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ANOTACE 

Diplomová práce s názvem Téma ženy v tvorbě autorů katolické orientace 

předkládá interpretaci a komparaci vybraných děl Jana Čepa, Jakuba Demla, Jaroslava 

Durycha, Josefa Heyduka, Františka Lesaře a Karla Schulze s cílem podat ucelený 

přehled různých typů ženských postav, vyskytujících se v jejich prozaické tvorbě během 

 1. poloviny 20. století.  

Práce je rozdělena na první část, která představuje zvolené literární osobnosti     

a přibližuje tendence, jež v literatuře reprezentují. Ve druhé části se seznamujeme            

s možnou typologií žen vymezenou zejména v intencích křesťanské věrouky. 

Diplomová práce je zpracována na základě četby primární a sekundární 

literatury a za použití metod interpretace a komparace. 
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ANNOTATION 

The diploma thesis is called The Theme of Women in Works of the Catholic 

Orientated Authors and it presents the interpretation and the comparison of the chosen 

works written by Jan Čep, Jakub Deml, Jaroslav Durych, Josef Heyduk, František Lesař 

and Karel Schulz. It will provide a comprehensive overview of the different types of 

female characters which appeared in authors’ prose during the first half of the 20th 

century. 

The thesis is divided into the first part introduces the authors and explains the 

tendencies which the writers represent in the literature. The second part shows the 

reader the possible typology of the women titled especially in the terms of Christianity. 

The diploma thesis is completed on the basis of reading of the primary and the 

secondary sources and by using methods of interpretation and comparison. 
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ÚVOD 

Cílem diplomové práce je postihnout téma ženy v tvorbě spisovatelů katolické 

orientace – Jakuba Demla, Jaroslava Durycha, Josefa Heyduka, Jana Čepa, Karla 

Schulze aj. Zaměřili jsme se zejména na jejich ranou prozaickou tvorbu z 1. poloviny 

20. století, vnímanou jako vedlejší linii české katolické literatury. I v českých zemích se 

spisovatelé snažili „vyjádřit příběhem zkušenost konfrontace víry se sekulárním světem 

jako v katolickém milieu v evropských sekularizovaných zemích.“
1

 Z mnohých snah 

vznikají hodnotná díla, která se však vzhledem k různým okolnostem dostala do ústraní.  

Za metodologický základ a východisko jsme si zvolili publikaci Česká katolická 

literatura  1918–1945 Martina C. Putny, vydanou roku 2010, kterou doplňujeme 

dalšími neméně významnými pracemi. 

Téma ženy v katolicky orientované literatuře jsem si vybrala zejména z důvodu 

návaznosti na bakalářskou práci a také s ohledem na vlastní zájem o tento druh 

literatury. Rovněž mě jako studentku občanské výchovy zajímá postavení ženy 

v katolické věrouce.   

Tématem zvolených próz je především vztah mezi postavami, který lze 

v mnohých případech konkretizovat jako milostný. V práci se pokusíme tematizovat 

variabilní ztvárnění ženské postavy a podoby, jichž v jednotlivých prózách nabývá. 

Důležitou roli přitom hrají „motivy zevnějšku, povahy, chování, jednání, jazykového 

projevu, myšlenek, citů atd. Tyto motivy mohou být jako charakteristika postavy 

uváděny vypravěčem nebo jinou formou přímého sdělení, ale mohou být také sdělovány 

jinými jednajícími postavami (...).“
2

 

Při naplnění cíle této práce nemůžeme opomenout ani dílčí téma, jímž je 

prostředí. Okrajově se budeme dotýkat i sociálních vztahů panujících mezi klíčovými 

postavami. 

V první kapitole přiblížíme vybrané osobnosti české katolické literatury               

a představíme jejich literární tendence. Rovněž uvedeme díla, jež jsme zvolili pro 

zpracování tohoto tématu. Text doplníme ukázkami knižních obalů. 

                                                
1

 PUTNA, M. C. Česká katolická literatura  1918–1945. 1. vyd. Praha: Torst, 2010. s. 1077.  
2

 PETRŮ, E.: Úvod do studia literární vědy. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2000. s. 104. 
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Ve druhé kapitole, která předchází interpretační části, se pokusíme propojit 

mystiku s erotikou. Seznámíme se s filosofickým názorem, z něhož plyne, že touha, 

vášeň či něha mezi dvěma postavami může být základním předpokladem obrácení se 

k vyšším, nadpozemským hodnotám.  

Ve třetí kapitole již přejdeme k nejdůležitější části práce, v níž budeme za 

pomoci textové analýzy interpretovat jednotlivá prozaická díla a následně se pokusíme 

o jejich komparaci a o vyvození obecných závěrů. Práce by tak měla přinést ucelený 

vhled do zkoumané problematiky. 

1 KATOLICISMUS V LITERÁRNÍ TVORBĚ VYBRANÝCH AUTORŮ 

Katolický román lze vykládat různými způsoby, a proto bychom úvodem této 

kapitoly rádi přiblížili definici, s níž budeme pracovat. Daný literární žánr můžeme 

definovat jako „román ze současnosti, v němž je hlavním tématem spása konkrétní 

postavy“
3

, jedná se tedy o prózu s ústředním teologickým tématem „víra – hřích – 

spása“
4

. Toto vymezení je typické pro evropský katolický román. Obecněji jej však 

můžeme vymezit jako jakoukoliv prózu, kterou píší autoři katolické orientace a vkládají 

do ní své náboženské myšlenky a názory. (Putna, 2010: 154) Právě tuto definici 

uplatňujeme v diplomové práci, neboť na základě četby primární a sekundární literatury 

jsme přesvědčeni, že tzv. čistá forma katolického románu se u vybraných autorů 

nevyskytuje.  

Katolická literatura vznikala v průběhu 19. století napříč různými zeměmi 

v různých podobách a v různém čase. Je považována „v důsledku sekularizace jako 

literatura menšinového katolického milieu a je z principu literaturou „opoziční“            

a polemickou“
5

. V českých zemích je její postavení obdobné.  

V první polovině dvacátého století již však hovoříme o tzv. zlatém věku české 

katolické literatury.  Vedle vzkvétající tvorby katolických básníků vzniká i tzv. katolický 

                                                
3

 PUTNA, M. C. Česká katolická literatura  1918–1945. 1. vyd. Praha: Torst, 2010. s. 154. 
4

 PUTNA, M. C. Česká katolická literatura  1918–1945. 1. vyd. Praha: Torst, 2010. s. 1077. 
5

Putna, Martin. C. Kánon katolické literatury v evropsko-českém srovnání (první polovina 20. století). s. 

75. 
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román, který se formoval spíše při okraji. Přesto je potřeba zdůraznit, že existovalo 

mnoho autorů, kteří se v duchu tohoto románu snažili tvořit (Putna 2010: 1077). 

Nekonali takto z potřeby napodobit např. francouzskou či britskou podobu katolického 

románu se snahou vyrovnat se jí či ji předčít, ale především proto, „že v českém 

katolickém kulturním prostředí sílí tatáž potřeba vyjádřit příběhem zkušenost 

konfrontace víry se sekulárním světem.“
6

 Pro české autory-katolíky se evropský 

katolický román stává inspiračním zdrojem, proto v jejich tvorbě nemůžeme hledat 

pouze prvky typické pro katolický román takový, jaký jej známe např. z francouzské 

literatury. Obvykle se jedná o jakousi syntézou prvků katolického románu s jinými 

literárními směry a tendencemi. „Český katolický román je vždy historický (Jaroslav 

Durych, Karel Schulz) nebo v něm jde primárně o venkovskou problematiku
7

(...). Nikdy 

nejde do bezpříznakové, „profánní“ současnosti, aby v ní předvedl duchovní drama 

moderního člověka, který bojuje sám se sebou, se světem a s církví, která je rovněž 

sama, jakkoli je „věřena“, problematická.“
8

  

Mezi české autory, u nichž hovoříme o různých stupních inspirace katolickým 

románem, bezpochyby řadíme Jaroslava Durycha (1886–1962), který se v mnohém 

inspiroval Léonem Bloyem. Oba lze podle Putny pokládat za tzv. duchovní extremisty. 

Své myšlenky dovádí v literární tvorbě do vyhrocených situací mnohdy líčených až 

drasticky.  

Vedle Jaroslava Durycha vstupuje na literární scénu také Jan Čep (1902–1974), 

rovněž autor inspirující se evropským katolickým románem, v mnohém však odlišný od 

tvorby Jaroslava Durycha.  V publikaci Česká katolická literatura jsou ocitovány 

výňatky z článku Maurice Baring z roku 1946, v nichž se sám Jan Čep vyjadřuje ke 

svému literárnímu stylu: „Do rukou romanopiscovy prozřetelnosti, která je tu analogií 

Prozřetelnosti ve smyslu křesťanském, pracují i lidské touhy a vášně (…). Autorův 

pohled spočívá na jejich bludných drahách s nekonečným soucitem, které není bez 

zvláštní vznešené trpkosti. (…) Každý lidský okamžik a každý lidský čin stojí na ostří 

                                                
6

 PUTNA, M. C. Česká katolická literatura  1918–1945. 1. vyd. Praha: Torst, 2010. s. 1077. 
7

 Obraz venkovské společnosti s jejími kladnými i zápornými stránkami můžeme nalézt i v tvorbě  

  Františka Lesaře či Jana Čepa. 
8

 PUTNA, M. C.: Kánon katolické literatury v evropsko-českém srovnání (první polovina 20. století). s. 

83. 
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rovnováhy, která je doprovázena rizikem často smrtelným. Lidský osud v čase se jeví 

jako dějem neobyčejně napínavým a tajemným, a každý jeho prvek (…) gravituje kolem 

středu, jehož jméno je Absolutno.“
9

 Z hlediska zkoumané problematiky je pro literární 

tvorbu Jana Čepa citovaný úryvek zcela výstižný. Do životů postav nahlížíme právě 

prostřednictvím jejich vnitřního rozpoložení a tužeb. Jan Čep je velmi empatickým         

a citlivým autorem, který se svými postavami ve 

většině případů soucítí. Někdy však soucit ustupuje     

a bývá nahrazen vyhroceným naturalistickým líčením. 

Středem jeho literárního světa bývá spása individua. 

Autorova tvorba tíhne k určité 

monotematičnosti, schematičnosti jak v kompozici, 

tak v charakteristice postav. Lze konstatovat, že 

v povídkách tohoto spisovatele vystupují sobě 

podobné postavy se srovnatelnými životními 

situacemi, se shodnými životními pocity, 

perspektivami či krizemi.  

Čepova tvorba je velice rozsáhlá.              

Martin C. Putna proto modifikuje ustálený termín 

katolický román v souvislosti s tvorbou tohoto spisovatele a hovoří o tzv. katolické 

povídce. V jednotlivých povídkových souborech Zeměžluč, Letnice a Děravý plášť, 

často vydávaných pospolu, se zaměřuje především na vnitřní svět postav, který je, jak 

jsme již výše uvedli, konstantní. Ostatní aspekty (prostředí, situace) jsou proměnné. 

Vyobrazení drastických scén typických např. pro literární tvorbu Jaroslava Durycha jsou 

zcela protikladná k citlivému vyjádření Jana Čepa. Durych popisuje skutečnosti dějící 

se ve vnějším světě postav jako ničivé a bezohledné. Čepův popis vnějších skutečností 

je umírněný, výrazněji však bývá vykreslen vnitřní svět postav zažívajících zoufalství, 

smutek a stesk.   

Typickým motivem pro tvorbu tohoto autora bývá tzv. dvojí domov, chápaný ve 

smyslu vnitřní rozpolcenosti postavy tápající mezi domovem pozemským, neradostným             

a vytouženým, snovým. Tuto duševní rozdvojenost budeme v některých povídkách Jana 

                                                
9

 PUTNA, M. C.: Kánon katolické literatury v evropsko-českém srovnání (první polovina 20. století). s. 

1078. 

Obrázek 1 Knižní obal Zeměžluč, 

Letnice, Děravý plášť; Jan Čep 
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Čepa spatřovat zejména u ženských postav.  

Stejně tak jako tvorba Jaroslava Durycha je obtížně zařaditelná do konkrétního 

literárního směru, i u Jana Čepa nelze vyřknout jednoznačné stanovisko. Někteří 

literární kritici a historikové se jej snaží řadit mezi ruralisty, což sám autor odmítá, jiní 

hovoří o náznaku psychologické tvorby, ostatní jej řadí mezi autory katolické orientace. 

Opět zastáváme postoj, že autor stojí na pomyslné křižovatce všech tří směrů a o jeho 

literárním stylu uvažujeme jako o jejich syntéze. 

Z hlediska ženského tématu jsme si za stěžejní 

díla Jana Čepa zvolili povídkové soubory Vigilie 

(1928), Zeměžluč (1931), Děravý plášť (1934)            

a román Hranice stínu (1935).  

Dalším, ne příliš známým autorem katolicky 

orientované literatury, je prozaik, překladatel a autor 

dětské literatury Josef Heyduk (1904–1994), který 

byl profesí pedagog. Učitelství se věnoval až do roku 

1964. Poté odchází do důchodu. Během svého života 

překládal francouzskou literaturu, psal literární kritiky 

a drobné příspěvky do časopisu Akord, Host, do 

Lidových novin aj. Jako pedagog psal i práce, v nichž 

zdůrazňoval potřebu sociálního cítění, sounáležitosti a morální principy. Tvorbu pro 

mládež obvykle zasazoval na venkov či na okraje měst. Vedle snah o psychologickou 

tvorbu píše i satiry. 

Jeho vztah ke katolickému románu byl dlouhá léta nejednoznačný. Ve třicátých 

letech tvoří práce zcela odlišné k tvorbě Jaroslava Durycha, avšak dle Martina C. Putny 

zjevně inspirované jeho dívčím cyklem. Zatímco Durychovy ženské postavy se ocitají na 

rovině smyslnosti propojené se spirituálnem, zasazené do tíživých životních situací, 

Heyduk se snaží o „radostnějšího Durycha“
10

. Jeho dívčí prózy se rovněž vyznačují 

baladičností, lyrizovaností a rozmlžeností děje, avšak mnohem výraznější je vize 

krásných žen ztvárněných jako eroticky přitažlivé. (Putna, 2010: 1112) Zbožnost je 

v útlých pracích spíše implicitní, vycházející z  vlastností, jednání a chování postav.      

                                                
10

PUTNA, M. C.: Kánon katolické literatury v evropsko-českém srovnání (první polovina 20. století). s. 
1112. 

Obrázek 2 Knižní obal 

Hranice stínu; Jan Čep 



14 

 

Ve srovnání s prózami Jaroslava Durycha nelíčí životy svých postav tak pochmurně. 

Spíše se zaměřuje na mezilidské vztahy a na nemorální činy. Pohledem do nitra postav 

odkrývá důvody jejich smýšlení. 

K textové analýze jsme si zvolili Heydukovy prózy Judita (1941), Kristla (1940) 

a povídkový soubor Bosorka (1946), připomínající Durychův dívčí cyklus Tři dukáty      

a Tři troníčky.   

   Do proudu autorů píšících katolicky 

orientovanou literaturu zařazujeme i prozaika, 

divadelního kritika a básníka Karla Schulze        

(1899–1943). Jeho literární působení se datuje mezi 

léty dvacátými až čtyřicátými. Zprvu ho, jako člena 

uměleckého sdružení Devětsil, ovlivnilo proletářské 

umění, v jehož duchu tvořil své rané práce. V první fázi 

jeho literárního působení nenacházíme žádné 

křesťanské motivy. Když však ve svých sedmadvaceti 

letech konvertuje ke katolictví, začíná jeho tvorba 

směřovat jiným 

směrem.  

Po dlouhé literární 

odmlce se ve čtyřicátých letech opět vrací na scénu         

a začíná působit v okruhu katolicky orientovaných 

spisovatelů. V povídkových souborech Peníz 

z noclehárny (1940
11

) či v souboru Prsten královnin 

(1941) nalezneme „prózy charakteristické hutným, 

expresivním stylem odpovídajícím barokizujícímu 

vnímání světa“
12

. Právě v tomto aspektu můžeme 

spatřit autorovu inspiraci evropským katolickým  

  románem. Na základě motivů, které se v těchto 

                                                
11

 Soubor povídek byl dokončen v roce 1933, do tisku se poprvé dostal však až roku 1940. Některé 

    z povídek byly publikovány časopisecky. 

12

 KUCHAŘOVÁ, Nea Marie. „ale mne tato doba bolí…“. In TEDEUM. [online]. [cit. 15.03.2015].       

    Dostupné na www: http://www.tedeum.cz/6_12/schul_doba_boli_0612.htm. 

Obrázek 3 Knižní obal Peníz  

z noclehárny; Karel Schulz 

Obrázek 4Knižní obal Prsten 

královnin; Karel Schulz 
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souborech objevují, se Karel Schulz zařazuje mezi autory katolického proudu.   

  V tomto tvůrčím duchu na pozadí expresionismu bývá pokládán za následovníka 

povídkové tvorby Jaroslava Durycha. Schulzův expresionisticky laděný katolicismus 

však není tolik přísný jako u Durycha. Představa Boha se pro postavy stává přítelem      

i autoritou, nikoliv dogmatem. (Putna, 2010: 1122–1123) 

Abychom postihli komplexní obraz ženy v tvorbě Karla Schulze, neměli 

bychom opomenout ani jeho vrcholný historický román, 

jímž je Kámen a bolest. Na tomto díle pracoval spisovatel 

téměř rok. Rozsáhlá práce měla být původně trilogií, 

dokončena byla však pouze první část s názvem 

V zahradách medicejských. O rok později, v roce 1943, 

vznikla část druhého dílu s názvem Papežská mše. 

Zamýšlenou trilogii již autor nestihl dokončit.   

V prózách Karla Schulze se často setkáváme 

s  motivem krásy. „Křesťanský světonázor se projevuje 

zejména v alegorických poukazech na krásu a ctnost          

v chudobě, prostotě a pokoře, samotě a utrpení 

(...).“
13

Fyzickou krásu Schulz vnímá jako kategorii 

proměňující se v čase. Vnitřně bohaté postavy svůj půvab neztrácí ani na sklonku 

života. Vnitřní krása může být ukryta i pod nevzhlednou či stařeckou tváří. V porovnání 

s filosoficko-náboženským smýšlením Jaroslava Durycha není fyzická krása mladých 

dívek předpokladem jejich čistoty, pokory a zbožnosti.  

Náboženský princip v Schulzových prózách není dán apriorně. Historická témata 

ztvárňuje prostřednictvím individuálních lidských osudů. Víru zvnitřňuje, nevystavuje ji 

na odiv.  

Schulz si vybírá postavy na okraji společnosti – žebráky, nevěstky, obyčejné lidi       

a poskytuje obraz jejich všední reality. Výraz skutečnosti se nesnaží idealizovat, ale 

podává jej pravdivě. „V každé povídce je něco nenormálního, zjevení krásy je 

                                                
13

KUCHAŘOVÁ, Nea Marie. „ale mne tato doba bolí…“. In TEDEUM. [online]. [cit. 15.03.2015].       

    Dostupné na www: http://www.tedeum.cz/6_12/schul_doba_boli_0612.htm.  

Obrázek 5 Knižní obal Kámen 

a bolest; Karel Schulz 

http://www.tedeum.cz/6_12/schul_doba_boli_0612.htm
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provokováno tam, kde bys je nejméně čekal. Jde o záměrnou srážku protikladů (…).“
14

  

Do všednosti tak promítá duchovní, mystické.  

Karel Schulz svou katolickou inspiraci, ani barokní tendence nezapře. „(…) i v jeho 

renesančním románu žije leccos z ovzduší barokního. Nejde jen o autorův styl, o klenbu 

jeho rozměrné periody, o slovní bohatost a až zdobnost, o prudké střídání krásy              

a hnusu, patosu i komiky a sarkasmu, ale především o to, že Schulzovo pojetí renesance 

viděné „přes Michelangela“ má v sobě něco až apokalypticky vizionářského (…).“
15

 

     Konkrétní projevy expresionismu spatřujeme také u již několikrát zmiňovaného 

katolického prozaika, dramatika, básníka a publicisty Jaroslava Durycha (1886–1962), 

a to v životních pocitech
16

postav. V jednotlivých prózách 

nacházíme tápající mužské postavy,  které postrádají 

jakékoliv zázemí či opěrný bod ve svém zoufalém životě. 

Jsou plni nejistot vyvěrajících z rozkladu světa                      

a z vytrácejících se dosavadních životních hodnot 

(Sedmikráska, Tři dukáty, Tři troníčky). Jejich svět je 

ztvárněn v odpudivých až apokalyptických podobách 

(Obrazy). Durych však ukazuje svým postavám možné 

východisko z ničivého světa, které jim obvykle 

zprostředkovává prostřednictvím krásné zbožné dívky.  

Spisovatel své prózy zahaluje do oparu tajemna, mystična, 

neposkytuje čtenáři jednoznačné vysvětlení. Výraz podání, 

způsob vyjádření je typicky expresionistický. Čtenáře se snaží zaujmout specifickým 

způsobem, který bývá až matoucí, a to na úkor logičnosti a celkové dějové 

srozumitelnosti. „Čtenář na každém místě intenzivně cítí, že se na scéně odehrává něco 

nesmírně dramatického – ale často má problém identifikovat, co se přesně odehrává a 

                                                
14

JUSTL, Vladimír. Proměny a konstanty Karla Schulze aneb Cesta krásy (předmluva). In Karel Schulz.  

   Blázen před zrcadlem a jiné prózy. 1. vyd. Praha: Odeon, 1966. s. 15. 

15

JUSTL, Vladimír. Proměny a konstanty Karla Schulze aneb Cesta krásy (předmluva). In SCHULZ,  

   Karel. Blázen před zrcadlem a jiné prózy. 1. vyd. Praha: Odeon, 1966. s. 23. 

16

 PUTNA, Martin C. Jaroslav Durych: svazky úvah&studií. 1. vyd. Praha: Torst, 2003. s. 17. 

Obrázek 6 Knižní obal 

Sedmikráska; Jaroslav Durych 
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jaká je logická souvislost s tím, co se dělo bezprostředně předtím.“
17

 Tento princip 

nelogičnosti je klíčový zejména pro novelu Sedmikráska a expresivně laděný útlý 

povídkový soubor Obrazy. Specifický způsob zpracování klade vyšší nároky na 

interpretační schopnosti čtenáře. V některých povídkách Karla Schulze nacházíme 

tentýž přístup. Zejména v povídkovém souboru Peníz z noclehárny se objevují prózy      

s mnohoznačným koncem, který může vést 

k různorodému výkladu.  

V interpretovaných prózách obou autorů 

nacházíme temné i světlé vize světa. Durychovo 

černobílé vidění světa, pochmurně laděné pasáže, ale       

i kruté obrazy prostředí či popis některých postav se 

stávají „prostředkem k rozvinutí chmurného obrazu 

nelidskosti a kezkázezralosti moderní civilizace.“
18

 

Střídání temných či světlých obrazů prostředí, popisu 

věcí, jevů, krásy či ošklivosti postav je patrné nejen 

v tvorbě Karla Schulze (Peníz z noclehárny, Blázen   

Před zrcadlem a jiné prózy), ale i v prózách Tři 

dukáty (1919), Tři troníčky (1923), Sedmikráska (1925) či 

v milostné novele Boží duha (1945).                                              

V povídkových souborech Tři troníčky, Tři dukáty 

či v novele Sedmikráska se výrazně projevuje i sociální 

tematika. Durych se tak přibližuje proletářské literatuře     

a expresionisticky laděné sociální próze. Jeho koncept 

filozofie chudoby je však naprosto rozdílný. Chudoba je 

jednou z podmínek, díky které může dojít k sjednocení 

s Bohem. Durychova chudoba je účelná, má svůj význam. 

Uchopení víry neprochází proměnou. Vnímání zásad 

katolictví je striktní, neměnné.  

Smysl chudoby u Karla Schulze se po jeho 

konverzi ke katolictví mění. Chudoba je vnímána jako 

                                                
17

 PUTNA, Martin C. Jaroslav Durych: svazky úvah&studií. 1. vyd. Praha: Torst, 2003. s. 17. 
18

 PUTNA, Martin C. Jaroslav Durych: svazky úvah&studií. 1. vyd. Praha: Torst, 2003. s. 18. 

Obrázek 7 Knižní obal Tři 

dukáty; Jaroslav Durych 

Obrázek 8 Knižní obal Boží 

duha, Jaroslav Durych 
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požehnaný stav. Pozemský svět je pro Schulze časově omezený, bolest a utrpení přejde 

v posmrtném životě v radost a lásku. Bída a nouze nejsou „výzvou k třídnímu zápasu 

jako kdysi, nýbrž naopak stavem štěstí: chudí neplodí závist a slzy jako bohatí,                

a nenavázáni v povinnosti a omezení dané společenskou hierarchií, jsou skutečně volní. 

Právě ti nejustrkovanější z lidí jsou zástupci andělského světa v pozemském údolí 

utrpení, v němž má člověk tak malou cenu.“
19

 

Schulz je do jisté míry spřízněn s Durychem a Demlem i stylově. „Durychovo 

stejně jako Demlovo katolictví je v duchu Leona Bloya militantní, Schulzovo je víc 

záležitostí jeho soukromí než publicistické a umělecké, nemá akcent politický.“
20

 

Schulzovy povídky nemají bojovný ráz jako je tomu u Jaroslava Durycha. Schulzova 

tvorba je „těsněji svázaná s reálným východiskem, což znamená ve výraz funkční            

a životnější.“
21

  

Dalším autorem katolické orientace, kterého jsme 

zařadili do diplomové práce, je kněz, básník a spisovatel 

Jakub Deml (1878–1961). Jeho literární tvorbu významně 

ovlivnilo nejen kněžství, ale také přátelství s Otokarem 

Březinou. Zařazení tohoto autora do konkrétního 

literárního směru je obtížné. Nicméně jej lze volně 

přiřadit k expresionistickému hnutí.  

Na literární scénu vstoupil kolem roku 1900. Již 

jako student bohosloví nesouhlasí s některými projevy 

církve a odsuzuje oportunismus církevní hierarchie. 

Vnímá „náboženskou víru jako hluboce existenciální 

prožitek lidského nitra, opírající se o Zjevené tajemství.“
22

 Náboženský prožitek učinil 

součástí duchovních prožitků tehdejšího moderního člověka. Demlův svérázný               

                                                
19

OPELÍK, Jiří. Doslov. In SCHULZ, Karel. Kámen a bolest. 7. vyd. Praha: Československý spisovatel, 
1966. s. 628.  

20

JUSTL, Vladimír. Proměny a konstanty Karla Schulze aneb Cesta krásy (předmluva). In SCHULZ,  
   Karel. Blázen před zrcadlem a jiné prózy. 1. vyd. Praha: Odeon, 1966. s. 19. 
21

Ibid., s. 16.  
22

MED, Jaroslav. „Velký z popudlivého plemene básníků“ – Jakub Deml. In Spisovatelé ve stínu. 1. vyd.  

   Praha: Portál, 2004. s. 55. 

Obrázek 9 Knižní obal Miriam - 

Moji přátelé; Jakub Deml 
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a individuální tvůrčí básnický styl tedy nezapře religiózní charakter. (Med, 2004: 55)  

Nejcennější pro něho je konkrétní lidský život plný tajemných propastí, které 

nemohou být nikdy plně vyjádřeny ani v tom nejdokonalejším uměleckém díle. Vyšší 

hodnotu než umění má pro něho obyčejný lidský život. (Binar, 1991: 13) Tento postoj 

uplatňuje ve svých textech, v nichž vystupují postavy symbolizující Demlovi blízké či 

přátele - matku, Matylku, Elišku Weisnbergrovou aj. - „objevující se 

v nejrůznějších situacích a citových polohách; jejich přítomnost není nikdy vyvolána 

toliko snahou po umělecké dokonalosti textu, ale vášnivým citovým zaujetím pro jejich 

konkrétní osud.“
23

    

Pro téma práce je třeba uvést a také vysvětlit klíčový leitmotiv lásky, jenž „ruší 

nicotu a odhaluje krásu v nejnepatrnějších věcech“
24

. Láska a radost související 

s konkrétními osudy lidí umožňují vykoupení z pozemské nicoty a prázdnoty. Objevují 

se nejen v próze Miriam (1916), představující milostný vztah k ženě reprezentující 

duchovní symbol ženství (Binar, 1990: 215), ale rovněž i v knize básnických apostrof 

květin či malých básní v próze Moji přátelé (1917), v níž se setkáváme se „sjednocující 

mocí lásky ve vztahu k věcem a květinám“
25

. Květiny symbolizující krásu stojí 

v protikladu k utrpení a smrti, které nemají v Demlově tvorbě křesťanský, vykupitelský 

charakter.  

Intenzita lásky či milostného citu se úměrně zvyšuje s rostoucím pocitem 

nebezpečí či s hrozbou smrti. Jediným východiskem před samotou či ohrožením je 

právě naděje a víra v lásku. (Binar, 2010: 64) 

Asociativní metoda, snovost, lyrismus či metaforičnost jsou základem těchto děl, 

u nichž se, stejně jako u jiných analyzovaných próz, zaměříme na zpodobnění ženství. 

Při interpretaci pracujeme s vydáním z roku 1990 z nakladatelství Odeon, jehož 

součástí je próza Miriam, Moji přátelé a Nebe se jiskří mlékem, jež propojuje obě 

jmenované básnické prózy.   

                                                
23

MED, Jaroslav. „Velký z popudlivého plemene básníků“ (předmluva). In MED, Jaroslav. Sen jeden  

    svítí 1. vyd. Praha: Odeon, 1991. s. 13. 

24

 MED, Jaroslav. „Velký z popudlivého plemene básníků“ – Jakub Deml. In Spisovatelé ve stínu. 1. vyd.  

    Praha: Portál, 2004. s. 59. 

25

 BINAR, Vladimír. Čin a slovo: Kniha o Jakubu Demlovi. 1. vyd. Praha: Triáda, 2010. s. 65. 



20 

 

Posledním autorem, jehož díla jsme se rozhodli 

zakomponovat do diplomové práce, je František Lesař 

(1901–1945). Nelehké dětství, ztráta obou rodičů            

a posléze neúspěšné hledání stálého zaměstnání mělo 

neblahé dopady na jeho život střídající bídu s nouzí. Své 

prožitky promítá i do literární tvorby. Tento jeden ze 

zapomenutých, jak Františka Lesaře označuje Jan 

Robert
26

, je autorem několika drobných básní, 

povídkových souborů Ovečky na horách (1939) a Všude 

s námi (1943) a také dvou románů Tvůj bližní (1942)      

a Tváří k domovu (1944).  

Ve svých pracích podává čtenářům obraz tehdejší venkovské společnosti 

s různými konfliktními situacemi. Hlavním tématem prozaické tvorby Františka Lesaře 

bývají zejména vztahy mezi partnery či manžely. Spisovatel tak dává čtenáři možnost 

nahlédnout do nitra postav nacházejících se ve 

vyhraněných životních situacích. Niternou záležitostí se 

stávají i projevy křesťanské víry.  

Venkovskou prózu obohacuje o sociální cítění     

a psychologičtější přístup (Robert, Jan; Ovečky na 

horách, 1972: 196–197)  

Jedním z výraznějších motivů Lesařových próz je 

chudoba. Nuzné podmínky, v nichž se postavy nachází, 

negativně ovlivňují jejich vzájemné vztahy. Lesařovy 

postavy usilují o obyčejné lidské štěstí a vymanění se 

z ničivé bídy. V prózách autor naznačuje možná    

       východiska z tápajících životů svých hrdinů. Vysvobození  

       neshledává v nadpozemském životu, ale v odstranění 

špatných mezilidských vztahů. (Putna, 2003: 1107)  

V prózách se vedle touhy po spáse objevuje i výrazná křesťanská symbolika 

(názvy knih, volba jmen hrdinů či výskyt náboženských symbolů, iracionální jevy 

vstupující do děje). Vytrácející se víra z lidských životů způsobuje ztrátu dosavadních 

                                                
26

 Autor doslovu knihy Ovečky na horách (1974). 

Obrázek 10 Knižní obal Ovečky 

na horách, František Lesař 

Obrázek 11 Knižní obal Všude       

s námi; František Lesař 
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jistot a člověk se ocitá v bludném kruhu svého egocentrismu. (Robert, 1972: 196–197)  

Vzhledem k ženskému tématu jsme si za klíčová díla zvolili povídkové cykly 

Ovečky na horách a Všude s námi. 

Závěrem této kapitoly bychom rádi dodali, že míra katolické tematiky je               

u jednotlivých autorů rozdílná. Někteří na svém filosoficko-náboženském smýšlení          

vystaví celé své dílo, jiní do svých prací vkládají pouze křesťanské motivy. Svůj 

náboženský postoj výrazně neprojevují. 

2 MYSTIKA A SEXUALITA 
 

„Náboženství a pohlaví jsou dvě nejmocnější síly života. Kdo je považuje za 

zásadní protivníky, učí věčnému rozdvojení duše. Kdo z nich dělá nesmiřitelné 

nepřátele, rve lidské srdce.“
27

 

 

 

V kapitole nazvané Mystika a sexualita vycházíme z publikace Anselma Grüna    

a Gerharda Riedla Mystika a erós vydané nakladatelstvím Česká křesťanská akademie 

v roce 1996. Pokusíme se zde vysvětlit souvislosti mystiky a erotiky a poté jejich 

propojení aplikovat v interpretační části práce.  

Citát, který tuto kapitolu uvádí, zastává přesvědčení, že významné místo 

v náboženství zaujímá právě sexualita. Existují dva myšlenkové proudy, které se            

k její přítomnosti staví rozdílně. Jeden ji odmítá jako možnost, pomocí níž může jedinec 

dospět k Bohu, a hlásá askezi. Druhý proud zastává názor, že člověk poznává Boha 

právě prostřednictvím sexuality a lásky. Grün předpokládá, že mezi sexualitou,           

tzv. hybným momentem, a mystikou je určité napětí. Ve své knize uvádí názory filosofů 

a teologů, kteří v sexualitě spatřují potenciální duchovní sílu k hledání a nacházení cesty 

k Bohu. Duchovnost a sexualitu tak spojují v jednotu, která může jedince přivést 

k sjednocení s Bohem.  

Vycházíme-li z filosoficko-náboženského smýšlení Jaroslava Durycha, které 

významně ovlivnilo jeho prozaickou tvorbu z let třicátých, dozvídáme se, že autorovy 

myšlenky stály na podobných principech. Jaroslav Durych hovoří o tzv. principu 

                                                
27

 GRÜN, A. – RIEDL, G.: Mystika a erós. 1. vyd. Praha: Česká křesťanská akademie, 1996. s. 5. 
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trojjedinosti
28

, na jehož základě buduje svou estetiku chudoby, kterou ztělesňuje krásná 

chudá zbožná dívka. Durychovy ženy přitahují mužské protějšky a pomáhají jim nalézt 

spásu, ukazují jim cestu vedoucí k Bohu. Jsou jakýmisi nádobami, jimiž prochází boží 

láska k mužským protějškům. Tento pohled potvrzuje přesvědčení Grüna a Riedla, že 

„(…) sexualita je pramen spirituality a že erós může člověka vést ke sjednocení 

s Bohem“
29

.  

Nejen v prózách Jaroslava Durycha, ale i Josefa Heyduka či Karla Schulze tápou 

mužské postavy ve svém chaotickém životě a sami sebe ztrácejí či zcela postrádají. 

Ženské postavy jim však podávají pomocnou ruku v podobě lásky fyzické i boží. 

„Mystika není cestou jen náboženskou, ale i terapeutickou, (…) sjednocení s Bohem 

také léčí naše rány, osvobozuje nás od vnitřní i vnější závislosti a vede nás k vlastnímu 

pravému já.“
30

  Právě tuto funkci zastávají mnohé hrdinky v prózách jednotlivých 

autorů. 

Podrobíme-li mystiku a morálku srovnání, základním rozdílem je právě vliv, 

který mají jednotlivé aspekty na utváření člověka. Grün uvádí názor, že morálka 

člověka formuje zvnějšku, zatímco víra ho mění zevnitř. Na tomto předpokladu je 

založeno i myšlení Jaroslava Durycha. 

Je však možné nalézt v sexualitě duchovní zdroj a sílu? Mnoho mystiků dochází 

k pozitivnímu přesvědčení. Sexualita probouzí v lidech lásku, „která nezpůsobuje jen 

pohlavní přitažlivost, ale vztahuje člověka k řeči, k světu, přírodě, k povolání                  

a sociálním skupinám, k umění. Bez erósu by neexistovalo ani náboženství, které by bylo 

schopno dotknout se lidského srdce a pohnout jím.“
31

 Je třeba si uvědomit, že funkce 

erotiky je rozmanitá, není pouhým předpokladem vzniku možných metafyzických 

                                                
28

 Jednoznačně definovat pojem mystika je obtížné.  Mystika (řec. mystikos: myó =zavřít oči i ústa, aby se 

tajemství stalo niterným, a myeó = uvést do mystéria – kultovní význam;  jiný význam zastává 

novoplatonská filosofie – nejedná se o kultovní, ale o duchovní = „mystika je poznání pravdy, která je 

zahalena tajemstvím. Vztahuje se ke skrytému božskému základu bytí, který může vnímat jen ten, kdo 

se odloučí od davu a otevře se askezí a meditací Bohu“(Grün, Riedl, 1996: 8)). [Grün, Riedl, 1996: 8] 

Grün a Riedl se opírají o obecnou definici Wernera Beierwaltse, který mystiku chápe jako „sjednocení 

člověka (jeho vědomí) s božským principem“ (Grün, Riedl, s. 7-8) Obecně lze říci, že se jedná              

o uvědomění si existence Boha a směřování k němu. 

29

 GRÜN, A. – RIEDL, G.: Mystika a erós. 1. vyd. Praha: Česká křesťanská akademie, 1996. s. 5. 

30

 Ibid., s. 7. 

31

 Ibid., s. 10. 
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hodnot, ani nevede výlučně ke spojení s duchovnem.  

Bude-li se člověk snažit nesetrvat pouze na sexualitě pobízené pudy a vlastním 

uspokojením, může erotika dospět k naplnění svého hlubšího významu, kterým je, podle 

autorů, láska k Bohu. „Úkolem je tu brát probuzenou sexualitu jako pobídku, abychom 

se pozdvihli nad sebe samotné a vzepjali se k Bohu, který jediný je schopen touhu, 

kterou vyjadřuje sexualita, naplnit v celé její hloubce. (...) Teprve když se smíří (člověk) 

se svou sexualitou, když ji přijme, může se tato sexualita stát pramenem duchovní 

zkušenosti a najít své naplnění v pravé mystice.“
32

 Z ukázky je tedy zřejmé, že sexualita 

může být v očích některých mystiků či teologů duchovním zdrojem a sílou. Také 

v tvorbě jednotlivých autorů zaujímají ženské postavy významné místo                           

a předpokládáme, že souvislost s touto problematikou se jich bude, stejně jako je tomu   

u ženských postav Jaroslava Durycha, rovněž dotýkat. Domníváme se, že i v tvorbě 

ostatních autorů budou ženy obdařené pozitivními rolemi a funkcemi, a fyzická krása 

bude ve většině případů zaručovat jejich čistotu a zbožnost. 

V závěru knihy Mystika a erós dospívají tedy autoři k názoru, že erotika             

a mystika k sobě patří, a existuje mezi nimi jakési napětí, které může za určitých 

okolností vést k vnitřní proměně člověka.  

                                                
32

 GRÜN, A. – RIEDL, G..: Mystika a erós. 1. vyd. Praha: Česká křesťanská akademie, 1996. s. 48. 
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3 TÉMA ŽENY V LITERÁRNÍ TVORBĚ ZVOLENÝCH AUTORŮ 

V následujících osmi podkapitolách se zaměříme na výklad jednotlivých rolí       

a funkcí, které ženské postavy ztvárňují v tvorbě zvolených autorů. Jednotlivé podoby 

se pokusíme pojmenovat a následně je charakterizovat. Na základě zkušeností z četby 

v souvislosti s bakalářskou prací předpokládáme, že se budou mnohé role prolínat. Tuto 

hypotézu se pokusíme potvrdit v následujících podkapitolách.  

Ženské role jsme ustanovili na základě vědomostí z primární a sekundární 

literatury, z velké části jsme je nazvali sami ve spojitosti s archetypy žen nacházejícími 

se v katolickém náboženství. 

Ženy mívají v prózách hlavní nebo dílčí funkci. Všechny však významně 

dokreslují samotný příběh, ovlivňují životy, jednání a pocity dalších postav. Jak jsme se 

již mohli přesvědčit v předchozí kapitole, téma ženy má vedle své funkce perspektivní 

také výraznou prospektivní funkci (Hausenblas, 1972: 61) , která je mnohdy naznačena 

již samotným názvem díla: Judita, Sedmikráska, Dívka se šarlatovými prsy, Miriam, 

Kristla aj.  

V této práci se přikláníme k názoru, že se v prózách nebudeme setkávat pouze se 

ženami pozitivně pojatými, ale i s těmi, které budou, ač třeba v menším zastoupení, 

ztvárňovat postavy s pokřiveným charakterem, nemorálním jednáním či chováním. 

V závěru této kapitoly uvádíme typologii žen, kterou jsme formulovali 

v souvislosti s ženskými funkcemi v prozaické tvorbě jednotlivých autorů-katolíků. 

Ustanovili jsme těchto šest rolí: žena jako subjekt smyslnosti, žena jako ochranitelka, 

žena jako spasitelka, žena jako trpitelka, žena jako světice a žena jako hříšnice. 

Příslušné role podrobně přiblížíme v následujících podkapitolách. 

3.1 ŽENA JAKO SUBJEKT SMYSLNOSTI 

První roli, kterou jsme si určili jako základní vzhledem k tématu mystika a erós, 

jsme pojmenovali žena jako subjekt smyslnosti. Sexualita jako zdroj a síla duchovnosti 

má právě v této podkapitole svou nezastupitelnou roli. Krása dívek je téměř ve všech 

případech zárukou jejich zbožnosti, ryzích povahových vlastností, hodnot i vnitřní 

krásy. Je nezbytné si uvědomit, že takto ustanovená role úzce souvisí s ostatními rolemi 

a mnohdy se s nimi prolíná. 
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Právě v tvorbě Jaroslava Durycha zaujímají ženy výsadní postavení. Jejich role 

spatřujeme především v podobě přitažlivého subjektu, spasitelky, ale i v podobě 

trpitelky, ochranitelky a světice. Ve vybraných prózách, včetně tzv. próz dívčího cyklu – 

Tři dukáty (1919), Tři troníčky (1923) a Sedmikráska (1925), propojuje autor tři roviny, 

které nazývá trojjediným univerzálním principem – chudobu, náboženství a erotiku. 

Durych tak vytváří vlastní estetiku chudoby, jejíž princip ztělesňuje krásná chudá 

zbožná dívka, která symbolizuje odlesk boží dokonalosti, je „stopou ráje, ideálního 

stavu člověka, po němž nikdy nepřestáváme toužit.“
33

 Ženská krása je jedním                 

z předpokladů vztahování se k Bohu. Obvykle je zasazena do nuzných podmínek na 

hranici únosnosti (Tři troníčky). Bývá zamlžená a tajemná (Sedmikráska). Vilém 

Závada „vidí Durychovu krásu jako „majestát duše, jež se skrývá, když ji hledáte, která 

se vynoří, když už zoufale odcházíte, která se objeví tam, kde byste se jí nejméně nadáli, 

která pohrdá místem, kde byste ji najisto očekávali“.“
34

 Nemůžeme se však omezit 

pouze na vzhled, nezastupitelný význam představuje i duševní bohatství a ctnosti, 

kterými hrdinky oplývají. Duchovní chudoba žen se stává přímo úměrnou jejich vnější 

kráse. V prózách tak dochází k propojení dvou významových rovin – spirituální               

a smyslné. 

Postavy v tvorbě tohoto autora zpravidla 

nezrají, jejich fyzická stránka bývá neměnná. 

Výjimku však představuje hrdinka z novely      

Boží duha, která se nejprve mužům dává za peníze, 

ale po čase se rozhodne hledat spásu           a stává 

se kajícnicí. Ve starém muži probouzí vášně, jež 

jsou popisovány erotičtěji, než jsme v tvorbě 

Jaroslava Durycha zvyklí. Mužský protagonista po 

ženě touží a první záchvěvy sexuality se proměňují 

v touhu po boží lásce. Samotný úvodní obrázek 

ženy s bohatými kadeřemi, plnými rty a s 

odhalenými ňadry není nejtypičtější kresbou 
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 JUSTL, Vladimír. Doslov. In DURYCH, Jaroslav. Zastavení. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1996.  
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Obrázek 12 Ilustrace z prózy Boží 

duha, Jaroslav Durych 
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vystihující popisy ženských postav z většiny povídek tohoto spisovatele. Dochází zde 

tedy k určitému posunu v pojetí ženského vzhledu. 

„Ach jen si ji chyť, abys třebas jen na okamžik mohl zabořit tvář do těch 

pekelných vlasů a líbat ty rty! Či se opravdu bojíš o svůj jinošský stud? Jen jdi! 

Vždyť jí můžeš jen obnažit klín, pak jí podříznout hrdlo a nechat jí vykrvácet – 

“
35

//„Šel jsem klidně až k ní, vzal ji za ruku, obrátil ji a políbil. Zapálila se.       

Já také. A jak!“
36

 

Žena představuje jakýsi subjekt smyslnosti, který muže vzrušuje a přitahuje, což je 

patrné hned z prvních bližších kontaktů. Zároveň se stává podnětem, který starce 

přivádí k Bohu. Avšak i ona je obdarována láskou a porozuměním ze strany svého 

milovaného. 

K propojení třech základních rovin – smyslnosti, spirituality ve smyslu již 

zmíněné návaznosti na dívčí cyklus Jaroslava Durycha, a etiky, dochází i v prozaické 

tvorbě Josefa Heyduka. Významnou roli v interpretovaných prózách představuje 

především motiv erotična. Heydukovy ženy jsou krásné, plných pevných ňader, útlé 

v bocích. Do popředí vnímání ženy je stavěna fyzická krása. Autor tak dává zřetelně 

najevo svou vizi ženskosti. Téměř ve všech povídkách si pohrává s obrazy 

dívčích/ženských ňader, které neodmyslitelně patří k postavě krásné, mladé a zdravé 

ženy (viz prózy Kristla, Judita a povídkový soubor Bosorka). Vzhled bývá dokreslen 

popisy bohatých rozpuštěných vlasů, dotýkajících se bílé pokožky, a plných rtů. Mužské 

postavy své toužebné myšlenky rozvíjí obvykle v představách možných milostných 

scén.  

„(…) rád bych, aby si na mne ráno po každé vzpomněla. V tu dobu je mladá 

žena nejhezčí, ještě celá rozespalá, teplá, voňavá.“
37

 

 

Mnohdy se pouhá dychtivost po fyzickém kontaktu proměňuje ve skutečnost. V rámci 

interpretované prozaické tvorby Josefa Heyduka je motiv erotiky nejvýrazněji 

zastoupen právě v novele Kristla.  

                                                
35
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36
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„I jdou spolu na sad, a když chce Markéta 

líti vodu z okovu do džbánu, vezme ji její 

milý kolem pasu, dotkne se jejích ňader,         

i prostoupí ji náramná horkost, vzpřímí se 

zlekaně, a tu vidí v jeho očích žádost              

a podivný jas.“
38

 

Krása hrdinek je většinou zaznamenána ve 

chvíli jejich zrání, kdy dochází k přeměně nedospělé 

dívky v půvabnou ženu. Jako příklad si můžeme 

uvést proměnu Zuzanky v povídce Senoseč:  

„Vlasy o poznáníčko zhnědly, pleť se 

rozzářila, hubené ruce a nohy se zaobalily, 

nejvíc však byla k nepoznání ta dětská prsíčka: 

teď tu byla tvrdá ňadra, jaká mívá žena jen v dívčím věku, malá, pevná, do dlaně 

by se vešla.“
39

// „Zuzanku však znal jako dítě, držíval ji v rukou, když ji 

vysazoval na koně, bylo to v pase jako vosa, ale horká už jako velká žena.“
40

 

Mužská postava je tímto půvabem přitahována a své představy obvykle zasazuje do 

teplých večerů.  

Ženskou smyslnost staví Heyduk do centra vnímání, avšak nikdy tak nečiní na 

úkor přirozené inteligence či empatických schopností. Protagonistky bývají velmi 

chápavé, vnímavé i rozumné. Někdy mohou s ohledem na svůj věk a minimální životní 

zkušenosti působit až příliš vyspěle.  

           Heydukovy hrdinky nepochází ze zámožných poměrů, neoplývají přepychem      

ani velkým majetkem. Jejich skromnost není vyjádřena pouze chybějícím hmotným 

zázemím, ale bývá dokreslena, podobně jako v prózách Jaroslava Durycha, Josefa 

Heyduka či Jana Čepa, prostým šatem. „Vystoupila na volné prostranství, bílá v tváři 

                                                
38
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Obrázek 13 Ilustrace z prózy 

Krisla, Josef Heyduk 
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pod tím měsícem, ruce schované zimomřivě v zástěře.“
41

Zástěra bílé či modré barvy 

vyjadřuje čistotu, nevinnost a něhu. Jako by tento kus ošacení dokresloval jejich krásu, 

nejen vnější, ale především vnitřní. „(…) obrácena obličejem ke mně, půvabně 

přepásána bílou zástěrkou, zarůžovělá jako chycená radost. Její zrzavé vlasy byly 

sčesány, nakadeřeny a smály se (…).“
42

 

           Chudoba není v tvorbě Josefa Heyduka vyvyšována, autor jí pouze dotváří svou 

vizi žen. „Posadila se vedle něho a stáhla si sukně až na špičky nohou. Byla bosa jako 

tenkrát.“
43

Hovořit bychom mohli spíše o snaze vyjádřit ženskou krásu a navodit pocity, 

které muži při pohledu na odhalené nohy, boky či ňadra pociťují.  

V próze Judita spatřujeme rozdílnosti, zároveň však i shodné rysy s povídkovým 

souborem Bosorka. Zcela odlišný je zde vzhled mladé služky Judity. Jestliže jsou dívky 

z povídkového souboru popisovány jako ženy oplývající fyzickou krásou, Judita „je 

vskutku šeredná, čelo má vypouklé a ústa vystouplá, jako by je stále komusi nastavovala 

k políbení. V noční temnotě si však připadá lehoučká jako stín letící vrány a snad            

i krásná v té své režné suknici, kterou vždy na noc zakryje okno.“
44

// „Proč jsi šeredná 

jako ropucha? Judita se pranic nediví, že i ve snách ji pronásleduje hejno dětí, jak ji 

pronásledovalo v dobách, kdy měla sukničku nad kolena a nohy věčně bosé. Proč je 

šeredná?“
45

 Vzhled Juditu stigmatizuje již od dětství. Celá vesnice a široké okolí jí 

opovrhují, pohřbívají ji zaživa. Próza tak upozorňuje na rozpad hodnot tehdejší 

společnosti a na kruté mezilidské vztahy panující mezi závistivými a nepřejícnými 

vesničany. 

„Není pamětníka, aby se vdávala nevěsta tak ošklivá. Měli jsme ji pochovat pod 

zvonicí, měli jsme s ní pohřbít štíra!“
46
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Josef Heyduk však propůjčuje svým ženským postavám nejen smyslné tělo, ale i vnitřní 

svět plný prožitků, radostí i strastí.  

Dalším katolíkem, v jehož literární tvorbě zaujímá fyzická krása výrazné 

postavení, je spisovatel Jan Čep. Při charakteristice ženských postav se zaměřuje 

zejména na bohatost jejich vlasů a půvab obličeje. Smyslnost ovšem nevyznívá eroticky 

jako v pracích Josefa Heyduka. Ztráta přirozené krásy (prací, těhotenstvím, náročnou 

péčí o děti) je nenavratitelná. Prchající mladistvý vzhled nemůže být zpomalen ani 

zastaven krášlením či líčidly (Člověk na silnici, Amálka, s. 281). Okouzlující ženy jsou 

obvykle morálně bohatými, vnímavými a zbožnými. Ošklivé ženy jsou už od začátku 

profilovány do postav hříšnic, žen závistivých a manipulujících se svým okolím. Takové 

postavy postrádají ideální fyzické míry, jsou vyhublé, nevzhledné, vrásčité 

s neupravenými vlasy. Čepovy hrdinky však prochází fyzickým i psychickým vývojem, 

tudíž i z nevýrazné dívky může vyrůst půvabná a morálně založená žena.  V tomto 

směru narušuje Jan Čep určitou schematičnost nazírání na ženský půvab, s níž se 

můžeme setkat v prózách Josefa Heyduka i Jaroslava Durycha.  

  Ve vybrané povídkové tvorbě Jana Čepa nedošlo k naplnění očekávání esteticko-

erotického potenciálu žen. Nenacházíme zde žádné erotické modely žen či toužebné 

představy a asociace mužských protagonistů. 

Ustanovená role ženy jako subjektu smyslnosti zaujímá významné postavení        

i v prozaické tvorbě Karla Schulze. Fyzično je vždy pozitivně ceněno, avšak oproti 

vnitřní kráse může být pomíjivé. Kategorie krásy bývá v prózách tohoto autora 

umocněna kategorií bolesti. Krása se obvykle stupňuje s prožitým utrpením. Vzhled 

však není zárukou vnitřního bohatství, čistoty a zbožnosti. Stejně tak jako ošklivost či 

ohyzdnost může být pouze maskou, která ukrývá ryzí vlastnosti. Půvab zajisté inspiruje, 

motivuje a přitahuje mužské protějšky, ale vnitřní kráse přikládá Schulz mnohem větší 

potenciál. Pravá krása je spojená s duchovní naplněností, s ctnostmi, se zbožností, 

s vnitřní silou překonávat překážky. Mladá dívka je krásná, ale ani stará žena o svůj 

půvab nepřichází, její vzhled se pouze proměňuje. Skutečná krása se skrývá uvnitř. 

Obvykle ji nacházíme ve spojitosti s věřícími mladými ženami. 

 Cecílie Regína z povídky Dívka se šarlatovými prsy je už od narození 

zohyzděna skvrnou na prsou, která se jí dospíváním postupně rozšiřuje a různě 

zbarvuje. Cecílie je zbožnou a počestnou dívkou. Mnohdy se modlí tak usilovně, až při 

tom omdlívá. Svým postižením se trápila natolik, že nakonec utekla a nikdo o ní už 
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víckrát neslyšel. Patrně se nakonec uchýlila v klášteře, neboť ošklivým ženám není 

přáno se zamilovat, vdát se a mít děti, alespoň ne v tvorbě Karla Schulze.  

„A na prsou měla dvě ohnivé skvrny, které, jak rostla, se stále šířily, až ji zakryly 

oba prsy. Byly to nejprve fialové, zdrsnělé a vrásčité skvrny, jaké lze viděti u lidí 

podobně stižených na tváři, na rukou, kdekoliv na těla, ale později fialová barva 

zšedla a pak se náhle proměnila v šarlat. (…) Bylo to velmi ohyzdné. Zahlédl 

jsem je jednou a myslil jsem, že omdlím hnusem.“
47

 

Cecílie je však krásná, čistá a pokorná. Sice byl zohyzděn její vzhled, nikoliv však její 

vnitřní bohatství, o čemž nás v následující ukázce utvrzuje i Cecíliin bratr:  

„Vyšel měsíc. Jeho bílé světlo se rozlilo po tváři mé sestry a ona byla ještě 

krásnější než za dne. Poznal jsem to: její krása patřila jen pod měsíční světlo.  

Měl jsem hrdlo sevřené, ruce zaťaty, byl jsem jako očarován, zapleten v kouzla, 

posedlý blouznivým mámením. Tak pohádkovitě krásnou jsem neviděl dosud 

žádnou ženu, ani na obrazech. (…) Mé očarování rostlo, kouzlo bylo stále 

mocnější. Nejraději bych byl vystoupil ze skrýše a padl jí k nohám, padl k nohám 

své sestry a zůstal tak.“
48

 

Ztělesnění obojí krásy představuje i matka dětí z téže povídky. Tato zbožná žena 

pečuje s mateřskou láskou a oddaností o své dvě děti i přesto, že jí její muž neustále 

ubližuje a fyzický týrá. Její půvab postupně uvadá a žena chřadne, její vnitřní krása však 

nikoliv. U obou ženských postav (matky, dcery) v povídce je estetická kategorie krásy 

problematizována různými způsoby. Matka o svou smyslnost přichází zohyzděním          

a muky prožívanými pod tíhou domácího násilí, Cecílie o svůj vzhled přichází 

z fyziologických důvodů. Vnímání krásy dívčího těla bývá téměř znemožněno fyzickým 

postižením (Cecílie Regína), v jiných případech stářím či dopadem společnosti 

(Zrcadla).  

Další ženu vnímanou jako subjekt smyslnosti představuje Kunhuta z povídky Prsten 

královnin, která je společností považována za jednu z nejkrásnějších žen za poslední 

staletí. Vypravěč se o její líbeznosti vyjadřuje následovně: 

„O této krásce se na králově dvoře zpívalo jako o slunci, jako o milosti, jako se 
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v podvečerech zpívá o štěstí a touhách. Její vlasy voněly jako šeřík, byly žluté jak 

roztavené zlato a její ramena, v brokátu obnažená, svítila oble hladkou pletí, 

plnou lásky. Ale její oči byly černé jako smrt jedem. (…)“
49

 

Smutné oči však prozrazují její samotu, vnitřní nespokojenost, nenaplněnost a chybějící 

lásku. Svým vzhledem může ostatní oklamat pouze do doby, dokavaď nezestárne. Poté 

zůstává sama. Hlavní důvod její oblíbenosti se totiž nenávratně vytratil. Morální 

vyznění této povídky není výjimečností v prozaické tvorbě Karla Schulze. Nalezneme 

jej i v jeho dalších pracích.  

Krásu spatřuje Karel Schulz často tam, kde bychom ji nejméně očekávali -  např. 

ve sklonu hlavy mrtvé ženy v povídce Per Amica Silentia Lunae ze souboru             

Peníz z noclehárny. Muž se setkává s tímto sklonem hlavy ještě jednou. Opět se jedná     

o ženu, tentokrát však živou, která je kvůli těžké práci a životu odhodlána ukončit svůj 

život.   

„Chvěl se při dnešní návštěvě tolik, že kněz ho zachytil oběma rukama. Pravil: 

„Ano, je to smutné. Povšiml jste si toho podivného sklonu hlavy, viďte? Je to 

typický pohyb těch, kteří jsou pohřbeni zaživa.“
50

 

Předpokládáme, že se spisovatel v této povídce snaží poukázat na sociální chudobu, na 

bídu celé společnosti. Vždyť i svou ranou tvorbu psal v duchu proletářského umění.  

    Nevěstky či bohaté ženy, které se orientují na majetné muže, jsou pro Schulze 

bezvýznamné. Vypravěč jimi většinou neztrácí čas, nekomentuje je, necharakterizuje. 

V povídce Zrcadla se můžeme přesvědčit, jaký význam mají ve fikčním světě 

zmiňované postavy:  

„Pamatuji se také, že tam bylo několik žen zlatých, stříbrných a různě krásných, 

které naslouchaly peněžnickým hovorům a z nichž některé se stávaly ženami jen 

při tangu.“
51

  

Schulzovy pravé ženy nejsou ženami jen v určitých momentech. Ale jsou ženami ve své 

niternosti, celou svou podstatou. Nikoliv jen v určitých chvílích. 
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    V povídce Píseň milostná ze sbírky Peníz z noclehárny se seznamujeme hned se 

třemi ženami. Dvě z nich jsou staré, plačící, zahalené do tmavého oblečení. Do jejich 

kontrastu staví Schulz sílu mladé ženy, která stařenkám poskytuje oporu na jejich cestě. 

Mužský protagonista, jdoucí po témže chodníku, je mladou ženou okouzlen                    

a z neznámého důvodu je jí přitahován. Pociťujeme zde určitou paralelu s  novelou 

Sedmikráska od Jaroslava Durycha. Obě mužské postavy jsou vábeny ženou a následují 

ji. Mladíka z Písně milostné přivede stopování žen do kostela, k Bohu, tedy 

k nejpodstatnějšímu cíli v tvorbě autorů-katolíků. I v závěru této povídky vyznívá 

morální ponaučení. Člověk by si měl vždy stát za tím, co dělá a jak žije svůj život. 

Spoustu věcí již nelze vzít zpět, mnohdy už na to ani nezbývá čas. Lidský život je příliš 

krátký na to, aby byl promarněn zaslepeností.  

    V tvorbě Karla Schulze má významné postavení i rozsáhlý historický román 

Kámen a bolest. Spisovateli se na více jak 600 stranách podařilo zachytit život v Itálii    

 v období renesance, tedy na přelomu 15. a 16. století. Vedle mnohých historických 

míst, osobností či politických vztahů nám přibližuje i vnitřní svět postav, zejména pak 

hlavního protagonisty Michelangela.  

   Michalengelo se během svého života setkává s několika ženami, ať už se s nimi 

seznamuje osobně či se o nich dozvídá z vyprávění. V mnohých případech se opět jedná 

o přitažlivé ženy. Jmenovat můžeme např. jeho nevlastní matku Monu Lucrezii nebo 

Andreuolu, dívku s nádhernou tváří, která musela mít celoživotně zahalený obličej pod 

černou rouškou a nesměla vycházet ze svého domu.  Stáří nečiní Monu Lucrezii 

ošklivou.   

„Vlasy zcela zšedivěly a padají na ramena již nahrbená, skleslá, a obličej je 

plničký vrásek, drobné vrásky, na všechny strany se rozbíhající – Ale maminka je 

dosud krásná.“
52

  

Mladistvý vzhled se pouze proměňuje a dává tak vyniknout její vnitřní kráse. Stejně 

jako tomu bylo u Andreuoly. Dříve se pro její krásu muži rozváděli, zanechávali své 

rodiny na pospas osudu, děti o hladu, muži se navzájem vraždili. Na základě neštěstí, 

které její vzhled přinášel, přikázal panovník Andreuole, aby nosila černou roušku           

a nevycházela ven. Fra Timotei, starý žebrák, vysvětluje Michelangelovi smysl celé 

pověsti o nikdy nepomíjející kráse půvabné Andreuoly:  
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„Pouze navenek byla přikryta ošklivostí jako prve černým závojem. Ale krása, 

propálená dovnitř, hořela nyní milostněji, než když byla zjevna všem. Teprve 

nyní to byla krása čistá, probolená a tajemná, krása, která nenese vraždy, zkázu 

a smrt. Nic nebylo na té dívce ošklivého, pouze se opět přikrývala závojem, ale 

to už nebyla látka.“
53

 

Příběh o dívce zdůrazňuje zaslepenost lidí pouhým vzhledem, přirozenou či strojenou 

krásou. Schulzův román je nadčasový, a to nejen v tomto ohledu.  

    V Michelangelově životě se vedle matky objevují i další dvě ženy. Mona Chiara 

je nejkrásnější ženou v Bologni, která se s Michelangelem seznamuje za účelem zradit 

jej a přivést k smrti. Smyslná krása jí má napomoci přelstít Michelangela, který byl již 

od první chvíle „stržen její kouzelnou krásou, po ránu vždy znovu tak svěží jako květina 

v rose a večer tak plně rozkvetlou jak růže (…)“.
54

Vztah Mony Chiary k Michelangelovi 

se však proměňuje.  

„Já ti nesla smrt, já, Chiara, já ti nesla muka a potupu navždy. Ale já si tě 

zamilovala, Michelangelo, pro tvoji bezelstnost a pro upřímnost tvého srdce. (...) 

Jsi v Bologni, nezapomínej, jsi v Bologni, mezi patriciji tulák, mezi občany pouze 

cizinec ze žaláře vyvedený. Ale mně bylo dobře s tebou, byl jsi jiný než ti ostatní 

kolem mě – – – nikdy jsi přede mnou neklekl a nežádal lásku a noc – – – nikdy 

jsi na mně nechtěl víc, než abych přicházela, – – – nikdy jsi nemluvil pohrdavě a 

nenávistně o ostatních, že ti snad ubírají místo, nikdy ses přede mnou 

nepyšnil.“
55

 

   Mona Chiara ho varuje před smrtí, která mu hrozí. U této ženy je zajímavý přerod 

vnější krásy do vnitřního půvabu, postaven na proměně charakteru a žebříčku hodnot.  

  Další žena, která Michelangela okouzlila, byla tanečnice Aminta, v mnohém 

podobná Moně Chiaře. I u této ženy dochází k proměně krásy. Když se s Amintou 

setkáváme poprvé, je líčena jako hezká žena. Postupem času však stárne a na její 

líbezné tváři se objevují první vrásky. I její krása nemizí, pouze se proměňuje.  
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 Žena jako subjekt smyslnosti se projevuje v tvorbě téměř všech vybraných autorů. 

Tato role nebývá hlavní, významně však dokresluje zbylé ustanovené podoby. Proto 

jsme zde uvedli pouze nejvýraznější příklady ženských postav, o kterých můžeme 

hovořit převážně jako o subjektech smyslnosti. Ostatní hrdinky vykazují mnohem 

zřetelněji rysy jiných typů. U této role jsme chtěli zdůraznit především určité proměny 

ve vnímání krásy. Někteří autoři s ní pracují jako s konstantou, jiní ji vnímají jako 

proměnnou hodnotu. 

3.2 ŽENA JAKO SPASITELKA 

Za spasitele je v křesťanství považován ten, jenž v určité chvíli či situaci někoho 

zachrání. Jelikož je analyzovaná tvorba úzce spojena s vírou, použili jsme k označení 

další ženské role termínu spasitelka. Takovéto hrdinky pomáhají ostatním postavám 

nebo se jim alespoň snaží ukázat správnou cestu, po níž se mají vydat. Často se samy 

obětují pro spásu ostatních. Někdy je jejich oddanost Bohu zřetelná, jindy je přítomná 

pouze implicitně, v náznacích, v symbolech. Obvykle se jedná o ženy, které jsou 

půvabné, přitahují mužské protějšky, ať už fyzicky či duchovně. Muži si obvykle silnou 

náklonnost k ženám nedokážou racionálně zdůvodnit. Zamlženost děje či symboličnost 

odkazuje k spiritualitě.  

Ženy spasitelky nacházíme nejčastěji v tvorbě Jaroslava Durycha. 

V jednotlivých prózách mívají významnou roli. Obvykle ukazují mužům směr, jak 

uniknout z chaosu svých dosavadních životů. Pomáhají jim nalézt opěrný bod                  

a naplnění. Sdílí s nimi život, obdarovávají je láskou a mají pro ně pochopení. Nejsou 

pouhými fyzicky přitažlivými subjekty, ale jsou i jakýmisi nádobami, jimiž prochází 

boží láska na svět k potřebným. Mezi muži a ženami nevzniká umělý, vynucený cit, ale 

ryzí láska, které jsou schopny pouze chudé krásné zbožné ženy. Durychovy spasitelky 

přivádí mužské postavy k nejvyššímu cíli, k Bohu. 

V povídkovém souboru Tři dukáty, konkrétně v povídce Almužna, podává dívka 

pomocnou rukou vtisknutím mince do dlaně žebráka a utvrzuje ho ve víře. V publikaci 

Jana Hojdy se můžeme dočíst o významu dvojího obdarování, s nímž se setkáváme 

právě v této povídce. Jedná se o „vnitřní a tajemnou chudobu, jež se projevuje nelpěním 

na majetku a připraveností obdarovat druhé.“
56

 V porovnání s ostatními autory Jaroslav 
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Durych ženské postavy více zpředmětňuje, výrazněji se k nim staví jako k účelným 

objektům. Mnohem méně, zdali vůbec, se zaměřuje na jejich vnitřní život. Ženské 

postavy obdarovávají druhé, ale zároveň i ony samy jsou obdarovány mužskými 

protějšky a jejich život se tak komplexně dotváří. Povšimnout si toho můžeme          

např. v povídce Pohádka. Almužna, kterou dostala dívka od muže za umytí oken, 

symbolizuje hybný moment - otevření srdce muže, soucit a slitování. Žena je tou, která 

muži ukázala nový smysl života, obdarovala jej láskou stejně tak jako on ji.  

Nejen však v povídkových souborech Jaroslava Durycha jsou zpodobňovány 

ženy obětavé a nápomocné. I v novele Sedmikráska je zprostředkována žena, která 

otevře oči i mysl muži, jenž tápe ve vlastním životě.  

V novele Boží duha se seznamujeme s ženou kajícnicí, která je spasena starým 

mužem, s nímž se podělila o své životní hrůzy. On ji vyslechnul, pochopil a pocítil k ní 

čistou lásku. Snažil se jí ulehčit v jejím trápení, sdílet s ní její strasti.  

„Šel jsem, boje se podívat na tu záhadnou bytost, která nosila, nevědouc o tom, 

zlatou korunu slávy a od které bych si byl velice rád koupil její hanbu, kterou 

nosila, bojíc se jí jako ztuhlého hada, aby tak s ní mohl aspoň podle svých sil 

sdílet její břímě.“ 

Byl jí zpovědníkem. Ona jemu ženou, která mu do jeho prohýřeného života přinesla 

štěstí, lásku a naději na lepší budoucnost v podobě snu o společných dětech. Síla erotiky 

se tak integrovala do společného vztahu k Bohu. (Grün, Riedl, s. 79)  

Ženy podobné spasitelkám můžeme nalézt i v tvorbě méně známého katolického 

spisovatele Josefa Heyduka. Ženské postavy přitahují své protějšky zejména fyzicky. 

Duchovní stránka je záležitostí spíše implicitní. Mužovo zaujetí ženami je postaveno do 

roviny čistě erotické přitažlivosti. Postavení ženy v jednotlivých prózách není výhradně 

účelné jako v tvorbě Jaroslava Durycha. Ženy se nezdají být nadějí v rovině křesťanské. 

Spásu přináší v podobě naplnění života láskou. Avšak na základě kapitoly             

Mystika a sexualita dospíváme k názoru, že i Heydukovy hrdinky představují svou 

sexualitou pramen duchovní síly, která vede mužské protějšky k sjednocení s Bohem.  

„Každý akt lásky, ovládaný motivem spasení, je náběhem k dokonalosti, jakousi 

předehrou k opětnému splynutí Boha a světa…V erósu dal Bůh člověku do rukou 
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prostředek ke spáse a sobě samému prostředek k zjevení.“
57

 

 Tyto ženy vyřknou nahlas příčiny nenaplněnosti, které v prózách tohoto autora 

spatřujeme v rovině sakrální, nikoliv profánní.  

„To není to, Ondřeji. To je takové chladno uvnitř, ve vás. Nemáte nikoho rád. 

Kdybyste měl rád, spal byste spokojeně.“
58

 // „Cilka, Anežka, Božena, ty vás 

znají jako velkého a taky si myslí, že jste šťastný. Já jediná však vím, že jste 

velmi nešťastný.“
59

 

Láska chybí nejen Ondřejovi v povídce Senoseč či osamělému vojákovi z povídky 

Vojáci, ale i dalším mužským postavám jako např. Joachimovi z románu Judita; leč 

tento případ je poněkud složitější. Vojákova osamělost spočívá převážně v absenci 

lásky. Služka Stázka, která ho potkává schouleného a osamoceného pod stodolou, si 

uvědomuje jeho neštěstí a obětavě za ním chodí, aby jeho samotu vyplnila. 

Heydukovi mužští protagonisté vnímají své protějšky jako okouzlující, tajemné 

a zároveň zcela odlišné od ostatních. Uvědomují si jejich výjimečnost. 

„Potom od osmé hodiny nedočkavě čekal na Zuzanku. Bál se téměř pomyslit na 

to, že bude jeho, byla tak docela jiná než tamty, nedotčená, nedotknutelná.“
60

 

Ve chvíli, kdy mají pocit, že o ně přijdou, pociťují prudce přicházející prázdnotu. Jako 

by pro ně představovaly metafyzickou hodnotu, na kterou se upínají a v níž spatřují 

budoucnost. 

„Ondřejovi se zdálo, že je docela sám na celém světě; že tamta nepřijde, a kdo 

ví, je-li vůbec pravda, že je nějaká Zuzanka. Znenadání to veliké ticho nad ním    

a ty nesčíslné šelesty kolem něho ustaly, bylo jen veliké prázdno, do něhož 

najednou vtrhly zvuky tahací harmoniky, zprvu nebojácné, ale potom stále 

zádumčivější, až nakonec splývaly s tmou a tím bezbřehým nebem v jeden jediný 
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ston, polobolestný, poloroztoužený. To celý ten kraj pod kopci tak tesknil.“
61

 

Paralela vnitřních pocitů hrdiny s obrazem přírody, měnícím se podle změny emocí, je 

všudypřítomná. Ženské postavy nejsou pro muže danou jistotu, kterou naleznou a o níž 

už nepřijdou. Ony samy rozhodují o své budoucnosti. Ani v Durychových prózách 

nechybí citové opojení ženou, avšak postavení žen je obvykle čistě funkční. 

Neprožívají, pouze žijí. Josefa Heyduka vnímáme jako citlivějšího spisovatele co do 

prožívání společných chvil ženy a muže. To, co muže naplňuje, je právě cit, pohlazení, 

nespočívající jen v pouhé fyzické přitažlivosti. Poté, co se Zuzanka vytrhla Ondřejovi 

z náruče, pociťuje Ondřej smíšené emoce:  

„Zůstalo mu však v těch rukou dost, aby po ní zatoužil ještě víc, její teplo             

a nějaká bezejmenná něha, kterou ještě nikdy nepoznal. Bylo mu, jako by ji celou 

otiskl na sebe, od hlavy až k patě, pak ji tak prve držel v náručí; ňadra, břicho, 

stehna. // Nemohl se zbavit té trýzně, která ho nutkala, aby na ni myslil jen jako 

na ostatní děvčata, horce, smyslně.“
62

 

V povídce Větrná noc ze souboru Bosorka se seznamujeme s nešťastným Urbanem, 

který je hledán četníky za zločiny, jichž se dopustil. Na útěku se zamiluje do dívky, 

v níž nachází naději na lepší život. Dívka se dozví o jeho zločinech, přesto pro něho má 

pochopení. Na sedlákovu otázku, zda by si ho vzala, odpoví:  

„(…) „Tebe bych si vzala, i kdybys byl takový,“ nedořekla také, „bylo by mi tě 

líto, proto bych si tě vzala, abys nebyl takový osamělý.“ vyhrkly mu slzy.“
63

 

Za své skutky byl muž odveden do vězení, ale žena mu dala důvod k životu, vykonat 

trest a prosit o odpuštění, neboť ona je tou, která na něho počká. Je nadějí.  

Žena v podobě spasitelky má nejvýraznější zastoupení v prozaické tvorbě 

Jaroslava Durycha. Nalézt ji však můžeme i v pracích Josefa Heyduka. Obecně se jedná 

o ženu přinášející spásu mužským postavám, a to nejen v podobě boží lásky, ale i ve 

smyslu vroucího citu mezi dvěma lidmi. 

                                                
61

 Ibid., s. 20. 

62

 HEYDUK, Josef. Bosorka. In Senoseč. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1946. s. 25. 

63

 HEYDUK, Josef. Bosorka. In Větrná noc. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1946. s. 74. 



38 

 

3.3 ŽENA JAKO TRPITELKA 

„Nešťastná, nešťastná (…)!“
64

 

 

V následující podkapitole se zaměříme na ženu trpitelku.  Předpokládáme, že 

společně s rolí spasitelky bude ve vybrané prozaické tvorbě nejpočetněji zastoupena 

právě tato funkce, a to s ohledem na četnost jejího výskytu v katolicky zaměřené 

literatuře.  

Trpitelky nacházíme především v tíživých životních situacích, jež musí snášet, 

z nichž nemají sílu uniknout, ale ani možnost vůči nim bojovat. Obvykle je daná 

absence způsobena společenskými konvencemi prostředí, v němž se nachází, či 

vlastnostmi ženy samotné, z nichž bychom mohli jmenovat např. oddanost dětem, 

pokoru k manželovi či pánovi. Tyto ženy jsou ve svém životě nešťastné. Obecně lze říci, 

že postavení žen na počátku 20. století ani nedávalo prostor pro jejich vzdor či plnění si 

vlastních snů.  

V prozaické tvorbě Josefa Heyduka se objevuje mnoho ženských postav 

uzavřených vůči svému okolí. Ať už se tak děje na základě jejich nevzhlednosti, 

vlastností a povahy či následkem souslednosti dějů, které se odehrály v jejich životě. 

Připomeňme si mlčenlivou Anežku z povídky Farář Tobiáš, Juditu, Stázku aj. Tyto ženy 

jsou okolím pomlouvány a neustále ponižovány. Nebojují, ale rezignují. Okolí se 

nesnaží tyto ženy pochopit nebo jim pomoci. Nejedná-li se totiž o ženy fyzicky 

přitažlivé (Anežka, Judita), jsou obvykle tupeny.  

„Znal si její mámu? Ne? No proto! Rád bych viděl mužského, který by tentononc 

s takovou!“ 
65

  

I Juditě ze stejnojmenné prózy Josefa Heyduka se vysmívá celá ves kvůli tomu, že je 

šeredná jak ropucha.
66

 

Avšak i Heydukovy ženské postavy si uvědomují, že ke spokojenému životu 

potřebují mužský protějšek, lásku.  
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„Nepoznal jste nikdy lásku, to je to vaše neštěstí, Ondřeji.“ „A ty?“ optal se 

šeptem. Tu se lehounce a jenom konečky prstů dotkla jeho tváře a po špičkách 

odběhla.“
67

 

Přesto máme pocit, že ženy v tvorbě tohoto autora jsou více rozhodné, upřímné. 

Jejich jednání není tajuplné, ani tak výrazně ovlivněné zbožností (Jaroslav Durych). 

Dokážou být oddané, ale nejsou daností od Boha. Přestože po nich muž touží, je pouze 

na nich, zda se mu oddají.  

„To je tak, Ondřeji. Ty bys mě chtěl na chvíli, a já tebe na celý život. Ty jsi 

takový nedočkavý, a já zas všecko drobínek po drobínku. Já tě budu mít ráda až 

do smrti, i když nebudeš můj, ale ty možná zapomeneš. (…) Pozdvihla mu oběma 

rukama hlavu a políbila ho lehounce na rty, jak líbá matka dítě.“
68

 

Heydukovy ženy jsou čisté, výjimečné, krásné a nedostupné pouze pro sexuální slast. 

Přesto některé pod tíhou lásky slepě muži podlehnou, avšak poté mu nastaví zrcadlo  

podlého chování, kterého se dopustil. Oni sami pak trpí a už nikdy nenachází životní 

uspokojení ani harmonii (viz Judita).  

„Hleděla teď na něho rovnou a neklopila už hlavu.  A byl to takový pohled, že ho 

sevřel na prsou; teplý, mámivý, zároveň však výsměšný a krutý. Vyhnul se 

odpovědi a řekl poněkud chvastavě: „Vylízala ses, bylas vlastně taková obyčejná 

holka. Teď jsi docela k světu.“ „Líbila jsem se vám i tak!“ Zuzanka na to. „Kdo 

ti to řek?“ Vypadal teď poněkud neobratně. Smála se už bez obalu. „Ujel jste 

tenkrát na koni. Bál jste se mne!“ // „Můžete říct, abych šla odtud. Já bych ale 

tak jako tak nešla,“ doložila vzdorovitě.“ Mlčel (…).“
69

 

Hrdinky bývají emocionálně bohaté, velmi pracovité a poslušné. Judita pro svou paní      

a Joachima udělá vše, i když je s ní hanebně zacházeno. Mazurka v povídce Svatá noc 

musí zvládat náročnou práci, kterou má obstarávat její manžel. „Mazurka teď všecko 

sama s pasákem a se služkou, ať jsou žně, otavy nebo vození klád z lesa.“
70

 Sedlák však 
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její snahu neocení, propíjí všechny našetřené peníze nebo utrácí za cizí děvčata. Selka 

Mazurovo ponižování neustále s hořkostí a se sebezapřením mlčky snáší: „Třeba už 

mám holku,“ začal najednou, „mladou, takovou, které je plná náruč.“
71

 Svou bolest       

a hanbu však snáší jen kvůli dcerám, pro něž si přeje to nejlepší. Pro své děti se vzdá 

vlastní touhy a lásky k mladšímu Vasilovi. Snaží se dcery ochránit před jejich otcem, 

který si je jen kupuje. Nakonec dívky pochopí úsilí a činy obětavé matky a neupřímné 

jednání otce. Sebestředný, krutý Mazur nakonec zůstane sám. Svých nemorálních činů 

nelituje.  

Ponižování musí snášet i Barborka z povídky Bosorka. Tomáš ji má rád, ale svou 

lásku k ní přirovnává k lásce k polím a lánům. Nevědomě ji tak zpředmětňuje. Barborka 

se v manželství cítí nedoceněna a neustále se trápí, neboť nemůže otěhotnět. Vesničané, 

ale i Tomáš se na dívku dívají s despektem a odsuzují ji. Jednoho dne spatří Barborka 

Tomáše, jak spokojeně spí vedle jejich služky. Barunka po chvilce odchází s úsměvem 

na rtech. Jako by se radovala ze štěstí druhých na úkor své vlastní spokojenosti. Tomáš 

měl však svou ženu stále rád a tato situace ho trápila. Dívka to cítila, a tak svůj život 

sama předčasně ukončila. 

I Judita ze stejnojmenné prózy Josefa Heyduka je nešťastná, její život je už od 

narození naplněn bolestí a úzkostí. Judita miluje svého pána Joachima, jímž je neustále 

ponižována a zesměšňována. Když Joachim prohraje sázku, kterou uzavřel v opilosti se 

svými přáteli, musí strávit noc s Juditou. Ve chvíli, kdy se služka dozví, že ji její pán 

svedl pouze kvůli prohrané sázce, odmítá náhle již zamilovaného Joachima. Největší 

bolest mu způsobuje ve chvíli, když mu nepřizná otcovství. Všichni ve vsi ukládají         

o život Juditina nenarozeného dítěte. Toto téma se v prózách Josefa Heyduka objevuje 

velmi často. Judita se nachází v pozici trpitelky a zároveň ochranitelky toho jediného       

a nejcennějšího, co jí zbývá. Nakonec však je neúmyslně zabita Joachimem zvedající 

meč, který mu najednou vyklouzne z rukou a propíchne Juditu, klečící u jeho nohou. 

Pochmurná próza plná intrik, pomluv a zákeřností, které jsou schopni lidé vymyslet         

a ničit tak životy druhých, končí slovy Joachima: „Judito! Judito! To jsem nebyl já, 

Judito!“
72
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Heydukovy ženy většinou prochází oproti postavám Jaroslava Durycha 

vývojem, ať už fyzickým či psychickým. Progres je patrný převážně v povídkovém 

souboru Bosorka. Tento aspekt však nenalézáme v románu Judita. Psychika ženské 

postavy se nevyvíjí. Na první pohled se může zdát, že stoupá její míra uzavřenosti vůči 

okolnímu světu, který ji odmítá, pokořuje a tupí, ale v románu se dozvídáme, že toto 

zažívala už jako malé děvče. Předpokládáme tedy, že míra uzavřenosti je přímo úměrná 

nátlaku vyvíjenému na ženu ze strany společnosti. Psychiku ženských postav však autor 

více propracovává v souboru Bosorka, konkrétně ve stejnojmenné povídce Bosorka či 

v krátké próze Svatá noc. 

I v literární tvorbě dalšího významného katolicky orientovaného spisovatele 

Jana Čepa nacházíme nešťastné ženské postavy. Vypravěči se obvykle zaměřují na 

popis jejich vnitřního světa a na bolest, kterou prožívají. V povídce Domek ze sbírky 

Zeměžluč spatřujeme analogii zvířete a postavy Roubalky. K mladé a neochočené krávě 

se hospodář chová stejně jako kdysi dávno ke své choti, kterou si rovněž podmanil, 

naučil ji poslušnosti. Mnohdy tak činil za pomoci hrubé síly. 

„Budeš si těžko zvykat Roubalovu chomoutu!“ myslí si Roubalka a dodává 

potichu: „Ale musíš si zvyknout, i já jsem musila!“
73

 

Roubalka je ženou nešťastnou, plnou smutku, beznadějné touhy po rodném 

domově, který musela opustit a přestěhovat se k Roubalovi.  

„Roubalka dlouho polyká polévku a tesknota ji svírá jako onoho večera, když jí 

dům jejího muže poprvé zpustl a ona by se byla tak ráda navrátila do svých hor. 

// (…) sedla si Roubalka na práh u peci a její hlava, kterou tak dávno nikdo 

nepohladil, se prudce otřásla na ubohých kolenou. Tikot hodin a oddechování 

spících dětí přerušovaly její vzlykot. // (…) žena úzkostlivě dusila deroucí se 

vzlyky.“
74

 

V povídce Rozárka Lukášová z povídkového souboru Vigilie je vykresleno 

především nitro dívky, která ve dvanácti letech ztratila matku.  

„Modli se, Rozárko, a věř, že se zase sejdeme!“ Děvčeti uklouzl povzdech tak 

hluboký, byla v něm taková naděje bez útěchy, že se matka zachvěla. Políbila 
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dcerušku na čelo a propukla náhle sama v srdcervoucí pláč. Rozárka je pevně 

objala svýma dětskýma ručkama, rty měla sevřené a slzy jí tekly po tvářích bez 

jediného hlesnutí.“
75

 // „Oh, maminko, pros Boha, aby mě brzo vzal za tebou, 

brzo, brzo!“
76

 

Tato životní tragédie ji poznamenala po zbytek jejího bolestného života, v němž nikdy 

nenalezla naději. 

„Rozárka byla ostatně v dvanácti letech úplně dospělá, ne tak tělem jako jistými 

skrytými a nesmírně bolestnými zkušenostmi, které jí příliš záhy odhalily 

neodvolatelné skutečnosti života, záhadné zmatení a odcizení všech věcí, nutnost 

nést až do konce lidskou nespravedlnost, pro kterou není vyjasnění na tomto 

světě, strašný úděl odříkání a hrůzu loučení na neshledanou.“
77

 

Rozárka představuje typickou postavu trpitelky, jež snáší tíživý osud, který ji 

neustále klade bolestivé skutečnosti do života (macecha, otcovo rozhodnutí, opuštění 

rodného domu). Bůh se stává její jedinou oporou a útěchou, v němž spatřuje životní cíl. 

Vysvobozením se jí proto stává smrt a vytoužené setkání s matkou v nebi. 

V následující povídce Můra se seznamujeme s další nešťastnicí, která těžce snáší 

smrt svého manžela. Takovéto ztráty nejsou v Čepových povídkách ničím výjimečným. 

Ženy obvykle přichází o své děti, případně o své muže. Příčinou bývá smrt, může jí 

však být i jiná žena.  

„Tvář ubohé ženy se zase stáhla a z ňader se jí vydralo žalostné skučení. Cyril 

hleděl němě na tuto nešťastnici, svíjející se jako raněné zvíře v bolesti bez 

východu, bez naděje.“
78

 

          V pracích Jana Čepa spatřujeme výrazný psychologický aspekt. Mnohé povídky 

se jeví jako zpovědi. Vstupujeme do nitra postav, prožíváme jejich nadšení, veselí, nebo 

naopak smutek, bolest a zoufalství. Amálie Frýbortová ze stejnojmenné povídky se 
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ocitá na samé hranici únosnosti své bolesti. Smrtí manžela končí veškeré její životní 

perspektivy. 

„Cyril vyskočil z postele a poslouchal ten pláč, pronikající z pokoje paní 

Frýbortové, marný a zoufalý pláč, drásající nitro nešťastné ženy, jako dravec rve 

zobákem kusy krvavého masa. Dům stál tichý a šerý, prostoupený smrtí; jenom 

ten nelidský nářek zněl jeho opuštěností jako úpění zatracenců v pustině skal.“
79

 

Lucie Laurová ze stejnojmenné povídky je opět velmi nešťastnou ženou. Smrt 

jejich rodičů, nejprve matky, posléze i otce jí vezmou v životě veškerou oporu a i ona 

ztrácí smysl života.  

„Lucie Laurová bděla u svého mrtvého otce, ale modlitba jí už dávno vystydla 

v srdci a ruce jí ležely v klíně jako ruce člověka topícího se, který už přestal 

zápasit s proudem. Přiblížila se za ty dvě noci nebezpečně temnému pólu bolesti 

a v uších jí už začala zaznívat vábivá píseň nicoty a zmaru.“
80

 

Lucie přichází o vše, co milovala. Ve svém zoufalství se upíná k Bohu a chce odejít do 

kláštera. „Dívčina samota byla čím dál tím zoufalejší a žízeň jejího srdce čím dál tím 

palčivější.“
81

, ale farář ji přesvědčuje, že nejprve musí nalézt sama sebe. Její rozhodnutí 

musí být uvědomělé a skutečně chtěné. Do života jí však vstoupí muž, do něhož se 

Lucie zamiluje. Se smrtí rodičů se smiřuje až v okamžiku, kdy sama čeká dítě, na které 

se upíná s nadějemi na nový život. Mateřská láska, ochranitelské pudy v ní vyvolávají 

pocity dávno ztraceného štěstí. Vedle role trpitelky se staví i do pozice ochranitelky 

svého zatím nenarozeného dítěte.  

Albína Drůzová ze stejnojmenné povídky je dívkou, jíž chybí rodinné zázemí      

a láska vlastních rodičů, kteří ji nechtěli a jejíž narození si nepřáli. Osud mladé ženy se 

vyvíjí bez viditelné naděje v lepší budoucnost. Dívka trpí nejen jako malá, ale                 

i v dospělosti, kdy jí vlastní muž podvádí, neboť ona nemůže otěhotnět a dát mu dědice.  

„Hospodář spával se všemi děvečkami a flámoval po hospodách celého kraje, 

zatímco Albína se stravovala hanbou a zoufalstvím. Její tělo i duše byly 

spalovány marným žárem, leč její hrdost jí bránila, aby hledala ukojení své 
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smyslnosti po příkladu svého muže. „kdybych měla dítě…“ myslívala si někdy, 

avšak její tělo bylo výhní neplodnou a nicota jejího života se před ní hloubila 

den ze dne příšerněji.“
82

 

Těhotenství vlastní služky s jejím manželem ji zcela zničí. Čep nahlíží do bolavého 

nitra nejen této ženy, ale všech žen, které v dané době nemohly mít dítě. Do jejich 

pocitů, jejich bolesti stupňující se odsouzením společnosti. Albína je typickou ženou 

trpitelkou, jejíž osobnost je pošlapaná nejen jejím mužem, ale všemi, kteří jí opovrhují 

pro její biologickou dysfunkci. Jedině dítě jí mohlo být nadějí, v této povídce ani Bůh 

nenabízí bezradné ženě pomoc. 

Ženská neplodnost je motivem, který se v povídkové tvorbě Josefa Heyduka 

vyskytuje velmi často. Nalézt jej můžeme i v próze Kristla (Anička). 

Heyduk využívá prvků lidové slovesnosti a impresionisticky zachycuje křehký 

citový svět žen. Výrazným tématem je životní úděl ztroskotanců, nemocných či jedinců 

odstrčených na okraj společnosti z různých důvodů. Všechny ženy – Anička, Markéta     

i Alžběta z prózy Kristla jsou ženami nešťastnými, soužícími se pro toho samého muže-

cizince jménem Michal. Nacházíme se v milostném čtyřúhelníku, který je nakonec 

rozseknut smrtí mužské postavy, jehož lživě udá zhrzená a odmítnutá Alžběta. V próze 

je vylíčeno, kam až je žena schopná dojít, není-li její láska opětována. 

Oproti Durychovi a Heydukovi je Jan Čep spisovatelem citlivějším, ke 

skutečnosti se vyjadřuje soucitněji. Citlivosti dociluje propojením křesťanské linie 

s přírodou. V prozaické tvorbě Josefa Heyduka jsme hovořili o dynamičnosti, 

poukazovaly jsme na psychický vývoj ženských postav. U Jana Čepa nespatřujeme tak 

zřetelný vývoj.  

Trpící a nešťastnou ženu nacházíme i v prozaické tvorbě Jaroslava Durycha. 

Vedle povídkových souborů Tři dukáty a Tři troníčky nemůže zůstat stranou našeho 

zájmu ani novela Boží duha z první poloviny 50. let. V próze nalézáme mnoho 

křesťanských symbolů a motivů. Jmenovat bychom mohli motiv vyhnanství, 

symbolické jedení jablka či hada stavějícího se muži do cesty. I zde nalézáme ženu           

v různých rolí. Nejprve v pozici trpitelky, kdy je zneucťována muži. Dívce s hustými 

zrzavými vlasy se při vzpomínce na dospívání vybavují bolestivé momenty: 

„Jeden ještě mě držel a ještě se nevydováděl a druhý už stál a pobízel k spěchu. 
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A co ještě bylo těch ostatních radovánek a řevu a ran! Ne, takovou svatbu naše 

vesnice neviděla už přes tři sta let. Také trvala nepřetržitě celý týden. (…) Ale 

potom! To procitnutí! Nikde nic. Bylo po všem. Po nich zůstal jen prach                

a zkažené šaty. (…) Jen v pekle! Nu, a když jsem se ponořovala až na dno své 

hanby jako bahenní červ, přišli do toho naši a víte, co přinášeli? – Naši týdenní 

mzdu!“
83

 

V dospělosti se rozhodne svádět muže a činit jim co nejvíce škod. Nakonec si 

uvědomuje svou smutnou situaci, utíká pryč a stává se kajícnicí hledající ztracený ráj. 

Není ženou pasivní, jako je tomu u většiny nešťastnic v tvorbě Jana Čepa a Josefa 

Heyduka. Hledá spásu, jíž nachází po boku starého muže, který ji zahrne pochopením     

a láskou. Snem této ženy je mít dítě. Jako mladá již těhotná byla, ale o dítě přišla. Je 

nešťastná ze sebe samotné. Z pocitu, že je nečistá, poskvrněná a že porodit by bylo 

hříchem.  

„Ale dítě! Ach dítě! Vaše děťátko! Představte si jen, v čem by muselo klíčit         

a kudy by procházely jeho nevinné oči, než by uzřely svět. K čemu by se tam 

tiskly jeho nevinné rty, než by začaly dýchat! Ach, vždyť by se zadusilo! Vždyť by 

musilo umřít a raději shnít tak jako to dítě v té rakvi! Nu, snesl byste to? Ne. 

Sama teď vidím, proč to nemohu chtít.“
84

 

Nakonec však je jí i starci, který se do ní zamiluje, dána druhá šance. Jan Patočka se 

k tomuto vyjadřuje následovně: „On nyní ví, že nesmí uprchnout, a že je povolán 

k tomu, aby jí odňal všechno, co není její čistotou a slávou, a že útěk by byl pouhou 

vytáčkou. Ona je vykoupena jeho slovem o lásce k matce; on obnovuje v tomto vzmachu 

svoji cestu (…).“
85

 Prosícím a litujícím dává Durychův Bůh druhou naději. Je 

milosrdný, umí odpouštět, ale také trestat (Obrazy).  

Hned několik nešťastnic nacházíme i v literární tvorbě Karla Schulze. Obvykle 

se jedná o trpitelky soužící se životními situacemi, v nichž se ocitají. Jejich bolest není 

tak alarmující a neúnosná jako u ženských postav Josefa Heyduka či Jana Čepa, přesto 

je úzkostná. V povídce Per Amica Silentia Lunae nacházíme ženu, která je zničená 
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společností, v níž je pohřbena zaživa. Schulz zdůrazňuje, že takováto žena je pro danou 

dobu typická.   

       V povídce Zrcadla je vykreslen zoufalý obraz ženy, která odjíždí do ciziny. Jediné, 

co jí zbylo, jsou fotografie v kabelce, na něž se s úsměvem dívá. Předpokládáme, že 

jsou na nich blízcí lidé, které milovala, o něž však přišla či se s nimi musela rozloučit. 

Jediné, co jí zbylo, jsou pouze jejich fotografie. Zmatená žena vyvolává ve čtenáři 

pocity úzkosti a osamocení. Ubohý život žebračky, k níž se s neúctou chová celá 

společnost, je vykreslen v povídce Balada o deštníku. Deštník byl pro ženu jediným 

přítelem, majetkem a ochranou v pochmurném počasí. Byl: 

„(…) jejím největším pokladem, stejně tak jako znamením jejího utrpení a její 

bídy. Bylo divokou touhou všech uloupit rozbitý deštník, pokrytý prachem, 

špínou a truchlením, uloupit jedinou ozdobu jejího života. (…) Nebylo jediného 

místa (…), kde by pro něj nebyla ponížena buď urážkou, nebo štvanicí. (…) Viděl 

jsem její bídu a viděl jsem její pronásledování. (…) přijímala kopance a rány, 

nastavujíc tělo nejhoršímu bití, jen aby deštník byl uchráněn.“
86

 

V povídce je čtenáři nastaveno zrcadlo společnosti, z níž se vytrácí lidskost. Většina 

není schopna pomoci jedné staré žebračce. Chovají se k ní s neúctou a fyzicky                 

i psychicky jí ubližují. Tato žena však hájí si svůj deštník z posledních sil, neboť pro ni 

představuje jakousi metafyzickou hodnotu. Žena tak nabývá i role ochranitelky. 

Doposud se ochranitelské pudy vázaly na živé bytosti, v tomto případě je předmětem 

opatrování deštník. 

Ženy trpitelky shledáváme i v románu Kámen a bolest. Utrpení, kterým si 

hrdinky prochází, a bolest, již pociťují, je morálně vyzdvihuje nad ostatní. S rostoucí 

mírou utrpení roste i jejich vnitřní krása. V tehdejší společnosti nejkrásnější dívka 

Andreuola trpěla příkazem zahalení své nádherné tváře černou rouškou a zákazem 

vycházení z domu, aby nepřitahovala muže, nerozvracela manželství, nebyla důvodem 

vražd a sebevražd. Agostino, který byl zamilován do její krásy, ji se svolením krále 

mohl po několika letech spatřit znovu. Jeho sen se však rozplynul. Andruoela zestárla      

a její obličej už nebyl tak líbezný. Agostino byl zaslepen svým snem o její věčné kráse. 

Nepochopil, že teprve teď je nádherná, nepochopil sílu jejího utrpení, mučednictví 
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krásy
87

. Zklamání pro něho bylo natolik silné, že svůj život ukončil sebevraždou. 

Proměna vnější krásy ve vnitřní způsobena bolestí vystihuje pravý smysl ženské krásy 

v tvorbě Karla Schulze. 

Obraz zoufalých žen nacházíme i v povídkové tvorbě Františka Lesaře. Důvod 

jejich neštěstí plyne zejména ze špatných partnerských, rodinných či společenských 

vztahů, případně ze zdrcující životní události. V povídce Chromá a hluchý 

z povídkového souboru Ovečky na horách nahlížíme osamocený život ubohé ženy, která 

kvůli stařecké demenci nevědomky ztrácí i cizí děti, jež k ní chodívaly a pomáhaly jí.  

V povídce jsou staří lidé pohrdavě trpěni. Ani prošedivělý muž, přátelící se se 

stařenkou, se od své dcery nedočká toužebného pohlazení, vlídného slova či pochopení. 

Je vnímán pouze jako přítěž. 

    Neradostný život prožívá i Markyta z povídky Všude s námi ze stejnojmenné 

sbírky. Žena se provdala za Josefa, který ji nikdy nemiloval. Vzal si ji pouze kvůli 

jejímu bohatému věnu. Neudělal nešťastnou pouze Markytu, ale i sám sebe. Doplatil tak 

na své povrchní jednání. Za celý svůj život nebyl nikdy spokojený. Chybu však 

spatřoval pouze ve své ženě, která zestárla a stala se pro něho tak ještě více odpudivou. 

V povídce je poukázáno na fakt, že lepší je žít v bídě a radovat se ze života, nežli žít 

v přepychu a nemít v životě žádnou radost. 

 V této kapitole jsme se seznámili s různými důvody způsobující nespokojený až 

bolestný život ženských postav. Obecně lze říci, že nejčastějšími příčinami trápení 

bývají neřešené či nezvládnuté problémy v partnerských vztazích.   

3.4 ŽENA JAKO OCHRANITELKA 

Ochranitelský instinkt je jednou ze základních vlastností živých bytostí, člověka 

nevyjímaje. Ve většině případů jím byly obdařeny i ženské postavy z vybraných 

prozaických děl.  Hrdinky ochraňují především své děti – narozené i nenarozené. Tato 

funkce vychází zejména z jejich mateřské lásky.  

Nejen postavy z útlých próz Josefa Heyduka tají z různých důvodů otce svého 

dítěte. Pro některé je důvodem msta, pro jiné ochranitelské pudy. V případě jiných 

obojí. V novele Judita ukládají všichni ze vsi o život Juditina nenarozeného potomka. 
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Mladou ženu spatřujeme nejen v pozici trpitelky, ale zároveň i v roli ochranitelky 

očekávaného dítěte. Podobně je tomu i v povídce Vojáci, kde v roli ochranitelky 

nenarozeného dítěte vystupuje dívka Stázka. Proč však nechce přiznat, kdo je jeho 

otcem? Chce jej uchránit od pomluv? Stydí se za svůj čin s mužem, jehož neznala? Na 

tyto otázky lze obtížně nalézt odpovědi, avšak víme, že ženy svých činů nelitují. Někdy 

sice můžeme spatřovat náznak určité lítosti nad jejich rozhodnutím (odchod z rodného 

domova), nestěžují si však nahlas, pokorně snáší svůj úděl, i když vnitřně pociťují 

úzkost a bolest. 

Žena v roli matky a její poslání je přítomné rovněž v mnohých povídkách Jana 

Čepa. Nejvýrazněji je vykreslena v próze Cesta na jitřní, jež je věnována Bedřichu 

Fučíkovi. Matka představovala pro Cyrila nejdůležitější osobu. Její roli zde 

nespatřujeme pouze v podobě ochranitelky, ale i důvěrnice, která byla svému synovi 

oporou, jistotou a neutuchající nadějí. Cyril Nedoma vzpomíná na svou matku s láskou 

a vděčností:  

„ (…) bok po boku své matky, jediné bytosti na světě, která by mu všecko 

odpustila.“
88

 

V povídce Jakub Kratochvíl z povídkového souboru Letnice vystupuje hned 

několik žen v pozici vedlejších postav. Některé mají větší funkci, jiné menší. V obou 

případech je zajímavé jednotlivé ženské role interpretovat. V první části povídky je 

vyobrazeno postavení ženy v tehdejší společnosti a její funkce. Žena se má poslušně 

starat o dům, pomáhat hospodáři, poslouchat ho a také pečovat o své děti (případně        

o své sourozence). 

„Chopila se metly a poslušně zametala kuchyň a umývala hrnky. Pak si sedla     

ke kolébce a houpala bratříčka. Spí dnes naštěstí, baculáč, tváře má nafouklé          

a pěstičky zaťaté.“
89

 

Priority ženy matky jsou jasně dané a neměnné. Převažuje péče o děti a o domov.         

Jiné záliby nejsou společensky přijatelné, ani časově možné. Čepovy hrdinky jsou 

starostlivými matkami svých malých i dospívajících ratolestí. 

Ve spojitosti s ženou ochranitelkou bychom mohli ustanovit i další roli – 
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důvěrnici. Nakonec jsme však rozhodli zařadit tuto funkci do vlastností a chování ženy 

ochranitelky. V úvodní povídce Domek ze sbírky Zeměžluč vystupuje pracovitá, 

pokorná a obětavá žena Roubalka. Její svět patří pouze synovi a Bohu. Dítě pro ni 

představuje jedinou radost v tíživém a smutném životě. Důvěrnice a ochranitelka 

z povídky Rozárka Lukášová také splňuje své poslání matky. Rozárka je milující osobou 

schopnou obětovat vše svému dítě, které ji bezmezně miluje. V povídce Samomluva ze 

sbírky Děravý plášť je tematizována postava ženy jako starostlivé matky, která je 

jakýmsi symbolem útěchy a naděje, k níž se její syn může obrátit i v těch nejtěžších 

životních situacích. Matka je mu i v posledních chvílích jeho života oporou. Nabízí mu 

svou náruč, něhu stejně jako tehdy, když byl ještě malým chlapcem. Čepovy matky 

milují své děti i s jejich hříchy, nikdy se od nich neodvrací. 

„Jindříšku, synáčku můj, to jsem já, tvoje matka! Pojď blíž, pojď sem ke mně, 

pověz, co tě bolí! Polož si hlavičku na má prsa – odpočiň si, vyplač se!“
90

 

Jejich chyby berou na svá bedra. Modlí se za ně a svěřují je do božích rukou. Tato 

povídka je plná bolesti umírající matky, která přežila smrt svého syna. Sama nakonec 

umírá stářím. Povídka je silně prostoupena vědomím boží existence. 

Ve spojitosti s takto vymezenou rolí se často vyskytuje i motiv neplodnosti. 

Nemožnost otěhotnění ženy frustruje, nejsou schopné se s tím smířit a okolí je odsouvá 

na okraj společnosti jako neplnohodnotné. Jmenovat můžeme některé z povídek Jana 

Čepa ze souboru Zeměžluč, Letnice a Děravý plášť nebo postavu Aničky z milostné 

baladické prózy Kristla od Josefa Heyduka. Neplodnost se stává pro ženu ještě tíživější 

při konfrontaci s ženou plodnou. Alžběta z prózy Kristla toužící po muži-cizinci se 

krutě a necitlivě zachová k jeho manželce Aničce:  

„(…)„Zapálila jsem jednu i za tebe, neboť vím, že máš dům, sad i vinici, ale 

synečka nemáš.“ I podívá se Anička do jejích očí a vidí v nich zlobu a výsměch. 

Sklopí oči a zašeptá: „Co jsem ti udělala?“ A tu k ní Alžběta přistoupí, jako by jí 

na přástkách sladké tajemství říkala: „Nezasloužíš si spát s ním v jednom lůžku 

a pít s ním víno z jedné číše. Je krásný a silný a mohl by mít dvanáct synů.“ 

(…)“
91
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Motiv nemožnosti otěhotnění je v tvorbě daných autorů absolutní. Modlení a prosby 

nebývají vyslyšeny.  

           Tento motiv můžeme nalézt i v prozaické tvorbě Karla Schulze. V povídce 

Prsten královnin pociťuje Přemysl zášť vůči své první ženě. Markéta je uvadající ženou 

neschopnou porodit manželovi dědice. Přemysla natolik miluje, že se rozhodla dát mu 

svobodu. Přemysl se nakonec dočká syna od  mladé Kunhuty. Uspokojen narozením 

syna nakonec s Markétou soucítí:  

„Je mrtva ošklivá a neplodná Markéta, kterou, padesátiletou, vnutili do jeho 

lůžka. Byla to dobrá žena, říká si nyní usmířen. Byla to trpící žena.“
92

 

Neplodnost byla příčinou trápení žen, rozpadem manželství i důvodem jejich předčasné 

smrti. Mužské postavy si obvykle v takových situacích hledají milenky. Jejich manželky 

na ně doma čekají, o všem vědí, přesto jen tiše trpí.  

„(…) a jen její oči, oči staré ženy bolavé slzami, žalovaly o temno komnaty, v níž 

tak ráda sedávala bez světel, ve tmě, sama (…).“
93

 

S výjimkou Aničky z prózy Kristla bývají podmínkou pro plodnost žen mladost, krása 

či zbožnost. 

Matky ochraňující své děti a s láskou a oddaností o ně pečující nacházíme        

i v prózách tohoto spisovatele. V povídce Dívka se šarlatovými prsy zaujímá tuto pozici 

matka Cecílie Regíny a Lukáše Jáchyma. Vypravěč Jáchym na svou matku vzpomíná 

jako na krásnou ženu, která ho k sobě s něhou „volávala a on vždy pospíchal do její 

náruče“
94

. Již dospělý Jáchym svou matku obdivuje a váží si její péče. Matka svým 

dětem nastavuje náruč, je jejich důvěrnicí.  

„Dej mi znovu schýlit se k tvým rozpuštěným vlnitým vlasům, mezi nimiž tvá 

úzká bledá tvář byla vždy tak pohádkově tajemná. A tvé oči, matko, tvé 
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nezapomenutelné oči, oči plačící a oči teskné, oči hrdé vznešeností odříkání, oči 

hluboké!“
95

 

Ochraňovat mohou ženy nejen své děti, ale i hmotné věci (viz Balada              

o deštníku z povídkového souboru Blázen před zrcadlem a jiné prózy). Nedůvěřivá 

žebračka je oproti všem ostatním bezcharakterním lidem, kteří ji ubližují, ponižují            

a posmívají se jí, mnohem skutečnějším člověkem, který ochraňuje to, co mu je 

nejdražší. Ve chvíli, kdy stařenka přišla do kostela bez deštníku, reflektuje vypravěč její 

situaci tak, že „úkol tady na světě byl již skončen a neměla již nic, co by tady na světě 

ochránila“
96

.   

     Postavu ochranitelky spatřujeme i v románu Kámen a bolest. Michelangelova 

nevlastní matka, Mona Lucrezia, se stává oporou ustrašenému a bázlivému chlapci, 

kterému chybějící harmonické rodinné prostředí způsobilo různé komplexy bázně           

a nedůvěry. Mona Lucrezia jej chrání před pohlavky a bitím. Je tou, u níž chlapec 

nachází útěchu, klid, důvěru, něhu a pochopení. Když chlapec odjíždí do učení 

k Medicejským a poté se vrací, matka jej vítá se slzami v očích. Přesto, že zestárla           

a vlasy jí zšedivěly, zůstala pro něho navždy krásnou.  

„Mona Lucrezia, vysoká a vznosná, pohlíží na chlapce slzami. Pamatuješ se 

ještě, hochu? – Pamatuji, maminko. – – – Vždyť jsme se neviděli přes 

půldruhého roku! – Mnoho se změnilo za tu dobu, maminko. – – – Mohl jsi přeci 

jen někdy zaskočit! – Pracoval jsem. – – – Nestonal jsi? – Nikdy, maminko. – – – 

A vzpomínal jsi? – Stále, maminko. – A na co nejvíc?  – Na vaši dobrotu, na vaše 

ruce – – – Už mlč, nebo mne rozpláčeš, jdu vám teď připravit něco k jídlu.“
97

 

Michelangelo nevzpomínal na otce, na bratry, ale na ženu, která ho v jeho celoživotní 

osamělosti a bojácnosti zahrnuje něhou a pochopením.  

           Ne však všechny ženy naplňují role hodné obdivu. I v prozaické tvorbě básníka 

Jakuba Demla je reflektována postava matky. V knize Moji přátelé ztvárňují květiny 

maceška a kopřiva jeho macechu, která se špatně chovala k němu i milované sestře 

Matylce. Literárně zpodobněná macecha je představována jako zlá a krutá žena. Deml 
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svou nevlastní matku nemá rád a vyjadřuje se o ní jako o květině, která nezapadá mezi 

jeho ostatní květiny, do představ pravého ženství.  

„MACEŠKO, nikdy ses mi nehodila do kytičky, ale kdyby smrtihlav neměl 

bytosti, která jej miluje, nežil by už. Kdožpak zná všechna tajemství noci!“
98

 

V druhém případě, kdy macechu přirovnává ke kopřivě, se přece jenom snaží 

vyzdvihnout nějakou její záslužnou činnost. Přesto však cítíme, že mateřská láska 

nemůže být nahrazena pouze uspokojením fyzických potřeb dítěte.  

„KOPŘIVO, aspoň v tom jsi dobrá, že housátka krmíš, nehledíc na to, čí jsou. 

(…)“
99

 

Deml se své macechy bál jako kopřivy, která způsobuje bolest pouhým svým 

dotekem, a proto se před ní musí mít pořád na pozoru.  

„Květ maceškový, povídám já, (…), má na sobě podobné znamení, které vidíme 

na zádech smrtihlava, dívá se zrovna tak na nás a také jsem se vždy macechy 

bál…“
100

 

          Postavy žen ochranitelek nalézáme i v povídkových souborech spisovatele 

Františka Lesaře. Hlavním tématem jeho próz jsou zejména mezilidské vztahy a spory 

jedinců či celých společenství. Poukazováno je i na neharmonické rodinné vztahy.  

         Při výchově se mohou dopouštět chyb nejen rodiče, svým chováním se mohou 

provinit i děti. V próze Ničema z povídkového souboru Všude s námi se seznamujeme 

s mladým mužem, který po neustálých hádkách s otcem odchází z domova. Několik let 

se doma neukáže. Když se jednoho dne sblíží s bytnou a zjistí, jak se trápí smrtí svého 

syna Vládi, začne se soužit a cítit vinu, že se rodičům nikdy neozval a je k nim 

lhostejný. Uvědomuje si, jak rád by objal svou matku a podal ruku otci. Jeho touhy se 

stupňují. Stařenka poprosí chlapce, aby si přečetl deník Vládi, jelikož ona už téměř 

nevidí, a zjistil, jestli v něm stojí nějaká zmínka o ní. Chlapec marně hledá věty, jimiž 

by udělal milující matce radost. Proto si vymyslí pár řádků, které bude vydávat za 

Vláďovy. V deníku neexistující slova plná vyznání a lásky k matce stařenku rozpláčou    
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a utvrdí ji v lásce k synovi. Mladík si však začíná uvědomovat, že i on musí navštívit 

svou matku, která se pro něho zajisté souží stejně jako stařenka pro Vláďu. 

„Od té chvíle myslím ještě vytrvaleji na domov; na maminku. Jak jsem si dříve 

ani nevzpomněl, teď se soužím, že jsem se tak dlouhou dobu ani neozval! Když se 

stařena trápí pro odchod svého Vládi, moje matka vzpomíná na svého 

darmošlapa a hejska, tatík na toho ničemu… Zda je zdráv? A volil dobře, když 

ve svém hrdopyšství utekl z domova? Tlumím každou představu své matky, ale 

ona se mi jeví vždycky krásnější a krásnější a laskavější i přicházívá ke mně 

častěji a častěji…“
101

 

Matka má v životě každého člověka nenahraditelné místo. Otec z povídky Od jara 

do podzimu se sám přesvědčí o tom, že matka je v životě jeho dcery nejdůležitějším 

člověkem, za něhož se vždy bude bít a nikdy ji nezapře, ani kvůli výhodám, které by 

získala ze strany otce.  

„Tati, voz mě!“// „A budeš mě mít ráda, Alenko? Ale raději než mámu! 

Budeš?“// „Mám tě ráda!“// „Máš mě ráda, ale mámu máš raději, viď?“ Děcko 

mlčí, stojí s provázkem sáněk v ruce, dívá se k zemi. Hleďme dětskou paličatost! 

Teď to tedy vidím, teď to vím! Raději sotva získanou věc to škvrně opustí, než by 

mámu zapřelo! (…) Což už ti haranti nemyslí na nic, než jen na své mámy? 

Máma! Máma! Máma je jim asi celým světem, vším!“
102

 

Matky v povídkách Františka Lesaře žijí především pro své děti. Oddaně o ně 

pečují a snaží se jim zajistit spořádanou budoucnost. V povídce S věcmi tohoto světa 

z cyklu Všude s námi vystupuje svobodná matka, která se vzdá své dcery a nechá ji 

v péči lidí, jimž posílá peníze. Anna si jako služka mnoho nevydělá a sama v takových 

nuzných podmínkách dítě vychovávat nezvládne. Ve chvíli, kdy si ji chce Jindřich vzít    

a nabízí jí svůj dům a skromná políčka, přizná se mu Anna ke své dceři Slávce                

a zdůrazní, že bez toho, aniž by si ji mohla přivést na statek, si ho nevezme.  

„Nechci už nic! Jen tohle bych ještě ráda pověděla, že je mi moje děcko nade 
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všechno!“
103

 

Pro svou dceru by si bez jakéhokoliv váhání odepřela lepší život, který jí nabízí 

Jindřich.  

S podobou ochranitelky jsme se setkali v pracích mnohých spisovatelů. 

Jmenovat můžeme povídky Jana Čepa, Jakuba Demla, Josefa Heyduka či Františka 

Lesaře. Ve většině případů souvisela tato podoba s rolí matky. Ze všech analyzovaných 

próz jsme se setkaly pouze se dvěma případy, kdy žena opustila svého potomka. 

V prvním případě se jednalo o dívku, která nedokázala čelit společenským nátlakům,     

a proto vhodila novorozeně do studny. Druhá žena se o svou holčičku nedokázala 

postarat z finančních důvodů, nikdy se jí však zcela nevzdala a nakonec si ji opět vzala 

zpátky k sobě. 

3.5 ŽENA JAKO SVĚTICE 

Světice provázejí křesťanství již od raných dob. Jsou vnímány jako vzory hodné 

následování. Jsou těmi, které oplývají morálními hodnotami a jsou oddány Bohu. 

Obvykle bývají považovány za prostřednice mezi Stvořitelem a lidmi.  

V předchozích kapitolách jsme se mohli přesvědčit, že v katolické literatuře 

nabývají ženské postavy různých rolí. Významný křesťanský charakter splňovala 

zejména role trpitelky či spasitelky symbolizující Pannu Marii. Předpokládáme, že tomu 

tak bude i u ženy světice objevující se v analyzovaných prózách.  

Zvláště nápadný obraz svaté ženy nacházíme v literární tvorbě               

Jaroslava Durycha. Krásné prosté ženy bývají vzhledem i nitrem podobné Panně 

Marii. Jsou nositelkami nejčistších morálních vlastností, vzorem pokory a chudoby, 

skrze něž prozařuje boží moc. Přináší spásu, vykupují mužské protějšky z chaosu               

a nicoty. Bývají zároveň ochranitelkami a spasitelkami.  

V kapitole Mystika a sexualita jsme se snažili přiblížit vztah mezi erotikou          

a mystikou. Jaroslav Durych svou tvorbou a náhledem na ženu zcela odpovídá 

představě, že smyslné opojení ženou může vést až k lásce k Bohu. „Durychovo zasazení 

erotiky a chudoby do náboženského rámce zdůvodňuje uplatněním platonského principu 

zrcadlení; v mnoha různých dívčích postavách se tak podle Putny zrcadlí jediná 
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„Chudá žena“, která má (díky propojení s barokními motivy) výrazně mariánské 

rysy.“
104

 Sama Panna Marie je považována v katolické církvi za jednu z prvních světic. 

„Má-li dívka růži na prsou, neví se, byla-li utržena dnes či před pěti sty lety.“
105

 

Ženské postavy v tvorbě Jaroslava Durycha jsou ženami ctnostnými, věřícími                  

a oddanými bohu. Jsou nezkažené i v mravně ochablých časech. Durychovy ženy jsou 

ženami posvátnými. Přináší spásu a naději.  

„Hlas zněl s vyzývavou pevností jako všemohoucí zaklínání a s tak nezvyklým 

nápěvem, jakoby vnuknutým náhle z nebes, že s podivem zdvihl oči.“
106

 

Žena z povídky Pohádka z prozaického souboru Tři dukáty je připodobňována 

k andělovi, zprostředkovateli mezi Bohem a lidmi, jehož úkolem je ochraňovat lid. 

Provázanost ženy s ostatními rolemi je zde velmi výrazná, jmenovat můžeme alespoň 

funkci ochranitelky či spasitelky. Obdobně i Panna Marie byla ochranitelkou Ježíše. 

Josef Daněk se o ženách z povídek Tři dukáty souhrnně vyjadřuje následovně: 

„Hrdinkami těchto baladických příběhů a současně lyrických písní, podmanivých 

osobitostí básníkova nevšedního umění, jsou vždy ženy, které ve své bídě touží po 

nejskromnějším štěstí, po kráse lásky.“
107

 Na mysli má lásku dvojí. Lásku světskou, 

fyzickou, ale i lásku v hlubším slova smyslu – boží. Světice jsou ženami, které touží po 

Bohu, věří v něho i v posmrtný život. 

Významnou roli v tvorbě tohoto spisovatele představuje motiv chudoby jako 

jeden z předpokladů spojení s Bohem. Zprvu se bída může jevit proletářsky laděná, 

avšak vždy je účelná, má svůj smysl. Přestože jsou hrdinky zničené namáhavou 

každodenní prací, nachází v sobě v oněch tíživých životních podmínkách vnitřní sílu 

k vykonání těžkého kroku. V povídce ze sbírky Tři dukáty se dívka se svými rodiči 

ocitne na hranici únosnosti tíživé chudoby. Dívka se z posledních sil rozhodne zachránit 

prostitucí nejen sebe, ale zejména i své staré nemohoucí rodiče před smrtí z bídy. Mohli 

bychom na tuto dívku pohlížet jako na hříšnici, avšak podle našeho názoru jí patří role 

světice, představuje prototyp svaté – mučednice, která překonává sama sebe, a kroky, 
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jež podniká, mají pomoci především jejím bližním. Durych tuto ženu nezavrhuje, 

naopak pro ni dláždí cestu spásy. V povídce Sen ze sbírky Obrazy se muži zjeví ženská 

postava, nevíme však přesně, zda je jím anděl, Panna Maria či jiná svátá osoba. Muž 

naráz procitne z dosavadní životní slepoty a nachází jistotu. 

„Kam jsi šel?“ ptala se mě. „Chci domů, prosím tě, doveď mě domů!“ volal 

jsem, skoro s pláčem. „Pojď, dovedu tě!“ pravila, dívajíc se po mé ruce              

a obracejíc se k Malé Straně. „Ale já chci do tvého domova! Jinam nechci! 

Vykřikl jsem úzkostně. „To víš, že ke mně! Kam jinam bys mohl jít?“
108

 

Ženský hlas jej vyvádí z dosavadních nejistot, nespokojenosti a samoty a přivádí ho 

k tomu nejcennějšímu, čeho člověk může dosáhnout – k sjednocení s Bohem a nabytí 

životních jistot. Předpokládáme, že tajuplný ženský hlas patřil světici. I v této povídce 

spatřujeme ženu v roli svaté ženy, která muži podává pomocnou ruku. Muž, nabyt 

jistotami, ji následuje, stejně tak jako věřící následují světce. V povídce Sen Albrechta 

Dürera ze stejné sbírky se opakuje podobná situace. I zde symbolizuje ženská postava 

Pannu Marii. 

„Ale nejvíc se podivil, když rozeznal osla, a na oslu jedoucí bytost. Byla to žena, 

celá přikrytá režným plátnem, jež bylo shrnuto až k očím, a na ruce něco držela. 

(…) Byla mladá, snad asi osmnáct let jí bylo, či snad ve věku mimo lidská 

léta…“
109

 

Chudý uhlíř nakonec pochopí, že se setkal s Pannou Marií a Ježíškem. Žena s dítětem 

dovedla muže do kostela a utvrdila jej ve víře. I v této povídce byla splněna podmínka 

zjevení Boha – chudoba. 

Ženy zpodobňující světice spatřujeme i v prozaické tvorbě Jana Čepa. Obraz 

skromnosti a pokory poskytuje Roubalka, žena těžce bojující se svým neúprosným 

životem, z povídky Domek. Vysvobozením z nelehkého života se jí stává syn a víra         

v Boha, u něhož nachází duchovní smíření. Nalézá se tak v tzv. dvojím světě. První je 

domov blažený, druhý je zlý a bolestivý. Ženy se v něm cítí osamoceny, plné vnitřního 

strachu. Roubalka však nachází smysl života v nadpozemském, božském světě.  

V povídce Kozlovice ze sbírky Zeměžluč jsou kontrastně nahlédnuty dvě 

kamarádky. Půvabná, avšak líná Julka je ničím vedle krásné, pracovité, chytré a chudé 
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Lidky, která dnes a denně zastává úmornou práci. V krátké próze jsou tak vyzdviženy 

hodnoty a vlastnosti žen chudých a pracovitých.   

„Lidko Potocká, marně se chceš utančit do tuposti; již dnes musíš zout své 

střevíčky a stoupnout bosa do hnojiště; oh, jak budou vidle těžké, a oči budou 

pálit!“
110

 

            Čep popisuje chudobu tíživěji, bolestněji než Durych. I v tvorbě tohoto 

spisovatele se vyskytují obrazy proletářsky laděné chudoby, avšak opět se jedná               

o chudobu, která ženy oddané Bohu činí výjimečnými.  

Svaté ženy, které se od rána do noci modlí, až upadají do mdlob, nacházíme          

i v prozaické tvorbě Karla Schulze. Cecílie Regína z povídky Dívka se šarlatovými 

prsy  ze stejnojmenné sbírky se připravuje na vstup do kláštera, kde se plně oddá Bohu. 

Její krása je zastíněna ohyzdnými skvrnami na ňadrech. Pro takovou dívku v prózách 

Schulze nezbývá nic jiného, než se oddat duchovní lásce. Matka Cecílie Regíny byla 

půvabnou, ctnostnou ženou. Její krása nebyla pouze vnější, ale zejména vnitřní. V očích 

svých dětí byla světicí. 

„Mohu já, mnich a vzdálen světa, mluvit ještě o kráse ženy, i když jde o matku? 

(…) Hle, co tedy řeknu: „Matko, nad kterou tolika Matka boží mi vždy byla 

krásnější, byla jsi líbezná víc, než odvede lidský život ocenit. Dej mi znovu 

schýlit se k tvým rozpuštěným vlnitým vlasům, mezi nimiž tvá úzká bledá tvář 

byla vždy tak pohádkově tajemná. A tvé oči, matko, tvé nezapomenutelné oči, oči 

plačící a oči teskné, oči hrdé vznešeností odříkání, oči hluboké!“
111

 

Matka reprezentuje světici, pro niž je typická niterná zbožnost a mravní čistota.  

V povídce Prsten královnin je krátká zmínka o abatyše Anežce symbolizující 

čistotu a život bez hříchů. Stává se vzorem nejen pro jeptišky, ale i pro veškerý lid. 

Ženu v podobě světice můžeme nalézt i v próze Miriam, v jedné 

z nejvýznamnějších a nejstylizovanějších prací českého básníka-kněze Jakuba Demla, 
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inspirované (jeho) nejniternějšími prožitky
112

. Miriam představuje osobité ztvárnění 

ženských postav. Tato báseň v próze „vzniká (…) původně jako volné lyrické záznamy 

v deníku či také jako dopisy“
113

. Deml promítá do svých děl obrazy skutečných osob ze 

svého života a sám se často stylizuje do role vypravěče, v dialozích se sestrou Matylkou 

do role vypravěče-bratra.  

Láska jako častý leitmotiv Demlových děl je i základním stavebním prvkem 

práce Miriam. Představuje zde nástroj
114

, který činí člověka člověkem. „Zdánlivá 

bezbřehost lásky (…) má (…) vnitřní členění a milostný cit k druhé bytosti prochází 

několika stupni.“
115

 Obraz sourozeneckého citu, náklonnosti, oddanosti a úcty k sestře 

se postupně proměňuje v milostné vyznání k Miriam. Neproměňují se pouze role ženy – 

sestry, matky, milenky, kdy nabýváme pocitu, že se v jedné ženě soustřeďují všechny 

podoby ženství, ale proměňuje se i milostný cit v duchovně oddané zbožňování. 

Křesťansky pojatá láska je obrazem adorace ženství.  

Milostná vyznání se projevují nejen ve vztahu k ženě-sestře Matylce, ale              

i k ostatním ženským postavám. Láska symbolizuje víru, naději, poskytuje jistotu, 

odvrací člověka od nicoty světa. Deml stylizující se do role vypravěče nezahrnuje 

milostným vyznáním pouze ženské postavy, ale vše kolem sebe – sluníčko, topoly, 

balvany; láskyplně hovoří s krajinou. Láska jej zahrnuje pocity radosti a uspokojením. 

Přerůstá v exaltace povznesené do roviny duchovní.  

„jednomu samému se nebe a ráj neotevírá. Kdo miluje, není už sám.“
116

 

Tento leitmotiv spojuje nejen lidi, ale umožňuje i propojení s Bohem. Láska 

neznamená milovat druhého pro výhody, které nám přináší, pro péči, kterou nás 

zahrnuje, ale pro něho samotného. Teprve poté se jedná o nezištnou lásku, jež člověku 

umožňuje pocítit čistou radost.  
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Inspirací pro Demlovu tvorbu se stala jeho vlastní sestra Matylka, která byla již 

od dětství stále nemocná. Když se po smrti jejich matky otec znovu oženil, macecha 

nepřistupovala k dívce jako matka. Deml tak ke své milované sestře ještě více přilnul       

a opatroval ji. Přístup ochranitelství nacházíme v próze Moji přátelé, v níž je Demlova 

sestra zpodobněna jako květina (třtina, čekanka) a vede se stylizujícím se Demlem do 

role vypravěče-bratra dialog. 

„TŘTINO, co tě trápí, sestřičko? Proč se tak pozachvíváš? Neboj se, otevři mi 

srdce své, snad se ti uleví…“
117

 

Vzpomínku na svou sestru spisovatel promítá do obou analyzovaných děl. Matylka 

se objevuje i v próze Miriam jako vypravěčova sestřička, o níž hovoří s respektem, váží 

si jí pro její utrpení a bolest, vyznává se jí z hlubokého citu. Vyjadřuje se o ní jako          

o zvěčnělé
118

. Obdivuje ji za utrpení, která zažila. Matylku v očích vypravěče-bratra 

vnímáme jako světici, která ho dovedla k Bohu a utvrdila ve víře.  

„Och sestřičko, jak jsi mne naučila žíti! jak jsi mne naučila milovati Boha           

a všechen jeho zákon! jak jsi mne naučila modliti se! Jak jsi mne naučila trpěti! 

jak mysliti, jak rozjímati, jak pracovati, jak čekati, jak mlčeti! Jak s Tebou se mi 

změnil se celý můj život! Ach sestro, jak velice tě miluji! (…) Panenko 

svatá…!“
119

 

Matylka je příkladem člověka, který nemůže překročit reálné a kruté hranice svého 

vymezení, v němž se narodil a které jej tvoří
120

. Motiv nemožnosti překročit hranice 

svého osudu můžeme nalézt i v próze Moji přátelé, v níž básník-kněz promlouvá 

k jednotlivým rostlinám, jež symbolizují některé Demlovy přátele, rodinu, sestru aj. 

Sestru jsme na základě četby sekundární literatury dešifrovali jako květinu čekanku.  

„ČEKANKO, ničeho jsme nevěděli o světě na svých stoncích rozsochatých           
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a holých, a naše oči byly příliš jemné proti osudu...“
121

 

Sestra se pro Demla stává vzorem: „I kdybych se byl nerozhodnul napsati o ní knihu 

(jak už jsem se Vám jednou zmínil, Paní): ona bude i tak v každé mojí větě a knize: 

poněvadž nevyhnu se zákonu, a ona se mi stala zákonem. Ona jest mi zdrojem inspirace 

(pokud a kdykoli jsem jí hoden), zdrojem tak blízkým, že se jen shýbnu, moha rukou  

nabrati  té  čisté,  prosluněné,  pramenité,  zdravé voděnky.“
122

; duchovní silou: „Jest 

pevná jako vůle a láska, které byly prošly očistcem i peklem a neproměnily se“
123

; 

něhou a radostí, svatou panenkou, kterou si navždy nosí v srdci. Její zjev je podobný 

svatému nemluvňátku
124

, tvář je klidná svatou sličností
125

, vidím, že má oči hnědé jak 

moje nebožka matka a jako jeden můj přítel, jenž byl mým andělem z boží vůle“
126

. Její 

vnitřní i vnější charakteristika je doplňována hodnotícími adjektivy jako svatá, zvěčnělá 

aj. Její existence nabývá profánních rozměrů. V očích vypravěče, stylizovaného Demla, 

je vnímána i zde jako světice. 

„Ó sestřičko, ó milovaná: a přece bych nemohl změřiti každé světýlko tvých 

svatých oček, poněvadž nijak nelze změřiti světýlka vočích malého dítka, 

poněvadž možno jenom si na ně vzpomínat, po nich toužiti a toužebně plakati…“ 

Vedle milované sestry zaznamenáváme také postavu ženy-matky-Panny Marie, 

která se stává ekvivalentem církevní světice. Postava Panny Marie je zároveň obrazem 

Demlovy vlastní matky, kterou miloval. Marie je jméno hebrejského původu, vzniklé 

z původní podoby Miriam. Spatřujeme zde tedy určitou propojenost s třetí podobou 

ženy-milenky Miriam, které patří milostné exaltace v próze. Zajímavá je i počeštělá 

podoba jména Matylka, jež vznikla z původního tvaru Mechtilda, která je, neoficiálně 

určená, avšak již od 13. století oslavována jako světice, jež během života zažila spoustu 

bezpráví a křivdy, stejně tak jako Demlova sestra ze strany své macechy.  
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Žena matka či biblická Panna Marie stojí za štěstím a spokojeností svých dětí, 

ochraňuje je a přimlouvá se za ně u boha. (Deml, 1990: 64) 

„BOŽE můj – což zasluhuji tolik milosti?! – Milostiplná – vždyť snad jsem trpěl 

za minulé hříchy a ne za dary budoucí tvého štěstí, milosrdenství tvého: Matko 

boží! (…) Maria, kam jdu? Vystupuji, anebo sestupuji? Matko: syn tvůj se bojí! 

(…).“
127

 

Třetí ženou, podle níž Deml pojmenovává svou lyrickou prózu, se jmenuje 

Miriam. I tato žena je vnímána jako obraz svatosti. Podle Vladimíra Binara se jedná       

o zidealizovanou duchovní milenku
128

 spisovatele, o promítnutí jeho milostného citu       

k Elišce Wiesenbergrové. Silná láska, milostná vyznání k andělské bytosti Miriam 

překračují hranice pozemského citu. Miriam ztvárňuje duchovní symbol ženství, tajemně 

přeludným a neustále unikajícím, který má ztělesnit odvěkou neuchopitelnost                  

a nezadržitelnost lásky samé
129

. I Miriam je fyzicky přitažlivá, krásná žena. Vedle její 

krásy však vypravěč zdůrazňuje její rozum. (Deml, 1990: 102) Je tak první postavou,     

u níž jsme si povšimli explicitního vyjádření ženské inteligence v souladu s fyzickou 

krásou.   

„(…) jak jsi KRÁSNÁ! Ať tě nermoutí žádné slovo mé, ale pravdu říkám, že mne 

oslnil tvůj jasný rozum, a jak daleko, jak hluboko, jak poctivě, jak neúprosně, jak 

mocně pronikající rozum – neb do té chvíle jsem se domníval, že cit je v tobě 

silnější: nyní však vidím, že cit a rozum jsou v tobě (teprve na tobě jsem to 

poznal!) v obdivuhodném souladu.“
130

 

Rozumná žena nemůže být nikdy hříšná, neboť „kde rozum není nevolníkem, tam 

nemůže být hříchu“
131

. Demlovy ženy v milostné knize Miriam nejsou hříšné, nejsou 

ani kajícnicemi, které můžeme nalézt např. v tvorbě Jaroslava Durycha, ale jsou po celý 
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život počestnými a hodnými úcty, obdivu a následování. Jejich krása je nezničitelná.     

U žen-světic nemusíme rozlišovat vnitřní a vnější krásu, jelikož se, na rozdíl                 

od jiných ustanovených ženských rolí v prózách analyzovaných v této práci, doplňují.  

Nenaplněný milostný vztah k Elišce Wiesenbergrové se promítá i do básní          

v próze Moji přátelé, kdy tato osudová žena představuje květinu fialu noční, k níž 

promlouvá vypravěč následovně:  

„FIALO NOČNÍ, smutná to útěcha pro churavé plíce, že napřesrok rozkveteš jim 

na hrobě. Lupínky tvé podrží pleť panenskou; to není tvojí vinou, že dole jsi 

dřevem a nahoře rostlinou. V poledne jsem se o tebe bál, nemysli, žes mne 

urazila, rty tvoje byly tak bledé – áááách! – a včera po celou noc jsem nezdříml: 

řeka tiše kráčela, mysl nebes byla zamlžena jakýmsi horkým citem a světlušky       

v propastech černých hvozdů zdály se titěrkami, ó paní drahá.“
132

 

I zde nabýváme dojmu, že láska fyzická je povznesena na úroveň duchovní. 

V našem přesvědčení nás utvrzují výpovědi obsahující netypické vyjádření jako mysl 

nebes.  

Hrdinky, představující světice svým charakterem, morálními zásadami a činy, 

nacházíme i v literární tvorbě spisovatele Františka Lesaře. Autor se obvykle 

nezaměřuje na vzhled žen, ale především na jejich chování či rozhodnutí, která činí       

ve prospěch druhých. V povídce Slib ze souboru Ovečky na horách se seznamujeme           

s podvedenou a opuštěnou Fanynku Šeberkovou. Zatímco je svým  manželem odmítána 

kvůli přirozeným projevům stáří,  

„Co se starou ženou. Leze po brambořištích a řepných polích a chodívá pod 

roštím z lesa shrbená jako bába. Doma zlobívají děti, žena hubuje, žena hubuje, 

ale hned se s nimi mazlí. Eh, všechno jen k zlobení!“
133

  

dozvídá se i pravý důvod jejich sňatku – Šeberkovu vidinu rychlého zbohatnutí. 

Fanynka zastává veškerou práci v hospodářství, neboť její manžel často navštěvuje 

místní hospodu a dokonce ji i podvádí s dívkou, k níž se po čase odstěhuje. Postupně 

obírá Fanynku a své děti o základní vybavení domácnosti. Fanynka mu nebrání,            

na požádání mu půjčí i peníze. Nečiní takto ze zaslepenosti ani z lásky, ale z morálního 
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principu pomáhat bližním. Bezohledný a neuctivý Šeberka nakonec zůstává sám. 

Jednoho dne leží opilý a raněný na ulici. Všichni se jeho ubohosti vysmívají. Pomocnou 

ruku mu podává pouze jeho bývalá žena. Fanynka je ženou obětavou. Nehledí              

na výsměch a posměšky společnosti. Roli světice ji přiřazujeme na základě její ochoty 

pomáhat druhým na úkor sebe samotné.  

Další takovou ženu bychom mohli nalézt v povídce Duše chalupy                       

ze stejnojmenného souboru. I zde je vyobrazena žena, jež pociťuje silnou potřebu 

pomoci druhým.  Nečiní tak na základě sympatií, ale na základě morálních zásad. 

Přístřeší poskytne stařeně, kterou kvůli špatným rodinným vztahům vyhnala vlastní 

dcera z domova. Hamrová je ženou obětavou a starostlivou. Nestará se pouze o své 

blaho. K prosícím se nikdy neobrací zády. Starý Hamr si uvědomuje, co všechno ve své 

ženě má a vyčítá si, že jí nikdy neřekl, jak moc ji má rád.  

           Žena jakožto světice se nejzřetelněji objevuje v pracích Jakuba Demla, nalézt ji 

můžeme i v tvorbě Jaroslava Durycha či Františka Lesaře. Tyto hrdinky se nejčastěji 

připodobňují svatým právě svými skutky, při nichž obětavě pomáhají druhým, a to i na 

úkor sebe samotných. Jsou nositelkami morálních hodnot a ctností. Bývají obdivovány 

pro svou tajemnost. Ve srovnání s jinými typy se vyskytují střídměji, příznačné jsou 

však pro tvorbu Jakuba Demla.        

3.6 ŽENA JAKO HŘÍŠNICE 

 Nejen morálně založené ženy vystupují v prózách autorů katolické orientace. 

Objevují se zde i hříšné postavy, které se obvykle proviní svým nečestným jednáním. 

Četnost jejich výskytu je však s ohledem na frekvenci jiných ženských postav 

minimální.  

Hříšnou ženu můžeme nalézt v prozaické tvorbě Josefa Heyduka, konkrétně 

v povídce Farář Tobiáš. Je-li dívka těhotná a neví se, s kým dítě čeká, vyslouží si 

od vesničanů pojmenování coura.
134

 Magda je přesně takovým typem dívky. Není 

hlavní postavou, ale dokresluje činy laskavého Tobiáše, jenž jí podal pomocnou ruku       

i ve chvíli, kdy ji ostatní odsoudili. Jeho dobrota a velkorysost nezná hranic.  
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Nepřípustné chování dívek je veřejně odsuzováno v mnohých prózách. 

Nahlédnout jej můžeme i v povídce Veselá pohřební, v níž se seznamujeme                      

s „Dolfinkou Kroupovou, s tou fiflenkou, s tou courinkou“,
135

která svůj sexuální život 

nesdílí pouze s jedním mužem. I zde je dívka otitulována podobným výrazem jako 

Magda. 

Nečestnou ženou je i Karolína Vachutková z povídky Hoře z lásky
136

. Karolína 

je tichou, plachou, zarputilou a ne příliš hezkou ženou s nelehkým osudem, jež už 

patnáct let chodí každý večer ke svému milenci, který ji pro vlastní uspokojení tupí před 

celou vesnicí. Již z prvních řádků jsme schopni vycítit přístup, který k oběma postavám,  

k ní i jejímu milenci zavalitého, těstovitého těla, „ojíněným plísní hnilobné 

smyslnosti“
137

, zaujímá vypravěč. Porovnáme-li Heydukovu Juditu ze stejnojmenného 

románu s Karolínou, můžeme zpozorovat, jak se tytéž společností odsuzované ženy 

chovají zcela jinak. Judita v sobě nachází sílu bojovat proti ostatním, drží si svou úctu, 

kdežto Karolína ztrácí zcela sama sebe. Jediné východisko z nicoty spatřuje 

v sebevraždě. Nebojuje, poddává se osudu. Popisy hříšnic a líčení jejich chování bývají 

v mnohém podobné u většiny autorů.  

Je-li žena v prozaické tvorbě Jana Čepa nevěrná, vykresluje ji spisovatel jako 

ženu bezzásadovou, s právem odsouzení ze strany celé vesnice. Je-li nevěrný muž, 

situace není rozebíraná do detailů, nepociťujeme žádné podobné pohrdání postavou jako 

je tomu u hříšných žen. (povídka Jakub Kratochvíl, 1969: 161) 

Protagonistek, které se oddávají více mužům najednou nebo své partnery 

neustále střídají, je v Čepových povídkách mnoho. Popis jejich zevnějšku                         

i charakterových vlastností se od sebe obvykle ničím neliší. Bezcharakterní ženou plnou 

pokušení je i Jindřiška Hlouchová z povídkového souboru Děravý plášť. Na rozdíl od 

jiných nečestných ženských postav se Jindřiška, milující společnost, nestraní lidí. Vývoj 

této ženy se odehrává na pozadí hříšného města plného pokušení.  

Čep své postavy neidealizuje. Obvykle je zasazuje do venkovského prostředí       

a nechává v různých situacích odkrýt kladné i záporné vlastnosti. V  románu Hranice 
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stínu vystupuje hned několik hlavních postav. Jednou z nich je nespokojená, rozpolcená 

Jiřina Vaňková, která měla již jako třináctiletá dívka „pohoršivé pletky se studenty“
138

. 

Jiřina rychle vyrostla a stala se z ní žena „krásná a vysoká v bílých hedvábných šatech, 

které se lahodně snoubily s jejími pohyby. Hned po několika krocích prvního tance si 

byla jista, že není (…) jediná žena, která by se jí vyrovnala.“
139

 Nepřitahovala muže 

pouze ladnými pohyby, uhrančivé byly i její oči. Jiřina si svůj přitažlivý půvab 

uvědomuje a využívá ho. Uvědomění si vlastní krásy a možnosti s ní nakládat ku svému 

prospěchu spatřujeme pouze v tomto románu. „Cítila, že z ní vyzařuje síla takového 

půvabu, že když by se jí zachtělo, omámila by každého, kdo by na ni pohlédl, víc než 

prudší alkohol.“
140

  Jiřina byla nešťastná, nemohla nalézt skutečnou lásku. S  muži 

nakládala jako s hračkami, které dokázala s lehkomyslností bezohledně odhodit. 

Případně se stávali terčem její manipulace, psychického týrání či msty. „Že s ním ona 

první koketovala? Ano, ale on se dopustil té viny, že se nemínil pro ni mučit“
141

. Byla 

zahleděná pouze do sebe samotné. Nevšímala si, co může její rozmarné chování 

způsobit s mužskými city. Její počínaní se jí nakonec vymstilo, neboť čeledín Andrej 

neunesl, že mu Jiřina nebude nikdy patřit, a tak ji raději zabil. Smrt se stala jejím 

trestem. 

I v prózách Jaroslava Durycha nacházíme nemorální postavy. V novele Boží 

duha je vykreslena žena, která byla již jako dvanáctiletá dívka prostitutkou a živila tak 

celou svou rodinu. V dospělosti v takto zaběhnutých kolejích se zálibou pokračuje. 

Koketuje s muži a má s nimi poměr.  

„Tak kolik? – Ne! Na to se neptejte! – Tak to řekněte sama! To by přece snad 

neprozradila ani nejsprostější děvka. A zvláště ne vám.“
142

 

Tato žena je příkladem syntézy několika rolí naráz - trpitelky, nešťastnice, subjektu 

smyslnosti i spasitelky. Hříšnice, jež se posléze proměňuje v kajícnici, nakonec nalézá 
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ráj na zemi po boku starce, který ji zahrne porozuměním a láskou. Durychův Bůh ji 

nezavrhuje, ale dává jí druhou možnost. 

Rozhodne-li se dívka k prostituci, aby uživila sebe či své blízké, nejedná se         

o morální úpadek, neřest či hřích. Žena skloní hlavu a ve svém poníženi vystoupí pro 

spásu ostatních, stejně jako Ježíš Kristus přijal tělo a sestoupil na zem, aby spasil lid. 

Takováto žena nakonec nachází lásku a nový smysl života. 

V povídce Dar ze souboru Obrazy nemá žena jinou možnost uživit se. Denně 

musí snášet ponížení, pro trochu peněž ztrácí sama sebe. Durych se těmito povídkami 

snaží poukázat i na sociální podmínky tehdejší moderní společnosti bez hodnot, bez 

Boha. 

„Sedl si stranou proti němu a z druhé strany si přisedlo děvče neurčitých let, 

dvojnásob zestárlé tím blouděním a přílišnou mladistvostí šatů i masky, do které 

nutilo svůj obličej. (…) A bylo tam děvče, skoro dítě, snad propuštěné ze služby, 

naříkalo si potichu, přemáhajíc pláč. (…) Oči té dívky byly vzdorné, těžké 

pokoření jí bolelo v srdci i v obličeji;“
143

 

Durychův Bůh však dívku obdaruje láskou. Přivede jí do cesty muže, který již 

nedopustí, aby žila dosavadním životem.  

„Ten tě nebude bít, jen hladit, ale je to blbec, od kterého utečeš ještě ráda ke 

mně!“ Holka se podívala na mladého muže troskami svého obličeje, 

vyčerpanými šachtami svých očí, tichem své zkázy. „Jest to pravda?“ ptala se 

chraplavým hlasem, který se marně snažila zjemnit pokusem o něhu a soucit.“
144

 

V literární tvorbě Josefa Heyduka nezaujímá Bůh explicitní, dominantní roli.    

V prózách je poukazováno zejména na bezcharakterní chování venkovské společnosti     

a na nepřívětivé mezilidské vztahy (viz próza Judita; povídky ze sbírky Bosorka). 

Někdy se chování postav setká s trestem, jindy mají prózy otevřený konec a není jisté, 

zda jsou viníci potrestáni či nikoliv. Zatímco v prózách Jaroslava Durycha jsou 

provinilci vždy potrestáni Bohem. Jmenovat můžeme např. starou ženu z povídky       

Dítě z povídkového souboru Obrazy, kterou popisuje Durych jako hliněnou nestvůru. 

Dopustí se prohřešku na dítěti a je potrestána božím zásahem. Mnohé prózy obou autorů 
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poukazují na potřebu mravní společenské i individuální obrody.   

 Hříšnice nalézáme i v povídkové tvorbě spisovatele Karla Schulze. Autor si své 

postavy vybírá zejména z nižší společenské vrstvy, např. nevěstky. Prostitutky ani 

milenky (Dívka se šarlatovými prsy, s. 229) nejsou nositelkami významů, pouze dotváří 

prostředí fikčního světa próz. Vypravěči se nad těmito ženskými postavami nepohoršují, 

ani jimi nepohrdají. Schulz se zaměřuje spíše na podvedené manželky, které s bolestí 

snáší svou situaci. Nepodává však jejich bolest palčivě a úzkostně jako Josef Heyduk.  

V novele Kristla spatřujeme hned dvě nešťastné hříšnice – Alžbětu a Markétu. 

Obě ženy se společně s Aničkou postupně zamilují do jednoho muže-cizince. Anička se 

stane jeho manželkou, ale zbylé ženské postavy se přesto od muže nechávají 

navštěvovat, líbat a hladit. Alžběta si veřejně činí na muže nároky. Milostný čtyřúhelník 

je v závěru novely ukončen smrtí muže. Téma milostných vztahů zprostředkovává nejen 

následky nečestného partnerství – přetvářka, bolest, soužení, aj., ale ukazuje i rychlý 

konec přátelství žen, jehož důvodem je láska k jednomu muži. 

V tvorbě tohoto autora se také setkáváme se ženami, jejichž provinění nemusí 

být vždy sexuálního rázu. Stařena Laverna z historického románu Kámen a bolest je 

čarodějnicí, která se dopustila mnoha závažných zločinů. Byly u ní „nalezeny také 

podivné kostry zvířecí, nejen dětské, pak pekelná znamení, vyschlá těla hadí, kosti, lebky 

a temné knihy, čarodějné amulety, zakrvácené kotlíky, (…).“
145

 Laverna se postavila na 

stranu ďábla, vystupuje proti Bohu. Různými lektvary dopomohla dívce Gianettě 

k potratu. Na půvabné kupecké slečně Gianettě je opět problematizována hodnota, jakou 

představuje krása. Vzhled nezaručuje vnitřní čistotu, prostotu a pokoru. Obě ženy jsou 

označeny za vražednice a za své chování jsou upáleny. Expresivní popis celého procesu 

nás utvrzuje v autorově oblibě barokního zobrazování. (Schulz, 1966: 216–217) 

V tomto románu nahlížíme další nečestnou ženou, která ve svém nenaplněném 

manželství hledá lásku u někoho jiného. Mona Chiara je nejkrásnější ženou v Bologni, 

avšak nespokojená a osamocená. Milenecký vztah jí naplňuje do té doby, než se 

seznámí s Michelangelem a projde proměnou svého charakteru. Zápletku s cizím 

mužem nepovažujeme za hříšnou. Spíše ji hodnotíme pozitivně ve smyslu její vnitřní 

proměny.  
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Hříšnice můžeme nalézt i v literární tvorbě Františka Lesaře. Když se 

manželům Krejsovým z povídky Od jara do zimy (povídkový soubor Ovečky na 

horách) utopí dcera v rybníku, viní z této rodinné tragédie Václav svou manželku, která 

holčičku špatně hlídala. Žena se za smrt Květušky cítí být odpovědná a prožívá strašlivá 

muka. 

„Nikdy se tak nemodlívala jako teď. Nikdy nepotřebovala tolik útěchy! „Rodičko 

boží, nezapomeň na mne, hříšnici! Panno Maria, orodovnice naše, stůj při mně! 

Matko nesvětější, Koruno lásky, odpusť mi, nádobě hříšné, nečisté a denně 

klesající! Matko Sedmibolestná, pro svoje utrpení pamatuj na mě, a kříž můj 

podepři svou něhou!“
146

  

Přestože o sobě Krejsová hovoří jako o hříšnici, jeví se zprvu spíše jen jako nešťastná 

matka prožívající neskonalou bolest nad ztrátou dítěte. Ztráta Květušky vyvolá             

ve Václavovi silný ochranitelský pud ke své druhé dceři Alence. Úzkostlivě se o ní stará      

a nedovolí, aby byla se svou matkou o samotě. Manželský pár se od sebe čím dál tím 

víc oddaluje, zatímco by se měl neodlučitelně semknout a držet pospolu. Ve chvíli, kdy 

se však i Alenka ztrácí z dohledu obou rodičů, přeje si Krejsová, aby se Václav provinil 

stejně tak jako ona tehdy, když špatně hlídala Květušku.  

„Dopřej mi, Bože, aby se ten člověk taky něčím provinil! Toto přání v ní roste      

a sílí jako nevítaný plod, tíží ji a nabývá přitom lákavé chuti. Už se té tužby ani 

nebojí, na provaz pokory nemyslí, a z černého semene zatím vyhání silná 

ratolest…“
147

 

Ze zaslepené trpkosti se zarputile snaží muži způsobit bolest a neuvědomuje si, jaké 

neštěstí může svými prosbami seslat na celou rodinu. Jednoho dne, kdy Alenka vjede 

sáňkami na zamrzlý rybník a slabý led se pod její tíhou prolomí, přichází Krejsovi           

i o svou druhou dceru. Nešťastná žena tak svými pomstychtivými myšlenkami přivolala 

nevědomky svému dítěti smrt. 

Hrdinky se nedopouští hříchů pouze svým necudným chováním, odporující 

mravním principům. Sobeckost či pomstychtivost bývají rovněž důvody směřující ke 

zkáze nejen jedince, ale i k rozpadu mezilidských vztahů. V analyzované tvorbě jsme se 

                                                
146

 LESAŘ, František. Ovečky na horách. 1.vyd. Hradec Králové: Kruh, 1972. s. 58–59. 

147

 Ibid., s. 59. 



69 

 

nesetkali s nevěrnou ženou. Muž byl vždy tím, který nacházel uspokojení mimo 

manželské lože. Důvody jsou téměř vždy stejné – nenaplněnost sexuálních tužeb, 

neplodnost ženy.  
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4 ZÁVĚR 

 

Cílem diplomové práce bylo postihnout téma ženy v tvorbě katolicky 

orientovaných autorů – Jana Čepa, Jakuba Demla, Jaroslava Durycha, Josefa Heyduka, 

Františka Lesaře a Karla Schulze. Při výběru těchto spisovatelů jsme se inspirovali 

Martinem C. Putnou, který jej ve své publikaci učinil na základě shodných rysů v tvorbě 

jednotlivých autorů, a to v souvislosti s evropským katolickým románem, k němuž se 

jako ke svému vzoru více či méně přibližovali.  

V práci jsme se zaměřili na ztvárnění různých podob ženské postavy. 

Vytvořenou typologii jsme se snažili pojmenovat v intencích náboženského pojmosloví. 

Ustanovili jsme šest základních typů ztvárnění: žena jako subjekt smyslnosti, žena jako 

ochranitelka, žena jako trpitelka, žena jako spasitelka, žena jako světice a žena jako 

hříšnice. Přesvědčili jsme se, že by bylo velmi obtížné a zároveň zkreslující, 

kdybychom konkrétní postavy zařadili vždy do jedné kategorie, neboť se dané podoby 

často prolínají a vzájemně doplňují. Mezi příslušnými ztvárněními mohou být 

rozsahové disproporce podle četnosti jejich výskytu v interpretovaných pracích. 

Nejfrekventovanější ustanovenou roli jsme nazvali žena jako subjekt smyslnosti. 

Půvab či erotická přitažlivost bývají neodmyslitelnou součástí zbožných žen. Krása 

představuje metafyzickou hodnotu, která přitahuje mužské protějšky, přináší jim naději, 

spásu a lásku. Vzhled však nemusí zaručovat morální kvality a ctnosti. U ženských 

postav je ceněna zejména jejich vnitřní krása. 

Dalším typem ženy vyskytujícím se v jednotlivých prózách je trpitelka. Takto 

vymezené postavy bývají z různých důvodů nešťastné, nenaplněné a zklamané ve 

vztazích. Pokorně snáší nejen fyzické týrání, ale i psychické ponižování ze strany svého 

muže či celého společenství. Své sny a touhy jsou pro blaho svých dětí schopny 

potlačit. Bolest a trápení nevystavují nikomu na oči, ale sužují se ve svém nitru. 

S předchozí podobou úzce souvisí další typ ženy – ochranitelky. Matky jsou 

ochotné na základě mateřských pudů a lásky položit za své děti vlastní život. Starostlivě 

o ně pečují, poskytují jim oporu, pochopení, něhu a pohlazení. Jsou jim důvěrnicemi           

a rádkyněmi. Pouze v jedné z interpretovaných próz jsme nalezli ženu, která se vzdala 

svého dítěte, ačkoliv tak jednala pod nátlakem svého okolí a tehdejších společenských 

mravů. 

Následující ztvárnění jsme pojmenovali žena jako spasitelka. Tyto postavy 
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přivádí bloudící muže k víře a obdarovávají je láskou. Ženy spasitelky bývají 

sjednocujícím článkem mezi pozemským světem a Bohem. Spása nemusí přicházet 

pouze v podobě transcendentna vyzařující lásku skrze ženu, jednat se může i o lásku 

mezi dvěma lidmi přinášející naději na lepší zítřky.  

Méně frekventovaným obrazem ženy je světice, která se pro ostatní postavy 

stává jakýmsi duchovním vzorem. Svaté ženy jsou nositelkami morálních hodnot a jsou 

hodné obdivu. Zbožnost u této ženské podoby bývá vyjádřena nejzřetelněji. S jejich 

přítomností se v dílech objevuje i výrazná křesťanská symbolika. Vnější vzhled a vnitřní 

bohatství těchto žen často připomínají podobu Panny Marie. Postava světice se však 

často překrývá s dalšími vymezenými typy jako např. s ochranitelkou či spasitelkou.   

Naprosto kontrastní k předchozí podobě je role hříšnice. Četnost jejího výskytu 

je ve srovnání s jinými typy minimální. Jejich nemorální chování se však stává 

výstražným příkladem pro ostatní. Hříšnice jsou nejčastěji vinny svým neetickým 

jednáním, na jehož základě bývají společností zavrženy. Mezi nejčastější prohřešky 

bychom mohli zařadit milostné pletky se ženatými muži či pohlavní styk neoddaného 

páru. Zanedbávání dětí a neuspokojení jejich základních potřeb je rovněž počin hodný 

odsouzení. Za amorálním jednáním se však mohou skrývat i jiné důvody než pouhé 

sexuální uspokojení. Je-li žena prostitutkou kvůli snaze uživit sebe a své rodiče, nejedná 

se o hřích.  

V prózách jsme si mohli povšimnout i společenského postavení žen v tehdejší 

době. Jejich povinnosti byly jasně dané a neměnné. Jakékoliv vybočení z řady bylo 

nepředstavitelné.  

Katoličtí autoři neuchopili svá díla pouze v přítomnosti svého bytí, ale vyzdvihli 

morální zásady, hodnoty a smýšlení svých postav, které pokládají za nezbytné i pro další 

generace. Zároveň upozornili na nemravné chování, za něž bývá člověk postihnut. 

Snažili se poukázat na nezastupitelné místo víry v životě moderní společnosti.    

Jsme si vědomi, že jsme do diplomové práce mohli zahrnout i další autory jako 

např. Františka Bíbuse či Karla Dvořáčka, případně rozšířit počet děl u vybraných 

autorů, ale domníváme se, že vytvořená typologie ženských postav představuje ucelený 

vhled do dané problematiky a pro potřeby diplomové práce je dostačující.  
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