 

Rzy se začal sexuálně stýkat s Klárou Rissmannovou. Před případným těhotenstvím se 

nijak  nechránili,  což  Weissmanna  zjevně  netrápilo.  V  každém  případě  je  Weissmann 

zároveň pečující  osobou vůči dceři  v tom smyslu,  jakém rodičovství chápe Ruddick či 

Oakley, tedy jako genderově volný systém (Oakley, 2000: 100–102). Otázkou nicméně je, 

do jaké míry to bylo jeho svobodné rozhodnutí, respektive „aktem vůle“ (Maříková, 2009: 

90), zdali se naopak nestal otcem dcery z toho důvodu, že ho k tomu donutily okolnosti. 

Jinak ale Weissmann zastával v románu Němci roli spíše autoritativního a přísného 

otce. Když po první návštěvě Kláry u Weissmanna doma chtěla učitelku vyprovodit jeho 

nadšená dcera Hanna, její  otec jí dal poklepáním dýmky najevo, aby se žena posadila. 

„Hanna znovu sklouzla ze židle a Weissmann ji okřikl,“ (Katalpa, 2012: 223). Přístup k 

dceři  změnil  v  situaci,  kdy byla  nemocná  a  on  o  ni  musel  pečovat.  „Večer  se  proto 

vypravila do jeho domu a dívala se, jak Hanně přikládá na rozpálené čelo studený obklady. 

Líbilo se jí,  jak něžně a obětavě o dítě pečuje,“  (Katalpa,  2012: 356).  Zřejmě se však 

Weissmann jako otec z větší části choval tak, jak od něj společnosti očekávala. Na dceru 

Hannu působil jako autorita a kromě toho dominoval i nad Klárou, se kterou se stýkal jen 

kvůli pohlavnímu styku.

Alespoň částečně pojednává román o otcovství ve vztahu Kláry a Karla Kolmanna. 

Do války musel odejít,  když byly jeho dceři  dva roky a kvůli povinnosti  vyplývající  z 

aktuální politické situace se na čas stal nepřítomným otcem (Maříková, 2004: 45). Vrátil se 

po čtyřech letech a pro Kláru byl hrdinou. „Nemocnici opouštěl s nálepkou muže, který pro 

záchranu spolubojovníka neváhal nasadit vlastní život, proto mu byl udělen Železný kříž I. 

třídy  a  čestné  občanství  města  Hiterbergenu.  Sotva  si  jeho  dcera  všimla  otcova 

vyznamenání, nechala si je navléknout na stužku a pověsila si ho kolem krku,“ (Katalpa, 

2012: 60). V tu dobu jeho dcera neřešila, že čtyři roky neviděla svého otce, a že ten se o ní  

nemohl starat a trávit s ní čas. Ani mu to neměla za zlé, zřejmě z toho důvodu, že jako od 

otce-muže to od něj  neočekávala. Ačkoli byl dlouhou dobu pryč, nezpochybňovala  jeho 

úlohu  otceotce  ,  i  když veškerou  péči  zajišťovala  matka,  otec  tscházel  pouze  svou 

přítomností. Časově lze tento vztah otcovství zařadit zhruba před první světovou válku. 

Teprve v tomto období docházelo pomalu ke zlomu v chápání otcovství, které do té doby 

bylo spíše zprostředkováno skrze matku (Maříková, 2009: 90). Proto Klára nevinila svého 

otce po příchodu války z toho, že svou rodinu zanechal samotnou, jelikož jeho otcovství, 
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ačkoli  fyzicky  nepřítomné,  bylo  zastoupené  Klářinou  biologickou  matkou  Franziskou 

(Maříková, 2009: 90). Nepřítomnost mu možná odpustila také kvůli tomu, že se z války 

vrátil jako hrdina, jenž zachránil život druhému člověku. O matce Franzisce přitom není v 

tu dobu ani zmínky. Pokud Zoja tvrdí, že obdiv a náklonnost si otec u svých dětí získává 

svým úspěchem ve veřejné sféře (Zoja, 2005: 237-238), v Klářiných očích uspěl její otec v 

něčem mnohem důležitějším – tedy ve válce, kde byl nucen nasadit vlastní život a dokonce 

ještě  jiný život uchránil.  Válka jako fenoménje silně maskulinní a dominují  v ní spíše 

muži, neboť podle tradiční společnosti je válka spojena s projevem fyzické síly. Zároveň 

odkazuje  na  maskulinitu  jako  na  projev  esenciální  podstaty  mužství  (Bourdieu,  2000: 

45).Každopádně Klára byla pro svého otce Karla zjevně důležitá a měl o ni starost. Když 

se později v dospělosti rozhodla odejít pracovat do protektorátní vesnice Rzy, bylo to pro 

něj velkým překvapením a byl rozrušen. „Do své pracovny odcházel nepříjemně dotčen její 

samostatností; věděl, že ji bude postrádat, protože její přítomnost patřila k jistotám, které 

udržovaly jeho život v rovnováze,“ (Katalpa, 2012: 141). Strachoval se o ni a když se 

dozvěděl, že dalším jejím působiště bude vesnice zhruba čtyři sta kilometrů východně od 

Prahy, prozkoumal si na mapě, co je to za místo. Jeho žena se ho snažila uchlácholit a z 

genderového hlediska mezi manželi proběhl zajímavý rozhovor. „'Kdybys měl syna, mohl 

být na frontě a dávno mrtvý,' řekla mu Franziska, když se večer chystali do postele a on se  

jí svěřil se strachem z Klářina odjezdu. 'Copak přijít o dceru je menší ztráta?'  namítl,“  

(Katalpa, 2012: 143). Nastíněný moment ukazuje, nakolik byli chlapci u rodičů váženější 

než dcery (Morris, 2000: 11–12). V atmosféře nacistického Německa a podmínkách právě 

probíhající války ale Kolmannovi hodnotili to, že mají dceru, naopak jako přínos, ačkoli 

běžně  stojí  dcera  rodiče  věno  (Badinter,  1998:  63–64).  Jak  lze  usuzovat  z  popsaných 

situací,  odpovídá Karl  roli  pečujícího otce.  Když si  Klára nevěděla rady a potřebovala 

pomoct, obrátila se právě na svého otce. Například ho požádala, aby využil kontaktů a 

zjistil pro ni informace o tom, co se stalo s jednou židovskou dívku a zdali je ještě naživu. 

„Večer ležel v posteli, s rukama založenými pod hlavou, a zatímco jeho žena si v koupelně 

natírala obličej krémem, uvažoval nad tím, co řekne Kláře,“ (Katalpa, 2012: 263). Tato 

scéna  vykresluje  Karla  jako  starostlivého  a  pečujícího  otce,  který  když  zjistí,  co  se  s 

židovskou dívkou skutečně stalo, tedy že ji transport odvezl do pracovního tábora, raději 

své dceři milosrdně zalže. Podobně se projevil i ve chvíli, když bylo jasné, že Německo 

válku prohraje. Strachoval se o Kláru a chtěl, aby se ihned vrátila, protože pro celou rodinu 

zajistil bezpečný odjezd do Švýcarska.
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V. Závěr aneb proměny rodičovství v románu Němci
Tématem  této  diplomové  práce  je  genderová  analýza  románu  Němci,  jehož 

autorkou  je  Jakuba  Katalpa.  Prostřednictvím  metody  vzdorného  čtení  se  zaměřuje  na 

koncepty mateřství  a  otcovství,  respektive rodičovství,  a  sleduje způsob,  jakým s nimi 

kniha pracuje. Román Němci koncipovala autorka do několika časových období, přičemž 

pro samotný děj knihy jsou nejvýznamnější – a Katalpa jim také věnuje nejvíce prostoru – 

společenské podmínky druhé světové války včetně poválečného období a také současnost. 

K interpretaci sledovaných fenoménů proto dochází na pozadí těchto událostí.  A ačkoli 

zmíněné  dobové  podmínky  nejsou  pro  tuto  práci  stěžejní,  výsledná  analýza  díky  nim 

ilustruje  proměnlivost  a  také  nestálost  toho,  čemu říkáme a  jak  naplňujeme mateřství, 

otcovství a rodičovství. 

Teoretická část nejprve krátce vymezuje stěžejní pojmy jako gender, feminismus, 

patriarchát či ideologie. Následuje úvodem představený pojem rodičovství jako zastřešující 

termín pro mateřství a otcovství, který si troufám charakterizovat jako fluidní a proměnlivý 

v čase a místě. Více než výstižně to shrnuje Giddens, který o rodičovství hovoří jako o 

skořápkové  instituci,  jejíž  jméno  sice  zůstalo  stejné,  avšak  obsah  a  způsob,  jakým ho 

naplňujeme,  se  v průběhu doby mění  (Giddens,  2000: 77).  Podstatná část  je věnována 

fenoménu mateřství, neboť ten je nejen ústředním motivem knihy Němci jako takové, ale 

zároveň tvoří významnou část života zejména ženských postav románu. Nejvíce znatelné je 

to  u  hlavní  vypravěčky,  která  je  milující  matkou  dcery  Dorotky,  ale  také  u  Kláry 

Rissmannové, u které lze skrze vzdorné čtení vysledovat i fenomén mateřství k synovi 

Konrádovi. Koncept mateřství byl představen na sociální úrovni, kterou poprvé definovala 

Sara Ruddick  jako práci a praxi  (Ruddick,  1989:  40-42),  a s ohledem na převládající 

patriarchální  nastavení  společnoti  též  jako  biologicky  determinovaný.  Tato  rozšířená 

představa pokládá za základ mateřství, potažmo rodičovství právě biologickou příbuznost 

(Ruddick,  1991:  7;  Kiczková,  2006:  418-419).  Poslední  část  teoretické  kapitoly  tvoří 

vymezení fenoménu otcovství, které, troufám si tvrdit, je v porovnání s mateřstvím v knize 

Němci marginální a postavy otců do jisté míry nedůležité,  minimálně se jim nedostává 

takového prostoru jako matkám. Zároveň je otcovství  a reprezentace maskulinity dalším 

projevem či variací možných genderových vztahů (Connell,  2005: 71; Maříková, 2009: 

92). 

V  neposlední  řadě  pojednává  teoretická  část  také  metodu  vzdorného  čtení 

(Fetterley, 1978), která je při analýze románu stěžejní. Skrze toto čtení takzvaně proti srsti 

lze v analýze spatřit, jak významně se může mateřství Kláry Rissmannové stran jejího syna 
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Konráda v očích čtenářů a čtenářek proměňovat. Tradiční optikou je pro něj totiž krkavčí 

matkou,  jež  syna  opustila,  zatímco  s  použitím  vzdorného  čtení  lze  zasílání  balíčků 

sladkostí  vnímat  jako  formu  alternativního  mateřství,  které  funguje  na  dálku  a  také 

demonstruje  jistý,  byť  neobvyklý  druh  vztahu.  Celkově  teoretická  část  zasazuje  celou 

diplomovou  práci  do  kontextu  feministické  literární  kritiky  jako  výchozího  pilíře,  pro 

kterou je gender jednou ze základních analytických kategorií a tvoří stěžejní optiku pro 

nahlížení na společenské vztahy a jejich uspořádání.

V  analytické  části  podrobuji  román  Němci genderové  analýze,  přičemž  hlavní 

metodou pro čtení textu bylo již zmíněné vzdorné čtení. V analýze jsem se zaměřila na 

jednotlivé  formy  rodičovství,  které  se  v  knize  objevují,  například  ve  vztahu  hlavní 

vypravěčky, otce Konráda, biologické matky Kláry, a zároveň také na vztah těchto osob ke 

sledovaným konceptům mateřství, otcovství a rodičovství. 

Jako vůbec nejpodstatnější otázka v románu Němci vyvstává Konrádova nenávist k 

biologické matce Kláře, se kterou se – až na výjimku v čase po poroduv podstatě nikdy 

nesetkal. O to více mě v práci zajímá, z čeho jeho zloba vyplývá a na základě čeho ji 

konstruuje. V románu není popsána situace, kdy Hedvika Konrádovi oznamuje, z jakého 

důvodu a proč ho jeho biologická matka  u  Mahlerových zanechala.  Ovšem i  kdyby k 

podobnému rozhovoru došlo,  jednalo by se o Hedvičinu výpověď, navíc retrospektivně 

konstruovanou,  která  by  předestřela  vlastní  verzi.  To  vše  navíc  skrze  ústa  hlavní 

vypravěčky,  která  čtenáře  a  čtenářky  knihou  Němci provádí.  Stejně  tak  v  knize  zcela 

absentuje hlas samotné Kláry Rissmannové, přičemž u ní je tato mis-reprezentace o to více 

problematičtější, neboť tradiční optikou jsou čtenáři a čtenářky nuceni na ni nahlížet jako 

na špatnou a zlou matku. Interpretace Záleží pouze na genderové uvědomělosti čtenářů a 

čtenářek, nakolik budou Kláru hodnotit tradiční optikou, zdali například jako subversivní 

postavu, která si vytvořila vlastní formu mateřství, či jako pro patriarchát nebezpečnou a 

rebelující matku.

Skořápková  instituce  rodiny se  poprvé  projevuje  v  dětství  Kláry  Rissmannové. 

Kvůli  odchodu  jejího  otce  Karla  do  války  zažívá  nějaký  čas  nepřítomné  otcovství 

(Maříková, 2009: 90), které kompenzuje přítomnost její matky Franzisky. S ohledem na 

dobové události, jak ostatně popisuje Badinter, však byla Klára nejčastěji ve společnosti 

kojné a později chůvy (Badinter, 1998: 64), zatímco Franziska Rissmannová se zabývala 

vlastními zájmy,  například zahradničením (Katalpa,  2012:  57-58).  Ze strany otce Karla 

bylo jeho rodičovství laskavé, dcera mu v době odloučení chyběla a také v dospělosti s ní 

měl dobrý vztah, kdy o ní měl při jejím pobytu v Československu starost (Katalpa, 2012: 
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263).

Doba dětských let postavy otce Konráda představuje z hlediska genderové analýzy 

nepřehlédnutelný  a  podstatný  moment,  neboť  se  v  ní  promítá  biologické  a  sociální 

mateřství zároveň, a to v odlišných osobách matek-žen. Biologická matka Klára po porodu 

syna Konráda hledá útočiště u Hedviky a Jaroslava Mahlerových. Poté, co se jí podařilo 

uniknout násilnému vystěhování z vesnice Rzy, které se po válce týkalo německé populace, 

se  snaží  vrátit  zpátky do  Německa.  Už  jen  tímto  se  projevuje  její  mateřství  k  synovi 

Konrádovi, kdy se pro sebe i pro něj snaží zajistit budoucnost tím, že hledá práci a bydlení. 

Než se usadí, na přechodnou dobu ponechá Konráda Mahlerových, lze odhadovat, že opět 

z  mateřstké  lásky  (Badinter,  1998:  135;  Kiczková,  2006:  419).  Dalším  důvodem  je 

Konrádův zdravotní stav: její syn má problematické kyčle a Hedvika s Jaroslavem jí tvrdí, 

zřejmě částečně lživě, že u nich Konrád musí ještě nějaký čas zůstat. Zdali o tomto Konrád 

ví, že se u Mahlerových ocitl na základě lstivého jednání a lži, a zejména zdali to ví hlavní 

vypravěčka, která příběh zprostředkovává dál, není z románu patrné. S ohledem na to, že 

Konrád Hedvice a Jaroslavovi nic nevyčítá, lze se domnívat, že mu jeho sociální rodiče 

tuto skutečnost zatajili. Na základě zfalšovaného křestního listu se tak stali rodiči malého 

Konráda.  Sociální  rodičovství  zastávali  podle  všeho  obstojně  a  řádně,  ačkoli  jejich 

mateřství a otcovství není v románu Němci více rozvedeno. Jako kdyby mateřství, ačkoli 

není biologické, ale funguje v rámci daných norem, považoval Konrád za automatické, a 

právě z toho důvodu je v knize neviditelné a autorka Katalpa skrze ústa hlavní vypravěčky 

ho nemá potřebu zmínit. 

Ačkoli Konrád biologickou matku Kláru na dálku častoval hanlivými a sprostými 

slovy, mohlo se zdát, že je Konrádova mysl kolonizována biologickým diskursem. Analýza 

ovšem  ukazuje,  a  to  je  nutné  podotknout  a  zdůraznit,  že  po  poznání  pravdy  nezačal 

zpochybňovat Hedviku jako svou matku ani Jaroslava jako svého otce, nýbrž jim zůstal 

věrný jako odměnu za to, jak se o něj starali a jak dobře ho vychovali. Dále je však nutné  

uvést,  že  jakkoli  Konrád  nenávidí  svou  biologickou  matku  Kláru,  neprojevuje  stejnou 

emoci směrem ke svému biologickému otci, o jehož otcovství není v románu prakticky 

jediná zmínka. Tímto vyviňováním selhání otce proto dochází k posilování adorace kultu 

mateřství jako jedinečného momentu, navíc asociovaného výhradně se ženami. Ovšem toto 

mateřství musí vyhovovat normám patriarchální společnosti.

Tak jako se problém mis-reprezentace (Mohanty, 2007: 312-313) objevuje u Kláry 

Rissmannové, podobně se dotýká i dětství hlavní vypravěčky. Román popisuje pouze pár 

střípků, jaký byl Konrád otec a jak se věnoval svým čtyřem dětem – hlavní vypravěčce a 

103



třem bratrům. Z těchto několika situací, které však v žádném případě nepředstavují ucelený 

obrázek, lze soudit,  že se Konrád ve výchově svých dětí držel genderových stereotypů. 

Ovšem matka hlavní vypravěčky je v knize zcela zamlčena. Vlastně lze konstatovat, že její 

přítomnost se v knize zjevuje pouze tehdy, když je nepřítomná – například v situací, kdy si 

otec  Konrád  nedopatřením  vezme  rohypnol  (Katalpa,  2012:  17).  Nastíněný  moment 

nicméně zavdává myšlenku, že v nepřítomnosti matky nebyla rodina schopna fungovat a 

otec  zastal  jen  pár  základních  věcí.  Břemeno  v  péči  o  rodinu,  domácnost  a  děti  opět 

zůstává na ženě-matce (Oakley, 2000: 100; Kristeva, 2008: 115).

Naposledy  se  fenomén  rodičovství  proměnil  v  dětství  Dorotky,  dcery  hlavní 

vypravěčky a jejího manžela Petera. Vypravěčka odpovídá matce tradičního pojetí,  tedy 

oddané, milující a starostlivé (Szapuová, 2006: 347), pro kterou je navíc kontakt s dcerou 

uklidňující  a  důležitý  (Katalpa,  2012:  416).  Ačkoli  i  toto  lze  považovat  za  splňování 

představy patriarchálního řádu o ženách-matkách (Ortner, 1998: 102), má postava hlavní 

vypravěčky okamžiky, kdy se projevuje jako aktivní, myslící osoba, která reflektuje své 

vlastní potřeby coby ženy, například když nastoupí do práce krátce po porodu či se bez 

dcery vydá na otcův pohřeb a tu zanechá manželovi Peterovi. Ve starost o domácnost mají 

s manželem Peterem spíše rovnocenné manželství, neboť na něm oba participují, a také při 

péči  o  dceru  Dorotku  se  Peter  jeví  minimálně  jako  otec,  který  dokáže  matku-hlavní 

vypravěčku  v  její  nepřítomnosti  plně  a  obstojně  zastoupit,  ne-li  se  dokonce  jeví  jako 

pečující otec. 

Ostatně  s  Peterovým určením coby  otce  vyvstává  problém,  který  se  víceméně 

prolíná  ve  více  momentech  v  románu  Němci,  jenž  je do  jisté  míry  pro  knihu 

charakteristický. Jde o problém reprezentace, ve kterém dochází k promluvě o druhých i za 

druhé (Alcoff, 1991: 9). Román Němci je totiž vrstevnatý nejen v rámci děje, ale zároveň v 

pozicích vypravěček, kde se též projevuje v několika rovinách: hlavní vypravěčky, která je 

uvnitř příběhu a současně i hybatelkou děje v knize i rodině (Lanser, 1991: 620-621), dále 

samotné autorky Jakuby Katalpy jako literárního pseudonymu a nadto ještě Terezy Jandové 

jako skutečné, reálně žijící osoby. V románu, který je vyprávěn ústy hlavní vypravěčky, 

tudíž zcela chybí hlas jakýchkoli dalších postav. Nejvíce negativní vliv to má na postavu 

Kláry, která je tradiční optikou vykládána jako krkavčí matka. Do jisté míry tak je román 

Němci velkou promluvou za druhé (Alcoff, 1991: 9).

Právě momenty mis-reprezentace a případy, kdy nejsou dostatečně celistvě popsány 

některé momenty – kvůli neznalosti či selhávající paměti (nejen) hlavní vypravěčky, která 

zkrátka neví, jak to bylo, může být analýza románu Němci výklad postavy otce Petera se 
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může  některých  čtenářům  a  čtenářkám  jevit  zcela  odlišně.  Určit,  nakolik  se  jedná  o 

pečujícího  otce a  nakolik  je  jeho pozice  v rodině sekundární,  nicméně i  tak ilustrující 

proměnu  fenoménu  rodičovství  v  současné  době,  je  obtížné.  Obecně  je  román  Němci 

reprezentací reprezentace. Jelikož přístup k pravdě nemá hlavní vypravěčka ani čtenáři a 

čtenářky, jsou to oni, kdo musí učinit rozhodnutí, a podle toho vypadá jejich hodnocení 

Kláry jako matky.

Výsostné postavení, respektive moc nad tím, co bude či nebude řečeno, má směrem 

ke čtenářům a čtenářkám hlavní vypravěčka, která však nutně nemusí být zcela spolehlivou 

vypravěčkou. Například u postavy Gertrude její odhad selhal, když předpokládala, že je 

heterosexuální orientace. Přičemž nahlížení na Gertrude jako osamělou osobu opírá pouze 

o fakt,  že  není  vdaná či  minimálně  nemá partnera.  I  tento  moment  ilustruje,  v  jakých 

aspektech společnosti se patriarchální řád promítá, že jde i do natolik intimních záležitostí 

jako sexuální orientace (Rich, 1980: 631-632). Zejména tato scéna upozorňuje i na to, jak 

silně se patriarchát  se všemi svými projevy zakořenil  ve společnosti,  pokud ani  hlavní 

vypravěčka  jako  svým  způsobem  světa  znalá  osoba  se  od  heteronormativní  optiky 

nedokáže oprostit.

Jsem přesvědčena o tom, že genderová analýza románu Němci může posloužit jako 

důležitý  nástroj,  jak  upozornit  na  genderovou,  respektive  kulturní  socializaci,  která  ve 

společnosti funguje mimo jiné i skrze literaturu. Pro některé čtenáře a čtenářky může být 

těžké odpoutat se od Konrádova vidění Kláry jako sobecké matky, oprostit se od náhledu 

na ni jako na nezodpovědnou ženu. Naopak kritická analýza, která se opírá o vzdorné čtení 

a  kategorii  gender  používá  jako  analytický  nástroj,  může  její  postavu  reinterpretovat 

způsobem, kdy si čtenáři a čtenářky uvědomí, že mateřství Kláry směrem ke Konrádovi 

existuje i po jejich odloučení po porodu – minimálně skrze balíčky sladkostí. To, jak své 

mateřství ale prožívá sama Klára je románem a hrdinčiným onemocněním Alzheimerovou 

chorobou smlčeno. Tuto situaci si troufám použít jako argument na vysvětlení toho, proč je 

důležité  při  analýze  prakticky jakéhokoli  díla  využít  kategorii  gender.  Nejenže  jen tak 

může  dojítk  postupné  proměně genderového nastavení  současné  společnosti  v  reálném 

životě, ale zejména v rámci analyzovaného díla může dojít k otevření takových interpretací 

a děj nabyde nevídaných výkladů postav i jednotlivých situací, které by tradiční optikou 

čtení zůstaly jinak skryty, respektive umlčeny. 

Zde je proto nutné zopakovat ambici uvedenou v úvodu práce, tedy že i analýza 

jedné  knihy  může  ilustrovat,  jakým  způsobem  se  genderové  nastavení  společnosti 

projevuje v konkrétních životních situací jedinců a jedinkyň. Přesto je ovšem nutné zmínit,  
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že výše uvedená analýza knihy Němci rozhodně není vyčerpávající a jistě by se v románu 

našlo mnoho dalších inspirativních momentů ke čtení optikou kategorie gender. Nabízí se 

například podrobná archetypální analýza, kterou tato práce zmiňuje pouze okrajově. 
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