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Anotace 

 

Práce s názvem „Dítě v rodinném prostředí v ještědské próze Karoliny Světlé“ se 

zabývá rozbory ještědských románů spisovatelky Karoliny Světlé. Prostřednictvím analýzy 

dětských postav a následné interpretace zkoumá roli dítěte a s ní související motiv dětství. 

Cílem práce je popsat a interpretovat zobrazení dítěte a rodiny v prózách.  
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The Bachelor’s thesis titled “The child in the family environment in the Ještěd prose 

by Karolina Světlá” deals with analysing the Ještěd Novels by Karolina Světlá. It examines 
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Úvod 
 

Cílem bakalářské práce je prozkoumat obraz dětství v ještědských románech Karoliny 

Světlé a interpretovat jeho úlohu v celkovém významovém plánu díla. Základem práce je 

analýza dětských postav a rodinných poměrů podpořená odkazy ke konkrétním prozaickým 

dílům a následná interpretace této problematiky.  

Vzhledem k tomu, že Karolina Světlá byla jako spisovatelka velmi produktivní, je 

práce zaměřena pouze na ta díla, která patří do skupiny románů zobrazujících život 

venkovského lidu v oblasti Podještědí. Název naší práce odkazuje k výzkumu ještědské prózy, 

ale soustřeďujeme se pouze na její část, a to na pět ještědských románů (Vesnický román, Kříž 

u potoka, Kantůrčice, Frantina, Nemodlenec). Literární dílo Kantůrčice je spojujícím 

článkem mezi ještědskými romány a povídkami. Můžeme ho zařadit do obou těchto kategorií, 

proto v názvu práce vymezujeme, že naše pozornost bude věnována ještědské próze.  

První kapitola představuje Karolinu Světlou a literárně historický kontext doby, ve 

které spisovatelka žila. Všímáme si zde především toho, co mohlo ovlivnit její myšlení 

a literární tvorbu. Soustředíme se na obraz autorčina života a díla, kde hlavní důraz klademe 

na prozaické práce z ještědské oblasti. Věnujeme se pasáži o vlivu Podještědí na literární 

práce Světlé. Tato kapitola není stěžejní částí naší práce, proto je pro tuto tematiku vyhrazen 

pouze krátký úsek z celkového obsahu. Jelikož ústředním tématem práce je dětství 

v románech Karoliny Světlé, dotváří kapitola zaměřená na vlastní dětství autorky tematický 

rámec této problematiky. Svou pozornost jsem zaměřila především na okamžiky a události, 

které mohly být podnětem pro budoucí literární tvorbu spisovatelky. Cennými zdroji, které 

nám mohou pomoci odhalit rodinné prostředí, v němž Karolina Světlá vyrůstala, jsou její 

literární práce Upomínky a Z literárního soukromí. Je nutné si však uvědomit, že při psaní 

těchto memoárových děl je využita jistá dávka autorské stylizace. 

Druhá část práce se zabývá historickým zakotvením postavení dítěte v 19. století. Na 

základě odborné literatury je zpracován pohled na dětství, rodinné poměry a vztahy mezi 

rodiči a dětmi. Základním zdrojem této kapitoly se nám stala kniha Mileny Lenderové a Karla 

Rýdla Radostné dětství?. Abychom se mohli blíže zabývat motivem dětství v ještědských 

románech Karoliny Světlé, musíme nejprve vykreslit reálný obraz dítěte a rodiny v 19. století. 

Objasnění a popsání role dítěte je tedy důležité pro příští část práce, kde se budeme věnovat 

dětství na konkrétních příkladech z románů Karoliny Světlé. Problematika dětství 19. století 
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je rozdělena do pěti tematických okruhů, které se nám jeví pro naši práci jako 

nejvýznamnější, a s nimiž se nejčastěji setkáváme v ještědských románech Karoliny Světlé. 

Hlavní část práce je zaměřena na detailní analýzu dětských postav a rodinných poměrů 

v pěti ještědských románech. Opíráme se o konkrétní citované ukázky z jednotlivých románů, 

mající spojitost s motivem dětství, na kterých rozebíráme problematiku zobrazení dítěte 

v rámci rodiny. Pokoušíme se popsat funkci dětských postav v analyzovaných románech 

a způsob, jakým vykreslila Světlá jejich charaktery. Obecná pracovní hypotéza, od níž se 

práce odvíjí, vychází z předpokladu, že úloha dětí a rodiny v ještědských románech Karoliny 

Světlé je nezastupitelná. Tato kapitola není rozčleněna do podkapitol dle jednotlivých 

literárních děl, nýbrž poskytuje souhrnnou analýzu pojetí dětství, rodinných vztahů 

a přechodu z dětského věku do etapy dospělosti. Opomenuta není ani otázka výchovy 

a vzdělání dítěte. Postupujeme v návaznosti na předchozí kapitolu, tudíž se zabýváme 

rozborem motivu dětství na pozadí ještědských románů v pěti oddělených tematických 

celcích.  

Závěrečná kapitola shrnuje poznatky získané z předchozí analýzy. Odkazuje 

především na provedený rozbor, který se stal podkladem pro interpretaci obrazu dětských 

postav v ještědských románech. Prostřednictvím interpretace poukazujeme na důležitost role 

dítěte v celkové významové výstavbě románů. Tato poslední část práce se pro nás stala 

zároveň závěrem, proto obsahuje i komplexní shrnutí cílů, ke kterým jsme v rámci výzkumu 

daného tématu došli. 

Záměrem práce je popsat motiv dětství a roli dítěte v rámci rodiny v ještědských 

prózách. Na základě analýzy a interpretace konkrétních textů je proveden náhled do 

problematiky dětství. Z metodologického hlediska se jevilo vhodné využití deskripce, 

analýzy, syntézy, případně komparace. Pokoušíme se vyložit, jakou roli hrají dětské postavy 

v komplexní významové struktuře jeho próz, a jakým způsobem se podílejí na jejich 

výsledném významovém vyznění.  
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1.Východiska tvorby Karoliny Světlé 

1.1. Literárně historický kontext doby 
 

Český národní i kulturní život byl v polovině padesátých let 19. století silně ochromen. 

Literární tvorba byla svírána cenzurou a politickou perzekucí. Česky psané literatury 

vycházelo málo. Převládal klid a nečinnost, podobně jako v celém veřejném životě. 

Představitelé starší generace spisovatelů, významných pro literární život čtyřicátých let, buď 

zemřeli (J. K. Tyl, K. Havlíček), nebo se stáhli do ústraní (V. B. Nebeský, F. B. Mikovec).  

Hlavním zastáncem demokratického hnutí, jež se v šedesátých letech u nás živelně 

rozvíjelo, byla mladá básnická generace, která vstupovala do veřejného života na konci 

padesátých let, upřímně nadšená revolučními myšlenkami roku 1848. Rostla váha zejména 

mladé sílící vrstvy českých vzdělanců, která neměla žádné závazky k vedoucím 

představitelům staré národní ideologie a které nestály v cestě žádné existenční ohledy. 

Hlavním heslem, na němž se všichni shodovali, bylo prolomit klid a nečinnost a manifestovat 

činem, nejenom slovy, národní a demokratické cítění. Svou uměleckou tvorbou chtěli 

pomáhat politickému boji o dosažení národní rovnoprávnosti, politické svobody a ideálů 

humanisty.1  

V této situaci se chopila iniciativy generace mladých literátů, jež se seskupila kolem 

Vítězslava Hálka a Jana Nerudy v almanachu Máj a v časopisech jimi řízených. Tato generace 

byla označována jako májová škola. Tvořila skupinu názorově poměrně celistvou. Všem 

členům byl společný živelný nesouhlas se soudobou skutečností, kterou měřili nadějemi roku 

1848, a spojovala je touha bojovat literaturou o ideály národní a lidské svobody i nebojácnost 

vystoupit s kritikou konzervativních složek české společnosti. Přestože museli májovci řešit 

nové úkoly myšlenkové i umělecké, neoddělovali se od minulé literatury žádnou propastí. 

Hledali v literární tradici autory, kteří by jim pomáhali je zvládat. Hlásili se zejména ke Karlu 

Hynku Máchovi. V Máchově básnickém díle vyciťovali intenzivně prožívaný rozpor mezi 

ideálem a skutečností a nalézali v něm palčivé otázky po smyslu lidského života. Mnohem 

více než souvislost s literární tradicí byly však v tvorbě mladých autorů patrné nové rysy.    

                                                
 
1 Srov. POHORSKÝ, Miloš (red.). Dějiny české literatury. III. díl, Literatura druhé poloviny devatenáctého 
století. 1. vydání. Praha: Československá akademie věd, 1961, s. 19 – 138. 
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Na počátku roku 1858 shromáždili z podnětu Jana Nerudy a Vítězslava Hálka své 

práce a vydali společně almanach Máj. Kromě obou iniciátorů přispěli do sborníku básněmi 

nebo prózou vrstevníci Adolf Hejduk, Rudolf Mayer, Karolina Světlá a její sestru Sofie 

Podlipská. Ze starších žijících spisovatelů se na Máji podílel Karel Jaromír Erben, Karel 

Sabina Josef Václav Frič a Božena Němcová. Redaktorem se stal Josef Barák. Almanach Máj 

podnítil výměnu názorů na orientaci literatury a přispěl k vyjasnění jejího společenského 

místa. V dalších letech (1859, 1860, 1862) vyšly ještě tři ročníky almanachu Máj za redakce 

Vítězslava Hálka.  

Program májovců vymezoval hlavně společné ideové cíle. Jeho východiskem byla 

snaha vyjádřit obecné ideály národní a lidské svobody. V jejich dílech se naplňuje 

demokratické pojetí poslání literatury. Chtěli především studovat a zobrazovat skutečnost, jak 

ji viděli kolem sebe, což znamená určitý odvrat od historismu. Pokoušeli se o věrný 

a pravdivý obraz soudobé společnosti. Jejich cílem bylo zachycovat život v jeho úplnosti. 

Mezi povinnosti spisovatele zahrnovali májovci pravidelnou práci pro noviny a veřejně 

prospěšnou činnost.  

Májovci hájili názor, že Čechy už nic nedělí od vyspělejší ostatní Evropy, že s ní 

naopak mají společné ideály a podobné problémy sociální, politické a civilizační. Snažili se 

tak povznést českou literaturu na vyšší úroveň. Projevovali zvýšený zájem o praktické stránky 

lidské činnosti. Hálek, Světlá i Neruda si kladli otázku po odpovědnosti individua za vlastní 

počínání vůči světu. Tuto odpovědnost ukládají svým literárním hrdinům a nabízejí tak 

čtenářům modely jednání. Dalšími principy umělecké tvorby májovců byla konfrontace ideálu 

a skutečnosti českého života té doby. Tvorba májovců přinesla do vývoje české literatury 

hluboké změny. V souladu s tímto celkovým posunem se změnil také vztah literatury 

k folklóru. Folklórní tvorba se stávala přítomným pozadím literatury umělé.2  

 

V rámci literatury vznikající od konce padesátých let nabývala stále větší důležitosti 

próza, v níž sílily realistické tendence. Měnila se podoba a význam hlavních prozaických 

druhů. Největší důležitost měly především kratší prozaické útvary, povídky a obrazy ze 

života, neboť lépe umožňovaly věrně vykreslit určité sociální prostředí a uvolňovaly 

ustrnulou fabulační a kompoziční výstavbu. Povídky se snáze mohly soustředit na kresbu 

postav, zachytit je v souvislosti s prostředím, v němž žijí, a výstižně je psychologicky 
                                                
 
2 Srov. POHORSKÝ, Miloš (red.). Dějiny české literatury. III. díl, Literatura druhé poloviny devatenáctého 
století. 1. vydání. Praha: Československá akademie věd, 1961, s. 19 – 138. 
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charakterizovat. Kratší povídkové útvary tak přispívaly k pochopení skutečných 

společenských zájmů a zživotňovaly prózu.  

Mladí spisovatelé zdůrazňovali ve svých povídkách zejména poznávací funkci, 

a omezovali proto roli syžetu, který býval nejčastěji rozvíjen na úkor umělecké pravdivosti. 

Usilovali o vyjádření soudobých společenských problémů zobrazením reálných postav. Velké 

důležitosti v povídce nabýval detail. Na úspěšném rozvoji povídky v šedesátých letech se 

podílel především Jan Neruda, Vítězslav Hálek a Karolina Světlá. Povídky těchto autorů měly 

společné rysy. Odsuzovaly každou nerovnost mezi lidmi a projevovaly odpor 

k maloměšťáctví.3 

 

Vývoj společenských novel a románů postupoval mnohem obtížněji. Forma kratších 

literárních útvarů však nevyhovovala potřebám postihnout složitější vztahy několika postav 

a řešit komplikovanější problémy. Skutečný velký román byl v naší literatuře postrádán. Od 

románové tvorby se očekávalo, že ukáže specifické rysy života různých společenských vrstev. 

V šedesátých letech se kladl na román především požadavek, aby znázornil co nejširší obraz 

společnosti a řešil závažné problémy společenského vývoje. Román se většinou pohyboval na 

hranici mezi idealismem a realismem.  

Prvním významným českým romanopiscem byl Karel Sabina. Základním tématem 

Sabinových románů byl zápas o pokrok proti daným poměrům. Novele a románu se věnoval 

též Gustav Pfleger Moravský, který usiloval o scelení kompozice svých románů. Ze skupiny 

májovců se věnovala próze románového typu pouze Karolina Světlá. „Z autorů májové 

generace tíhla Světlá nejvíc k objektivnímu romantismu. Zaměření na jedince, který hledá 

smysl svého bytí v činu pro druhé, ´uzpůsobovalo´ nadanou vypravěčku pro tvorbu velkého 

románu.“4 Světlá vynikala schopností věrohodně charakterizovat postavy a ukazovat jejich 

vnitřní boj citů. Přirozeně fabulovala své příběhy a reálně vykreslila obraz prostředí. Vznikaly 

tak umělecky vyrovnané a životné novely a romány.5 Svými ještědskými romány se tak Světlá 

stala tvůrkyní českého vesnického románu.6  

 
                                                
 
3 Srov. POHORSKÝ, Miloš (red.). Dějiny české literatury. III. díl, Literatura druhé poloviny devatenáctého 
století. 1. vydání. Praha: Československá akademie věd, 1961, s. 19 – 138. 
4 JANÁČKOVÁ, Jaroslava. Kříž s románem. In: Stoletou alejí: o české próze minulého věku. Praha: 
Československý spisovatel, 1985, s. 124. 
5 Srov. POHORSKÝ, Miloš (red.). Dějiny české literatury. III. díl, Literatura druhé poloviny devatenáctého 
století. 1. vydání. Praha: Československá akademie věd, 1961, s. 19 – 138. 
6 NERUDA, Jan. Český román vesnický a jeho tvůrkyně. Naše listy, roč. 1869, 27. ledna 1869.  
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1.2. Životní osudy Karoliny Světlé 
 

Výraznou uměleckou osobnost májové generace představuje Karolina Světlá. Tato 

autorka, vlastním jménem Johanna Rottová, se narodila 24. února 1830 v Poštovské ulici 

v Praze na Starém Městě. Pocházela se staropražské obchodnické rodiny, která se skládala jak 

z českých, tak německých předků.  

Prostředí, ve kterém trávila své dětství, nepatřilo mezi pražskou smetánku. Poštovská 

ulice byla tichým, klidným místem, kde život plynul pomalým tempem. Se svou o tři roky 

mladší sestrou Sofií (pozdější spisovatelkou Sofií Podlipskou) chodily na procházky po staré 

Praze a díky svému otci se seznámily se staropražskými příběhy. Navštěvovala německou 

školu. O své školní výchově a vzdělávání píše Světlá v memoárové práci Z literárního 

soukromí: „Vychování moje bylo německé, jako tehdáž vychování veškeré české mládeže 

vůbec. Literárnímu vzdělání dívek nevěnováno ni pozornosti ni péče. Plynný hovor 

francouzský, obratná hra na pianě, zběhlost v ozdobných pracích ručních bylo vše, co na 

dívku dobře vychovanou se žádalo.“7 Proti takové bezduché výchově se začala brzy bouřit, 

posilována v touze po samostatnosti v jednání i myšlení četbou pokrokových německých 

a francouzských autorů. Již v této době si Světlá uvědomovala rozdíly mezi vyšší a nižší 

vrstvou společnosti. Již v raném dětství se u Světlé vytvářejí zárodky pro její pozdější kritický 

pohled na společnost a její řád. V dětství měl na Karolinu Světlou největší vliv její otec, 

Eustach Rott. Ten ve spisovatelce nepřímo povzbuzoval vlastenecký cit tím, že ji vyprávěl 

o české minulosti. „Tak Johanka poznala jeviště všech zajímavých staropražských historií, 

zkazek a příběhů, které potom zbásnila ve svých pražských povídkách a románech.“8 Rodina 

v ní, i když nepřímo a hlavně nevědomky, neustále vzbuzovala cit pro literaturu a byla pro ni 

zdrojem mnohých námětů.  

České národní uvědomění v ní vzbudil domácí učitel hudby Petr Mužák, rodák ze 

Světlé pod Ještědem, za něhož se 7. 1. 1852 provdala. Petr Mužák obdivoval na Johaně 

hluboké vlastenecké cítění. „Národní moje mučenictví získalo mi v mém manželi ctitele velmi 

vřelého, nad jiné mi sympatického, a obapolný náš zápal vlastenecký stal se nejen páskou 

naše srdce k sobě poutající, nýbrž spojil naše osudy navždy.“9 

                                                
 
7 SVĚTLÁ, Karolina. Z literárního soukromí. In: Z literárního soukromí I: Vzpomínky. Paměti. Literární 
dokumenty. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959, s. 237. 
8 ŠPIČÁK, Josef. Karolina Světlá. Praha: Melantrich, 1980, s. 17. 
9 SVĚTLÁ, Karolina. Z literárního soukromí. In: Z literárního soukromí I: Vzpomínky. Paměti. Literární 
dokumenty. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959, s. 239. 
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Petr Mužák přivedl do rodiny Rottových spoustu osobností z české společnosti, 

například Karla a Dušana Lamblovy, Josefa Frantu Šumavského. Seznámil ji s Honorátou 

Zapovou a s jejím kroužkem, s rodinou Ing. Hanuše, bývalého univerzitního profesora, a 

v roce 1849 i s Boženou Němcovou, v té době již několik let literárně činnou autorkou. 

Němcová se stala přítelkyní, ale hlavně velkým zdrojem inspirací pro Karolínu Světlou. 

Přivedla ji k nadšenému boji za lidská práva žen. „Veliká důvěrnost zavládla mezi Boženou 

Němcovou a Johankou i  Žofií Rottovými; Němcová chodívala k nim téměř každou neděli 

i s rodinou, ony navzájem ji navštěvovaly v sobotní odpoledne.“10 S Němcovou hovořila 

i otázkách vztahujících se k české literatuře. Píše o tom ve vzpomínkách Z literárního 

soukromí: „I vyčítala jsem konečně Němcové s velikým sice pohnutím, avšak zpříma a bez 

ostychu, že v pracích spisovatelů, již látky vesnické si obrali, ihned jsem pohřešovala, 

poznávajíc literaturu českou, onen živel, a že jest mi naprosto nepochopitelno, proč právě tuto 

tepnu, nejdůležitější to v celém ústrojí našeho národního života, z níž se přec vyprýštil 

veškerý mohutný proud našich dějin, jako by schválně podvazovali, nevšímajíce si jí, tváříce 

se, jako by jí ani nebylo. I tázala jsem se Němcové, myslí-li si, že by byl rok 48. možným 

býval, kdyby nebylo v lidu našem jiného, než co nám tlumočníci jeho ze života a smýšlení 

jeho objevují a podávají.“11 

Kromě Boženy Němcové na ni zapůsobila také francouzská spisovatelka George 

Sandová, které v své literární tvorbě spojovala ideální představy o životě s reálným 

vykreslením lidské psychiky. Světlou ovlivnila i četba německých klasiků a romantiků, ale 

i revoluční literatura.  

Po smrti svého jediného dítěte, dcery Boženy, propadla hluboké depresi. Doktor 

Podlipský, jenž byl snoubencem sestry Sofie, jí jako léčbu doporučil duševní činnost. Na jeho 

popud sepsala novelu ve francouzském jazyce, která byla po následném překladu otištěna pod 

názvem Dvojí probuzení v prvním ročníku almanachu Máj v roce 1858. Touto prací tak 

vstoupila do českého literárního světa. Podepsala ji již pod pseudonymem, který využívala 

i pro veškerou další literární tvorbu. Sama jeho vznik komentuje slovy: „Zaslala jsem mu jej 

(román) skutečně pod jménem cizím, vypůjčivši si Světlou od rodiště svého manžela 

                                                
 
10 NOVÁKOVÁ, Teréza. Karolina Světlá, její život a její spisy. Praha: nákladem Spolku pro vydávání laciných 
knih českých, 1890, s. 32. 
11 SVĚTLÁ, Karolina. Z literárního soukromí. In: Z literárního soukromí I: Vzpomínky. Paměti. Literární 
dokumenty. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959, s. 243. 
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a nazvavši se Karolina podle neteře, již velice jsem milovala za příčinou, že byla s mou 

dceruškou v jednom měsíci narozena.“12 

Roku 1853 Světlá poprvé navštívila ještědský kraj, který nadále každoročně po dobu 

pětatřiceti let navštěvovala. Autorčinou inspirací Podještědím pro svá literární díla se budeme 

podrobněji zabývat v další podkapitole.  

Náplní života Karoliny Světlé se vedle literární tvorby stala též kulturně organizační 

činnost. Byla členkou Spolku svaté Ludmily, jehož dobročinné myšlenky ji však zcela 

nenaplňovaly. Díky snaze Vojtěcha Náprstka vznikl v roce 1865 Americký spolek dám. 

Členkami tohoto spolku byly ženy toužící po dalším vzdělání. Světlá se stejně jako její sestra 

stala jeho součástí. 

Od r. 1871 spolupracovala v Ženském výrobním spolku, jehož byla předsedkyní. Snažila se 

o rovnoprávnost ženy a bojovala za svobodné rozhodování ženy o svém vlastním osudu. 

Podporovala vzdělávání dívek. V ženském emancipačním hnutí projevovala značnou aktivitu. 

Svědčí o tom i to, že roku 1886 byla v rámci Ženského výrobního spolku zřízena dívčí škola, 

učiliště Vesna v Brně. 

V roce 1874 se zdravotní stav Karoliny Světlé počal zhoršovat. Její spisovatelská 

činnost byla narušena oční chorobou. Po částečném zlepšení zraku začala Světlá roku 1877 

opět psát, ale povídka Přišla do rozumu byla posledním dílem, které napsala vlastní rukou. 

Své poslední práce byla donucena diktovat své neteři Anežce Slukové. „Karolina Světlá se 

nedožila svých sedmdesátin, připadajících právě do posledního roku století, do roku 1900. Po 

značném fyzickém utrpení zemřela tiše, klidně – v spánku – ve svém bytě v Praze na Karlově 

náměstí v domě u Kamenného stolu dne 7. září 1899.“13 
 

 

1.3. Literární tvorba Karoliny Světlé 

 
Literární dílo Karoliny Světlé je velice rozsáhlé a různorodé. Povídky a romány jsou 

zasazeny do dvou zcela odlišných prostředí, pražské měšťanské společnosti a ještědského 

venkova. Jelikož je pro moji práci stěžejní ještědská próza, budu se jí zabývat podrobněji než 

pražskou tvorbou. 

                                                
 
12 SVĚTLÁ, Karolina. Z literárního soukromí. In: Z literárního soukromí I: Vzpomínky. Paměti. Literární 
dokumenty. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959,  s. 250. 
13 ŠPIČÁK, Josef. Karolina Světlá. Praha: Melantrich, 1980, s. 125. 
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První látkovou oblastí její tvorby se stalo zobrazení vyšších společenských kruhů. 

Tuto část jejího díla tvoří menší romány zaměřující se na život měšťanských rodin a salónní 

novely. V  dílech je význačná role kritiky a sarkasmu při líčení povah a přízemních zájmů 

hrdinů. Je znatelné, že prostředí, jež Světlá popisuje, jí bylo cizí a nepřátelské.  

Svět, který vykreslila ve staropražských povídkách a románech, jí byl podstatně bližší, 

jelikož některé příběhy znala již z otcova vyprávění. Zobrazila v nich náklonnost 

k osvícenství, dramatické rozchody výjimečných dívek a žen s povýšeneckým světem 

bohatých německých domů a jejich sympatie k češství. Časově spadají do doby od sklonku 

18. století po rok 1848. Romány se vyznačují vzruchem a napětím. V povídkách obšírně 

charakterizovala postavy a pražské prostředí. Povídky prokreslují napětí mezi mravy rodičů 

a jejich dětmi, které prahnou po volnosti a sebeurčení. 

V roce 1861 se Světlá pokusila o společenský román. Zde chtěla zachytit určitý úsek 

české historie, jenž by ale zároveň odpovídal na některé závažné problémy současnosti. Tímto 

románem byla První Češka. V První Češce proti sobě poprvé postavila zkažené měšťanstvo 

a prostý český lid.  

Za nejvýznamnější část tvorby Karoliny Světlé je považována ještědská próza. V této 

tvorbě sledovala především dva záměry. Snažila se podat nezkreslenou charakteristiku 

tamního lidu a zároveň řešit důležité etické problémy. „Hledání mravního jádra lidu tvoří 

základ ještědské prózy K. Světlé.“14 

Světlá navštívila Podještědí poprvé v roce 1853 a vracela se sem každoročně až do 

roku 1887, kdy se s Ještědem rozloučila naposledy. „Zpočátku byla Světlá v Podještědí jen 

mocně okouzlena tamější tehdy ještě nedotčenou horskou přírodou, která jí, dítěti města, 

připadala po všech stránkách velkolepá.“15 Poté však začala vnímat i více než krásy přírody – 

život lidu. Brzy si díky svému prostému a upřímnému chování získala důvěru svých 

venkovských přátel. „Navštívivši hory, neměla jsem, jak již dříve praveno, tušení, že psáti 

budu, ale vřelým jsem byla proniknuta přáním podívati se národu svému až na dno duše. 

Bylať jsem ihned přesvědčena, že toho jinak nedocílím, než splynu-li s ním vjedno.“16 Pravý 

a skutečný základ národa spatřila právě v českém venkovském lidu. Stále více si uvědomuje 

                                                
 
14 POHORSKÝ, Miloš (red.). Dějiny české literatury. III. díl, Literatura druhé poloviny devatenáctého století. 1. 
vydání. Praha: Československá akademie věd, 1961, s. 128. 
15 ŠPIČÁK, Josef. Karolina Světlá. Praha: Melantrich, 1980, s. 35. 
16 SVĚTLÁ, Karolina. Z literárního soukromí. In: Z literárního soukromí I: Vzpomínky. Paměti. Literární 
dokumenty. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959, s. 305. 
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hlubokou propast mezi pokryteckou společností ve městě a mravně založeným a vnímavým 

venkovským lidem. 

Podještědský lid žil ještě v té době svými starodávnými tradicemi, proto se také 

v ještědské próze Světlé objevuje velké množství pořekadel, přísloví, zvyků a obyčejů 

a pranostik. „Bedlivým pozorováním venkovského života dospívá i k přesvědčení, že právě ti 

nejprostší a nejchudší lidé v tehdejším sociálním rozvrstvení vesnice jsou i nejupřímnější 

a pozornosti nejhodnější.“17 Staví do protikladu naduté sedláky a chudé pracující chalupníky. 

Skutečné příběhy, které se na venkově odehrály, jí pak sloužily jako východisko pro příběhy 

literární. Svá díla též zasazovala do reálného prostředí. Předlohou pro povídky a romány se 

tak staly konkrétní vesnice a stavby.  

Ještědské prostředí inspirovalo spisovatelku i po stránce jazykové. Studovala zde 

rčení, úsloví, zkazky a pověsti. Tyto zdroje pak využila ve svých dílech. Když si stěžovala 

Hálkovi na svoji nedostatečnou jazykovou vybavenost, odpověděl jí: „Ze všech našich 

mluvnic dohromady nenaučíte se za rok tolik, co vyzískáte za jediný měsíc, budete-li pozorně 

a s uvědoměním naslouchati, kterak ve vašem Ještědě mluví lid, což, doufám, beztoho již 

činíte.“18  

Důležitou roli hraje v jejích prózách také příroda. Střídají se básnické popisy a líčení 

krajiny s druhou tváří přírody, což jsou například živelné pohromy. Spisovatelčiny názory na 

přírodu se měnily a kolísaly, až nakonec dospěla k averzi vůči přírodě. Objevuje se tak revolta 

proti nezměnitelným zákonům přírody a neustálý boj lidí s ní. V románech je proti sobě 

postavena příroda a člověk. Popisy přírody emočně podporují danou situaci nebo jsou to 

záměrně protikladně stavěné obrazy krásné přírody, ale lhostejné k lidským osudům 

a nezúčastněné lidskému trápení. 

Snažila se podat charakteristiku venkovského lidu a zobrazit nezkreslenou tvář 

vesnického světa.19 V lidových charakterech ještědského lidu spatřovala ztělesnění svého 

etického ideálu. Středem autorčiny pozornosti ve čtyřech objemných románech (Vesnický 

                                                
 
17 ŠPIČÁK, Josef. Karolina Světlá. Praha: Melantrich, 1980, s. 37. 
18 SVĚTLÁ, Karolina. Z literárního soukromí. In: Z literárního soukromí I: Vzpomínky. Paměti. Literární 
dokumenty. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959, s. 255. 
19 Již za života Karoliny Světlé se objevovaly na tuto problematiku protichůdné názory. Leader Čech se ve své 
studii zabýval otázkou pravdivého zobrazení ještědských charakterů v autorčině díle. Dochází k závěru, že 
postavy v prózách idealizovala, i když se proti této výčitce sama bránila. Postavy nejsou smyšlené, ale jejich 
povahy jsou zesílené, aby tak byl zvýšen jejich účinek na čtenáře. „I kreslí pak lidu, jakými by měli býti, ne 
jakými by mohli býti a méně ještě než jakými jsou. (…) …i tu jako v celé činnosti své podléhá romantickému 
názoru o idealisování, čímž nejpatrněji od moderního realismu se liší.“  (ČECH, Leander. Karolina Světlá: 
Kritická studie. Brno: Hlídka literární, 1891, s. 82 – 83). 
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román, Kříž u potoka, Frantina a Nemodlenec) se staly výjimečné mravní osobnosti, které 

silou své lásky a obětavosti bojují proti zlu, sobectví, touze po majetku, nelidskému 

vykořisťování panstvem a duchovní zaostalosti. Postavy, především ženy, prožívají vnitřní 

zápas mezi milostným citem a mravní povinností. Této konflikt končí zpravidla popřením 

osobního citu a vítězstvím obecného zájmu. Stavba románů je založena na principu kontrastů. 

V ještědských povídkách je velkou dávkou uplatněna autorčina schopnost pozorování 

a vcítění se. Jejich základem je většinou charakteristika postavy a důraz na význačný detail. 

V povídkách z počátku šedesátých let vykresluje Světlá obraz ženy, jež je mravně a citově 

ušlechtilá. Tato žena dokáže přinést oběť pro muže, kterého miluje. Vzniklo tak několik 

povídek, z nichž práce O krejčíkově Anežce, Skalák a Lamač a jeho dcera20 již předpovídají 

tematický základ budoucích ještědských románů. „O stupeň výše pokročila paní Světlá ve své 

nejblíže příští kresbě Skalák. Skalák dává nám již tušiti, k jakému řešení společenských 

a mravních otázek dospěje spisovatelka ve svých románech, Ještěd za jeviště majících. Skalák 

jest červánkem Vesnického románu, Kříže u potoka, Frantiny, Nemodlence.“21  Tato povídka 

uzavírá rané období ještědských povídek. Využívá motiv zobrazení ušlechtilého člověka 

a jeho lidství. Povídka Lamač a jeho dcera je zlomová tím, že zde spisovatelka poprvé 

detailně vykresluje portrét postavy, konkrétně lamače. Tato snaha o postihnutí psychologie 

a jednání postav je dalším stupněm ve vývoji spisovatelky, který vrcholí v ještědských 

románech.  

Další etapou povídek jsou práce, které spisovatelka zaměřuje především k prokreslení 

charakteru postavy. Shrnula je do knihy Kresby z Ještědí (1880). „I jsou její drobnější práce 

z Ještěda v jádře povahokresbami, v nichž propracovaná studie charakteru znamená takřka 

vše, dějová zápletka pak skoro nic;…“22 Povídky obsahují stylové rysy žánrové 

drobnokresby. Karolína Světlá zde zdůraznila citovou hloubku prostého venkovského 

člověka, jež předvedla v rázovitých, humorných i tragických postavách. 

„Ještěd byl Karolině Světlé vpravdě učitelem. Pro její literární tvorbu měl však ještě 

další základní význam: z jeho podnětu Světlá pak přistupovala jinak i k svým ostatním, 

tematicky mimoještědským pracím. Ještědský lid ji totiž naučil hledat a vidět i v oné staré 

                                                
 
20 Název „Lamač a jeho dcera“ byl použit pouze v prvním vydání povídky v časopise Zlatá Praha v roce 1864. 
Od druhého vydání (Praha: J. Otto, 1872) vycházela již pod názvem „Lamač a jeho dítě“. 
21 NOVÁKOVÁ, Teréza. Karolina Světlá, její život a její spisy. Praha: nákladem Spolku pro vydávání laciných 
knih českých, 1890, s. 93. 
22 NOVÁK, Arne. Zvony domova; Myšlenky a spisovatelé. Praha – Brno: Novina, 1940, s. 316. 
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Praze, kterou si pamatovala ze svého mládí, jiný svět, než jaký ji kdysi obklopoval – svět 

prostého lidu.“ 23 Na měšťanskou společnost pak pohlížela ještě kritičtěji než předtím. 

Od 80. let převládla v autorčině tvorbě próza tendenční, která především idealizuje 

příkladné postavy (Miláček lidu svého, Ten národ). Literární tvorbu Světlé doplňují práce 

memoárové. V těchto dílech (Upomínky, Z literárního soukromí, Několik archů z rodinné 

kroniky24) autorka otevírá historii rodu Rottových, popisuje své dětství a dospívání 

a vykresluje prostředí Prahy, jež znala z otcova vyprávění.¨ 

 

 

1.4. Dětský svět Karoliny Světlé 
 

Cennými zdroji, které nám mohou pomoci odhalit rodinné prostředí, ve kterém 

Karolina Světlá vyrůstala, jsou její literární práce Upomínky a Z literárního soukromí. Světlá 

v těchto knihách vzpomíná nejen na dobu svého dětství a mládí, ale přibližuje nám i své 

myšlenkové dozrávání. Nahlédnutí do dětských let spisovatelky nám může pomoci si utvořit 

představu o životě dítěte v 19. století očima ženy. Světlá zde prostřednictvím vlastních 

vzpomínek ukazuje dobové poměry ve společnosti a postoje k dítěti, především pak k dívce. 

Na svém vlastním dětství tak přestavuje problematiku všech dětí, které vyrůstaly v pražském 

prostředí v první polovině 19. století. 

Materiál pro tuto kapitolu nám poskytla především memoárová kniha Karoliny Světlé 

Upomínky. Zážitky a důležité momenty z dětství mohly ovlivnit Karolinu Světlou v pozdější 

literární tvorbě. Nelze však uvažovat o Upomínkách jako o autentickém zdroji, kde je 

pravdivě zachyceno dětství Světlé, jelikož vzpomínky nejsou nikdy zcela objektivním 

pramenem. Je nutné si uvědomit, že při psaní Upomínek využila spisovatelka jistou dávku 

autorské stylizace a pravděpodobně do textu některé skutečnosti upravila. Světlá psala 

Upomínky s předem daným úmyslem, jelikož v úvodu píše, že považuje za nutnost každého 

člověka, aby zaznamenal své vzpomínky. Svou pozornost jsme zaměřili především na 

okamžiky a události, které mohly být podnětem pro budoucí literární tvorbu spisovatelky.  

                                                
 
23 ŠPIČÁK, Josef. Karolina Světlá. Praha: Melantrich, 1980, s. 38. 
24 Několik archů z rodinné kroniky a Ještě několik archů z rodinné kroniky nejsou typická memoárová díla, ale 
spíše vzpomínkové črty beletristického charakteru. ( ŠPIČÁK, Josef. Ediční poznámky a vysvětlivky. In: 
SVĚTLÁ, Karolina. Z literárního soukromí I: Vzpomínky. Paměti. Literární dokumenty. Praha: Státní 
nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959, s. 529.) 
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Do této publikace vložila Karolina Světlá národnostní a vlastenecký pohled na dobové 

společenské problémy a jevy. Své vzpomínky pak prokládala vlastními názory a postoji 

k jednotlivým nedostatkům společnosti a jejího řádu. V Upomínkách často poukazuje na 

stejné útrapy a starosti dětí v jejím věku. Snaží se tak ukázat, že tyto memoáry nepopisují 

pouze její dětský svět. Podávají souhrnný obraz o postavení dítěte v pražském prostředí té 

doby. 

Tato kapitola není stěžejní částí naší práce, proto je pro tuto tematiku vyhrazen pouze 

krátký úsek z celkového obsahu. Jelikož ústředním tématem práce je dětství v románech 

Karoliny Světlé, dotváří kapitola, zaměřená na vlastní dětství autorky, tematický rámec této 

problematiky. 

 

Johanna Rottová vyrůstala se svou sestrou v Poštovské ulici v domě, který obývaly 

společně s prarodiči z matčiny strany. Dětský svět Johanny byl plný klidu a lásky. Výchova 

Johanny byla především německá. Důležitou roli v Johannině výchově zastával její otec 

Eustach Rott, který se svým dcerám velice věnoval, což nebylo v pražských rodinách příliš 

časté. „Ale nejen v duševním, i v každém jiném ohledu byly dívky ty, pocházející téměř 

všecky z tak zvaných dobrých domů, nadmíru pozadu. Nikdež se snad rodinné vychování 

v takové nezanedbávalo míře, a to právě v zámožnějších domech, jako tehdáž v Praze. Děti 

jsouce doma na svůj pokoj a na dozor služek odkázány, neslyšely po celý den ni poučného 

slova, ni rozumného napomenutí. Jen velmi zřídka žili rodiče v neustálém s dětmi styku jako 

rodiče naši s námi“25 

Otec vodil své dcery na procházky po Praze a vyprávěl jim historii jednotlivých 

pražských míst. „Jest zajisté málo po Praze koutů a koutečků, slepých uliček, průchodů atd., 

kdež bychom se nebyly s otcem octly, a všude jsme slyšely od něho buď kousek románu, neb 

veselohry, neb tragédie, vzácným mistrovstvím vypravované.“26 Odtud později čerpala Světlá 

témata po svoje staropražské romány. 

Eustach Rott je seznamoval se životem a postavením jednotlivých vrstev společnosti a vštípil 

jim úctu i k těm nejchudším lidem a základy slušného chování. „Otec taktéž si žádal, 

abychom všude, kdež vidíme na ulici toho potřebu, bez ostychu přiložily ruky pomocné, 

                                                
 
25 SVĚTLÁ, Karolina. Upomínky. In: Z literárního soukromí I: Vzpomínky. Paměti. Literární dokumenty. Praha: 
Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959, s. 195. 
26 Tamtéž, s. 151. 
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a sám činíval totéž. Nikdy a nikde za práci se styděti bylo jedno z nejoblíbenějších jeho 

hesel.“27 Od otce slyšeli vyprávět i o Bernardu Bolzanovi.  

Karolina Světlá navštěvovala německou soukromou školu, což byl pro ni první zásah 

osudu do idyly jejího dětství. „Ano, byla jsem odsouzena chodit do školy, neb to, co jest 

největším pro mládež dobrodiním na celé ostatní zeměkouli, vychování a vzdělání, značilo 

pro české dítě tehdáž cosi hrozného: odcizení se všemu tomu, co mu bylo dosud drahé, milé, 

posvátné, přetvoření se v bytost nevděčnou, pohrdající zemí, z níž se zrodila, kteráž rodiče její 

živila, zapírající jazyk, v němž mysleti se naučila,…“28 

Ve škole se vyučovalo především francouzskému jazyku, hře na klavír, ručním pracím 

a společenskému chování. Literární vyučování bylo odbýváno. Učitelky neuměly ani slovo 

česky a českém jazyku se při každé příležitosti vysmívaly. Většina žaček ve škole byla již 

téměř úplně poněmčena. Už zde projevuje Světlá odpor proti německé škole pro české dítě. 

Rodiče se stavěli na stranu bezcitných učitelek a tím se postupně utvořila mezi ní a rodiči 

nepřeklenutelná propast. „Vše, ale vše mi připadalo teď jiné, nepovědomé, cizí, hlavně ale 

rodiče. Znenáhla mne přestalo vše těšit, jak také jinak, když jsem se ani již pod otcovskou 

střechou doma necítila!“29  

Školní výchovou se stal z veselého děvčátka tvor plachý, jehož tato doba poznamenala 

na celý život. Právě zde spatřujeme počátky nervové choroby, která Světlou soužila 

v dospělosti. „V oné chorobě několik let trvající vidívala jsem se množstvíkrát za den ve dvou 

osobách, konala jsem celé hodiny vše ve dvou osobách, ba zdálo se mi, že i myslím dvěma 

mozky.“30 Otřesnými zážitky v německém ústavu utrpěla nervová soustava Johanny první 

zásah a již od dětství se u ní projevují častá bolení hlavy a nervová podrážděnost.  

Nejmilejší Johančinou zábavou se stala četba, což se nesetkalo s kladnými ohlasy 

rodiny. „Neslyšela jsem brzo jiného než výčitky a stížnosti, jak neslušně si počínám, dychtíc 

po knihách, nemajíc pro jiného smyslu, a snad jsem toho také v jistém ohledu zasluhovala, 

neb jakmile jsem knihu zočila, již musela býti mou.“31 Jediná osoba, která Johance rozuměla, 

byla její sestra Sofie. Právě v této době vzniká mezi oběma sestrami silné citové pouto, které 

trvá po celý život. 

                                                
 
27 SVĚTLÁ, Karolina. Upomínky. In: Z literárního soukromí I: Vzpomínky. Paměti. Literární dokumenty. Praha: 
Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959, s. 157. 
28 Tamtéž, s. 167. 
29 Tamtéž, s. 187. 
30 Tamtéž, s. 189. 
31 Tamtéž, s. 197. 
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Ve zmatku složitých česko-německých poměrů se cítila osamocená. Cítila se být 

Češkou, ale  neměla české vychování a vzdělání a díky stálému vštěpování německého jazyka 

nemluvila česky. Vše se jí zdálo cizí a ztrácela pevnou půdu pod nohama. Celé dny pak 

přemýšlela o tom, že vlastně nikam nenáleží a nemá vlastního národa. „Plodem zoufalých 

chvílí, zde a v tajných koutcích otcovského domu přetrpěných, byla pak úvaha o smutném 

stavu českého národa – která dostala se do ruky – učiteli, tak plamenně Johančino ,češství' 

nenavádějícímu! Nový boj, nová bouře, nový zármutek učitelem postrašené rodiny, která 

chránila se nyní dotknouti se jen slovem nitek, jež dívčinka z vypravování otcova kdysi 

pochytila a jimiž se jediné k lidu svému připoutala.“32 Otec Johance tyto první literární 

pokusy okamžitě zakázal. Netrvalo však dlouho a  přes otcův zákaz psala dále. „Jest mi jen 

zakázáno psát to, co si myslím a cítím, rozumovat o tom, co vidím, podati to však v jiné 

formě než ve formě úvahy otec nikterakž mi nezapověděl, nemám například zapovězeno 

nepsat novelu, báseň neb pohádky.“33 Začala psát almanach, který obsahoval veškeré její 

dětské fantazie. Sešit s literárními výtvory padl nedopatřením opět do rukou učitele. Ten 

přišel tentokráte za rodiči osobně, aby jim vysvětlil, čeho se dopátral. „Stopuji na starší vaší 

dceři již po delší dobu rozhodný talent spisovatelský. Kdyby byla dcera vaše hochem, tož 

bych já první k ní vám gratuloval i sám na vás naléhal, abyste žádných nešetřili prostředků, by 

nadání její k zdárnému dospělo rozvoji; ale u dívky mají se věci jinak, právě naopak, tu se 

musí podobné náklonnosti dusit, všemožně obmezovat, jinak nedostojí později nikdy patřičně 

úkolu svému a nikdy v něm nedozná pravého štěstí, pravé spokojenosti.“34 Za odstrašující 

vzor jí byla dána francouzská spisovatelka George Sandová, jež vybočila z dráhy předurčené 

ženám.  

Johanka byla tedy z ústavu vzata a doma se vyučovala pouze francouzštině a hře na 

klavír. Veškerý přístup k literatuře a knihám jí byl odepřen. „Bez knih nebyl pro mne žádný 

život, žádná v něm radost, ba žádný svět, staly se mi knihy potřebou jako voda, jako vzduch 

a světlo,…“35 V této době se objevují první kritické pohledy Johanky na společnost a její řád. 

Nechtěla se nechat spoutat měšťanským prostředím. Přemítala o vadách, poklescích 

a nespravedlivostech světa a také o tom, jak by se nechaly upravit tak, aby vyhovovaly všem 

lidem.  

                                                
 
32 NOVÁKOVÁ, Teréza. Karolina Světlá, její život a její spisy. Praha: nákladem Spolku pro vydávání laciných 
knih českých, 1890, s. 18. 
33 SVĚTLÁ, Karolina. Upomínky. In: Z literárního soukromí I: Vzpomínky. Paměti. Literární dokumenty. Praha: 
Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959, s. 216. 
34 Tamtéž, s. 219. 
35 Tamtéž, s. 229. 
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Po smrti dědečka, rodilého Němce, splnil otec dávno vyřčený slib, že se budou jeho 

dcery učit českému jazyku. Světlá tak poznala první českou knihu, kterou ji darovala sestra 

Sofie. Byly to básně Boleslava Jablonského. Když začal v roce 1847 dům Rottových 

navštěvovat ještědský rodák Petr Mužák, dostala se k rukám Johany celá řada děl předních 

českých spisovatelů.  

Kvůli dalšímu literárnímu pokusu, tentokráte česky psanému deníku, se na Johanku 

sesypaly další výčitky z otcovy strany. Musela se zapřísáhnout, že s psaním s konečnou 

platností navždy skoncuje. „Deset let úplné nečinnosti duševní, toť byla moje příprava na 

dráhu literární, a nikdy, tož mohu ctí svou pečetiti, nebyla bych se osmělila ji nastoupiti, neb 

příliš hluboká byla moje úcta k umění a příliš rozhodná moje nechuť proti každému 

diletantismu, kdybych se nebyla na ni dostala zcela bez přičinění svého, zvláštní jakousi 

shodou poměrů a náhod, pravým to fatalismem.“36 

V závěrečném odstavci Upomínek Světlá hodnotí dobu svého dětství slovy: 

„V takových zmatcích citů více méně jasných a určitých a rozjímání více méně důsledného, 

spravedlivého a oprávněného překročila jsem práh prvního mládí, jarého svého věku, takový 

byl první záblesk zlatého máje mého života.“37 

 

 

 

2. Dětství a rodina v 19. století 
 

V této části práce se zaměříme na podobu rodiny v českém prostředí 19. století, 

především pak na postoje rodiny ve vztahu k dítěti. Abychom se mohli blíže zabývat motivem 

dětství v ještědských románech Karoliny Světlé, musíme nejprve vykreslit reálný obraz dítěte 

a rodiny v 19. století. Objasnění a popsání role dítěte je tedy důležité pro příští část práce, kde 

se budeme věnovat dětství na konkrétních příkladech z próz Karoliny Světlé.  

Problematiku dětství 19. století jsme rozdělili do pěti tematických okruhů, které se 

nám jeví jako pro naší práci nejvýznamnější a s nimiž se nejčastěji setkáváme v ještědských 

románech Karoliny Světlé.   

                                                
 
36 SVĚTLÁ, Karolina. Z literárního soukromí. In: Z literárního soukromí I: Vzpomínky. Paměti. Literární 
dokumenty. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959, s. 240. 
37 SVĚTLÁ, Karolina. Upomínky. In: Z literárního soukromí I: Vzpomínky. Paměti. Literární dokumenty. Praha: 
Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959, s. 235. 
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2.1. Dítě v rodině 
 

Dětství v 19. století se vyznačovalo mnohými rozdílnostmi od dnešní doby, přičemž 

„základní odlišnost byla dána dvěma okolnostmi: počtem dětí v rodině a krátkou dobou, jež 

byla dětství vyhrazena“38. Za skutečné dětství se považoval pouze raný dětský věk, což bylo 

období do 7 let života. Později však Riegrův Naučný slovník prodlužuje dobu dětství do 14. 

roku života u dívek a do 16. roku života u chlapců. 

John Locke ve svém spise Několik myšlenek o výchově roku 1693 shrnul po staletí 

platnou skutečnost, že „rodina byla pro drtivou většinu dětí jedinou institucí, v níž probíhala 

jejich socializace, vzdělání, příprava na život. Rodina vštípila dítěti disciplínu a připravila je 

na život, současně mu vtiskla obecně uznávané standardy – distinktivní znaky pro tu či onu 

sociální vrstvu, které mu umožňovaly a usnadňovaly prosazení v prostředí, kam patřilo.“39 

Tyto myšlenky přetrvávaly v povědomí společnosti i v 19. století.  

Citová funkce rodiny byla dlouhou dobu v pozadí. Emoce byly v rodinném životě 

takřka bezvýznamné a city se nedávaly příliš najevo. „Citové pouto mezi členy rodiny nebylo 

ostatně pro fungování rodiny nezbytné.“40 Mazlení s dětmi nebylo obvyklé a pokud k němu 

došlo, tak většinou pouze za odměnu. Ve venkovském prostředí byly citové projevy vůči 

dětem spíše vzácností. Dětem se dávala rodičovská láska najevo vyprávěním pohádek 

a zpíváním. Cílem takové výchovy byla snaha, aby dítě bylo schopné odolávat okolnímu, ne 

vždy příznivému prostředí. Propagovány byly tvrdé výchovné praktiky. Rozmazlování 

a hýčkání dítěte bylo považováno za nesprávné výchovné postupy. Citová výchova byla 

odsunuta do pozadí a city nebylo zvykem zviditelňovat.  

V první polovině 19. století se vlivem industrializace a urbanizace změnil život lidí 

tím, že se od sebe oddělily sféra veřejná a sféra privátní. Žena se stala součástí sféry privátní 

a podléhala mužské dominanci. Začalo se prosazovat heslo „Rodina je základ státu“41. Smysl 

pro rodinu začal nabývat své důležitosti. „Model milující, obětavé, laskavé a všeodpouštějící 

matky, bytosti, jejímž posláním, ba (jedinou) potřebou je pečovat, bdít a trpět, vydržel 

hluboko do 20. století, odrazil se v poezii, próze a dramatu, legislativě i ve výtvarném umění. 

                                                
 
38 LENDEROVÁ, M.; RÝDL, K. Radostné dětství?: dítě v Čechách devatenáctého století. Litomyšl: Paseka, 
2006, s. 134. 
39 Tamtéž, s. 140. 
40 Tamtéž, s. 147. 
41 Tamtéž, s. 151. 
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Nic na tom nemění skutečnost, že v praxi se uplatnil jen v míře poměrně omezené.“42 Ženy 

pečovaly o své potomky a chránily je v té fázi dětství, kdy byli nejzranitelnější. S tím 

souvisela především častá dětská úmrtnost, jež se nejvíce dotýkala právě matek. Dospělého 

věku se dožily průměrně čtyři až pět dětí. Nejvíce dětí umíralo v prvních dnech života. 

Příčinami byly především dětské nemoci, rozličné epidemie i neuvědomělá péče o kojence. 

Ve vyšších a středních vrstvách společnosti se dítěti v prvních letech jeho života 

věnovala kojná nebo chůva, což omezovalo vztah dítěte k matce. V dolních vrstvách byla 

výchova dítěte v kompetenci prarodičů či starších sourozenců.  

Otcové se příliš o svět dětí nezajímali. „Nebyl to svět mužských zálib, nicméně už od 

středověku existovaly výjimky. Autoři, kteří nezpochybňují lásku mateřskou, přiznávají 

něžný vztah k dítěti i otcům. Někdy se zájem o dítě projevil u budoucího otce už v průběhu 

těhotenství. I milující otec však býval většinu času mimo domov, a tak základy dobrých 

mravů vštěpovaly dětem kojné, chůvy – ,Kindsfrau‘, jak se říkalo v lepších pražských 

rodinách – vychovatelky či matky.“43  

Otce vzdalovaly od svých dětí především pracovní povinnosti, které mu zabraňovaly 

s nimi bližší kontakt. Muži neměli na děti čas a dětským prostředím se nezabývali. Otci musel 

být dopřán klid a odpočinek. „Jistou hráz vytvářel až náboženský respekt k otci, odmalička 

dítěti vštěpovaný, případně otcovská strohost, někdy hraničící dokonce s hrubostí.“44  

Děti byly vedeny k úctě k otci, jenž byl označován jako vládce domu. Otec vzbuzoval strach 

a respekt u dětí různých společenských vrstev. „Otec rozhodoval o všem, zastupoval rodinu 

navenek, doma vládl přísně, snad i krutě.“45 Tělesné tresty byly nejčastěji kompetencí otce. 

Ten je vykonával ve snaze zabránit budoucím mravním pokleskům dítěte. Fyzické trestání 

nebylo nic neobvyklého, přesto se však v průběhu 19. století začíná ve vyšších společenských 

vrstvách objevovat nesouhlas s tělesným násilím. Dalším výchovným prostředkem bylo 

strašení dětí nadpřirozenými jevy a bytostmi.  

Otcové toužebně očekávali narození syna. Těšili se na mužského potomka, který by 

zdědil erb, rodinný podnik či otcovo jméno. „Narození dcery provázelo zpravidla zklamání. 

Staré civilizace je dokonce řešily drasticky, zabitím dítěte ženského pohlaví. I středověká 

infanticida se týkala především novorozenců ženského pohlaví. Dívky byly také mnohem 
                                                
 
42 LENDEROVÁ, M.; RÝDL, K. Radostné dětství?: dítě v Čechách devatenáctého století. Litomyšl: Paseka, 
2006, s. 152. 
43 LENDEROVÁ, Milena. K hříchu i k modlitbě: Žena v minulém století. Praha: Mladá fronta, 1999, s. 14. 
44 LENDEROVÁ, M.; RÝDL, K. Radostné dětství?: dítě v Čechách devatenáctého století. Litomyšl: Paseka, 
2006, s. 153. 
45 LENDEROVÁ, Milena. K hříchu i k modlitbě: Žena v minulém století. Praha: Mladá fronta, 1999, s. 16. 
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častěji odkládány a všeobecně jim byla věnována menší péče, méně pozornosti a snad 

i lásky.“46  Někteří muži však měli z narození dcery radost stejnou jako z narození syna. To je 

případ otce Karoliny Světlé, Eustacha Rotta, který se svým dcerám věnoval a projevoval jim 

značnou pozornost. 

Dívka byla vychovávána k pasivitě a submisivitě. „Očekávali od ní něhu, mírnost 

a oddanost. Stereotyp ,hodná holčička‘, ,zlobivý kluk‘ se zrodil právě v 19. století.“47 Problém 

ovšem nastával v oblasti ekonomické. Dceři bylo nutné zajistit věno, což způsobovalo starost 

pro všechny společenské vrstvy. Otcové si tak stěžovali na větší počet dcer v rodině. Oproti 

tomu více narozených chlapců rodině nečinilo žádné větší obtíže.  

Rodiče byli zřejmě nejspokojenější, když se jim v manželství narodil jak syn, tak 

dcera. Prvorozená dcera byla výhodou, jelikož pomáhala s výchovou mladšího sourozence. 

„Dcera měla přece jen k matce blíž, vztah k ní býval zpravidla důvěrnější. Synem se matka 

pyšnila, s dcerou sdílela její radosti i trápení.“48 

Sourozenecké vztahy však stále provázely výhody chlapců nad dívkami, přičemž 

největší pozornost okolí byla upírána na děti prvorozené. Mladší sourozenci měli povinnost 

poslouchat starší, kteří zastupovali rodiče. Bránili je a seznamovali je s okolím. Starší 

sourozenci vychovávali mladší také v případě úmrtí rodičů. Nejstarší bratr mohl být dokonce 

v případě otcovy smrti poručníkem mladších sourozenců. „Spravoval majetek mladších 

sourozenců až do jejich zletilosti, pomáhal sestře při integraci do společnosti i při výběru 

manžela. Sestra v něm měla ,spolehlivou oporu a záštitu‘ a jeho prostřednictvím si tak mohla 

utvořit ,o mužích správný a nepředpojatý úsudek‘. Autoritou disponovala i nejstarší sestra, 

starající se o mladší děti; ostatně něžná náklonnost, pokud nedošlo k majetkovým sporům, 

panovala zpravidla mezi sestrami i v dospělosti.“49 U bratrů panovala soutěživost, která mohla 

v některých případech skončit tragicky. Problematické mohly být vztahy mezi nevlastními 

sourozenci, což neblaze ovlivňovalo rodinné prostředí. V sourozeneckých vztazích tedy 

shledáváme nejen rysy rivality, ale i solidaritu a pevné citové pouto, jež mnohdy vydrželo po 

celý život. I školní docházka poskytovala dětem možnost k vytvoření dětských přátelství 

a rozšiřovala jim sociální sítě. Vztahy mezi dětmi v 19. století tak postupně nabývaly na 

důležitosti.  
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2.2. Obraz rodinného života 
 

Rodina a rodičovství byly v 19. století chápány jako životní priority. Manželství 

představovalo jednu z nejvíce uznávaných hodnot a tento stav byl důležitý pro společenský 

status jedince. Muž uzavřením sňatku utvrzoval úspěšnou kariéru a žena své dobré 

předpoklady pro spokojené manželství, kterým byla učena již od dětství. „Fungující rodina 

byla natolik samozřejmostí, že se o ni veřejná moc valně nestarala.“50 

Rodinný život se v rámci české společnosti značně lišil. „Na jedné straně tu najdeme 

domácnosti, kde určující jednotkou zůstávalo hospodářství a kde pár, rodina a domácnost byly 

v prvé řadě vnímány jako komponent ekonomické soběstačnosti. Na druhé straně vystupuje 

v řadě domácností do popředí snaha zdůraznit emociální podstatu vztahů mezi partnery 

a členy rodiny.“51 V 19. století procházelo rodinné uspořádání značnými změnami. Rodina již 

nebyla pevně svázána s výrobními funkcemi. Oddělila se od sebe soukromá a společenská 

sféra a do rodinných vztahů pronikla citovost.  

Muži byli orientovaní na působení na veřejnosti, zatímco žena se realizovala 

v domácnosti a výchově dětí. Začala se vytvářet silná linie mezi světem mužským a ženským. 

„Citová stránka ženské povahy podle dobových měřítek ideálně vyvažovala pragmatickou 

orientaci muže. Zaručovala rodinnou harmonii a navozovala ideál cituplného vztahu 

k manželovi a dětem. Skromnost, mírnost a trpělivost ženy tvořily přirozený protiklad 

k ideálu aktivního dominantního muže.“52 Žena musela být zbožná, neboť víra pevně 

podpírala její charakter a byla zárukou mravního chování manželky. U muže byl však 

tolerován i jakýsi odstup od náboženství. Role muže a ženy v rodině se tedy od sebe značně 

lišila. Proti sobě stála aktivita, zkušenost a praxe muže, a priority ženy, což byla mravnost, 

citovost a skromnost. 

Otec byl živitelem a ochráncem rodiny. „Děti nabývaly jména a všech ostatních práv 

otcova stavu a nikoli matčina, pouze otci náleželo určit, k jakému povolání bude dítě vedeno, 

on byl správcem veškerého jmění dítěte a oprávněn používat je na jeho výchovu, a disponoval 
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plně rovněž tím, čeho dítě v jeho moci nabylo.“53 Rodina měla tedy patriarchální základ. Muž 

byl hlavou rodiny a rodinu jako celek zastupoval navenek.  

„Manžel měl doma všechny pravomoci ,šéfa‘, vyžadoval absolutní podřízenost 

a poslušnost, navíc vlídné chování, péči, úctu a lásku. K tomu ho opravňovala nejen jeho role 

živitele rodiny, ale i vyšší vzdělání, větší společenský rozhled.“54 Mužova ekonomická 

převaha nad ženou se vyznačovala i tím, že věno nevěsty náleželo manželovi, který s ním 

disponoval. Věno přecházelo do vlastnictví ženy až po manželově smrti. Pokud by však muž 

věno během manželství utratil, mohla se ocitnout jako vdova bez finančních prostředků. 

Přestože mnoho žen bylo v manželství nešťastných, jejich postavení změnit nešlo. 

Rozvod nebyl možný, jelikož církev hlásala nerozlučitelnost manželského svazku. 

Z některých důvodů byla sice možná rozluka, ale manželé se k sobě mohli opět vrátit, tudíž 

bylo nemožné uzavřít další sňatek. „Nekompromisní kategorický imperativ ,Co bůh spojil, 

člověk nerozlučuj!‘ tak nejednoho nespokojence odsuzoval k ,doživotní samovazbě ve 

dvou‘.“55 Nevěra a jakýkoli mimomanželský svazek byly zavrhovány církví i společností. 

Nejvíce odsuzována však byla nevěra ženy. Nemanželský poměr muže nevzbuzoval již 

takovou pozornost. 

 

Rodiny na venkově byly početné, jelikož ve většině případů se manželé těhotenství 

nepokoušeli zabránit. Katolická církev totiž zavrhovala jakékoli kontraceptivní metody. 

Vysoký počet dětí také zaručoval, že při vysoké úmrtnosti se alespoň některé děti dožijí 

dospělosti. „Třebaže zůstáváme na úrovni odhadů a hypotéz, lze předpokládat, že přechod 

k využívání antikoncepčních metod nastával v českých zemích velmi zvolna a jen 

v ojedinělých případech od čtyřicátých let 19. století.“56 Ke konci století se již začíná 

prosazovat model rodiny s menším počtem dětí, kterým se však rodiče mohou více věnovat 

a mají k nim větší citové pouto. Objevují se tak předpoklady pro vznik plánovaného 

rodičovství. 

Problém nastával ženám, pokud otěhotněly mimo manželský svazek. Východiskem, 

jak se vyhnout veřejné ostudě, byl potrat. Ty však musely být prováděny v utajení, jelikož 

provedení potratu bylo nezákonné. Svobodné matky byly společností odsuzovány a musely 
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trpět četná příkoří. „Na celém našem území byl až do poloviny 19. století praktikován obyčej, 

podle kterého musely stát takové hříšnice v době bohoslužeb před vchodem do kostela 

a oslovovat vcházející a vycházející lidi slovy vítám vás do kostela, já jsem se dopustila.“57 

Ze strachu z veřejné hanby se mnoho matek uchýlilo k odložení potomka či dokonce k vraždě 

novorozence. Dítě svobodné matky nemělo lehký život. Muselo čelit neustálým ústrkům 

a hanlivým pojmenováním. 

Rovněž bylo traumatizující, když manželský pár nebyl obdařen dětmi. Tato skutečnost 

byla chápána jako Boží trest. Adopce byla méně častým jevem, protože dítěti chyběla 

pokrevní příbuznost s rodiči. Snažili se proto neplodnost různými způsoby léčit. Začíná se 

prosazovat i lázeňská léčba.  

„Přivedením prvního dítěte na svět se z manželského páru stala rodina. Dětí většinou 

přibývalo, další těhotenství se těšila podstatně menší pozornosti než ono první.“58 Rodina 

zastávala důležité funkce, především pak funkci reprodukční, výchovnou, ekonomickou, 

výrobní a ochrannou. Postupně se začínala prosazovat nukleární rodina, která zahrnovala 

rodiče a jejich děti, které ještě nebyly oddány.  

Dítě v 19. století nebylo však ještě centrem rodinného dění. Nebylo ani jediným 

smyslem a naplněním života ženy. „Pro manželku platila závazná pravidla chování. Měla být 

něžná, zdrženlivá a stydlivá, upravená, ale nikoli marnivá či fintivá, schopná respektovat 

,libůstky‘ svého muže, zajistit útulné prostředí domova, zažádaných okolností se nesměla 

protivit svému údělu, ale ani si na něj komukoli stěžovat.“59 Bylo nepředstavitelné, že by 

dominantní roli v rodině zastávala žena. Přesto se však některé ženy bouřily proti 

nadřazenému postavení muže jako hlavy rodiny. 

Žena se podílela nejen na chodu domácnosti, ale i na práci ve chlévě a na poli. 

Hospodyně učila dcery tradičním ženským pracím, především pak vaření a péči o děti, chov 

domácích zvířat a předení vlny a lnu. „Předávala tak o generaci dále, co se sama od své matky 

naučila. A nejen to – venkovské ženy udržovaly mezi sebou i prastaré normy vzájemné 

pomoci při porodu, nemoci nebo jakémukoliv neštěstí, které postihlo některou rodinu 

v obci.“60 

Pracovní vytížení ženy bylo závislé na sociální a ekonomické situaci rodiny. 

U chudých rodin na venkově, kde si nemohli dovolit služebnou, závisela většina pracovních 
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úkonů na samotné ženě, což bylo značně vysilující. „Její pracovní doba byla vždy delší než 

pracovní doba muže. Na rozdíl od práce muže byla práce ženy nehonorovaná, nebyla 

považována za práci produktivní. Obvykle tyto životně důležité úkony nikdo zvlášť nevnímal. 

Práce ženy byla vidět, až když ji žena nemohla vykonávat – v případě nemoci nebo úmrtí.“61 

„České hospodyně braly svůj úděl velmi vážně. Tak vážně, že jim nezbýval čas na nic jiného. 

Jejich obzor končil kuchyní a dětmi.“62 Až teprve na sklonku století se začínají prosazovat 

nové myšlenky a nové pojetí, jak trávit čas. Ženy si práci ulehčovaly, zjednodušovaly 

přípravu pokrmů a vyhradily si místo i na individuálně strávený volný čas. 

 

 

2.3. Vliv rodiny na osobnost dítěte (Rodina jako výchovná instituce?) 
 

  „Vlastní rodinná výchova měla začít hned po narození a zaměřovala se zprvu na 

zdravý tělesný vývoj, pak na výchovu rozumovou a morální.“63 Cíle výchovy byly stanoveny 

na základě dané sociální vrstvy.   

Důležitou roli hrála náboženská výchova, jejímž téměř synonymem byla výchova 

mravní. Základy správného mravního chování předávaly nejprve dětem matky či chůvy. Děti 

byly seznámeny s povinností zachovávat čistotu těla, zdravit a správně se chovat u jídelního 

stolu. Nutností bylo vštípit dítěti zásady křesťanského života a naučit ho první modlitby. 

Nejzásadnější morální vlastnosti, které byly v rámci výchovy na dítěti požadovány, byly 

poslušnost, zbožnost, pracovitost, úcta a respekt k rodičům, pomoc blízkým a chudým lidem.  

Náboženská výchova byla hodnocena jako spolehlivý výchovný prostředek, jelikož již od 

útlého dětství se dítě bálo a následně i vyhýbalo jakékoli činnosti, která by mohla být rodiči 

označena za hřích. Součástí výchovy dítěte byla též výchova občanská, která zahrnovala i 

vlastenecké cítění. U chlapců pak byla ještě rozšířena o povinnost bránit vlast v případě 

válečného konfliktu.  

Důraz byl především kladen na přísnou výchovu chlapce. Dívčí vychování nebylo 

v centru pozornosti rodiny. Odpovídala za něj matka a cílem bylo, aby se dcera připravila na 

budoucí manželský život. „Jejím úkolem bylo předat dceři jak znalosti týkající se řízení 

domácnosti, tak principy náboženské a mravní, vštípit jí vlastnosti, které byly pro ženu 
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považovány za nezbytné: pokoru, víru, trpělivost, poddajnost.“64 Dívky byly vedeny 

k pracovitosti, protože právě na pracovitosti ženy záviselo správné fungování celé rodiny. 

„I když se předpokládalo, že dívka si po provdání zachová životní standard, na nějž je zvyklá 

z domova, včetně služebné či služebnictva, musely i bohaté nevěsty umět šít, vyšívat, vyznat 

se v základech vaření. Praktické dovednosti a obratnost dívky zvyšovaly její přitažlivost, její 

hodnotu pro manželství.“65 Matka měla dceru naučit, jak má vypadat její zevnějšek. Oblečení 

i účes dívky nesměly být provokativní a vykazovat známky okázalosti. Hlavními zásadami 

byla čistota, přiměřenost a cudnost. 

  „Třebaže na prvním místě stála mravní výchova podle křesťanských zásad, 

uzpůsobená věku dítěte, rozvoji intelektu věnovali vychovatelé nemenší pozornost.“66 Dbalo 

se především na názornost. Způsobem, jak se seznámit s mnoha pro život důležitými 

činnostmi a dovednostmi, byl pobyt ve venkovském hospodářském stavení. „Už dítě 

předškolního věku mělo hračky, které rozvíjely jeho intelekt, učilo se říkanky a písničky, 

názvy dnů v týdnu, počítat.“67 

Chlapci z horních vrstev společnosti byli vychováváni k tomu, aby se v dospělosti 

mohli podílet na řízení společnosti. Výchova ve středních vrstvách směřovala k převzetí 

otcovy pozice. Chlapci nabyli profesní kvalifikaci většinou u svého otce. „Specifickým 

způsobem se realizovaly cíle výchovy u sedláků, kde se potřebné znalosti předávaly 

z generace na generaci a tento vzor chování vedle nedůvěry k informacím ,od pánů‘ tvořil 

bariéru odborného profesního vzdělávání až do třetí čtvrtiny století.“68 Chlapci ze středních 

vrstev si mohli zajistit vzestup z poddanského stavu díky vzdělání. Nejčastěji to bylo vzdělání 

teologické či právnické. Tímto krokem tak získali předpoklady k pozici ,pána‘. Cílem 

výchovy dívek bylo především zvládnout všechny úkony spojené s její budoucí rolí 

hospodyně, což často mohlo být náročné obzvláště ve velké domácnosti. Rodiny z dolních 

vrstev společnosti, které nás vzhledem k tématu naší práce zajímají nejvíce, usilovaly o to, 

aby děti co nejdříve pracovaly a podílely se tak na zajištění domácnosti. Výchova tudíž byla 

zaměřena na schopnost vykonávat manuální práce. „Jakékoli vzdělání se dlouho do druhé 
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poloviny století považovalo za zbytečné a zdržující od práce.“69 Děti se podílely na chodu 

domácnosti a pracovali u sedláků. V chudších rodinách byly děti nuceny vykonávat i různé 

práce za úplatu. Děti ze selských rodin vykonávaly obvykle práci čeládky. „Ty nejchudší 

musely pracovat, jakmile se dokázaly samy o sebe postarat: hlídat mladší sourozence, 

pomáhat v kuchyni, pást domácí zvířectvo, pomáhat v dílně či na poli. Ve větší míře se to 

týkalo děvčátek. Některé přísné matky měly za to, že hraní je pouhé maření času.“70 

 

2.4. Vzdělávání 

 
„Po dlouhá staletí považovali lidé za vlastní dětství jen první životní etapu, tedy raný 

dětský věk. Když skončila infantia, nastal čas vzdělávání.“71 V poslední čtvrtině 18. století 

byla definitivně uzákoněna vzdělávací povinnost a tím se školní docházka stala mezičlánkem 

mezi dětstvím a dospělostí. Školní věk začínal přibližně v sedmi letech. V měšťanských 

kruzích chodili chlapci do místní školy nebo se na jejich vzdělání podílel domácí učitel. 

Dívky byly vychovávány většinou doma matkou. Triviální školy zajišťovaly především výuku 

trivia a náboženství jako základu mravní výchovy. 

První cesta do školy byla významným okamžikem. Tento odlučovací rituál tak vzdálil 

dítě rodičům. V případě dítěte, které bylo vzděláváno domácím učitelem, nesla tato událost 

s sebou změny podstatně menší. Až do druhé poloviny 19. století však nebyla pravidelná 

docházka do školy samozřejmostí. „Povinnost postarat se o vzdělání vlastního dítěte si 

rychleji osvojili lidé ve městech než na venkově, lidé zámožnější než chudí, rodiče chlapců 

než rodiče dívek.“72 Docházka do školy ovlivňovala rodině rytmus života a dne. Rodiče, kteří 

sami školní výuku neabsolvovali, nepovažovali vzdělání za nutnost. Na školní docházce se 

tak podílely zhruba dvě třetiny dětí. „Přes snahu zúčastněných učitelů, farářů a úřadů přivést 

do škamen skutečně všechny děti od šesti do dvanácti let, trval boj o řádnou návštěvu školy 

celé 19. století.“73 
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Na venkově vedli evidenci dětí ve školním věku učitel a farář, ve městě se o tuto 

činnost staral magistrát. Povinnost školního vzdělání se nejhůře prosazovala ve venkovském 

prostředí. Vzdělávání narušoval koloběh polních prací, díky němuž mohly být děti ze školy 

omluveny. Dalšími důvody pro povolené školní absence byla chudoba a velká vzdálenost 

školy od místa bydliště. „Venkovské děti od šesti do devíti let mohly být omlouvány ,kvůli 

neschůdnosti cest a drsnému počasí‘, starší děti, devíti- až dvanáctileté, směl učitel osvobodit 

od docházky do školy v době žní.“74 Chudé děti nemusely platit školné75, přesto však tento 

krok k rozmachu školní docházky nepomohl.  

Sociálně slabé rodiny nepovažovaly za nezbytnou součást výchovy školní vzdělání. 

Povinností dětí bylo se podílet na práci doma, na poli či v dílně. Čas, který by strávily ve 

škole, využily robotou, pasením hus a dobytka, dívky hlídáním mladších sourozenců 

a výpomocí matce. K dalším překážkám patřilo i nedostatečné množství oblečení a bot. 

Učitelé na vesnicích tolerovali jako omluvenku pro nepřítomnost dítěte ve škole i jiné 

důvody, než ty, které zákon povoloval. Vztah ke vzdělání zde byl nepatrný navzdory tomu, že 

české gubernium v září roku 1778 stanovilo „nezbytnost školního vysvědčení pro přijetí na 

řemeslo“76. Pokud rodiče neposílali své děti do školy, mohla jim být uložena pokuta, trest 

veřejně prospěšnou prací nebo mohlo být školou povinné dítě odvedeno do školy strážníkem. 

Učitel musel být kvalifikovaný a musel představovat pro děti mravní autoritu. „Měl 

být laskavý, vlídný, přísný, nikoli surový či krutý.“77 Bylo mu dovoleno v krajních případech 

využít metlu. Ostatní tělesné tresty byly oficiálně zakázány, ale realita byla mnohdy jiná. 

Výchovné metody učitele měly spočívat na mírném přístupu k žákovi, úctě a respektováním 

dětské důstojnosti. Pravomocí učitele bylo i trestat prohřešky, které se staly mimo vyučování. 

Na venkově to byly hlavně loupeže ovoce z cizích zahrad. Pedagog měl tak napravovat 

nedostatky domácí výchovy. Vyučovací metody založené na memorování, přeplněnost 

školních tříd a nekvalifikovanost vyučujících  se podepsaly na minimálních znalostech dětí, 

které školu opouštěly. 

Každý den před začátkem vyučování musely děti absolvovat ranní mši v kostele. Tato 

ranní modlitba byla povinnou součástí školního vyučování až do vzniku Československé 

republiky. Děti, které byly starší dvanácti let, navštěvovaly opakovací hodiny, tzv. nedělní 
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školu. Chlapci do ní museli docházet do osmnácti let a dívky pouze do patnácti let. Nedělní 

škola byla důležitým předpokladem pro získání výučního listu v daném řemesle.   

Mezi společností panoval názor, že veřejná škola je určena pouze pro děti z dolních 

sociálních vrstev, a že děti z výše postavených rodin by měl vzdělávat domácí učitel či 

soukromý ústav. „Důvodů bylo několik: nedůvěra ke kvalitě školy navštěvované potomky 

všech vrstev obyvatelstva, strach z nakažlivých nemocí i ze vší, obavy ze špatné dětské 

společnosti. Řada rodičů tak využívala zákonné možnosti domácího vyučování.“78 Především 

dívky z lépe finančně postavených měšťanských rodin měly domácího učitele. Funkci 

domácích pedagogů zastávali většinou učitelé a profesoři z veřejných škol, studenti nebo 

kněží.  

Až do poloviny 19. století patřilo vzdělání, které navazovalo na rodinnou výchovu 

a elementární školu, pouze do života chlapců. „Chlapec měl právo přípravy na profesi či na 

odpovídající společenské zařazení. I pro něj byl výběr možností omezen, především sociálním 

původem.“79 Chudí lidé na venkově měli podmínky nejhorší. Možností, jak se uplatnit, bylo 

získání kvalifikace řemeslníka, přičemž výběr druhu řemesla nebyl velký. Ve městě se 

řemeslu vyučila většina chlapců. Rodina se při výběru povolání příliš neohlížela na zájmy 

dítěte. Důležitější byla finanční situace rodiny a významnou roli zastávala též rodinná tradice. 

Dívčímu vzdělání nebyl přikládán velký důraz. Až do 19. století se jím společnost 

téměř nezabývala. „Důvodů k pomalému prosazování ženské gramotnosti bylo několik. 

Hlavní zábranou byla představa o zbytečnosti ženského vzdělání, zakořeněná ve všech 

sociálních vrstvách. V měšťanském a šlechtickém prostředí se setkáme s pokusy o její 

racionální vysvětlení: přílišný objem znalostí ženám škodí, jsou přepjaté, nervózní, muži se 

v jejich společnosti necítí dobře.“80 Vzdělání dívky bylo závislé na rozhodnutí a finanční 

situaci rodičů. Zakořeněná byla představa, že ženě musí pro budoucí život stačit umět psát, 

číst a počítat, vyznat se v oblasti náboženství a ovládat ženské ruční práce. Nejdůležitější však 

bylo, aby se dívka naučila, jak správně vést domácnost. 

Městské dívky, které navštěvovaly hlavní školu o čtyřech třídách, se nikdy nedostaly 

do třetí nebo čtvrté třídy. Jejich školní docházka většinou skončila uzavřením druhé třídy ve 

věku dvanácti let. V dobových představách panoval názor, že není nutné přílišné množství 

znalostí pro ženu, která je především budoucí hospodyně a matka.   
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„Kvalitativně nový rys se v Čechách objevuje v druhé fázi vzniku moderní české 

společnosti, kdy si druhá generace českých buditelů uvědomila možnosti ženského podílu na 

národněobrozeneckém programu: žena by měla být nejen spolupracovnicí muže, ale i první 

vychovatelkou nové generace Čechů, malých vlastenců. Jako taková musí ovládat dobře 

češtinu, musí mít nezbytné znalosti reálií, znát trochu zeměpisu, trochu historie, vyznat se 

v botanice a zoologii.“81 V polovině 19. století se z této tendence objevují první české 

vzdělávací ústavy pro dívky a na přelomu padesátých a šedesátých let již v Praze existuje 

několik dívčích veřejných i soukromých dívčích škol. Tyto školní instituce doplňovaly 

v českém měšťanském prostředí  domácí výchovu. 

Na výchovu dívek v rodině mohla dále navazovat ještě klášterní škola, kde však bylo 

studium finančně nákladné. Pro dívky představoval pobyt v klášteře traumatický zážitek 

z odloučení od rodiny. Děvčata se zde vzdělávala v izolaci od okolního světa. Vzdělávací 

ústavy a kláštery byly jakýmsi intermezzem mezi světem dětství a manželstvím. 

Během první poloviny 19. století začíná nabývat značné obliby středních vrstev četba. 

Ke knihám se dostávají i děti, pro které četba znamená zábavu a rozptýlení. „Zájmovou četbu 

školáků podporoval vznik školních knihoven, třebaže zprvu obsahovaly pouze učebnice. 

K jejich zakládání vybízely vikariáty a tyto skrovné školní bibliotéky patřily mezi první 

veřejné knihovny.“82 Děti nečetly pouze literaturu určenou malým čtenářům. Jejich pozornost 

vzbuzovaly i knihy určené dospělým. Kladný vztah k četbě závisel především na rodinném 

prostředí. Dětem mohl pro zálibu ve čtení stačit „pouhý přístup ke knize, motivující prostředí, 

někdy podnět cizí osoby – učitele, vychovatele, kněze, venkovského písmáka.“83 Četba či hra 

na hudební nástroj se však ve venkovském prostředí považovala, na rozdíl od měst, za 

zbytečné plýtvání času.  

 

2.5 Na prahu dospělosti 
 

Hranici dětského věku vnímá 19. století jako období probíhající od čtrnácti do 

šestnácti let u dívek a od šestnácti do osmnácti let u chlapců. Postupně se měnily podoby 

přechodového rituálu mezi dětstvím a dospělostí. Lékaři a vychovatelé poukazovali na tělesné 

vývojové změny v období dospívání, „současně upozorňovali na střídání nálad, rozpačitost, 
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ostych i první milostná vzplanutí, na náklonnost k záhadám, romantismu, na sklon 

k riskantním kouskům“.84 Děti se v minulosti stávaly rychle součástí světa dospělých a jejich 

chování muselo projevovat prvky odpovědnosti. 

Chování chlapce v pubertě se nepřikládalo přílišné pozornosti a panoval názor, že až 

tato léta přejdou, chlapec dospěje a povahově se ustálí. „Chlapecká puberta si tedy zjednala 

respekt, snad i proto, že mužské zrání mělo své jasné časové vymezení: dospívající chlapec 

pokračoval ve vzdělávání už se zaměřením na budoucí pracovní zařazení či společenské 

postavení.“85 To platilo pro chlapce ve všech sociálních vrstvách. Chudí chlapci si již 

v období dospívání vydělávali vlastní peníze. Společnost se nikterak významně nestavěla 

proti prvním sexuálním zkušenostem u chlapců.  

Projevy dívčího dospívání nebyly tolerovány takovým způsobem, jakým tomu bylo 

u chlapců. Psychické problémy dívek v tomto věku zůstávají bez povšimnutí. „Dívčí 

dospívání bylo toliko fyzickou záležitostí, přípravou na ,svaté‘ poslání ženy.“86 Výchova 

dcery od dvanácti let do zasnoubení měla tedy v dívce položit základy k tomu, aby se 

v budoucnu mohla stát matkou. „Dívkám určená výchovná literatura sledovala toliko utváření 

nezbytných dovedností a morálních vlastností, pro autory bylo dospívání obdobím přípravy 

dobré hospodyně, nikoli obdobím, kdy mladá bytost zápolí sama se sebou.“87 

Na začátku puberty čekala katolické děti slavnostní událost – první zpověď, která byla 

jedním z důležitých přechodových rituálů. Na tento okamžik se děti musely připravit nejen 

úpravou svého zevnějšku, ale i po psychické stránce. „Vstupem do zpovědního věku byl 

dosavadní dohled rodičů a školy nad životem dítěte rozšířen o dohled církve, bdělejší, než 

tomu bylo až dosud. A ta bude dozírat i na počátky jeho erotického života.“88 

V období na pomezí dětství a dospělosti bylo časté odloučení dítěte od rodiny. 

Většinou se tato tendence vztahovala více na chlapce. Chlapci z vyšších vrstev odcházeli na 

studia. Chudší rodiny posílaly syny do služby nebo do učení. V horních a středních vrstvách 

děvčata mohla odejít do klášterní školy. Zvykem dolních vrstev bylo poslat dceru do služby. 

Mohly též vykonávat práci vychovatelky či chůvy v rodinách.   
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V prostředí měšťanských vrstev se muži jen zřídka ženili před dosažením třiceti let. 

Sňateční věk byl podmíněn schopností muže hmotně zabezpečit rodinu. K tomu poskytovala 

dobré předpoklady slibně započatá kariéra. Lidé na venkově uzavírali manželství v nižším 

věku než ve městě. Pokud měl muž zajistit rodinu, musel zdědit grunt nebo být vyplacen.  

Věkový rozdíl mezi manžely byl vyšší než dnes, protože bylo žádoucí, aby se dívka vdávala 

mladá. Všeobecně se za nejvhodnější věk dívky k uzavření manželství považovalo dvacet let. 

Pokud se dívka neprovdala, mohla vstoupit do kláštera. Nejhorší a poslední variantou však 

bylo zůstat stárnoucí neprovdanou pannou. 

Manželství se uzavírala jak z rozumu, tak v důsledku hlubokého vzájemného citu dvou 

lidí. Rozhodující slovo měli však rodiče. K tomu jim napomáhala trojice ohlášek, jejichž 

účelem bylo zjistit, zda nestojí v cestě uzavření manželství žádné překážky. „Ohlášky 

představovaly rovněž pojistku proti případnému ,tajnému sňatku‘. Umožňovaly rodičům 

dovědět se včas o plánovaném sňatku dětí a ponechávaly jim tak v případě výhrad či 

nesouhlasu možnost přimět snoubence ke změně jejich rozhodnutí.“89 Rodiče mohli také 

využít práva odepřít dceři věno nebo vyloučit dítě z podílu na dědictví. Jelikož však děti byly 

podřízeny autoritě rodičů, respektovaly zpravidla jejich přání. „Případný otevřený odpor proti 

rodičovské vůli byl vnímán jako trestuhodné vybočení z mezí morálního systému.“90 

Především měšťanská společnost kladla velký důraz na manželství. Volba budoucího 

partnera byla tedy pojímána jako veřejná společenská událost. „Z časoprostorové anonymity 

společenského dění se tak před námi vynořují vlastní kontury ,svatebního‘ trhu jako životně 

důležité kulturní instituce, jež spojovala volbu životního partnera s pečlivě připraveným 

a detailně vypracovaným souborem společenských prezentací.“91 Příležitost k seznámení se 

s budoucím partnerem poskytovala především zimní společenská sezóna. Účastí dívky na 

první plesové sezóně dávala rodina najevo, že má dceru na vdávání. Dvou až tříleté období 

společenské prezentace mladé dívky směřovalo k dosažení statusu vdané paní. Pokud na 

,svatebním trhu‘ neuspěla, čekal ji post staré panny. 

Na venkově probíhala volba partnera bez jakýchkoli pravidel. Lidé spolu začali bydlet 

mnohdy i bez církevního sňatku. Ve spodních vrstvách společnosti zasahovali rodiče do 

života svých dospělých dětí o poznání méně než v prostředí měšťanských kruhů. 

                                                
 
89 ŠIMŮNKOVÁ, Alena. Statut, odpovědnost a láska: vztahy mezi mužem a ženou v české měšťanské 
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V posuzování potencionálního nápadníka se braly ohledy především na jeho sociální 

status92, postavení, kariéru a na hmotné zajištění. Fyzická podoba muže nebyla pro budoucí 

sňatek podstatná a nepřikládal se jí důraz. Podstatnou roli hrála též mužova dobrá pověst. 

V případě dívky se muži zajímali o výši jejího věna, majetek a výbavu. „S ohledem na 

rovnováhu v rozhodování nebyla láska považována za vhodný počáteční impuls k navazování 

vztahu.“93 Láska a vzájemná náklonnost se neměla získat, ale postupně během vztahu 

budovat. Proto si také mladí lidé brali toho, koho se mohli naučit milovat.  

„Zatímco však předmanželská sexuální zkušenost byla u mladého, svobodného muže 

pouze jiným výrazem jeho praktické zkušenosti, skrze niž delegoval své mužství, od dívky se 

očekávalo, že bude svou panenskou čistotu střežit.“94 Panenství nebylo chápáno pouze jako 

křesťanská hodnota. Rodina jím zaručovala budoucímu manželovi ctnosti a čistotu těla i duše 

mladé dívky. I tento aspekt potvrzoval mužovu autoritativní nadřazenost ve všech oblastech 

jako ženina učitele.   

Zavrhován byl i jakýkoli předmanželský intimní styk mladých lidí. Společnost se držela 

zásady, „že mladý muž se má se rty své vyvolené seznámit až v den zasnoubení“.95  

Při volbě partnera hrála významnou roli také otázka náboženství a politických postojů 

zúčastněných rodin. V některých případech se rodiče řídili i profesí budoucího partnera. „Až 

do poloviny minulého století nelze vidět výraznou geografickou omezenost sňatků: lidé se 

brali obvykle v hranicích jedné vsi či jedné farnosti, města, či alespoň regionu.“96 

Po výběru vhodného partnera následovalo žádání o ruku. Muž musel sám, nebo 

prostřednictvím přítele či příbuzného, požádat rodiče dívky o její ruku. Další fází byly 

zásnuby, jejichž hlavní částí byla zásnubní večeře. Ta se odehrávala v domě rodičů nevěsty. 

Ženich daroval dívce bílou kytici a prsten a poprvé se mohli oficiálně políbit. Od zásnub do 

samotné svatby měl budoucí ženich dívku každý den navštěvovat. Po trojích ohláškách 

následoval svatební obřad. „Nesměl se však konat v den posledních ohlášek, v období adventu 

ani po postním období před Velikonocemi.“97 Velikost svatební hostiny závisela na finanční 

situaci rodičů nevěsty. V bohatých venkovských rodinách trvalo svatební veselí tři dny. 

„Svatba na venkově měla svá přesná pravidla, příprava hostiny probíhala ve znamení vybíjení 

                                                
 
92 Žena v 19. století přebírala sociální status svého manžela. Muž svou ženu společensky povznesl. 
93 ŠIMŮNKOVÁ, Alena. Statut, odpovědnost a láska: vztahy mezi mužem a ženou v české měšťanské 
společnosti v 19. století. Český časopis historický. 1997, roč. 95, č. 1, s. 99. 
94 Tamtéž, s. 100. 
95 LENDEROVÁ, M.; RÝDL, K. Radostné dětství?: dítě v Čechách devatenáctého století. Litomyšl: Paseka, 
2006, s. 265. 
96 LENDEROVÁ, Milena. K hříchu i k modlitbě: Žena v minulém století. Praha: Mladá fronta, 1999, s. 82. 
97 Tamtéž, s. 88. 
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domácího zvířectva, vaření, pečení a rozsáhlého uklízení.“98 Ve vesnickém prostředí se 

dodržovaly také četné svatební zvyky. Nejvhodnější doba pro uzavření sňatku byl podzim, 

dále také leden či únor. Minimální počet svatebních obřadů se odehrával v květnu a v létě, což 

souviselo především s nutností v tomto období vykonávat polní práce.  

Vstupem do manželského stavu a založením vlastní domácnosti získal jedinec žijící 

v 19. století společensky uznávaný status. Svatba se tak stala „počátkem hluboké změny 

v životě obou snoubenců.“99  

 

 

 

3. Zobrazení dítěte v ještědských prózách Karoliny 

Světlé 

 
V předchozí kapitole jsme se věnovali obrazu dítěte a rodiny v 19. století. Tuto 

problematiku jsme vymezili v pěti tematických okruzích, které se nám staly východiskem pro 

hlavní část práce, kde získaná fakta aplikujeme na ještědské romány Karoliny Světlé. 

Následující kapitola není rozčleněna do podkapitol dle jednotlivých literárních děl, nýbrž 

poskytuje souhrnnou analýzu pojetí dětství, rodinných vztahů a přechodu z dětského věku do 

etapy dospělosti. Opomenuta není ani otázka výchovy a vzdělání dítěte. Postupujeme tedy 

v návaznosti na předchozí kapitolu, tudíž se zabýváme rozborem motivu dětství na pozadí 

ještědských románů v oddělených tematických celcích.  

První podkapitola poskytuje náhled do osudů dítěte, základních rodinných poměrů 

a vztahů mezi rodiči a dětmi. Předkládá obraz dětských postav, které jsou dále rozebírány 

v dalších částech. Pro přehlednost je přistupováno k řešení problematiky postupně dle doby 

vzniku ještědských románů. V dalších čtyřech podkapitolách nejsou již jednotlivé literární 

práce při průniku do jejich dětského světa členěny, důraz je kladen pouze na souvislost 

jednotlivých témat v rámci dané analýzy.  
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3.1 Dětské postavy v zajetí rodinných poměrů 

 
3.1.1. Vesnický román 

V prvním z řady ještědských románů, Vesnickém románu (1867), se již setkáváme 

s četnými motivy, které se týkají funkcí rodiny směrem k dítěti, vztahů v rámci rodiny 

a samotného pojetí dětství a dopívání.   

Funkci obou Antošových rodičů zastává v románu matka, vdova Jírovcová. Ta se po 

smrti svého manžela a Antošova otce rozhodla, že se sama postará o výchovu svého dítěte. 

Vštípila mu zásady mravního chování, úctu k lidem, vděčnost a pracovitost. Antoše velice 

milovala, přesto ho však nikdy nerozmazlovala. „Za jinými dělnicemi běhávají hoši desíti 

i dvanáctiletí do práce, Antoše dala však matka do služby, jakmile si uměl kudlou sám 

uříznout bičiště.“100 Sloužil u rychtáře jako pasák.  

Rychtář a jeho žena si malého chlapce velice oblíbili a brzy jim přirostl k srdci jako 

vlastní syn. Zřejmě to bylo způsobeno i skutečností, že jediným dítětem, které se jim 

v manželství narodilo, byla dcera Marjánka. Především rychtářka prahla po synovi, který by 

převzal rodinný statek a živnost. Přála si, aby Antoš byl jejich. I Antoš však přilnul 

k hospodářům a udělal by cokoli, aby je učinil spokojenými.  

Rychtářka projevovala větší náklonnost k Antošovi než ke své vlastní dceři. Marjánka 

byla jako dítě neustále nemocná a nepříliš hezká. O její výchovu dbala stará chůva, jež byla 

děvčeti bližší než její matka. „Rychtářka nevšímala si mnoho dítěte svého, kupovala mu sice 

pilně drahé hračky, pamlsky i pěkné šaty, ale po celý rok nevidělo u ní jasného oka. Hnětlo ji, 

že je tak málo hezké, tak málo čiperné, jí ve všem tak nepodobné, a mrzelo ji, že není 

chlapcem. Na Antoše pohlížela mnohem vlídněji než na svoje děvče, byl vůbec jejím 

miláčkem mezi domácími. Pochlebovalo jí, že běhal za ní jako psíček od první hodiny, co 

přišel na statek. Ctil a poslouchal ji jako druhou matku.“101  

K matce na hory přicházel Antoš pouze na neděli. Tyto pravidelné návštěvy 

umožňovaly Jírovcové udržovat neustálou kontrolu nad Antošovým chováním. Pokud se jí 

některé synovy skutky nelíbily, důrazně a dojemně mu je vyčetla. „Rány její by byl snad 

střásl, slova její šly však hloub, těch střásti nemohl.“102 Ve chvílích, kdy matka viděla nad 

Antošem hrozbu pokušení, připomínala mu otcovu památku a jeho těžký život, v němž 
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jedinou radostí byla naděje, že se jeho syn bude mít lépe. Poprvé se na otce matka odvolala, 

když Antoš povýšil na statku na pacholka a oslavoval tuto událost zahálkou od práce. 

V dramatickém závěru románu pak matka znovu varuje Antoše před tím, že by svým 

rozvodem s rychtářkou mohl zneuctít otcův hrob. Neohlíží se v této chvíli na synovo vnitřní 

štěstí, ale prosazuje zkostnatělé zákony společnosti. Antoš pokaždé podléhá vzpomínce na 

zesnulého otce a podřídí se matčině vůli.  

Otcova nepřítomnost působí na Antoše po celý jeho život. Zemřelého otce si Antoš 

představuje z úhlu matčina vyprávění a nahrazuje si ním prázdné místo určené pro přímý vliv 

otcovské výchovy. Druhým otcem se Antošovi stává rychtář. Ten má v Antošovi pravou ruku 

a ke konci svého života již všechny činnosti vykonává pouze s ním. Vychovává si tak v něm 

svého nástupce. Antoše velice zasáhne smrt svého pěstouna. Rychtářka mu však nabízí, aby 

nastoupil sňatkem s ní na jeho místo: „´Ty Antoši, byl jsi nebožtíkovi vždy milý jako vlastní 

syn; často pravil, že by viděl statek nejraději v rukou tvých; oba jsme toho želeli, že ničeho 

nemáš, abychom ti mohli dát dceru. Teď však se můžeš dostat do statku jiným způsobem. 

Udělám z tebe manžela svého.´“103  

Rychtářčina žárlivost na svého mladého manžela po čase vyústí až do nevraživosti 

k vlastním dětem. „Když volal děti k sobě, odstrkovala mu je žárlivě z klína, když je chtěl 

políbit, musel to učiniti potajmu, aby mu nevyčítala, že děti více miluje než ji.“104 Ve své 

zlosti na manžela si ulevovala tím, že trestala své dva syny. Kdykoli se ptali na otce, 

vyhrožovala jim potrestáním. Matka je v románu tedy onou autoritou, která trestá prohřešky 

svých potomků. Tresty na nich uplatňuje však neoprávněně, neboť jediné čím se provinili je 

to, že jí připomínají Antoše. „Každá chybička u nich byla dědictvím po otci. Co byl Antoš 

pryč, nemohla je ani na očích vystát, odháněla je od sebe, když se chtívaly k ní přitulit, 

zapovídala jim přísně každou zmínku o něm a trestala je při nejmenší příležitosti. Věděla, jak 

velice ho to domrzí, až mu budou hoši na přísnost její žalovati. Jeho láska k nim bývala jí 

vždy solí v očích, teď děti pro ni skorem nenáviděla.“105 

Antoš se chce podílet na výchově a zajišťování potřeb dětí společně s rychtářkou. 

Hodlá jim také zajistit dědictví, jelikož nechce, aby synové byli do budoucnosti zajištěni 

pouze díky dědictví po matce.  

Místo matky zastává výchovu chlapců Sylva, kterou péče o děti povahově změní. 

Sylva se chlapcům stává druhou matkou, ke které mají však vztah podstatně hlubší než 
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k vlastní matce. Sylvina vlivu na děti si je vědoma i Antošova matka: „Vzala si děti tvoje od 

té doby úplně na starost. Rychtářka si jich nikdy hrubě nevšímala; co jsi pryč, nedbá jich 

dokonce. Má jiné věci v hlavě, než aby z nich udělala řádné lidi. Sylva jedině k tomu hledí, 

aby chodily do školy, bdí nad jejich chováním, a když rychtářka na tebe laje, rozmlouvá jim 

to potajmu a vykládá za žert. Každý večer se s nimi modlí za tebe a vypravuje jim o tobě.“106  

Když chlapci onemocní neštovicemi, je to Sylva, jež o ně pečuje a neopustí je i za cenu toho, 

že by se sama mohla touto nemocí nakazit. Rychtářka ze strachu z infekční choroby odjíždí ze 

statku a neprojevuje k chlapcům mateřský cit a starostlivost. Tím u Antoše definitivně ztratila 

mateřská práva na jejich děti.  

 

3.1.2. Kříž u potoka 

Román Kříž u potoka zobrazuje dětství a dospívání hlavní hrdinky Evičky. Eviččin 

otec byl alkoholik a manželku týral.  „O ženu a o dítě ani dost málo se nestaral; jen když se 

mu děvče narodilo, určil, aby mu dali říkat Eva. Učinil tak pro poškleb, poněvadž prý napřed 

věděl, že jakožto dcera jeho do smrti jako Eva nahá zůstane.“107 Když se v zimě vracel domů 

z hospody, usnul na sněhu a zmrzl. Matka otce dlouho nepřežila a Evičky se ujala sousedka, 

jíž děvčátko hlídalo děti.  

Bystrou a rozumnou dívku si oblíbil mlynář a po jeho smrti si mlynářka sirotka vezme 

k sobě do mlýna, aby ho vychovávala a nahradila mu zesnulou maminku. Evička jí od 

počátku bere jako svou matku a lásku ji vřele oplácí. Přirostla ke mlýnu, jako by tam bydlela 

od narození. Od mlynářky se nehnula na krok. „Evička slzela s vdovou tak upřímně, jako by 

byla v mlynáři vlastního otce ztratila. Připomínala si každé jeho slovo, hnutí, návyk, 

opakovala každou jeho k ní radu, každou průpověď. Jakž neměla mlynářce pak k srdci 

přirůstat? Příchylnost dítěte k ní a k nebožtíkovi, vzácná jeho citlivost a roztomilá čipernost 

teď za více než za zlato jí stály, bylyť pro ni skutečně pokladem.“108  

Po sňatku mlynářky se stárkem získává Evička oba rodiče. Citové pouto mezi Evičkou 

a jejími pěstouny je velice silné. „Mlynářka nepřestávala žehnat okamžiku, kdy osiřelé děvče 

ponejprv o její práh zavadilo. Evička působila jí samou jen radost, každým dnem jinou 

a novou a každým rokem větší a dokonalejší. Nikde na okolí nebylo vlastní dítě od rodičů 

s větší láskou a péčí chováno než opuštěný sirotek ten v mlýně, ale žádné za lásku a péči 
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vděčněji se neodměňovalo než ono.“109 Evička prožívá idylické dětství ve mlýně, až do té 

doby, kdy se dozví pohnutou historii rodu Potockých v horách. Do románu je tak vsunut ještě 

jeden příběh, osud Józy Kobosilové, který se Evička dozvídá od mlynářky. Tento okamžik 

pak ovlivní celý její život.  

V rodině Kobosilových neměli rodiče a děti mezi sebou žádné citové vztahy. „Rodiče 

zajisté nikdy dětí svých nepolíbili a děti rodičům zajisté nikdy za nic neděkovaly. Neměly 

věru zač, v žádném stavení v celých horách nebylo dětem tak zle jako u Kobosilů, a to bylo 

tehdáž co říct. Rodiče hnali děti od tmy do tmy z práce do práce, přičemž ovšem také 

nezaháleli.“110 

Otec Kobosil využívá Józu a jejího bratra Veníka pouze jako pomocníky při práci. 

Neslyšeli od něj nikdy vlídného slova a veškerou zlost si zchladil na dětech. Sourozencům 

zakazoval spolu komunikovat, přesto však měli Józa s Veníkem mezi sebou silné citové 

pouto.  

Když je Veník odveden na vojnu a následně úmyslně umírá, otce tato zpráva nijak nezasáhne. 

„Vždyť z něho teď již rovněž nic neměl, nechť si byl vojákem či nebožtíkem, jedna to byla 

proň věc.“111 Józa chce následovat svého bratra, ale otec jí v tom zabrání. Smrtí dcery by totiž 

ztratil další pracovní sílu, tudíž jí překazí úmysl „dle příkladu bratrova v hlíně lenošit“112.  

Otec Kobosil se nestará o budoucnost svých potomků, nerespektuje jejich potřeby. Autoritu si 

udržuje pouze hrubým zacházením s dětmi i s matkou. Matka je rovněž pouhým nástrojem 

otce a nezastává v rámci rodiny téměř žádnou roli.  

Józe se v manželství s Franíkem narodí syn, kterého však nepřijímá a spáchá 

sebevraždu. Díky kletbě pak i další pokolení rodu Potockých pozbývají rodinné štěstí. 

„Matky, nenávidíce v dětech otce úkladného, za hříchy manželovy se jim mstily netečností či 

ranami.“113  

Ve mlýně se Evičce dostává lásky obou pěstounů, kterým na ní velice záleží. Když se 

Evička rozhodne provdat za Štěpána Potockého, mají obavy o její spokojenou budoucnost. 

I Evička pociťuje při odchodu z mlýna smutek z toho, že opouští milované pěstouny, ale je si 

vědoma jakési vyšší moci, kterou je ona předurčena jako spasitelka rodiny Potockých. Oproti 

tomu Štěpán vyrostl bez lásky matky a otce, vychovali ho cizí lidé, kteří ho týrali a kterým 

překážel. Evička tak omlouvá jeho chování, neboť Štěpán nepoznal, jak by měla fungovat 
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rodina a nepoznal vřelý cit rodičů. S bratrem Ambrožem však mají vstřícný vztah, jehož 

hloubka se pak ukáže především v závěru románu, kdy Ambrož neváhá položit za Štěpána 

vlastní život.   

Silný citový vztah přetrvává mezi pěstouny a Evičkou i tehdy, když je Evička již na statku 

Potockých. Eviččiny náhradní rodiče se o svou schovanku strachují a chrání ji i v dospělosti. 

Když Štěpán Evičku zraní, mlynářka přichází na statek a pečuje o ni. Přestože zastává názor, 

že manželství je svazek nerozlučitelný, Štěpánovo chování ji usvědčilo v tom, aby se rozhodla 

si Evičku navždy odvést zpět do mlýna.  

Když se mladým manželům narodí dceruška Evička, je Štěpán zprvu šťastný, protože 

dítě pro něj představuje něco nového a vzácného. Po čase však začíná na děvčátko žárlit. 

Chce, aby jeho žena svou pozornost upírala pouze na něj. Nemůže se vyrovnat s tím, že by se 

měl o Evinu lásku s někým dělit. Dcerka pro něj představuje překážku mezi ním a Evou. Pro 

Evičku se stává děťátko vším. Probudil se v ní silný mateřský cit a vše ostatní pro ni pozbylo 

důležitosti: „´Nebudu jíst, spát, uzříš-li v tom důkaz lásky mé; ale od dítěte mého mne netrhej, 

nemocí snad bych to zaplatila, kdybych měla být celou noc bez něho.´“114 Štěpán tento cit 

nechápe a chce po Evičce důkazy její lásky k němu. 

Pěstouni ve mlýně si děvčátko zamilovali a stalo se jediným přítelem Štěpánova 

bratra, starého mládence Ambrože. V důsledku jeho zájmu o dcerku, si tohoto mrzouta Evička 

postupně oblíbila. Dítě, které vlastního otce z domu vyhánělo, jeho bratra naopak vábilo. 

„Pravila si, spíše že by ji měl k pečlivosti napomínat než od ní zdržovat, vždyť to bylo i dítě 

jeho, byl za ně před bohem i lidmi zodpověden, mělo ho těšit a zajímat a zdar jeho mu měl na 

srdci ležet jako jí. (…) Jinde byly děti nejpevnějšími páskami mezi rodiči, a její drahé dítě 

bylo závadou, jíž pro zachování míru neustále postrkovati musila.“115 

Aby Evička zachovala spokojené manželství, pošle nakonec dcerku k pěstounům do 

mlýna, přesto že jí nepřítomnost děvčátka velice chybí. Pěstouni mají malou Evičku rádi 

u sebe a i Evička tam je šťastná. Nechce o návratu do hor ani slyšet, neboť se jí u prarodičů 

líbilo. To ovšem Evě vyhovuje. „Co by si byla s dítětem v rozervané své domácnosti asi 

počala, vždyť by bylo vší lásky a úcty k otci hned v něžném svém mládí navždy pozbylo, 

a snad by bylo přitom i přišlo k úrazu.“116 Eva má strach, aby se nemusela její dcera za otce 

stydět, že má milenku a také aby nebyla pošpiněna pověst jejich dítěte.  
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V závěru románu Evička prolomí kletbu rodu Potockých a v tu chvíli přijímá Štěpán 

své dítě. „Musilť přijít mlynář ještě téhož dne s malou Evičkou do hor a slavit s manžely 

radostný okamžik jejich konečného smíření, a otec do dcerušky tak velice se zamiloval jako 

do matky, nepouštěl obou od sebe, pořád chtěl jen být mezi nimi, na ně hledět, s nimi 

rozmlouvat, jimi se těšit.“117 

 

3.1.3. Kantůrčice 

Kantůrčice (1869) je próza diametrálně odlišná od předchozích dvou. Tato literární 

práce je spojujícím článkem mezi ještědskými romány a povídkami. Můžeme ji zařadit do 

obou těchto kategorií. „Na román ve smyslu Vesnického románu, Kříže u potoka nebo 

Frantiny není její téma dosti nosné, na povídku je však celá skladba příliš rozsáhlá. Její chudší 

námět, vcelku prostá fabule, jednoduchý konflikt i myšlenková náplň by nepochybně došly 

uplatnění i v kratší próze.“118 V díle je obsaženo bohaté vyobrazení vnějšího prostředí. 

Autorka se zde přiklání především k detailnímu popisu venkovského lidu ve všech jeho 

specifikách. Soustřeďuje se zejména na výstižné zobrazení běžného života, který je propleten 

pověrami a nejrůznějšími rituály. „V tom je důležitost tohoto díla, vzhledem ke směru vývoje, 

který se v ještědské próze objevuje po vzniku románů.“119 Oproti ostatním ještědským 

románům je Kantůrčice výjimečná svým závěrem. Jako jediná končí neobvyklým šťastným 

koncem, a to svatbou ústřední dvojice. 

Hlavní hrdinka, Enefa Podhájských, je vychována svým dědečkem. Žijí společně 

s mladším bratrem Jeníkem v chudé venkovské chaloupce. Otec sourozenců byl krejčí. Enefa 

k tomuto řemeslu tíhla již od útlého dětství, tudíž se vyučila švadlenou, z čehož měli rodiče 

nemalou radost. „Netěšili se však rodiče dlouho z dcerušky vtipné a rozumné; vykročili oba 

v jeden den na věčnost…Enefě šlo tenkrát právě na patnáctý rok. Oba toho mnoho před sebou 

na věčnost nenesli; byli to zmísta hodní lidé, každý soused je oplakal i ty jejich sirotky, i toho 

stařičkého dědečka, který divným řízením božím všem svým dětem a vnukům hleděl do 

hrobu. Enefa a Jeník byli poslední jeho potomci.“120 Enefu smrt rodičů velmi poznamenala, 

avšak díky dědečkovi, jenž byl uznáván pro svou moudrost, toto těžké období přestála.  

Enefa má silné citové pouto k dědečkovi, který jí a Jeníkovi předal všechny své 

životní zkušenosti a znalosti. Po smrti rodičů se pro obě děti stal jedinou autoritou a nahrazuje 
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jim tak oba rodiče. Enefa se podílí na výchově mladšího bratra a snaží se mu svým jednáním 

dávat dobrý příklad. 

Jeník Podhájský je nezbedný venkovský chlapec, který „tvoří šťastný kontrast 

k Enefině i dědečkově vážnosti“121. „Ovšem Enefinu kůži dosud neměl, ale bylo čáky, že se 

vrhne po ní. Koukával se na ni jako na svatou a byl by duši za ni dal. O nějakém řemesle ani 

slyšet nechtěl. Mrákotová, jíž se hoch líbil pro čerstvost a obratnost, slíbila mu, že ho udělá ve 

svém dvoře šafářem, jen co povyroste; a toho se přidržoval.“122 Jeník je na svůj věk velice 

pracovitý. O Otíku Mrákotovi však nemá dobré mínění a přátelství jeho sestry s ním 

neschvaluje: „Enefa byla o něm samá chvála a před dědečkem ho zastávala, kde mohla. Ale 

mýlila se v něm; v člověku, který se tak rozčertil pro nic za nic, nemohlo být dle jeho mínění 

mnoho dobrého.“123 

Přítelkyní rodiny Podhájských je selka Mrákotová. Její manžel již byl mrtev a jediný 

syn Otík studoval na přání otce v Praze práva. Poručníkem mu ustanovil strýce, jemuž svěřil 

veškerou Otíkovu výchovu. V deseti letech je tak syn vdově Mrákotové odebrán a nadále 

bydlí u strýce, povoláním advokáta. Za dobu svých studií Otík matku nikdy nenavštívil a když 

chtěla Mrákotová svého syna spatřit, musela se vypravit za ním do Prahy. „Vracela se vždy 

s těžkým srdcem, ač hoch tuze prý dobře se učil, a ona nikdy žádné žaloby naň 

neslyšela…Nemohla mu přec jen odpustit, že se dal od ní cizím člověkem tak bezevšeho 

odtrhnout. Jeho zdánlivá lhostejnost, již za dědictví po otci považovala, a cizí jí směr jeho 

vychování byly klínem v srdci jejím, hřebem k její rakvi.“124  

V okamžiku, kdy se Otík stává doktorem práv, rozhodne se navštívit svůj rodný kraj 

a především pak matku. Mrákotová je z příjezdu syna nadšená a provádí velkolepé přípravy, 

aby se Otíkovi na horách líbilo a nepocítil nepohodlí venkova. „´…chci ho tu uvítat jako dítě 

svoje nejmilejší a nejhodnější, i učiním, seč mé síly budou, aby u matky pod střechou 

otcovskou se mu aspoň nějaký týden zalíbilo.´“125 Otík si po příjezdu do krajiny svého dětství 

snaží vybavit co nejvíce vzpomínek a znovu si připomíná dobu, kdy v horách pobýval. „Vešel 

do ráje dětství svého, do nebe nejsvětějších upomínek, a slza, první snad, kterou vyronil, co 

ráj ten opustil, zkalila mu oko.“126 
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Pro selku Mrákotovou synovo nabyté vzdělání není příliš důležité. Obává se, že 

Otíkovi scházela mateřská výchova. Snaží se ho zbavit povrchního chování a měšťanských 

návyků. Nelíbí se jí Otíkovi přátelé, kteří ho podporují v rozmařilém způsobu života. 

Popuzuje ji synovo nevázané veselí, uvolněná morálka, nezodpovědnost. Srovnává je 

s poměry vesnickými. Mezi synem a matkou tak vyvstávají stálé konflikty. Selka však i přesto 

očekává od Otíka velkou budoucnost. V závěru díla Otík konečně uznává, že matka to s ním 

myslela dobře a že se na něm poznamenalo, že pozbýval mateřského citu.  

Když dědeček zakáže Enefě chodit na návštěvy k Mrákotovým, nebouří se proti tomu. 

Chce být dědečkovi poslušná a nemít před ním žádná tajemství, jako tomu bylo dříve. Otíka 

však tato skutečnost hluboce zasáhne a žárlí na dědečka, neboť chce mít Enefu pouze pro 

sebe. Tíží ho skutečnost, že je Enefa dědečkovi ve všem poslušná. „Ach, kdyby ji byl mohl 

tomu dědečkovi vyrvat! Často, přečasto o tom přemýšlel, ale nepřišel na žádný prostředek.“127 

Dědeček má strach o Enefinu budoucnost a neschvaluje nerovný vztah Enefy a Otíka až do té 

doby, kdy se Otík po roztržce s Enefou napraví.  

 

3.1.4. Frantina 

Frantina (1870) je román, jejž vypráví Bartolom, který pracoval na statku Frantiny 

jako čeledín. Životní příběh hlavní hrdinky se tedy dozvídáme retrospektivně prostřednictvím 

Bartolomových vzpomínek.  

Bartolom se po příchodu Frantiny na statek stává jejím nejbližším přítelem. Vzájemně si 

svěřují odlišné názory na zřízení světa a víru. „Lítostí, když jsem si vzpomněl, že jsem na 

světě samojediný a nemám již dušičky, která by ke mně laskavě promluvila, a radostí, že to 

učinila ona dnes první a tak velice ke mně se snížila, že se až k sestře mé rovnala;…Zrodila se 

ve mně za to taková upřímná k ní láska bratrská,…“128   

Frantina vyrůstá se svým strýcem ´ptáčníkem´(možná otcem, v románu není tato 

skutečnost řečena jednoznačně) na samotě na Čihadníku. Strýc je „prý nejen samotář 

a divoch, ale zajisté i neznaboh veliký. …Nikdo jak se patří ho neznal; jak někoho zdaleka 

spatřil, hned se schoval. Měl-li ženu, zajisté s ní oddán nebyl, měl-li děti, tož na žádný způsob 

nebyly pokřtěné.“129 Frantina nevyrůstala v křesťanském prostředí. Její strýc byl pohan, který 

ji naučil spravovat se svým vlastním rozumem. S náboženskými zásadami se Frantina setkává 

až po příchodu na statek. Svou minulost prozrazuje pouze Bartolomovi: „Nato mně trnoucímu 
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svěřila, že jest skutečně z Čihadníku ptáčníkova, ale on že jejím otcem nebyl, říkala mu prý 

jen ´strýčku´. Možná ale také, že byl; že se k ní jen znáti nechtěl, poněvadž celé člověčenstvo 

u veliké měl nenávisti.“130 

Frantinin strýc se nechce smířit s lidmi a jejich zákony. Řídí se pouze zásadami, které 

sám odpozoruje, jelikož nesouhlasí s vymyšlenými pravidly. Vyzdvihává důležitou roli 

přírody a své místo v ní. Zvířata jsou podle něj lepší tvorové než člověk, který je plný klamu. 

Svět zvířecí pro něj představuje jediný přirozený svět. I sama Frantina má v některých 

chvílích pocit, že i ona strýci v jeho odloučenosti od lidí překáží.  

Mimo strýce je Frantina v kontaktu ještě s chlapcem, který je o několik let starší než 

ona. O tomto přátelství však strýc vzhledem ke své averzi vůči lidem nemůže vědět. „´Měla 

jsem totiž před strýcem na zapřenou známého, který mně o světě zcela jiné věci povídával než 

strýc…Přišla jsem k tomu přátelství, na které dosud vzpomínám s blažeností nevýslovnou, 

náhodou.´“131 Strýc jí vypráví o lidech jenom samé špatné historky, ale její dětský přítel jí 

seznamuje s lidským světem, se zvyky a tradicemi, díky nimž si Frantina uvědomuje, že lidé 

nemohou být tak zlí, jak je popisuje strýc. Když tohoto přítele ztrácí, nedokáže již žít jako 

předtím v úplné izolovanosti od lidské společnosti. „´Tuze jsem toužila po lidech, naučil mne 

je milovat a pohřešovat, líbilo se mi v té mé samotě pořád méně a méně.´“132 Frantininým 

snem se stává žít mezi lidmi. Odchází tedy z horské samoty dolů k lidem. Strýc ji propouští, 

nesmí se však nikdy vrátit zpět. Bartolom pak nahrazuje Frantině přítele z dětství.  

Před svou smrtí pak Frantina přiznává, že strýc ji dobře radil, aby se vyvarovala 

kontaktu s lidmi. „´Mnohotisíckrát v posledních letech na strýce ptáčníka jsem si vzpomněla; 

dobře míval, ach jak dobře, když říkával, že se mám světa varovat, nic dobrého v něm že na 

mne nečeká.´“133 Vzpomíná na své dětství, především pak na jeskyni, kde trávila s Apolínem 

nejkrásnější chvíle jejího života a kde ho také zabíjí, aby ho pokutovala za jeho skutky vůči 

lidem. Spolu s ním je pak v jeskyni i pohřbena, čímž je zdůrazněna důležitost prožitků 

z dětství po celý Frantinin život. 

Frantina udržuje na statku přátelské vztahy s čeládkou, která si jí po počáteční 

nespokojenosti s novou hospodyní, oblíbí. Stará se i o ně, jako by to byly její děti. „ ,Chci, 

abyste se měli u nás dobře, tak dobře jako u vlastních rodičů, nikdo z vás na domov 

                                                
 
130 SVĚTLÁ, Karolina. Frantina. Praha: Melantrich, 1971, s. 34. 
131 Tamtéž, s. 37. 
132 Tamtéž, s. 39. 
133 Tamtéž, s. 124. 



 
 

51 

nevzpomínal.´“134 Také sedlák Kvapil vychází s čeledíny a děvečkami dobře. Jeho smrt 

způsobí hluboký zármutek na celém statku: „Oplakávali jsme ho všickni jako děti otce 

vlastního. On si toho za nás zasloužil, nikdy ani jednomu z nás jediným neublížil slovem. 

Zato každý z nás se žalem si připomínal, že mnohdy dobroty jeho zneužil.“135 

Po sedlákově smrti se Frantina setkává s přítelem z dětství – panem Apolínem, který je 

nyní váženým občanem. Vykonává však ještě jednu činnost. Stal se vůdcem lupičů, tzv. 

lesňáků. Mstí se tak za svého otce, v čemž ho podporuje matka. Když byl dítě, byl jeho otec, 

řezbář Březina, vypraven jako mluvčí za venkovský lid na panský dvůr, aby tam hájil jejich 

zájmy. Ti ho však zajali a mučili, přičemž nikdo z lidí, za něž mluvil, se ho nezastal a jakýkoli 

spolek s ním veřejně zapřeli. Pouze jeho manželka se synem se ho nezřekli a nechali se zavřít 

do vězení s ním. Po propuštění se nesmějí vrátit do svého domu  a musí odejít z vesnice. 

„Zajisté se ještě tuze dobře pamatoval na onen mrazivý večer, kdež se z černého nebe sypal 

sníh a on s rodiči, mukami zmrzačenými, práh otcovského stavení překročit nesměl, nýbrž 

odtamtud s nimi štván byl do lesů…? Jakž by nebyl tenkráte od rodičů zoufalých slyšel láti 

lidstvu nevděčnému,…?“136  

Apolínova matka nesouhlasí se synovým odchodem s Frantinou a nepodporuje ho 

v radosti, že konečně naplní svůj život sňatkem s od dětství milovanou ženou. „´K přísaze své 

stojím deset let den co den, noc co noc. Nepřál jsem si v čase tom celém jediné hodiny 

oddechu a pokoje; tím jsem učinil dosti, více na mně si žádati nemůžete. Nejsem dítětem jen, 

o němž rodiče se domnívají, že jest částkou jejich těla a povinno jim sloužiti do smrti jako 

ruka či noha jejich; jsem také sám o sobě člověkem a jako člověk chci ode dneška žít.´“137 

Apolín se tedy rozchází s matkou ve zlém a tímto krokem matku ztrácí, neboť se již nechce 

řídit podle ní vykonávat celoživotní pomstu za otce. Apolín se však již s minulostí vyrovnal. 

Svého otce velice ctí, ale nechce celý svůj život zasvětit odplatě otcovým nepřátelům. Matka, 

když pozná, že Apolín již nebude vykonávat její vůli, raději ho sobecky zavrhuje. Nedokáže 

se smířit s tím, že syn si chce vybudovat vlastní život s jinou ženou, než je ona. Vyčítá mu 

slabé city vůči ní: „´Jen o lásce, matko, ke mně dnes nemluvte, abych si nevzpomněl, kterak 

to asi s vaší láskou ke mně dopadá! Já svou vám osvědčil tolikaletou poslušností, ale v čem 
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jste vy mi ještě najevo dala srdce svoje mateřské?...Ne dítětem jsem vám byl, co otec mrtev, 

nýbrž nástrojem jen nesmířitelné zášti vaší k těm, kdož vás oň připravili.´“138  

Při návratu Frantiny s Bartolomem z jarmarku z Osečné, potkávají děvčátko Barče, 

které je sirotek. Rodiče jí zemřeli během čtyř týdnů a nezanechali jí po sobě žádné dědictví. 

Rodina byla na podruží, tudíž Barče po smrti rodičů ztratila domov. Musela se dát do služby 

k Apolínově matce. Bartolom s dívkou velice soucítí, protože ji potkal stejný osud jako jeho. 

„Nebohá Barče byla tedy boží siroteček jako já, neměla již nikoho, kdo by ji měl rád, o ni se 

staral a jí politoval, když stůně…“139 Je to velice zbožná dívka, proto si získává Bartolomovy 

sympatie.  

 

3.1.5. Nemodlenec 

Nemodlenec (1873) je posledním ještědským románem Karoliny Světlé. 

V Nemodlenci „je zřetelně patrný jakýsi tvůrčí zlom. Můžeme tu pozorovat jednak stagnaci 

tématu, jednak rozpad celistvosti a skladebné vyváženosti rozsáhlého epického celku, k níž 

Světlá dospěla ve Vesnickém románu, v Kříži u potoka a ve Frantině….Dějová osnova díla 

a jeho syžetová výstavba se neustále zauzlují a komplikují, leckdy až nepřehledně, množstvím 

odboček a relativně samostatných epizod vyplývajících ze spletitých konfliktních vztahů mezi 

postavami a někde také nepředvídatelnými náhodnými událostmi.“140  

Již v úvodu románu je naznačen osud synů zemana Luhovského, Adama a Míchala: 

„Říkává se, tam že jsou šťastné děti, kde jsou dcery otci a synové matce podobni. Mělo-li se 

staré to pořekadlo i na Luhově osvědčiti, tož nečekalo na oba bratry mnoho štěstí; byli oba 

nápadně podobni otci,…“141 

Marie Luhovská byla ke sňatku se zemanem donucena a po celý život k němu cítila 

odpor. „Měla dceru a dva syny, ale děti ty nepovažovala za svoje, byly to jen děti manželovy, 

muže toho, jenž jí v životě nejvíce ublížil. Mohla-li pak k nim míti nějakých povinností? 

Pravila si, že nikoliv, a na žádné z nich nikdy se nepousmála, žádné z nich nikdy nepolíbila, 

ba k žádnému z nich nepromluvila nikdy mateřského slova.“142 

Dcera zemance zemřela, ani to však v ní neprobudilo lítost. O dcerku, jež jí byla 

krásou velice podobná, se v nemoci nestarala. Dokonce jí ani nepřipravila pohřeb. O vše se 
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museli postarat zemančini synové. Sama pak na hřbitově neuronila za zesnulou dceru jedinou 

slzu. Teprve, když se umírající krtičkář zemance vyznává, že je její bývalý milenec z mládí, 

kvůli kterému zavrhovala své děti a on zatím svou dceru Dalenu bezmezně miluje, uvědomuje 

si, že se na své dceři velice prohřešila.  

Zeman je naopak na své syny velice pyšný. „Zeman zacházel s oběma syny stejně 

laskavě, nahrazoval jim v míře nejhojnější, čeho se jim nedostávalo z matčiny strany; 

nepohřešili vedle něho v ničem její pečlivosti, ale přec bylo každému povědomo, že má z nich 

obou Míchala zvláště oblíbeného, velice na něm si zakládaje. Říkával o něm, že bude jednou 

míti jeho ducha.“143 Všechny své naděje vkládá do Míchala, díky němuž chce dosáhnout toho, 

že se Luhovští opět stanou šlechtickým rodem a bude jim navrácen erb. „´Synu, nezničuj přec 

lehkomyslně sama sebe a neponižuj samochtě rodinu svou ještě více, než již ponížena jest. 

Tys na světě tom moje radost, jen kvůli tobě odpouštím matce tvé vše, co na příkoř mi činí. 

Chceš kráčeti v jejích šlépějích a o jediné, co mám, mne připraviti?´“144 

Adam a Míchal jsou jako bratři velice rozdílných povah. Míchal byl ve smýšlení 

podobný svým předkům, zeman se v něm poznává a upíná se na něj. Proto ho také 

upřednostňuje před starším Adamem. Adam zdědil otcovu přímou povahu i matčinu hrdost. 

„Byltě Adam syn matky své, zdědilť její horké, svéhlavé srdce, její vášnivou, hrdou vůli. 

Dělával vždy jen, co ony mu kázaly, málo toho si všímaje, co z toho pojde a kterak se jiným 

přitom daří.“145 

Adam a Míchal mají mezi sebou dobré sourozenecké vztahy. Po Adamově smrti si 

Míchal vyčítá: „Pravil si, že by nebylo nikdy s Adamem se dělo, co se dělo, kdyby mu byl 

jako jindy dlel po boku. Jak mnohý bujný nápad mu byl vymluvil, zajisté by se mu bylo 

i podařilo poznati hned v zárodku hrozný úmysl v něm se vzmáhající, zapuditi a potlačiti jej 

prosbou, domluvou, útěchou…“146 

Dalena s otcem, kterého přezdívají krtičkář, mají k sobě velice hluboký citový vztah. 

Otec chce Daleně ještě před svou smrtí zajistit domov, proto žádá svou lásku z mládí, 

zemanku Luhovskou, aby se jí ujala. Ta však ze žárlivosti obviňuje Daleninu matku 

z nedostatečné lásky ke svému dítěti, následkem čehož krtičkář umírá. „´Lituji, ba lituji, Jene, 

tvého dítěte, že nikdy neseznalo, co to láska a starost mateřská. Hůře se ta, kterouž tak oddaně 
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jsi miloval, k dceři své zachovala než některá ta zvěřina lesní.´“147 Zemanka, aby se krtičkáři 

pomstila a jeho dceru potupila, vznese pochyby o tom, že Daleniným pravým otcem je 

krtičkář, čímž dívku hluboce raní.  

Poprvé se zemanka přiznává ke svým dětem v okamžiku, kdy v důsledku slibu, jenž 

dala krtičkáři, přijímá Dalenu na statek. V nemoci, které podlehla, se svěřuje se svou nenávistí 

k Daleně Adamovi: „´Dávej si od ní sloužit, tys jejím pánem, Míchal je jejím pánem, všecky 

děti moje jsou jejími pány…´ (…) Opět se Adam matce podivil; ponejprv dnes ji slyšel tolik 

a tak horlivě mluvit, ponejprv dnes pravila ´moje děti´. Jindy vždy říkávala, děti 

zemanovy.“148 Zemanka, přestože slíbila krtičkáři, že přijme Dalenu jako dceru, nesnaží se 

o nic jiného, než jak by jí život na Luhově ztrpčila. Chce jí potupit za to, že je dcera jejího 

bývalého milence a nenáviděné sokyně. 

Dalena ve svém chování a jednání nezapře svou matku, jež byla šlechtického původu. 

Zdědila po ní hrdost, ale i podobu. Na Luhově je nešťastná, ale utěšuje se myšlenkou, že 

oslaví otcův hrob a pomstí matčinu památku. Upírá všechny své síly na pomstu zemance, jež 

v poslední hodině jejímu otci zasadila smrtelnou ránu, a celému jejímu rodu: „´Kteréto dítě 

uvalilo si kdy těžší na duši břemeno, aby očistilo památku rodičů svých´…“149 

Dalena má výčitky svědomí kvůli tomu, že se zamilovala do Míchala, přičemž 

rodičům slibovala, že se pomstí celému rodu Luhovských. Vdá se tedy po zemančině smrti za 

zemana, aby jí rodiče její uklouznutí odpustili a byla tak dovršena ona pomsta nad 

Luhovským panstvím. Dalena je neustále zmítána obavami a nejistotou: „´Ach matko, 

zdalipak vidíš, jak drahá je mi tvoje čest, že mi jest dražší cti mé vlastní?´“150 „´Zdalipak mne 

za to žehnáš, otče, že do smrti budu pronásledovati potomky té, kteráž ti poslední kapku 

života zkalila?´“151 Dalena sama sobě přiznává, že na sebe uvalila příliš těžké břemeno, aby 

očistila památku svých rodičů.   

Zemanu Luhovskému záleží na Míchalovi i po jeho sňatku s Dalenou. Ani jeho žena 

nezměnila to, že se zeman ve svém synovi doslova viděl. „Neměl Míchal mladé své maceše 

co vyčítat, neubrala mu ani jiskřičky otcovy lásky, třeba vedle něho do jeho srdce se dotřela, 

chtíc v něm víc a více sama vládnouti. Cítil zeman pro syna tak jako vždy jindy, dosud s ním 

se ztotožňoval, chtěje býti jím a v něm oslaven. Miloval v něm naději života svého a v ženě 
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života toho ozdobu.“152 Syna se zastává i v těžkém okamžiku, kdy Míchal při slavnosti 

vystřelí na sochu sv. Jana Nepomuckého. Jeho ohromené smysly přemohla otcovská láska: 

„´Můj syn na rozumu se ztrhal jako jeho děd,´ křikl s napětím veškerých svých sil a bez 

vědomí svalil se na zemi.“153   

Alžběta, nevlastní sestra Daleny, je smrtí své matky natolik zasažena, že netouží po 

ničem jiném, než vstoupit do kláštera. Pro Dalenu představuje Alžbětin smutek za matku 

překážku k odvetě za to, že Míchal Alžbětu miluje. Dopřává tak Alžbětě čas, aby mohla svou 

matku oplakat. Soucítí s ní, jelikož sama ví, jaké to je ztratit matku. „...nechť se bránila 

Dalena jak chtěla, láska slečnina k matce a její o ni žal zůstaly přec jen štítem posvátným pro 

ni, jehož se dotknouti si netroufala. Stíny dvou matek chránivě nad ní se klonily.“154 

Dalena žárlí na Alžbětu, ke které jediné se matka přiznala a považovala ji za svou 

právoplatnou dceru. Stala se jí tak sokyní hned dvakrát, a to u matky a u Míchala. Obě dcery 

jsou matce velice podobny, především pak svou výjimečnou krásou. Přesto však Dalena vidí 

na Alžbětě podobnost matce ještě v jiných ohledech. „Celá to matka nejen do podoby, ale 

i také do povahy, tatáž v ní slabost a zmalátnělost.“155  

Dalena uznává, že zemanka měla ve starém ovčíně pravdu o tom, že její matka se k dceři 

nezachovala s mateřskou láskou, když se o dceru nijak nepostarala. Odpouští jí až tehdy, když 

se setkává na zámku s Alžbětou. Jí pak vkládá do rukou matčinu listinu a v její prospěch se 

vzdává Míchala.  

Otec Alžběty miluje svou dceru a nedokáže si představit život bez ní. Nesouhlasí 

s jejím odchodem do kláštera a když Alžběta po Míchalově činu na slavnosti ochuraví a je 

v bezvědomí, sám o ní pečuje. Má strach, aby mu neodešla stejně jako jeho manželka, která se 

stala jeho ženou pouze z donucení, a tak ani z jejich dcery se příliš netěšila. Shledávala v ní 

nenáviděného otce. O to více však přilnul otec k Alžbětě. „Víc a více poznával, že může beze 

všeho býti a všeho postrádati: bohatství, slávy, moci, jen jí že nemůže postrádati, že ji musí 

aspoň někdy vidět a vědět, že mu žije nablízku…Nemohl se vpravit do myšlenky ji ztratit, jak 

ztratil její matku.“156 Alžbětino štěstí se pro něj rázem stává nejdůležitějším.  
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3.2. Problematika vztahů v rámci rodiny  

 
3.2.1. Role ženy a muže v rodině 

 Rodina a rodičovství byly v 19. století chápány jako životní priority. Fungující rodina 

měla být téměř pravidlem. Muž přicházel do manželství většinou s větším majetkem než jeho 

žena. Byl ochráncem a živitelem rodiny, rodinu zastupoval navenek. Rozhodoval také o tom, 

zda žena po jeho smrti zdědí jejich společný majetek. Žena se realizovala v domácnosti 

a měla vytvářet spokojený domov. Přesto však tyto fakta nebyla v ještědských románech vždy 

pravidlem, o čemž svědčí následující rozbor. Jako první se zabýváme majetkovým 

zabezpečením rodiny a jeho strůjcem.  

Rychtář (Vesnický román) nepřichází do manželství s rychtářkou finančně zabezpečen 

a s vlastním stavením. Statek patřil rodině rychtářky, která byla jedináčkem svých rodičů, 

a rychtář se do něho s přínosem oženil. Byli to bratranci, takže se nemusela obávat, že by 

živnost vyšla jejím sňatkem z rodinného majetku. 

Mlynářka (Kříž u potoka) se provdala za svého prvního muže bez věna. Nezáleželo mu 

na bohatství ani kráse ženy, preferoval její charakter. Odkázal jí mlýn, s nímž mohla nakládat, 

jak chtěla. Nežádal si na ní za to slib, že mu zachová věrnost až do smrti, jak to bylo v té době 

běžné.  

Otec Evičky nezabezpečuje finančně svou rodinu. Nezajímá ho ani osud a hmotné 

zajištění jeho ženy, kdyby se stala vdovou. „Propil ženin přínos i svůj barák a pak chodil do 

Němec strouhat šindele. V neděli propíjel týdenní výdělek v Čechách u muzik.“157 

Hospodář Kvapil se ožení s Frantinou, čímž překazí plány svých příbuzných, kteří 

doufali v to, že statek připadne po smrti svobodného a bezdětného muže jim. „…bratrů 

a sester žádných neměl, a strýcové a tety mu nemohli přec v ničem poroučet. Kazili mu to ale 

tím urputněji potajmu. Chtěli, aby zůstal svoboden a dvůr po jeho smrti mezi ně k rozdělení 

přišel.“158 

 Otec byl hlavou rodiny. Veškeré podstatné záležitosti podléhaly mužově rozhodnutí. 

Bylo nepředstavitelné, že by dominantní roli zastávala v rodině žena, přesto některé ženské 

postavy mají větší rozhodovací pravomoci než jejich manžel. 
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Ve Vesnickém románu má na statku má rozhodující slovo rychtářka. Rychtář nechává 

vše na své ženě, což je v rozporu s realitou 19. století, kdy veškeré rodinné záležitosti 

obstarával muž. 

Rychtářka nezastává roli tiché a poddajné ženy ani v druhém manželství. Antoše 

z přílišné žárlivosti neustále vyzpovídává, zasypává ho výčitkami a ztrpčuje mu tak život na 

statku. Ten poznává, že měla jeho matka pravdu, když ho před tímto nerovným svazkem 

varovala. Nechtěla, aby byl Antoš ve všem podřízen vůli bohaté ženy. Zprvu se jí Antoš snaží 

kvůli synům odpouštět její urážky, ale později chování rychtářky k sobě již trpět nemůže. Má 

obavy, že se mu budou lidé posmívat za to, že je „ženiným nášlapkem“.159 Antoš si zřídí tedy 

obchod s koňmi, aby nebyl rychtářce tolik na očích a děti netrpěly jejich hádkami. Na cestách 

mu ale chlapci velice schází a chce předejít tomu, aby ho rychtářka před nimi neočernila tak, 

aby jím v dospělosti neopovrhovali. Za tu dobu, co je mimo statek, se projevuje stále více 

důležitost Antoše pro řádný chod hospodářství.  

Štěpán Potocký (Kříž u potoka) se nemůže vyrovnat s tím, že by v jejich rodině 

zastávala dominantní roli Evička, jelikož ji k tomu napomáhaly její nabyté znalosti. 

Štěpánova milenka, Mařička Holých, ho podporuje v tendenci odcizit se Evičce. Štěpán se 

snaží Mařičce vyvrátit její mínění, že musí svou ženu poslouchat a že právě Evička má 

v jejich domácnosti rozhodující slovo. Štěpán, jenž si je vědom duševní převahy jeho ženy, 

má obavy, aby nevyšla Eviččina vzdělanost najevo i na veřejnosti: „´…já jsem doma pánem, 

moje vůle platí, zahovořím-li, žena poslušně umlkne.´“160 Připadá si před Evičkou jako malé 

dítě. Štěpán staví jako ideál ženských ctností poslušnost muži a poníženost, nutnost vzdělání 

u ženy odsouvá do pozadí. 

Zeman (Nemodlenec) se nedožaduje rozhodujícího slova na statku. Poskytuje Daleně 

stejnou možnost spravovat záležitosti na statku, jakou má sám: „´Vězte, že budoucně jedna to 

bude zde ve dvoře věc, moje slovo neb ženino, zároveň se mnou tu bude manželka 

poroučet.´“161 

 

3.2.2. Překážky v rodinném soužití 

Pohledy postav na rozvod, nevěru a na nemanželské dítě se značně liší. Rozdílná jsou 

také zobrazení jednání postav při styku s potížemi v rodinném soužití. Tato problematika je 
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v některých románech stěžejní pro celou jeho významovou výstavbu. V ještědských románech 

se objevují i traumatické životní osudy žen umístěné do rodinného prostředí.  

Antoš se trápí nemožností se s rychtářkou nechat rozvést. „Zákony lidské, které 

nedovolují, aby muž opustil manželku, leda poruší-li mu věrnost neb rozmrhává jmění jeho? 

V tu chvíli cítil Antoš, jak jsou zákony ty nedostatečny; surově vydávají člověka v moc 

člověka jiného, hájíce jen práva a vlastnictví jeho hmotného.“162 Antoš ví, že kdyby mezi ním 

a rychtářkou přišlo k rozvodu, byly by děti, jelikož to jsou chlapci, přiřknuty jemu. Nechce 

však, aby si na jeho děti ukazovali prstem a bylo jim rozvodem ublíženo. 

Antoš je fascinován ochranovskými společenskými stanovami. Považuje za správné, 

že tamější zřízení povoluje manželům nejen rozvod, ale i možnost uzavřít svazek nový. 

Antošova matka je však v této oblasti ve svém silně moralistickém postoji neústupná. Zákony 

v obci, kde žije, hodnotí jako jediné správné nařízení. Víra Jírovcové povoluje pouze jediné 

řešení: „´…manželé pohoršení dávající mohou jít od sebe, ale nesmějí již uzavřít svazek 

jiný.´“ Když se Antoš rozhodne odejít společně s dětmi a Sylvou do Ochranova, matka se 

staví proti. Jírovcová hodnotí Antošovo rozhodnutí se nechat rozvést jako potupu a sama se za 

v tomto ohledu za syna stydí. Rázem změní svůj názor na Sylvu, již nazývá svůdnicí. 

Sylva nemá obavy z toho, že by jí za její úmysl vdát se za Antoše, postavili lidé pro 

ostudu v neděli ke vchodu do kostela, aby každého přicházejícího uvítala, jak to bylo v 19. 

století ve zvyku. Jírovcová jí vypráví příběh kovářky, která po takovém zostuzení na místě 

zemřela. Sylva si v té chvíli v duchu usmyslela, že její mysl by tato skutečnost 

nepoznamenala.  

Setkáváme se také s případy, kdy byla žena, která se stýkala se zadanými muži, 

společností zostuzena. Jednou takovou ženskou postavou je Mařička Holých (Kříž u potoka), 

která je za své chování, kdy k sobě vábila ženaté muže, potrestána ostříháním vlasů. Kvůli 

této veřejné ostudě musí odejít z vesnice a vrací se až tehdy, když už má vlasy opět dlouhé.  

Evička je velice morálně uvědomělá, o čemž svědčí i to, že odsuzuje hrubě poklesek 

jednoho z předků rodiny Potockých, jenž když zjistil, že mu je dívka nevěrná s jeho bratrem, 

zabil je. Evička hodnotí vraždu v afektu jako lehčí prohřešek, než jakým je nevěra. 

Manželství rodu Potockých nejsou spokojená. Muž začne do roka svou ženu týrat, je 

jí nevěrný, až žena nakonec uteče zpátky ke svým rodičům. Ženu, kterou si vezme Potocký 

i z největší lásky, nemine v Potockých domě hanba a naštěstí. Muži z prokleté rodiny svádějí 
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vinu na ženy, které dle jejich mínění nedokázaly zajistit rodinný mír. Přesto je o Štěpána 

Potockého mezi dívkami nemalý zájem, od něhož je ani pohnutá historie rodu neodradí.    

V Kříži u potoka je nevěra Štěpána důvodem k tomu, aby se mu lidé vyhýbali a ztrácí 

jejich úctu. Evička má obavy, aby otcovým chováním netrpěla jejich dcera: „´…děti, 

pamatujíce si, co od velkých slyší, budou jí vyčítat, že otec její jiné než maminky její se 

přidržuje, dítě bude se nad otcem rmoutit a hanbit, že činí, co činiti by neměl…´“163 Evička 

nemůže snést, že by Štěpánovým počínáním byla ohrožena čest, budoucnost a pověst jejich 

dítěte.  

Evička nachází přítele v Ambrožovi, se kterým konečně poznává, co je to duševní 

vzájemnost dvou lidí. Když jí však Ambrož nabízí, že odejde-li s ním, bude o ní a její dceru 

pečovat a stanou se rodinou, Evička neopustí statek rodiny, kterou si vzala za úkol spasit. 

Nedokázala by se vůči svému muži prohřešit nevěrou. 

Matka rychtáře Kvapila (Frantina) zemřela ve Vambeřicích, kam se vydala s procesím 

na pouť, zármutkem nad svým mužem, jenž se ve svém životě oddával pouze světským 

radovánkám, dopouštěl se vůči ní nevěry a nectil Boha. Syna tak vychovává nadále pouze 

otec. „Zůstal při svém a veselil se jako vdovec rád až do své smrti. To ale přece nebožce na 

památku udělal, že se synu neoženil.“164  

Frantina se zamýšlí nad postavením ženy ve společnosti, pokud by se provdala za 

nečestného muže. Jeho hříchy poznamenávají vstupem do manželství i jí a trpí tak veřejnou 

hanbou i za svého muže: „´Snad bude dělat dobrotu, dokud se mu bude ta ženština líbit, 

kterou si vyhlídl, a až se mu znechutí, zatouží po dřívějším životě. (…) Jen si považ osud, 

který na nebohou čeká! Podle jeho slov musí to být nějaká pořádná osoba, a má se stát 

nevědomky ženou loupežníkovou!´“165 

Adam (Nemodlenec), jelikož sobecky žárlí na Dalenu, odsuzuje nemilosrdně rozvod 

manželů: „´Dobře, že kněz manžely navždy sváže, nemůže a nesmí se žena muži již 

vymknout, a vymkne-li přec, ve věčném pekla ohni za to pykat musí, to dobře si pamatuj.´“166 

Nezamýšlí se však nad možností, že by příčinu k rozluce manželství zadal muž. Ženino 

pochybení považuje za společností nepřijatelné. 

Dalena se snaží utajit svou náklonnost k Míchalovi, neboť nechce, aby její nevěrou 

k manželovi trpěli na cti její zesnulí rodiče. Sama však není přesvědčená o správnosti 
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mravních zákonů, jelikož když se dozvídá, že její matka nezemřela, jak se ona domnívala, ale 

podruhé se vdala, nenutí ji již nic, aby se v manželství se zemanem chovala čestně. Může ve 

svém životě napodobit svou matku: „Dala Dalena do kříže vrýti, že půjde matčinou stopou, 

ejhle, měla matka dva manžely, může je míti dcera také…“167 

V Nemodlenci je zmínka o špatné pověsti nemanželského dítěte, které doplácí na 

prohřešek svých rodičů. Dalena hodlá pro záchranu Míchala odhalit svou totožnost 

a prohlašuje se tak jedinou matčinou právoplatnou dcerou, která je zároveň její jedinou 

dědičkou: „´Jsem jediná dcera své matky v manželství poctivém zrozená,…ta klášternice,…, 

jest dítě její nemanželské, neb otec můj zemřel teprve loni.´“168  „´Jsemť nejen jediná 

manželská dcera své matky, ale i jediná její dědička. Než otec zemřel, odevzdal mi list, 

v němž mi matka veškeré svoje jmění poroučí.´“169 Farář, kterému se Dalena se svým 

původem svěřuje, se zamýšlí nad tím, že za donucení Alžbětiny matky ke sňatku s ním je nyní 

Dalenou pokutovaný. Odplata však nedopadne na jeho hlavu, nýbrž poznamená jeho dceru. 

Nabízí se mu otázka: „Bylo to tedy přec jen pravda, že za hříchy otců děti tu pokutovány 

budou?“170 Farář se snaží Dalenu umírnit, neboť nechce, aby pohanila matčinu čest a sestru 

připravila o počestné jméno. 

 

3.2.3. Žena – manželka a hospodyně 

 Hlavním posláním ženy 19. století bylo spravovat domácnost a pečovat o děti. 

V následujícím rozboru se zabýváme rolí ženy jako hospodyně a jejím vztahem k manželovi. 

Zaměřujeme se i na postoj muže k ženě a jeho požadavky na ní, v neposlední řadě těžkým 

postavením ženy jako samoživitelky. 

Jírovcová (Vesnický román) je velice pracovitá a než by se znovu vdala, což se s jejím 

přesvědčením neslučovalo, zastává zabezpečení a chod rodiny sama. „V létě přinášela si 

z práce vždy ještě vařiva a chleba domů, neměla s dítětem hladu. V zimě bylo hůř. Předávala 

pro selky a z přádla šel již tenkráte mizerný jen výdělek. Najedla se s dítětem jen jednou za 

den dosyta.“171 Přesto si nikdy nestěžovala na těžké živobytí. Aby její syn nemusel říkat 

cizímu člověku otče, odmítá i svou dávnou lásku, Frantíka Šímů. 
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V 19. století nebylo dítě centrem zájmu matky a jejího pracovního dne. V Kříži 

u potoka však mlynářka upírá veškerou svou pozornost na Evičku, která s ní tráví celý den 

a vykonává s ní všechny činnosti. Mlynářka svůj život přizpůsobuje své schovance. 

Józa, která se nikdy s rolí manželky a hospodyně neztotožnila, na sklonku svého 

života odsuzuje chování mužů vůči ženám: „´Zdaž, ó bože, bídnějšího jsi stvořil tvora nad 

ženu?! Kde asi bloudila spravedlivost tvoje, když muži ji vydals všanc, když stanovils, on že 

pánem jejím bude, nechť si udělá ze srdce jejího podnož, nechť duši její rozškube jako dítě na 

louce kvítko, nechť lásku a čest její v bláto zašlape, hříchem že to nebude ni před tebou, ni 

před lidmi?!´“172 

Evička se v nové domácnosti na statku Potockých osvědčí jako vynikající hospodyňka, 

která zvelebí celé stavení. Evička dbá na čistotu a pořádek, čemuž se naučila od své 

pěstounky. Svým  pracovním povinnostem se Evička věnuje pilně a svědomitě, nehledí na 

množství času stráveného úpravami zanedbaného domu. Nemá tak ani možnost věnovat se 

své největší zálibě, kterou je četba. Štěpán však není spokojen se způsobem trávení 

manželčina volného času. „Na počátku neříkal Štěpán ničeho, ale za nějaký čas se počal 

kabonit, viděl-li ji s knihou v ruce, a pohlížel na její knihovničku, na polici vyrovnanou, skoro 

jako na soka nepohodlného, jehož hodlá jen tak dlouho trpět, dokud mu nebude zjevně 

překážet.“173  

Štěpán Potocký neusiluje o to, aby si rozšířil vědomosti, zajímá se pouze o zábavu. Eviččiným 

myšlenkám se vysmívá a informace z novin, se kterými ho jeho žena chce seznámit, mu jsou 

lhostejné. Není v touze po vědění podoben mlynáři, jenž Eviččiny myšlenkách chápal 

a hovořil s ní o nich. „Ba konečně si to Evička přec jen déle zapřít nemohla, že muž její ode 

všeho vznešenějšího netečně se odvracuje. Nečinil tak nikterakž, že k tomu chápavosti se mu 

nedostávalo, bylť nadaný a vtipný, ale raději užíval, než ducha namáhal, a ducha namáháním 

zdálo se mu skoro vše, i hovor vážnější.“174 Když je Štěpánovi nabídnuto členství v obecním 

výboru, odmítá, jelikož žádnou zbytečnou činnost bez odměny vykonávat nehodlá. Ostatní 

členové, kteří vyslechnou pokrokové názory Štěpánovy ženy na spravování obce, litují, že 

Eva není mužem, neboť by jí hned nabídli místo ve výboru. Štěpánovi se však Eviččiny 

myšlenky, na ženu neobvyklé, nelíbí: „´Vdaná ženština by neměla o takových věcech ani 

přemýšlet, ta má jen myslit na muže svého a kterak by se mu zalíbila a zavděčila, tu cos kvůli 

mu udělala, tam zas něco k chuti mu přistrojila. Chci tě mít sám pro sebe, vzal jsem si tě, abys 
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o mne pečovala, můj dům mi spravovala a ne svět ostatní.´“175 Štěpán začíná pochybovat, zda 

si ho Evička nevzala namísto z lásky, pouze z vypočítavosti, aby tak získala statek, neboť by 

se mohla jinak se svými znalostmi vdát za úředníka do města.  

Frantina žije se svým strýcem v naprosté izolaci od lidí. Nedodržují pravidla a zvyky 

uplatňované v rámci společnosti lidí. O jejich příbytek, lesní chatrč, se stará strýc, tudíž se 

Frantina nemá možnost naučit spravovat domácnost. Celé dny nemá co na práci. Jedinou její 

činností a zálibou je si ochočovat zvířata.  

Frantina se na statku v brzké době naučí, jak hospodářství spravovat. Bedlivým pozorováním 

všech činností, které se na statku vykonávají, se z ní stává pečlivá hospodyně, jež zvelebí 

celou domácnost, stavení i hospodářství. „Den ode dne valem u nás se to spravovalo a každá 

věc obracela se k lepšímu. Založenýma rukama ve vší jen tichosti hory převalovala. 

Zařizovala, měnila, poroučela, aniž hrubě o tom jsme věděli, že tak činí.“176 

Frantina se chová ke svému muži velice vstřícně a pečlivě ho opatruje v jeho nemoci. 

„Nakládala s ním žena jako nejlaskavější, nejopatrnější máti se svým dítětem, chovala ho, jak 

říkáme, jako v plenkách. Nikdy nešla kolem něho, aby ho nepohladila, se ho nezeptala, co mu 

může kvůli udělat,…“177 Vykonává za něj všechny úkony spojené s funkcí rychtáře.  

Frantina touží poznat mateřský cit, který jí není dopřán. Po čase se začíná totiž cítit 

osamělá i na statku. Uvědomuje si, že zřejmě pociťuje stesk po vlastním dítěti, o které by 

mohla pečovat: „Jsoutě chvíle, kde mi připadává, kdybych zaslechla dítě svoje zaplakat, je 

mohla popadnout do náruče, k prsoum přitisknout, uhejčkat, zulíbat, všecko prázdné ve mně 

by se zacelilo, všecka tíseň se mne by spadla – tenkráte snad že by se mi odlehčilo navždy.“178 

Bartolom, který je sirotek a nemá ani žádného sourozence, se obává, že jí tak ztratí stejně jako 

kdysi svou matku: „´…moje nebožka matička, byla také tuze dětí žádostiva, vždycky prý 

říkávala sousedkám, že na světě tom si nepřeje, než aby zaslechla dítě svoje zaplakat, a také 

se jí to vyplnilo. Já zaplakal a ona se světem při tom se rozloučila.´“179 

Rodiče Apolína spojoval velký milostný cit. Jediná, kdo se k řezbáři Březinovi 

přihlásila, když byl od pánů uvězněn, byla jeho žena. Ta byla rozhodnuta jít po boku svého 

muže kamkoli. „Jen jeho žena ho nejen nezapřela, nýbrž k němu v neštěstí tak se hlásila, jako 

když spolu žili v štěstí. Hned jak slyšela, že ho do žaláře strčili, do dvoru přikvapila i se 
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synáčkem jejich jediným a žádala si s ním být uvězněna, všecko ostatní s ním snášeti, jak mu 

u oltáře páně co věrná a milující nevěsta svatě slíbila.“180 

Marie (Nemodlenec) nikdy neodpustila zemanovi jeho násilný skutek, kterým jí 

zamezil provdat se za milovaného člověka. Veškeré její myšlenky byly zasvěceny prvnímu 

ženichovi, rodinou se neobírala nikdy. Zemanovi to však smutek nezpůsobovalo: „Nedbal 

manžel jejího srdce, nýbrž jen její osoby, bylo mu jedno, co cítí, jen bude-li jeho; nuže byla 

jeho, měl její osobu, ale srdce, jehož hlas mu byl tak lhostejný, ponechávala sobě. Bloudiloť 

po stopě milencově.“181 

Zemanka Luhovská se o domácnost nestará. Nezajímá jí dění na statku a na jeho 

správě se nehodlá podílet. „Hospodyně Luhovská řídila ve starém dvoře vše jako cizí; 

neúroda na polích, nemoc v chlévích, ba smrt v rodině, vše jí bylo stejně lhostejno.“182 Zeman 

si její nenávisti a vzdorování nevšímá, tváří se jako by se ho zemančina zášť netýkala: „Co 

chtěla udělati, to udělala, co nechtěla, k tomu ji nikdo nepobídl. Nechával jí to platit, jak si to 

zavedla: že nemá k němu žádných povinností a děti že jsou jen jeho, že o ně nemusí míti tak 

jako o domácnost jeho žádnou starost.“183 Druhá manželka zemana, Dalena, o hospodářství 

v rámci svých možností pečuje a svému manželu obětavě slouží až do smrti, jak je na dobrou 

manželku zvykem.  

Dalena (Nemodlenec) opovrhuje matčinou láskou k ní i k otci. Doznává, že zemanka 

měla v ovčíně pravdu, když otcovu manželku krutě odsoudila. Souhlasí s ní, že neprokázala 

matka k dítěti ani známku pečlivosti a že otec jí nestál otec za to, aby mu zachovala věrnost. 

Teprve tehdy doceňuje Dalena zemančinu nehynoucí lásku k otci: „…Dalena počala ty dvě 

ženy otce milující mezi sebou porovnávat a měřit jejich k otci lásku. Jedna k ní stála tak 

nezvratně, že jí obětovala veškeré štěstí svého života, i úctu svých dětí, i domácí svůj mír, 

a druhá vzdala se jí při prvním na ni útoku a s ní vydala všanc všem svízelům života manžela 

a dítě.“184 

 

 

 

 

                                                
 
180 SVĚTLÁ, Karolina. Frantina. Praha: Melantrich, 1971, s. 60. 
181 SVĚTLÁ, Karolina. Nemodlenec. Praha: Československý spisovatel, 1976, s. 27. 
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3.3. Rodina jako výchovná instituce 

 
Třetí podkapitola analýzy textů Karoliny Světlé se zabývá přístupem rodičů k výchově 

svých dětí a k zajištění jejich budoucnosti. Opomenuty nejsou ani rozdílné způsoby pojetí 

rodičovského citu k dítěti, otázka náboženské výchovy a vliv rodiny na osobnost dítěte. Na 

závěr jsou analyzovány problémové vztahy a postoje rodičů ke svým potomkům.   

 

3.3.1. Rozdílné výchovné metody 

Jírovcová (Vesnický román) je ve výchově na svého syna přísná. Při každé návštěvě 

dbá nejen na čistotu a upravenost jeho zevnějšku, ale především také na jeho nitro. Když se 

dozví něco, co se jí v synově chování nelíbí, nikdy na něj ruku nevztáhne. Jeho chyby mu 

pouze dojemně vyčte a to si Antoš pamatuje mnohem lépe. Matka promlouvá k Antošovi 

vždy v rozhodném okamžiku a tím od něj odvrací hřích a pokušení.  

Sylva vyrůstá u svého strýce, o jejích rodičích se autorka nezmiňuje. Sylva nemá 

žádných sourozenců a dívky se jí pro její zvláštní povahu straní. Strýc si jí vzal, jelikož sám 

nemá vlastních dětí. Sylva se vymyká obrazu běžné ženy 19. století. Vykonává veškeré 

činnosti, které jsou určeny mužům. „Holka rozumí obchodu jako on, přistrojí vůz, zapřáhne 

koně jako mužský, jede třeba o půlnoci sama nejčernějším lesem.“185 Strýc ji vychovává 

tvrdě, ukládá na ní takové požadavky, jako kdyby byla chlapec. Pobyt Sylvy ve vězení 

považuje strýc jako hanbu a na Sylvino místo si raději našel vzdáleného příbuzného. Sylvě tak 

odepřel nárok na dědictví a ta odchází sloužit na statek k rychtářce.  

Na Evičku (Kříž u potoka) je její pěstounka hrdá nejen díky kráse, prostotě a dobrému 

srdci, ale i díky Eviččině povaze a mravním zásadám. Mlynářka nemusí vynaložit velkého 

úsilí na Eviččinu výchovu, neboť dívka je od přírody uvědomělá a čestná: „Věděla si vždy 

a ve všem rady, nikdy nikoho tázat se nemusila, je-li na pravé cestě, sama zvláštním v sobě 

pudem poznávala, co dobré a nedobré, co se sluší a nesluší, co lež, co pravda. Nikdy mlynářce 

neb komu jinému ani v žertu nezalhala. Faleš měla v takové ošklivosti, že se začala celá třást, 

jen co o ní slyšela.“186  

Děti z rodiny Kobosilovy nepoznaly nic jiného než nekončící práci. Rodiče je nikdy 

neposlali do školy, na jarmark či na přástvu. „Nikdy nezaslechly nejen slova laskavého, ale 

ani slova rozumného. Ku kantoru nechodily, se sousedy nic mít nesměly a rodiče před nimi 
                                                
 
185 SVĚTLÁ, Karolina. Vesnický román. Praha: Československý spisovatel, 1973, s. 76. 
186 SVĚTLÁ, Karolina. Kříž u potoka. Praha: Odeon, 1968, s. 50. 
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o jiném nevykládali než o čarách, strašidlech, pověrách atd. Čáry byly jejich modlitbami, 

svatým písmem i zákoníkem; více na ně dávali než na kněze, ba než na boha samého.“187  

Otík Mrákota (Kantůrčice) je nespokojen s tím, že ho matka neustále napomíná 

a nabádá k lepšímu chování. Cítí se uražen matčinou nedostatečnou hrdostí na jeho úspěchy. 

Když je však Otík napraven, uvědomuje si, že jeho dosavadní život nebyl životem 

opravdovým. Vrací se žít k matce do hor a uznává, že matka měla pravdu, když mu vyčítala 

jeho způsob trávení času. Shledává rovněž, že postrádal ve své výchově mateřský cit, jenž by 

ho navedl na správnou životní dráhu. Teprve tehdy, když se Otík podílí po boku matky na 

správě jejich hospodářství a stává se šlechetným člověkem, matka je na něj pyšná a odpouští 

mu.  

Bartolom (Frantina) popisuje v románu své dětství, kde zdůrazňuje především 

výchovu svého otce, který mu předal do života vše důležité. Na otce vzpomíná jenom 

v dobrém. „Byl jsem vychování tuze pečlivého; otec můj byl sice jen ucpavač, ale muž ve 

všem dle slova a vůle boží. Lež a podvod v opovržení míval a šalby všeliké i pověrčivosti byl 

nepřítelem největším.“188 

Zeman (Nemodlenec) vychovává Míchala mírnými způsoby. Dbá na jeho přemýšlivou 

povahu a dopřává mu, aby si o životě utvořil vlastní mínění:„…ponechávaje mu ve všem vůli 

jeho, dovoluje mu, aby sám o všem se přesvědčil a vlastní zkušeností se poučil.“189 

Míchal otce žádá, aby s ním jednal upřímně a choval se k němu jako otec k synovi. Očekává 

od zemana totiž, že mu předloží pravdu o jeho předcích: „´Pravda patří dětem jako šaty 

a jídlo; náleží také k jejich vybytí, jako peníze, neb kus pole a stavení. Nechcete-li mně dát, co 

na syna patří – nečekejte, abych vám déle říkal otče. Co je to za otce, jenž si chce vzíti právě 

nejlepší a nejvzácnější statek do hrobu a děti zde odbývá několika rozlámanými grešlemi, za 

které sám v životě nic koupit si nemohl? Jestli mně nezjevíte dnes svoje smýšlení, zítra mne 

tu nehledejte.´“190  

Na slavnosti k uctění svatého Jana Nepomuckého si Míchal uvědomuje, že se neztotožňuje 

s otcovým učením a konečně se zatvrzuje ve svých názorech, které se značně liší od otcových. 

Míchalovi oproti otci záleží na lidech a příčí se mu hlásat lež, neboť je mu známo, jak páni 

pomocí náboženství využívají poddané. 
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189 SVĚTLÁ, Karolina. Nemodlenec. Praha: Československý spisovatel, 1976, s. 169. 
190 Tamtéž, s. 87. 



 
 

66 

Alžbětin otec (Nemodlenec) dopřává dceři v jejím jednání naprostou volnost 

a nepodrobuje jí přísným výchovným praktikám: „…vždyť ji nosil na rukou, její vůle, její 

přání mu byly zákonem, ničehož jí nezakazoval, k ničemu ji nepřemlouval, ponechával jí ve 

všem volnost. Nepoužíval svého nad ní práva…, nechtěl ji nutit ni k lásce ni k přebývání 

společnému, jak byl k tomu donutil její matku, chtěl, aby se šťastnější vedle něho cítila, - vše 

jí chtěl nahraditi, čím na oné se provinil,…“191 

 

3.3.2. Náboženská výchova 

Nezastupitelné místo při výchově dítěte v 19. století má náboženská výchova. Rodiče 

vedli dítě k víře již od útlého věku. Zbožnost svého potomka byla pro rodiče důležitější než 

jakékoli dosažené vzdělání. Dodržování křesťanských zásad bylo jednou z hlavních podmínek 

pro přijetí člověka společností. 

Antošova matka je velice nábožensky založená a k tomu vede i svého syna. Naučila ho 

nevěřit v čáry, ale pouze v Boha, kterého jediného na zemi se má obávat a před ním se 

zpovídat.  

Enefa a její bratr (Kantůrčice) jsou vychováváni též od dětství k víře v Boha. Dědeček 

jim vštípil náboženské zásady, které musí bezpodmínečně dodržovat. Víra hraje u rodiny 

Podhájských důležitou roli, jelikož dědeček prosazuje názor, že strůjcem všeho na zemi je 

Bůh, jehož moc je neomezená. Také selka Mrákotová je pobožná a má obavy, aby se Otík 

díky svým studiím nestal bezbožným a nepočestným člověkem.  

Bartolomův otec (Frantina) je hluboce nábožensky založený. Pevné víře v boha učí 

i svého syna, který mu je za to v dospělosti vděčný. Jako nejcennější  památku na otce staví 

Bartolom to, že ho otec naučil všechny zásady správného křesťana. „Budiž mu za to dík 

a chvála, jediné to po něm dědictví. Ostatní všecko shrábla macecha pro svoje děti.“192  

Frantina je vychována svým strýcem na samotě na Čihadníku. Strýc je pohan, tudíž 

ani Frantině nevštípil náboženské zásady. O náboženství se dozvídá Frantina, až když se 

dostává do společnosti lidí. Strýc odsuzoval křesťanské pojetí světa a lidského bytí na zemi. 

Tvrdil, že existenci náboženských dogmat si vymysleli vysocí páni, aby tak měli obyčejného 

člověka ve své moci. Frantina tak má odlišné názory na stvoření světa, rovnost mezi lidmi 

a zvířaty či na posmrtný život. Bartolomovi vysvětluje, že nemůže za své smýšlení, neboť 

byla v takovém duchu vychována: „´…co člověk od mládí slýchá, do toho se vpraví, aniž ví 
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jak, a není mu to nic hrozného. Ty mně se divíš a hrozíš se mne…, a já zas se divím vám, že 

na to přísaháte a umíráte, co nikdo z vás na svoje oči jste neviděl a kam rozum váš nikdy 

dosáhnouti nemůže.´“193   

Mezi Frantinou a Bartolomem tak vyvstávají časté neshody způsobené odlišnou 

výchovou. „´Nikdy jsem o tom neslyšela, co psáno stojí a zvěstováno bylo; jsem z mládí 

naučena spravovat se jen dle vlastního rozumu. Ty zas na svůj rozum nic nedáváš; přidržuješ 

se jen toho, co jinými ti podáno, a za hřích považuješ zkoušet, zdali se to také se zkušeností 

tvou srovnává.´“194 Bartolom se snaží Frantinu obrátit na jejich víru, ale Frantině není víra 

potřebná, neboť se raději opírá jen o svůj rozum. 

Bartolom se přesto Frantiny zastává, že na její bezbožnost měl vliv její strýc, který jí 

vychoval v duchu zcela odlišném, než bylo zvykem v jiných rodinách. „´Jedině pravda, že při 

ní té pravé křesťanské víry nebylo. Ale co za to mohla, že byla vychována v pelechu 

pohanském?´“195 I poté, co se Bartolom dozvídá před Frantininou smrtí, jakým trestem 

pokutovala pana Apolína za to, že nikdy neodpustil lidem jejich prohřešek na otci, doznává, 

že nemůže být odsuzována, neboť jí nikdo v dětství nevštípil morální a náboženské zásady. 

„Ó, znala boha a plnila jeho zákony, jenže pohanským svým způsobem; což za to mohla, že se 

narodila ve skrýši neznabožské? Kdyby se jí bylo poučení včas dostalo, jak spanile by se byla 

zaskvěla mezi ženami křesťanskými!“196 

Krtičkář Dalenu vede k pevné víře v Boha. Ve všech ohledech spoléhá na boží vůli 

a podřizuje se jí. V tomtéž smýšlení vychovává i svou dceru: „Jak často ji žádal, kráčeje vedle 

ní, aby se jí nikdy nezachtělo pokutovati bezpráví na ní spáchané, anť bůh sám si ponechává 

pokoření nespravedlivých.“197 Dalena tuto radu však neuposlechne a sama uplatňuje mstu nad 

jejími nepřáteli. 

Míchal se nemůže smířit s tím, že ne vše v náboženství je takové, jaké to věřícím 

předkládá církev a páni. Nedokáže se tvářit stejně jako jeho otec, že pevně věří v něco, jež se 

mu v mysli příčí. V tom se shoduje s Alžbětou, kterou matka vychovala v nedůvěře k určitým 

náboženským představám, jako je například peklo či očistec. 
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3.3.3. Netradiční postoje rodičů k dětem 

V jednotlivých románech Karoliny Světlé se setkáváme s rozdílnými způsoby 

odmítání rodičovské role, se zanedbáváním výchovy, s osobou nahrazující dítěti rodiče či se 

sobeckým postojem rodičů vůči svým dětem. Tato problematika je obsažena v odlišném pojetí 

ve všech pěti literárních pracích. 

Ve Vesnickém románu rychtářka své syny nevychovává, chlapcům se věnuje Sylva, 

což však až do Štědrého večera Antoš netuší. Myslí si tedy, že matka má na děti intenzivní 

výchovný vliv. Těší ho, že se rychtářka nesnaží chlapce popouzet vůči otci: „Za krátkých jeho 

návštěv občas v horách vykonávaných zdáli se mu hoši nejen přítulnější, ale i mnohem 

způsobnější než jindy. Vysvítalo ze všeho, že se musí někdo velmi laskavě s nimi obírati. 

Mluvili slušně, měli se velmi rádi a rádi chodili také do školy, kde dělali velmi dobré 

pokroky. Rychtářka nepostrkovala a nezanedbávala tedy dětí jemu naschvál, k čemu jevívala 

jindy velkou chuť.“198 

Chlapci jsou tedy nejvíce citově připoutáni na Sylvu, která jim nahrazuje mateřský cit, jenž 

u rychtářky postrádají. Jírovcová si Sylvu oblíbila téměř jako vlastní dceru, jelikož díky Sylvě 

může být se svými vnuky v kontaktu. Sylva tím, že se stala druhou matkou Antošových synů, 

zjemněla a povahově se uklidnila. Chlapci tak způsobili přerod Sylvy z divokého děvčete 

v uvědomělou ženu.  

Štěpán Potocký (Kříž u potoka) se zprvu na výchově své dcerušky nehodlá podílet, 

protože v ní vidí soka, jenž mu bere Eviččinu lásku. Nezajímají ho pokroky dítěte a jeho 

vývoj. Vůči malé Evičce je chladný a nevlídný. Nechápe Eviččiny obavy o děvčátko a chce 

po ní, aby se dítěti méně věnovala. „´…dosti jsem se naposlouchal jeho křiku, chce se mi také 

jednou něco jiného vidět a slyšet! Dítě jen kyne, co je na světě, ještě jedinou hodinu 

nezastonalo, zbytečné, zcela zbytečné jsou tvoje o ně strachy;…´“199 Evička přesto nechce 

péči o dcerku zanedbávat a postupně se stává imunní vůči Štěpánovým výčitkám. Smiřuje se 

také s tím, že Štěpán zřejmě nemá v lásce malé děti. „Když byl začal proti knihám jejím 

brojit, hned z očí mu je uklidila, odříkajíc se největší potěchy, již znala; avšak přestat být 

matkou, poněvadž tak se mu líbilo, ne – to býti nemohlo.“200  

Roli otce dítěti nahrazuje Ambrož,  který si malou Evičku oblíbí. Ambrožovi chce také Eva 

svěřit péči o dcerku, kdyby náhle zemřela. Ambrož nemá vlastní děti, neboť se z vlastního 
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přesvědčení neoženil, aby nebyla jeho žena s dětmi zasažena rodinnou kletbou. Přesto má 

k dětem přátelský vztah. 

Otík (Kantůrčice) je vychováván svým strýcem v Praze. Strýc k němu však nemá 

upřímný vztah, vidí v něm pouze podnájemníka, který je zdrojem vedlejších příjmů jejich 

rodiny. Z tohoto důvodu strýc neumožní Otíkovi navštívit svou matku, aby se díky jejímu 

vlivu nechtěl Otík vrátit na rodinný statek do hor. Mrákotová se nemůže smířit s tím, že Otíka 

nemohla vychovat sama a připisuje ty Otíkovy vlastnosti, které se jí nelíbí, špatnému vlivu 

strýce na něj. Dle matky je Otík poznamenán nedostatkem mateřské výchovy: „´Nezapřeš 

přec jen do smrti, že tě matka nevychovala.´“201 

Strýc ´ptáčník´ (Frantina) podporuje Frantinu v přátelství se zvířaty, jelikož podle 

něho jsou upřímnější než člověk, který je ze všech tvorů nejpodlejší. Vychovává jí v nenávisti 

k lidem: „´…strýc nemohl lidi ani cítit, proto také mně příliš nepřál; i zpozorovala jsem 

mnohdy, že mne jen s přemáháním kolem sebe snáší. Netajil se tím ani dost málo, že by chtěl, 

aby všecko lidstvo vzalo za své, poněvadž se zvrhlo a pokazilo a teď jen krásu a mír světa 

ostatního ruší.´“202 Frantina se je vědoma, že i její blízkost je strýci nepříjemná.  

Po ztrátě svého přítele, který jí naučil mít v lásce lidi, touží žít v jejich společnosti. Strýc ji 

varuje, že pokud odejde z Čihadníku s úmyslem poznat lidský svět, nikdy se nesmí vrátit zpět. 

Upozorňuje jí zároveň také, že nikde jí nebude tak dobře jako u něj. „´Přijdeš-li k neštěstí, 

nechť si tě ten svět potěší a ti pomůže; ke mně se nehlas.´“203 Rozcházejí se bez rozloučení 

a už se nikdy nesetkají, přestože Frantina později lituje, že strýce tak urychleně opustila.  

Apolín od dětství svou matku na slovo poslouchá a plní všechny úkoly, které na něm 

matka požaduje. Vychovává ho v nenávisti k lidem. Když se však chce osamostatnit, matka 

má obavy, že syna ztratí a bude tak nad ním mít moc jiná žena. V tom okamžiku ji synovo 

štěstí nezajímá, je ve svém postoji k jeho sňatku značně sobecká: „´Jdi, jdi! Co nejdříve odtud 

se zdvihni, již nejsi synem mým. (…) Poznávám, že kdesi na cestách tvých nějaká chytrá tě 

zapředla ženština do osidel, pro ni matce se pronevěřuješ, avšak uhlídáš, že ti nahradí vše, co 

ke mně teď spáchals, uhlídáš!´“204 

Apolínova matka požaduje po synovi celoživotní vykonávání msty otcovým zrádcům. Když 

se rozhodne ustat v okrádání lidí, matka mu vyhrožuje, že svým skutkem zdvihne otce 

z hrobu. Pro Apolína je však křivda, které se dopustili nepřátelé na jeho otci, již splacena: 
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„´Nabudou-li nebožtíci v hrobech svých jen tenkrát míru, vykonávají-li děti neuprositelnou 

nad nepřáteli pokutu, pak otec můj ne jednou, nýbrž stokrát pomstěn a smířen; i nemá věru 

proč teď ještě z hrobu se zdvihat.´“205 

Zemanka (Nemodlenec) ve snaze ranit krtičkáře obviní Daleninu matku 

z nedostačujícího mateřského citu a nezájmu o vlastní dítě. Na oko lituje Dalenu, že nikdy 

neměla možnost poznat matku. „´Zdaž zasluhuje žena ta jména matky, kteráž jsouc 

přesvědčena, že hrozí dítěti jejímu odněkud nebezpečí veliké, nehledí včas je zachránit, nýbrž 

všanc mu je vystavuje? Ale což! Byla tvoje milenka vznešená, urozená paní, a ty chudý jen 

hoch z chlapské krve, v ničem jí rovný. Nepovažovala tedy i dítě za tobě rovné a není mi ani 

divu, že tak špatně o ně pečovala.´“206 Dalena si později přiznává, že kdyby jí bylo umožněno 

vyrůstat po boku matky, byla v dospělosti čisté a nezkažené povahy jako její sestra. 

Nepřítomnost matčina vlivu na ní jí poznamenala.   

Zeman Luhovský považuje za příčinu všech tragických událostí na Luhově svou ženu, 

která se mu nestala manželkou a jeho synům matkou. Je přesvědčen, že synové postrádali 

v dětství matčinu výchovu: „…jak ráda si dávají říci od matky, jak jí věří, jak dychtivě 

naslouchají jejím pohádkám. (…) A kým se dá syn příliš divoký nejspíše uchlácholit, než 

matkou? Otci a příteli se postaví, stydí se jim povolit, ale matčiným domluvám a slzám 

neodolá.“207 Přestože se zeman oprostil od tradic a názorů svých předků, v jedné věci však jim 

byl stále podoben. Měl velice vřelý vztah ke svým potomkům, což se u Luhovských dědilo. 

Snažil se vřelým vztahem ke svým synům vynahradit jim absenci mateřského citu. 

 

 

3.4. Formy vzdělávání dítěte  

 
Antoš (Vesnický román) nemá možnost navštěvovat školu. „Rychtář přál Antošovi 

sice velmi, ale do školy ho přec neposílal. Nebylo tehdáž ještě v obyčeji, aby se staral 

hospodář, by se skotáci jeho něčemu přiučili. Sedláci posílali vlastní děti neradi do školy, 

nadto pasáky svoje!“208 Přesto se Antoš naučil číst, psát a počítat, aniž by do školy musel 

docházet. Veškeré školní vědomosti se Antoš naučil od chlapců na pastvě. „Brzo věděl, co 

věděli školáci vesničtí, s tím však rozdílem, že oni znenáhla zapomínali, čemu se přiučili od 
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kantora, on však si pamatoval navždy, čemu se přiučil od nich.“209 Jelikož Antošovi nebylo 

dopřáno samotnému chodit do školy, jeho synové školu navštěvují. 

Antoš rád naslouchal i dospělým lidem. Těšilo ho, když mu někdo vyprávěl o svém řemeslu či 

hospodářství. Ještě za rok si pamatoval každé slovo, neboť tyto informace poslouchal se 

zaujetím, s jakým jiní hoši hltali příběhy o loupežnících a strašidlech.  

Sylva do školy také nikdy nechodila. Nikdo jí neřekl, jak se má v životě chovat 

a jednat. Strýc sám to nevěděl, nemohl jí tedy předat žádné své znalosti. Přesto se však Sylva 

chovala vždy tak, že nedala lidem příležitost k pomluvám.  

Evička (Kříž u potoka) je bystré a učenlivé dítě. Nevěří pověrám lidí, necítí strach 

z přítomnosti nebožtíka mlynáře. Mlynářce poskytuje pevnou oporu v jejím stesku. Mlynář si 

ji za svého života oblíbil pro její bystrou povahu. „Nemohl se jí nikdy dost vynadivit, jak je na 

svůj věk rozumna, trpěliva a laskava. Často si ji do sednice zavolal, kdež někdy celé hodiny 

s ní rozmlouval. Vždy míval při tom radost z její odpovědí, zračila se v nich bystrá hlava 

a měkké srdce.“210 

Evička navštěvuje školu pravidelně a ráda. Nechce zůstat doma ani za nepříznivého počasí, 

kdy jí mlynářka nechce do školy pustit, aby neonemocněla. Evička své školní povinnosti 

vykonává pilně a svědomitě. „Kantor tvrdíval, že co je škola školou, takové písařky, čtenářky, 

počtářky jako Evičky ještě tam nebylo, každý žák před ní se mohl schovat, žádný to nevěděl 

a neuměl co ona, ač o několik let později učit se počala než děti jiné.“211 

Pěstouni ji ve školním vzdělávání podporují, jelikož sami školu navštěvovat nemohli, 

což jim v dospělosti výrazně chybělo. Přesto však byli spořádanou a slušnou domácností. 

„…pěstouni její, ač bez vychování a vzdělání, přec ve všem nejpřísnější slušnost zachovávali 

a na domácích si žádali…“212 Nemohli se dočkat, až jim Evička bude moci zařídit všechny 

úřední záležitosti sama a nebudou se muset spoléhat na cizí lidi. Mlynář dokonce kvůli Evičce 

předplatil noviny a každý den mu z nich musela dívka předčítat. Evičku neustále chválil a byl 

na ní hrdý: „´Čemu neporozumí Evička teď, na to si vzpomene později, z její hlavičky nic se 

nevytratí, vše tam dobře uloženo, svého času to ponese zajisté dobré úroky. Až bude její muž 

představeným, nebude musit chodit pro radu jinam.´“213 

Mlynář je velice moudrý člověk a Evičku si oblíbil. Zamýšlí se nad tím, že při vzdělávání 

dítěte je třeba brát jisté ohledy na věk a schopnosti dítěte. Vzhledem k negativnímu vztahu 
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lidí v 19. století ke vzdělání jsou mlynářovy úvahy pokrokové: „´Vždyť otec moudrý 

a rozumný dětem svým také vše nezjeví, čeho si na něm vědět žádají,´ pravíval po své 

nemoci, ´vyčká k tomu čas, až rozum v nich dospěje a soudnost uzraje, aby byly s to ho 

pochopiti.´“214 

Čtení knih se stalo Eviččinou nejmilejší zábavou. Zatímco si jiné děti hrály, Evička se 

věnovala četbě. Peníze, které jí dali pěstouni na dívčí parádu, odevzdala buď učiteli jako 

příspěvek na školní knihovnu, nebo si za ně koupila nějakou novou knihu. „Neděli co neděli 

zašla si Evička po hrubé do školy, nemohla jinak, táhlo ji to tam dosud. Jak si poskočila, bral-

li učitel nějakou novou z přihrádky knihu! Dvakrát pak byla pro ni neděle. Jakmile ji do ruky 

dostala, již jiného neviděla, neslyšela, pořád jen na knihu drahou si myslila.“215 Četba jí těšila 

více než společnost dívek, jejichž rozhovory se točily vždy pouze kolem šatů, zábavy 

a chlapců.  

Manžel Evičky, Štěpán, neustále své ženě vyčítá, že „si hraje na učenou“216. 

Opovrhuje Eviččinými knihami, že se jich nakonec Evička s lítostí vzdává. Štěpán zastává 

názor, že existuje pro ženu mnoho lepších činností, jak trávit volný čas. „´Nemá si ale 

ženština trápit hlavu myšlenkami, není to nic pro ni.´“217  

Enefa (Kantůrčice) je vychovávána svým dědečkem, který je ve vesnici uznáván pro 

svou moudrost. Své znalosti předává svým vnukům, Enefě a Jeníkovi, přičemž Enefu ve 

smýšlení ovlivnil nejvíce. Nejsou to však vědomosti získané ve škole, ale spíše jakási životní 

moudrost, kterou si rodina Podhájských předává z generace na generaci. „Mělať Podhájských 

rodina od nepamětných dob pověst, žeť obdařena shůry ´darem ducha´; uměliť tam odedávna 

hojit nemoce vnitřní i zevnitřní, slovem i léky, zvěstovat povětří, ba i věci budoucí.“218 

Enefa je nazývána mezi lidmi ´kantůrčicí´ „pro určitý stručný hovor, pro její vážné způsoby a 

chování vždy rozumné a důstojné“219. Přestože Enefa školu jako dítě navštěvovala, veškeré 

její vědomostí jsou připisovány vlivu dědečka.  

Otík Mrákota studuje v Praze, aby se mohl stát doktorem práv. Tuto budoucnost mu 

vybral jeho otec před svou smrtí. Matka však nesouhlasí s Otíkovým pobytem v Praze, chtěla 

by ho mít raději doma na horách. „…nezdála se jí ta moudrost, jíž v Praze se přiučoval, 

pravou a bohulibou býti. Mělať pro ni přídech tuze světský, marnivý, vypínavý. Pravé 

                                                
 
214 SVĚTLÁ, Karolina. Kříž u potoka. Praha: Odeon, 1968, s. 9. 
215 Tamtéž, s. 48. 
216 Tamtéž, s. 169. 
217 Tamtéž, s. 170. 
218 SVĚTLÁ, Karolina. Kantůrčice. Praha: Československý spisovatel, 1977, s. 19. 
219 Tamtéž, s. 22. 



 
 

73 

moudrosti vzor byl u ní dědeček Podhájských, a život v očích jejích nejplatnější a 

nejužitečnější – byl život přičinlivého rolníka.“220 Mrákotová nepřikládá důraz na synovo 

vzdělání, záleží jí spíše na Otíkově srdci, než na jeho učenosti.  

Enefa hluboce obdivuje Otíkovou učenost a považuje ho díky jeho vzdělání za nového 

spasitele lidstva. Když ji však zklame, uvědomuje si, že Otíkovy úspěchy na studiích nejsou 

zárukou jeho mravně uvědomělého jednání. Napravený Otík později sám doznává, že ačkoli 

mu byl udělen vysokoškolský diplom, není dokonalým člověkem. Staví Enefinu moudrost 

výše než svoje znalosti.  

Frantina je nabádána strýcem k tomu, aby se v životě neřídila ničím jiným než svým 

vlastním úsudkem. Frantina nikdy nenavštěvovala školu a sama hlubší vzdělání nepostrádá. 

Strýc Frantině nepředal žádné znalosti a veškeré nabyté vědomosti získala Frantina na základě 

vlastních životních zkušeností: „Moudrý byl tuze, mnoho věcí věděl, ale mně jen málokdy 

naučení dával. Říkával: ´Co bych do tebe mluvil? Máš zdravé oči, zírej, dobrý sluch, 

naslouchej, zdravou hlavu, porovnávej a na vše, co ti je vědět potřebí, sama tak snadno 

přijdeš, jako že jedna a dvě jsou tři. Cizí moudrost nikdy za svou nepřijímej, nevěř, o čem se 

nepřesvědčíš.´“221   

Zeman Luhovský (Nemodlenec) má budoucnost svých synů naplánovanou. Školní 

vzdělání v ní však nefiguruje. V rámci celého románu se nenachází žádná zmínka o nabytých 

znalostech bratrů Luhovských. „Měl se Adam zas státi po hraběti největším na okolí 

statkářem a Míchal, vynikaje ve službě vojenské, rytířem, jeden měl, jak to jindy v rodině 

jejich bývalo, spravovat jmění rodinné a druhý rozmnožovat její slávu.“222 Ze staršího Adama 

chce mít hospodáře na statku, jelikož je pracovitý a vyzná se v hospodářství. Mladšímu 

Míchalovi, kterého měl zeman zvláště v oblibě, chystá ale lepší kariéru. „Adam měl již leccos 

selského při sobě, ale Míchal posud nezapřel co do podoby a mravů původ šlechtický, 

nezhruběl hrubou prací, přidávala jeho tělu spíše ještě mrštnosti a obratnosti. (…) Kdyby se 

byl ve všem nosil podle starého stavu Luhovských, tož by ho nebyl zajisté nikdo rozeznal od 

synů hraběcích.“223 Míchalovi otec svěřuje, že zamýšlí z něho učinit oficíra. Chce synovi 

vydobýt dobré jméno, rytířskou hodnost a hraběcí nevěstu. Povznesl by tak opět celý rod 

Luhovských na úroveň, na jaké bývali jejich předkové. „´Tys na světě tom moje radost, jen 

kvůli tobě odpouštím matce tvé vše, co na příkoř mi činí. Chceš kráčeti v jejích šlépějích 
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a o jediné, co mám, mne připraviti? (…) Chci v tobě ještě jednou omládnouti, teprve 

jaksepatří žíti, vida, kterak v tobě stará, v prach šlapaná sláva Luhovských znova zas vykvétá. 

(…) Ty máš panskou schopnost, nadání, postavu a způsob, Adamovi to již v krvi nevězí; on 

bude na statku hospodařit, ale ty se staneš šlechticem,…´“224 

 

V ještědských románech se setkáváme s nezájmem lidí o školní vzdělání 

a nedostatkem škol. Školní výchově není mezi společností kladena důležitost. Zájem 

o zlepšení gramotnosti ve vesnici má v Kříži u potoka Štěpán Potocký. Přestože zprvu odmítá 

přijmout místo v obecním výboru, když díky Evičce zvítězí nad svým dědičným neduhem, 

zasazuje se o provedení značných změn v jejich obci. Především se zaměřuje na zvýšení 

úrovně vzdělanosti u obyvatelstva. „´Poznal jsem, že co pohoršlivého jsem kdy provozoval, 

nebylo nikterakž jen následek dědičné v krvi mé nemoci, nýbrž především že se mne otec 

nevšímal, nechť jsem si chodil do školy či nechodil. Učiteli to také bylo jedno, beztoho jest 

vám všem zajisté ještě povědomo, že se více staral o svoje hospodářství než o školu. To se 

musí zjinačit, musíme se postarat o dobrého učitele a čestné mu poskytnout postavení.´“225 

Štěpán také nabádá občany, aby si zavedli ve vsi čtenářský spolek s knihovnou. Sedláci však 

o duševní osvětu nemají zájem, protože jsou přesvědčeni, že jim ke spokojenému živobytí 

stačí materiální statky. Sami do školy nechodili, tudíž tam neposílají ani své děti. Nepovažují 

školní docházku za nezbytnou a důležitou.    

V prostředí románu Frantina se také nesetkáváme s žádnou veřejnou vzdělávací 

institucí. Sedlák Kvapil se proto musí naučit základy psaní od kostelníka, jelikož tuto 

dovednost potřebuje pro řádné vykonávání funkce rychtáře ve vesnici. Pro vesnickou 

komunitu není vzdělání prioritou, tudíž pravidelná docházka dítěte do školy není 

samozřejmostí. „Kantor tehdáž ještě žádný u nás nebyl; kostelník cvičil těch několik dětí, jimž 

rodiče kapku umění dopřáli.“226  
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3.5. Dospívání a odchod z domova 

 
3.5.1. Dospívající jedinec 

První řešenou problematikou této podkapitoly je zobrazení dospívajícího jedince na 

pozadí ještědských románů. Dále se zde zaměříme na postoje rodičů k chování svých 

potomků v období dospívají, na otázku vojenské služby u chlapců, na výběr budoucího 

manžela a na okolnosti rozhodující při jeho volbě.   

Antoš (Vesnický román) se v období jeho dospívání nechová jako ostatní chlapci jeho 

věku. Nechodí do hospody, nepije, nekouří a ani dívky ho nezajímají. V okamžiku, kdy je 

však na statku povýšen na pacholka, touží dělat vše, co mohou dělat jiní. „Umínil si, že teď 

započne život veselý, že bude chodit s ostatními čeledíny k muzikám, tak že bude zpívat, pít, 

se prát, jak to dělávali oni.“227 Z tohoto smýšlení ho však vytrhne matka, jež mu připomíná 

život otce, který nikdy radosti nepoznal. 

Sylva se nikdy nescházela s chlapci, přestože už na to měla léta. Byla sice krásná, ale 

každého hocha odpuzovala její divokost. Chovala se ve všech ohledech spíše jako chlapec. 

Jírovcová přeje Sylvě, aby si již konečně našla nějakého hocha, neboť nápadníků měla hodně, 

ale žádného nechtěla. Svěřuje se s tím Antošovi: „´Nechť se má k vdavkám, než ji pominou 

mladá léta; domlouvám jí k tomu často, vždyť je jí již přes dvacet roků, má věru čas…´“228 

Evička v Kříži u potoka je za svou učenost a zálibu v knihách pokutována posměchem 

a pomluvami svých vrstevníků. Na Evičku byli rozzlobeni především chlapci, kterým se dívka 

vyhýbala a jejichž společnost u muzik nevyhledávala. „Mladá chasa Evičku při každé 

příležitosti také notně za její se jí stranění pomluvila, smáli se jí, že místo na vdavky pomýšlí, 

jak by se udělala knězem či doktorem, že snad chce hraběte, a co zpozdilost a závist ještě 

jiného si povídá nejen o dívkách, ale o všech lidech ve vyšších věcech zalíbení majících.“229  

Přesto však nikdo nemůže říci, že by Evička na úkor čtení zanedbávala svou práci. Lidé 

mlynářce neustále vyčítali, že by neměla Evička trávit tolik času čtením knih, nýbrž by měla 

častěji navštěvovat společnost mladých lidí. „I přicházeliť mlynářce s všelikými věštbami, 

jako například, že se naučí děvče při knihách přece jen zahálet, že si pohne čtením mozkem, 

že si zkazí oči, ale hlavně, že se jí budou mužští bát.“230 Mlynářka je vždy odbyla slovy, že 

její schovanka je pracovitá a pořádná, což každý může shledat na vlastní oči. Muži, kterému 
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by vadilo, že Evička umí a ví i jiné věci než ostatní děvčata, by svou schovanku beztoho 

nedala. Tento postoj mlynářky je vzhledem k dobovému ovzduší 19. století, načrtnutému 

v předchozí kapitole, ojedinělý. 

Otík Mrákota (Kantůrčice) si na svých studiích v Praze užívá naplno všech radostí 

života. Nepovažuje za důležité, aby se choval dle mravních zásad. Otík si s dívkami pouze 

hraje, ale na ženění nepomýšlí, ačkoli je mu již pětadvacet let. Dochází pravidelně do 

společnosti a tam se věnuje nevázanému způsobu života. Otík je na matku rozzloben, že se ho 

snaží navést na spořádané způsoby. „Vždyť byl na světě, ne aby se trápil a namáhal, nýbrž 

aby života, mládí a jmění svého užíval, a jak matce pravil, hlavně se bavil.“231  

Otík se ještě do žádné měšťanské dívky nezamiloval, poprvé se mu k vlastnímu úžasu 

doopravdy zalíbí venkovské děvče, Enefa. Neoceňuje na ní pouze její krásu, ale i její názory, 

smýšlení a výmluvnost. Mrákotová Otíkovi Enefu velmi pochvaluje: „´…je jak náleží hodná 

a pobožná, žádná v celém okolí se jí nevyrovná, můžeš mi věřit na slovo. Jde jí na dvacátý rok 

a ještě se žádným hochem nepromluvila, leda když musila. Hledí sebe jako málokterá 

slečinka; vím to, jsem tam jako doma.´“232 Enefa je dívka zachovalá a oplývající dobrou 

pověstí. Nechodí se s ostatními mladými lidmi bavit, proto se jí vysmívají za její učenost. 

Zeman Luhovský (Nemodlenec) nezakazuje svým synům, aby se poddávali 

nevázanému způsobu života: „Přál si, aby se mu synové vybouřili v mladých letech, nemajíce 

později čeho litovati; Míchal ovšem volnosti té nikdy nepoužíval, tím více však Adam.“233 

Adam je zvyklý užívat si života a chovat se dle svého mínění. Starosti Adama netrápí, 

přemýšlivou povahu zdědil po předcích Míchal. Otec tedy Adamovi ponechává volnost, 

dopřává mu, aby svůj mladý věk strávil v radosti a veselí. „…popřával mu rád takového 

vyražení, pravíval, že se musí mladý člověk vybouřit. Nikdy ho neplísnil, dopátral-li se 

podobné věci, dobře věděl, že až dojde synovi k ženění čas, že si přec jen jinou nevezme než 

tu nejbohatší, nejpřednější, již on sám beztoho také mu vyhlídne.“234 

Adam si nenechá nikdy od nikoho poroučet, on rozhodoval a ostatní se mu museli 

podřídit. Neohlížel se na to, jaké bude mít jeho jednání dopady na jiné osoby. „Prahl po 

něčem, co hledal tam, kde život nejbujněji kypí, a hejřil, nenalézaje toho, ba nenalézaje ani 

pro to jména.“235 Adam touží po neobvyklé vášnivé lásce, kterou mu dle jeho mínění může 

dát pouze Dalena, do níž se na první pohled zamiloval. Usmyslel si, že Dalena musí být jeho 
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za každou cenu. „Nestačilo obyčejné mu milkování, pročež míval každou chvíli děvče jiné, 

neuspokojovala ho ona střízlivá láska, před každým políbením se tázající, kdy ji hodlá 

odměniti sňatkem?“236 

Míchal je na rozdíl od Adama způsobů rozvážných a upřímných. „…nikomu ještě, co 

byl na světě, neublížil ni slovem, ni kouknutím, ještě žádného žebráka bez dárku ze dvora 

nepropustil, jsa od dětinství vzorem a příkladem veškeré pohorské mládeži.“237 Nikdy si 

nevšímal dívek a nescházel se s ostatními chlapci v hospodách. 

Dalena, přestože žije s otcem v chudobě na okraji lidské společnosti, se chová 

způsobně. „Nikdo nemůže naň nejmenšího říci a na tu jeho dceru také ne; snad by toho 

mužského kousla, kdo by chtěl na ni jen sáhnout, po žádném se neohlíží a neptá, žádný k ní 

nesmí ani na krok přistoupiti; pokřtili ji naši hoši za to ´hraběnkou z psí kůže´, má s otcem 

takové šaty na sobě.“238 

 

3.5.2. Vojenská služba 

Vojenská služba představovala pro chlapce dlouhodobou odluku od své rodiny, proto 

se jí snažili většinou všemožně vyhnout. Nejjistější možností bylo se nechat z vojny vyplatit. 

S touto skutečností se setkáváme již ve Vesnickém románu, kdy si rychtář tak oblíbil Antoše, 

že když měl být Antoš odveden na vojnu, zaplatil za něj na úřadě značnou částku peněz, aby 

mohl zůstat na statku. 

Kobosil (Kříž u potoka) naopak svým dětem, Veníkovi a Józe, nehodlá zajistit 

budoucnost. Veníkovi nepomůže od vojenské služby a Józe nehodlá dát ani věno, jelikož 

zastává názor, že ho děti stály už peněz dost, natož aby jim ještě nějaké musel dávat.  

I v románu Frantina se autorka zmiňuje o kruté povinnosti vojenské služby. Frantina 

se zabývá otázkou nespravedlivosti pánů ke svým poddaným. Především jí popuzuje 

nesmyslnost vojenské služby. „´Kdykoli se jim zlíbí, syny jeho seberou, na vojnu je pošlou 

a on musí býti spokojen, vrátí-li se zmrzačeni či nevrátí-li se k němu dokonce.´“239 

Rodina Luhovských (Nemodlenec) v minulosti krutě trpěla za svou víru. Někteří 

z nich byli dokonce za své ´bludařské´ vyznání popraveni. Spory s vrchností však za života 

nynějšího zemana Luhovského ustaly. Zasloužil se o to zemanův otec, který svého syna jako 

prvního z jejich rodu poslal k pánům sloužit za čeledína. Neváhal by však poslat jej i na 
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vojnu. Zeman měl v tomto ohledu štěstí, neboť z tohoto kraje nové vojáky v zemi 

nepotřebovali. „Otec nynějšího držitele dvoru, muž chorý a rodinným neštěstím sklíčený, 

učinil sám první k smíru krok. Maje jen syna jediného a chvěje se, aby se mu páni v něčem 

nemstili jako předkům jeho, sám jej přivedl do zámku, žádaje pány dle příkladu sedláků 

vůkolních, aby jej do dvora na službu vzali, neb odtamtud nikoho na vojnu nebrali.“240   

 

3.5.3. Volba budoucího manžela 

Důležitost faktorů, které ovlivňovaly výběr budoucího manžela, se v jednotlivých 

románech u konkrétních postav liší. Rozhodující roli hrál však většinou majetek, milostný cit, 

či přání rodičů.  

Antošova matka (Vesnický román) nedbá při volbě svého ženicha na jeho postavení 

a majetek. „Rodiče její byli chudí podruzi, ale přesto měla dcera jejich přece dost nápadníků 

zámožných s chalupami a pozemky. Ona však nechtívala s majetnými záletníky svými ani 

mluvit. Zvolila si za manžela nejchudšího ze ženichů svých, aby jí prý neměl co vyčítat.“241 

Rychtářka se neohlíží při volbě druhého manžela na jeho hmotné zabezpečení. Antoš jí 

však tyto hodnoty nahradí svou rozumností a svými skutky. Přestože je rychtářka o deset let 

starší než její manžel, rozumějí si s ní Antoš velmi dobře. „Necítil značný rozdíl v jejich stáří, 

větší zralost jejího ducha byla mu při vážné jeho povaze předností…S rychtářkou měl si pořád 

co povídat, nikdy jim nevyšla nit, přitom dobře pozoroval, že od ní získá. Ale nejen řeči, také 

osoba její se mu líbila.“242 

Evička (Kříž u potoka) se nevdává za Štěpána Potockého z lásky či z donucení rodičů, 

jak bývalo u děvčat v té době zvykem. „´Stydívám se k smrti, slýchám-li, že ta či jiná se 

vdává, poněvadž hocha si oblíbila a od něho upustit nechce, a nikoli aby sloužila starým jeho 

rodičům, či mladší jeho bratry a sestry vychovala, neb zanedbané mu povznesla 

hospodářství.´“243 Chce se stát jeho ženou proto, aby v životě vykonala něco významného. 

Jakožto tento úkol si předsevzala, že přemůže kletbu prabáby Józy  a spasí tak rodinu 

Potockých.   

Frantina se provdá za hospodáře Kvapila, přičemž nedbá na jeho majetek, jako to 

dělaly ostatní dívky, kterým se Kvapil zdál být výhodným ženichem. „…nemohl se líbit ani té 

nejchudší, byl k tomu příliš nepohledný, ale tím více se jim mohl líbit a také líbil jeho dvůr. 
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Po tom holky vlastně koukaly a kvůli němu hospodáři nadbíhaly.“244 Frantina se nemusí 

ohlížet ani na vůli a přání rodičů, může si zvolit ženicha dle svého vlastního uvážení. 

Dalena (Nemodlenec) se chce zprvu vdát za Adama, aby tak mohla snadněji provést 

odplatu zemance Luhovské. Touze se pomstít Luhovským je ochotná obětovat i svůj život 

a srdce. Upíná se k myšlence, že sňatkem s nejstarším zemančiným synem by otcovu bývalou 

milenku nejvíce pokořila, jelikož by nastoupila na statku na její místo. Je přesvědčena, že 

tímto způsobem by nejlépe narušila mír v Luhově. Podstoupit však takto pomstu pro ni není 

snadné: „Vždyť měla ruku položiti do ruky syna největší své nepřítelkyně, sloužiti měla 

potomku jejímu, po celý život pod střechou stokrát zlořečenou v pokrytecké lásce!“245 Po 

zemančině a Adamově smrti se Dalena rozhodne provdat za zemana Luhovského, neboť ví, že 

zemanku by tento svazek pokořil. Přeje si, aby nikoli zemančiny děti, ale její děti zdědily 

luhovský dvůr. Adama a Míchala by pak oženila do selských rodin a tam by museli vykonávat 

robotu, čímž by se pomstila zemance alespoň na jejích synech. Dalena dokonce potlačí i svůj 

cit k Míchalovi, jelikož si uvědomuje, že je odpovědna splatit křivdu svých rodičů. Láskou 

k dítěti nenáviděné ženy se musí tajit, neboť ji považuje za hřích vůči zesnulým rodičům. 

Alžbětina matka se neprovdala za svého muže z vlastní vůle. K tomuto kroku byla 

donucena. Celý život milovala krtičkáře, svého partnera, od kterého jí odtrhli. Nikdy si 

nestěžovala, přesto byla stále smutná a nic jí nepůsobilo radost. Netěšila jí ani Alžběta, jelikož 

v ní shledávala nenáviděného otce. Ten, ačkoli ji zřejmě miloval, neprojevoval jí v manželství 

dostatek úcty: „´Nestejně k ní se choval, někdy pln lásky, ale častěji pln hořkosti k ní 

přistupoval, a každé slovo jeho bylo pak břitké…´“246  

 

3.5.4. Požadavky mužů na budoucí manželku  

Předchozí analýza nám poskytla náhled do podnětných faktorů pro manželství 

u ženských postav. V nadcházející části se pokusíme rozebrat, jaké priority stavěli do popředí 

u budoucí manželky muži.    

Antoš (Vesnický román) požaduje na své druhé ženě pouze dobré srdce. Touží po 

manželce, která by byla dobrou hospodyní, měla by ráda jejich děti, respektovala Antošovu 

matku a upřímně svého muže milovala.  
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Pro Štěpána (Kříž u potoka) nehraje podstatnou roli, zda Evička dostane od svých 

pěstounů přínos. Chce se s Evičkou oženit za každou cenu, i kdyby jí pěstouni nedali žádné 

věno. Zamiloval se do ní na první pohled a nedokáže si představit, že by ho Evička odmítla.    

Franík si vzal Józu přes její odpor, přičemž ona mu jeho čin vrací svou netečností 

a nenávistí k němu. Když se Józa po roce vzpamatuje z omamného nápoje, který jí Franík dal 

vypít, aby získal její lásku, zjistí, že porodila chlapečka. Dítě, jehož otcem je Franík, je 

posledním impulzem Józy k dramatickému činu, kdy proklíná rod Potockých a spáchá 

sebevraždu.  

Otík (Kantůrčice) kolísá mezi láskou k Enefě a společenskými předsudky. Očekává od 

Enefy, že ho uvede na správnou cestu, což je dle jeho mínění úlohou ženy. Enefa se však 

s Otíkovými úmysly neztotožňuje. Neoceňuje Otíkovo postavení a kariéru, důležitější je pro 

ni při výběru budoucího manžela ryzí charakter: „´Žena tedy má býti muže svého 

vychovatelkou, ona, mladší, slabší, nevědomější jeho? Tys byl na vysokých školách, všecky 

vědy ti jsou otevřeny, a čekáš prý na děvče vesnické, aby ti povědělo, co činiti máš a nemáš? 

(…) Na tvé svatbě já nevěstou nebudu; co na tobě bych si vzala? Tvoje jmění, tvoje 

doktorství, tvou pěknou tvář a postavu? Takových předností si nevážím, jsou nahodilé; …´“247 

Rychtář Kvapil se zamiluje do Frantiny díky její kráse a dobrému srdci. Nezáleží mu 

na její minulosti, náboženskému vyznání či na věnu. Frantina později popisuje jejich první 

setkání Bartolomovi: „´Teprve jak jsem mu odpověděla, že si ho tedy vezmu, když tak tuze 

o mne dbá, pověděl mi, kdo že je a co toho má. Řekl bys to do něho, že šel na mne tak zchytra 

a dříve chtěl vědět, zdali si ho beru z dobrého srdce, než s ostatním se prohlásil?´“248 Neohlíží 

se ani na skutečnost, že Frantina přichází z lidmi opovrhovaného Čihadníku. Vyžádal si na ní 

pouze slib, aby zapomněla na vše, co jí řekl a naučil její strýc, ptáčník. Frantina se musela též 

zavázat, že bude uznávat stejné věci jako její manžel a nikdy je neuvede před lidmi v posměch 

prozrazením své identity.   

Zeman Luhovský (Nemodlenec) svou ženu unesl a donutil jí tak se za něj vdát. Marie 

však milovala panského myslivce, kterého si sama vyvolila jako svého ženicha. Když se 

myslivec dozvěděl, že je Marie vězněna na Luhově, nesnažil se jí získat zpět, ale utekl z kraje. 

„Jaké soudy měl otec Mariin s Luhovským začít, když se mu prohlásil, že dceru jeho pro 

jiného neunesl, než aby si ji mohl poctivě vzít? Odvolávajícímu se na starší práva ženicha, 
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jehož si sama zvolila, odpovězeno, že ženich pozbyl, dbaje tak málo o svou milenku a střeže ji 

tak liknavě, že mu ji mohl sok unésti.“249  

Míchal schvaluje otci touhu uzavřít nové manželství. Nemyslí na svůj podíl na dědictví po 

otci ani nežárlí na otcovu lásku, kterou by mohl s příchodem zemanovy ženy ztratit. Poskytuje 

otci své názory na priority, které jsou důležité u ženy posuzovat: „´Těšilo by mne velice, 

kdybych věděl, že jste se dostal do dobrých rukou. Vždyť jste vedle matky nepoznal, co to je 

láska a pečlivost, a s námi dětmi jste měl dosud také pramálo radostí…(…) Snad bych 

nežehral se ženou, kteráž se bude o vás laskavě starat, neb s dětmi jejími. Již teď si jí vážím 

a přeji jí všeho dobrého. Nehleďte ni na jmění, ni na rod, budete-li jednou volit, jen na srdce 

její.´“250 Zemanovi taktéž nevadí, že Dalena nepřinese do jeho domu žádné věno, důležitější 

pro něj je, aby ho budoucí žena měla v lásce a úctě. Váhá, zda se oženit s Dalenou, v jediném 

ohledu. Obává se, že je již příliš stár na nový svazek: „Minulo mu teprve čtyřicet let, 

v městech se muži ve věku tom žení a berou si děti od panen. Hrabě byl starší, když se oženil, 

a dočkal se řady kvetoucích synů…“251  

Adam se chce oženit s Dalenou za každou cenu. Nezáleží mu na názoru jeho rodičů, 

ani na Dalenině minulosti: „´Nechť mne otec vydědí, nechť mne s prázdnýma rukama odsud 

propustí, milejší jsi mně ty než celý Luhov, celé panství, celý země kraj. Musíš být 

mou…´“252 Dalena však odmítá Adamův návrh, aby se stala jeho ženou. Adamovi po vzoru 

svého otce nezáleží na tom, zda jeho vyvolená se sňatkem souhlasí: „´Každá na zemi hora 

obejíti se dá; v mysli matky mé strměla také taková hora, a otec můj jí obešel a přišel, kam 

přijíti si žádal,…´“253 Dalena ho varuje, že pokud by se s ní oženil násilím, ztrpčí mu život 

mnohem více, než jeho matka zemanovi. Adam se nechce Daleny vzdát, je ochoten se za ní 

vydat i na ´onen svět´. 

Míchal se zamiluje do Alžběty a je ochoten udělat všechno pro to, aby si Alžběta 

vybrala, spíše než osamělý život v klášteře jeho upřímnou lásku. Míchal si nedokáže 

představit, že by prožil svůj život bez Alžběty. Nelituje žádné překážky, pokud by věděl, že jí 

tím získá. 
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3.5.5. Zásahy rodičů do sňatku potomků 

Nyní se budeme zabývat postoji rodičů na sňatek svých potomků. Setkáváme se 

s podporou dětí v jejich svobodném rozhodnutí, ale i s nekompromisním postojem rodičů 

k jimi určenému svazku.  

Jírovcová (Vesnický román) s manželstvím svého syna s rychtářkou není spokojena. 

Nezúčastní se synovy svatby a při křtu jeho synů projevuje smutek. Nerespektuje synovo 

rozhodnutí a nepodporuje ho v něm. 

Rychtářku tíží nezájem ženichů o její dceru Marjánku. Domnívala se, že se díky jejímu 

majetku, bude hlásit ženichů nespočet. Nezbývalo jí tedy nic jiného, než začít vyjednávat 

s dohazovači. Před dovršením šestnáctého roku tak Marjánka slavila svatbu s bohatým 

mlynářem z kraje, o němž se však proslýchalo, že je tak lakotný, že nedal najíst ani vlastnímu 

otci, jenž u něj žil na výměnku. Otec zemřel smutkem nad synovými skutky. Rychtářka 

vystrojila Marjánce velkolepou svatbu, po níž novomanželé odjeli žít do mlýna.  

Svou chybu v unáhleném vybírání ženicha si rychtářka uvědomuje až po smrti svého prvního 

manžela, kdy si její zeť dělá nároky na dědictví po zemřelém rychtáři a kdy chce poslat 

Antoše vykonávat vojenskou službu. V této chvíli se Antoš s rychtářkou domlouvají, že se 

vezmou. Rychtářka Antošovi sama nabízí sňatek, přičemž Antoš, kterému na mladosti a kráse 

ženy nezáleží, bez porady s matkou souhlasí. Svou dceru se zetěm vyhání ze statku a zakazuje 

jim jí ještě někdy navštívit.  

Mlynářce (Kříž u potoka) velmi záleží na tom, aby Evička byla v manželství šťastná. 

Výběr budoucího partnera je tedy závislý pouze na rozhodnutí schovanky, které pěstouni 

dávají v tomto ohledu možnost vlastní volby. Ze sňatku se Štěpánem Potockým však mají 

obavy: „´Myslívala jsem si ovšem před lety, kdybych měla dceru, že bych ji k přání 

poslednímu nebožky své matky k Potockým provdala, aby jako beránek boží z nich sňala 

břímě hříchů, ale co v tobě jsem poznala, co to dítě, co ve mně se probudila láska mateřská, 

nikdy jsem myšlenky té již snésti nemohla, i zdálo se mi, hůře že na dceři bych se prohřešila, 

kdyby se svolením mým přestoupila práh stavení kletého, než kdybych do kláštera ji 

nutila.´“254 Pro Eviččiny pěstouny není rozhodující ani skutečnost, že Štěpán je hmotně 

zabezpečený a že Potockých statek i živnost připadnou jemu. Pěstouni mají k Evičce silné 

citové pouto, tudíž si uvědomují, že jim bude schovančina přítomnost scházet. „Chtěli pro ni 
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zvolit ženicha s rozvahou zralou, přáli si, aby v jeho náručí tak bezpečně odpočívala jako na 

srdcích jejich, překazila jim to zcela znenadání.“255    

Kobosilovi nezáleží na tom, zda bude jeho dcera v manželství šťastná. Nehodlá jí dát 

ani věno. Od Józina ženicha chce dokonce za dceru zaplatit, protože jejím odchodem přijde 

o pracovní sílu. Nakládá s Józou jako kupec se zbožím. Franík nakonec na Kobosilovy 

podmínky přistupuje a smlouvají svatbu, aniž by se zeptali Józy, zda se chce za Franíka 

provdat. Kobosil vyzdvihuje před ženichem mimo pracovitosti další Józiny kvality: „´…je 

dosud divoká, neví, co to muž, tys první, s nímž promluví, znovu ti lze poznat, že mi ji draze 

neplatíš.´“256  

Selka Mrákotová a její manžel (Kantůrčice) se museli vzít z donucení rodičů. „Nevzali 

se z lásky; každý z nich již měl srdce zadané, ale jich obou rodiče poručili, a co by se bylo 

chtělo, musilo se nechtít, a co se nechtělo, musilo se chtít. Šli spolu k oltáři, ale jen jich peníze 

svatbu slavily.“257 Mrákotová se muži ve všem podřídila, ale on k ní zůstal chladný 

a lhostejný. 

Selka Mrákotová proto nechává výběr synovy nevěsty pouze na něm. Je ochotná se 

podřídit synově volbě a přijmout ji. Zastává názor, aby Otík dbal při výběru dívky pouze na 

své srdce. „´Nechť si zvolí nevěstu zcela podle mysli, nehledě ni na jmění ni na stav – jen 

bude-li ctnostná a bude-li ho mít tak ráda jako on ji.´“258  

Dědeček Podhájský nesouhlasí s nerovným svazkem Enefy a Otíka, neboť má 

o vnučku strach, aby jí Otík neublížil. Považuje jejich svazek za nerovný: „´Nejsou jednoho 

stavu, vzdělání, vychování: on boháč, učenec, velký pán; ona holka sprostá, nevědomá, chudá. 

Ne, to nejde, mezi manželi musí panovat rovnost.´“259 Mrákotová však předpovídá dědečkovi, 

že pokud Enefě nebude dopřáno vdát se za Otíka, nebude již slavit svatbu s nikým. Umírňuje 

ho v jeho rozhořčení nad Enefinou láskou k Otíkovi: „Jestli se budou doopravdy chtít, nechť 

to dříve jaksepatří mezi sebou si vyjednají a pak ať nám to povědí, abychom jim požehnali, či 

další umluvili. Nechť se nikdo mezi dvě srdce nepostavuje, chtěje je buď všetečně sblížit nebo 

hříšně roztrhnout – nikdy z toho nepojde nic dobrého.“260 

Apolínova matka (Frantina) neschvaluje synův úmysl oženit se a odejít z kraje, kde 

žijí. Nepřeje si, aby syn porušil přísahu, kterou jí dal. Synovi vyhrožuje, že jeho 
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nevěru v lásce k ní nepřežije, což se také stane. Apolín se snaží obrátit matku na svou stranu 

a obměkčit ji: „´Dopřejte, ach, dopřejte mi přec, matko, abych poznal, co mír, štěstí 

a spokojenost – v nejsličnější na mne se usmívají podobě! Vždyť jste byla vedle otce také po 

drahně let šťastnou, nebuďte ke mně, synu svému, dítěti to jedinému muže tak velice 

milovaného, tvrdší a skoupější, než byl k vám osud, na jehož krutost tak tuze si naříkáte!´“261 

Dalenina matka (Nemodlenec) nemá možnost se sama rozhodnout, s jakým mužem 

chce vstoupit do manželského svazku. Při výběru budoucího manžela za ní jednají její bratři. 

Ti svou sestru využívají k tom, aby jim díky výhodným sňatkům byly zaplaceny jejich dluhy. 

Na spokojenosti sestry jim nikterak nezáleží.  Dokonce jí odtrhnou od manžela (krtičkáře), se 

kterým se nechala potají oddat, a od jejich dcerky Daleny, aby jí mohli znovu provdat za 

bohatého ženicha.  

Alžbětin otec je donucen se podrobit dceřině vůli a respektovat její lásku k Míchalovi, 

neboť by jí jinak navždy nemocí ztratil. 

 

 

4. Vliv dětství na celkovou významovou výstavbu 

interpretovaných próz 
 

V předchozí kapitole jsme se seznámili s dětskými postavami a prostředím, které je 

formovalo, v prózách Karoliny Světlé. Analýzu této problematiky jsme doložili četnými 

ukázkami z jednotlivých ještědských próz. Nyní se již můžeme věnovat jejich interpretaci.  

 Prvním románem, o jehož rozbor jsme se pokusili, byl Vesnický román. Ve Vesnickém 

románu se setkáváme s mnohými motivy týkajícími se dětství. Vyskytují se v něm tyto dětské 

postavy: Antoš (v dětských letech), jeho synové a Marjánka. Sylva je v románu zobrazena již 

jako dospívající dívka.  

Antoš nepoznal otcovskou autoritu. Vychovává ho matka, která se mu snaží nahradit 

oba rodiče. Jírovcová se po smrti svého muže již nikdy znovu neprovdala, aby Antoš nemusel 

respektovat cizího muže jako svého otce. Jírovcová tak vede sama domácnost a zastává 

zabezpečení rodiny. Sama se tedy podílí na roli muže i ženy. Antošovi otce nahrazuje rychtář 

na statku, kde pracuje. Jelikož rychtář se svou ženou mají pouze jediné dítě, a to dcerku, 
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vychovává si v něm svého nástupce. Tím se také po jeho smrti stává. Rychtář je dokonce 

ochoten vyplatit Antoše z vojenské služby, což nebyli ochotni vykonat ani někteří pokrevní 

otcové 19. století. 

Rychtářka neprojevuje ke své dceři Marjánce mateřskou péči a lásku. Vychovává jí 

stará chůva. Matka ji sice zahrnuje hmotnými dárky a dcera nestrádá, ale jinak jí Marjánka 

nezajímá. Zřejmě to je i dáno tím, že toužila mít syna, který by převzal rodinný statek. Když 

se rozhodne Marjánku provdat, nezajímá jí dceřin názor na budoucího manžela, důležitější je 

pro ni jeho majetek a zabezpečení. Již z tohoto faktu můžeme soudit, že rychtářka si nikdy 

neutvořila se svou dcerou citové pouto, jelikož nemá obavy o její budoucnost. 

Více než svou dceru si oblíbila rychtářka Antoše, který se stává po smrti rychtáře 

i jejím manželem. To potvrzuje zakořeněný postoj společnosti k tomu, že chlapec byl rodiči 

více ceněn jako budoucí pokračovatel rodu. Antoš je od své matky odloučen již v dětství, 

proto mu ženskou autoritu nahrazuje rychtářka. Ta v Antošově životě nejprve zastupuje roli 

matky, poté manželky.  

Jírovcová je zastánkyní přísných výchovných taktik. Přestože je Antoš její jediný syn, 

nerozmazluje ho a své city k němu nedává příliš najevo. Matčino vychování Antoše ovlivnilo 

v mnohých názorech (náboženství), ale také jedná dle svých vlastních postojů, které se matce 

ne vždy zamlouvají (rozvod). Vštěpuje mu morální zásady a k tomu využívá posvátnost 

otcovy památky, kterou Antoš ctí. Vytváří si tak pouze prostřednictvím matčina vyprávění 

o otci obraz. Otec je rozhodujícím faktorem ve všech důležitých momentech Antošova života, 

kdy mu matka připomíná, že otec žil jen pro synovu budoucnost. Jírovcová představuje 

Antošovi otce ze svého úhlu pohledu, tudíž je možné, že jeho památku, ke které má Antoš 

úctu, využívá pro svůj prospěch jako vhodný výchovný prostředek. Antoše nijak neovlivňuje, 

že svého otce nikdy nepoznal. Jeho postoj k němu tím není změněn. Otcova památka ho 

provází celým životem a je ochoten za její nepošpinění obětovat i vlastní štěstí. Antoše tato 

památka však svazuje, neboť mu znemožňuje svobodné rozhodování. Stává se pro něj jakousi 

překážkou, kterou se kvůli matce nepokouší překročit. V závěru románu se proto, aby 

nepošpinil čest svých rodičů, rozhodne vzdát i své lásky k Sylvě. Tím splácí rodičům dluh za 

to, že mu dali život. Díky nekompromisnímu postoji Jírovcové na synův nový sňatek vyhrává 

u Antoše úcta k rodičům nad milostným citem. Jírovcová se v mládí mohla sama rozhodnout, 

koho si zvolí za manžela. Synovi však tuto volbu nemíní dopřát. Nesouhlasí ani se sňatkem 

s rychtářkou, ani se zamýšleným manželstvím se Sylvou. Celý život se tak musí Antoš ze 

svého jednání matce zpovídat a je podřízen jejím názorům. 
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Antoš se po svatbě s rychtářkou stává sám otcem dvou synů. Touží svým synům 

nahradit vše, co sám v dětství postrádal, především pak přítomnost otce. Umožňuje jim 

navštěvovat školu, jejíž vzdělání mu bylo taktéž odepřeno. Pomýšlí i na způsoby, jak svým 

synům zajistit dostatečné dědictví, aby se nemusel obávat o jejich budoucnost. Chce se na 

jejich výchově podílet i poté, co odchází od rychtářky a provozuje obchod s koňmi.  

Rychtářka je v románu tím rodičem, který trestá své potomky. Nevykonává to však 

z výchovných důvodů, ale trestá prostřednictvím svých synů manžela. Po Antošově odchodu 

ze statku, své děti rychtářka nemůže vystát. Snaží se Antošovu autoritu v dětech přerýt, proto 

jim zakazuje o otci mluvit. Pro chlapce se tak osoba otce stává vzácná a nedostupná, jelikož 

se musí se svou láskou k němu tajit. Jediné, proč se nechce s rychtářkou nechat rozvést, je 

zachování dobré pověsti jeho potomků. Nechce, aby díky skutku rodičů byly pokutovány děti. 

Obává se také rychtářčiných pomluv, kterým by mohli synové uvěřit a v dospělosti ho 

zavrhovat. Antoš tedy vynakládá veškeré úsilí, aby svým synům zajistil rodinné prostředí. 

Tento úmysl však naruší rychtářka, která se k žádnému ze svých dětí nezachovala jako 

milující matka.  

Na místo rychtářky se chlapcům stává druhou matkou Sylva, kterou vztah k dětem 

povahově změní. Dospívá z divokého děvčete v uvědomělou ženu. Chlapci mají k Sylvě vztah 

jako by byla jejich pokrevní matkou. Sylvina láska a péče jim plně nahrazuje matku, která je 

ke svým potomkům lhostejná. Sylva zastává  částečně i roli otce, je totiž jedinou osobou, 

která zajišťuje dětem výchovu. Pěstuje v nich úctu k rodině a především pak k otci, o němž 

jim často vypráví. Obraz otce však dětem neidealizuje. Připomíná jim ho kvůli tomu, aby na 

jeho existenci nezapomněli. Chlapcům Sylva dopřává přímý kontakt s rodinou, který zajišťuje 

Jírovcová. Sylva potvrzuje svou roli matky v okamžiku, když děti onemocní neštovicemi. 

Neopustí je a pečuje o ně v nemoci. Opatruje též Antoše, který se neštovicemi nakazil od 

synů. Sylva tak plní funkci náhradní matky i manželky.  

Sylva byla vychována svým strýcem. V dětství tedy postrádala mateřskou autoritu. 

Jelikož sama matku nepoznala, snaží se nahradit ji Antošovým synům. Strýc Sylvu vychoval 

způsobem, jako by byla chlapec, což jí v jejím jednání velmi ovlivnilo. Vazba mezi strýcem 

a Sylvou není pevná, proto se po Sylvině uvěznění jejich cesty navždy rozcházejí.  

 Dítě ve Vesnickém románu nemá možnost poznat fungující úplnou rodinu. Setkáváme 

se s tímto jevem jak u Antoše, který vyrůstá bez otce, tak u jeho synů. Ty jejich vlastní matka 

odmítá a mateřský cit jim nahrazuje Sylva. Z toho tedy můžeme usoudit, že pro dítě není 

podstatné, kdo je jeho biologickým rodičem, ale důležitou roli u něj zastává osoba, jež ho 

formuje a vychovává. Tato postava se pak pro dítě stává autoritou a vzorem. 
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V Kříži u potoka se setkáváme s velice silným citovým poutem mezi Evičkou a jejími 

pěstouny. Evička je sirotek, přičemž otec ji jako dítě nepřijal a nepodílel se na její výchově. 

Evička tedy neměla možnost poznat láskyplné rodinné prostředí. Příchodem do mlýna získává 

rodinu a zázemí domova. Mlynářka se k ní ve všech směrech chová jako její vlastní matka 

a zahrnuje jí láskou. Ke svým pěstounům dívka přilne jako by to byli její vlastní rodiče. 

Evička má silnou vazbu na své pěstouny i v dospělosti, kdy stále vzpomíná na idylické dětství 

strávené ve mlýně.   

Otec Evičky se nezajímal ani o budoucí zajištění své ženy, proto ho můžeme postavit 

do protikladu k mlynáři, který své ženě odkáže veškeré dědictví a nepožaduje po ní za to ani 

zachování celoživotní věrnosti. 

Mlynář shledává v Evičce svou ženu, když byla v dětském věku. Zřejmě i tento aspekt 

byl pro něj důvodem náklonnosti k děvčátku. Druhý mlynářčin manžel, bývalý stárek ve 

mlýně, nahrazuje Evičce roli otce. Oba pěstouni podřizují svůj život Eviččiným potřebám 

a péči o dívku. Evička změní celkovou atmosféru ve mlýně. Mlynářka tak má možnost poznat 

mateřský cit a nový mlynář podporuje schovanku ve vzdělání. Přestože vzdělání žen bylo 

v 19. století považováno za zbytečné, pěstouni v něm Evičku plně podporují. Od svých 

pěstounů se Evička dozvídá i pohnutou historii rodu Potockých. Pěstouni se o schovanku 

strachují a vyčítají si, že podnět k jejímu rozhodnutí se pro splnění nelehkého úkolu dali 

vlastně nedopatřením sami.  

Děti v rodině Kobosilových nepoznaly nikdy co je to rodičovská láska. Otec je 

využívá pouze jako pracovní sílu, na jejich potřebách mu nezáleží. Nevidí ve svých dětech 

budoucí pokračovatele rodu. Otec po jejich odchodu z domova nepociťuje stesk. Autoritu si 

udržuje pouze hrubým zacházením s dětmi i s matkou. Matka je rovněž pouhým nástrojem 

otce a nezastává v rámci rodiny téměř žádnou roli. Veník i Józa se snaží od otce vzdálit. 

Veník se nechává odvést na vojnu, Józa vidí v Mikešovi potencionálního partnera pro odchod 

z domova. Osudy obou končí tragicky. Nikdo se jim v dětství nevěnoval, což se na jejich 

jednání podepsalo až do dospělosti. Józa není schopna v manželství vytvořit rodinné 

prostředí, neboť ho sama v dětství neměla možnost poznat.  

Štěpán Potocký nevyrůstal ve fungující rodině. Otec s matkou od sebe odešli a jejich 

vztahy byly komplikované. Z toho vyplývá i nemožnost Štěpána zaujmout své místo 

v harmonickém manželství. Nevědomě napodobuje vzory rodinného uspořádání, které mu 

jsou předávány z minulých generací rodiny Potockých. Můžeme se domnívat, že rodinné 

neshody nepramení z vlivu kletby Józy Kobosilové, ale z mravního úpadku jednotlivých 
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mužů, kteří nedokáží vytrvat ve své věrnosti k manželce. Svá jednání pak svalují na 

nemožnost vymanění se z osudu, jenž na ně jejich prabába uvalila.  

Evička a Štěpán tedy stojí proti sobě v naprostém protikladu, neboť do manželství 

přicházejí každý ze zcela odlišného rodinného prostředí. Evička roli matky dokáže naplnit, 

Štěpán si vytváří k dceři negativní vztah. Není to ovšem dáno pohlavím dítěte, nepřijal by ani 

potomka mužského rodu. Vidí v dítěti soka, který mu bere lásku ženy. Dítě se tak nestává 

pojítkem mezi manželi a netěší se zvýšené pozornosti, jak bývalo zvykem u prvorozeného 

dítěte. Pro Štěpána představuje překážku mezi ním a Evičkou. Evička potlačí mateřský cit ke 

své dceři a odvádí jí do mlýna ke svým pěstounům. Nechce, aby si dcerka vytvořila o otci 

klamný obraz. Je pevně přesvědčená o tom, že Štěpán se díky jejímu působení změní a poté 

dceru přijme. V závěru Kříže u potoka se Eviččino úsilí naplní a Štěpán se stává konečně 

otcem jejich dcery. 

Eviččina odhodlanost a pevná vůle je zřejmě zapříčiněna její inteligencí a nabytým 

vzděláním. Přestože jí pěstouni sňatek se Štěpánem rozmlouvají, Evička si prosadí svou vůli 

a tu její vychovatelé respektují. Štěpánovým impulzem pro uzavření manželství byla láska 

k Evičce. Postrádá však rodinnou výchovu a vzdělání, které by mu rozšířilo vědomosti. 

O získání vzdělání neusiluje ani v dospělosti, zajímá ho pouze zábava. Evička ho pak 

v manželství svým rozhledem vysoce převyšuje, což Štěpán nese těžce. Chce zastávat 

v rodině dominantní roli a cítí se být Eviččinými znalostmi ohrožen. Od své ženy nepožaduje 

rozhled a vzdělání, očekává spíše péči a poslušnost.  

Zatímco Štěpán se nepodílí na vytváření a zachování rodinného zázemí, Evička 

podstupuje kvůli prolomení kletby hned trojí oběť, která se ještě stupňuje. Nejprve se vzdává 

své nejmilejší zábavy – knih, poté vlastního dítěte a nakonec i své cti, kdy se poníží před 

Štěpánovou milenkou.  

Ambrož se stává malé Evičce náhradním otcem v době, kdy Štěpán propadá 

nevázanému způsobu života. Ambrož se snaží, přestože nemá v lásce lidi, zajistit dítěti 

rodinné zázemí. Je si vědom toho, že potomek jejich rodiny má šanci rod Potockých 

zachránit, ale musí mu být představeny fungující rodinné vztahy. I z tohoto důvodu chce 

odejít s Evičkou a její dcerou a vytvořit s nimi rodinu.   

V Kříži u potoka zastává motiv dítěte v celkové významové výstavbě románu důležité 

místo. Už samotná hlavní hrdinka Evička vstupuje na scénu děje jako dítě, vidíme její 

dospívání a založení vlastní rodiny. Evička se stává matkou dcery a ve své nové roli zúročí to, 

co do ní pěstounka v dětství vložila. Dceru zahrnuje láskou a péčí, stejně jako byla kdysi sama 

milována svou vychovatelkou. Naproti tomu Štěpán si nese do manželství model nefungující 
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rodiny. Jejich dcera je pak posledním impulzem selhání Štěpána jako manžela a otce. Štěpán 

se role otce ujímá až v závěru, kdy je napraven ze svého chování.   

 

Próza Kantůrčice zobrazuje dospívání dívky Enefy, která je spolu s bratrem Jeníkem 

vychovávána svým dědečkem (ve skutečnosti pradědečkem). Dědeček sourozencům 

nahrazuje celou rodinu, jelikož jim oba rodiče zemřeli. Pomohl Enefě překonat těžké období, 

kdy oplakávala zesnulé rodiče. Dědeček se tak pro ni stal jedinou autoritou a vzorem hodným 

následování. Enefa se podílí na výchově mladšího bratra a snaží se mu svým chováním dávat 

dobrý příklad. Nahrazuje mu tím z části roli matky a i Jeník jí je poslušný. Enefa tedy smrtí 

rodičů rychleji dospívá.  

Enefa převzala řemeslo svého otce, který byl krejčí. Otec ho nepředal synovi z toho 

důvodu, že Jeník byl v té době ještě malý chlapec a Enefa vykazovala pro tuto činnost 

nesporný talent. Můžeme se domnívat, že za jiných okolností by rodinné řemeslo předal 

potomkovi mužského rodu. 

  Otík je jediný syn selky Mrákotové, tudíž na něj upírá veškerou pozornost a počítá 

s ním jako s pokračovatelem jejich rodu. Otíkova budoucnost vychází již ze špatných vztahů 

mezi jeho rodiči, kteří se museli vzít z donucení. Otec tedy před smrtí zvolil jako synova 

poručníka strýce z Prahy. Matka nepřítomností svého dítěte strádá, ale s manželovou vůli se 

musí smířit. Můžeme se domnívat, že tento krok učinil manžel selky Mrákotové úmyslně 

z nenávisti k své ženě, aby tak zpřetrhal vazby mezi synem a manželkou. Její obavy, že Otík 

pozbýval u strýce vliv matky, se naplňují, když Otík přijíždí po studiích k matce na rodný 

statek. Mrákotová shledává na svém synovi nedostatek rodičovské výchovy a snaží se tyto 

nedostatky napravit, z čehož vyvstávají mezi nimi neustálé konfliktní situace. Otíka krajina 

jeho dětství ovlivní natolik, že se k matce vrací žít napořád. Teprve tehdy přiznává, že ho 

absence mateřského citu poznamenala. Otík měl štěstí, jelikož mu byla dopřána možnost 

prostřednictvím matky poznat fungující rodinné vztahy, tudíž se ve svém dosavadním 

počínání změnil. Je otázkou, nakolik by byl schopen vytvořit pevné rodinné zázemí, když mu 

nebyl v dětství takový model předložen.   

Otíkovým mužským vzorem se stává strýc, který ho vychovává. Strýc však vidí 

v Otíkovi především zdroj finančních příjmů a jeho zájem o něj je pouze hmotný. 

Nenahrazuje mu tedy zemřelého otce. Otík nemá možnost poznat fungující rodinné prostředí, 

jelikož vyrůstá bez obou rodičů. Pobytem u matky, kde se seznamuje s Enefou, se Otík 

seznamuje s tradičním uspořádáním rodiny. Až teprve tehdy si uvědomuje, co je to rodinné 
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štěstí a jakou má váhu. Do té doby rodinnými vazbami pohrdal. Tím se vlastně vymaňuje 

z otcovy volby, který ho směřoval na jiný způsob života.   

V Kantůrčici se setkáváme pouze s jednou typicky dětskou postavou. Je jí Enefin bratr 

Jeník, o kterém se však autorka příliš nezmiňuje. Víme o něm, že to je typický venkovský 

chlapec, jenž nadevše miluje a hájí svou sestru. Enefa a Otík jsou představeni již jako 

dospívající lidé a jejich dětství je pouze retrospektivně nastíněno. Na Enefině chování je znát 

psychická zralost a uvědomělost, což je způsobeno předčasnou násilnou odlukou od jejích 

rodičů. Sama pak musí zastávat autoritativní roli pro svého bratra Jeníka. Otík, který též 

vyrůstal bez rodičů, podlehl nevázanému způsobu života, od něhož ho neměl kdo odvrátit. 

Strýc se na roli Otíkova vychovatele nepodílel a nepředal mu žádné životní zkušenosti.  

 

V románu Frantina je hlavní hrdinka vychovávána pouze svým strýcem, kterému lidé 

přezdívají „ptáčník“. Dívka nikdy nepoznala svou matku či osobu, která by u ní roli matky 

zastupovala. Po celý život se nesetkala s žádnou ženou, která by u ní zastávala autoritativní 

postavení. Nikdo jí tedy nepředal zkušenosti, jak spravovat domácnost a vytvořit rodinné 

zázemí, přesto se do rolí manželky a hospodyně na statku vžije a sama se je naučí zastávat. 

Frantina má pocit, že strýce, jenž nenávidí lidskou společnost, obtěžuje i její přítomnost na 

Čihadníku. Neví, kam patří a kde je její místo. Rodinné zázemí získává až příchodem na 

statek rychtáře Kvapila. Pohled na její dětství se dozvídáme až zpětně, kdy ho vypráví příteli 

Bartolomovi. Na začátku románového děje je Frantina představena již jako rychtářova 

manželka. Ten, jelikož nemá potomky, ožení se s Frantinou, aby tak zajistil budoucí 

pokračování svého rodu. 

Frantině není umožněno porovnávat informace, které jí strýc sdělí, s jinými názory. 

V dětství se dostává do styku pouze s ním. V okamžiku, kdy se rozhodne opustit lesní samotu 

a vydat se do lidské společnosti, strýc přetrhává veškeré jejich vazby a Frantina tak odchází 

do neznáma s vědomím, že se nikdy nesmí vrátit zpět. Z této skutečnosti je tedy patrné, že 

strýc se do role otce nikdy nevcítil a nemohl si utvořit k dívce citové pouto. Ptáčník zavrhuje 

lidské zákony a uspořádání společnosti. Jelikož i rodina a rodičovství jsou podle něj výmysly 

lidské fantazie, odmítá přijmout Frantinu jako svého potomka.   

Strýc Frantinu vychovával netradičním způsobem. Nepředal jí žádné znalosti či 

životní zkušenosti. Vše byla nucena odpozorovat v přírodě sama. Přesto však nikdy 

v dospělosti strýci jeho nedostatečný zájem o její vychování nevyčítá. Prosazuje myšlenky 

a pevně se drží názorů, které jí strýc předal. Jsou v ní již tak zakořeněné, že není v moci 

žádného člověka je změnit. Před svou smrtí Frantina doznává otevřeně, že strýc měl ve své 
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nenávisti vůči lidem pravdu, čímž vlastně dotvrzuje to, že ona ho jako svou autoritu 

a částečný vzor považovala. 

Frantině není umožněno poznat mateřský cit. Tuto skutečnost si uvědomuje 

a přiznává, že jí zřejmě dítě v životě schází, přesto její touhy nejsou naplněny. Na statku 

nahrazuje rodinu čeledínům a děvečkám, k nimž se chová jako ke svým dětem. Bartolom se 

stává Frantině téměř bratrem. Nahrazuje jí tak sourozence, které neměla. V románu se však 

nesetkáváme s žádnou snahou Frantiny vychovávat potomka, o dítěti nehovoří ani 

s Apolínem.  

Apolín prožil neradostné dětství, s čímž se však na rozdíl od své matky dokáže 

v dospělosti vyrovnat. Matka ovlivňuje synovo chování i v jeho dospělosti a ve svém 

sobeckém postoji k němu se nedokáže smířit s tím, že by na úkor jiné ženy ztratila nad ním 

vládu. Požaduje na něm celoživotní vykonávání pomsty otcovým nepřátelům a připomíná mu 

otcovu památku, kterou by ustáním v této činnosti zneuctil. Matka však nečiní tento nátlak 

pouze kvůli zesnulému manželovi, ale spíše v důsledku svých vlastních zájmů. Nedokáže si 

představit, že by jí syn opustil a ona zůstala sama. Matka se na Apolína velice upoutala, 

jelikož žila pouze s ním. Přestože sama byla v manželství šťastná, synovi harmonický vztah 

se ženou nepřeje.  

Apolín se tedy rozchází s matkou ve zlém a tímto krokem matku ztrácí, neboť se již 

nechce řídit podle jejích zákonů. Apolín se však již s minulostí smířil. Svého otce velice ctí 

a měl k němu od dětství silné citové pouto, ale nechce celý svůj život zasvětit odplatě 

otcovým nepřátelům. Matka, když pozná, že Apolín již nebude vykonávat její vůli, raději ho 

sobecky zavrhuje. Nedokáže se smířit s tím, že syn si chce vybudovat vlastní život s jinou 

ženou, než je ona. Apolín má svým odchodem od matky šanci vybudovat si vlastní 

budoucnost a vymanit se z otcovského sevření, v němž ho matka cíleně udržuje. 

V románu Frantina autorka předkládá čtenáři ještě další dětské osudy, zmiňuje se 

o dětství Barči a Bartoloma, kteří jsou oba sirotci. Jejich podobné osudy je natolik 

v dospělosti sblíží, že uzavírají sňatek. Bartolom se po celý život obrací k odkazu, jenž mu 

zanechal jeho otec. Tím dědictvím je správné vychování. Ctí otce jako vzor a nemůže 

akceptovat Frantininy názory na zřízení světa a náboženství, jelikož se rozcházejí s těmi, které 

mu otec předal. Tím, že poznává i jiný způsob výchovy, dospívá a utvrzuje se v přesvědčení, 

že mu otec poskytnul tu nejlepší výchovu. Dále jsem retrospektivně seznámeni s dětstvím 

a rodinnými poměry rychtáře Kvapila, jehož otec se věnoval více než výchově radovánkám 

mimo rodinu. Kvapil však svého otce v jeho chování nenapodobuje, jelikož ho více než otec 

ovlivnila  matka, jejíž památku po celý život ctí. Zde je zřejmé, že rychtář sám stanovil otcovu 
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roli v rodině jako nevyhovující a jako dominantní vzor si vybral matku, která vždy jednala 

čestně. 

Prostřednictvím Bartoloma je opakovaně v románu nastíněna otázka, že za smýšlení 

člověka v dospělosti může vždy pouze prostředí, které ho formovalo. Své jednání a chování 

pak samotný jedinec nemůže ovlivnit, je mu pevně zaklíněno do jeho povahy.  

Je zřejmé, že Frantina v dětství postrádala nepřítomnost matky. Strýc ji tuto lásku 

nebyl schopen vynahradit. Absence mateřského citu se pak odráží u Frantiny i v dospělosti, 

kdy sama roli matky nezastává. Nemůžeme určit, zda je to její rozhodnutí či pouze souhra 

náhod. Jisté je to, že hlavní hrdinka po dítěti neprahne a neuvažuje o potomkovi, který by 

zajistil pokračování rodu a převzal Kvapilův statek. 

 

V Nemodlenci se setkáváme se složitými rodinnými poměry rodiny Luhovských, kdy 

zemanka na základě své nenávisti k manželovi ignoruje své děti. Neprojevuje smutek ani po 

zemřelé dceři, přestože jako matka by měla více tíhnout k potomkům ženského rodu. Teprve, 

když se umírající krtičkář zemance vyznává, že je její bývalý milenec z mládí, kvůli kterému 

zavrhovala své děti a on zatím svou dceru Dalenu bezmezně miluje, uvědomuje si, že se na 

své dceři velice prohřešila. Ani k synům jí však nepojí mateřské pouto. Matka zde tedy 

porušuje svou roli, neboť se o výchovu dětí nestará a i jejich budoucnost jí je lhostejná. 

Mateřství se však vzdává pod vlivem okolností, její postoj k dětem je silně ovlivněn odporem 

k manželovi.  

Zemanka Luhovská nedala svým synům šanci vytvořit si k ní citový vztah. Vnímají 

její odtažitost od nich a raději se jí vyhýbají. Částečně jim tedy musí mateřskou roli 

nahrazovat otec. Pro něj jsou děti zárukou lepší budoucnosti, tudíž přikládá jejich výchově 

veliký důraz. Synové mají k otci též blízké vztahy, jelikož otec vlastně sám vytváří celé 

rodinné prostředí.     

Zeman se snaží svým synům vynahradit péči a lásku, která se jim od matky 

nedostávala. Roli otce plní zodpovědně, zabývá se budoucností synů. Každého z nich však 

vychovává v jiném duchu. Výchovné metody jsou ovlivněny zamýšlenou budoucností synů. 

Míchala vnímá jako svého následovníka a budoucího hospodáře na statku, ale upřednostňuje 

mladšího Míchala. V Míchalovi se totiž otec poznává, chápe jeho pocity, tudíž mu je bližší. 

Míchal je otcem vybrán pro obnovení velikosti rodu. Prostřednictvím Míchala usiluje 

o navrácení rodinného erbu a postavení. Částečně využívá zeman Míchala na realizaci jeho 

vlastních snů, kterých nemohl sám dosáhnout. Jeho budoucnost tedy nemá být Míchalovým 

svobodným rozhodnutím, ale spíše pokračováním života otce a dokončením toho, co zeman 
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již nestihl. Na druhé straně mu záleží na zajištění Míchalovy budoucnosti a jeho počínání je 

podmíněno otcovskou láskou. Míchal kolísá mezi otcovými myšlenkami a svým vlastním 

přesvědčením, ve kterém následuje své předky. Nakonec se však zemanovy snahy ukážou 

jako zbytečné a Míchal se odvrací od smýšlení svého otce, jenž se zpronevěřil rodinné tradici. 

Míchal se tak stává následovatelem rodu Luhovských.  

Adam je od dětství veden k tomu, že převezme rodinný statek. Adam si je své budoucí 

role vědom a cení si jí. Jelikož má své místo v životě již zajištěné, nemusí se snažit o další 

osobní rozvoj jako jeho bratr. Adam projevuje velké sebevědomí a snaží se užívat si života 

naplno. Je lehkomyslný, jelikož otec ho k zodpovědnosti nevede. Dopřává mu svobodu. 

Prioritou pro zemana je, aby Adam zajistil pokračování rodu a o tom je v případě Adama 

přesvědčen. Syna tak v žádném ohledu neomezuje. 

Svou největší pozornost upírá na Míchala. Ten tvoří přímý kontrast k Adamovi. 

Míchala si zeman více všímá než Adama, protože zná synovu přemýšlivou povahu, která by 

ho mohla přivést na scestí. Míchal se dozvídá od svého praděda rodinnou historii 

Luhovských. Praděd je v románu načrtnut jako postava, která připomíná rodovou historii 

a šlechtický původ. Míchal je z fyzické stránky podobný zemřelému synu praděda, čímž se 

vlastně potvrzuje přímé následnictví Míchala rodinných předků a tradic. Míchal přijímá 

rodové dědictví a v závěru románu se s ním ztotožňuje.   

Ani jeden ze synů nenaplní otcovo přání a plány do budoucnosti, které jim vytyčil. 

Adam spáchá sebevraždu a Míchal se ztotožní s myšlením svých předků a tím se odvrátí od 

zemanových postojů. Pro zemana je otcovská láska tím nejdůležitějším citem. Celý život 

obětuje svým synům a zajišťování jejich budoucnosti. Ta však je předeslána již na začátku 

románu, kdy se autorka zmiňuje o tom, že děti jsou šťastné v těch rodinách, kde je syn 

podobný matce a dcera otci. Oba chlapci však byli obrazem zemana Luhovského, čímž jim je 

předurčen neblahý osud. Zeman Luhovský považuje za příčinu všech tragických událostí na 

Luhově svou ženu, která se mu nestala manželkou a jeho synům matkou. Je přesvědčen, že 

synové postrádali v dětství matčinu výchovu, tudíž nemohli vyplnit jeho plány. 

Dalena pochází z narušeného rodinného prostředí. Citově je vázána na svého otce, 

který v ní vyprávěním udržuje vzpomínku na matku. Krtičkáři není lhostejná Dalenina 

budoucnost, proto oslovuje svou bývalou milenku z mládí zemanku Luhovskou. Tím však své 

dceři nevědomky předurčí neradostnou budoucnost, kdy dcera po jeho smrti přísahá, že se 

pomstí celé rodině žárlivé zemanky, čímž oslaví otcův hrob a pomstí matčinu památku. 

Všechno své úsilí a plány do budoucna podřizuje pouze pomstě. Sama později však přiznává, 

že si na sebe uvalila příliš těžké břemeno. Čest rodičů jí je cennější než zachování cti své 
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vlastní. Nezáleží jí na vlastním štěstí. Své pocity potlačuje, aby se nezpronevěřila svému 

slibu. Dalena vlastně pyká za chování svého otce, jelikož veškerá zloba zemanky mířená na 

krtičkáře se obrací na ní. Dalenin život je tedy ovlivněn otcem i po jeho smrti. 

Matku, o které se Dalena domnívá, že zemřela, si dívka idealizuje. Pohlíží na ní jako 

na svůj vzor a připodobňuje se k ní. Když se Dalena dozvídá, že matka má ještě druhou dceru, 

která se narodila v manželství uzavřeném po otcově vyhnání ze zámku, dává za pravdu 

zemance, která nařkla Daleninu matku z nedostatečného mateřského citu k dítěti. Teprve 

tehdy doceňuje Dalena zemančinu nehynoucí lásku k otci. Alžběta představuje pro svou sestru 

sokyni hned u dvou jí nejmilovanějších osob, a to u matky a u Míchala. 

Alžběta je smrtí své matky natolik ovlivněna, že netouží po ničem jiném, než vstoupit 

do kláštera. Matka pro ni tedy představovala ohraničený svět, ve kterém kromě jí nebylo 

nikoho jiného. Matku však její dcera příliš netěšila, jelikož v ní shledávala nenáviděného 

manžela. V tom vidíme podobnost s osudem zemanky Luhovské, která v nešťastném 

manželství též nepřijala své potomky. 

Vztah Alžbětina otce k dceři se mění matčinou smrtí, otec pociťuje strach z odchodu 

svého jediného dítěte a své jednání je ochoten podřídit potřebám Alžběty. Vidí ve své dceři 

budoucnost rodu. Částečně jí nahrazuje i roli matky. Smrt Alžbětiny matky je tak pro něj 

impulzem k utvoření nového vztahu ke své dceři, který je však podstatně silnější než předtím. 

Je donucen se podrobit dceřině vůli a respektovat i její lásku k Míchalovi. 

V románu Nemodlenec stojí proti sobě v ostrém kontrastu postavy bratrů Luhovských. 

Jejich povahy jsou zcela rozdílné, v čemž se odráží i otcův vztah k nim. Jediné, co je spojuje, 

je osud, který ani jednomu z nich nedovolil prožít spokojený život a naplnit otcovy záměry. Je 

zřejmé, že se na nich značně poznamenala absence mateřského citu, jelikož otec není schopen 

nahradit matčinu péči a lásku. Jeho výchovné taktiky jsou vždy odlišné. Dalena a Alžběta 

tvoří druhou sourozeneckou dvojici. Alžběta je přímým obrazem své matky, Dalenu ovlivnila 

otcova výchova. Obě však postrádaly v dětství přítomnost mateřského vlivu. Daleně byl 

odepřen jejím odtržením od matky, Alžběta sice v přítomnosti matky žila, ale hloubku 

mateřského citu nepoznala, neboť jí ho matka nebyla schopná dát.  
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Přítomnost dětských postav v rámci rodinných poměrů je dalším spojovníkem 

ještědských románů. Dítě ve významové výstavbě románů vystupuje jako osoba, která je po 

celý život ovlivněna rodinnou výchovou a předanými zásadami v dětství. V mnoha případech 

je budoucnost dítěte stanovena již samotnými rodiči, kdy není dítěti dopřána možnost volby. 

Dítě není schopno se vymanit ze své rodiny, přestože je tam nešťastné (děti Kobosilovy). 

Osudy dětí jsou předurčeny již výchovou, která má dopad i na jejich chování v dospělosti. 

Nesou si obraz rodinných vztahů svých rodičů, který pak napodobují ve svém manželství, což 

je až na výjimky společné pro všechny zkoumané ještědské prózy.  

Dítě je vlastně nositelem vlastností svých rodičů. Ty se pak v dospělosti snaží 

nevědomky napodobovat. Odchod z rodinného prostředí je uskutečněn prostřednictvím 

uzavření manželství či odchodem do služby. Málokdy je opuštění rodinného zázemí založeno 

na vlastním přesvědčení dítěte (pouze Frantina). 

V manželství dítě představuje buď pojítko mezi manželi, které udržuje veškeré 

rodinné vazby, nebo překážku, jež způsobuje rozvrat manželství. Na vztahu rodiče k dítěti je 

pak ukázán jeho postoj k manželi. Pokud je osoba v manželském svazku nespokojená, dává to 

najevo netečností k dítěti a nezájmem o jeho výchovu. V dítěti shledává nenáviděnou ženu či 

muže.  

Rodiče své potomky milují a přijímají nebo jsou jim jejich potomci lhostejni. 

Nejčastěji se setkáváme s případem, kdy jeden z rodičů dítě nepřijme a péči mu poté 

nahrazuje rodič druhý. Pokud je jeden z rodičů nepřítomen, je nahrazen jinou autoritou, která 

se pro dítě stává vzorem. Zde je patrné, že dítě v ještědských románech podléhá vlivu 

autoritativních postav. Ty mu pak předávají základní pravidla chování a rodinného života.  

Z těchto poznatků o dětských postavách vyplývá, že role dítěte je v ještědských 

románech  založená na rodinném prostředí, jež dítě formovalo. Je tedy zřejmé, že Karolina 

Světlá používá postavu dítěte v celkovém významovém plánu díla jako významný článek 

v rodinném uspořádání, kdy dítě ovlivňuje a mění vztahy mezi postavami a skrz něj se 

projevují charaktery dospělých osob. Tímto způsobem zároveň role dítěte zasahuje do dalších 

složek sémantické struktury díla, čímž zásadní měrou ovlivňuje celkové významové vyznění 

zkoumaných ještědských próz.  
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Resumé 
 

The objective of the present Bachelor’s thesis titled “The child in the family 

environment in the Ještěd prose by Karolina Světlá” is to provide a picture of the childhood 

theme in selected literary works by author Karolina Světlá. 

Karolina Světlá was a 19th century Czech writer, associated with the Máj Generation. 

Karolina Světlá’s literary work is very extensive and heterogeneous. Her short stories and 

novels are set in two entirely different environments: the urban society in Prague, and the 

countryside around Ještěd. Her literary works from around Ještěd, in North Bohemia, where 

she went to spend the summer every year, are the most important. Her “Ještěd Novels” laid 

foundations for the Czech village novel. Světlá strove to give an undistorted characteristics of 

the local people through them as well as deal with various ethical issues. 

The first part presents a brief description of the life and work of Karolina Světlá. The 

historical context of her time is also described. Room is given to a depiction of Karolina 

Světlá’s childhood, where the author of the present thesis draws chiefly on Světlá’s memoirs, 

namely Z literárního soukromí and Upomínky. 

In Chapter 2, the author of the present thesis deals with the position of children in the 

19th century Czech Lands, the family image and attitudes towards children. The issue of 19th 

century childhood is segmented into five topic areas most frequently encountered in the Ještěd 

works. The clarification and description of the role of children is important for the subsequent 

sections of the paper, where the author deals with childhood on specific cases drawn from 

Karolina Světlá’s novels. 

The principal part of the paper focuses on an analysis of the child characters and 

family context in the five Ještěd Novels (Vesnický román, Kříž u potoka, Kantůrčice, 

Frantina, Nemodlenec). The entire work of Karolina Světlá cannot be covered within the 

scope of a Bachelor’s thesis, which is why the author focuses on the Ještěd Novels, which 

occupy a prominent position among Světlá’s works. The thesis builds on quoted examples 

from the Novels related to the childhood theme, on which it elaborates on the portrayal of 

children within the family. By means of a subsequent interpretation, it points out the 

importance of the children’s role in the overall expressive construction of the Novels. 

The final chapter summarises findings obtained from the preceding analysis. Above 

all, it refers to the analysis that serves as groundwork for the portrayal of child characters in 
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the Ještěd Novels. The 19th century reality is confronted with the interpretation of the issues in 

Světlá’s literary texts. 

The objective of the thesis is to describe the childhood theme and the role of children 

in the family in the Ještěd Novels. An insight into the issues of childhood is provided based 

on an analysis and interpretation of the individual texts. The author considers the resulting 

paper to be a view on the topic that may become the starting point for further research. 


