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JIŘÍ PEšEK

DĚJINY ŽEN- TÉMA HISTORICKÉ I AKTUÁLNÍ

"Feministkám nestačí budoucnost, chtějí se zmocnit i minulosti
a nově ji interpretovat ze ženského hlediska", konstatoval František
Šmahel v letošním prvém čísle ČČH (s. 147). Když jsme plánovali tuto
konferenci, byli jsme si podobného nebezpečí vědomi a rozhodli jsme
se otevřít téma ženských dějin, téma postavení, role a sebereflexe žen
ve společnosti dříve, než nás- tj. muže i s muži kolaborující ženyfeministky znechutí nebo odeženou od tématu.
Přiznám se, že prvotním impulzem k úvahám o výběru tohoto tématu byl můj údiv nad tím, jak rychle ženy vymizely po r. 1989
z veřejných funkcí takřka na všech úrovních, jak se i v odborných grémiích prohloubila v době nové svobody mužská majorita. Byl to šok
o to větší, že v náhle přístupném západoevropském světě hrají ženy
na vedoucích- a viditelných- postech daleko větší roli než u nás. Přes
všechny nároky ženské životní role, která je dnes většinou těžš í než
mužská, prosadily se např. v SRN ženy do vedoucích pozic v podnikání. Třetina nových firem je dnes zakládána ženami, na postech
ředitelek, prokuristek nebo vedoucích jednotlivých závodú pracuje na
150 000 německých žen. U nás setrvávají ženy na nižších postech, mají
menší zájem o vedoucí místa a také svoji situaci - snad mimo rovinu
manželských výměn názorů- méně soustavně reflektují. To platí
i o historiografii. I když se objevily některé zajímavé práce- připo
meňme studie Pavly Horské nebo knížku Boženy Kapičkové - děje
pisné studium ženské problematiky v českých zemích teprve začíná.
Nejde přitom o pouhý popis "ženského světa", ženských činností,
starostí, ústrků ze strany mužú, o vylíčení ženského emancipačního
hnutí, jejich spolkové činnosti i politických a vědeckých kariér úspěš
ných žen. O tom dnes a zítra uslyšíme mnohé. Věřím však, že se dosta9
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neme i k obecnější reflexi o roli ženy v celku lidské společnosti
a o ženském názoru na vlastní postavení v tomto společném světě .
Bylo by totiž nešťastné, kdybychom na dva dny pouze vyměnili rozhovor o dějinách světa mužů, onen naprosto převažující způsob děje
pisného uvažování, jen za dějiny světa žen. Byl by to sice projev spravedlnosti, ale v principu by šlo o nesmysl podobný dosavadní praxi,
pouze s opačným znaménkem. Cílem našeho setkání, alespoň tak, jak
já ho vidím, je podpořit takový výzkum dějin i současnosti celku lidské společnosti, který bude mít porozumění pro specifickou roli, problémy i odlišný způsob sebereflexe žen jako jednoho z obou pohlaví
lidského rodu.
Pokusme si naše diskusní téma rozčlenit na tři roviny: v prvé budeme věnovat pozornost světu žité reality žen a jeho vnímání. Vedle zjištění o jednotlivých dějinných skutečnostech sem snad bude patřit i jejich
nejprostší reflexe: totiž spokojenost či hlouběji nepromýšlený ženský
pocit utrpení, životní křivdy, podřízenosti. Druhou rovinu tvoří svět
přání a dosažitelných cílů, ženská schopnost optimalizace životní situace, formy ženských optimalizačních strategií a definování tohoto
optima - samozřejmě v různých dobách a sociálních prostředích odlišně viděného . Třetí rovinou múže být svět "pohádkových" ideáll'1
různého druhu, svět nerealizovatelných představ. Patří sem láskychtiví princové, ideální harmonie i převrácený svět, kde se ženy ujmou
mužských rolí. To je ovšem rovina představ, které nelze realizovat,
resp. jejichž dúsledné uskutečnění se- pro ženy i pro společnost jako
celek- může změnit v tragédii. Připomeňme jen socialistickou emancipaci žen v hutích a na traktorech.
To, co je pro pochopení situace žen v dějinách podstatné, je vztah oněch
tří rovin k sobě a jeho ženská i mužská reflexe. Mezi témata ženských
dějin patří tedy i kontakt se svě tem mužů, resp. s onou částí společného
světa, odkud jsou ženy vědomě vytlačovány. Náleží sem též vztah
k rodině a ke světu dětí, k další specifické oblasti společnosti a jejích dě
jin, oblasti, jíž snad také časem věnujeme jedno z našich zasedání.
Ale zpět ke světu mužů. Zajímalo by mne, jak se jej ženy v rúzných
dobách snažily (nebo byly nuceny) zabydlit, polidštit i ovládnout, jak
pro své, specificky ženské formy života přijímaly struktury, modely
a hodnoty, vypracované a osvojené v mužském prostředí, do jaké míry
je modifikovaly či jim konkurovaly "ženským" náhledem na život, na
to, co je cenné a podstatné. A jak probíhaly obdobné adaptační procesy ve světě mužů?
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Právě proto, že ženský, mužský a dětský, případně stařecký sv ět
nelze odtrhnout, že se v rodině při vší specifičnosti prolínají a tvoří
-diferencovanou - jednotu, bude podstatné zjistit, kým a jak byly iniciovány inovace, jak se ženy podílely na procesu proměn společného
žitého prostoru a šíře žitého světa . Stejně závažné ale bude i zjištění,
kdo a proč kladl inovacím překážky, udržoval stereotypy, rituály
i pracovní a životní rytmy, kdo měnil strukturaci žitého prostoru. Je
opravdu závažné zjistit, kde se ženské dynamizující nebo konzerva č
ní snahy setkaly s mužským odporem a kde hrál v těchto procesech
naopak významnou roli odpor žen.
Při úvahách o postavení a roli žen v dějinách bude dále třeba posoudit pozitivní i záporné dť1sledky emancipačních úspěchťl, důsled
ky ženského dobývání pozic např. ve vznikajícím moderním světě,
osvojovaném paralelně oběma pohlavími.
Přejdeme-li ke konkrétnějším tématům, nebylo by dobré pouze na
české poměry adaptovat vzory západních výzkumů . Přehledu západní produkce v oboru ženských dějin je zasvěcen referát Jana Horského. Zde snad jen stručně připomenu, že paleta témat, o nichž se
v západní Evropě a v severní Americe bádá a publikuje, sahá od problémů laktace a menstruace ve středověku přes mentalitu služek
a továrních dělnic 19. století až k otázkám postavení žen v ideologii
i praxi nacionálního socialismu. Nemá cenu bádat vybádané a zjišťo
vat pouhé diference oproti zahraničním výsledkům (tím ovšem nesnižuji cenu potřebných srovnávacích výzkumů). Je ale třeba inspirovat
se okruhy použitých pramenů, pokusit se jít dál a hledat závažná témata obecně významné povahy. Můžeme si např. položit aktuální otázku, jaká byla a je ženská situace v rámci "mužských" katastrof, jakými
jsou války, ekonomické krize mužských profesí, případně jak vypadá
ženský svět zbavený mužů v době masových migrací sezónních d ěl
níků, v čase válečných kampaní nebo, jako např. v Německu po válce,
v době masové internace mužťl.
Obdobně pokládám za podstatné zjistit, jakou roli hrají muž i
v "ženské části" spole čného světa a naopak, jak významné byly např.
pro muže části středních a zejména vysokých vrstev jejich " profesionální manželky", pověřované samostatnými společenskými (resp.
charitativními nebo sociálně-p olitickými) rolemi rť1zného charakteru.
A je potřeba se tázat i na to, jakou společensky uznávanou přípravou
procházely pro toto "zaměstnání" dívky z " lepších rodin". Od tohoto
tématu je pak již jen krok k problematice intelektuálek- strůjkyú i obětí
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vlastního osudu. Otevírá se tu živá až ožehavá otázka ženské šance
a práva na samostatný, na muži nezávislý úspěch, otázka proměií.ující
se definice toho, co pro ženu úspěchem je a co není.
Je mi jasné, že katalog možných témat a otázek by bylo možno měnit
a rozšiřovat libovolně dlouho. Bylo by možno hovořit o střetu biblických norem s realitou života středověkých žen, diskutovat o vlivu recepce antické literatury na změnu pojímání ženy za reformace
a humanismu 16. a 17. století, mluvit o proměnách rolí manželek, dcer,
vdov, jeptišek i prostitutek v prúběhu dějin, o vlivu industrializace,
urbanizace a strukturální modernizace na odtržení světa žen a mužú
v rodině 19. a 20. století, o proměnách ritualizace rolí obou pohlaví,
o problémech komunikace uvnitř obou skupin i mezi nimi navzájem
atd.
Je jasné, že bází budoucích výzkmntl nebudou jen zajímavě a dobře
položené otázky, ale i orientace v pramenném materiálu, který sub
speciae ženských dějin prakticky nemáme zmapovaný, o něm ž však
múžeme předpokládat, že je nevyčerpatelně bohatý. Celý naznačený
katalog otázek a diskusních návrhú proto zatím směřuje k jedinému:
Pokusme se při našem zasedání, v Čechách snad prvém svého druhu,
neulpět na popisu, na jednotlivostech a individuálních osudech. Pokusme se na základě přednesených referátú, opírajících se o analýzy
konkrétního materiálu, formulovat východiska pro další zajímavé výzkumy v oblasti "ženských dějin", naznačit obrysy obecnějších problémú. Myslím, že se to českému dějepisu- a nejen jemu- ještě bude
hodit.

Úvodní slovo konference
Ženy měst pražslojch od středověku do 20. století,
konané 5. a 6. 10. 1993 v Praze.
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PROČ PRÁVĚ ŽENY?

Toto zamyšlení věnují památce své žačla; PhDr. Regíny Schleuflerové.

Otázka "Proč právě ženy?" mě vedla k zamyšlení, které vyústilo
tezí, které bych na našem setkání ráda obhájila.
Za prvé: Ženská otázka je zrcadlem dějin celé společnosti. Ne náhodou byla na XVII. kongresu historiků v Madridu nejvíce navštívena
sekce zabývající se dějinami žen . Důvod je jednoduchý. Pohled na
dějiny z hlediska postavení žen je neobvyklý a umožní nahlédnout
řadu problémů, které se z hlediska dějin hospodářských, politických
nebo kulturních naplno neukáží. Zvláště patrné je to ve studii Evelyne
Sullerotové "Krize rodiny", která byla přednesena francouzsky na kongresu "Odkaz J. A. Komenského a výchova člověka pro 21. století" dne
24. 3. 1992 v Praze. Česky vyšla studie v časopise Historická demografie č. 16. Ze studie vyplývá, že "objektivní" pozice žen je třeba studovat v řadě souvislostí: z hlediska sňatku, rozvodu, postavení rodiny
ve společnosti, vlivu industrializace a postindustriálních podmínek
na zaměstnanost mužů i žen, důsledků industrializace na postavení
obou pohlaví v rodině, ve společenském provozu atd. Evelyne Sullerotová ve své vynikající studii ukázala na analýze krize rodiny složitost "žitých dějin", jejichž komplexní sledování může teprve otevřít
cestu ke kořenům fenoménů, které se nám zdají buď bezproblémové
nebo neprůhledné. Sekce" Women's life cycles in a socio-economic and
political perspective" na zmíněném XVII. mezinárodním kongresu
historických věd 1990, která byla vedena International Federation for
Research in Women's History (IFRWH), podpořila snahu pro koordinaci bádání o všech aspektech dějin ženy v mezinárodní spolupráci.
Typické pro toto plenární zasedání byly přednášky Gerdy Lernerové:

v

několik
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What does Women's History Mean To Women? a Gisely Bockové:
Women's and Gender History. Z pohledu dějin pohlaví a dějin ženy se
řada historických skutečností může ukázat ze své dosud netematizované a nesamozřejmé stránky a může pomoci porozumět dění dějin
na půdě našeho krizového světa .
Vraťme se ale k naší pťivodní tezi: Rozdíl pohlaví zakládá existenci
člověka- lidského tvora -nejen biologicky, ale, možno říci, i ontologicky. Nejde pouze o předpoklady reprodukce bezprostředního života na základě biologického rozdílu obou partnerů, ale jde ještě i o jiný
problém. Lidská činnost jakožto lidská, jakožto sociální proces či humánní proces je ve své podstatě nehomogenní, vědomá, komplementární, zprostředkovaná vědomím komplementarity. Toto vědomí komplementarity a vzájemné odkázanosti je základem činnosti bytostně
lidské. Mluví-li se v literatuře o tom, že "první dělba práce", první
dělba činnosti, je dělba mezi mužem a ženou, neznamená to pouze
okolnost biologické komplementarity, neznamená to ani, že se přiro
zeně rozlišuje péče o hnízdo a péče o potravu. Je třeba si položit otázku, proč je tato první dělba činnosti charakterizována jako přirozená
a co znamená přirozenost.
Ve filozofii pojem přirozenost, natura nebo fysis, znamená přede
vším vznikání, vzcházení, rúst, vzkvétání. Jde tedy o to, co je bytostným základem všech ostatních forem dělby lidské činnosti. Nejde
o hledání rozdílu pohlaví "od přírody", jde o porozumění přirozenos
ti cestou takzvané privace. Privace, či řecky stereze, znamená postup,
který zbavením jednotlivých vlastností proniká k základní konstitutivní rovině daného fenoménu. V našem případě je základem komplementarita a vědomí, které ji zprostředkovává, nikoliv redukce lidského vztahu muže a ženy na přirozený rozdíl pohlaví.
Druhou naší tezí je myšlenka, že člověk je konstituován ve svém
bytostném lidském základu "skrze druhého". Člověk je podle judaistické tradice vyvolen k odpovědnosti za druhého, je povolán k odpovědnosti za druhého, což vyplývá z oné základní okolnosti, že mnohotvárně a nehomogenně je možno realizovat vlastní reprodukci jen za
předpokladu, že všichni účastníci pospolitosti odpovídají nejen za úsek
svého vlastního usilování, ale také za druhého jakožto toho, jemuž
svou činností doplňují činnost jeho vlastní. Z hlediska antické nebo
křesťanské tradice je možno modifikovat tuto myšlenku tím, že moudrý
člověk, jemuž jde o porozumění obzoru, vidí svou partikulární čin
nost právě prostřednictvím tohoto horizontu anebo jinak, ví-li Glověk
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o ontologické diferenci mezi danými jsoucny a světem v celku, pak
toto vědomí o povaze vlastní existence nese s sebou i odpovědnost za
její autentické naplňování. Je možno říci s Rousseauem, že mytický
člověk žije pro sebe, civilizovaný člověk žije prostřednictvím rolí, které má v očích druhého. Plyne z toho tedy, že vztah k druhému, odpovědnost za druhého, porozumění sobě skrze druhého i otvírání si svě
ta prostřednictvím druhého je ontologickým předpokladem lidského
bytí na světě . Z toho pro naše téma plyne, že elementární sebeidentifikace lidského tvora je sebeidentifikace sebe skrze "druhé" pohlaví.
Proto také v historiografii právě dějiny pohlaví a dějiny ženy mohou
být jedním z významných klíčů k dějinám jako celku.
Za třetí: Vztah muže a ženy neznamená jen komplementaritu v d ěl
bě činnosti, neznamená jenom sebepotvrzení prostřednictvím druhého, ale je důležitým základem jinakosti přístupu ke světu, jíž se vyznačuje přístup muže a přístup ženy. Právě tímto průnikem pod povrch
daného z jiného než běžného úhlu pohledu je možno při posuzování
dějinného pohybu proniknout hlouběji k bytostnému základu.
Můžeme říci, že postavení žen je v jistém smyslu jakýmsi "průsečí
kem" vztahů v lidském společenství. Připomeňme například úctu
k ženě jako k matce, která koneckonců u různých sociálních subjektú
byla chápána jako základ morálního jednání až do konce druhé sv ě to
vé války. Nejde o skutečné chování k ženě matce, ale o pravidlo morálky, které nebylo vhodné zpochybnit. Zdá se, že až do konce druhé
světové války právě reprodukční role ženy byla vnímána ve velmi
různých, často protichůdných, souvislostech jako podstatná složka
sociální reprodukce malých i velkých sociálních skupin. Zdá se, že
rozvoj vědy, který napomohl po válce k udržení slabých jedincú a posunul hranice stáří, vedl do jisté míry k oslabení významu reprodukce
nového života. Nešlo samozřejmě jenom o biologickou reprodukci
a proměnu vztahu k ní, jak jsme o tom hovořili na samém počátku.
Prudké změny ve společnosti znamenaly změny v pojetí významu zařazení občanů "zkušených" do pracovního procesu. Tato zkušenost
mohla vést k úspěchu, zatímco preference mladých mohla být nežádoucí. Pokračování v řemesle, které bylo vytlačováno tovární výrobou, vedlo k omezování počhl učňú a k předávání zkušenosti z jednoho
na druhého. Problém kvantitativního rozvoje populace byl v prúběhu
poválečných let posuzován velmi různě. Jiným takovým problémem
byla okolnost, že mnoho mužtl ve válce zahynulo a žena musela zvládnout to, co dříve zvládali muži a k tomu i svoji vlastní práci, které
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neubylo. Tato okolnost měla později řadu důsledkú. Už v padesátých
letech se objevuje tendence prohloubit rozdíl mezi mužskou a ženskou
prací a nepřipustit ženy do povolání, která jako náročné (jeřábnice)
skýtala mimořádně vysoký příjem . Na druhé straně muži, kteří se snažili vzít za svou demokratickou rovnoprávnost, muži, kteří studovali
spolu s ženami a vzájemně si vypomáhali, najednou zjistili, že žena
zvládne to co muž, ale muž nezvládne to co žena. Staletími upevněné
stereotypy nebylo možno rychle změnit.
Tyto fenomény měly z hlediska žen dvojí dúsledek: předně v posledních dvaceti letech začalo ubývat na úsilí žen vyrovnat se mužúm, odpovědně pracovat i v době těhotenství až do mateřské dovolené, jít do práce a podílet se na péči o společné potřeby spolu s muži.
Samoobsluhy ve velkých sídlištích neměly dostatek prodavaček, mnoho žen zůstávalo v těhotenství doma s "rizikovým těhotenstvím".
Nebylo kam se hnát. Mužská civilizace zařazuje ženy tam, kde se muži
necítí být díky "obrazu světa", který společnost vytváří, "na svém
místě". To ovšem má za následek pokles finančních odměn (stále platí
představa, že žena si svou prací jenom "přivydělává"), znamená to
i pokles prestiže oněch povolání, kde převládají ženy. To všechno vykazuje zárovei't nedostatek jinakosti v provozu daného povolání.
Dochází ke ztrátě partnera, který svou jinakostí spolukonstituuje společné dílo, a to nese s sebou úpadek všech provozl:t, které byly feminizovány. A zkoumáme-li uvedenou problematiku ještě z jiného úhlu
pohledu, ml:tžeme říci, že pokřivením provozu, kde získaly dominantní
a později výlučné zaměstnání ženy- školství, obchod, zdravotnictvídošlo ke ztrátě zázemí, ke ztrátě komplementarity mužského a ženského pohledu, ke ztrátě druhého jakožto druhého a k ztrátě smyslu
práce v dané oblasti.
Podíváme-li se jaké dúsledky měly tyto poválečné trendy v zahraničí, zjistíme v současnosti úzkostlivou péči o početní komplementaritu mužského a ženského pohlaví v politice a na vedoucích místech
vůbec. Domníváme se, a to je čtvrtá teze našeho příspěvku, že je to
"protekcionalismus" svého druhu, který je projevem vědomí o nedostatku bytostné komplementarity a vzájemné odpovědnosti, ale toto
vědomí je v sobě nejasné a prezentuje tuto okolnost jako záležitost
kvantitativní úměrnosti. Věc sama však spočívá:
-v toleranci vúči jinakosti přístupu
-v nutnosti sejít se společně u věci
-respektovat ve vlastním zájmu druhého jako druhého.
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Z hlediska mužtt měly zmíněné fenomény rovněž, zdá se, některé
Sebeobraz mužů je prakticky až dosud modifikován na základě jakési samozřejmosti dělby na silnějšího a slabšího, na
ochránce a ochraňovaného, živitele a organizátora domácího života,
na vnější stránku a vnitřní stránku rodinného provozu. Role se však
proměií.ují. "Přirozená dělba" (pochopena jako dělba v reprodukci bezprostředního života) výrazně ustupuje jiným formám komplementarity, na které muži nejsou připraveni. S rozvojem moderního bydlení,
s rozvojem techniky a jiných vymožeností nejen civilizace, ale i kultury, je třeba členit provoz v rodině i v zaměstnání podle jiných kritérií
a muži- alespoií. demografové, ekonomové, sociologové a jiní odborně připravení specialisté - si tuto změnu paradigmatu mužské role
postupně uvědomují. Ale není to jenom vědomá reflexe z pozice profesionální informovanosti. Zdá se mi, že snaha po ovládnutí nových
rolí a snaha po sebezačlenění do nového paradigmatu se prezentuje
neuvědoměle, např. tendencí otců účastnit se porodu. Zdá se mi, že to
není móda, ale výraz nové situace "odpovědnosti za druhého". Uvě
domme si, že to není něco naprosto nového a nepochopitelného. Vždyť
tomu ještě není tak dávno, co pomoc muže při porodu doma byla naprostou sa mozřejmostí. Postupující civilizace a rozvoj společnosti výkonu dění dějin od narození do smrti profesionalizuje. Porodnice nemocnice- domovy dúchodcú ... Je přirozené, že v určitém okamžiku se člověk začne bránit, protože si uvědomí nebezpečí, že ve společ
nosti výkonu nemttže být ničím jiným než jednotkou výkonu.
Zamysleme se tedy nad tím, jak je to s hledáním ženské přirozenos
ti. V době poválečné se rovnováha mezi muži a ženami realizovala na
jedné straně v požadavku rovného postavení v zaměstnání- žena dostala a postupně prosadila své právo zabývat se zaměstnáním, pro
které se připravovala stejně jako muž, ale zároveií. ruku v ruce s tím
šlo ekonomické znehodnocení oborů, které se postupně feminizovaly,
a dále péče mužské civilizace o to, co žena smí nebo nesmí vykonávat.
(Žena nesměla vykonávat vysoce placená fyzicky náročná povolání,
ale nikdo ji nezbavil fyzicky náročných mizerně placených prací
v nemocnici u umírajících, ve skladech a jinde a jinde.) Je tedy třeba
přejít od abstrakce- od toho co žena smí nebo nesmí- k privaci, to jest
k odstínění toho co je základem vztahu mezi mužem a ženou: Žena
vúči muži a muž vůči ženě je spolukonstitutivním momentem lidské
bytosti, lidské dimenze jakožto lidské. Není dominanty. Jinakost muže
stojí proti jinakosti ženy, odpovědnost za druhého je oběma společná
nečekané důsledky.
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a základem jejich vztahu je úsilí o vlastní identitu a vzájemné uznání.
Závěrem této pasáže je třeba poznamenat, že důraz na jinakost, na
rozmanitost úhlů pohledu, je vlastním motivem postmoderního myšlení, které vystihuje v této oblasti situaci člověka podstatným způso
bem. Rádi bychom jen doplnili, že to, čím je ten či onen jiný, se promě
ňuje .

Dějiny

na půdě

této "jinakosti" jsou brýlemi pro porozumění dění

dějin

světa.

Všimněme si na závěr problematiky feminismu v českém prostře
dí. V článku "Rozhovor mezi filozofkou a historičkou o ženské otázce
v Čechách" (Pavla Horská- Jaroslava Pešková, in: Filozofický časopis 1992,
č. 5) jsme uvedly, že pozornost, kterou věnovala česká veřejnost před
sto lety feminismu a ženské otázce nápadně kontrastuje s naprostou
absencí feministického problému v jeho dnešní obnovené západoevropské či severoamerické podobě nejen v současných českých masmédiích, nýbrž i v základním výzkumu věd o společnosti. Vyslovily
jsme domněnku, že už před sto lety věnovala česká veřejnost pozornost feminismu trochu jinak, než bylo ve světě obvyklé. Emancipace
ženy byla a je u nás chápána jako důležitá složka hledání identity občanské i lidské. Civilizace výkonu v posledních desetiletích redukovala ženy i muže na jednotku výkonu. Vzhledem k technickému rozvoji došlo k poklesu významu většiny sociálně identifikačních znaků
obou pohlaví.
V této souvislosti si dovolím vyslovit poslední tezi. Úpadek účasti
žen (nejen co do počtu) v našem veřejném životě není důsledkem nekritické dominace mužského elementu, ale poklesem dějinného smyslu veřejného života. čtyřicet let komunistického režimu a čtyři roky
demokracie dovedly ženy k dojmu, že účastnit se zbytečných zasedání, která měl jen ozdobit rozhodnutí dávno učiněná jinde, nebo účast
nit se "handrků", které mnozí pokládali za scénu, na níž se mají před
vést, místo za půdu řešení naléhavých problémů vlastní občanské
společnosti, je naprostá ztráta času. Důsledkem je však absence jinakosti, absence pohledu druhého, absence váhy odpovědnosti za druhé. Jenom tam, kde ne podle počtu, ale podle váhy komplementárních
úhlů pohledu se obě pohlaví, všechny generace, všechny etnické skupiny dokážou sejít u společné věci ve společném úsilí, je možné zvládnout životní problémy našich dmt
Bojovat za vzájemné uznání ne lze ani ženskými masovými demonstracemi na ulici, ani nekultivovanými projevy v časopisech mužských
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i ženských. Problém místa muže a ženy v reprodukci lidského světa
není záležitostí konkurence, není otázkou toho, kdo koho m á dohnat
nebo předehnat. Je to otázka změny paradigmatu společného života
vůbec.

Zdá se, že ženy dnes budou raději podnikat než bojovat. A zdá se,
že budou úspěšně podnikat. Vždyť v této zemi je odnepaměti tradicí,
aby ženy "podnikaly" coby ekonomické zázemí svých mužú v řemesle,
v zemědělství, v živnosti. A nechávají muže "jednat o podnikání". I toto
jednání má svou tradici. Vždyť každé město mělo hospodu, divadlo,
tržiště a chrám a všechna tato místa byla místem setkání mužú, kteří
tak či onak uvažovali o budoucnosti. Dúležité je, abychom pochopili,
kdo jsme, na jakých tradicích se formovaly obrazy, které si o sobě činí
me, které momenty se změnily zásadně a na které fenomény je možno
v nových podmínkách nově navázat. Je třeba pochopit, že žena má
stejné šance jako muž a muž má stejné šance jako žena, a že není člo
věka mimo jejich vzájemnou odkázanost. Toto vědomí by mělo vést
ke svobodě volby, k vzájemnému uznání a komplementaritě na
všech úrovních, která je proměnlivá, proměňuje se s děním dějin,
s proměnami obrazú, které si o tomto dění činíme a s proměnami obrazú o sobě samých a o našich rolích v tomto provozu.
Nalezení identity muže a ženy je nejen nalezením identity pohlaví,
ale identity lidského rodu.
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O FEMINISMU, WOMEN A GENDER STUDIÍCH
U NÁS A NA ZÁPADĚ

Kdyby mi před třemi lety někdo navrhl, abych udělala přednášku
na téma uvedené v nadpisu, přijala bych to bez rozpaků . Tehdy jsem
se totiž domnívala, že je to možné. Tehdy jsem ještě netušila, že se
problematika ženy rozrostla za posledních dvacet let v samostatný
vědní obor, kterému se v současnosti věnují celé fakulty, odborně zaměřené instituty při univerzitách a samostatné katedry. Když jsem letos v Miami na konferenci Americké sociologické asociace špitla o tom,
že v zimním semestru začínám s přednáškami z gender studií, hned
se mne ptali, zda je na Karlově univerzitě tomuto oboru věnována
fakulta nebo jenom katedra. Vysvětlit jim, že se zatím jedná o jedinou
výběrovou přednášku a že i ta je financována z nadace, by bylo asi
marné. Vývoj v humanitních vědách byl v posledních 45 letech hodně
odlišný mezi západem a námi a překlenout tuto propast bude úkolem
mnoha let, ne-li desetiletí.
Dnes tedy již vím, že mluvit o feminismu, women a gender studiích či česky "ženských studiích" je obdobně nesmyslné jak bychom
chtěli udělat přednášku o "technice" či o "medicíně" bez určení specializace a zaměření.
Feminismus je v současnosti na Západě chápán jako označení hnutí žen za jejich zájmy, jako ideologie tohoto hnutí, jako výraz pro emancipaci ženy, jako politikum, jako filozofie či dokonce nový životní styl,
jako "móda", umožňující mnohým nacházet zvláštní identitu a jako
přesný, vědní obor. Označit někoho za feministku či feministu (i mužský rod se zde vyskytuje) může být v současnosti vrcholným vyznamenáním i nadávkou zároveň. Ale tato možnost dvojího přijetí není
specifikum jenom feminismu. Ještě nedávno znělo oslovení "ty idealisto" či "ty jeden inteligente" také pejorativně.
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K feminismu a women studiím jsem se dostala v r. 1990 "zákonitě"
i nahodile. Zákonitě proto, že jsem se v r. 1968 věnovala problematice
hnutí studentů na Západě a vydala jsem knihu o "Stoupencích proměn" a texty Rudí Dutschkeho, Regis Debraye, Cohn Bendita, Franze
Fanona 1 a dalších. Feministky v USA a na Západě se vydělily a současně navazovaly na hnutí za lidská práva a boje ve studentských campusech a kolem Martina Luthera Kinga, které vyvolalo "Horké léto"
v USA a v Evropě, stavění barikád v Paříži v Latinské čtvrti a boje na
Freie Universitát v Berlíně v r. 1968. V boji za občanská práva minorit
si ženy uvědomily, že i ony jsou "velkou minoritou" svým nerovnoprávným postavením v patriarchální kapitalistické společnosti. A tak
se zde v 70. letech objevila tzv. "třetí vlna" feminismu, diferencovaná
na bílý a barevný feminismus, která je dle některých autorek již nyní
vystřídána postfeminismem. Uvědomění a vyčlenění rodu- tj. gender
- a jeho specifik a odmítnutí tradiční role dle rodu považují někteří
autoři a autorky za největší revoluci lidských dějin. Jiní za "úlet", módní
vlnu, která brzo pomine.
Zatímco my jsme zde "budovali socialismus", a dělili se na antagonistické a neantagonistické třídy, vykořisťovatele a vykořisťované, prodělávala západní společnost (tedy především USA a Západní Evropa)
jinou, intenzivní, vnitřní diferenciaci dle partikulárních zájmt'1 mužtl
a žen. Místo dle vztah tl k výrobním silám vystřídala ideologická diferenciace dle rodu, neboli anglicky dle gender či dle sexu.
"Nahodile" jsem se k feminismu a gender studiím dostala v létě
1990 proto, že několik západních novinářek a vědeckých pracovnic
z univerzit se mnou udělalo interview 2, která vyšla v prestižních amerických novinách, v Německu a v Rakousku, a tak jsem se stala objektem dalších interview a mnohé věhlasné autorky mi věnovaly" v rámci pomoci nové Evropě" svoje knihy, zaslaly feministické bestsellery

1 J. Šiklová, Stoupenci proměn, Praha 1969; náklad z produkce MF zničen. J. ŠiklováM. Kubíčková, Studenti a ideologie na Západě, Praha 1969; zničeno.
2 Rozhovor s prof. Keytha Sapsin Fine, Cuny NY 1990, Joane Landy, rozhovor pro
časopis Peace and Democracy; R. Rosen, women and democracy in Czechoslowakia,
in: Peace and Democracy News 5,1990, 1, s. 3-37; týž, Ein Brief an J. Šiklová. Ri.ickblick
auf die Frauenbewegung im Westen, in: Frankfurter Hefte 38, 1991, 11, s. 1020-1026;
J. Šiklová, Sind die Frauen aus Ost- und Mitteleuropa konservativ?, tamtéž, s. 10161019; táž, Frauen und Politik, Konfrontation mit dem Westlichen Feminismus, L'Homme
- Zeitschrift ftir die feministische Geschichtswissenschaft 3, 1992, s 2.
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a předplatily vynikající západní prestižní feministické časopisy a zaslaly curriculla přednášek z tohoto oboru. Když jsem to viděla, opětně
se mi vybavila paralela s pojmy "technika" a "medicína". Pro jedince
je to nezvládnutelný úkol. Proto jsme s pomocí East-West Women Network a Frauenauszug z Hamburku založili nadaci pro gender studia,
která od podzimu 1991 úspěšně pracuje jako knihovna, rešeršní stře
disko, místo mezinárodních kontaktů a iniciátor přednášek, konferencí a informační středisko pro women studies ve východní E vropě.
Pokud v současnosti women studies či také gender studies nejsou
samostatnou katedrou či institutem bývají nejčastěji součástí kateder
historie, politologie, sociologie, ale i dějin umění, antropologie i etnografie. V USA, kde je spojení mezi afroamerickou kulturou a feminismem zvláště významné, studuje se tato problematika právě na afrikanistice, hispánských studiích a anglistice. Prakticky na každé
lingvistické katedře jsou speciální přednášky zaměřené na interpretaci
ženy v literatuře, na specifiku jazyka ženských autorek, jejich témata
i image ženy v masmédiích, a to vše i v historickém přístupu . Sociologie
ženy na Západě představuje samostatnou sociologickou disciplínu
a termín "gender aspekt" je terminus technikus pro interpretaci d at
z hlediska rozdíltl pohlaví i pro formulaci otázek a projektťt.
Zatímco gender studies3 jsou spíše na universitách, tzv. women shldies jsou častěji na amerických "college" a campusech, tedy na bakalářském studiu. Women studies bývají jasně ideologicky- pro feministicky orientované a obsahují přednášky o historii emancipačního hnutí
žen, o jejich diskriminaci, sexismu, o předsudcích, mateřství jako sociální konstrukci, o vlivu image krásy na zdraví i sociální postavení žen,
ukázky literatury, která ženy znevažuje, informace o diskriminaci žen
v pracovním procesu a často i zpť1soby, jak by měla žena vstupovat do
politické aktivity, jak nastoupit politickou kariéru. Obsahem se liší,
pokud jsem to mohla poznat, koncepce women studií v USA od women studií či Frauenstudien na evropských univerzitách. Evropská

3 S. R111i1, Issues in Feminism- A First Cours in women's Studies, Houghton Mifflin
Company, USA 1990; Women's Studies International Forum, Pergamon Press, New
York- Oxford- Seul- Tokio, 14, 1993 /96; Studies on Women Abstracts Xl /6, Oxford
1993; Hypatie, The History of Women in Philosophy, Journal of Feminist Philosophy,
Illinois University, Edwardsville 1993; Gender and Society 7, Sage Publications 1993,
vydává Sociologists for Women in Society, London- New Delhi, Women's History
Review 2, 1993, Triangle Portsmouth, United Kingdom.
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pracoviště jsou více orientována na sociologii, na historii a na literaturu. V USA se více zaměřují na otázky rasové diskriminace ženy,
na politiku a vycházejí, pochopitelně, i z odlišných tradic ženského
hnutí.
Po určité době se zde vyvine i specifický proud women studií
v postkomunistických státech, tedy ve státech střední a východní Evropy. Již dnes se tyto koncepce liší od Západu. Ve východní a střední
Evropě mají ženy zkušenost s totalitárním systémem a vědí, že sam o tný fakt vstupu ženy do výrobního procesu ženu podstatně nemě ní
a neosvobozuje. Na rozdíl od pojetí amerického a západoevropského
feminismu tyto východoevropské proudy nejsou tak levicové a nechtějí se podílet na politické moci a muž pro ně není "nepřítelem" .
Muž pro ženu v postkomunistických zemích nebyl " omnipotentním
bossem", ale převážně jen partnerem, pracujícím u vedlejšího stroje či
psacího stolu. Nad ním i nad ženou rozhodovala "omnipotentní" komunistická strana, a proto jsou muži v postkomunistických státech
v očích žen částečně exkulpováni.
Feminismus ve východní a střední Evropě je jiný. Není tak ideologický, militantní ani levicový. Ženy této části světa se nedomnívají, že
fakt jejich zařazení do pracovního poměru zcela změní jejich postavení ve společnosti.
Ženy, podobně jako třeba dělnická třída, byly ideologií minulého
režimu preferovány formálně a spolu s činností jediné povolené organizace pro ženy (Svazem československých nebo později český ch žen)
to přispělo k značné diskreditaci pojmu feminismus i emancipace v naší
republice. Abychom se odlišili jak od jasně ideologicky feministicky
orientovaných women studií na Západě, tak od pojmu "emancipace
žen" v pojetí pohrobků totalitního režimu, označili jsme studijní stře
disko pro tuto vědní disciplinu jako "gender studie". Český ekvivalent pro výraz "gender studie" je "sh1die o rodu či o pohlaví", čili
přihlédnutí k významu ženství a mužství při zkoumání současných
i historických jevů ve společnosti. Mrzí nás, že jsme dosud nenašli
správný český ekvivalent tohoto pojmu. Nazvat to studiemi rodu či
studiemi pohlaví by bylo zavádějící, a proto se uchylujeme k anglickému termínu, i když víme, že tím ještě více poškozujeme češtinu .
Výuka problematiky zahrnuté v gender studiích začala na Karlově
univerzitě na fakultě sociálních věd v letním semestru a pokračovala
pravidelným přednáškovým cyklem na katedře sociální práce FF UK,
který byl zaměřen na " sociální problémy" z hlediska rodu v souča sné
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společnosti. O přednášky byl velký zájem a ve výuce se bude pokračo
vat i bez formální proklamace "gender studies" jako vědního oboru.
Pro skutečný rozvoj tohoto vědního oboru si teprve musíme vychovat badatele i přednášející. Založením Nadace pro gender studies
k tomu chceme přispět.
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EMANCIPOVANÁ ČESKÁ ŽENAMÝTUSČISKUTEČNOST?

Téma konference je jednoznačně historické či historizující. Budete
o ženách, jejichž osudy se už naplnily. Možná právě proto je
vhodné hned na začátku připomenout také problémy všech žen tohoto času, této neklidné a vzrušující doby. Ostatně k účasti na konferenci
mě neopravňuje odborná erudice, ale životní zkušenost. Patřím totiž
mezi ty současné ženy, o kterých se veřejnost, reprezentovaná mj.
i organizátory vašeho setkání, domnívá, že se jim úspěšně zdařilo
zvládnout profesní i mateřskou, potažmo i další obecně ženské role.
Ale je tomu skutečně tak? A je moje osobní zkušenost dostatečně reprezentativní, aby mě dovolila určité zobecnění? Netroufám si hovořit za jiné, ale odvažuji se pronést několik poznámek na aktuální téma,
totiž: je česká emancipovaná žena mýtem nebo skutečností?
Zvláště po druhé světové válce se stalo vzdělání dostupné širokým
vrstvám obyvatelstva, tedy také ženám. Pro moji, těsně po válce narozenou generaci bylo typické, že uvěřila krásné a lákavé představě všestranně vzdělané, nezávislé, úspěšné, milované a milující ženy, která
s elánem a odvahou zvládne zvolenou profesi (a vyrovná se v ní mužům) a s něhou a porozuměním vytvoří kouzlo domova pro partnera
a pro děti. Mnohým z nás se skutečně podařilo vystudovat a realizovat úspěšnou kariéru, jakož i vychovat tradiční počet 1-2 dětí. Ptejme
se ale, jakou cenu jsme za to musely zaplatit. Ta cena je vysoká.
1. Emancipovanou ženu provází otázka, zda základní volba profesního i osobního scénáře byla vhodná. Trýzeň té otázky je ve vztahu
k stresujícímu, protože stále trvajícímu pocitu, že jedno bylo zanedbáno pro druhé. Že úspěch v profesi mohl být zářivější, nebýt zátěže
rodiny a že manžel a děti mohli být spokojenější, nebýt nároků profese.
hovořit
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2. Emancipovaná žena se často setkává s nepochopením, nezájmem
a závistí. Výsledkem je rozčarování z toho, že často ani v blízkém okolí není muž, který by nezištně pomohl prostě proto, že emancipované
ženě fandí. Muži mají rádi kultivované a inteligentní ženy s nimiž na
úrovni a na chvíli pohovoří. Vstřícné ladění tohoto typu pravidelně
mizí v okamžiku výběru spolupracovnice, někdy též partnerky. Stereotypy chování, v daném případě mužů, jsou tak zakořeněné, že ani
moderní generace žen na nich nemohla nic změnit. Muž, má-li být
spokojen musí zaujímat dominantní postavení (ať již v profesní či rodinné roli, popřípadě v obou případech) a řada zkušených emancipovaných žen se svou submisivní roli naučila alespoň hrát. Herecké výkony tohoto typu však bývají úspěšné spíše na úrovni profesních
vztahů než v rodině; tam je pravidlem spíše neúspěch a následné osamění, ať již zvnějšněné skutečným rozchodem nebo ukryté ve formálním manželství.
3. Každému člověku je dáno do vínku určité množství fyzických
i psychických sil. Pracovní vytížení a známá "druhá směna" doma
vykonají časem své. V České republice je vysoká míra zaměstnanosti
žen a současně mimořádně špatná a alarmující zdravotní situace žen
středního věku.

Uvedený výčet negativ, tedy popis odvrácené strany úspěchu emancipovaných žen, jistě není úplný. Mohly by následovat" tradiční" úvahy o tom, jak by bylo možné ženám pomoci a nepochybně by zaznělo
i téma o potřebnosti služeb nejrůznějšího druhu (dříve neexistujících,
dnes většinou finančně nedostupných). Tragickým omylem by byl schematický závěr navrhující, aby se prostě ženy vrátily "ke sporáku
a dětem". Některé ženy takové řešení uvítají, většina pravděpodobně
nikoliv. Krása profese, uspokojení z dobře vykonané práce a ekonomická nezávislost bude i nadále lákat řadu žen. Ty, které se vrátí
k tradiční ženské roli a budou v ní spokojené, to mají jednodušší. Ty,
které se rozhodly spojit do určité míry neslučitelné, mají být, podle
mého názoru, především poučené. Poučené z omylů a chyb mé generace. Zkušenost je samozřejmě nesdělitelná ve svém prožitku, její obsah však sdělitelný je.
Obraz emancipované ženy musí doznat změn, protože žena prostě
nemůže zvládnout vždy a všechno v potřebné kvalitě. Dosáhnout vytyčených cílů však žena v dlouhodobé perspektivě vlastního osudu
může, a to za předpokladu, že bude umět v běžné každodennosti určit priority svých činností a že bude umět deklarovat určitou pomoc
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česká

žena .. . ?

na někoho jiného. Ten někdo, ať již člen rodiny či reprezentant společ
nosti, musí být s nároky a požadavky emancipované ženy srozuměn.
Musí je znát a být připraven jim z osobních či komerčních dt'tvodú
dostát. Jenomže chce, umí a může emancipovaná žena říci, co potře
buje? Obávám se, že nechce, ač umí, protože "nemúže" vyslovit, že na
něco nestačí, že potřebuje pomoc. To proto, že by tím vyslovením padl
stín na dokonalý obraz emancipované, tedy nezávislé, úspěšné a proto pomoc nepotřebující ženy.
Takovéto závažné a generalizující tvrzení je ovšem třeba doložit.
Nedávno uspořádal Klub osamělých maminek anonymní dotazníkovou akci. Četné výsledky této pilotní studie jsou šokující.1 Ekonomická úroveň žen samostatně pečujících o jedno, dvě či tři děti je žalostná.
Mnohé mají na hlavu v prúměru nižší příjem než dvojice dt'tchodcú
s nejnižší penzí a často i méně. Mezi ženami, které odpovídaly na anketní otázky bylo 66 % středoškolsky a 16 % vysokoškolsky vzděla
ných žen. Odpovídaly především ženy, které mají většinou delší zkušenost se situací neúplné rodiny (6 i více let po rozvodu) a které tudíž
přijaly roli osaměle žijícího rodiče. Jaké jsou to ženy? Jistě emancipované, pracující, vzdělané, vychovávající svědomitě své děti . Jsou to
ženy, které osaměly a mají mnoho starostí, které na rozdíl od jiných,
tzv. rizikových skupin populace nekřičí. Nestěžují si na svou zoufalou
situaci. V souvislosti s našimi úvahami se nabízí jedno (nikoliv jediné)
vysvětlení. "Nemohou" přece přiznat, ani sobě ani okolí porážku, nechtějí připustit, že mýtus emancipované ženy, která zvládne rodinu
i profesi, se v denních starostech rozplývá. Okolí jim mnoho nepomt'tže, neboť podlehlo stejnému mýtu. Ti, co tzv. prohlédli, nabízejí jen
jednu, pro řadu žen nepřijatelnou variantu, totiž "návrat ke sporáku".
Závěrem: Domnívám se, že řada žen je skutečně schopna realizovat plný profesní i osobní život. Vždycky to něco stojí: mnoho sil, čet
né šrámy, zklamání i prohry. Vždycky se ale také něco získá. Míra zdaru
je ale také závislá na vnějších okolnostech. Kooperující partner a chápající, pomoc poskytující širší rodina, se nemalou měrou podílejí na
výsledném úspěchu emancipované ženy. Taková situace však není
dominantní. Mnohé ženy selhávají, a to v jedné nebo v druhé základní
roli. Protože nestačily, protože jim život přinesl více problémú než před
pokládaly, protože vnější okolnosti byly nepříznivé; neudivuje, že se
cítí zklamány a podvedeny. Své strasti nepřiznávají, své selhání ne1

J.

Slánská, O životě neúplných rodin, My a děti 23, 1993, č . 5, s. 27- 29.
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zveřejňují. Prostě proto, že mýtus emancipované ženy žije. Každá sama
za sebe má pocit, že jen ona jediná, nebo jako jedna z mála, selhala. Ale
je to skutečně selhání? Pokusme se hledat odpověď na tuto otázku.
Předpokládám, že ona je jedním z klíčů, které otevřou pohádkovou
říši klidu a pochopení. To pochopení potřebuje každý člověk, zvláště
žena. Emancipace na tomto faktu nic nemění.

Z diskuse:
Příspěvek vzbudil značný ohlas, zřetelně rozdělený na část formální
a citovou . Z pléna zazněly četné dotazy, komentáře z kuloárťi však byly cennější. Osamění úspěšných žen je citlivý a zřetelný fenomén, kterém u by
v budoucnosti měla být věnována kvalifikovaná pozornost.
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TEMATIKA ŽENY V NĚMECKÉ
HISTORICKO-ANTROPOLOGICKÉ LITERATUŘE

1. Cesta k historické antropologii
Dějepisectví 20. století přikročilo k objektivaci struktur a procesů.
Postup spočíval v prostém mapování vztahů či ve sledování proměn
livé četnosti určitého jevu v čase. S náčrty" procesů" přišla i sociologie
(pro dnešní historickou antropologii je z nich nejpřitažlivější Eliasův
"proces civilizace"). Rozpoznávání (objektivace) struktur a procesů,
jako něčeho, co zde může být i mimo dobové lidské vědomí, probíhala
a mnohdy ještě probíhá s jakousi živelnou samozřejmostí a důvěrou
v jejich objektivitu. 1 Mnohde se k samozřejmosti užívání pojmů "struktur" a "procesů" přidružila představa jejich substancionality. Nenacházíme ji sice v historiografických textech vyjádřenou explicis verbis,
což je snad dáno i obecným nedostatkem noetických úvah v pracích
tak říkajíc řemeslného dějezpytu . Představa substancionality struktur
a procesů je však patrná z těch dějepiseckých postupů, kde se struktury (mnohdy jen domněle) rozpoznané studiem pro určité místo a urči
tý čas přenášejí jako možný princip výkladu souvislosti událostí či
jako zdroj interpretace pramenných zpráv do jiného prostoru a jiného
Braudelova .,struktura" je historikem .,vyprošťována", .,uvolňována" (.,dégager")
a struktura je Fernandu Braudelovi .,bezpochyby seskupením (assemblage), architekturou, ale ještě více jakousi realitou (u ne réalité)". Srv. K. Pomian, L'histoire des structures,
in: J. Le Goff- R. Chartier- J. Revel (vyd.), La nouvelle histoire, Paris 1978, s. 529; Jan
Slavík, upozorňující na to, jak pojmy jako např. .,svoboda", .,národ", ale i .,sedlák"
mohou být zdrojem ahistorismu, neviděl totéž nebezpečí u pojmu .,historického procesu". Teorie historického procesu není podle Slavíka založena na spekulaci, ale na
empirii. Při tom však za teorii historického procesu je ochoten považovat i Marxovu
teorii třídního boje (tedy cosi, co ve své prohlášcnosti za zákonitost dějin je spekulací
přímo vzorovou). Srv. A. Kostlán (ed .), Druhý sjezd čs. historiků, Praha 1993, s. 121-124.
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času; tam, kde se (nejednou jen domněle) rozpoznaný proces považuje za tak zřejmý a skutečně daný, že se z definice jeho pojmu vyvozují
závěry o vnitřním světě jednotlivce, o jeho prožitcích, postojích a motivech sociálního jednání, tj. kde otázka jedince ve vztahu k historickému procesu je řešena deduktivně a nikoli pramenně .
V sociologickém (a - byť ne tak hojně - též v historiografickém)
myšlení se však zároveň již po dlouhou dobu objevují i otázky "objektivity", "věcnosti", "substancionality" toho, co je nazýváno sociálním
(sociálním faktem, sociálním vztahem, sociální skupinou, sociálním
procesem, sociální strukturou). Jsou to otázky, které musí zajímat nejen sociologa, ale i toho, kdo chce prozkoumat dějinnost sociálního, tj.
sociálního dějepisce. Nabízí se dále otázka, jaké povahy jsou entity
(kulturně-dějinného) sociálm1w světa a jaká je noetická povaha a jaký je
původ pojmťl., jimiž popisujeme sociální svět, ba dokonce přistupuje
(pro nejednoho historika či sociologa při pouhém povrchním posouzení velmi dráždivá) otázka, nakolik lze vůbec člověka chápat jako
subjekt, jenž stojí proti dějinám a společnosti jakožto objektu. 2 Na tyto
otázky byla od minulého století dána celá škála odpovědí, jejichž spektrum se rozpíná od fenomenologického pojetí dějin až po pojetí vyhraněně objektivistické, ať již v podobě Hegelovy idealistické filosofie dě
jin či Marxova striktního historického materialismu. 3
Fenomenologické pojetí dějin se u historikú obecně netěší přílišné
dúvěře . Je to věc do určité míry srozumitelná, neboť historik se brání

Považuji za vhodné mluvit o entitách sociálního světa potud, pokud se jimi rozumí
blíže neurčený útvar skutečnosti a pokud platí, že jejich označením za entitu se
ještě nerozhoduje, zda je skutečný (substancionální či věcné povahy), nebo pouze před
pokládaný, či jen domně lý. Při nezjevnosti společnosti a jejích dějin (společnost jako
taková a dějiny jako takové nám nejsou empiricky dány, nikterak nemllžeme zřít její či
jejich celek, vzhled, vrásnění, tkanivo atd.), v situaci, kdy se musí odpovědi na o tá zky,
zda sociální vztahy či struktury jsou substancionální povahy či nikoli, zda ve společnosti reálně (věcně) je ještě něco mimo individuí a jejich sociálních jednání, jež společ
nost utvářejí atd ., nacházet nikoli v pramenné danosti, nýbrž v noetické filozofické
úvaze v této situaci považuji termín entita za nejvhodnější o z načení pro ono těka vé
a nehmatné, co nazýváme sociálním.
3 Hegelova i Marxova koncepce dějin společně představují z hlediska užitého rozlišení jeden z extrémlt. Společné jim je, že jsou především vypjatou metafyzikou (v např.
Kantově smyslu vymezení pojmu metafyziky) společnosti a dějin, byť o sobě tvrdí pravý
opak. Zcela metafyzicky jsou zde zaváděny např. státní či národní duch resp. sociálně
-ekonomické formace. Jejich uskutečúování (u Hegela směřování od subjektivity k absolutnosti ducha) resp. jejich imanentní zákony jsou plně nad individui s tím, že v tuto
jejich povahu se prostě věří, právě tak jako v zákonitosti dějinného procesu.
2

nějaký
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fenomenologickému odhodnocování objektivity dějin, tj. objektivity
toho, co je (domněle?) předmětem jeho studia. Přes to však historická
antropologie, která se dnes stává oblíbenou, je- alespoň ve svém ně
meckém pojetí .:... byť nikoli přímo z fenomenologického vidění dějin
odvozena, přece však tímto pojetím do určité míry motivována. Již
před lety se objevilo Rothackerovo volání po historické antropologii,
které bylo spojeno i s jeho novým chápáním historického faktu, ovlivněném i filosofií Martina Heideggera. Historickým faktem je v tomto
pojetí pouze to, čemu se dostává smyslu (významu) v rámci lidské
činnosti a humanitní vědy pak mají poznávat porozuměním smyslové (významové) souvislosti, kterou věci vložili jiní lidé.
Ve fenomenologickém pojetí dějin jsou dějiny vázány na otázku po
bytí. Kde není této otázky, není ani dějin. Dějiny jsou pak variabilní
v určitém dobovém zpúsobu "přivlastňování si bytí v podobě, v jaké
se tázajícímu dává". Dějiny nemají zde povahu objektivního procesu,
ani nejsou sledem událostí, ba ani by nebylo lze hledat jejich objektivitu ve vrstvení artefaktú. 4 Dúležité je, že v tomto pojetí je odhodnocen
tradiční subjekt-objektový vztah pohledu na dějiny. Toto odhodnocení lze sledovat ve dvou rovinách: zaprvé v rovině vztahu subjektu
badatele k objektivitě dějin, ke "skutečnosti", "věcné danosti" dějin
ných procesú atd., zadruhé v rovině vztahu subjekhl člověka určité
doby k "objektivitě", "skutečnosti" jeho (byť i nevědomého) sociálního postavení, ke "skutečnosti" jeho (byť jím samým nerozpoznaného)
ekonomického postavení či místa v "objektivním" historickém procesu apod. Uvedená odhodnocení subjekt-objektového vztahu jsou pro
4

J.

Micluílek, Co je filosofie?,'Praha.I992, s. 65-68. Jiří Michálek zde říká: .,Dějiny

začínají

tam a tehdy, kde a kdy je probuzena otázka po bytí vedoucí k uchopení resp.
si bytí v podobě, v jaké se tázajícímu dává.(. .. ) Dějiny nejsou zde chápány
jako po sobě následující události, o jejichž datování se pokouší historiografie, nýbrž
jsou spojeny se smyslem, resp. pravdou bytí, v jejímž světě se život dějinného lidstva
děje. (. . .) Dějiny začínají tam, kde ono dosud prostě přijímané se stalo otázkou a kde
pak odpovědi (jakožto přivlastněné dávání se bytí) tvoří epochy na cestě dějinného
lidstva." Možná motivace historicko-antropologického přístupu k dějinám pohledem
fenomenologickým vyplyne pak snad ještě zřetelněji z následujícího výkladu Jana Patočky (citováno podle předmluvy Ivana Dubského): .,Podle Patočky(. .. ) pojmout ději
ny fenomenologicky znamená >>vzít za základ historie fakt, historie konstatovaných
událostí historii porozumění, historii otevřenosti. Jinými slovy, pochopit otevřenost
samu jako historii«. Otevřenost, otevřená oblast >>není identická s universem jsoucího,
nýbrž s tím, co v určité době je možno odkrýt jako jsoucí. To znamená: je to svět určité
ho období, pojme-li se svět jako struktura toho, jnko co mťtže se jevit jsoucno člověku
v určité době<<." Srv. J. Pntočkn, Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha 1990, s. 13.
přivlastnění
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jednotlivé sociologické a historiografické myšlenkové proudy rúzným
zpúsobem přípustná, resp. nepřijatelná. Zejména opuštění tradičně
pojatého vztahu subjektu k objektu v prvé rovině jeví se (alespoú v plném rozsahu) nepřijatelné, neboť by znamenalo zřeknutí se předmětu
studia vlastního oboru (pro historika zde vždy musí zústat alespoú
předmětnost pramenné základny, a to i tehdy, když připustíme veškeré myslitelné sémantické problémy, jistý stupeú danosti pramene zústává).
Avšak ani v této prvé rovině nelze shledat výraznou polaritu mezi
fenomenologickým pojetím dějin a moderní sociologií či dějepisectvím .
Tam, kde byla překonána pozitivistická představa, že propracovanou
a zdokonalenou kritikou lze z pramenú vypreparovat objektivní historická fakta (jako by se nám v pramenech samy dějiny, tj. ono "jak se
to vlastně stalo", objektivně dávaly), tam, kde přistoupilo noeticky
kritičtější myšlení, přestaly být dějiny nahlíženy jako něco samo o sobě
nesporně objektivního. "Tak se jednotlivé události samy o sobě nejeví
jako dějiny, dějinami se teprve stávají, když je zachytíme do vývojových
pojmú", říká Georg Simmei.S A Mnx Weber soudí, že dějúm (proces tunVorgange) nenáleží jejich kvalita (např . být jevem sociálně-ekonomic
kým) samým o sobě objektivně, nýbrž jen v souvislosti se směřováním
badatelova zájmu, v rámci kterého je jevu připisován specifický kulturní význam. 6 Nesporná objektivita dějin, resp. dějinných procesú se
zde ztrácí, zústává však předmětnost událostí samých o sobě, resp.
chaotické empirické sociální skutečnosti, ke kterým či ke které se múže
vztahovat jak současník, tak badatel doby pozdější bez ohledu na ča
sovou propast (nejde tedy o pouhé fenomenologické dobové odkrývání se, otevírání se, dávání se jsoucího).
Odhodnocení subjekt-objektového vztahu v druhé rovině není rovněž v dněšním evropském dějepisectví plně myslitelné. Avšak i zde
platí, že stanovisko sociálního a kulturního dějepisu tíhnoucího
k antropologickému přístupu není bezvýhradně postaveno proti snaze bránit se až hypostasování struktur či procesú v dějinách společ
nosti, ba právě naopak. Pravda, protagonisté historické antropologie
v německém dějepisectví, jakými např. jsou Thomas Nipperdey, Richard
van Diilmen či Hans Medick, nezpochybúují sice možnost zjišťovat v so5

J. Helle, Simmel ·o Marxovi, in: Sociologický časopis 28, 1992, s. 35.
M. Weber, Die "ObjektivWit" sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkennt-

H.

6

nis, in: Archiv tur Sozialwissenschaften und Sozialpolitik 19, 1904, s. 39-40.
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ciálních a kulturních dějinách určité procesy, avšak zároveií. nechtějí,
aby těmto procesům byla podhzována individua, struktun; jejich osobností,
jejich individuální sociální jednání, jejich zkušenosti, prožitky, vidění světa
a jimi posuzované či pouze pociťované alternativy vývoje. A v tomto smyslu je i vymezována historická antropologie jako dějiny subjektivních životních světťi, dějiny zkušeností, prožitků (sociálm1w) světa a to se zaměře
ním na všechny a zvláště na nižší sociální vrstvy. V tomto smyslu lze
shledávat styčné body historické antropologie s inovovanými dějina
mi každodennosti tam, kde se orientují k studiu "Geschichte von innen"
a "Geschichte von unten" (R. van Dtilmen). Nejedná se však pouze
o tematiku, jež se bezprostředně váže k sociálnímu světu, nýbrž i o témata jako je prožitek vlastní tělesnosti, vztahy mezi pohlavími, prožitek určitého období života atd. (zejména Freiburger Institut fúr Historische Anthropologie). 7 K tomuto vymezení historické antropologie se
ještě přidružuje orientace k mikrostrukturám, k malým sociálním figuradm, jako je rodina apod. (Michael Mitterauer) .8
2. Téma ženy v historické antropologii
V takto pojaté historické antropologii mají místo dějiny ženy nikoli
ve smyslu dějin ženského hnutí, dějin politické angažovanosti feministických organizací a dějin boje za volební právo žen apodY, nýbrž
zejména v souvislosti se studiem vnímání lidské tělesnosti a pohlavnosti, studiem vztahů mezi pohlavími a rodinných struktur a funkcí
mužtl a žen v nich. A to vše lze sledovat jednak ve své proměnlivosti
v rámci pestrosti lidských kultur i v rámci běhu času a jednak i s ohledem na sociálně dějinné souvislosti (jejich hledání a konstatování však
nikterak není podmínkou historicko-antropologického přístupu, ten
zde spíše mt1že vystupovat jako určitý zdroj kontroly či korekce sociálně
7

Srv. H. Wunder, Kulturgeschichte, Mentalitatengeschichte, Historische Anthropologie, in: R. van Di.ilmen (vyd.), Fischer Lexikon Geschichte, Frankfurt a. M. 1990, s. 63
a 80-86; R. vnn Dfilmcn, Historische Anthropologie in der deutschen Sozialgeschichtsschreibu ng, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 42, sešit ll, 1991, s. 692-694
a 698;H. Medick, Entlegene Geschichte? Sozialegeschichte und Mikro-Historie im Blickfeld der Kulturantropologie, in: Soziale Welt. Zeitschrift ftir sozialwissenschaftliche
Forschung und Praxis, Sonderband 8, 1992, s. 167-178.
H M. Mittcmrter, Historisch-anthropologische Familienforschung. Fragestellungen und
Zugangsweisen, Wien- Koln 1990.
Y Takováto tematika není z historické antropologie vyloučena, ale vždy by v rámci
antropologického přísupu mělo jít nikoli o vypsání dějin takovýchto hnutí, nýbrž
o studiu m jejich prožitku atd.
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dějinných makroanalýz). A tak např. Heide Wunder při vymezování
historické antropologie (pravda, lišícím se do určité míry od výše uvedeného van Diilmenova vidění) říká: "Pojem historická antropologie
značí, že se nejedná o vymezení člověka o sobě, nýbrž o studium jeho
proměnlivých možností v určitých epochách, formách vlády, sociálních skupinách, v postavení muže a ženy, v pozicích mladého, dospělé
ho a starého, zdravého a nemocného atd." 10
Mohlo by se zdát, že orientace na prožitek a vnímání vlastní těles
nosti a pohlavnosti a k jejich dobovému vidění v určité societě, zamě
ření studia k postavení ženy v sociálních figuracích té které doby atd.,
by mohlo vést k naturalizaci dějezpytného pohledu. Avšak spíše opak
je pravdou. Před připuštěním jakési fyzicko-kulturní antropologické
konstantnosti hledá v těchto otázkách historická antropologie oporu
v kulturní variabilitě a v obecnější kulturně dějinné souvislosti. Vduchu freiburského proudu antropologického pohledu na dějiny jednotlivých kultur lze říci, že postavení ženy, tělesnost, pohlavnost ve své
dobové prožitosti je jedním z tzv. funkcionálních ekvivalentLI, podle kterých lze porovnávat jednotlivé kultury. 11 A provedená srovnání pak
ukazují, "jak málo přirozeně (přírodně) a jak silně kulturně je formováno
postavení ženy" ve společnosti určité kultury a doby (H. Wunder).12
U autorů, hlásících se k historicko-antropologickému pohledu, lze
shledávat dvojí přístup k látce. Jednak snahu o proniknutí do myšlenkového světa člověka určité doby, tj. snahu o podání dějin vskutku
"von innen", jednak přibližovaní se k historickému subjektu pomocí
podrobného,leč vždy spíše vnějšího popisu malých sociálních figurací, mikrostruktur (rodiny apod.). Tuto podvojnost mttžeme shledat i při
studiu dějin vnímání pohlavnosti a dějin ženy. Na tomto místě nechci
podávat jakýkoli bibliografický přehled dosavadního studia. Chci zde
pouze na dvou příkladech, které považuji za do určité míry paradigmatické, představit uvedené dva způsoby přibližová ní se k dobovému životnímu světu a k pozici ženy v něm.

H. Wunder, c. d ., s. 80- 82.
O pojmu funkcionálního ekvivalentu mluví např. Jochen Martin jako o ná stroji našeho poznávání, který nás na jedné s traně má uchránit před přijetím kulturně antropologických konstatnt, na druhé s traně však má uchovat srovnatelnosti jednotlivých kultur v čase a prostoru. Srv. J. Horský, Historická antropologie (úvahy a poznámky na
okraj mezinárodního kursu, konaného v Otzenhausenu ve dnech 27. 2.-15. 3. 1993), in:
Historická demografie 17, 1993, s. 241-270.
12 H. Wunder, c. d ., s. 85.
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Prvým příkladem budiž nám studie o proměnách v pojímání panenství a čistoty (ve smyslu neposkvrněnosti) během 16. a 17. století,
kterou publikovala Susanna Burghartz. 13 Autorka sleduje materiál basilejského soudu, zabývajícího se spory manželskými, resp. spory
o porušení slibu manželství. Z nich právě tak jako z pramenú normativní povahy lze vyvodit změnu v pojetí panenství a neposkvrněnosti
během 16. a 17. století. V 16. století lze v reformační Basileji shledat, že
pojem: "panna" byl "sociální definicí". Nebyl chápán fyziologicky.
Nikoli pouze sexualita a její tělesné následky byly rozhodující pro čest
ženy, nýbrž i sociální kontext jejího jednání. Došlo-li k předmanž el
skému pohlavnímu styku až po slibu manželství a byl-li slib porušen
mužem, mohl soud dívku stále ještě uznat jako "rechte Jungfrau und
Tochter". Soud tak podle Susanne Burghartz byl připraven bránit čest
ženy a tím i její sociální postavení a šance. 14 Teprve ve 30. letech 17.
století, v souvislosti s vystoupením Theodora Zwingera, se začíná ozývat volání po "nové čistotě života", s nímž souvisí i nový pohled na
panenství. V mandátech městské rady se od 15. století objevuje tématika čistoty a poskvrněnosti především ve vztahu k mužům v souvislosti s opilstvím a obžerstvím. Teprve v 17. století se v mandátech
o čistotě mluví i ve vztahu k sexualitě a jako poskvrňující vystupuje
prostituce, manželská nevěra a předmanželský pohlavní styk.
Příkladem druhého přístupu mohou být práce Michaela Mitternuera,
týkající se rodiny a rodinných struktur. Mitterauer spatřuje hlavní úlohu
historické antropologie při studiu dějin ženy ve sledování úloh, rolí,
pozic, proston"l, které v jednotlivých kulh1rách připadají v rámci domácnosti (popř. i větších sociálních uskupení) ženám. Mitterauer
sleduje principy utváření rodiny v jednotlivých oblastech (dúslednou
patrilinearitu v oblasti východo- a jihoevropské a kombinaci patri13

S. Burglmrtz, Jungfraulichkeit oder Reinheit? Zur Ándenmg von Argumentationsmustern vor dem Basler Ehegericht im 16. und 17. Jahrhundert, in: R. van Diilmen
(vyd .), Dynamik der Tradition, Studien zur historischen Kulturforschung, svazek 4,
Frankfurt a. M. 1993, s. 13-40.
14 Tamtéž, s. 16-21. V 16. století platilo i v reformační Basileji, že pohlav ní s tyk po
slibu manželství, ještě před si'tatkem byl právem tolerován. Teprve r. 1637 je takový
styk novým reformačním zřízením považován za trestný a pokutován. N ě které rozsudky z 16. století jsou až kuriózní, když jako z premisy vycházejí z toho, co by mělo
být teprve prokázáno. Soud se nechce totiž v některých případech dopátrat toho, zda
dívka XY je počestnou, nýbrž argumentaci postaví zcela opačně : Dívka XY je počest
nou, tudíž by nepřipustila pohlavní styk před slibem manželství, tedy ke slibu manželství určitě došlo ...
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linearity a matrilinearity ve střední a západní Evropě), tj. zda do rodiny přicházejí v určitých kulturách sňatkem pouze ženy (jihovýchodní
typ rodinného utváření), nebo i muži (střední a západní Evropa), sleduje organizaci práce v selských rodinách, závislosti počtu děveček
a čeledínů na hospodářské orientaci selského statku apod. 15
Historická antropologie si nečiní nárok na bezprostřední obecnou
platnost svých závěrů. V tomto smyslu nechce tedy být jakousi náhražkou např. dosavadních strukturálních sociálních dějin a dějin procesů . Historicko-antropologický přístup však nárokuje možnost podrobit obecné závěry o strukturách a procesech kritice podle svého
způsobu přístupu k dějinám. Historicko-antropologické tázání tak
může přispět k oslabení přílišné sebejistoty makroanalytických sociálních dějin. Tak lze teorie o významu protestantismu pro odlišnost novověkých kulturních evropských okruhů poměřit např. právě otázkami, jak rychle a do jaké hloubky odlišovaly se tyto kultury v otázce
vztahu k pohlavnosti, k tělesnosti i postojem k tomu, co znamená pro
tu kterou kulturu počestnost ženy a s ní spojené ženino sociální postavení. Právě tak v souvislosti s dnes často zmiňovaným, ale žel rovněž
nejednou příliš přeceňovaným, procesem modernizace si lze položit
otázku po charakteru a prožitku prl:miku žen do tradičních mužských
veřejných prostorů, funkcí a pozic v sociálních figuracích.
3. Je pohlaví faktorem objektivně určujícím povahu sociálního
postavení?
Historická antropologie ve svém zaměření k tematice pohlavnosti,
tělesnosti a ke studiu dějin ženy je- bohužel- i oblastí ve které hledají
své opory feministická hnutí. Tak se do určité části literatury, která
sama sebe považuje za historicko-antropologickou, dostává i příchuť
instrumentalismu politického či sociálního hnutí. V této souvislosti se
objevují názory, že pohlaví zakládá právě tak příslušnost k určité sociální skupině jako i sociální nerovnost. Při tom sociálně nerovné postavení (rozumí se žen) je odvozováno např. z práva či výše plattl atd.
Tento přístup je vázán výrazně na americkou antropologii a v němec
kém prostředí je mu v jistém smyslu oponováno širším kulturním zá15

M. Mitternuer, Formen landlicher Familienwirtschaft. Historische Ókotypen und familiale Arbeitsorganisation im i:isterreichischen Raum, in: J. Ehmer - M. Mitterauer
(vyd.), Familienstruktur und Arbeitsorganisation in landlichen Gesellschaften, WienKi.iln - Graz 1986, s. 167-328; M. Mitternuer, Historisch-anthropologische Familienforschung, c. d ., s. 87-130 a 147-190.
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historické antropologie. 16 Avšak i zde můžeme čísti např. u Rebekky Habermas po zpracování soudního materiálu z Frankfurtu nad
Mohanem 16. století, že ženy vystupující v mravnostích procesech
a pocházející vesměs z nižších sociálních vrstev "waren (. ..) objektiv
Unterlegene im Kamp[ der Geschlechter und gleichsam Inszenatorinnen der Ohnmacht, Nutzniesserinnen, Komplizinnen und Opfer der
obrigkeitliche Sittenpolitk in einem". 17
Nemohu a nechci na tomto místě posuzovat správnost konkrétních
závěrů, které Rebekka Habermas učinila. Jde mi však o onu "objektivitu" podřízenosti žen, ať již ve smyslu sociální nerovnosti či v "boji"
mezi pohlavími. Vůči "objektivitě" (domnělých) sociálních daností
musí být každý historik sociálních dějin velmi ostražitý a pro historického antropologa platí požadavek ostražitosti dvojnásob . Víme již od
Maxe Webera, že sociálnost děje, který sociálním nazýváme, nepřísluší
objektivně ději samému, ale je dána naší definicí toho, co je sociálním.
Totéž platí tudíž i o sociální nerovnosti.
Mohu si, pravda, sociální nerovnost definovat libovolně, např. jako
rozdílnost v příjmech (mužů a žen), jako rozdílnost v právním postavení (mužů a žen) atd., avšak tato moje definice není nic víc než ideálním typem. I když shledám, že takto definovaný pojem "sociální nerovnosti" či "podřízenosti" v "boji mezi pohlavími" je aplikovatelný
na určitou danou empirickou chaotickou skutečnost, nemohu to nikterak považovat za di'tkaz objektivní existence této nerovnosti či podhzenosti. Nemohu této "nerovnosti" připisovat jakýsi ontologický či metafyzický rozměr. Tam, kde se feministický dějepis k takovému postupu
uchýlí, dopouští se stejného zkratu v noetickém myšlení, jakého se
dopustil např. Marx při práci s pojmem "vykořisťování". Problematič
nost tohoto pojmu u Marxe před nespočívá v jeho definici, nýbrž
v důrazu na to, že toto vykořisťování je objektivní.
Dvojnásobná ostražitost historického antropologa pak spočívá
v tom, že jemu nejde jen o to, jaké byly např. právní poměry či příjmy
žen, nebo zda mravnostní soud rozhodoval ve prospěch žen či mužtl
(to vše sledovat může a musí). Historicko-antropologicky nejdůleži
tější či snad skutečnou historicko-antropologickou otázkou však je, zda
H. Wunder, c. d ., s. 85-86.
R. Hnbermas, Frauen und Manner im Kampf um Leib, Ókonomie und Recht. Zur
Beziehung der Geschlechter im Frankfurt der Friihen Neuzeit, in: R. van Diilmen (vyd.),
Dynamik der Tradition, Studien zur historischen Kulturforschung, svazek 4, Frankfurt
a. M. 1992, s. 135.
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a od kdy v té které kultuře bt;ly nižší příjmy žen, jejich horší právní postavení
či nepřízeň před soudem (jsou-li ovšem skutečně shledatelné) pociťovány,
prožívány, zakoušeny jako (sociálně) diskriminující, zda a od kdy v té které
kultuře začaly ženy vnímat své postavení v "boji mezi pohlavími" jako podří
zenost, atd. Takové tázání však předpokládá zájem o to, jak se v té
které době a kultuře (popř. i v té které sociální vrstvě) lidem odkrývalo to, co bylo nazíráno jako určitá obec (societa), a to, co je ženskou
tělesností a pohlavností a ženskou rolí v dobově odkrytém světě.
Historická antropologie zajisté musí usilovat i o popis postavení
a rolí žen v různých sociálních figuracích v jejich odlišnosti časové
a prostorové, musí- i s ohledem na pramennou základnu- přikročit
k mnohdy pravda drobnohlednému, leč vnějšímu popisu, jehož obsah pak do nitra jednajícího pouze promítá. Avšak, chce-li být potencionálním korektorem (makro-)strukturálních a (makro-)procesuálních
sociálních dějin, musí nejen s makroanalytiky sdílet určité oslabování
či odhodnocování subjekt-objektového vztahu v rovině prvé, nýbrž
hojně využít i odhodnocení tohoto vztahu v rovině druhé.
Historická antropologie tak musí mít vždy zájem o (sociální) svět
žitý a tudíž, o žité, vnímané, pociťované (sociální) postavení ženy v něm
a o individuální sociální jednání (a jeho případnou specifičnost podle pohlaví) z této zkušenosti, prožitosti světa vycházející; o individuální sociální jednání, které v každém okamžiku vždy znovu (re-)konstruuje to, co je moderním badatelem m;mezováno jako společnost (co však nemusíbýt nutně vždy
stejným způsobem jako společnost viděno člověkem sledované doby
a studované kultury), i to, co je dobově jako polis, ecclesia, civitas, societa
atd. vnímáno, co se dobově jako určitá obec zakouší, prožívá; o individuální sociální jednání, jež tudíž v každém okamžiku (re-)konstruují sociální, kulturní(a mnoha dalšími způsoby tematizovatelné) postavení ženy.
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RosTISLAV NoVÝ

ŽENSKÉ ŘEHOLNÍ A LAICKÉ KOMUNITY
V PŘEDHUSITSKÉ PRAZE

Předhusitská Praha byla nejen urbanisticky, ale i sociálně středově
kou evropskou metropolí. Do té podoby vyrostla v poměrně krátkém
časovém úseku sta let po polovině 13. věku. Její hypertrofický růst lze
sledovat poměrně dobře zejména v průběhu 2. poloviny 14. století,
kdy se stala císařským rezidenčním městem, sídlem dvora, arcibiskupa
a univerzity. 1 To, jakož i plánovité založení Nového Města pražského
sem po polovině století soustřeďovalo množství lidí, kteří sice dotvářeli lesk sídelního města, ale současně formovali i jeho sociální zázemí, nikoliv vždy v té nejzřetelnější podobě. Standardní obraz středo
věké Prahy nepředstavoval jen dvůr, univerzitáni, městský patriciát,
řemeslníci a duchovenstvo, ale také okrajové sociální skupiny- kriminální živly, žebráci a nevěstky. Byl to sociálně polarizovaný svět, který
sice žil ve stejné době na stejném místě, ovšem v nestejných podmínkách. V tak diferencovaném prostředí mělo svým způsobem vyrovnávací funkci zejména duchovenstvo, které mělo svou dimenzi etickou
a intelektuální, ale i lidskou. Zprávy vizitačního protokolu Pavla
z Janovic a akta korektorů duchovenstva přinášejí o obou těchto rozměrech sdostatek důkazů. 2
Vycházejíce z ustanovení závazných předpisů augustiniánské
a benediktinské řehole, představovaly v bouřlivém moři antagonismů
jakési ostrovy harmonie v podstatě jen klášterní komunity, a to zejména oněch přísných observancí, které zachovávaly požadavek klausury.

Srv. V. Lorenc, Nové Město pražské, Praha 1973, s. 129n.
Srv. A. Podlaha, Akta korektorů duchovenstva diecése pražské z let 1407-1410,
Praha 1921; z. Hledtkovtí- I. Hlaváček, Visitační protokol pražského arcijáhna Pavla
z Janovic z let 1379-1382, Praha 1973.

1

2
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Mezi ně patřily v předhusitské pražské aglomeraci i ženské kláštery. 3
K nim je pak třeba přiřadit i dobrovolná sdružení laických bekyú.
Pokusíme se tedy o určitý vhled právě do tohoto společenského
okruhu, abychom si ověřili, jakou sociální funkci plnily ženské klášterní komunity a domy bekyú ve středověkém velkoměstě . Odhlížíme přitom zásadně od ideových a ideologických kontextů těchto společenství.4

Z 25 klášterů ve všech pražských městech bylo jen sedm ženských
Byl to především nejstarší český klášter benediktinek u sv.
Jiří na Pražském hradě. Dále jeho specifická "městská" odnož- klášter sv. Ducha na Starém Městě pražském, anežský klášter klarisek u sv.
Františka, klášter dominikánek u sv. Anny u někdejšího templářského
kostela sv. Vavřince na Starém Městě pražském, dále stejnojmenný
klášter sv. Anny na Malé Straně, stojící poblíž kláštera sv. Maří Magdaleny v dnešní Karmelitské ulici, a posléze jediný novoměstský ženský
klášter sv. Kateřiny poblíž Větrné Hůrky. 5 Dislokace domků bekyú,
laických spontánních komunit bez řádových slibů, je mnohem zajímavější. Setkáváme se s nimi převážně na Starém Městě (21 míst) a jen
v jediném případě na Hradčanech, kde šlo však spíše o exkluzivní
společenství žen z vyšších vrstev. 6
Nebude jistě od věci, jestliže si připomeneme, kdy byly zmiúované
komunity založeny. Svatojiřské cenobium vzniklo již v 10. století.
Vznik ostatních řeholních komunit spadá do období, vymezeného lety
1294 až 1354.7 Domy laických bekyú začaly vyrůstat kolem poloviny
14. století a početního vrcholu dosáhly po přelomu 14. a 15. století
v těsně před husitském období. 6 Kromě obou benediktinských fundací
šlo ve všech ostatních klášterech vesměs o založení, která se řídila řekonventů .

J. Svátek, Organisace řeholních institucí v českých zemích a péče o jejich archivy, in:
SAP 20, 1970, s. 591- 597; H. Soukupová, Anežský klášter v Praze, Praha 1989, s. 206n.
4 M. Machovcová- M. Machovec, Utopie blouznivcú a sektářů, Praha 1960, s. 132-185.
5 Srv. W W Tomek, Dějepis města Prahy 3, Praha 1875, s. 128-138, 232-234, 439n;
F. Ekert, Posvátná místa král. hl. města Prahy I, Praha 1883, s. 77n, 465n; II, Praha 1884,
s. 170n, 346n, 349n, 387n, 413n, 427n; Staletá Praha 1,1965, s.87n; F. Kašička- L. Lancinger- M. PavUk, Nové objevy na území bývalého kláštera sv. Maří Magdaleny na Malé
Straně v Praze, in: Staletá Praha 2, 1966, s. 180-197; J. Kropáček, K fundacím Karla IV. na
Novém Městě pražském, in: Staletá Praha 9, 1979, s. 231n.
6 Srv. F. Ekert, c. d., s. 377-379.
7 Srv. W W Tomek, c. d., s. 128n.
H Tamtéž, s. 232n, 439n.
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holí sv. Augustina, požadující vedle osobní chudoby a dodržování silentia především klausuru. Tedy uzavřenost a jen nezbytnou míru
vnější komunikace. 9 To bylo ovšem v podmínkách rostoucího středo
věkého velkoměsta jistě velice obtížné. Především, jak bude ještě zmíněno, z důvodů ekonomických.
Předpokladem je ovšem stanovení sociální stratifikace a personální
početnosti jednotlivých komunit, pokud to pochopitelně dovoluje dochovanost pramenů. Tuto příležitost nám ze sedmi klášterú poskytují
toliko čtyři: sv. Jiří na Hradě, anežský klášter a dominikánky u sv. Anny
(SMP) a posléze sv. Kateřina (NMP), tedy svým způsobem reprezentativní celek. 10
Svatojiřský klášter obývalo kolem r. 1365 přibližně 26 řeholnic, kolem r. 1400 bylo jich možno napočítat již 37. V anežském klášteře žilo
kolem r. 1407 asi 14 řeholnic a u sv. Anny na Starém Městě bylo kolem
r. 1400 celkem 12 až 14 dominikánek. V novoměstském klášteře sv.
Kateřiny dlelo pak kolem r. 1415 jen 6 jeptišek. Do těchto údaj'Lt není
samozřejmě započítáván ostatní služebný personál, o němž- byť torzovitě -víme též. S výjimkou svatojiřského kláštera šlo tedy vesměs
o nevelké komunity. Zajímavá je pak sociální příslušnost řeholnic
v právě jmenovaných klášterech. Jiřský, anežský a kateřinský klášter
byly převážně řeholními útulky žen ze šlechtických rodú či z rodtt
městského patriciátu, zakoupeného mimo město. Naopak dominikánky u sv. Anny vycházely převážně z měšťanského, případně patricijského prostředí. To ovšem neznamená, že by tu z r'Ltzných dúvod'Lt
nezastávaly zejména čelné řídící funkce řeholnice, pocházející z řad
šlechty. Převorkou sv. Anny byla např. v letech 1404-1419 Anežka ze
Šternberka. Snad obdobnou situaci bychom mohli předpokládat
i v klášteře sv. Ducha na Starém Městě, který byl zřejmě založen jako
"prostorově i sociálně detašované" zařízení elitářského kláštera sv. Jiří.
Pro sociální homogenitu a současně též diferencovanost osazenstva
jednotlivých pražských ženských klášterů má jistou komplementární
dúkazovou hodnotu velikost i právní zajištění hospodářského zázemí
komunit. Jsme si ovšem vědomi toho, že rozsah pozemkového majetku je jen orientačním kritériem, podmiňovaným jak dobou založení,
tak i statutem fundátora a nikoliv v neposlední řadě i zaměřením
9

Viz pozn. 3 shora.
Srv. W. W. Tomek, Dějepis města Prahy 5, Praha 1905, s. 277n a rkp. Strahovské knihovny sign. D.F. IV. 6b, pag. 5n.
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regule. Nepřekvapuje proto, že co do majetkového vybavení stojí na
prvních místech benediktinské ženské kláštery sv. Jiří (46lokalit) a sv.
Ducha (?lokalit), ač v prvním případě šlo o starobylou zeměpanskou,
ve druhém pak o ryze patricijskou fundaci čtrnáctého století.
Standardní vybavení pak vykazují staroměstské dominikánky u sv.
Anny (5lokalit), novoměstské augustiniánky sv. Kateřiny (3 lokality)
a malostranské magdalenitky (3 lokality). Nejmenší mimoměstské
vybavení (po jedné lokalitě) měly pak klarisky a malostranské dominikánky.11
Důchody z mimoměstského pozemkového vlastnictví (ať už na základě pť1vodního obvěnění fundátorem nebo jako přímý přínos vě
nem vsh1pujících řeholnic) nebyly jediným zdrojem díkhodtl ženských
klášterů. Jejich důležitou složkou byly zakupované platy na poddanských usedlostech mimo město i ve městě samém na jednotlivých domech (renty, věčné platy) a ovšem i příjmy ze stavení, budovaných
v bezprostředním okolí kláštera na jeho pozemku v rámci tzv. postranních práv. 12 Kapitálovým zdrojem kupovaných platú a domovních rent
byla ve valné většině věna řeholnic v hotových penězích, skládaná po
vstupu do kláštera a v co nejkratší době opět investovaná podle okamžité nabídky. Při dobovém nedostatku úvěru byl trh nabídky nepochybně velmi otevřený a stálý. Jistým, byť nepřímým potvrzením takové praxe byla zřejmě právní uzance, že se věna řeholnic hned po
investování zajišťovala vkladem do desk zemských a nikoliv do erekčních
knih, a to pochopitelně ve prospěch kláštera jako právnické osoby.
Podíl jednotlivých složek na celkové příjmové sumě pražských ženských klášterů byl nepochybně případ od případu odlišný. Jistou před
stavu si můžeme učinit jen u novoměstského kláštera sv. Kateřiny, kde
je dochován soupis příjmů v podobě pohusitského restitučního nároku přibližně ze 60. let 15. století. Podle počtu zaznamenaných položek
představovalo mimoměstské pozemkové vlastnictví objem pouhých
3,4 %, postranní právo 39,8 %, zakoupené renty na novoměstských
domech 31,8 % a peněžní platy z mimoměstských rent 25 %. Za reálného předpokladu, že kapitálovým zdrojem pro zákup rentových platů bylo věno řeholnic, potom jeho podíl vzrostl do r. 1415 proti púvodSrv. A. Sedltíček, Zbytky register králúv římských a českých z let 1361-1480, Praha
1914, rejst. heslo Praha- kláštery.
12 K postranním právúm obecně i speciálně M. Lndová, Zvláštní místní práva v Praze,
in: PSH 8, 1973, s. 95-185; zvl. s. 117- 133.
11
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nímu fundátorskému obvěnění na 56,8 %. Uvedené percentuální podíly svědčí však jen o frekvenci aktivit a nikoliv o reálném finančním
podílu jednotlivých zdrojů na celkových ročních dúchodech kláštera
v přibližné výši 449 kop 17 gr. Ten lze vyjádřit poměrem 58,5 % ku
41,1 % ve prospěch základního fundátorského obvěnění. 13 Nicméně
více než čtyřicetiprocentní nárúst podílu věna na klášterních důcho
dech ve stejném období dokládá vzestup významu věna v ekonomice
kláštera a současně- v diferencovaném sociálním kontextu středově
kého města- i jistou elitárnost této instihtce.
Ženské klášterní komunity byly v předhusitské Praze jistě víceúče
lovými zařízeními, ovšem s poměrně omezeným sortimentem poskytovaných služeb (vyšívačství, výroba církevních rouch, výjimečn ě
i opisování knih) .14 Byly též v jisté míře i výchovnými a vzdělávacími
institucemi pro dívky, obláty a novicky. Především však byly ústrojným sociálním zařízením pro jinak se zcela lidsky neupla tnivší dcery
z vyšších společenských vrstev, tedy z řad městského patriciáhl a šlechty, které byly schopné při vstupu do kláštera přinést svému útulku
určité věno.

Sociálním proti pólem ženských klášterú byla v Praze sdružení beopravdové a silnější členky převážně sociálně slabších
vrstev pražské populace, které neměly potřebné věno, se sdružovaly
v domcích bekyň. Ty byly zřizovány jako zbožné nadace vesměs pří
slušníky městského patriciátu, jejichž jména také nesly (např. bekyně
Olbramoviců, Prány Brněnského, Kadaúského, Pillungovy, Hopfnerů
aj.). Péči o duchovní život těchto dobrovolných laických společenství
měli většinou duchovní, v jejichž farnosti taková zařízení vznikala.
Jejich účelem byla převážně charitativní činnost, tj. ošetřování nemocných, sběr odloženého šatstva, pomoc v domácnostech apod. Šlo vět
šinou o malá společenství o třech až šesti osobách a v těchto souvislostech je třeba znovu opakovat, že vznikala téměř výhradně jen na Starém
Městě pražském, kde byla vysoká koncentrace populace a kde byly
také výrazné sociální antagonismy. Ostatní neprovdané ženy pak v ě t
šinou klesaly mezi služebný personál, nádenice a v sestupné škále až
na okraj společnosti, mezi nevěstky, žijící ve vyhlášených ghettech
v Konviktské a Krakovské ulici.
kyň. Mravně

13 Propoč ty podle rkp. Strahovské knihovny sign. D.F. IV. 6b.
14 Srv. Kroprfček, c. d ., s. 242n;H. Soukupová, Iluminované rukopisy

J.

z kláštera bl. Anežky

v Praze na Františku, in: ČNM 153, 1984, č. 2, s. 69-97.
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Vcelku lze tedy shrnout, že ženské řeholní i laické komunity měly
v předhusitské Praze nejen povahu center více či méně intenzívního
duchovního života, ale zejména diferencovanou sociální i charitativní
funkci, reflektující ve značné míře neméně členitou společenskou strukturu středověkého velkoměsta.
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HANA pÁTKOVÁ

ŽENY VE STŘEDOVĚKÝCH BERNÍCH REJSTŘÍCÍCH

Úvodem příspěvku malé upřesnění- jde o ženy ve zcela konkrétním rejstříku, totiž tzv. rejstříku Starého Města pražského z podzimu
1429.1
Knihy a rejstříky městské dávky byly často využívány při studiu
situace v českých a moravských středověkých i raně novověkých měs
tech. Především sloužily jako pramen pro odhad počtu obyvatel; rozbor sociální struktury města a určení jeho hospodářského charakteru. 2
Speciální pozornost ženám - s určitou výjimkou knihy F. Hofmanna
o Jihlavě v husitské době3 -přitom věnována nebyla.
Jako rejstřík označil tento pramen B. Mendl ve studii Hospodářské a sociální pomě
ry v městech pražských v letech 1378 až 1434, in: ČČH 22, 1916, s. 437. Pokud jde
o jeho klasifikaci z hlediska rozdělení berních knih provedeného R. Novým ve stati

1

Městské finanční knihy

doby před husitské a husitské, Zápisky katedry čs . dějin a archivního studia 4, 1960, s. 30---35, je jí věnována detailní pozornost v úvodu edice rkp. 20
Archivu hlavního města Prahy. Viz H. Pátková (ed.), Berní knihy Starého Města pražského 1427-1434, s. !Xn.
2 Z početné literatury srv. např. M. Borská-Urbánková, Majetková a sociální struktura
Českých Budějovic koncem 14. a počátkem 15. století, in: SAP 14, 1964, s. 119-173;
J. Čechura, Vývoj majetkové diferenciace ve Stříbře ve 2. desetiletí 15. století, in: ČNM,
řada historická 156, 1988, s. 21-40; J. Dřímal, Sociální složení a majetek obyvatel Brna
v letech 1365 až 1509, in: BMD 6, 1964, s. 185-289; F. Hoffmann, Jihlava v husitské revoluci, Havlíčkův Brod 1961; J. Marek, Společenská struktura moravských královských
měst v 15. a 16. století, Praha 1965; B. Mendl, Sociální krise a zápasy ve městech čtrnác
tého věku, Praha 1926 (zvl. otisk z ČČH); K. Polesný, Znojmo v r. 1442. Statistická studie, Znojmo 1932 (zvl. otisk z XIII. výroční zprávy českého gymnasia ve Znojmě);
J. Vaniš, Kniha počtů královského města Loun z let 1450-1472 a 1490---1491, Praha 1979.
3 F. Hoffmann, Jihlava v husitské revoluci, Havlíčkův Brod 1961, zvl. s. 44-45. V této
souvislosti lze upozornit na studii německé badatelky A. Winterové, týkající se speciálně žen v Trevíru: Studien zur sozialen Situation in der Stadt Trier nach der Steuerliste
von 1364. Die Unterschicht, in: KJ 15, 1975, s. 20-45.
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Nyní k použitému prameni. Tzv. berní rejstřík z podzimu 1429 je
rkp. č . 20 Archivu hl. m. Prahy, který bývá označován jako
berní kniha či kniha berních rejstříktl z let 1427-1434. 4 Skládá se ze tří
částí: první je berní kniha z let 1427-1433. 5 Obsahuje soupis poplatníků- měšťanů podle domů ve čtyřech čtvrtích, na něž bylo Staré Město
pražské rozděleno, s uvedením daňového základu a záznamy o placení lózunky v roce 1427 a 1429 (roku 1428 nebyla patrně lózunka uložena). Berní katastr byl aktualizován až do roku 1433. Následuje zmíněný berní rejstřík. 6 Ten není berním rejstříkem ve smyslu písemnosti
vznikající bezprostředně při vybírání lózunky, ale čistopisem, vzniklým na základě těchto písemností. Z nich se dochovaly pouze již uvedené záznamy o placení v berní knize z let 1427-1433. Rejstřík obsahuje soupis skutečně zaplativších poplatníků lózunky uložené 16. 9.
1429, uspořádaný ve stejném pořadí jako v berní knize. Je tu nadto
soupis zaplativších podruhů, uspořádaný podle čtvrtí a domů, v nichž
či na jejichž městištích podruzi bydleli. 1řetí část rukopisu tvoří opět
berní kniha obdobného charakteru jako kniha první, avšak z let
1433-1443.7
Dosavadní badání rozeznalo úskalí při práci s berními knihami
a rejstříky. 8 Berní knihy, obsahující soupis poplatníků a základ pro vyměření berně, fungovaly v období několika let až desetiletí. Změny, ke
kterým během doby docházelo, však do nich byly zaznamenávány
nedůsledně a s velkým časovým odstupem. Nyní je již často nelze přes
něji chronologicky určit. Tendence ke stabilizaci vybíraných dávek pak
způsobila, že vztah daňového základu i zaplacených částek ke skuteč
nému majetku poplatníka v době placení daně se uvolňoval. Berní
rejstříky, zachycující přímo částky zaplacené poplatníky k určitému
součástí

4 K označení berní kniha srv. B. Mendl, Hospodářské a sociální poměry, s. 437;
M . Bělohlávek, Berní knihy plzeňské z let 1418 a 1471 (Příspěvek k městské diplomatice
a bernictví), in: MPP 3,1960, s. 81-91, který zařadil rkp. 20 do skupiny pamětních berních knih. K označení kniha berních rejstříků srv. R. Nový, c.d., s. 32.
5 AMP, rkp. 20, fo!. 1v-43v.
6 Tamtéž, fo!. 56r-66r přehled poplatníki'l včetně podruhů , 66v-72r výdaje z lózunky.
Celá tato část tvoří v rkp . 20 jednu složku, odlišující se rozsahem i filigránem od složek
předchozích a následujících. Psána byla týmž písařem, který zapisova l do berní knihy
z let 1427-33 údaje o placení r. 1429. Jde patrně o berního písaře Ondřeje, jehož jméno
je zachyceno v oddíle výdajů.
7 Tamtéž, fo!. 74v-132r.
K Srv. nejvýrazněji L. Sulitkovrí, Ke kritice prameni'! hromadné povahy k dějinám měst
v 16. století (na příkladu Brna), in: ČMM 105, 1986, č. 3-4, s. 288-304.
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termínu lózunky, odrážejí skutečný stav poněkud bezprostředněji. To
je také důvodem, proč základem pro zkoumání situace žen na Starém
Městě pražském je právě tzv. rejstřík. Jde sice o čistopis, vzniklý na
základě prvotních písemností, avšak obsahující údaje fixované ke konkrétnímu daňovému termínu, pro něž se nadto primární písemnosti
dochovaly jen neúplně.
V dalším výkladu budou nejprve uvedeny konkrétní zjištěné údaje; následovat bude pokus o jejich kritické zhodnocení.
Zmíněný berní rejstřík zachycuje celkem cca 1 685 staroměstských
měšťanů a podruhů Y Dělí je do dvou skupin- na měšťany 1 0 - majitele
či nájemce domů, a obyvatele, kteří nebydleli ve vlastních domech
a neměli městské právo; ti jsou uvedeni podle domů, v nichž žili v podruží (873 a 812 osob). U každého poplatníka je uvedeno jméno a pří
padně povolání, zaplacená částka, případně poznámka, že částka zahrnuje i doplatky za dřívější nezaplacené berně nebo, a to v několika
případech u podruhů, že dotyčný má městské právo- není pak již
zdaňován s podruhy. Někdy je zaplacená částka uvedena nikoli u jména
osoby, ale u domu. Ženy tvoří 15,92% měšťanů a přibližně (u podruhů
nelze zjistit počet přesně, několikrát se objevují povšechné údaje- "inquilini omnes" ap.) 11,57 % podruhů .
Jak jsou však ženy v rejstříku zaznamenány? Měštky jsou v naprosté většině (97 případů ze 139) označeny pouze jako vdovy po někom
(relicta ... ). Daleko méně je jich označeno příjmením, křestním jménem
a povoláním, křestním jménem a příbuzenským vztahem, křestním
jménem a uvedením stavu, případně v kombinaci s povoláním , pří
jmenún, přídomkem či jménem muže. 103 poplatnice byly podle údajů v rejstříku vdovyl 1; povolání je uvedeno jen u 8 měštek. 6 žen bylo
patrně svobodných (označeny virgo), z toho je povolání uvedeno jen
u dvou, tři snad mohly podle podoby jmen pocházet z nižší šlechty
(Elzka virgo de Pawlikow, Maretha virgo z Ostreho, Anna virgo- dle
berní knihy lze doplnit de Stakor).

Toto čísl o se liší od údaje B. Mendla, Hospodářské a sociální poměry, s. 438, nebo ť
B. Mendl počítal domácnosti, v této studii jsou však vzaty v úvahu v rejs tříku uvedené
ženy, i když v některých případ ech platily spolu s jiným poplatníkem.
Hl Oz na čení měš ťan je pou žito pro všechny poplatníky, kteří platili lózunku z měš ťan
ských d omů , které vlastnili, i když v několika případech snad pocházeli z řad nižší
šlechty; mezi ženami jde patrně o pět případů .
11 Tzn. byly oz načeny relicta, vidua, jménem v kombinaci s " relicta ".
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U podruhyň vyhlíží situace zcela jinak. Nejčastěji jsou označovány
pouhým křestním jménem (24 případů), křestním jménem a povoláním (23 případů), případně příjmením či křestním jménem a jménem
muže. Označení "relicta" se objevuje jenom 6x z celkového počtu 94
podruhyň.

Pokud jde o doložená povolání, nejčastěji byly ženy kramářkami2 měštky a 7 podruhyň, navíc rejstřík zachycuje 8 kramářek se zvlášť
zdaněnými krámy, následují hokyně (Sx penestica), textilní řemesla
(3x peplatrix,2x sartrix, lx textrix), 2x se vyskytuje pincerna, vše ostatní
jsou jednotliviny (feratrix, sutrix, candelatrix, caseatrix, ollatrix, setistrata vendens, tandetista).
Pro berní účely bylo město rozděleno do čtyř nestejně velikých
a početných čtvrtí - mariánské, havelské, linhartské a mikulášské.
Nejmenší zaplacená částka v první a druhé čtvrti, pokud jde o měšťa
ny, je 1 gr. a největší 2 k. 10 gr. a 2 k. 3,5 gr.). Ve třetí čtvrti je to 1,5 gr.
a 75 gr., ve čtvrté čtvrti pak 1 gr. a 2 k. 5 gr. 10 h.
Průměr, vypočtený na základě rejstříku, je 22,14 gr. na poplatníka.
Většina poplatníků však platila méně. Údaje o výši zaplacené částky
nejsou ve všech případech jednoduše použitelné- v 53 případech platí měšťan zároveň nedoplatky dřívějších berní, což je naznačeno slovy
"cum retentis" apod. Posun, k němuž došlo započtením těchto plateb
při výpočtu průměru, již nelze z rejstříku zjistit.
Určité upřesnění umožňují záznamy berní knihy z let 1427-1443.
Z daňových základů, které jsou v ní zaznamenány, a z údaje o zdanění
16. 9. 1429 (dvě berně, tj. půl groše z jedné kopy) lze vypočítat výši
lózunky. Někteří poplatníci dopláceli pouze lózunku z roku 1427.
U těch není v rejstříku vůbec žádná poznámka; lze je zachytit pouze
srovnáním s údaji berní knihy. Rozdíl mezi celkovou sumou lózunky
vybrané od měšťanů a sumou korigovanou podle berní knihy je dosti
výrazný - 65 k. 47 gr. 3 h. Průměr vypočtený z opravené částky je
pouze 17,62 gr. Při pokusu vypočítat z průměru průměrný dai'l.ový
základ je rozdíl více než 8 kop.
Vyloučení poplatníků, kteří platili doplatky ze zpracování, způsobí
změnu poněkud menší- celková vybraná částka se sníží o 19 k.
38 gr. 3 h. Prúměr je nyní 20,78 gr. Bylo již uvedeno, že většina poplatníkú platila méně; v následujícím přehledu jsou zachyceni ti, kdo platili do 25 gr.
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I.

čtvrť

částka

do 1,5
1,6-2,5
do2,5
2,6-5
5,1-10
10,1-15
15,1-20
20,1-25

II.

ostatní
1
6
7
20
42
19
22
ll

ženy

ostatní

ženy

o

o
o
o

o
o
o
4
6
5
2
5+

ženy%

o
o
o
16,36
12,50
20,83
8,83
31,25

čtvrť

částka

do 1,5
1,6-2,5
do2,5
2,6-5
5,1-10
10,1-15
15,1-20
20,1-25

III.

o
o
o

1
3
3
6
2

12,50
14,28
13,63
31,57
12,50

ostatní
3
20
23
30
69
50
18
7

ženy
3+
2
5
5
ll
4
5
6

ženy %
50
9,09
17,85
14,28
13,75
7,40
21,73
46,50

ostatní
8
20
28

ženy
3
3
6

ženy%
27,27
13,04
17,64

čtvrť

částka

do 1,5
1,6-2,5
do2,5
2,6-5
5-10
10,1-15
15,1-20
20,1-25
IV.

2
2
7
18
19
13
14

ženy%

čtvrť

částka

do 1,5
1,6-2,5
do2,5
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2,6-5
5-10
10,1-15
15,1-20
20,1-25
Staré Město
částka

do 1,5
1,6-2,5
do2,5
2,6-5
5-10
10,1-15
15,1-20
20,1-25

56
57
34
25
21

8
7
7
3
2

12,50
10,93
16,27
10,71
8,69

ženy
6+
5
ll
18
27
19
16
15+

ženy %
33,33
9,43
15,49
13,74
12,67
13,47
17,02
22,05

celkově

ostatní
12
48
60
113
186
122
78
53

+ znamená, že platí dvě ženy dohromady; jsou

počítány

za jednu poplatnici

S výjimkou druhé čtvrti platilo nejvíce poplatníků sumy od 5 do
10 gr.; ve druhé čtvrti byly nejčastější platby mezi 15,1-20 gr. Zastoupení žen mezi plátci nejčastějších částek však bylo poněkud nižší, než
je jejich procentuální zastoupení mezi měšťany. Sníží-li se hranice na
2,5 gr., jsou mezi měštkami až v I. a IV. čtvrti ženy platící menší částku
-ve III. čtvrti 5 z 28 poplatníků (17,85 %), ve IV. 6 z 28 (21,42 %) -tedy
naopak více, než je procentuální zastoupení žen. V celkovém souhrnu
však platí do 2,5 gr. jen 9,43 % žen. Při hranici 1,5 gr. se vyskytnou
ženy platící tolik či méně až ve třetí čtvrti (3, stejně jako muži), a ve
čtvrti čtvrté (3, ostatních 8). Procentuální zastoupení žen je nyní naopak vyšší (33,33 %). Vysoký počet podruhů, platících společně jednu
částku spolu s nemožností určit přesně jejich počet, neumožňuje provést obdobné výpočty s dostatečnou přesností.
Nyní k plátcům doplácejícím dřívější daně. Snad by to mohlo být
určitým náznakem ekonomické tísně (i když již překonané). Jde o 60
(v jednom případě však nelze zjistit výši doplatku) plátců, z toho 12
žen. Ženy jsou tedy více zastoupeny- 20 %. Existuje ještě další možnost ověření ekonomické situace. Někteří poplatníci nezaplatili celou
částku. To nelze zjistit ze samotného rejstříku, avšak srovnáním s údaji
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berní knihy z let 1427-1433 lze potřebná data získat. Nikoli však pro
podruhy, pro ně berní kniha údaje neobsahuje. Výsledek je následující:

I. čtvrť
II. čtvrť
III. čtvrť
IV. čtvrť
Celkem

muži
11
18
19
25
73

ženy
4

ženy%
26,66

o

o

9
9
22

32,14
26,47
23,15

S výjimkou havelské čtvrti je tedy zastoupení žen vysoké. Většina
má v knize výslovně uvedeno, že jim částka byla odpuštěna "per graciam". Některým ženám byla odpuštěna celá částka, ty potom rejstřík
vůbec nezachycuje (3 případy). O příčinách insolventnosti je záznam
jenom v berní knize, a to velmi zřídka- potíže s placením měla např.
vdova po Jakubu Holubovi, které nakonec r. 1430 snížili základ z 50 k.
na 20 k., aby mohla opravit svúj zpustošený a shořelý dům, než jí spadne docela. 12 Lózunka nemusela být placena i z jiných důvodů- staroměstští malíři plnili své povinnosti k městu výrobou štítů a korouhví,
a tak je u Kateřiny, vdovy po malíři Mikuláši Rohlíkovi, v berní knize
pouze poznamenáno, že "per ius pictorum dedit", a berní rejstřík ji
ovšem neeviduje.13
Uvedené údaje lze stručně shrnout: ženy jsou častěji zastoupeny
v nejchudší vrstvě poplatníků . Častěji mají problémy s placením lózunky. Ty ženy, které se patrně živily obchodováním či řemeslnou prací,
se mezi měštkami vyskytují velmi zřídka (jen 8x, tj . 5,75 % měštek
v rejstříku), naprostá většina jich spadá do kategorie podruht\ kde
tvoří 36,17 % podruhyň . Zabývaly se převážně drobným obchodem
a textilními řemesly. To by mohlo naznačovat značnou závislost ekonomické situace měštky na postavení domácnosti, do níž patřila- konkrétně ve většině případú mohlo být pro postavení měšťanské vdovy
určující, kolik majetku zdědila. U podruhyň snad byl tento vztah volnější, odlišný charakter jejich jmen a častější výskyt označení povolání
nasvědčuje, že se častěji živily vlastní prací a nevylučuje, že mezi nimi
bylo větší množství žen neprovdaných.

12
13

AMP, rkp. 20, fo!. 35r.
Tamtéž, fo!. 19r.
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Nyní je třeba uvážit, nakolik jsou výsledky získané zpracováním
tohoto rejstříku průkazné. Bylo již naznačeno, že rejstřík eviduje pouze plátce, pomíjí ty, kteří z jakýchkoli důvodů nezaplatili. Také neúplné platby se z něj nedají zjistit. Je třeba ověřit, nakolik uvádí skutečné
plátce- majitele a obyvatele domťt; přetrvávání zastaralých údajů je
známým problémem berních knih. Srovnání z berní knihou z let
1427-1433, konkrétně s jejími záznamy o placení v podzimním termínu r. 1429, ukazuje, že zatímco samotná kniha byla mezi r. 1427 a 1429
(a ovšem i později) aktualizována, byl rejstřík aktualizován i oproti
záznamťtm knihy k r. 1429 (mj. v 7 případech jsou místo mužťt z berní
knihy uvedeny v rejstříku již vdovy po nich). Jeho údaje by tedy mohly být poměrně blízké skutečnosti. Komparace s berní knihou umožní
alespoň částečně eliminovat vliv chybějících údajú, které v rejstřících
nebývají uváděny, ale lze je doplnit z berních knih.
Problematičtější je ověření vztahu výše zdanění a majetku poplatníka. Je sice známo, že se na podzim r. 1429 platilo 0,5 gr. z každé
kopy, a vybrané částky tomuto vztahu základu a daně odpovídají,
avšak berní základ mohl také přetrvávat ze starších předloh. Tady snad
mohou poskytnout určitou oporu zjištění Bedřicha Mendla. 14 Ten rozeznal u zdaněných domťt, že základem je zhruba polovina předhu
sitské kupní ceny domu včetně platů na domě váznoucích, u koupí
mladšího data pak cena celá. Srovnáním ocenění z let 1427 a 1433
a údajů o cenách, dochovaných v Tomkových Základech se ukazuje,
že i v letech 1427-1434 berní základ sledoval vývoj tržní ceny domťt. 1 5
To nasvědčuje tomu, že výše daňového základu nebyla mechanicky
přejímána ze starších předloh. Nemusela by tedy být příliš vzdálená
od skutečného stavu. Přesto je výsledky třeba brát se značnou rezervou. Nejsou totiž dochovány další obdobné prameny z předchozích
ani následujících let, takže možnost srovnání je velmi omezená a nahodilosti nemusí být rozeznány.
Použití dvou berních knih pro tento účel je velmi problematické;
starší kniha, z let 1427-1433, obsahuje kromě zápistt o berních z podzimu r. 1429 ještě záznamy o placení berně v r. 1427. Některé údaje
daňového katastru však odpovídají ještě desátým létům 15. století
a aktualizace je patrně nedťtsledná. Druhá kniha, z let 1433-1443, ob14 B. Mendl, Z hospodářských dějin středověké Prahy, in: SPDHMP 5,1932, z vl. s. 279280.
15 W W Tomek, Základy starého místopisu pražského I., Praha 1866, passim.
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sahuje opět přehled poplatníků - podle domů a bez podruhtt - a záznamy o placení berní v r. 1433 a 1434. Ačkoli časový odstup mezi ní
a rejstříkem není velký, zachycuje ve srovnání s rejstříkem řadu aktuálnějších údajů. Její přesnější zhodnocení je komplikováno zánikem
staroměstské soudní knihy trhové z let 1413-1445 i radního manuálu
z let 1434-1436. Mohla by být poměrně blízko skutečnému stavu.
Konečně posledním problémem při využití rejstříku je vztah skutečně vybraných částek k daňovému základu. Bylo již uvedeno, že
odpuštění části platby lze zjistit p<;mze z berní knihy. Doplatky před
chozích lózunk rejstřík sice eviduje, uvádí však celkovou částku včet
ně současné lózunky a evidence není důsledná. Jak již bylo naznače
no, při dohledání berních základů v knize a vypočtení odpovídající
daně se projeví značné rozdíly - v I. berní čtvrti by v případě, že by
nikdo neplatil nedoplatky, poklesla vybraná částka ze 79 k. 40 gr.
1 hal. na 52 k. 38 gr. a 5 hal., ve II. čtvrti z 80 k. 26 gr. a 6 hal. na 53 k.
11 gr. a 6 hal., ve III. čtvrti z 81 k. 48 gr. 1 hal. na 61 k. 29 gr. 1 hal. a ve
IV. čtvrti z 80 k. 21 g. 9 hal. na 69 k. 11 gr. 2 hal. Vztah doplatkú a aktuální
berně přitom nelze ze samotného rejstříku zjistit; to značně komplikuje jeho statistické zpracování. Ani současné využití berní knihy není
bez problémú; po dohledání dalších údajú o zaznamenaných 139 měšt
kách v ní a v Tomkových Základech se ukazuje, že vdovami bylo patrně ještě dalších 13 žen, u nichž tomu údaje z rejstříku nenasvědčují.
Rozdíl je opět dost značný- vdovy tak tvoří nikoli 74,10 %, ale 83,45 %
měštěk.

V tomto mimořádně příznivém případě, kdy jsou dochovány záznamy dvojího typu z téže doby a je tudíž možné srovnání, se projevuje značná problematičnost údajtl samotného rejstříku a přímo nutnost komparace, jak s berní knihou, tak s dalšími prameny.
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MANŽELSKÉ SPORY ŽEN POZDNÍHO STŘEDOVĚKU
V PROTOKOLECH ÚSTŘEDNÍCH CÍRKEVNÍCH
ÚŘADŮ V PRAZE

Stejně jako dnes neznamenal ani ve středověku sňatek samozřejmý
vstup do harmonického manželského soužití. Společenská situace pří
mo vytvářela předpoklady pro možné konflikty v manželském životě, kterým nemohly zabránit žádné právní normy ani výstrahy práva
nalézaného. Manželství, které tvořilo už v době předkřesťanské jistou
formu smlouvy mezi lidmi1, povýšila církev jeho uzavíráním před tváří
Boží mezi svátosti. 2 Pak bylo samozřejmé, že se snažila dostat rozhodování o manželských věcech do svých rukou. 3 Avšak zdá se, že nemohla zabránit nežádoucím jevům už i proto, že síla jejího vlivu
a působnosti práva byla v denním životě často přímo úměrná úrovni
společenského postavení obou manželů.
U středních, a spíše nižších vrstev městského a venkovského obyvatelstva patřila na prvním místě k předpokladům vzniku manželských konfliktů dvojí forma uzavírání sňatků: tajného a veřejného. Tajné
sňatky tvoří kategorii samu o sobě, které budu věnovat pozornost v jiné,
samostatné studii. Na tomto místě bych jen poznamenala, že měly
vážné nejen osobní, ale i celospolečenské důsledky. Proto se církev
snažila posilovat svůj vliv v této důležité oblasti denního života a bo-

1 P. Ketsch, Aspekte der rechtlichen und politisch-gesellschaftlichen Situation von
Frauen im Mittelalter (500-1150), in: A. Kuhn- J. Rusen (Hgg.), Frauen in der Geschichte II, Fachwissenschaftliche und fruhen Mittelalter bis zur Gegenwart, Dusseldorf 1982, s. 16-17.
2 K svátosti manželství srv. alespoň E. Ennen, Frauen im Mittelalter, Munchen 1984,
s. 46.
3 Srv. alespoň J. Kapras, Manželské právo majetkové dle českého práva zemského,
Věstník Královské české společnosti nauk 1908, s. 5. Ke kategorii manželství ve vývoji
kanonického práva srv. např. E. Ennen, c. d., s. 44.
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jovala především za veřejné uzavírání sňatků, tj. před tváří církve. Ale
ani v případě naplnění tohoto požadavku nebyla situace jednoduchá,
ať šlo o sňatek příslušníků panovnických, šlechtických a patricijských
kruhů nebo o sňatky společensky níže postavených osob.
Nejlepším startem do společného života nebyl ani obecně uznávaný nízký věk nevěsty a ženicha. Pro upřesnění si připomeií.me, že dět
ství končilo v sedmi letech a poté dívky i hoši vstoupili do puberty,
která skončila u dívek ve dvanácti a u chlapců ve čtrnácti letech. To
jsou zároveií. léta počínající zralosti, která umožií.ovala i podle kanonického práva vstup do manželství. 4 Je ovšem pravda, že při tak nízkém věku rozhodovala o možnosti uzavření sií.atku církev, která vázala rozhodnutí v každém jednotlivém případě na fyzickou vyspělost
hocha i dívky. 5 Ale i tehdy byla tato otázka předmětem učených polemických diskusí, kterým zde nelze věnovat pozornost a do nichž byly
mimo jiné zahrnuty i otázky jednotlivých stupií.ů manželství, tj . matrimonium iniciatum, matrimonium contractum atd. 6
V našich souvislostech se nemúžeme detailně zabývat ani otázkou,
v kterých společenských vrstvách vstupovaly páry do manželství dří
ve a v kterých později. Jen velmi zjednodušeně a šablonovitě lze na
základě zahraniční literatury konstatovat, že nejnižší věk párů při vstupu do manželství byl zjištěn na protilehlých koncích společenského
žebříčku, tj . na jedné straně vládnoucích a šlechtických rodů, na druhé
straně pak u nemajetných, spo l ečensky nejníže postavených vrstev
v městech i na venkově . V rodinách patricijů a měšťanů byly sií.atky
v evropských poměrech uzavírány v poměrně zralém věku ? Zústává
však skutečností, že kanonické právo časným termínem zralosti, tj.
4

Srv. R. Koebner, Die Eheauffassung des ausgehenden deutschen Mittelalters, Archiv
flir Kulturgeschichte 9, 1911, s. 141; D. Ve/dtrup, Zwischen Eherecht und Familienpolitik. Studien zu den dynastischen Heiratsprojekten Karls IV, in: F. B. Fahlbusch P. Johanek- H . Stoob (Hgg.), Studien zu den Luxemburgern und ihrer Zeit 2, Warendorf 1988, s. 23n. K této otázce v českém právu srv. J. Knprns , O zletilosti dle českého
práva, Časopis Matice moravské 28, 1904, s. 302-311.
5 K otázkám plnoletosti a věku u nás i obecně v různých právních oblastech srv. ved le
uvedené studie J. Knprnse, O zletilosti, např. : J. Hančl, O letech práva staročeského,
Právník 9, 1870, s. 156n.; R. Kocbner, c. d. , s. 137; H . D. Heimnnn , Uber Alltag und Ansehen der Frau im s paten Mittelalter- oder, vom Lob der Frau im Angesicht der Hexe,
in: Frau und spátmittelalterlicher Alltag, Wien 1986, s. 267. Jen okrajově lze poznamenat, že se ná zory v otázkách plnoletosti a fyzické zralosti zcela nepřekrývají.
6 Viz D. Ve/dtrup, c. d., s. 25n.
7 Srv. alespoi'l R. Koebner, c. d., s. 140.
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dvanácti a čtrnácti let umožňovalo neuvážené sňatky přede
vším u sociálně slabších vrstev. 8 Pokud nechtěli mladí manželé přijít
o materiální podporu rodiny, která jim byla poskytována formou věna,
museli při sňatku v nízkém věku žádat o souhlas rodičů nebo poruč
níkůY Avšak nemajetní lidé a lidé bez domova tuto překážku neměli.
Není třeba zdůrazňovat, že za sňatky uzavřenými téměř v dětském
věku musely velmi často následovat potíže, které byly řešeny nevě
rou, útěky nebo i vzájemnou dohodou partnerů, podle níž žil každý
po svém. Tato tvrzení můžeme dokumentovat na základě pramentl
pouze formou sondy. Touto formou proto, že plnějším výčtem příkla
dů ze života by bylo možno zaplnit celý referát. Tak např. v r. 1379
bylo zjištěno, že od svého legitimního muže utekla Žofka z Poříčí, která poté žila u jakéhosi Jakuba na Starém Městě ve svatohaštalské farnosti, kde ji navštěvoval lazebník z břevnovských lázní, zvaných Nové
lázně. 10 Téměř ve stejné době Kateřina zvaná Zlaté Kolo ze staroměst
ské farnosti sv. Valentina nežila se svým zákonným manželem a chovala se ve svém domě jako nevěstka po boku dalších žen tohoto druhu.11 Jiný příklad nám nabízí v r. 1380 dvojice z Dlouhé ulice na Starém
Městě, která byla spjata náklonností, zdaleka přesahující běžné sousedské vztahy. Konkrétně šlo o Anku, manželku krejčího a ženatého
měšťana Markolda. 12 Každý po svém žili manželé z farnosti sv. Kříže
Většího na Starém Městě . Zatímco se manželka Mara řečená Pletle stýkala s jinými muži, především však s mnichy, hledal její manžel Zdeněk povyražení mezi četnými ženami. Přitom prý měli listinu s povolením, že se mohou zpovídat, kde chtějí. 13
Velice častý byl milostný vztah vdaných žen ke kněžím.H Při jeho
zjištění stihl kněze trest a samozřejmý zákaz jakéhokoliv styku s dotyčnou ženou. 15 Za všechny ostatní případy připomeňme téměř romá-

Tamtéž, s. 141.
J. Kaprns , Manželské právo, s. 8. Dále srv. pozn. 21.
Hl I. Hlaváček- z. Hledfková (edd.), Protocollum visitationis archidioconatus Pragensi s
annis 1379-1382 per Paulum de Janowicz archidiaconum Pragensem facta e, Pragae
1973, s. 57.
11 Tamtéž, s. 82.
12 Tamtéž, s. 84.
13 Tamtéž, s. 90.
14 Např. tamtéž, s. 85, 101, 106 ad.
15 A. Podlaha , Akta korektorů duchovenstva diecése pražské z let 1407-1410. (Editiones archivii et bibliothecae S. F. Metropolitani ca pi tuli Pragensis XVI), Praha 1921 , s. 13.
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nový námět Mary z Dlouhé ulice na Starém Městě a Henzlina, oltářní
ka sv. Markéty v kostele sv. Haštala. Kolem r. 1375 žil Henzlin v domě
řečené Mary a jejího manžela. Poté, co se s ním Mara ocitla v podezře
ní, musel z příkazu pražského arcijáhna Půty z Potštejna opustit pod
trestem exkomunikace dům. Citový vztah zřejmě přetrvával, protože
po smrti Maryina muže asi v r. 1377 koupil oltářník polovinu jejího
domu a začal s ní žít opět pod jednou střechou až do zakročení arcijáhna Pavla z Janovic. 16 V r. 1408 bylo například zjištěno, že jakýsi farář Jan měl dítka s vdanou ženou. 17 V r. 1407 bylo poručeno Jakubovi,
střídníkovi v Zibohlavech, aby se nesnažil po propuštění ze žaláře pod
trestem dalšího žaláře a exkomunikace vyhledat Kateřinu, kterou před
třemi léty odvedl od jejího muže Vítka z Tehova.1M
Někdy vznikla útěkem jednoho z manželů velmi složitá situace,
která byla mnohdy řešena na úkor strany, jež do ní byla spíše vmanévrována, jako je tomu v následujícím případě z 80. let 15. století. Jakási
Markéta pokládala svého muže, který od ní odešel, za mrtvého a žila
ve skutečném manželství s jakýmsi Hanušem v blízkosti Vyšehradu
přes dvanáct let. Když se první manžel znovu objevil, byla vyzvána
městskou radou, aby nežila nadále ve vědomém cizoložství. Tento
požadavek byl potvrzen církevním soudem, který odloučil Markétu
od Hanuše s příkazem, aby žila nadále v manželské lásce se svým
manželem, který se po letech vrátil.w
Problémy mohly ovšem následovat i tam, kde manželství bylo uzavřeno ve zralejším věku, ale stalo se především rodinnou záležitostU 0
K církevním sňatkům docházelo velmi často pod silným nátlakem rodiny z jedné i druhé strany. Pak se vlastně takový sňatek, pokud o něm
rozhodly majetkové zájmy, blížil svou podstatou předkřesťanskému
typu sňatku koupí, jehož pozůstatkem bylo věno. 21 Církev, vědoma si
této situace, hledala východisko, jímž bylo uzákonění požadavku
o vyslovení souhlasu obou nastávajících manželů, přičemž se opřela
o učení Huga ze Sv. Viktora proti učení církevních otců. 22 Přitom měla
16

Protocollum visitationis, s. 84, 86-87.

17

A. Podlnhn, c. d., s. 12.

Tamtéž, s. 17.
Archiv metropolitní kapituly u sv. Víta (uloženo v Archivu Pražského hradu- dále
KA), kodex Vl/6, p . 216.
2o R. Koebner, c. d., s. 152-154.
21 K sňatku koupí srv. J. Knprns, Manželské právo, s. 2. K věnu např. A. Koztíko vtf, Právní postavení ženy v českém právu zemském, Praha 1926, s. 12, 19-22.
22 H. D. Heimnnn, c. d., s. 259.
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v budoucnu rozhodující moment pro platnost uzamanželství, jak to vyjadřují slova: censensus facit nuptias.23
Od začátku 12. století začal postupně zaznívat chrámovými prostorami vždy dvakrát opakovaný dotaz z úst oddávajících směrem
k nevěstě a ženichovi, zda si bere svého partnera dobrovolně. V podstatě se však tato snaha církve minula účinkem, protože nebyl vzat
v potaz skutečný vliv rodiny, která vždy měla po ruce prostředky jak
vzdorující přivést "k rozumu". Tak se nakonec souhlas nastávajících
manželů proměnil většinou ve formální záležitost. K sií.atklun z donucení jistě docházelo často i v případech, kdy si mladá nevěsta musela vzít muže o mnoho let staršího. Tento jev je jako obvyklý doložen
pro pozdní středověk např. v toskánských městech, kdy věk manžela
měl zaručovat autoritu u mladé ženy. 24 Nadto připomeií.me, že normy
českého práva upřednostnily před vůlí nevěsty vúli otce nebo poruč
níků . 25 Zde docházelo ke střetu zájmú dvou rúzných právních oblastí
a je známo, že se církev v otázce dobrovolného vstupu páru do manželství mohla dostat do rozporu se světskou mocí, pokud vyšlo najevo
donucení.
Manželské právo, které propracovala církev, dalo budoucím manželům možnost jednat proti v1Ui rodiny. Avšak je zřejmé, že šlo o možnost teoretickou, ve skutečnosti těžko realizovatelnou . 2 ~ K prosazení
vlastní vůle při vstupu do manželství proti vúli rodiny docházelo asi
výjimečně, stejně jako výjimečně se dalo uvádět věci na správnou míru,
jak k tomu došlo v následujícím případě. V r. 1480 byl před pražským
administrátorem projednáván spor manželské dvojice, kdy jakásiAnna
vstoupila do manželství pod nátlakem. Manžel ve své výpovědi doznal, že mu bratři, zřejmě nevěstini poručníci, dali dívku za manželku
proti její vůli . Tato jim odporovala s pláčem a slovy, jestli ji takto provdají, pak ji nikdy více neuvidí. Po oddavkách nevěsta celou svateblú
noc proseděla a druhý den utekla. Po tři roky pobývala na jiném místě . Když se znovu objevila, setrvala nadále ve svém odporu proti uza-

vřeného

Srv. např. P. Ketsch, c. d ., s. 17; S. Slmhnr, Die Frau im Mittela lter, Ki:ini gstein / Ts.
1981, s. 87. K otázce souhlasu snoubenců a k manželství ve středověku ob ecn ě srv.
publikaci: M . Schroter, "Wo zwei Zussammenkommen in Rechter Ehe ... ". Sozio- und
psychogenetische Studien i.iber Eheschlissungsvorgange vom zwi:ilften bis fi.infzehnten Jahrhundert. Mit einem Vorwort von Norbert Elias, Frankfurt a. M. 1985.
24 S. Shnhnr, c. d., s. 164.
25 J. Knprns, Manželské právo majetkové, s. 50; A. Koztíková, c. d ., s. 14n.
26 Srv. S. Shnhnr, c. d., s. 87.
23
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vřenému sňatku .

Vzhledem k tomu, že muže zásadně odmítala
a manželství nebylo naplněno "per carnic copulam", nešlo o matrimonium consummatum. 27 Církevní soud vzal v potaz vedle výše zmíněných skutečností zvláště zásadu platnou podle kanonického práva
a prohlásil: kde není souhlas, není manželství. Po Anině přísaze byl
vysloven rozsudek, že pro zmíněnou příčinu manželství nebylo a není
uzavřeno, a proto mohou obě strany vstoupit bez překážky do nového manželského svazku.28
Až potud můžeme říci, že míra handicapů byla téměř spravedlivě
rozdělena na oba partnery vstupující do manželství. V neprospěch ženy
však rozhodlo především právní pojetí vztahu uvnitř rodiny, v němž
bylo její postavení vůči muži chápáno zásadně jako podřízené. Manžel sňatkem převzal z poručnictví otce ženu do poručnictví svého včet
ně práva či spíše povinnosti p-L1sobit na její další výchovu, což nevylučovalo ani fyzické tresty. 2Y V této společenskoprávní oblasti jde
o konkretizaci záporného postoje vůči ženám, jímž navázalo křesťan
ství na podceúující vztah antiky, což se projevilo i v Novém zákoně
např. příkazem k podřízenosti žen v Pavlově listu Efezským 30 , a také
v názorech církevních otců, z nichž církevní kruhy dále vycházely. 31
Požadavky kanonického práva, do něhož se promítl postoj církve, hlásali laické veřejnosti autoři poučných děl a kazatelé. 32 Na naši p-L1dě souznělo s názorem církve české právo ve slovech, podle nichž "každá žena
je nesvobodná, dokudž muže má, a jest zároveň vězeň muže svého".33
V městském prostředí se začalo partnerství muže a ženy více projevovat, abychom tak řekli," v občanské rovině" 34, ale absolutní posluš-

27

Srv. alespoň A. Kozáková, c. d ., s. 12; D. Veldtrup, c. d., s. 90.

2H KA, Koedx VI/11 , p. 27.
29 Např. R. Koebner, c. d., s. 169;P.

Ketsch, c. d., s. 23. Poručnictví muže uznávala i měs tská
správa stejně jako fyzické tresty; srv. S. Slznlwr, c. d ., s. 164; E. Ennen, Die Frau in der
mittelalterlichen Stadt, in: B. Herrmann (Hg.), Mensch und Umwelt im Mittelalter,
Stuttgart 1986, s. 22.
30 List Efezským S, 21-22.
31 Srv. např. E. Enncn, Frauen in Mittelalter, s. 44. Situace šla někdy velmi daleko, jak je
zřejmé např. ze synody v Macon, kde byla kladena otázka, zda je žena vťtbec člověk;
srv. P. Ketsclz, c. d ., s. 25.
32 Srv. např. S. Shnlznr, c. d ., s. 164.
33 J. Km·pns, Manželské právo majetkové, s. 3.
34 Srv. R. Fossier, La femme dans les sociétés occidentales, Cahiers de civilisation médiévale X"-XII" Siěcles, tom. XX, 1977, s. 99. Svědčí o tom i rostoucí podíl žen na výkonu
rů zných povolání. Pro ilustraci srv. alespoi\ E. Uitz, Zur gesellschaftlichen Stellung der
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nost vůči muži zůstávala v rámci rodiny i zde prvním příkazem . 35 Ženy
nechtěly vždy bezvýhradně uznat výchovné právo a metody mužt\
zpečetěné zákonem a žalovaly před soudy. Svědčí o tom konkrétní
příklady doložené v církevních i městských pramenech stejně tak u nás
jako v jiných evropských zemích. Špatné zacházení se ženami bylo
běžné po celý středověk. Ani ve sledovaném období tomu není jinak.
Uveďme některé ukázky ze života. Tak např. Vizitační protokol zaznamenal případ z r. 1380, kdy měšťan Starého Města pražského Mařík řečený Menkas měl hodnou ženu, díky které získal majetek. Při
tom ji každodenně bil a vyhrožoval smrtí. Nakonec jí tak ublížil na
těle, že sotva dýchala a přijala poslední pomazání. 36 O osmdesát let
později, tedy v 60. letech 15. století žalovala jakási Dorota svého muže,
Hanuše kameníka. Chtěla sice setrvat v manželském stavu, ale bála
se, aby ji muž neusmrtil, jak ze žárlivosti přísahal a jak se pokusil,
když ji chtěl probodnout. Církevní soud rozhodl, pokud nebude mít
Dorota ručitele ustavené před Oldřichem z Házmburka, kteří by zajistili její bezpečnost, nemá u svého muže z-Ltstávat. Muž měl být v přípa
dě vzdorování církevnímu soudu předán světskému rameni.37
V r. 1482 žádala před soudem pražského administrátora o rozvod
Dorota z Miličína, která žalovala svého muže kramáře Vacka jednak
z majetkových důvodů, jednak pro ublížení na těle, způsobené ranou
sekyry do hlavy, o čemž už jednal miličínský rychtář. Nicméně celá
záležitost byla složitější, a protože byla spojena se žádostí o rozvod,
dostala se před pražského administrátora. Jak vyplynulo z jednání
přišel na jeho pořad i pokus o otrávení partnera, který byl nakonec
popřen. Muž doznal ve výpovědi, že svou ženu uhodil sekyrou do
hlavy, a také ji asi třikrát bil, přičemž jednou proto, že mu nadávala.
Pro zajímavost z české části jeho výpovědi: "0 trávení potravin, že nic
nevím, aniž jsem vinen. Item k rozvodu manželství pravím, že toho
nežádám, než já chci s ní rád býti, jakož jsem slíbil věrně a pravě. Item
o noži v stehno pravím, že jsem to v žertu udělal, bera Boha na pomoc." Církevní soud rozhodl o zachování manželství a v listině, kterou vyhotovil v té záležitosti pro faráře a představitele soudní moci

Frau in der mittelalterlichen Stadt. Die Situation in Erzbistum Magd eburg, Magdeburger Beitrage zur Stadtgeschichte 1, 1977, s. 32-33.
35 D. Tlwss, Frauenerziehung im spaten Mittelalter.
36 Protocollum visitationis, s. 89-90.
37 KA, kodex Vl/11, p. 138.
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v Miličíně, sice připomněl, že muž nemá ženu bít železnými nástroji,
ale nato rychle podotýká, že ji přece jen pro její špatnost nebo zlobu
může bít prutem či holí, důtkami nebo tahat za vlasy. 38 Tím je v praxi
podtrženo právo manžela trestat ženu, přičemž na věci nic nemění
obecně vyslovovaný požadavek používání přiměřených prostředků. 39
Soudní procesy někdy prokazují, že byly mužům v této sféře dány
jisté hranice, ale velice benevolentně . 40 Tyto hranice jsou zřejmé
i z občasného soudního rozhodnutí ve prospěch ženy, jak jsme viděli
výše. Je to samozřejmě potěšující zjištění, že se ženy někdy svého práva dovolaly. Podstata věci však z·ústala nedotčena . Tj. trvání jejího podřízeného postavení, které umožňovalo mužům omezování její osobní
svobody s právem využití přiměřených "výchovných prostředků" .
Avšak pomalu se začaly ozývat hlasy žádající, aby muži vychovávali
své ženy laskavostí a dobrým slovem spíše než násilím, jak svědčí u nás
např. satira "0 ženě zlobivé " nebo názory Tomáše ze Štítného 41
a v Německu mnohem později i názory Lutherovy.42 V posledních pří
kladech vidíme souvislost s reformací.
Před církevními soudy se však objevovaly i žádosti o rozluku nebo
o rozvod také v případě těžké nemoci jednoho z partnerů . Tak se snažila v r. 1463 před pražským administrátorem osvobodit od manželského pouta jakási Marta, když se objevily na tváři jejího muže pří
znaky lepry. Soud sice rozloučil manžele od lože, ale neoprostil
dotyčnou Martu od povinnosti péče o nemocného muže, chápané jako
čin křesťanského milosrdenstvíY V případech nemoci zvažovaly církevní soudy všechny okolnosti než vynesly rozsudek. Avšak vážným
důvodem vedoucím ke zrušení manželství na žádost žen byla frigidita
Tamtéž, p . 247-248.
Srv. např. E. Ennen , Frauen im Mittelalter, s. 232.
411 D . Thoss, c. d., s. 314.
41
Staročeské satiry Hradeckého rukopisu a Smilovy školy. K vydání připravil a úvod
napsal J. Hrabák, Praha 1962, s. 146-148; A. Ko lářovrí-Císařová, Žena v hnutí husitském,
Praha 1915, s. 46.
42 H. Sch iippert , Frauenbild und Frauenalltag in der Predigtliteratur, in: Frau und spatmittelalterlicher Alltag, Wien 1986, s. 132. K Lutherovým názori'tm na ženu-manželku
více H . Lnuterer-Pirnce, Vom " Frauenspiegel" zu Luthers Schrift "Vom ehelich en Leben ". Das Bild der Ehefrau im Spiegel einiger Zeugnisse des 15. und 16. Jahrhund erts,
in: Frauen in d er Geschichte III, Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Beitráge
zur Geschichte der Weiblichkeit vom friihen Mittelalter bis zur Gegenwart mit geegneten
Materialien fi.ir den Unterricht, Dilsseldorf 1983, s. 63-85.
43 KA, kod ex Vl/6, p. 139.
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a impotence mužů, zvláště když ženy zdůrazňovaly svou touhu po
dítěti. 44 Tak např. v r. 1463 byla rozvedena soudem pražského administrátora Anna z Benešova, která byla provdána za Hanuše z Prahy 45;
podobně v r. 1478 Markéta, dcera Petra z Rožmitálu, jejímž mužem
byl jakýsi Jakub.46 V obou případech byl na závěr vysloven souhlas, že
mohou ženy vstoupit do nového manželského svazku.
Na konec bych chtěla uvést zajímavý případ manželťt z r. 1479, který vzdáleně připomíná slavný příběh francouzských milenců Abélarda a Heloisy. Soud pražského administrátora měl rozhodnout o jejich
žádosti, aby oba, ač manželé, mohli žít asketickým způsobem života.
Muž Michal, stávající kněz, měl v budoucnu nastoupit na vyhraněně
duchovní dráhu a jeho zbožně žijící manželka Alžběta, pťtvodem
z Prahy, chtěla zachovávat v duchu vyšší zbožnosti naprostou zdrženlivost a čistotu . Církev jim požehnala k jejich předsevzetí s tím, že
jejich rozhodnutí žít v budoucnu výlučně duchovním životem
v odříkání a čistotě nemá být na překážku jejich vzájemné spojení
manželskými pouty.47
Nakonec je třeba připomenout, že poče t žen, které se snažily proti
svévoli svých mužů bránit před soudem, byl jistě nesrovnatelně nižší
než těch, které mlčky, s pasivní odevzdaností nesly svůj denní a někdy
velmi těžký životní úděl.

44
45
46
47

Srv. např. S. Shnhnr, c. d ., s. 130.
KA, kodex, VI / 6, p. 138-139.
KA, kodex Vl/7, p. 79.
Tamtéž, p. 150.
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K SPECIFIKU "ŽENSKÉ OTÁZKY"
V HUSITSTVÍ

Ačkoli husitologové právem zdůrazňují roli žen v rané fázi husitství, kdy se oháněly Písmem i zbraněmi po boku muž'Ll, aby uhájily
ideál prvokřesťanství, přece u ž tehdy husitští teologové byli ve střehu
před specifikem ženské zbožnosti. Aspoň ti chytřejší. Nejlépe své rozpaky nad zbožností "bab" postihl kněz Jan Čapek: "Ačť nábožny bývají, všakť to náboženstvie jinak jednají než jiní lidé." Jiní lidé jsou
muži. Jak jinak "jednají náboženstvie" ženy?
Z husitských postil je zřejmé, že kazatelé přisuzují ženám nejen větší
přirozenou zbožnost ("radše se modlí"), ale i lepší intuitivní schopnost proniknout k pravdám Písma. Poněvadž pro husitskou teologii je
absolutní normou "zákon boží" a příklad Ježíšův, není se co divit. Ježíš
podle svědectví evangelií právě s ženami vedl nejhlubší teologické
rozhovory (zejména podle Janova evangelia). Ženy (v patriarchální
společnosti Izraele méněcenné) byly prvními svědky Ježíšova zmrtvýchvstání, ač jejich svědectví bylo právně neplatné. Podle Ježíšova vzoru
uvažují husitští bohoslovci.
A přece mají nad zbožností žen značné rozpaky. Znovu cituji Jana
Čapka:" Vieme, že baby rády kúzlé, a to do nich jest velmi zlé." Zkrátka: intuitivní schopnost proniknout k tajemství boží pravdy múže být
nebezpečná a zneužitelná. Jednak k pohanské magii (hranice mezi vírou a pověrou je nejen ve s tředověku těžko rozpoznatelná ), jednak
k příliš svéráznému výkladu písma, které by znamenalo další š těpení
a hereze.
Od antických mysterijních kultů lze v evropské kulturní tradici sledovat roli "kněžek". Středověk křesťansky přeznačil antický kult bohyií.
do kultu mariánského ("královny nebes"). Rozdíl mezi světicí a "ča
rodějnicí" bývá občas těžko definovatelný i pro zdatné scholastické
teology.
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Zbožné ženy v husitství a pozdním utrakvismu mají ve společnosti
nesnadnou roli. Slouží sice kazatelům jako příklad vroucnosti, které
se mužům nedostává čím dál citelněji, ale nadměrné, exaltované zbožnosti žen se střízliví faráři- ideologové- právem bojí. Raději je odkazují k jejich přirozenému životnímu poslání.
"Babky múdry, múdry buďte, I náboženstvím nekúzlete, I Bohť
jest přikázal jemu se vždy modliti I a proto do potu dělati, I což na
koho slušie."
(Z rýmovaného traktátu kněze Jana Čapka O přijímání. .. cituji podle
vydání F. Menčfka, Rozmanitosti, Jičín 1880.)
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PRAGER FRAUENTESTAMENTE
DES 15. JAHRHUNDERTS

AuBerhalb des bislang weitgehend unerforschten Quellenmaterials
zu bohmischen Biirgertestamenten des 15. Jahrhunderts, nehmen
letztwillige Verfugungen weiblicher Testierer schon aufgrund der quantitativen Úberlieferung einen beachtenswerten Platz ein. 1 Dies betrifft
in erster Linie Frauentestamente aus Prag und Pilsen. 2 In einem ersten
Schritt soll an dieser Stelle a uf einige wenige, aber durchaus aussagekraftige Probleme anhand des untersuchten Quellenmaterials aufmerksam gemacht werden, in einem zweiten Schritt, den es noch zu gehen
gilt, miiBte sodann eine nach ahnlichen Untersuchungen in anderen
Landern und Landschaften aufgebaute Analyse mít einem speziellen
Fragenkatalog (bei einer genauen Beriicksichtigung des Sozialprofils der
Prager Alt- und Neustadt und dessen Reflektierung in den Testamenten) den erhalten gebliebenen Bestand an Frauentestamenten beleuchten.
Fiir die Prager Neustadt, in der das handwerkliche und kaufmannische Milieu dominierte, liegen zwei eigenstandige Testamentsbiicher
vor, die den Zeitraum 1436-1494 erfassen und mehr als 1 300 Testamente verzeichnen. Erste Ergebnisse der quellenkritischenAuswertung des
Testamentsbuches der Prager Neustadt aus den Jahren 1455-1494
(Handschrift 2094 im Stadtarchiv Prag) vermogen die eingangs getroffene Feststellung beziiglich der quantitativen Úberlieferung von
Frauentestamenten nachhaltig zu unterstreichen. 3
1

Zur Einfiihrung in die Problematik vgl. meinen Aufsatz in: Bohemia 34, 1993, Nr. 1
(Hier a uch ein knapper Dberblick zur internationalen Forschung und wichtige Literaturhinweise).
2 Zu dieser Problematik demnachst mein Aufsatz, in dem ich mich um einen Vergleich Prager und Pilsener Frauentestamente der Hussitenzeit bemiihe.
3 Vgl. hierzu T. Krzenck, Bohmische Burgertestamente des 15.Jahrhunderts. Oas Beispiel
der Prager Neustadt (im Druck).
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Insgesamt konnten hier 948 letztwillige Verfúgungen, als "kšaft"
(Geschiift) oder in der lateinischen Bezeichnung als "testamentum"
gekennzeichnet, ermittelt werden. Hiervon entfallen auf miinnliche
716 (75,5 %) und auf weibliche Testierer 232 (24,5 %) Geschiifte. 140
(60,3 %) der weiblichen Testate stammen wiederum von Witwen. Eine
iihnlicheAuswertung steht fur das den Zeitraum 1436-1455 erfassende
Testamentsbuch (Handschrift 2096 im Stadtarchiv Prag) noch aus .
Fúr die Prager Altstadt, in der mit wechselndem Erfolg die búrgerliche Oberschicht ihren Einfluf5 in Politik und Wirtschaft zur Gelh..mg
brachte, liegt zwar kein eigenstiindiges Testamentsbuch vor (1945 verbrannt), doch weist die Handschrift 992, wie Bohdan Zilynskyj hi.rzlich dokumentieren konnte, insbesondere fur die Jahre nach 1465 mehr
und mehr den Charakter einer derartigen Quelle auf. 4 Das iilteste Geschiift in dieser Handschrift reicht in das Jahr 1407 zurúck, das júngste
Testament stammt aus dem Jahre 1480. B. Zilynskyj verwies zudem
a uf die Tatsache, dafS hier fúr insgesamt 47 Jahre derartige Testamente
belegt sind, wobei die Úberlieferung fúr die Jahre 1422-1435 mit 43
Geschiiften am zusammenhiingendsten erscheint. Insgesamt dúrfte,
nach einem ersten Einblick in diese Quelle, schiitzungsweise ein Drittel des úberlieferten Quellenmaterials letztwillige Verfúgungen weiblicher Testierer betreffen- eine Analogie also zu Frauentestamenten
aus der Prager Neustadt.
Bezúglich der historischen Entwicklung des Testamentsrechtes im
spiitmittelalterlichen Bohmen selbst, darf folgendes festgehalten werden: Von ausschlaggebender Bedeutung fúr die Kodifizierung von
Testamenten in alttschechischer Sprache erwies sich das deutschsprachige Prager Stadtrecht aus dem 14. Jh., in dem bereits zahlreiche
Vorschriften erscheinen, die die Errichtung eines Geschiifts b zw. den
Testiervorgang selbst detaillierter beschreiben. 5 Die júngeren alttschechischen Bestimmungen stellen dabei eine wortwortliche Úbertragung aus dem Deutschen dar. ~
In seiner umfassenden Darstellung des Wiener Testamentsrechtes
im Mittelalter - und hier di.i.rften sich unserer Auffassung nach fi.i.r
4

B. Z ilynskyj, Rukopis 992 v Archivu hla vního m ěs ta Prahy (k problematice jeho

ediční h o z přístupnění),

in: Seminář a jeho hosté. Festschrift zum 60. Geburtstag
von R. Nový, Prag 1992, S. 89 ff.
5 E. F. Rossler (Hg.), Oas Altprager Stadtrecht aus dem XIV. Jahrhundert, Prag 1845.
~ Z. Šimeček, České Budějovice a Staré Město pražské. K dějinám městské jurisdikce
15. a 16.století, in: PHS 15, 1971 , S. 115 ff.
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Prag gewisse Parallelen andeuten- konstatierte H . Lentze, daJ3 es wohl
keine Vorschrift fllr eine gesetzliche Form bei der Errichtung der Testamente gegeben habe und sich demnach in der Donaumetropole
bezuglich der historischen Entwicklung Siegelurkunde, mundlich vor
dem Rat vorgetragene Testamente, Notariats- und Offizialatsurkunde
sowie kanonische Testamente unterscheiden lassen? Bevor in Bohmen
Testamente einen Eintrag in das Stadtbuch bzw. seit dem ausgehenden 14. Jh. in ein spezielles Testamentsbuch fanden, wurden letztwillige
Verfllgungen als selbshindige Urkunde angefertigt, wie zahlreiche fur
Prag, Pilsen, Krumaiz, Budweis und andere bohmische Stadte úberlieferte Testamente in Urkundenform bezeugen .~
Bezúglich testamentarischer Vorschriften in der Hussitenzeit laBt
sich folgendes festhalten: Am 23. Januar 1426 entschied die Senior
communitas der Prager Alt- und Neustadt auf einer gemeinsamen
Zusammenkunft uber eine einheitliche Regelung bei der Ausfertigung
letztwilliger VerfUgungenY Die schriftliche Aufzeichnung sollte im
Krankheitsfalle dem Burgermeister angezeigt werden, der daraufhin
zwei Schoffen und einen Schreiber zum Lager des Testierers entsenden muJ3te. Sollte der Búrgenneister nicht in der Lage sein, die genannten Personen fiir diesen Auftrag benennen zu konnen, mul3ten
zwei andere, "vereidete Personen" hiermit betraut werden. Diesen
oblag sodann, innerhalb einer Frist von sechs Wochen Búrgermeister
und Ratsherren von der Erfúllung ihres Auftrages in Kenntnis zu
setzen.
Um den erreichten Besitzstand zu wahren und die Familienangehorigen bzw. Freunde materiell zu versorgen oder zu entlohnen,
erwies es sich fllr Manner wie Frauen gleichermaJ3en als notwendig,
den letzten Willen schriftlich festhalten zu lassen. Gleichzeitig sollte
hiermit erbrechtlichen Streitigkeiten um Hab und Gut des Verstorbenen
Vorbeugung geleistet werden. 1413 brachte dies "Margreth etwan des
Andres gewantschneiders Burgers der Grossen Stat zu prage witibe"
in ihrem letzten Willen expressis verbis zumAusdruck: " . . .das darumb
(um ihre »varnden und unvarnden guter<<- T. K) kein krieg oder wider7

H . Len tze, Das Wiener Testamentsrecht im Mittelalter. 1, in: Zeitschrift fi.ir Rechtsgeschichte (germanische Abteilung) 69, 1952, S.119.
x Hierz u als unerHiBliches Hilfsmaterial: Soupis česky psaných listin a listl! do roku
1526, Prag 1974-75 (4 Bde.).
~ Liber miscellaneus civitatis Pragensis ab anno 1400-1454, fo!. 1114. - Vg l. auch
W. W. Tomek, Dějepis města Prahy VIII, Prag 1891, S. 310.
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wertigkeit enstee, czwischen meinen vorfarten vnd nachkomen .. . 10 Analoge Bestimmungen in Frauentestamenten der Alt- wie Neustadt in alttschechischer Sprache weisen den gleichen Wortlaut auf! Daf5Absicht
und Wirkung sich zuweilen diametral entgegenstanden, beweisen
wiederholt in den Quellen verzeichnete Erbstreitigkeiten.11
Die i.ibergrof5e Mehrzahl der Frauen testierte in Alt- und Neustadt
gleichermaf5en aus Krankheitsgriinden. Stellvertretend sei hier a uf eine
entsprechende Formulierung im Testament einer gewissen Dorotha,
Witwe des Goldschmieds Pessek, aus der Prager Altstadt aus dem Jahre
1425 verwiesen. Die Erblasserin verfaf5te, so lesen wir, ihren letzten
Willen llwenngleich ich durch korperliche Krankheit gekennzeiclmet bin,
dennoch aber mit guterra Bedacht und die Freiheit eines gesunden Verstandes
niitzend, handele ... ll .12 Dan eben findet sich in letztwilligen Verfiigungen
weiblicher Testierer vereinzelt der Hinweis auf "kriegerische, unsichere und todbringende Zeiten". Am 26. Dezember 1428 verfaBteAnna,
die Gemahlin eines Prokop von Olšany, ihren letzten Willen. Sie betont eingangs, daf5 sie zwar "nicht korperlich krank seí, sich aber dennoch
in diesen kriegerischen und unsicheren Zeiten ll fi.irchte und daher ihr Geschii.ft zu Papier bringen wolle. 13 Gefahrvolle und todbringende Zeiten- diese Umstii.nde notigten 1453 die Mitbi.irgerin der Prager Neustadt Kristina, ihren letzten Willen aufzusetzen. 14 Den angesprochenen
zu Lieren Umstii.nden muf5te die Testiererin aber im Jahr der Errichtung ihres Testaments keinesfalls Tribut zollen, denn aus einer weiteren Eintragung geht hervor, daf5 dieselbe Kristina sechs Jahre spater,
also 1459, weitere testamentarische Regelungen zugunsten von Familienangehorigen traf. 15
1439 betonte eine gewisse Barbara, Tochter eines ehemaligen Torwii.chters Konig Wenzel IV. und Mitbi.irgerin der Prager Neustadt, in
der Arenga ihres Testaments: "Wenngleich ich bereits korperliche Schmerzen in mir verspiire, weifl ich dennoch nicht, was mit mir in dieser tod11

•

Archiv hlavního města Prahy (kiinftig: AMP), Handschrift 992, fol. 242v.
Eindrucksvoll demonstriert dies u .a . ein Erbstreit zwischen den beiden Prager
Biirgern Thomas von Saaz und Niclas Crudencz aus dem Jahre 1412 (Archiv Český
[kiinftig AČ] XXVIII, S. 27). Dem als "eidem" ausgewiesenen Niclas Crudencz wurden
durch einen Ratsspruch die ihm von der verstorbenen Margreth Riidoldorfer vennachten Giiter bestatigt, der Einspruch des Thomas von Saaz hingegen abgewiesen.
12 AMP, Handschrift 992, fol. 100.
13 AČ XXVII, S. 8.
14 AMP, Handschrift 2096, fol. S. 2 (Vgl. auch AČ XXVIII, S. 172).
15 AMP, Handschrift 2094, fol. B 16 (Vgl. auch AČ XXVIII, S. 173).
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bringenden und gefahrvollen Zeit geschieht, in der kein sterblicher Mensch
mit seinem Leben vor dem Tod sicher sein kann und jede Stunde, heute, morgen oder iibermorgen, ilm Krankheit ereilen kann ". 16 lm iibrigen: 1439 sllchte
eine Pest, wie die bohmischen Annalen bekllnden, das Land opferreich heim llnd im Testamentsbllch der Prager Nellstadt (Handschrift
2096) stieg die Zahl von sonst nllr wenigen pro Jahr verzeichneten
Geschaften gerade 1439 allf annahernd 30!
Was wllrde nlln in den Testamenten weiblicher Erblasser in der
Prager Alt- llnd Nellstadt im einzelnen vermacht, welche erbrechtlichen Verfiigllngen treten hervor? Die iiberlieferten Testamente von
Prager Frallen steHen lmmobolienbesitz eindelltig in den Vordergrund,
zweifellos mit groBerer Gewichtllng in der Altstadt. 17 lm Unterschied
Zll vergleichbaren Pilsener Frallentestamente alls dem Untersllchllngszeitrallm treten demgegeniiber Sachgegenstande (Hallsrat,
Kleidllng, Schmllck) eindelltig in den Hintergrund. 18 Eine 1439 testierende Anička z.B. vermachte ein Halls neben dem Rathalls in der Altstadt, eine gewisse Katharina vererbte 1431 verschiedene Fleischbllden. Bedacht werden in erster Linie Familienangehorige, aber allch
das Dienstpersonal findet mit Zllmeist Geldlegaten Beriicksichtigllng.
1425 etwa erhalt der Diener Janek 10 Schock Groschen durch die testierende Dorotha vermacht19 , eine nicht llnerhebliche Sllmme, da wir
beispielsweise mit den Rechnllngen der Bllrg Karlstein uber eine zeitgenossische Qllelle verfi.i.gen, die einen gewissen Einblick in das Preisgefiige der Hllssitenzeit Zll vermitteln vermag. 20
AMP, Handschrift 2096, fo!. D 1.
Diesen Eindruck gewinnt man bei einem ersten Einblick in die entsprechenden
Quellen, zweifellos muBte dies aber detailliert aufgeschltisselt werden. lmmobilienbesitz- hier dominieren vor allem Ha user, wahrend in den letztwilligen Verftigungen
mannlicher Testierer wiederum haufig Landbesitz auftaucht.
1H Zu diesem Punkt mein Vergleich mit Pilsener Frauentestamenten (siehe Anm. 2).
19 AMP, Handschrift 992, fo!. 100. Die Testiererin vermachte zunachst an nahe Verwandte ihr gesamtes Vermi:igen, einschlief5lich einer Bargeldschaft in Hi:ihe von 50
Schock Groschen; weitere 100 Schock Groschen sollten nach dem Willen der Testiererin an zwei weitere Personen, offensichtlich Freunde, zu deren freier Verfi.igung gehen.
Eine gewisse Dorotha, mit 20 Schock Groschen bedacht, der erwahnte Diener Janek
sowie ein Waisenkind Ludmila, beide mit 10 Schock Groschen bedacht, fúhren die
Reihe der Erben fort.
20 J. Pelikán (Hg.), Účty hradu Karlštejna z let 1423-1434, Prag 1948. Oas Register A 3
z.B. enthalt eine genaue Aufstellung der Ausgaben und Einnahmen ftir das Jahr 1425.
Verkauft wurden u.a . verschiedene Kirchengegenstande. Wir lesen: "Item vendidit
Conrado duos calices, unum deauratum et secundum argenteum et ambo continebant
Hi
17
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Erkennbar wird in den einzelnen testamentarischen Bestimmungen
auch die Sorge um das Wohl von Kindern der jeweiligen Testiererin.
Die Witwe Katharina Velislavová vermachte 1431 ihre bewegliche und
unbewegliche Habe an ihre Tochter Johanka (als wohl einzige Hinterbliebene) und legte in diesem Zusammenhang weiter fest, daB eine
gewisse Frau Dorotha ihre Tochter aufnehmen und erziehen moge,
bis diese ihre Volljahrigkeit erreiche. 21 Der Tochter wiederum wurde
expressis verbis aufgetragen, Folgsamkeit zu leisten. Eine nachfolgende Eintragung bestatigt, daB Dorotha diese schriftliche Bitte der bereits verstorbenen Katharina vor dem Rat vorgetragen hat.22 Eine andere, bereits fur das Jahr 1425 erwahnte Witwe Dorotha, setzte in ihrem
Testament ihre Mutter Anna Trurová als Haupterbin ein, trug letzterer a ber zugleich a uf, fi.ir Dorothas Sohn Janek zu sorgen und den noch
Unmundigen aufzuziehen.23 Als zugleich auch fi.ir andere derartige
Testamente typisch, erscheint im weiteren Zusammenhang die Erbfolge: Sollte die Mutter der Testiererin zuerst dahinscheiden, fiel deren Erbteil an den Sohn, im umgekehrten Fall ging der Besitz an den
Sohn. Sollten beide Erben versterben, fiel die Hinterlassenschaft treuhanderisch an die im Testament aufgefuhrten Testamentsvollstrecker,
die wiederum- unter Hinzuziehung zweier weiterer genannter geistlicher Personen - den Besitz als Almosen an Arme sowie als fromme
Stiftungen zur Errettung der eigenen Seele und derjenigen der Vorfahren der Testiererin aufteilen sollten. 24
Obergreifend kann in diesem Zusammenhang konstatiert werden:
Tod und Erlangung des Seelenheils waren untrennbar mit allgemein

III 1/2 marcam minus 1 /2loth. Similiter marcam conpu tando per II sexag. XV gr. Fa cit
VII sexag. XLVIII gr. VII hal." (fo!. 66") Hinsichtlich des Einkaufs von Hafer heifSt es
z.B. fi.ir den 3. Februar 1425: "Marssowy de Dussnyk pro XII strichonibus avene per
II gr., facit XXIII gr. !udici de Pticz pro XI. strichonibus I sexag. XV gr." (fo!. 68")
- Weitere Angaben und damit Vergleichsmoglichkeiten im Hinblick auf di e "Preisstruktur" - in diesem Falle Preise zum Erwerb eines Hauses - finden sich bei W. W.
To111ek, Dějepis města Prahy VIII, Prag 1891, S. 488 f. In der Altstadt z.B. lag im Zeitraum zwischen 1430 und 1448 die durchschnittliche, fi.ir den Erwerb eines Hauses zu
zahlende Summe, bei 271 / 2 Schock Groschen, in der Neustadt bei 21 Schock Groschen.
- Zu Hauspreisen weiterhin B. Mendl, Z hospodářských dějin středověké Prahy, in:
Sborník příspěvků k d ějinám města Prahy 5,1932,5.161 ff.
21 AMP, Handschrift 992, fo!. 134.
22 Ebenda, fo!. 134.
23 Archiv Národního muzea: A, fo!. 35.
24 Ebenda.
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sichtbaren Aufwendungen verbunden. 25 So sollten Furbitte und Gedenken, die den Weg zum ewigen Leben ebnen und beschleunigen
konnten, durch materielle Zuwendungen erreicht werden. Die Sorge
um das eigene Seelenheil auf der Basis guter Werke realisierte sich
dabei in vieWiltigen Formen: Neben der rein gottesdienstlichen Furbitte im Jahrtag und der Ewigmesse dienten einzelne Legate der Ausstattung von Kirchen zunachst im eigenen Pfarrbezirk und Klostern
mit Kultgeruten, Altaren oder eigenen Kapellen. Hinzu kamen mehr
oder minder umfangreiche Legate, die a uch Almosen fur die na menlosen Armen einschlossen. Vergleicht man letztwillige Verfugungen
aus dem katholischen Pilsen mit denen aus der bikonfessionellen Landesmetropole, fallt zweifellos insAuge, daB Stiftungen ad pias causas
in der westbohmischen Handelsmetropole und katholischen Hochburg
quantitativ wie qualitativ einen wesentlich groBeren Anteil innerhalb
der úberlieferten Frauentestamente aufweisen als in Prag.26 Dennoch
finden sich auch in letztwilligen Verfúgungen Prager Frauen des 15.
Jahrhunderts mitunter umfangreiche Legate, die Seelgeratschaften
beinhalten. 1439 z.B. verschrieb eine gewisse Alžběta, Witwe des Lekeš Trubář und Mitbúrgerin der Prager Neustadt, in ihrem an Einzelbestimmungen reichen Testament einen Weingarten an die Kirche d es
heiligen Wenzel in der Neustadt sowie an fast ein Dutzend gulden
weitere Kirchen und Kloster Geldlegate zwischen einem und drei
Schock Groschen, damit an jedem Fastentag Vigilien und Seelenmessen
gesungen und - im Falle des Klosters des heiligen Petnts und Paulus an "jedem Donnerstag eine heilige Messe zur Ehre des Gotteskdrpers und
seines heiligen Blutes auf ewige Zeiten gesungen werde". 27
Besonders umfangreich fallen derartige Bestimmungen auch im
1442 kodifizierten Testament der Dorotha, Witwe des Malzers Jakub
Šilhavý, Mitbúrgerin der Prager Neustadt, auf.2~ In dieser letztwilligen
25

Vgl. hierzuR. Kiessling, Vom Pfennigalmosen zur Aussteuerstiftung. Materielle Kultur
in den Seelgerbtschaften des augsburger Bi.irgertums wahrend d es Mittelalters, in:
Materielle Kultur und religibse Stiftung im Spatmittelalter (Verbffentlichungen d es
Instituts fi.ir mittelalterliche Realienkund e Osterreichs. 12), Wien 1990, S. 37. - Ubergreifend zur Problematik d es Todes im Mittelalter neuerdings: A. Borst- G. v. Grnevenitz - A. Pntscho.v sky- K Stierli (Hrsg.), Tod im Mittelalter, Konstanz 1993.
26 Hierzu mein Beitrag (siehe Anm. 2). Zu Pilsener Bi.irgertestamenten und d en d arin
enthaltenen Stiftungen ad pias causas auch]. Klnssen, Gifts for the soul and Charity in
Late Medieval Bohemia, in: Materielle Kultur und religibse Stiftung, S. 12.
27 AMP, Handschrift 2096, fo!. 61 v.
2H Ebend a, Handschrift 2094, fo!. 100.
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Verfiigllng, die zllgleich ob der ansonsten in Prager Frallentestamenten recht seltenen Erwiihnllng von Zll vererbenden Kleidungssh.icken
allffiillt, werden neben Geldbetriigen fur verschiedene geistliche Institutionen, allch mehrere Lellchter llnd Tucher fur vier Gotteshiillser
erwiihnt. Alls dern ErloB fur Halls llnd anderen Besitz sollten, im Falle
des fruhzeitigen Hinscheidens des Sohnes Petřík, daruberhinalls zwei
BaHen grallen Tllches an arme Schtiler "fur den lieben Gott" gekallft
werden. 29 Es zeigt sich hier, wie bei analogen Bestimmllngen in anderen
Testamenten allch, eine enge Verbindllng von Gemeinnutz llnd Eigennutz: Zweifellos leisteten derartige Spenden (wenngleich nicht dllrchgiingig, so doch hiillfig anzlltreffen) einen Beitrag Zll einer sich allsbildenden llnd allmiihlich institutionalisierenden stiidtischenArmenfursorge, bildeten sie in der Regel eine Art "Nebeneinkunfte der
Armen". 30 Allf der anderen Seite wurdigten reiche llnd vermogende
Burger llnd Burgerinnen mit derartigen Legaten die Existenz der namenlosen Armen vorwiegend alls eigennutzigen Motiven. Die Angst
vor Sundenstrafen llnd vor dem Tod sowie die UngewiBheit uber das
eigene Seelenheil bildeten elementare Bestandteile der spiitmittelalterlichen Religiositiit. 31
Was kann nlln Zllsammenfassend in einer ersten Betrachtllng des
uberlieferten Qllellenmaterials gefolgert werden? Frallentestamente
alls Prag nehmen zuniichst aufgnmd ihrer qllantitativen Úberlieferung
einen beachtenswerten Platz im Gesamtkomplex bohmischer Burgertestamente des Spiitmittelalters ein.Allch in letztwilligen Verfiigllngen
weiblicher Testierer spiegelt sich in der Invocatio llndArenga der Testamente das Ideal eines christlichen Sterbens wider: Man bereitet sich
allf den Tod vor, dessen Kommen gewiB, dessen Stllnde a ber llngewiB
erscheint, ist bemuht, Frieden mit seiner Umwelt llnd mít Gott Zll
schlieBen llnd die Úbertragllng seines Besitzes an die Nachkommenschaft gemiiB uberliefertem Brallch llnd schriftlicher Festsetzung so
Zll regeln, daB allen Parteien Recht geschieht. Ein bisweilen fromme'r
Wllnsch, dem zahlreiche Erbstreitigkeiten entgegenstanden. Miinner
llnd Frallen besaBen beider Testamentserrichtung gleiche Rechte. Als
Vorallssetzllngen fur die Abfassllng eines Testaments galten lediglich
die Bezellgllng der rechtlichen Handlllngs- llnd Testierfreiheit sowie
29
30

31

76

Ebend a.
M . Mo/lat, Die Armen im Mittelalter, Miinchen 1984, S. 242.
Ebenda, S. 241.
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die Volljahrigkeit der Erblasserin. In der iiberwiegenden Mehrzahl der
Frauentestamente wurde aus Krankheitsgriinden testiert, wobei allerdings mitunter in den expressis verbis angesprochenen "unsicheren
und todbringenden Zeiten" als unmittelbare Ursache fiir dieAbfassung
von Testamenten auch Pestepidemien angesehen werden diirfen.
Die weiblichen Testiererinnen rekrutierten sich sowohl in der Prager Alt- als auch in der Prager Neustadt aus Angehorigen stadtischer
Mittel- und Oberschichten. Die "Bezugssysteme"32, denen sich die Erblasserinnen verpflichtet fiihlten, lassen drei Zweck- oder Empfangergruppen besonders hervortreten:
1. Verfiigungen zugunsten der nachsten Angehorigen.
2. Verfiigungen ad pias causas.
3. Legate zugunsten anderer Personen und Institutionen (u. a. Freunde, Testamentsvollstrecker).
lm Gesamtkomplex des zu erforschenden Quellenmaterials gilt es,
Frauentestamente aus Prag und anderen bohmischen Stadten in einem
nachsten Schritt differenziert zu analysieren und auszuwerten, auch
im Hinblick auf eine geplante Edition bohmischer Biirgertestamente
des 15. Jahrhunderts.

32

Vgl. M. Zahnd, Spatrnittelalterliche Bi.irgertestamente als Quelle zu Realienkund e
und Sozialgeschichte, in: MIOG 96, 1988, S. 63.
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ANHANG
1. Testament der Altstiidter Biirgerin Anička, 1439
(AMP, Handschrift .992, fal. 245v).

Wejmeno Bozie Amen. Ja Aniczka wnuka nebozeze Waezlawowa
Czesseirzowa miesstienina Stareho I Miesta prazskeho oznamuji
tiemto listem wssem lidem nyniessim y buduezim a nawiedomie
dawam I ze aezkoliwiek jsuezi nemoezna a neduziwa na tiele, wssak
proto s dobrym rozmyslem a poziwajiezi ro I zorou i pamieti ze wsseho
Statku sweho mowiteho y nemowiteho kterehoz mi j[es]t pan Buoh
wssemo/huezi z swe nesmierne stiedroty poieziti raezit neehtieezi by
onie po me smrti mezi przately a przibu/ znymi mymi kterzi swarowe
dali. Toto swe poslednie poruezenstwie zjednawam, ezinim a zposobuji
I obyezejem tiemto dolepsanym. Najprwe odkazuji a moeznie dawam
po swe smrti pani Czemutie I wdowie po nebozezi panu Zdenkowt
domek swoi pod Rathuzem y wesskeren statek swoi bud mno /ho nebo
malo k jmienij a pokojnemu poziwani. A ten, aby mohla prodati i snim
veziniti iako s swym I wlastnim ezozby siew ie libilo bezewssie
przekazky kazdeho ezlowieka. Toho na swiedectwie prosyla I sem
mudrieh a opatrnyeh muzuow wanka holeho Ryehtarze Marzika
Sedlarze a mateije poryb /neho Consseluow prziseznyeh Stareho miesta
prazskeho, ze jsu swe peezeti wlastnie prziwiesili kto/muto listu. Jenz
dan k leta od narozenie syna Bozieho Tissiezieho Ctyrz steho
trzidezateho de/wateho w Strzedu po Swatem ffranezissku.

2. Testament der Neustiidter Biirgerin Káča , 1457
(AMP, Handschrift 2094, fal . A 19v-A 20r).

Wejmeno Bozie Amen. Ja Kaeza mueznieze wdowa manzelka
nebozeze I Benessowa kotlarzowa, aezkoli wzdrawi jsuezt ale
pronebezpeeznost I smrti kdyzby koli pan buoh pomie poslatie raezit
aby o muoj statek za/ dne nesnaze od wsselikakyeh lidij nebylo,
s rozmyslem zdrawym a s I dobru wuoli mu ezinim poruezenstwie
z statku meho mowiteho y ne/mowiteho kterymz mie pan buoh
nadieliti raezil. Najprwe po/ruezniky me ezinim a vstanowuji Jana
hrnezierze a Jana wodiezku I aby oni rziedili a posobili to
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poruczenstwie a zadost mu jakoz jim toho I vplnie wierzim, a ze to
jsem jich welicze prosyla tu praczu nase I wzali, knieze Jana ffararze
meho Swatosstiepanskeho jemuz od I dawne chvile swiedomie sweho
swieczila jsem, take y tohoto je v I wierzim, ze podoba dusse me take
to vczinij, a tiemto parucznikom I mym raden a poruczen bude podle
vrzadu sweho, a poruczniczi moji I s jeho radu cziniti budu. Pak
Reginie dieweczcze Syrotku ktelruz jsem napraczy wzala piet kop gr.
a wsseczko rucho loznie odkazuji I a ji ij stiem czoz jie oddawam
Janu hrnczierzowi porucziem, a prolsym jeho, aby ji k sobie przikal,
a oni peczi miel. lt[em] duorze dieweczl cze kuzelowie dcerzi odkuzi
dwie kopie gr. odkazuji. lt[em] katherzincze I dieweczcze sestry me
wnucze z Nachodu dwie kopie gr. a rucho chol diczie, kterezby pome
smrti pozuostalo, machnie sestrze me skaczlku sedczeru jejie odkazuji.
lt[em] i na sspital pod Wyssehrad chudy[m] I piet kop gr. oddawam.
lt[em] k swatemu michalu do Opatowicz kdez I muoj neboztek manzel
y s diehni lezie piet kop grossy odkazujhi. I Item k swatemu Sstiepanu
k farze me k potrzebam kostelniem piet I kop gr., aby dano bylo. Takez
k sskole tudiez k swatosstiepanske I dwie kopie gr. odkazuji. Ite[m]
laznie dwie zadussie, aby topenie byli I a przikazde wiertel piwa kupen
byl. Toho wsseczky wieczy take y do l tiem chudym kterzys se myti
budu. lt[em] trzi postawowe Sukna nuzlnym, aby kupeni byli. Toho
wsseczky uteniek muoj prodaducze tak aby zrziezeny byli Czoz pak
by jineho zuostalo I to Wsseczko porucziem mym porucznikom jiz
naprzedpsanym, aby ono podle I swe opatrnosti takto posobili,
iakozby se jim s knieze Janowu radu widiello a pana purkmistra
nasseho y wssech panuow prosym, aby iakozto I najwyssie
poruczniczy a oprawcze wdow a syro tkuom aby raczili toho I
pomoczni byti iako moji mili pani milosawi. Toho naswiedectwie y na
I potwrzenie peczeti Opatrnych muzuow marsse rychtarze Petra
heczky a I matieje obesslowicz consseluow Noweho miesta prazskeho
kme prolsbie prziwiesseny se ktomuto listu. Jenz psan a dan w patek
przed swaty[m] Vrbanem Anno [do]m[ini] lvW
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ŽENA V ČESKÉ LITERATUŘE 16. STOLETÍ

Téma, které mi bylo pro sympozium určeno, je titulem formulováno natolik sofistikovaně a elasticky, že mi dává možnost výběru,
v jakém smyslu chápat postavení ženy v literatuře 16. století. Využiji
této možnosti tím raději, že v literatuře té doby je materiál pro spoustu
témat takovým titulem zastřešitelných a všechna ta témata sama o sobě
mne upřímně řečeno nezajímají. Pokusím se proto- s vyloučením děl
s milostnou tematikou lyrického základu a východiska, protože ta
směřují k jiným souhrnným otázkám -podívat na své téma jaksi
z výšky a se snahou dobrat se závěrečného ne-li poznatku, tedy alespoň hypotézy, která je podle mého názoru pro dějiny literatury zajímavější než zevrubné zpracování tématu samého.
16. století není samo o sobě periodizační jednotkou české literatury.
Tendence, které slovesnou kulturu té doby charakterizují, se svým způ
sobem rýsují už v závěru 15. století a přetvářejí a ustalují se pak nejméně do Bílé hory. Proměny, kterými v té době literární produkce prošla, se týkají i našeho tématu- zpodobení a hodnocení ženy v literární
produkci.
Literární vztah k ženě vstupoval do tohoto období ve znamení dvojí
starší tradice středověké: na jedné straně to byl idealizovaný kurtoazní vztah, často posvěcení mariánskou úctou, na druhé straně tradice
středověkého misogynství. Toto východisko bylo však brzy velmi podstatně proměněno pronikáním humanismu a počátků renesančního
myšlení do české literatury. Zahraniční humanisté, vlastní tvůrci tohoto nového kulturního myšlení a směřování, objevovali v Evropě 15.
století antickou literaturu a s tím její velmi diferencovaný obraz ženy.
Jejich domácí žáci a následovníci modifikovali ten humanistický vztah
k ženě zejména od druhé poloviny 16. století, se zdomácněním a zo81
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humanismu u nás, podle vlastního názoru a společ en s k é ho
statutu a v souhlase s dominujícím mravokárným zaměřením literatury. Ale o tom později. Nejdříve je třeba zmínit se o prvním období,
zhruba od sklonku 15. století do konce první třetiny 16. století.
Tehdy charakterizovalo zejména zábavnou prózu pronikání renesančního myšlení, reprezentovaného u nás především Boccacciem
a hlavně překlady povídek jeho Decameronu (nešlo o překlady pří
mé). Není těch překladů moc, ani ne dvě desítky (u Hynka z Poděbrad,
u Koná če atd.), ale ukazují na základní změnu v obrazu ženy : u ž ne
nedostupný kurtoazní ideál, ani ztělesnění vší nepravosti jako dědic
tví Eviny iniciativy k dědičnému hříchu, ale žena jako určovatelka či
přinejmenším spoluurčovatelka svého osudu a obrazu na tomto sv ě 
tě, v souřadnicích víceméně známých každému čtenáři nebo posluchači takových pro české prostředí nových vyprávění. V těch souřad
nicích bylo ovšem místo i pro neřestné slasti vezdejšího života, a právě
k nim jako k elementu ne už a priori a a limine odsuzovanému se
většina těch boccacciovských rozprávek, převáděných tehdy do češti
ny, soustřeďuje. Nejde ovšem- chraň Bůh- o realismus, ale právě jen
o novou optiku, která se tu uplatňuje v příbězích až běda literárně
stylizovaných, režírovaných. Právě v souvislosti s nejvýrazn ěj ším komplexem textů tohoto druhu, vedle jedenácti povídek z Boccaccia, vybíraných se zvlášť vyhroceným zřetelem k té až lechtivé erotické zábavnosti (jsou zapsány v Neuberském sborníku z konce 15. století
a připisují se se značnou pravděpodobností Hynkovi z Poděbrad) je
zapsán jediný původní text podobného druhu. Jako povídka za moc
nestojí, ale je maximálně symptomatický. Je to Povídka o jedné pěkné
paní jménem Salomenyl, vlastně jen expozice povídky ve skutečnosti
nerealizované, ale literárně uzavřené . Vypráví o pěkné a naveskrz
ušlechtilé mladé paní provdané za hrubého, lakomého a neužilého
muže; ten ji vyvedl na slavnost masopustu, ale tam se k ní choval uprostřed obecného veselí tak nenáležitě, že se mladá paní rozhodla odvrátit se od svého muže, aby mohla užít něco životních radostí podle
své představy. Na závěr má rozprávka parodickou modlitbu za tu paní,
aby se to povedlo, aby byla muže zbavena a aby se na to nepřišlo.
Tedy jakési jadérko první části historie nějaké středověké paní Bovaryové. O tom, jak nesnadné bylo překonat hranice literárních i mimoVydal naposledy A. Grund ve svazku Hynek z Pod ěbrad , Boccacciovské rozprávky,
Praha 1950, s. 119-122.
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literárních konvencí v tom směru, svědčí stylizace tohoto povídkového fragmentu. Některá místa jsou v tak slušném a spořádaném shromáždění, jako je tato konference, necitovatelná. Přiznám se, že jsem
kolem toho textu chodil velmi dlouho v rozpacích, než mi klíč k povídce, k jazyku jejích znaků, poskytla Bachtinova monografie o Rabelaisove: i v té rozprávce o paní Salomeně jde o prosazení nového pohledu na lidské vztahy na tomto světě prostřednictvím zpodobení
jistého karnevalového (masopustního) "světa naruby", který Bachtin
přesvědčivě odhaluje právě v kultuře "podzimu středověku" a rané
renesance.
O tom, že nešlo o náhodu, nýbrž o jeden ze symptomatických projevů tehdejšího literárního myšlení, svědčí o málo pozdější trojí obhajoba milostné tematiky v literatuře v produkci českých národních humanistů3 (Beroaldus u Konáče, Hrubý, Velenský), třebaže u nich nešlo
o nějaký radikální průlom "renesančnosti" do jinak orientované české
literatury.
K další fázi ve vývoji vztahu k látkám podobného druhu poukazuje jeden odstavec Jana Akrona Albína Vrchbělského v tzv. Prostějov
ském sborníku z r. 1557. 4 Partii obsahující několik rozprávek ze starší
humanistické tradice na témata lstivých, namlouvačných, nevěrných
a vůbec poněkud chlípných žen uzavírá autor, tj. pořadatel sborníku,
kapitolkou Vejmluva skladatele z lehkejch žertuov, v níž před exemplem o ženě vtipně mravné uvádí: "Protož těch řečí, kteréž sou o lstech
a chytrostech ženských, již zanechati chci, neb pro ně mnohých ctných
a poctivých paní mysl proti mně pohnouti mohla by se, čehož já se
všemi obyčeji varovati velmi rád chci." Citát poukazuje k tomu, jak se
začínalo v literatuře dbát na mínění "ctných a poctivých", jinými slovy, jak se začínala konstituovat hierarchie "vyšší" a "nižší" literatury.
V té "vyšší" se pochopitelně uplatňoval jen ideální obraz věrné a dokonalé manželky a hospodyně. Poukáže k tomu v pozdější dob ě,
v 80. letech 16. století, jednak knížka Jana Kocína z Kocinétu Čest
a nevina pohlaví ženského a Abeceda pobožné manželky, jednak obliba, jíž se právě v té době, ostatně stejně jako dříve a ještě i mnohem
M. M. Bach tin , Fra nco is Rabe lais a lidová kultura stře dověku a ren esance,
Praha 1975.
3 Srv. ]. Kolár, Trojí obhajoba milostné tematiky v literatuře u českých humanist(t,
LF 95, 1972, s. 229-234.
4 A. Truhlář (ed .), Jana Albína Ezopovy fabule a Brantzovy rozprávky, Praha 1901 ,
s. 265.
2
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později, těšila povídka o dokonalé a za všech okolností vzorně poslušné a milující manželce Griseldě (mimochodem také původně
z Boccacciova Dekameronu, ale v uhlazeném a zmoralizovaném latinském přepracování Petrarkově) . Slovem, ve vyšší, náročné literatuře
16.-17. století nebylo místo pro porozumění pro tehdejší paní Bovaryové a Anny Kareniny, ale ani tak pro matrony v Efesu. Ty byly odsouvány- v příslušně simplifikované podobě- do nižších vrstev literatury, popř. do folklórní vypravěčské tradice. Kde jsou pozitivně
hodnoceny nebo bez hodnocení konstatovány odskoky od ideálu nebo
kde je řeč o mravokárně nekomentovaných projevech lidské přiroze
nosti, tam nejde o vyšší, náročnou literaturu. V početně bohaté české
produkci od druhé poloviny 16. století až do pobělohorských let bývají obtíže se zařazením té které památky do pomyslné hierarchie literárních hodnot v tehdejším pojetí. Vztah k ženě může snad být- uveď
me alespoň hypoteticky - jedním z vítaných možných kritérií.
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ZDENĚK BENEŠ

ŽENA MEZI RODINOU A OBCÍ
OBRAZ ŽENY V POLITU HISTORICI
DANIELA ADAMA Z VELESLAVÍNA

Tretí večer svých her věnovali hosté vévodkyně Elisabetty Gonzagové podle návrhu pana Iuliana de Medici rozhovoru o ženě. Jeho
úkolem bylo vykreslit obraz" vzorné ženy", přesněji dokonalé dvorní
dámy, jenž měl pochybující spolubesedníky přesvědčit o tom, že i žena
může být dokonalým dvořanem. 1 Rozmluva, která se toho večera mezi
hosty rozproudila, byla vymezena dvěma protikladnými názory: Pan
Ottaviano Fregoso v ní zastupuje ty muže, pro něž jsou ženy bytostmi
zcela nedokonalými, majícími v porovnání s muži jen "velmi malou
anebo vůbec žádnou cenu" a neschopnými žádného znamenitého činu. 2
Jemu oponuje právě Iuliano, pro něhož jsou si muž a žena rozumově
rovni a filozoficky vzato, se podle něho" v přírodě prvek samčí vždycky
druží k prvku samičímu a jedno nemůže bez druhého být, a nikoho
bychom nemohli nazvat mužem, kdyby zde nebyla žena a kdybychom
ho od ní nemohli odlišit popisem jeho osobitých vlastností a nikoho
bychom nemohli nazvat ženou, kdyby vedle sebe neměla muže. Jediné pohlaví znamená nedokonalost, a proto starověcí teologové připi
sovali Bohu obě podstaty", mužskou i ženskou. 3 Svoji úvahu přitom
proložil i aristotelskými kategoriemi látky a tvaru, a tak není divu, že
se ozvala sama hostitelka a učenému obránci žen doporučila, aby mluvil tak, aby mu všichni rozuměli.
Rada to byla nepochybně vhodná, neboť řeč se točila kolem problému, s nímž měla dvorská společnost svoje nemalé praktické zkuše-

3

B. Cnstiglione, Dvořan.
Tamtéž, s. 186.
Tamtéž, s. 209-211 .

Přel.

A. Felix, Praha 1978, s. 192.
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nosti. 4 Avšak to, co Baldassare Castiglione vkládá do úst postav svého
Dvořana, nejsou prosté reflexe názorů tradovaných v italské šlechtické společnosti, ale především humanistické teze, mající dokumentovat názory humanistů počátku 16. století na ženu a její postavení ve
společnosti. A bylo toho jistě třeba, neboť to byly názory značně odlišné od těch, jež bylo možné číst ve středověkých traktátech. Zatímco
v nich je dávána přednost askezi, včetně- samozřejmě- askeze sexuální, a nad manželství je tak stavěno panenství a panictví i vdovský stav,
nachází humanismus naplnění časného rozměru lidského života
v manželství. 5 Důsledkem této proměny je i nutně změněný pohled na
ženu jako lidskou bytost. Žena se stává aktivní podílnicí na životě všech
sfér společnosti a vzdělaní humanisté- tak jako šlechtici shromáždění
na urbinském vévodském dvoře- nacházejí dostatek historických
dokladů o vlivu ženy na celkový chod a stav lidského společenství.
Zlí jazykové by ovšem z nich mohli i vyčíst, že ženy jsou na světě
proto- jak v Dvořanovi říká Cesare Gonzaga -,že jsou "nezbytné pro
spokojený život nás mužů". 6
Castiglionův Dvořan je rozsáhlým humanistickým dialogem a nese
také všechny jeho základní vlastnosti. Krajní polohy v něm vyslovovaných názorů nemají vést k nějakému konkrétnímu závěru, nýbrž
mají odhalit tak říkajíc "logický prostor" 7, v němž se- kdesi- hledaná
pravda nalézá. Příležitost k tomuto hledání nemusí však nabízet jenom dílo koncipované jako dialog. Stejnou možnost nabízejí i spisy
vybudované na principu monologu; jsou jen o poznání méně zábavné
a o to "učenější".
V české humanistické literatuře je téma rozhovorů třetího urbinského večera pojednáno hned v několika knihách. Ke konci sedmdesátých let se k němu vyslovil kupříkladu ve své Abecedě pobožné
manželky a rozšafné hospodyně Jan Kocín z Kocínétu.H Také v jeho
očích stojí provdaná žena výš než neprovdaná, také on na úkor fyzické krásy upřednostňuje její duchovní a mravní vlastnosti, i když i on,
4 Pro české prostředí snesl dostatek dokladů pro vliv ženy na politické, kulturní
i rodinné prostředí J. Janáček v knize Ženy české renesance, Praha 19771.
5 Viz P. Horská- M. Kučera - E. Maur- M. Stloukal, Dětství, rodina a stáří v dějinách
Evropy, Praha 1990, s. 242.
6 B. Castiglione, c. d., s. 234.
7 Viz L. M . Batkin, ltaljanskij gumanističeskij dialog XV. veka, in: !z kultury srednich
vekov i Vozrožděnija, Moskva 1976, s. 207.
H Praha 1585.
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stejně jako ostatní, věnuje daleko více místa výkladu o jejích - třeb a
jen potencionálních- nectnostech, než o jejích vlastnostech kladných.
Žena je ostatně podle Božího rozhodnutí muži poddána a mezi oběma
pohlavími existuje zásadní rozdílYNehledejme v tom nějakou hlubokou humanistickou koncepci; daleko spíše se tu setkáváme v našem
kontextu s parahistorickým faktem mužské priority, vyplývající z evropského modelu rodiny. 10 Ale o to je pro nás právě důležitější.
Nemálo místa věnuje ženě ve svém českém zpracování Lauterbeckova Regetenbuchu, vyšlém v Praze r. 1584 pod názvem Politia
historka, i Daniel Adam z Veleslavína. 11 Politia je jakousi příručkou
obecní správy, návodem, jak obec (ať již město nebo stát) spravovat.
Využívá k tomu vedle obecných návodů i řady konkrétních příkladů
vzatých z lidské historie a poskytuje nám tak ucelený pohled na Veleslavínův názor na postavení a úlohu ženy ve společnosti . Říkám
Veleslavínův, protože jeho zpracování Regentenbuchu je velmi samostatné a řadu příkladů, jež uvádí, v německém originálu nenajdeme.12
Výklad o obecní správě začíná v knize přirozeně tam, kde je veškerá moc ve společnosti spravované monarchicky soustředěna- u královského majestátu. Lauterbeck ilustruje úlohu krále příkladem, korunovací dánského krále Kristiána III.13 Po příchodu královského páru
jsou král i královna ordinátorem slavnostně osloveni, přičem ž je královně řečeno, že nařízením Božím jsou "muž a žena jedno tě lo a protož také jedna poctivost a jméno nerozdílně mají, ačkoliv ouřadové
nemají a nemohou ve všem jednostejníbýti".14 Následný popis průb ě
hu korunovace však pražský humanista doplňuje obsáhlým výkladem
symboliky jednotlivých konmovačních úkonů, který v pťtvodní verzi
knihy chybí. Pro náš předmět pozornosti je důležité vysvětlení toho,
proč je král opásán mečem : Meč symbolizuje nejen" pokuty na hrdle",

Viz J. Jnmíček, Ženy české renesance, Praha 1977, s. 10-11 .
K tomu naposled y souhrnně v češtině Dětství, rodina ...
11 G. Lnuterbeck, Regentenbuch. Aus vielen trefflichen alten und newen His torien mit
sondern zhis zusammen gezogen, Leipzig 1556.
12 O samostatnosti českého zpracování knihy svědčí již její rozsah. Vydání Regentenbuchu z r. 1556 má 171listů, zatímco Veleslavínova úprava při stejném form á tu a zhruba stejné velikosti písma zaplňuje 732 stran.
13 Lauterbeck ji chybně datuje k r. 1537, správně má být 1534. Právě ta to pasáž patří
k těm, které Veleslavín rozved l nejvíce a pasus o tom, proč královna opásána m ečem ne ní, se v Rege ntenbuchu nevys kytuje ani v ná znaku. Vi z Rege ntenbuch ,
fo!. XIX.
14 Politia, s. 61.
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k nimž je panovník oprávněn, ale obecně jeho celkové právo trestat
"podle spravedlnosti a práva". Dostává tak meč pro ochranu spravedlivých a trestání zlých.15 Královně meč předán není, dostane se jí
však vysvětlení proč: "Nebo rozšafné a rozumné paní mnohé věci přá
telsky předjíti mohou a skrze své prosby, přímluvy, napomínání, pláč
a jiné prostředky tak mnoho spůsobiti a dovésti, že časem i meč pánům svým z rukou jich vezmou." 16 Tato slova nebyla jistě míněna jako
ironizující poukaz na typické ženské "nátlakové prostředky", nýbrž je
odkazem na roli ženy jako moudré rádkyně, účinně tím napomáhající
vládě svého muže. Veleslavín se ostatně v dalších kapitolách Politie
k této úloze ženy ještě dvakrát vrací. 17
Rozdílnost prostředků, které král a královna používají k prosazení
své vůle není dána jenom rozdílností jejich přirozenosti a jejich sociální funkcí. Má i své historické kořeny. Jak lze odvodit z celkového kontextu, je dúsledkem onoho stadia vývoje společnosti, v níž společnost
spravovali soudci a ženám výkon jakéhokoliv veřejného úřadu nepří
slušel. 1H Tím ale není řečeno, že- donuceny okolnostmi - nevzaly ženy
někdy věc spravedlnosti do vlastních rukou. V tom případě ji ovšem
pouze vykonávaly, aniž by ale byly jejími nositelkami. 19 Najdeme však
v historii příklady toho, že v krajní nouzi dokázala žena zastoupit muže
i v boji. Veleslavín uvádí příklad královny Tomisy, která dokázala
s malým vojskem díky své moudrosti zvítězit nad dvousettisícovou
armádou perského krále Kýra. 20
Žena však mohla být i vládkyní špatnou. To tehdy, když u ní pře
vládla mocichtivost a panovačnost. Také tady nachází Veleslavín historické příklady, královnu Semiramis a Anežku, manželku Rudolfa
Švábského a dceru českého krále Přemysla Otakara II. Takové ženy,
s. 65-66.
s. 69.
17
s. 226 a 251.
lH
s. 661. Tento názor protiřečí obrazu nejstarších českých dějin, jak jej vytvářela česká humanistická historiografie, a v nichž nemalá úloha připadala právě ženě
v postavě kněžny Libuše.
19 Tamtéž, s. 663. Ženy podle Veleslavína vykonaly v dějinách řadu dobrých skutkt"1,
a jsou proto dějinotvorným faktorem . Viz s. 61-62. Poměrně hodně pozornosti věnuje
Veleslavín ženám i ve svém Kalendáři historickém (Praha 1590). Podle jeho rejstříku je
ženám jako aktivně jednajícím subjektt"un událostí připsáno celkem 264 zpráv z celkového počtu 4480. K tomu viz N. Štěpinovrí- D. Vaigendovrí, První české historické kalendáře, in: AUC- Philosophica et historica 5, Studia hist. XXVI. Praha 1986.
211 Tamtéž, s. 393. Srv. Regentenbuch, fo!. 96'.
15
16
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jako špatní vládcové, neujdou prý ovšem soudu historické spravedlnosti, což opět mají doložit četné příklady. 21
Tady se nám otevírá prúhled do sféry druhého, opačného pojetí
ženy. Veleslavín jej reflektuje dosti ostře: "Obzvláště pak což se ženského pohlaví a pyšných nádherných paní dotýče, tuť není a býti nechce žádné marnosti ani konce nákladúm." Neboť "foemina animal
est natura superbum, zvířátko nádherné a pyšné". 22 Nemúže proto
překvapovat, že stejně jako jeho přítel a spolupracovník Kocín věnuje
podstatně více pozornosti negativním stránkám ženské psychiky
a povahy. Stejně jako on odsuzuje vzletnými (a stokrát opakovanými)
slovy ženskou marnivost, zvláště zálibu v nadbytečně nádherném odě
vu a špercích. Tak mu tato ženská nectnost leží na srdci, že jí věnuje
několikastránkovou moralitu, ústící ovšem nakonec v rezignovaný
povzdech, že veškeré napomínání je zhola zbytečné, protože ženská
marnivost je nevykořenitelná. 23
Veleslavín nachází u žen ještě jednu neřest- holdování alkoholu.
Ženy mu podle něho velmi snadno podléhají, a to s sebou přináší řadu
dalších problémll. Aby se jim vyhnuli, zakazovali staří Římané ženám
pít víno vúbec a překročení tohoto zákazu trestali i smrtí. Zaznamenává, že právě pro tajné upíjení vína z domácích zásob ženami se u Ří
manú ujal zvyk při návratu domú manželky líbat, neboť jejich dech
byl neomylným indikátorem dodržování zákazu. Ten měl hned dvojí
dúvod: jednak estetický (Veleslavínovi je pohled na opilého muže nehezký, na opilou ženu pak nesnesitelný), ale hlavně etický, neboť "obyčejně od opilství nejbližší stupeň bývá k neřádné žádosti a chlípnosti",
kterým pak podléhají i muži. 24 Proto u starověkých národii nebrali
vojáci ženy s sebou do pole, neboť ty pak oslabovaly jejich disciplínu
a tak i jejich bojeschopnost. V Kartágu proto platil v dobách válečného
stavu naprostý zákaz pití vína, pro ženy i pro muže. 25 Alkoholismus
prostě škodí veškeré státní správě, protože lidé se pak špatně ovládají
a špatné válčí.
Co jsme dosud z Politie vybrali postačuje k tomu, aby bylo sdostatek zřejmé, že Veleslavínovi je to muž, komu přísluší rozhodující role
v partnerském vztahu muže a ženy, jehož nejpřirozenější a společen21
22
2J
24
25

Poli ti a, s. 422.
Tamtéž, s. 557.
Tamtéž, s. 561-564.
Tamtéž, s. 585.
Tamtéž, s. 585.
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sky zároveň nejdokonalejší formou je manželství. A to je zase předpo
kladem řádné rodiny. Svobodný muž ztrácí notnou část své dl'tstojnosti a cti 2", a proto nebýval ve starověkých společnostech ani povoláván k vykonávání veřejných úřadů, neboť neměl potřebné zkušenosti,
které by byl býval mohl nabýt řízením vlastního domu: ". .. žádné domácí hospodářství bez řádné manželky slouti ani státi, anobrž krom
manželství žádný manželem, mnohem pak méně otcem jmenován býti
nemuože. Kdo nemá manželku, ten nemá ani domu a svobodný muž
je ve svém vlastním domě jen jakoby host. .. ", uzavírá Veleslavín. 27
A vede tím zároveň i přímou paralelu mezi rodinou a obcí, městem
i státem.
Z posledních citací textu Politie by se snad mohlo zdát, že žena je
aktivním činitelem pouze ve sféře privátního života. Že je jejím úkolem být- jak ji k tomu zdánlivě před určují její fyzické i psychické dispozice- "strážkyní domácího krbu". Tak tomu ale není. Ve Veleslavínových očích je žena ústrojným činitelem veřejného dění, veřejné
správy. Je ovšem činitelem méně viditelným, je mu privátním pólem
sociálního života, který je ale s veřejnou sférou, v níž dominuje muž,
spojen shodnými pravidly života a stejnými etickými zásadami. Aneb,
jak Veleslavín úderně zčeštil Vergiliúv verš "non licuit thalami expertem
fine crimine vitam degere, more ferae":
"Není dobré ani poctivé
nemíti manželky uctivé.
Neb ten život hovadský jest
a nesluší na lidskou čest. " 28

21\
27
2K
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Tamtéž, s. 133-134.
Tamtéž, s. 134. Tento pasus je doslovně převzat z Regentenbuchu, fo!. XXVII.
Tamtéž, s. 134.

}IŘINA ŠEDINOVÁ

ŽIDOVSKÉ ŽENY V PRAZE
V 16.-18. STOLETÍ

Postavení ženy v židovské společnosti bylo vždy založeno na úctě
k jejímu postavení manželky a matky, na úctě, která je zakotvena již ve
starozákonních náboženských a právních předpisech. Od biblické doby
tak muži a ženy podléhali stejným zákonům, náboženským předpi
sům i trestům. V rodinném životě byla úcta k otci a matce na stejné
úrovni a pramatky Sára, Rebeka, Lea a Ráchel byly uctívány stejně
jako praotcové Abraham, Izák a Jakob. Muži byli nicméně vždy pokládáni za aktivní prvek společnosti, za prvek řídící, ochraňující, zatímco kvality žen se vnímaly a soustřeďovaly v domácím životě . Podle židovské tradice ženy uplatňují svůj vliv silou své osobnosti
a charakteru a jejich hlavní povinností je udržování domova. Už od
talmudických dob platí, že muž "má milovat svou ženu jako sama
sebe a ctít ji víc než sebe", nikdy jí nemá způsobit bolest ani žal. Autority židovského rodinného a manželského práva proto odsuzují mj.
bití a jiné tělesné tresty. 1 Hmotné zabezpečení je ženě dáno přesným
zněním svatební smlouvy. Žena je "korunou svého manžela" a "jeho
domovem"- to jsou dodnes běžné fráze pro chválu ženy. Podle židovské tradice je žena nadána nejvyšším stupněm citovosti, soucitu
ctnosti a zbožnosti. Je první, kdo se v rodině podílí na výchově a vyučování dětí (tj. v tom, že dětem vštěpuje základní náboženské a etické
normy) a svému muži je rádkyní a pomocnicí.
Péče o rodinu a domácnost znamenala tedy vždy hlavní činnost
a hlavní povinnost židovské ženy a klasické texty svědčí o tom, jak
1

Shrnutí viz ve stati A. Grossmann , The Status of Jewish Women in Cermany
(10th-12th Centuries), in: Zur Geschichte der jiidischer Frau in Deutschland (hrsg.
J. Carlebach), Berlín 1993, s. 26 ad.
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byla oceňována. Verše z knihy Přísloví, které obsahují chválu dobré
manželky a hospodyně, se staly trvalým fondem výrazů pro ocenění
ženských ctnostU Setkáváme se s nimi až do současnosti v modlitebních textech i v běžném slovníku moderní hebrejštiny, kam přešly jako
idiomy (např. klasický výraz ešet chajil - žena statečná, rozumí se po
všech stránkách dokonalá). Tyto a další vžité výrazy tvoří mj. stabilní
součást epigrafického materiálu, který představuje stále používaný
a přece ne ještě úplně doceněný pramen ke studiu židovských dějin
a kultury v diaspoře . Mám na mysli především donační a náhrobní
nápisy. I když jejich znění z velké části sestává ze stereotypních frází
a po kolik staletí si zachovává tentýž charakter, nápisy poskytují řadu
závažných nebo aspoň doplňujících informací. Při jejich kritickém zpracování je ovšem nutné korigovat obvyklou nadnesenost, která je pro
eulogie typická, a některé obraty přímo eliminovat.
K běžným domácím pracím, ke kterým byly židovské dívky vychovávány od raného věku- včetně znalosti náboženských a rituálních předpisú nutných pro provoz domácnosti- přibýval často i podíl
ženy na získávání obživy pro rodinu. Kromě běžných zaměstnání, která
uvádí např. soupis pražských Židů z poloviny 16. století 3, připomí
nám účast žen v umělecko-řemeslné výrobě: nejstarším příkladem
z Prahy, který je hmotně doložen, je opona, kterou r. 1592 věnovali
Staronové synagoze její výrobci Šelomo a Golda Perlstickerovi. 4 Jindy
se ženy stávaly jedinými živitelkami rodiny, např. v případě mužovy
nemoci nebo úmrtí nebo i tehdy, když se muž věnoval výhradně studiu a starost o živobytí přenechal úplně rodině své ženy či ženě samotné.5 Z dochovaných pramenů známe řadu případů takové činnos
ti žen, např. vdov, které pokračovaly v manželových obchodech včetně
pújčování peněz na zástavy. Za mnohé jiné jmenujme Evu Munkovou,
dceru Mešullama (Žalmana Munky) Horowitze-Hořovského, které
Rudolf II. r. 1577 potvrdil výsady udělené "rodu Munkovskému"
Prov. 31, 10 ad .
M. Toch, Die judische Frau im Erwerbsleben des Spatmittelalters, in: Zur Geschichte
der judischer Frau in Deutschland, s. 38. - J. Heřman , Die wirtschaftliche Betatigung
und die Berufe der Prager Juden vor ihrer Ausweisung im Jahre 1541 , in: Judaica Bohemiae 4, 1968, č. 1, s.20--63.
4 Ve sbírkách Státního židovského muzea v Praze, inv. č. 27365.
5 M . Toch , c. d ., s. 44. Významným pramenem pro obchodní činnost židovských žen,
provozovanou i mimo Prahu, je edice Judische Privatbriefe aus dem Jahre 1619 (hrsg.
A. Landau- B. Wachstein), Wien 1911.
2
3
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r. 1525 a potvrzené pak Ferdinandem I. v letech 1534 a 1545.6 Jinou
podnikavou ženou s řadou klientů mezi šlechtou i měšťany byla v 17.
století "Johanka Mayzlova, dvorská židovka" 7, manželka jednoho z pří
buzných Mord echa je May zla, a velmi energická- i v soukromém životě- byla prý paní Frumet, druhá manželka primase pražského židovského města Mordechaje Mayzla. Vyprávěcí prameny zase rep;odukují
pololegendární příběh Perly, dcery Semuela zvaného "reich Smelke",
z doby, kdy byla nevěstou Jehudy Liwy ben Becalela- pražského Rabbi
Lowa.
Vypráví se v něm toto: Tehdy dvaatřicetiletý Jehuda Liwa ben Becalel odjel na náklady budoucího tchána do Poznaně rozšířit svá studia. V domě jeho nepřítomnosti však dosud zámožný Šemuel ("reich
Šmelke") utrpěl řadu neúspěchů v obchodě, upadl do dluhl't a brzy
jeho rodina docela zchudla. Oba staré rodiče živila jediná dcera, Perla,
prodejem chleba a pečiva. Jednou "za krutých válečných dní" přijel
k jejímu krámku tryskem neznámý rejtar, nabodl na píku jeden bochníček a chtěl ujet. Dívka se mu vrhla do cesty a prosila úpěnlivě o zaplacení, protože i malý peníz za ten bochníček může zachránit její rodiče před hladem. Rejtar jí místo peněz dal do zástavy štltček plátna
s tím, že když do dne a hodiny nepřinese dluh, Perla múže plátno
použít. Rejtar se už nevrátil, a tak Perla plátno rozbalila a našla v něm
mnoho zlatých peněz. Její otec mohl zaplatit dluhy, získal zpátky zboží i důvěru zákazníků, a když se Perlín ženich vrátil zpět do Prahy,
mohl se oženit s opět zámožnou nevěstou. Motiv tohoto příběhu zázračné zbohatnutí - se podobá jiné pražské židovské pověsti
o zbohatnutí Mord echa je Mayzla. (Z jazykového hlediska je zajímavé,
že nejstarší zaznamenaná hebrejská verze používá pro výraz "štůček"
české slovo postav.)
Citované vyprávění poprvé zaznamenal na počátku 18. století Moše
Meir Perls, autor genealogie Lowova rodu (Megillat juchasin Mehral
mi-Prag)M a člen významné pražské rodiny, která po mateřské linii náležela k potomkům Rabbi Lowa a své jméno odvozovala právě od
jména paní Perly. Perla se tak zároveú stala postavou beletrizujícího

G. Bondy- F. Dworský, Zur Geschichte der Juden in Bohmen, Mahren und Schlesien
von 906 bis 1620, II, Prag 1906, s. 566.
7 Tamtéž, s. 829, 834, 854 aj.
H S. H . Lieben, Megillat juchasin Mehral mi-Prag, in: Jahrbuch der Ji.idisch-Literarischen Gesellschaft 20, s. 321-322, edice hebrejského textu na s. 21-22.
li
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literárního díla, které Moše Meir Perls vzdal poctu jako pramatce své
rodiny. Perl bat Šemuel zemřela 5. května 1610, tedy za 8 měsícťt po
svém manželovi (Rabbi Lbw zemřel 9. září 1609), a je pohřbena na
Starém židovském hřbitově v Praze po jeho boku a pod jedním náhrobním kamenem. Nápis jí věnovaný má typické rysy klasických
hebrejských epitaflt včetně tradičních formulací převzatých z biblické
knihy PříslovíY Byla "žena statečná", "koruna svého muže", "světlo
hořící od soboty do soboty" atd. V další části dlouhého nápisu se pak
vypočítává její zbožnost, dobročinnost a oddanost. Dťtležité je, žeopět shodně s charakteristikou, kterou jí obdařuje tradice - je v náhrobním nápisu zachycena její činnost mimo rodinu, totiž činnost charitativní. To byl další a velmi závažný moment v životě židovských
obcí a v pťtsobení žen, zejména těch, které měly významnější společenské postavení (ženy a dcery rabínťt, představených obce a synagog, majetných obchodníkťt a řemeslníkťt apod.). Doklady o jejich čin
nosti v charitativních spolcích nebo o jejich osobní péči o chudé, sirotky,
studenty talmudické školy atd. mťtžeme najít- kromě náhrobních epitaflt- v synagogálních knihách hazkarot (vzpomínkové modlitby za
zesnulé) a v menší míře i v donačních nápisech kultovních předmětťt.
V některých případech se tato činnost židovských žen objevuje také
v dobové literatuře. Např. pražský židovský renesanční historik David Gans píše o obou manželkách Mordechaje Mayzla:
První, která již zemřela, paní Chava blahé paměti, byla žena vzdělaná
a bojící se Míchu. Zanechala za sebou dobré jméno, pokud se týče jejích vlastností, skromnosti, moudrosti, milosrdenství a štědrosti. Také jeho druhá žena,
žena statečná, ozdoba svého muže, vzácná paní Frumet- nechť žije- je bohabojná a musí být oslavena její ruka, která je vždy otevřená, aby nasytila hladovějící. Srdce jejz1w muže vždy na ni spoléhá, ona pomáhá a podporuje jeho
ruce a jeho úsilí o vše dobré. Nechť jim Bůh odplatí jejich skutky n jejich
zásluhy nechť zz'istanou při nás a s námi navždy. 10
Obdobně je charakterizována zbožnost, skromnost, štědrost a dobročinnost Hendl Baševiové (žena dvorního Žida Jakoba Baševiho
z Treuenburku, zemřela r. 1628) nebo Šifry Oppenheimové (dcera zemNápis vydal K. Lieben, Gal ed, Prag 1856, č. 8, s. 3-4.
D. Gnns, Cemach David, Praha 1592,!. díl, fo!. 64b. O paní Frumet hovoří stejně i její
náhrobní nápis na Starém židovském hřbitově (publikován např. ve stati S. H. Licbcnn,
Frumet Meisel, die ebenbi.irtige Gattin Mordechai Meisels, in: Monatsschrift fur Geschichte der Wissenschaft des Judentums 75, 1931, s. 377-378).
9

10
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ského rabína Wolfa Spiry, manželka vrchního rabína Davida Oppenheima, zemřela r. 1736)11 , a mnoha dalších.
Charitativní činnost patří k hlavní oblasti, kdy jsme informováni
o veřejném či společenském působení židovských žen, především těch
význačnějších, které měly zároveň zázemí v majetku a postavení manžela. Jinou otázkou je vzdělání a možnost vyniknout na intelektuální
úrovni. Zde je příkladů daleko méně. Musíme mít totiž na paměti, že
až do období emancipace Židů bylo ženské vzdělávání omezeno na
minimum, dívky neměly přístup do škol (rozumí se do tradičních náboženských škol) a jejich domácí výchova měla především praktické
zaměření. 12

Ze 613 micvot, tj. 248 náboženských příkazů a 365 zákazú, jsou ženy
povinny zachovávat pouze zákazy. Vždycky tak byly vyií.aty i z každodenní povinnosti mužů studovat tóru, to znamená, že se na ně
v obecné míře nevztahovala ani znalost hebrejštiny - svatého jazyka.
Poněvadž ale musely plnit veškeré úkoly hospodyně a matky rodiny
v souladu s náboženskou tradicí, byla pro ně nutná znalost aspoií. základních textů judaismu. Proto k běžné výchově dívek v rámci praktických činností patřila i výuka čtení a psaní, která samozřejmě probíhala v rodině a nezahrnovala výuku hebrejštiny. Dívky se učily číst
a psát v hovorovém jazyce (tzv. židovském žargonu), kterým byla v aškenázské oblasti jidiš- v českých zemích přesněji Juden-deutsch. Odtud pak vznikla i potřeba literatury psané v tomto jazyce a určené pro
četbu a vzdělávání žen. Na prvním místě v ní samozřejmě stály biblické texty, v jidiš verzi zpracované pod názvem Ceena u-reena.
Ceena u-reena je souhrn textů, vytvořený v 16. století Jakobem ben
Jicchakem z Janova jako základní pramen znalosti náboženství pro
osoby neznalé hebrejštiny. 13 Nešlo tedy púvodně o "bibli pro ženy",
jak se tato kniha běžně charakterizuje, je ovšem pravda, že ji používaly především ženy, u nichž nebylo zvykem pěstovat znalost svatého
jazyka. Předpoklad, že jde speciálně o text určený ženám, podporoval
vždy i sám titul knihy, v překladu Pojďte a pohleďte, který je- podle
11 Náhrobní nápis Hendl Baševiové publikoval K. Licbcn, Gal ed, č. 28, s. 11-12. Text na
náhrobku Šifry Oppenheimové se ve zkrácené formě nachází v soupisu S. Hockn , Die
Familien Prags nach den Epitaphien des Alten jtidischen Friedhofs in Prag, Pressburg
1892, s. 22.
12 Viz úvodní část studieM. Elinvn, Die Madchenerziehung im Zeitalter der Aufklarung
und der Emanzipation, in: Zur Geschichte der jtidischen Frau in Deutschland, s. 97-99.
13 Základní informace podává Encyclopaedia Judaica, vol. 16, Jerusalem 1974, co!. 967.
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zvyklostí židovské tradiční literatury - převzat z bible (Píseň písní
3,11: "pojďte a pohleďte, dcery jeruzalémské"). Soubor Ceena u-reena
obsahuje všechny základní texty používané v synagogální bohoslužbě, tj. tóru, haftarot (pasáže z proroků, které se čtou přídavkem k týdenním odstavcům tóry o sobotách a svátcích) a pět svátečních svitků
(Žalmy, Kazatel, Píseň písní, Rut, Žalozpěvy)- vše v překladu do jidiš
(Juden-deutsch). Od svého vzniku tato kniha vyšla ve více než dvou
stech vydáních v židovských knihtiskárnách na různých místech diaspory a až do současnosti ji židovské ženy používají k domácí četbě
biblických textů a příběhů. Navíc je to kniha atraktivní i esteticky, poněvadž vzhledem k tomu, že není psána v hebrejštině, ale v hovorovém jazyce, smí být její text doprovázen ilustracemi- dřevoryty, které
si až do nejnovějších edic zachovávají klasický ráz dřevorytů 17.-18.
století. I tento moment činí z Ceena u-reena jedno z nejpopulárnějších
děl Juden-deutsch literatury, přičemž její hlavní význam tkvěl samozřejmě vždy v poučení "osob neznalých hebrejštiny" o základech židovského náboženství a o hlavních životních a etických normách judaismu.
Mimo textů zahrnutých do Ceena u-reena brzy začaly vycházet pře
klady do jidiš (Juden-deutsch) z dalších částí biblického kánonu, které
jsou frekventovanou součástí bohoslužby. Byly to především Žalmy
jako jeden ze základních bodů liturgie, pak kniha Přísloví a kniha Ester. Není bez zajímavosti, že Žalmy a Přísloví byly přeloženy již r. 1532
Eliezerem ben Jisraelem z Prahy, a to pro mecenášku paní Peslin bat
Jakob.14 Ze 16. století pochází také překlad knihy Ester, který je ovšem
spíš parafrází s řadou výkladových prvků a nese aspoň ve vydání rovněž pečeť české diaspory: knížku vydal tiskař Jicchak benAharon Prossnitz (tj. z Prostějova) . 15 Po těchto začátcích pak byly vydávány další
verze biblické literatury pro ženy, a to parafráze i přímé překlady
s komentáři z pera různých autorů z různých míst v Evropě. První
modlitební kniha- sidur- v jidiš se objevila r. 1544 (autor Josef ben
Jakar z lchsenhausenu) a byla následována řadou obdobných vydání,
která většinou vycházela z lokální liturgické tradice. Navíc od 17. století vznikaly i jednotlivé liturgické skladby místních autorů a někdy
14 A. Posner, Litera ture for Jewish Women in Medieval and Later Times, in: The Jewish
Woman (The Jewish Library, Third Series, ed. Rabbi Leo Jung, New York 1934),
s. 216-217.
15 Tamtéž, s. 217.
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i autorek. Z Prahy jsou známé dva příklady, a to ze 16. století píseň
Rivky Tiktinerové ke svátku Simcltat tara (Radost z tóry) a sborník modliteb složených na konci 17. století Bellou Horowitzovou. Modlitby
v Juden-deutsch či jidiš nesou obvykle název Techinot a je dochovaná
řada jejich vydání i rukopisných zápisů. 16 Všechny uvedené texty jsou
uspořádány přehledně a se zřetelem ke skutečnosti, že jsou určeny
pro uživatele a uživatelky prúměrného nebo i nízkého vzdělání. 17
Biblická literatura s komentáři, modlitební knihy a sborníky etických výkladů (tzv. Maasebiiclter) prohlubovaly základ tradiční výchovy žen, který pak přenášely na své děti, opět hlavně dívky, které na
rozdíl od chlapců neabsolvovaly výuku v základní ani vyšší náboženské škole. V jidiš (Juden-deutsclt) vznikala ovšem i světská literatura,
jak próza, tak poezie. Byly to jednak překlady a převyprávění obecněji
známých látek, jednak vlastní tvorba židovská. 18 Od 17. století se prozaická díla tohoto žánru často blížila typu knížek lidového čtení, zatímco poezie motivovaná světským obsahem často připomíná kramář
ské písně. Z pražského prostředí se dochovalo prozaické Krásné vyprávění
z doby, kdy Zidé v Praze ještě nežili od Belly Horowitzové.
Obě jmenované pražské autorky patří - jako ženy- k výjimečným
zjevům v intelektuálním životě pražského židovského města.
Rivka Tiktinerová, dcera Meira Tiktina, zemřela 13. dubna 1605.
Tato žena, současnice Rabbi Lowa a jeho ženy Perly, vstoupila do dě
jin židovské literatury svou praktickou etickou a lékařskou příručkou
pro židovské ženy. Hlavním pramenem o Rivce je opět nápis na jejím
náhrobku na Starém židovském městě v Praze 1 ~, a pak odkazy v mladší
literatuře, která Rivčinu knihu cituje. 20 Sám spis, nazývaný Meneket
Rivka (Chůva Rebeky) se naneštěstí nezachoval ani v jediném exempláři,

16 Mj. viz sbírku rukopisů v knihovně SŽM, z níž byly modlitební knihy pro ženy
publikovány ve stati V Sndek - J. Šcdirwvá, De Ia collection des manuscrits du Musée
juif ďEtat de Prague (manuscripts en "Juden-deutsch"), in: Judaica Bohemiae 9, 1975,
č. 2, s. 105-112.
17 Podrobnému rozboru modlitebních knih pro ženy, včetně edic vydaných během 17.
a 18. století v Praze, se věnuje D. Kay, An Alternative Prayer Canon for Women: The
Yiddish Seyder tkhines, in: Zur Geschichte der judischen Frau in Deutschland,
s. 49-93.
lH Přehled podává M. Waxman, A History of Jewish Literature JI, New York 1943, s.
613--665. Viz též Encyclopaedia Judaica, vol. 16, Jerusalem 1974, co!. 798-833.
lY O. Mu ne/es- M . Vilímková, Starý židovský hřbitov v Praze, Praha 1955, s. 246.
211 Tamtéž, s. 247.
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dvakrát vydán (Praha 1609, Krakov 1618). Známe tedy jen
citovaných v mladší literatuře, ze kterých vyplývá, že
kniha obsahovala praktické rady, týkající se porodu a ošetřování nemluvňat, a další hygienické předpisy z oblasti péče o rodičku a dítě.
Tyto pokyny byly zakomponovány do rámce tradičních náboženských
výkladů, ale zároveň se autorka odvolávala na lékařské autority své
doby. Mimo knihu Meneket Rivka je známá ještě báseň, kterou Rivka
Tiktinerová složila ke svátku Simchat tora. 21 Rivka Tiktinerová byla
bezesporu výjimkou mezi svými současnicemi, pokud jde o vzdělání
i schopnosti sdělit své vědomosti, i když v jejím případě jde o literaturu
typu odborného nebo ještě spíš osvětového. Zdravotnickou a etickou
osvětu nepochybně šířila ještě před sepsáním své příručky, jak svědčí
i jedna z formulací v jejím náhrobním nápisu: "ve dne v noci v celém
věrném městě ženám kázala". Vydání své knihy se Rivka nedožila, ale
vydavatel Geršom ben Becalel Katz (člen pražské tiskařské dynastie
Gersonid1'1) její schopnosti ocenil veršovaným úvodem, který jasně ilustruje běžné dobové názory na vzdělání žen v židovské pospolitosti: 22
Poslyšte, milé, skvostné, pobožné ženy: máte tuto jidiš knihu dob1~e p7~ečís
ti a prohlédnouti ( . . .) protože jste znaly ženu ctihodnou, rabínku, kazatelku,
paní Rivku blahé paměti, dceru gaona Meira Tiktinera blahé paměti, která
knihu vymyslela a udělala a ve dne v noci byly její myšlenky obrríceny
k bohabojnosti a nemyslela vúbec na nějakou nádheru, neboť kdo takový div
slyšel nebo viděl, že by se ve věčných letech stalo, aby žena ze své hlavy něco
sepsala a četla biblické verše a výklady v hojnosti. Proto jsem to dal tisknouti,
aby každá žena, která v tom bude čísti, knihu chytla a koupila, a jmenuje se ta
kniha Meneket Rivka jí na památku a všem ženám ke cti, že také žena múže
sestaviti řeči k napomenutí a dobré výklady, stejně tak dobré, jako někteří
muži .. .
Vedle Rivky Tiktinerové se řadí jako autorka textů v Juden -deutsch
Bella Horowitzová. Spolu s další obyvatelkou pražského židovského
města, Rachel Raudnitzovou, napsala již uvedené Krrísné vyprrívění (Ein
schiJ"n maase es ist geschehn ehe noch Jehudim haben zu Prag nicht gewolmt),
které vyšlo v Praze na počátku 18. století. O obou autorkách této prózy
není v podstatě známo víc, než co uvádějí bibliografie, ve kterých je
jmenovaný tisk zařazen. 23 Jméno Rachel Raudnitzové přitom známe
několik úryvků

21 Tamtéž. Dále M. Steinsc/meider, Catalogus librorum hebraeorum in Bibliotheca
Bodleiana, Berlín 1931, I, č. 3637 a 3696.
22
Citováno z pře kladu O. Munelese, in: O. Muneles- M. Vilímková, c. d., s. 247-248.

98

J. Šedinová, Židovské ženy v Praze
jen díky uvedenému spisku, žánrově náležejícímu ke knížkám lidového čtení. Podle svého náhrobního nápisu z r. 167324 byla manželkou
Leba Porita-Porgese, jehož rodina patřila ke střední vrstvě pražské židovské inteligence. Zivotní data Belly Horowitzové neznáme, víme
jen, že se dožila vydání svých textů v r. 1705 a že kromě Krásného vyprávění vydala sbírku modliteb k Vysokým svátkl1m. Tyto texty, které se recitovaly od začátku měsíce Elul do Jom kipur, byly rovněž složeny pro ženy, a proto v Juden-deutsch. Bella měla k literární tvorbě
zřejmě nadání i určité teoretické zázemí, protože její manžel Josef Chazan25 byl- jak přízvisko napovídá- kantorem, čili synagogálním před
čitatelem a zpěvákem. Múžeme jen litovat, že obě uvedená dílka se
dochovala pouze v ojedinělých exemplářích ze sbírky Davida Oppenheima v oxfordské Bodleian Library. 26
Konečně jako poslední příklad a naprostou výjimku mezi židovskými ženami v Praze (a nejen v Praze), co se týče vzdělání, uveďme
Chavu Bacharachovou. 27 Cha v a byla vnučkou Jehudy Liwy ben Becalela - pražského Maharala čili Rabbi Lowa, a dcerou Lowovy dcery
Vogele, provdané za kazatele a rabína Jicchaka ben Šimšona Katze.
Podle svědectví svého syna Šimšona a vnuka Jaira Chajima, obou významných učenctl 17. a 18. století28, měla Chava neobyčejné vědomos
ti. Získala je nejprve od matky, která prý byla oblíbenou dcerou Rabbi
Lowa a studovala u něj spolu s bratrem Becalelem29 , pak se učila u otce
a samotného Rabbi Lowa. Znala hebrejštinu a aramejštinu a klasickou
literaturu (tóru, talmud, midráše, liturgickou poezii a komentáře) prý
ovládala jako učený muž. Nikdy ovšem své znalosti neprojevovala
veřejně, jen - jak píší její syn a vnuk - hovořila o rúzných náboženských a nábožensko-právních otázkách se svým mužem a učila své
děti, především syna Simšona. Brzy ovdověla, věnovala se pak synovi,

23 M. Steinsclmeider, c. d., II, č. 4534 a 6790.- O. Muneles, Bibliografie židovské Prahy,
Praha 1951, č. 206.
24 S. Hock, c. d., s. 264.
25 Tamtéž, s. 91 . Podle údajů v Encyclopaedia Judaica, Ber!in 1931, Bd. 8, co!. 288, Josef
Chazan zemřel r. 1713.
26 M. Steinsc/meider, c. d ., II, č. 3193.
27 Na základě údajů ve spisech Šimšona Bacharacha (Šemen ha-maor) a Jaira Chaima
Bacharacha (Chavot Jair) shrnul její životní příběh D. Kaufmnnn , R. Jair Cha jim Bacharach (1638-1702) und seine Ahnen, Trier 1894, s. 3-4 a 23-28.
2X D. Knufmnnn, c. d.
29 Becalel ben Jehuda, pozdější rabín v Kolíně, kde zemřel r. 1599.
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dcerám a jejich rodinám a učila vnoučata. Za třicetileté války s nimi
prožila několikeré nucené stěhování, až všichni zústali v Praze, kde
Simšon Bacharach nastoupil ve 40. letech úřad rabína. R. 1650, když
byl jmenován rabínem ve Wormsu, šla Chava s jeho rodinou i tam, ale
za rok se rozhodla podniknout pouť do Svaté země, na kterou se chystala už léta, ale válečné události jí v tom bránily. Pokročilý věk a nemoc
jí však nedovolily dojít k cíli- zemřela a byla pochována v Sofii. Chava Bacharachová nezanechala žádný literární odkaz. Ve spisech obou
wormských rabínů- Šimšona Bacharacha a jeho syna Jaira Chajimazůstalo však svědectví o její učenosti a moudrosti, prohloubené mnoha životními zkušenostmi. Oba o ní píší s velkou úctou, prokazovanou nejen matce a babičce, ale také velmi vzdělané ženě. Za to, že
Chava vúbec získala vzdělání tak rozsáhlé a pro ženu skutečně neobvyklé, v podstatě srovnatelné s vědomostmi rabína, mohla patrně dě
kovat jak skutečnosti, že se od dětství pohybovala ve vysoce intelektuálním prostředí rodiny pražského Maharala, tak okolnosti, že tato
rodina a později i její manžel byli s jejími intelektuálními sklony srozuměni a nebránili jí rozvíjet je.
Jak už řečeno, uvedené příklady ilustrují některé v podstatě výjimečné možnosti vzdělání židovských žen a zpúsobu jeho uplatnění
v pražském ghettu 16. až počátku 18. století. Zároveň se ale zařazují
pokud jde o skupinu "intelektuálně činných" žen- k nhným typtlm
literární produkce, která se v té době rozvíjela na našem území: Od
praktické příručky Rivky Tiktinerové, která v ní pravděpodobně shrnula vlastní profesionální zkušenosti, přes duchovní zaměření rabínských studií (u Chavy Bacharachové ovšem ne v rovině literárního
zpracování), k běžnému žánru liturgicl<é poezie a k neméně oblíbenému, čtenářsky i posluchačsky vděčnému pololidovému vyprávění
u Belly Horowitzové. Je to stejná doba, z níž v prostředí německých
měst vyrostly memoáry Gluckel von Hameln, které v dějinách židovské literatury figurují jako vzor ženské literární tvorby. I Gluckel von
Hameln ovšem patřila k pouhé hrstce těch židovských žen v aškenázské diaspoře, kterým příznivé okolnosti dopřály vtělit své vědomosti
nebo životní zážitky do literární formy a zanechat je jak svým součas
nicím, tak budoucnosti.
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PETR KREUZ

ŽENY V TRESTNĚPRÁVNÍCH PŘÍPADECH
PŘED MĚSTSKÝM SOUDEM STARÉHO MĚSTA
PRAŽSKÉHO V LETECH 1548-1560

I. Úvod
Městské trestní právo v předbělohorských Čechách mělo ambivalentní, tedy zčásti soukromoprávní, zčásti veřejnoprávní charakter. Tato
skutečnost se projevovala nejvýrazněji v tom, že trestněprávní přípa
dy se v tomto období projednávaly- v důsledku různých okolnostíve dvou odlišných typech procesů: 1. v trestním (v podstatě inkvizič
ním) procesu; 2. v civilním (soukromožalobním, akuzačním) procesu. 1
Trestní proces se v předbělohorském městském právu vyznačoval
zejména formální nerovností jednajících sporných stran, formální či
předpokládanou existencí veřejného žalobce, který byl zpravidla totožný s osobou soudce, a užíváním mimořádných důkazních prostřed
ků (zejména tortury). Byly v něm projednávány výhradně případy
trestněprávní. K tomuto procesu městské soudy přistupovaly jen
za určitých, právně dosti přesně stanovených okolností (v případě při
stižení při závažném trestném činu, v případě udání mučeným a popraveným zločincem, na základě nálezu- výpovědi- městského soudu apod.). Svou roli při tom hrálo samozřejmě i společenské postavení
provinilce či podezřelého. 2 V zemském trestním právu doby předbě
lohorské byl tento typ procesu aplikován zřejmě pouze u mimořádProblematika českého městského trestního procesu v době předbě loh o rské není
dosud d ostatečně komplexně prozkoumána. Této problematice se věnoval zatím nejpodrobněji, avšak ne vždy zcela přesně a v úplnosti]. Klabouch, Staré české soudnictví
(jak se dříve soudívalo), Praha 1967, zvl. s. 236-251. Obecně srv. K. Malý - F. Sivák,
Dějiny státu a práva v Československu, I. díl- do r. 1918, Praha 1988, s. 193-194
a 329-334.
2 J. Klabouch , c. d ., s. 332- 339 a 348-351; K. Malý - F. Sivák, c. d ., s. 193-194 a 330-331.
1
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ných soudů. 3 V městské diplomatice jsou hlavním pramenem k poznání tohoto typu procesů smolné knihy (popř. tzv. smolné spisy nebo
řídce dochované knihy snížených osob [katů]), které zachycují rozhodující část jeho průběhu . Jako komplementárních pramenů lze k jejich
poznání s největším úspěchem užít např. registra městské korespondence nebo různé knihy pamětní a smíšené. 4 Naproti tomu ale prakticky není téměř možné pro předbělohorskou i těsně pobělohorskou
dobu využít jako pramene knih a ortelních manuálů pražského apelačního soudu.5
Předbělohorský civilní proces se vyznačoval zásadně formální rovností jednajících sporných stran, žalobu podával zpravidla soukromý
žalobce (případný veřejný žalobce- zejména královský rychtář -vy3

J. Klabouch , c. d., zejm. s. 40-42, 46-49 a 236-251; J. Janáček, České dějiny. Doba před

1526-1547, kniha 1., díl ll., Praha 1984, s. 259-309. Obecně o českém zemském soudním řízení J. Markov, Kapitoly z dějin českého zemského soudního řízení
XII.-XVI!. století, Praha 1967.
4 P. Kreuz, Hrdelní soudnictví města Nymburka v době předbělohorské. Diplomová
práce na katedře pomocných věd historických a archivního studia FF UK, Praha 1989,
s. 16-43; J. Pánek (ed .), Smolná kniha městečka Divišova z let 1617-1751, Praha 1977,
s. 5-15; týž, Hrdelní soudnictví městečka Čechtic v 17. a 18. století. (Příspěvek k poznání pozdněfeudálního hrdelního soudnictví v Čechách a k charakteristice smolných spisů), in: Středočeský sborník historický 12, 1977, zvl. s. 141-144; týž, Hrdelní soudnictví
města Příbramě v 17. a 18. století. (Příspěvek k poznání pozdněfeudálního hrdelního
soudnictví v Čechách a k metodice studia jeho dějin), in: Středočeský sborník historický 13, 1978, zvl. s. 91-54, týž, Hrdelní soudnictví městečka Neveklova v 18. století.
(Příspěvek k poznání pozdněfeudálního hrdelního soudnictví v Čechách a k charakteristice trestněprávních patrimoniálních spistt), in: Středočeský sborník historický 14,
1979, zvl. s. 80-82; týž, Křivsoudovské kriminální reversy ze 16. a 17. století. (Příspě
vek k poznání pozdněfeudálního hrdelního soudnictví v Čechách a k charakteristice
kriminálních reversů), in: Středočeský sborník historický 15, 1980, zvl. s. 163-166;
E. Procházková, Hrdelní soudnictví města Benešova v 16.-18. století, in: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 21, 1980, zvl. s. 212-216; táž, Hrdelní soudnictví města
Votic v 16.-18. století. (Příspěvek k poznání pozdněfeudálního hrdelního soudnictví
v Čechách a k využití městských pamětních knih jako trestněprávního pramene),
in: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 22, 1981, s. 263-265.
5 K tomu srv. P Kreuz, c. d., s. 43-46. V knihách čistopisů a v ortelních manuálech pražského apelačního soudu se v předbělohorském období nenacházejí žádná odvolání proti
kapitálním trestům, uloženým již prostřednictvím tortury vyslýchaným zločincítm, a jen
zanedbatelný počet případných odpovědí apelačního soudu na žádosti městských soudů o právní naučení v případech těžkých zločinů. Knihy čistopisů a ortelní manuály
apelačního soudu tedy nejsou -jak nesprávné tvrdí např. J. Pánek (ed .), Smolná kniha
městečka Divišova, s. 13-14; nebo týž, Hrdelní soudnictví města Příbramě, s. 91 a 93 obecně použitelným komplementárním pramenem pro výzkum dějin městského hrdelního soudnictví. Částečně toto tvrzení dokládají i výsledky této dílčí studie.
bělohorská
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stupuje před soudem v postavení shodném se soukromým žalobcem,
~·rovném se stranou žalovanou, a není totožný s osobou soudce). Tento
proces byl veden na základě soukromé žaloby (obvykle ve formě obeslání před soud) a byly při něm užívány (s výjimkou přísahy) pouze
řádné důkazní prostředky (zejména listinné doklady a svědectví- rovněž zpravidla v písemné formě). Většinu případů projednávaných
v civilním procesu tvořily spory civilněprávní a v rámci nich hlavně
různé majetkové pře. Trestněprávní spory zde představují menšinu projednávaných případtl, avšak menšinu zdaleka nikoli zanedbatelnou.
Hlavními prameny k poznání civilních procestl ve městech jsou
knihy nálezú (výpovědí) [libri sententiarum] městských soudů, do
r. 1548 doplňované knihami nálezů vrchních soudních stolic jednotlivých oblastí městského práva (tj. zejména staroměstské a litoměřické),
po r. 1548 pak knihami a ortelními manuály apelačního soudu, popř.
paralelně v městech vedenými knihami apelací [libri appellationum].
Tyto prameny zachycují hlavní části civilního procesu, tj. konkrétně
formu a obsah žaloby, záznam výpovědí sporných stran před soudem,
soudní nález (výpověď), popř. rozhodnutí odvolací instance. Jako komplementární prameny, podchycující převážně počáteční fáze procesu,
lze užít knihy svědomi, nhné purkmistrovské a soudní manuály nebo
i řídce dochované knihy obeslání před městský soud.6
Dosavadní bádání věnované v posledních dvou desetiletích ději
nám českého městského trestního a hrdelního soudnictví se - až na
výjimky- věnovalo zpočátku pouze trestním případúm v prvním ze
dvou výše uvedených typú procesů. Tato skutečnost byla zřejmě zpúsobena především skladbou pramenů v prvních lokalitách, v nichž
bylo hrdelní soudnictví podrobeno zevrubnému výzkumu. Časové
rozložení pramentl dochovaných v těchto lokalitách (převážně z 2. poloviny 17. století a 1. poloviny 18. století) vedlo pak spolu s výše uve-

" I v případě Starého Města pražského se např. jedná konkrétně pro předbělohorské
období o knihy nálezů radních (AMP, rkp. č. 1130, 2129, 990, 991 a 1131-1141), knihy
svědomí (rkp. č. 1042-1051, 1054, 1056-1059, 1060-1070 a 1953), knihy nálezí:t vrchní
stolice staroměstské (AMP, rkp. č. 92 a 93) a knihy apelací (AMP, rkp. č. 1028 a 1029).
Zcela ojedinělý typ pramene představují pak na Starém Městě tzv. knihy výpovědí
(libri dictorum), do nichž se zapisovala méně významná rozhodnutí městského soudu, a to (byť v omezené míře) i v méně významných trestních věcech. Tyto knihy jsou
dochovány od 50. let 16. století (pro předbělohorskou dobu viz AMP, rkp. č. 11651168). Knihy a ortelní manuály apelačního soudu (dále AS) jsou uloženy ve Státním
ústředním archivu v Praze (dále SÚA), fond Apelační soud.
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denou skladbou pramenů k některým závěrům, které neodpovídají
skutečnosti pro městské trestní soudnictví předbělohorské doby.7
To platí nejzřetelněji o obsahové charakteristice ortelních manuál tlapelačního soudu a jejich pramenné využitelnosti pro výzkum městského
trestního a hrdelního soudnictví. 8
Okolnost, zda byly použity při výzkumu trestního soudnictví urči
tého města prameny, zachycující převážně první nebo dmhý z výše
uvedených typů procesů, již předem značně ovlivňuje dosažené výsledky bádání. Je-li k dispozici smolná kniha či prameny jí obsahově
blízké, představují pak největší procento deliktů v zachycených trestních případech delikty proti majetku (zejména krádeže a loupeže) Y
Jsou--li však převážně k dispozici prameny zaznamenávající civilní
procesy, dominují mezi trestněprávními spory případy deliktů proti
životu a zdraví (zejm. zranění, zbití a vraždy) a delikty proti cti (tj. nářek poctivosti a zhanění) . 10 Odlišný je mezi oběma výše uvedenými typy
procesů i způsob vynášení a obsah rozsudků (soudních rozhodnutí).11
Nejnovější práce věnované dějinám městského trestního soudnicViz výše pozn. 5. Srv. též klasifikaci deliktů v práci]. Prínek, Městské hrdelní soudnictví
v pozdně feudálních Čechách. (Výsledky, problémy, perspektivy studia), in: ČSČH 32,
1984, s. 712-713, pozn. 86. Tato klasifikace vychází především z výsledků studia hrd elního soudnictví v 17. a 18. století a není plně aplikovatelná na poměry předbělohorské
- chybí zde např. závažné delikty výboje (kvaltu) a znásilnění, delikt pychu je pojat
příliš úzce, není rozlišováno mezi urážkou na cti (nářkem poctivosti) a zhaněním apod .
Kromě toho je zde pojem trestního (resp. hrdelního) práva chápán příliš extenzivně
např. nedbalost při výkonu služeb obci (klasifikační schéma písm. D.e) nebo bezd ěčné
způsobení majetkové škody (písm. F.O nelze pokládat za delikty trestněprávní, nýbrž
spíše za delikty, po jejichž spáchání následovala odpovědnost disciplinární, resp. civilněprávní. Při členění zjištěných trestněprávních deliktů budu proto vycházet
z klasifikace, kterou vypracoval K. Mnltí, Trestní právo v Čechách v 15.-16. stole tí,
Praha 19892
H Viz výše pozn. 5.
9 Srv. k tomu souhrnně J. Prínek, Městské hrdelní soudnictví, s. 714. Velmi ilustrativn ě
též P. Kreuz , c. d. , s. 106-110 a 114-129, kde lze srovnat strukturu delikvence, zachycené poprvé pouze na základě smolné knihy a podruhé na základě smolné knihy a všech
dalších použitých pramenů .
111 E. Procházkovrí, Hrdelní soudnictví měs ta Berouna v před bělohorské době, in: Vlastivědný sborník Podbrdska 32-33, 1987, s. 108-118 a 164. Srv. též pozn. 9.
11 Otázka formální a obsahové odlišnosti jednotlivých typů rozsudků by si vyžadovala poměrně obsáhlý rozbor, který i s ohledem na omezený rozsah tohoto referátu zde
nemohu provést. K této otázce se nicméně vrátím podrobně v souhrnné studii o trestním soudnictví Starého Města pražského v polovině 16. století, kterou v současné době
při pra vu ji.
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tví u nás stále zřetelněji narážejí na nutnost dospět také k adekvátní
interpretaci trestněprávních případů v civilních procesech. Zatím nejnaléhavěji stanula před takovou nutností E. Procházková při výzkumu dějin předbělohorského hrdelního soudnictví královského města
Berouna, kde naprostá většina dochovaných pramenů zachycuje právě civilní procesy.12 Procházková však tuto nutnost, jak se zdá, nepostřehla a své výsledky- značně odlišné od závěrů předcházejících bádání v územně blízkých lokalitách (ovšem s podstatně odlišnou
skladbou pramenné základny)- interpretuje pouze sociologicky. 13
Na závěr úvodní části tohoto referátu si dovoluji položit ještě následující otázku: Do jaké míry bylo postavení obžalovaných před soudem ovlivněno právními normami a zvyklostmi, které upravovaly
zásady trestního a civilního procesu, a do jaké míry jejich reálným sociálním postavením? Neboli- nakolik lze z právně do značné míry
přesně upraveného postavení žalované osoby před soudem vyvozovat obecnější závěry o její skutečné společenské pozici?
II. Prameny a

způsob

jejich zpracování

Na základě některých závěn1 dosavadních výzkumů českého měst
ského trestního a hrdelního soudnictví se mezi některými historiky
raného novověku dosti hluboko zakořenila mylná představa, že v pražských městech (tj. na Starém Městě pražském, Novém Městě pražském, Menším Městě pražském, na Hradčanech a na Vyšehradě) nelze prakticky zkoumat jejich raně novověké trestní soudnictví, protože
tato města nemají téměř dochovány smolné knihy a jim příbuzné prameny- a pokud pražské trestní soudnictví zkoumat lze, pak teprve
od r. 1548 na základě ortelních manuálů apelačního soudu. 14
E. Proc/ufzková, Hrdelní soudnictví města Berouna, s. 95-98.
Tamtéž, s. 122-124. Odlišnost závěrit E. Procházkové o předbělohorském hrdelním
soudnictví v Berouně, zvýrazněná navíc i jejím poněkud extenzivním chápáním pojmů "soudnictví" (srv. tamtéž, s. 95-96 a 114-115) a " trestněprávní delikt" (srv. zde
výše pozn. 7), spočívá zejména v převaze zaznamenaných deliktů proti cti a zčásti též
deliktů proti životu a zdraví, jakož i v nízkém podílu zjištěných kapitálních tresttt
a ostatních tvrdších trestll v celkovém souhrnu postihli za spáchané delikty (tamtéž,
s. 108-124 a 164-165).
14 Nejzřetelněji vyjádřil tento názor J. Pešek, Hrdelní soudnictví mezi Sázavou a Brdy
v 16.-18.století (nad studiemi J. Pánka a E. Procházkové), in: PHS 27, 1986, s. 225. Srv.
k tomu výše pozn. 5. K výzkumu hrdelního soudnictví v Praze z jiného pohledu též
J. Pánek, Městské hrdelní soudnictví, s. 723, pozn. 104.
12

13
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Na nesprávnost této představy se pokusím poukázat v této časově
úzce omezené a místy v pramenném záběru poněkud povrchní sondě
o ženách před městským soudem Starého Města pražského v letech
1548-1560. Časové omezení sondy je dáno především možností rozsahu příloh k tomuto referátu v jeho tištěné podobě . Samotné vybrané
časové spacium představuje období 13 let po zřízení apelačního soudu, kdy došlo v soudnictví Starého Města k velmi podstatným změ
nám, které souvisely především se zrušením staroměstského soudu
jako vrchní odvolací instance měst tzv. staroměstské právní oblasti
a s jeho podřízením soudu apelačnímu. 1 5
Jistá povrchnost sondy je dána i zúženým okruhem použitých pramenů. Při výzkumu byly zpracovány pouze 2 staroměstské knihy nálezů, zachycující ve svých částech léta 1548-1560, a kniha čistopisů
a ortelní manuály apelačního soudu z téhož období s částečným zohledněním staroměstské knihy apelací. 16 K ostatním pramenům bylo při
hlédnuto pouze okrajově.
III. Celková struktura trestních

procesů

v letech 1548-156017

V letech 1548-1560 bylo projednáno před staroměstským soudem
v civilním procesu celkem 718 sporů (tj. průměrně cca 55 ročně) . 18 Mezi
nimi bylo 293 (40,8 %) sporů trestněprávních (tj. cca 23 ročně). V těch-

K. Malý- F. Sivák, Dějiny státu a práva, s. 117-118 a 179-180. Obecně k apelačnímu
soudu též V. Zdeněk, Dějiny Královského appellačního soudu na Hradě pražském, nyní
vrchníl10 soudu v Praze, Praha 1933; Z Plecháček, Apelační soud v Čechách do roku
1644. Diplomová práce FF UK, Praha 1956; K. Adamová, Apelační soud v Českém království v letech 1548-1651, in: Collectanea opuscolorum ad iuris historiam spectentium Venceslao Vaněček septuagenario ab amicis discipulisque obJata. -Pocta akademiku Václavu Vaněčkovi k 70. narozeninám, Praha 1975, s. 101-112.
16 Jde o rukopisy AMP 2129, fo!. 135v (144v)-468v (477v) a rkp. 990, fo!. 1r (10r)-338r
(347r). První číslice označuje původní foliaci rukopisu, číslice v závorce dodatečnou
novodobou foliaci. Z apelačního soud u bylo použito: SÚA, AS, kn. č. 96 a 102-11.
Rukopis knihy apelací je uložen opět v AMP, č. 1028.
17 Vzhledem k omezenému rozsahu této práce nelze v tomto celkovém souhrnu odkazovat na jednotlivé případy. Údaje uvedené v oddílu III. mají sloužit předevš ím ke
srovnání s podrobně dokumentovanými výsledky v oddílech IV. a V., které tvoří těžiš
tě tohoto referátu. Celkový přehled trestních procesů (v poněkud delším spadu) bude
součástí mé již zmíněné souhrnné studie o trestním soudnictví Starého Města pra žského v polovině 16. století.
l H Viz výše pozn. 16.
15
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to 293 procesech bylo souzeno (pomineme-li nevyčíslitelné nebo nespecifikované skupiny) 369 osob. Počet žalobcú lze vyčíslit na 325 osob.
Mezi zaznamenanými trestněprávními případy zaujímají dominantní
postavení případy deliktú proti životu a zdraví, jmenovitě zranění (83
případy- 28,3 %), vraždy (34 případy- 6 %), zbití a zabití (celkem 17
případú- 5,8 %). Úhrnný počet těchto případú je 134 (45,7 %). V čet
ných případech navíc figurují zejména delikty zbití a pokusu o vraždu jako vedlejší žalovaný delikt vedle deliktu závažnějšího (nejčastěji
zranění).

Druhou nejpočetnější skupinou zjištěných deliktú jsou delikty proti cti, které tvoří spolu s delikty proti manželství, delikty sexuálními
a delikty proti osobní svobodě širší skupinu delikru proti osobním právúm příslušníkú stavovské společnosti. Celkově bylo zaznamenáno
46 případú nářku poctivosti (15,6 %) a 25 případú zhanění (8,5 %), tj.
souhrnně 71 případú (24,1 %).
Početně následují delikty majetkové (proti vlastnictví), mezi
nimiž jsou nejpočetněji zastoupeny krádeže (27 případtl- 9,2 %),
dále následuje podvod-faleš (7 případú), výboj (kvalt) a pych (4),
loupež (6), lichva (2), žhářství (2) a neoprávněné odnětí cizího statku nebo věci (4). Za delikty proti vlastnictví lze pokládat s určitou
výhradou i vylouzení děveček (1 případ) a útěk ze služby (1) . Celkově bylo zaznamenáno 54 žalob pro majetkové delikty (18,3 %).
Z deliktú proti právnímu řádu, bezpečnosti a veřejnému pořádku
je nejčastější vý'tržnost (8 případú), která se ovšem kromě toho často
objevuje jako vedlejší delikt (zejména vedle zranění). Dále nacházíme případy opovědi (5), pohrúžky (4) a podpory (fedrování) zločincú (7). Celkově lze do této skupiny delikttl zahrnout 24 zjiště
ných případú (8,2 %).
Za zmínku stojí ještě rozmanité jednotlivé delikty proti manželství a delikty sexuální- konkrétně vylouzení manželky nebo dcery, cizoložství, sodomie, konkubinát, smilstvo a bigamie (resp.
polygamie) .
Do skupiny deliktú proti státu a jeho představitelúm lze zařa
dit pouze jednotlivé případy urážek či fyzického napadení člentl
městské rady nebo jiných městských úředníkú a s výhradou také
případy dezerce.
Do podskupiny deliktú proti osobní svobodě jednotlivce je možno s jistou výhradou zahrnout zneužití úřední pravomoci. Obtížně zařaditelným deliktem zústává křivé svědectví.
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IV. Ženy jako žalobkyně
Ženy jako žalující strana figurují celkem v 60 procesech (20,5 %)19,
z toho ovšem v 10 procesech jsou zastupovány muži 20 a v dalších 6
procesech figurují v rámci žalující strany společně s muži. 21 Celkový
počet žalujících žen, včetně oněch 10 zastupovaných, je 65 (20,0 %). 22
Nejčastějšími delikty, které ženy žalovaly byly delikty proti životu
a zdraví (23 případů- 38,3 %) 23, mezi nimiž však překvapivě pře
važují žaloby pro vraždu (12 případů) 24 před žalobami pro zranění (5) 25,
zabití (4) 26 a zbití (2). 27 Jako vedlejší delikt se objevuje i pokus o vraždu. 2~
Druhou nejpočetnější skupinou deliktů žalovaných ženami jsou
delikty proti cti (16 případů - 26,7 %)29; z toho je 9 případú nářku
poctivosti30 a 7 případů zhanění. 3 1
Početně se předcházející skupině blíží skupiny žalob pro delikty
majetkové (proti vlastnictví) - krádeže (8 případť1)32 , výboj (kvalt)
a pych (1) 33, neoprávněné odnětí (zcizení) cizího statku nebo věci (2) 34,
podvod-faleš (1) 35, žhářství (1) 36, lichva (1) 37 a vylouzení děveček (1) . 3~
Těchto případů je tedy celkem 15 (25,0 %). 39
Z deliktů proti právnímu řádu žalovaly ženy pouze výtržnost (1 pří19 Viz Příloha, Přehled
20 Pře hled I. , případ č .

I.

8, 10, 15, 18, 19, 27, 37, 38, 45 a 57.
21 Tamtéž, případ č . 1, 12, 13, 20, 33 a 35.
22 Viz Příloha , Přehled I.
23 Přehled I., případ č . 1-4, 6-13, 16, 20, 25, 31-33, 37, 50-52 a 54. V případ ě žaloby
pro vě tš í počet deliktů je pro účely tohoto přehledu zvolen dle situace buď nejzávažnější ze žalovaných deliktů nebo delikt, který je hlavním předmě tem podané žaloby
a pro který je obžalovaná osoba následně souzena.
24 Přehl ed I. , případ č. 2, 3, 7-9, 12, 13, 16, 20, 25, 32 a 33.
25 Tamtéž, případ č . 10, ll , 37, 51 a 52.
26 Tamtéž, případ č . 1, 4, 6 a 50.
27 Tamtéž, případ č. 31 a 54.
2H Tamtéž, případ č. 8, 22 a 51 .
29 Tamtéž, případ č . 5, 14, 17, 24, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 47, 48, 53, 55, 56 a 58.
30 Tamtéž, případ č . 17, 24, 36, 40, 43, 44, 53, 55 a 58.
3 1 Tamtéž, případ č . 5, 14, 38, 41, 42, 48 a 56.
32 Tamtéž, případ č. 21, 27, 29, 39, 45, 46, 49 a 57.
33 Tamtéž, případ č . 42.
34 Tamtéž, případ č. 18 a 23.
35 Tamtéž, případ č . 34.
36 Tamtéž, případ č . 59.
37 Tamtéž, případ č. 35.
3H Tamtéž, případ č. 19.
39 Tamtéž, případ č. 18, 19, 21, 23, 27, 29, 34, 35, 39, 42, 45, 46, 49,57 a 59.
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pad) 40 a pohrůžku (1). 41 Z deliktů proti manželství a deliktti sexuálních se objevují pouze žaloby pro smilstvo (3 případy). 42 Z dalších
deliktů, žalovaných ženami, zjišťujeme již jen 1 žalobu pro zneužití
úřední pravomoci. 43 Jedna žena byla jinou ženou žalována pro podporu (fedrování) zločince. 44
Ve 29 případech byla ženami obžalovaná strana prohlášena soudem za vinnou45, ve 30 případech za nevinnou 46 a v jednom případě
není výsledek procesu znám. 47 Úspěšnost žalob žen činila tedy 48,3 %.
V Ženy jako obžalované

Obžalovaných žen je možno zaznamenat ve sledovaném s paciu ponež žen žalujících. Obžalované ženy se objevují pouze
v 45 případech (15,6 %) 48, z toho v 6 případech společně s muži.49 Obžalovaných žen bylo celkem 50 (13,6 %). 50 Žaloby podávané n a ženy
vykazují některé podstatné a pozoruhodné odlišnosti od celkového
souhrnu všech zjištěných žalob. Nejčastěji byly ženy žalovány pro
majetkové delikty, a to zejména pro krádeže a kupování a prodávání
kradených věcí (16 případů- 35,6 %)51, dále pro podvod-faleš (1 pří
pad)52, loupež (11)53, výboj (kvalt) a pych (2). 54 Úhrnný počet těchto
deliktů je tedy 20 (44,4 %).55
někud méně

Početně významnější skupinou deliktů, pro něž byly ženy žalovány, jsou dále delikty proti cti, kterých lze zachytit dohromady 16

40 Tamtéž, případ

č. 22. (Výtržnost se objevuje převážně jako vedlejší delikt- viz tamtéž, případ č. 10, 15, 45, 48, 51 a 56.)
41 Tamtéž, případ č. 15.
42 Tamtéž, případ č. 26, 28 a 60.
43 Tamtéž, případ č. 30.
44 Tamtéž, případ č. 39. Srv. též výše pozn. 32.
45 Tamtéž, případ č. 2-5, 10-13, 16, 20, 24, 25, 29-31, 33, 34, 37, 38, 40-42, 44, 47, 53
a 55-58.
46 Tamtéž, případ č . 1, 6-9, 14, 15, 17- 19, 21-23, 26-28,32, 36, 39, 43, 45, 46, 48-52, 54,
59 a 60.
47 Tamtéž, případ č . 35.
4R Viz Příloha, Přehled II.
4Y Přehled II., případ č . 4, 5, 11, 26, 30 a 33.
50 Tamtéž, případ č . 4, 16-18 a 36, kde nacházíme po dvou žalovaných ženách.
51 Tamtéž, případ č . 1, 8-10, 13, 17, 18, 22, 27, 28, 31, 32,36 a 43-45.
52 Tamtéž, případ č. 12.
53 Tamtéž, případ č. 5.
54 Tamtéž, případ č. 24 a 40.
55 Tamtéž, případ č . 1, 5, 8-10, 12, 13, 17, 18, 22, 24, 27, 28, 31, 32, 36, 40 a 43-45.
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(35,6 %)56, z toho 8 případů nářku poctivosti57 a 8 případů zhanění. 58
Z deliktů proti životu a zdraví zaznamenáváme pouze 2 žaloby
pro vraždu. 59 Zranění, zbití a pokus o vraždu figurují v žalobách na
ženy jen jako vedlejší delikty. 60
Z deliktů proti manželství a deliktů sexuálních byly vzneseny žaloby pro konkubinát (1 případ) 6 1 , cizoložství (1) 62 a smilstvo (1) .63
Kromě toho byly ženy žalovány ještě pro delikty proti právnímu
řádu, bezpečnosti a veřejnému pořádku, jmenovitě pro pohrúžku
(1 případ) 64 , výtržnost (2) 65 a podporu (fedrování) zločinců (1 případ
zcela + 1 případ zčásti) . 66
Ve 22 případech (48,9 %) byly obžalované ženy soudem uznány
vinnými 67, ve 20 případech (44,4 %) byly označeny za nevinné68 a ve
3 případech (6,7 %) není výsledek procesu znám nebo ho nelze (s ohledem na obsah soudního nálezu) jednoznačně určit. 69
VL Závěr
Jsem si vědom toho, že výsledky této mé sondy jsou pouze dílčí. 70
Přes tuto výhradu z nich však lze vyvodit některé závěry, které mají
alespoň částečně obecnější platnost:
V otázce postavení žen jako žalobkyň i jako obžalovaných je možno se v podstatě ztotožnit s názorem novější české právněhistorické
literatury, že totiž: "Ženy nestály(. .. ) ani v ohledu procesně právním
celkem v ničem za muži. " 71 Jisté omezení žen jako žalované strany lze
56

Tamtéž, případ č. 2, 3, 6, 11 , 14, 1S, 19-21 , 23, 29, 34, 3S, 39, 41 a 42.
Tamtéž, případ č. 6, 14, 1S, 19, 21 , 29, 41 a 42.
5
~ Tamtéž, případ č. 23, 11 , 20, 23, 34, 3S a 39.
59 Tamtéž, přípa d č . 16 a 37.
6 11 Tamtéž, přípa d č . 3, S a 33.
6 1 Tamtéž, přípa d č . 4.
62 Tamtéž, přípa d č . 26.
63 Tamtéž, případ č . 7.
64 Tamtéž, případ č. 38.
65 Tamtéž, přípa d č . 2S a 33.
66 Tamtéž, případ č . 30 a případ č. 17.
67 Tamtéž, případ č . 2-4, 6, 8, 11 , 12, 19-21, 24-27, 29, 33-3S, 39, 41 , 42 a 44.
óH Tamtéž, případ č. 1, S, 7, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 22, 28,30-32, 36- 38; 40,43 a 4S.
6Y Tamtéž, případ č . 1S, 16 a 23.
711 O připravované souhrnné studii viz v pozn. 11 a 17.
71 V Vaněček, Dějiny stá tu a práva v Československu do roku 194S, Praha 197S, s. 102.
V. Va n ěče k nicméně dodává, že" .. .rovnos ti pohlaví zd e ani zdaleka nebylo a (. .. ) žena
byla všeobecně pova žována ve vládnoucích kruzích feudální spol ečnosti za tvora nejen slabšího, nýbrž přímo nižšího stupn ě než muž .. ." (tamtéž).
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v tom, že jsou dosti často u soudu zastupovány,
svými manžely. 72 Tato skutečnost je zřejmě podmíněna
hlavně dominantním postavením muže jako hlavy rodiny a podříze
ným postavením ženy v dobovém manželství. I přes to však zjišťuje
me i opačný případ, kdy žena zastupuje u soudu jako žalující strana
svého manžela?3 Ve struktuře žalob, které ženy podávaly, překvapí
snad jen vysoký počet žalob pro vraždu a poměrně malý počet žalob
pro delikty proti manželstvU4 Dále je potřeba ještě upozornit na (zřej
mě příznačný) velký počet žalob na ochranu cti. 75
Struktura deliktů, pro něž byly ženy žalovány, vykazuje četná specifika a odlišnosti ve srovnání s celkovou strukturou žalovaných deliktů (srv. výše oddíl III.). Především je nutno si povšimnout překvapi
vě vysokého počtu žalob na ženy pro majetkové delikty 7r, a naopak
nízkého počtu žalob pro delikty proti životu a zdraví. 77 Naproti tomu
jistě neudiví ve sledované skupině vysoký počet žalob pro delikty proti
cti, který lze zřejmě pro ženskou část populace pokládat za typický. 78
Poměrně malý se zdá být oproti předpokladům naopak zjištěný počet
deliktů proti manželství a deliktů sexuálních_?Y
Pouze menší část žalujících i žalovaných žen lze na základě zpracovaných pramenů s naprostou přesností sociálně charakterizovat.
V obou sledovaných skupinách žen tvoří většinu obyvatelky Starého
Města pražského. Právě u většiny z nich nelze prozatím s naprostou
jistotou stanovit jejich sociální postavení v rámci městské komunity,
pakliže jejich sociální charakteristika není (výjimečně) uvedena v zápise o soudním sporu nebo nejde-li o příbuzné známých měšťanů či
radních. Obecně lze nicméně konstatovat, že mezi obžalovanými ženami mají příslušnice městské chudiny a nižších sociálních vrstev podstatně větší podíl než mezi žalobkyněmi. Ve sledovaném spaciu se nicméně vyskytuje několik případů, kdy jedna a tatáž osoba vystupuje
v jednom procesu jako žalobkyně a ve druhém jako obžalovaná.80

a to

72

většinou

Viz výše pozn. 20.

73 Např. Přehled

74

75
7ó
77
7H

79

Viz
Viz
Viz
Viz
Viz
Viz

výše
výše
výše
výše
výše
výše

poz n.
pozn.
pozn.
pozn.
pozn.
pozn.

Hll Např. Přehled

I., případ č. 51.

24 a 42.
29-31.
51-55.
59 a 60.
56-58.
61-63.
I., případy č. 29 a 34, 39 a 41 nebo 55 a 56.
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Otázky delikvence a kriminality ženské části populace, stejně jako
otázky postavení žen v trestněprávních vztazích obecně pokládám
z pohledu právních dějin za otázky velice zajímavé a podnětné. 81 Je
proto škoda, že jim dosavadní literatura věnovala pouze okrajovou
pozornost.

Hl K této otázce srv. z poněkud jiného pohledu a spíše okrajově P. Kreuz, c. d ., s. 107,
127-128, 131-132 a 139-141; a týž, Hrdelní soudnictví města Nymburka v době před 
bělohorské a jeho výkon, in: PHS 33, 1993, s. 53-88.

112

P. Kreuz, Ženy v trestněprávních pfípadech

PŘÍLOHA

PŘEHLED I

Regestový přehled procesů před městským soudem Starého
pražského, ve kterých vystupují jako žalující strana ženy

Města

(1548- 1560)
Struktura regestu:

A. - Kniha, folio (strana); B. - Datum (vynesení nálezu městským
soudem Starého Města pražského); C. - Žalobce; D . - Žalovaný
(provinilec); E. - Trestný čin (žaloba); F. - Rozsudek (nález);
G.- Poznámka.
Archiv hlavního města Prahy, rkp. č. 2129, fol. 155r(163r)156r(164r); B. - 1548,3.IV.; C. - 1. Jiřík Reymar,2. Marta, manželka
Jiříka Reymara; D. Adam Harovník; E. -Zabití (Jana, syna
manželů Reymarových); F. - Adam Harovník není vinen zabitím
(usmrcením) Jana Reymara, Jiřík Reymar a jeho manželka Marta
nejsou naopak povinni se zodpovídat z neoprávněného uvěznění
Adama Harovníka, jemuž ovšem toto uvěznění nemá být na újmu
jeho cti; G. - Za purkmistrovství Jana Řeháčka z Květnice .
2. A.- Dtto, fol. 159v(167v) (srv. též Státní ústřední archiv (dále SÚA),
fond Apelační soud (dále AS), kn. č . 96, fol. A 18r-A 18v; kn. č . 102,
fol. 48v(B 18v)-49r(B 19r)); B. - 1548, 25.V.; C. - 1. Anna Zejdlicová,
2. Uršila, nevěsta její (Anny Zejdlicové); D. - Zach Sladovník; E. Spoluúčast na vraždě Jiříka Zejdlice- spor ohledně potrestání Zacha
Sladovníka, daného za výše uvedený delikt podle výpovědi
městského soudu Starého Města pražského (dále M.S. S.M .p.) ze dne
10.XII. 1547 do vězení; F. - Ponechána původní výpověď M.S.
S.M.p. s novým vysvětlením; G. - Za purkmistrovstvíJana Kropáče
z Krymlova.- Tuto výpověď M .S. S.M.p. napravil apelační soud
(dále A.S.) ortelem ze dne 19.VII. 1548 v tom smyslu, že zrušil
vysvětlení M .S. S.M.p . ve věci rozhodnutí o trestu a potvrdil
předcházející výpověď M.S. S.M.p., který strany přijaly.
3. A.- Dtto, fol. 174r(182r) - 174v(182v); B.- 1548, 3l.VIII.; C. Kateřina, vdova po zesnulém Matoušovi Voříškovi; D. Brikcí
Bradýř; E. - Vražda ("mord" ) ; F. Brikcí Bradýř se k vraždě
1. A. -
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(Ma touše Voříška) doznal- trest smrti změněn po zásahu arciknížete
Ferdinanda na podmíněný a na vypovězení z pražských měst; G.Za purkmistrovství Zikmunda Frejškuta z Frejškutu.
4. A - Otto, fol. 187v(195v)- 188r(196r); B.-1549, ll.II.;C. - Markéta,
šrotýřka; O . - 1. Jan Spívavý, 2. Petr Nedvěd- oba šrotýři; E.- 1.2. Zbití a zabití (=usmrcení na následky zbití - Klímy, manžela
Markéty, šrotýřky); F.- 1.- 2. Jan Spívavý a Petr Nedvěd jsou vinni
zbitím Klímy, manžela Markéty, šrotýřky, s následkem smrti a budou
potrestáni M.S. S.M.p.; G.- Za purkmistrovství Ouchka Chmelíře
ze Semechova, primase.
5. A - Dtto, fol. 201r(210r)-201v(210v); B. - 1549, 9.VIII.; C. -Anna
Kubíčková; O. - Magdalena Kňour ková ; E. - Zhanění (" ... jest jí
mluvila, že by s rasy cech jměla a kurvou byla ... "),zbití a zranění;
F. - Magdalena Kňourková je vinna ve smyslu žaloby a dále
pohrúžkou a je povinna přednést stanovenou omluvu ("nápravu");
G.- Za purkmistrovstvíJana Chochola ze Semechova.- "Náprava"
připsána za textem výpovědi na fol. 201v (210v) a datována pouze
rokem 1549.
6. A. - Dtto, fol. 204r(213r)- 205r(214r); B. - 1549, 29.VIII.; C. Ludmila Karkošová. O. - Vít Rožďalovský; E.- Zabití (usmrcení)
(Bartoše Kožišníka)v důsledku nešetrného zacházení a zranění; F.Vina Víta Rožďalovského ve smyslu žaloby nebyla ani prokázána,
ani vyvrácena- Vít Rožďalovský je povinen do 2 neděl složit očish1ou
přísahu v tom smyslu, že k usmrcení Bartoše Kožišníka došlo bez
zlého úmyslu, nešťastnou náhodou; G. - Za purkmistrovství Jana
Kropáče z Krymlova.
7. A. - Otto, fol. 208v(217v)- 209r(218r); B. -1549, 7.XI.; C. -Alžběta,
vdova po Janovi Rukavičníkovi; O. - Lourenc (!) z Košíř. E. Vražda (usmrcení na následky zranění- Jana Rukavičníka); F.Lourenc z Košíř není vinen ve smyslu žaloby, protože prokázal, že
Jana Rukavičníka zranil v sebeobraně; G. -Za purkmistrovství
Zikmunda Frejškuta (z Frejškutu).
8. A. - Dtto, fol. 215r(224r)- 216r(225r); B. -1550, 2l.III.; C. - 1. Jan
Mikeš z Hrobčice, 2. Řehoř z domu Mazánkova -oba na místě Anny,
matky zesnulého Václava, mistra pivovarského, a "jiných přátel";
O . - Řehoř Zakrálský; E.- Vražda (Václava, mistra pivovarského
a služebníka Adama z Hrobčice), pokus o vraždu a zranění (dalšího
nejmenovaného služebníka Adama z Hrobčice); F. - Řehoř
Zakrálský není vinen ve smyslu žaloby, protože bylo prokázáno, že
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Václav Řehoře Zakrálského k šarvátce, v níž byl smrtelně zraněn,
sám vyprovokoval; G.- Za purkmistrovství Simona z Tišnova.
9. A. - Dtto, fol. 217v(226v)-218r(227r); B. -1550, 24.1V.; C.- Sára,
Židovka z Kostelce nad Labem; D. - Ondřej Lucerna, poddaný
(vladyky) Václava Vlka z Kvítkova; E.- Vražda (spoluúčast na
vraždě- manžela Sáry, Židovky); F.- Ondřej Lucerna není vinen
ve smyslu žaloby, protože Sára jeho vinu neprokázala; G . Za purkmistrovství Duchka ze Semechova, zastupovaného Janem
Jeníčkem.

10. A. -

Dtto, fol. 225r(234r); B. - 1550, 8.VII.; C.- Martin

Tesař,

na

místě své manželky Anny; D.- Jiřík Šestnáctý; E.- Zranění a výtržnost; F. - Jiřík Šestnáctý je vinen zraněním Anny, manželky

Martina Tesaře, a bude potrestán M .S. S.M.p.; G . -Za purkmistrovství Jana Chochola ze Semechova.
ll. A. - Dtto, fol. 225v (234v)-226r(235r); B. - 1550, 29.VII.; C. Kateřina Formanka, na místě svého manžela Pavla Formana; D . Řehoř Prunar, služebník Václava Voza z Rovin; E. - Zranění (Pavla
Formana) a nářek poctivosti chlapstvím; F.- Řehoř Prunar je vinen
zraněním ve smyslu žaloby a bude potrestán M.S. S.M.p.; G. Za purkmistrovství Jana Medaře.
12. A. -Dtto, fol. 230r(239r)-231v(240v); B. - 1550, 16.VIII.; C. 1. Jiřík, bratr zesnulého Víta Pekaře, 2. Lidmila, manželka Víta
Pekaře, 3. Saloména, sestra Víta Pekaře; D. - 1. Matouš Vetešník,
2. Průša, syn Matouše Vetešníka, 3. Daniel Vesecký, 4. Bureš Rak;
E. - 1.-4. Vražda (Víta Pekaře) a výboj na dům Víta Pekaře; . F. 2.-4. Průša, syn Matouše Vetešníka, Daniel Vesecký a Bureš Rak
nejsou vinni vraždou ve smyslu žaloby, protože jim žaloba nebyla
prokázána, jsou však vinni výbojem na dům Víta Pekaře a budou
za to potrestáni M .S. S.M .p ., 1. Matouš Vetešník jako dúvodně
podezřelý ze spoluúčasti na vraždě Víta Pekaře je povinen do 3
dnů složit (očistnou) přísahu předepsaného obsahu. G. Za
purkmistrovství Jana Medaře . - Text (očistné) přísahy Matouše
Vetešníka se nachází v zápise za textem nálezu M .S. S.M .p .
s poznámkou, že byla tato přísaha Matoušovi v den stanovený
k jejímu vykonání příbuznými zesnulého Víta Pekaře prominuta.
13. A. - Dtto, fol. 240v(249v); B. - 1550, 3.X.; C, - 1. Jiřík, bratr
zesnulého Víta Pekaře, 2. Lidmila, manželka Víta Pekaře,
3. Saloména, sestra Víta Pekaře; D,- Matouš(ek) Vetešník, 2. Průša,
syn Matouše Vetešníka, 3. Daniel Vesecký, 4.Bureš Rak. E. -1.-4.
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Vražda (Víta Pekaře) a výboj na dům Víta Pekaře; F.- 2.-4. Změna
(nespecifikovaného) původního trestu pro Průšu, syna Matouše
Vetešníka, Daniela Veseckého (Švehlu) a Bureše Raka na dvouleté
vypovězení z pražských měst; G. Za purkmistrovství Jana
Kropáče z Krymlova. -Dodatek k zápisu č. 12.
14. A.- Dtto, fol. 244r(253r)-244v(253v); B. -1550, 17.X.; C. -Anna
Fukáčková; D,- Martin Duha z Častrova; E. - Zhanění; F. -Spor
rozhodnutím M.S. S.M.p. podmíněně usmířen; G.- Za purkmistrovství Jana Kropáče z Krymlova.
15. A.- Dtto, fol. 245v(254v)-246r(255r); B. -1550, 26.XI.; C- Mistr
Tomáš z Javořice, na místě své manželky Anýžky (!)z Milhostic.
D. -Jan Bílek, huntýř; E. -Výtržnost a pohrůžky- vyhrožování
jímáním a mordováním na statcích Anýžky z Milhostic; F.- Jan
Bílek neni vinen ve smyslu žaloby, protože Tomáš z Javořice svou
žalobu neprokázal; G.- Za purkmistrovství Duchka (Chmelíře)
ze Semechova, primase.
16. Dtto, fol. 266v(275v)-267r(276r); B.- 1550, 26.XI.; C.- 1. Anna
Zejdlicová, 2. Uršila, "nevěsta její" (Anny Zejdlicové); D.- Zachař
(Zach) Sladovník; E. - Vražda (Jiříka Zejdlice, syna Anny
Zejdlicové)- spor ohledně výše trestu; F.- M.S. S.M.p. odkazuje
ve svém nálezu v otázce výše trestu (vězení nebo přísnější trest)
pro Zachaře Sladovníka žalující stranu na A.S.; G. - Za purkmistrovství Jana Chochola ze Semechova.- Srv. též výše zápis č . 2.
17. A. -Dtto, fol. 270r(279r)-270v(279v); B. - 1551, 4.VIII.; C. Regina Lorecká; D.- Jindřich Březovský z Březovic; E.- Nářek
poctivosti (
kurev kněžských jí nadavši... " ) ; F. -Jindřich
Březovský není vinen ve smyslu žaloby, protože Regina Lorecká
mu urážky oplácela; G. - Za purkmistrovství Jana Kropáče
zKrymlova,
18. A.- Dtto, fol. 279r (288r); B.- 155t 3.XI.; C.- Kryspin (!) Šultys
z Čimic, na místě Markéty, šenkýřky své; D. - Pavel z Kadaně;
E. - Neoprávněné vzetí částky 15 kop 32 grošú 6 denárú, která
byla vyššt než si byl Pavel z Kadaně oprávněn vzít; F. - Pavel
z Kadaně není vinen ve smyslu žaloby, protože žaloba mu nebyla
prokázána. G.- Za purkmistrovství Jana Medaře.
19. A. - Dtto, fol. 281 v(290v); B. - 1552, 14.1.; C. - Petr Mladečka,
bakalář, na místě Bohunky Křinecké ("Skřinecké") z Ronova a na
Dětenicích; D. -Jiřík Šenkýř; E. - Vylouzení tří děveček a sirotků
ze dvora Bohunky Křinecké v Dětenicích, odvedení děvečky Mandy
11 • • •
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Říhovic s sebou do Prahy a lákání dalších dvou děveček k odchodu
do Prahy ; F. -Jiřík Šenkýř není vinen ve smyslu žaloby, protože

mu žaloba nebyla prokázána; G. - Za purkmistrovství Martina
Smila ze Stoješic.
20. A.- Dtto, fol. 288v(297v)-290v(299v); B.- 1552, 4.1V.; C.- 1. Šimon Jakubův z Litomyšle, bratr zesnulého Pavla z Litomyšle, 2. Dorota, sestra Šimona Jakubova a zesnulého Pavla z Litomyšle;
3. Anna, manželka téhož zesnulého Pavla - všichni na místě
zesnulého Pavla z Litomyšle; D. - Zikmund Kozel z Pokštejna;
E. - Vražda (Pavla z Litomyšle); F. - Zikmund Kozel je vinen
ve smyslu žaloby; G. - Za purkmistrovství Šimona z Tišnova.
21. A. - Dtto, fol. 307v(316v)- 308r(317r); B. - 1552, 3.Xl.; C. Kateřina, podruhyně "od Jiříka Černohlávka"; D. - Jiřík
Černohlávek E. - Krádež (odcizení) oděvů a jiných věcí z Kateřininy komory v domě Jiříka Černohlávka; F.- Poněvadž se Jiřík
Černohlávek se svou manželkou zavázal opatrovat Kateřinu a ke
ztrátě Kateřininých věcí došlo v Černohlávkově domě, je
Černohlávek povinen do 2 týdnů složit přísahu, že se ztrátou
Kateřininých věci nemá nic společného a že o ní nevěděl; G . Za purkmistrovství Jana Medaře. -Přísaha Jiříka Černohlávka,
datovaná S.XII. 1552, následuje za textem nálezu M.S. S.M.p. za purkmistrovství Václava Trubky.
22. A.- Dtto, fol. 319v(328v)-320r(329r); B.-1553, 13.!.; C.- Dorota
Roušnice; D. -1.- 2. Jozef a Samuel, Židé; E. -1.-2. Zbití, výtržnost,
pokus o vraždu a zhanění; F. - 1. Jozef Žid není vinen ve smyslu
žaloby, poněvadž Dorota Roušnice svou žalobu neprokázala,
2. Samuel Žid, syn Jozefa Žida, rovněž není vinen ve smyslu žaloby.
Dorota může však proti Jozefovi (nebo komukoli jinému) ke své
žalobě předložit M.S. S.M.p. ještě spolehlivější a přesvědčivější
důkazy; G. -Za purkmistrovství Duchka (Chmelíře) ze Semechova, primase.
23. A.- Dtto, fol. 329r(338r)- 334r(343r); B. - 1553, 28.1V.; C. - Voršila
Zlatá-Křížová; D. Benjamín z Vlkanova; E. - Neoprávněné
opanování statku a vládnutí statkem po otci Benjamína z Vlkanova
a manželu Voršily Zlaté, nevyplacení vdovského věna ve výši 50
kop gr. č., nářek poctivosti, bránění v užívání majetku, spor o rozvod (rozloučení) mezi Voršilou a jejím zesnulým manželem
Martinem z Vlkanova; F. -Poněvadž Voršila Zlatá svou žalobu ve
většině bodú neprokázala, není Benjamín z Vlkanova v těchto
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(nespecifikovaných) bodech vinen ve smyslu žaloby, M.S. S.M.p.
naopak potvrzuje, že Voršila byla řádnou manželkou zesnulého
Martina z Vlkanova a má být proto z podílu manželova s tatku
zaopatřena, další majetkové nároky si může Voršila činit pak už
jen na základě Martinova kšaftu a svatební smlouvy s ním;
M.S. S.M. p . rovněž potvrzuje, že ve vztahu otce Martina z Vlkanova
a syna Benjamína z Vlkanova nedošlo k žádnému protiprávnímu
jednání; G.- Za purkmistrovství Jana Jeníčka .
24. A.- Dtto, fol. 342v(351v); B. -1553, 7.VI.; C. -Kateřina Bílková;
O.- Václav Pilný; E.- Nářek poctivosti (nařčení ze zlodějství)
a pohrůžky; F. - Václav Pilný je vinen ve smyslu žaloby nářkem
poctivosti, protože se ke svým výrokům o Kateřině Bílkové doznal,
avša k neprokázal je, a bude potrestán M.S . S.M .p .; G . Za purkmistrovství Jana Řeháčka z Květnice.
25. A.- Dtto, fol. 341v(350v)-342r(351r); B. -1553, 13.VI.; C.- Monika z Budějovic, na místě svého zesnulého syna Jana, krumplíře
(!)arciknížete; O.- 1. Matěj Mlynář, 2. Jan Jehlář; E. -Vražda
(usmrcení na následky zbití a zranění - Jana, syna Moniky
z Budějovic); F. - 1. Matěj Mlynář je vinen ve smyslu žaloby,
protože se prokázalo, že Jana bezdůvodně napadl a zranil sekerou,
2. Jan Jehlář není vinen ve smyslu žaloby, protože se na útoku na
Jana a na jeho zranění nijak přímo nepodílel, bude však M.S. S.M.p .
potrestán jako spoluviník Matěje Mlynáře; G.- Za purkmistrovství
Jana Řeháčka z Květnice.
26. A.- Dtto, fol. 346r(355r)-346v(355v); B. -1553, 28.VII.; C.- Káča
Chůva; O. Foltýn Kirchmar (Kupec); E. - Smilstvo (Kichmar
údajně Káču " ... k sobě do sklepu vloudivši o poctivost podvodně
připraviti jměl. .. "); F. Faltýn Kirchmar není vinen ve smyslu
žaloby, protože Káča neprokázala, že se s ni Kirchmar dopustil
smilstva, a naopak bylo prokázáno, že o smilstvu s Kirclunarem
mluvila Káča proto, aby se dostala od své paní. Káča bude proto
za doznané smilstvo ("neřád") potrestána M.S. S.M.p .; G . Za purkmistrovství Duchka (Chmelíře) ze Semechova, prima se.
27. A.- Dtto, fol. 349v (358v); B. -1553, 4.VIII.; C.- Duchek Pabeš,
na místě své manželky Mandalény; O. - Voldřich Černý; E. Krádež (odcizení) roušek a poučníků na trhu ve Vídni v ceně 50
kop gr. míš.; F.- Žaloba zrušena ("zdvižena"), protože Duchek
Pabeš neprokázal, že Voldřich Černý prodával roušky, které se
ztratily Mandaléně Pabešové. Poněvadž však bylo prokázáno, že
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Černý má dvě Mandaléniny roušky, je povinen tyto roušky vrátit.
Mandaléna se může v případě zjištění dalších okolností případu
znovu obrátit na M.S. S.M.p.; G.- Za purkmistrovství Duchka
(Chmelíře) ze Semechova, primase.
28.A. -Dtto, fol. 357v(366v); B.- 1553, 19. IX.; C. - Anna
Červenková; O. -Regina Hrnčířka; E. -"Neřádné" chování
a smilstvo (" ... nechová se tak, jakž na vdovu náleží,[ . ..] k sobě do
komory pouští, kdož se jí dobře vidí. .. "); F.- Regina Hrnčířka není
vinna ve smyslu žaloby a M.S. S.M.p. jí dává opatření na cti; G.Za purkmistrovství Duchka (Chmelíře) ze Semechova.
29. A - Dtto, fol. 387r(396r)-387v (396v); B. -1554, 7.V.; C.- Lidmila
Svíčnice; O . - 1. Bartoš, 2. Jakub; E.- Prodávání kradených věcí
a podvod (= prodej kožichu, patřícího Jaroslavovi Vranovskému
z Valdeka, Lidmile Svíčnici); F. -Protože Lidmila Svíčnice svou
žalobu prokázala, má právo poslat Bartoše a Jakuba do vězení;
G.- Za purkmistrovství Duchka (Chmelíře) ze Semechova.
30. A -Dtto, fol. 392r(401r)-393r(402r) (srv. též SÚA, AS, kn. č. 96,
fol. G 27r-G 28r, kn. č. 105, s. 129); B. -1554, 24.VII.; C.- Kateřina,
i na místě sirotků (po svém zesnulém manželovi Martinovi Duhovi);
O. -Jan Perníček (t.č . písař při rychtářském úřadu); E. - Zbití
a neoprávněné uvěznění (Martina Duhy, který na následky tohoto
jednání zemřel); F. - Jan Perníček je vinen ve smyslu žaloby,
poněvadž Kateřina (Fukáčková) prokázala, že Perníček Martina
Duhu při jeho dopravování do vězení těžce zbil a zacházel s ním
velmi nešetrně, a tak měl Duha na těle četné podlitiny; kromě toho
sám Duha označil před smrtí za viníka svého skonu Perníčka;
G.- Za purkmistrovství Benjamína z Vlkanova.- AS. potvrdil
rozsudek M.S. S.M.p. ortelem ze dne 23.III. 1556.
31. A - Dtto, fol. 394r(403r)-394v(403v); B. - 1554, 10.IX.; C. Brigida, dcera Jana Faltýna; O.- Bohuslav Pavlacký; E.- Zbití
a násilné vniknutí do domu(= pych a kvalt); F.- Bohuslav Pavlacký
je vinen ve smyslu žaloby a bude potrestán M.S. S.M.p.; G. Za purkmistrovství Jiřího Koníka.
32. A - Dtto, fol. 397v(406v)-398v(407v); B. - 1554, 8.X.; C. Hedvika z Vratislavi; O.- Matěj Loukotka; E.- Vražda (Martina,
syna Hedviky z Vratislavi); F. -Matěj Loukotka není vinen ve
smyslu žaloby, poněvadž prokázal, že ho zesnulý Martin
(Zlatotepec), syn výšejmenované Hedviky, vyprovokoval a poté
i napadl a poranil a Loukotka pak Martina zabil v sebeobraně;
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G. - Za .(>urkmistrovství (Mistra) Jakuba Rokycanského z Varvažova. - Zalovaný Matěj Loukotka se dovolává nálezi't ve sporech
Otta Kelble v. Bernart z Valdštejna a Albrecht Šlik v. Kavan, jakož
i Městských práv (Brikcího z Licska), kap. 28, čl. 5.
33. A.- Dtto, fol. 406r(415r)-407r (416r); B. -1554, 3.XII.; C. -1. Pavel Počátecký "od Hory Gutný", na místě zesnulého Jana Balhoně,
2. Kateřina Brunová, na místě svého zesnulého bratra Jana Bruny;
D.- Jan, řezník z Brandejsa; E. - Vražda (=zastřelení z ručnice
Jana Balhoně a Jana Bruny) a veřejné chození s ručnicí; F.- Jan,
řezník, je vinen vraždou ve smyslu žaloby; G.- Za purkmistrovství
Jana Jandy.- Žalovaný Jan, řezník, se dovolává Městských práv
(Brikcího z Licska), kap. 28, čl. 11.
34. A.- Dtto, fol. 436r(445r)-436v(445v); B. -1555, 13.V.; C.- Anka
Černá z Poděbrad; D. - Lidmila Svíčnice; E. - Faleš prodávání
"falešných" svíček, kvůli nimž byla Anka Černá v Poděbradech
uvězněna a hrozí jí trest smrti upálením; F. - Lidmila Svíčnice je
vinna ve smyslu žaloby, protože se doznala k tomu, že prodala Ance
Černé svíčky a poděbradský městský soud označil tyto svíčky
za falešné a poslal Černou k M.S. S.M.p., aby zde prokázala vi'tči
Svíčnici svou nevinu a dále protože Svíčnice se doznala, že
inkriminované svíčky, předložené Černou u M.S. S.M.p. skutečně
vyrobila, přičemž obecní starší Starého Města pražského je rovněž
označili za falešné. Svíčnice bude za faleš potrestána M.S. S.M.p.
a je povinna vrátit peníze i za všechny zbylé prodané svíčky, které
Černá u M.S. S.M.p. předloží; G. - Za purkmistrovství Benjamína
z Vlkanova.
35. A.- Dtto, fol. 439v(448v)-441r(450r); B. -1555, 7.VIII.; C. -1. Volf
Šemer "od Kalichi't", 2. manželka Volfa Šemera (!); D.- Jozef Žid;
E.- Lichva (úrok z pi'tjčky 100 kop gr. míš. 7 kop po 9 týdnech;
tedy 50 kop ročně a celkem ze zapi'tjčené částky 300 kop gr. míš.)porušení královských nařízení o židovské lichvě; F. - Bylo sice
prokázáno, že se Jozef Žid dopustil v žalobě uvedené lichvy, M.S.
S.M.p. však není kompetentní k projednání této žaloby a k interpretaci královských nařízení o židovské lichvě, a proto o vině a potrestání Jozefa Žida mi'tže rozhodnout pouze král; G. Za purkmistrovství Jiřího Komedky (z Rovin).
36. A. - Dtto, fol. 447v(456v)-448r(457r); B. - 1555; 16.VIII.; C. Maryanna z Písnice; D. - Anna z Vlkanova; E.- Nářek poctivosti
(nařčení z podvodu v suplikaci Anny z Vlkanova, adresované
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arciknížeti Ferdinandovi); F.- Anna z Vlkanova není vinna ve
smyslu žaloby, protože Maryanna z Písnice neprokázala, že by jí
Anna ve smyslu ustanovení Zřízení zemského nějak nařkla na
poctivosti a dále proto, že M.S. S.M.p . nepřísluší posuzovat obsah
suplikací, podávaných arciknížeti; G.- Za purkmistrovství Duchka
(Chmelíře) ze Semechova.- Maryanna z Písnice se dovolává Zřízení
zemského, čl. E.27 a Z.8.
37. A. - Dtto, fol. 446r(455r)-446v(455v); B. - 1555, 23.VIII.; C. Martin Přepeřil, i na místě své manželky; O. -1. Jan Vlk, 2. Václav
Vyšehradský; E. - 1.-2. Zbití a zranění (Martina Přepeřila a jeho
manželky); F. - 1.-2. Jan Vlk a Václav Vyšehradský jsou vinni
ve smyslu žaloby; G. - Za purkmistrovství Duchka (Chmelíře)
ze Semechova.
38. A.- Dtto, fol. 455r(464r); B. -1555, 15. IX.; C.- Jan Roudnický,
na místě své manželky Doroty; O.- Lukeš Stejskal; E.- Zhanění
(" ... nadavši jí kurev, arcikurev ... ") a zbití; F - Lukeš Stejskal je
vinen ve smyslu žaloby a bude potrestán M.S. S.M.p. Dorotě
(Roudnické) dává M.S. S.M.p. opatření na cti; G. -Za purkmistrovství Benjamína z Vlkanova.
39. A.- Archiv hlavního města Prahy, rkp. č. 990, fol. 2r(llr)-3r(12r);
B. -1556,5.VI.(?) [nebo 15.V.(?)]; C. -Anna Jandová; O.- Lidmila
Čapková, 2. Regina, dcera Lidmily Čapkové; E.- 1. Podporování
a ukrývání dcery Reginy, která se údajně dopustila krádeže a poté
útěku ze služby, 2. Krádež, útěk ze služby + žaloba o podrobení
tortuře pro tyto delikty; F. - Regina, dcera Lidmily Čapkové, není
vinna ve smyslu žaloby a nemá být tedy ani podrobena tortuře, je
však povinna Anně Jandové do 2 neděl vrátit věci, které jí omylem
vzala. Jandová je naopak povinna vrátit Regině ty její věci, které
zůstaly u Jandové; G.- Za purkmistrovství Jana Medaře.- Žalující
Anna Jandová se dovolává Městských práv(Brikcího z Licska), kap.
25, čl. 2 a 16.- O Lidmile Čapkové se v nálezu M.S. S.M. p. nehovoří.
- Nález je datován "feria 6. post Bonifacium, 1556"- Bonifáce bylo
r. 1556 buď ve čtvrtek 14. května nebo (hlavní datum svátku) v pátek
5. června.
40. A.- Dtto, fol. 5v(14v)-6r(15r); B. - 1556, 23.VII.; C. -Alžběta,
děvečka; O. -Anna Jandová; E. - Nářek poctivosti- nařčení ze
"zlodějství" (krádeže oděvů) při Alžbětině svědectví před M .S.
S.M.p. ve sporu Anny Jandové s Kateřinou Černohorskou;
F. - Anna Jandová své nařčení Alžběty, děvečky, neprokázala,
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a proto má být sporné Alžbětino svědectví vzato u M.S. S.M. p. v potaz; G. -Za purkmistrovství Jiřího Komedky z Rovin.
41. A. - Dtto, fol. 9v(18v)-10r(19r); B. - 1556, 2B.VII.; C. -Marta
Štíková; O. - Dorota Šenkýřka; E. - Zhanění - označení
za" potutedlnou kurvu", lhářku a šibalku; F.- Dorota Šenryřka je
vinna ve smyslu žaloby a bude potrestána M.S. S.M.p. Martě Stíkové
dává M .S. S.M.p. opatření na cti; G . -Za purkmistrovství Jiřího
Komedky z Rovin,
42. A. -Dtto, fol. 19v(28v)-20r(29r) (srv. též SÚA, AS, kn. č. 96, fol.
K20v-K21r, kn. č. 107, s. 151); B. -1556,2.XI,; C.- Lidmila Čapková;
O. - Anna Jandová; E. - Pych (neoprávněné zatčení a uvěznění
a nešetrné zacházení); F. -Anna Jandová je vinna ve smyslu žaloby
a bude potrestána M.S. S.M.p .; G. - Za purkmistrovství (Mistra)
Jakuba Rokycanského. -A.S. potvrdil rozsudek M.S. S.M.p . svým
ortelem ze dne 28.V. 1557.
43. A. - Dtto, fol. 16r(25r)-16v(25v); B. - 1557, 25.V.; C. - Anna
Rezková; O. -Lukeš Řezník (Říhovic); E. - Nářek poctivosti
(" ... před dobrými lidmi a manželem jejím z oust v uši mluvil slova
ta: Shledáš to, žeť (!) budu mluviti, že tvé poctivosti se dotýkati
bude ... "); F.- Lukeš Řezník není vinen ve smyslu žaloby, protože
Anna Rezková svou žalobu neprokázala; G.- Za purkmistrovství
Jana Medaře .
44. A.- Dtto, fol. 70r(79r)-70v(79v); B. -1557, 14.XII.; C.- Lidmila,
dcera Martina Farkaše; O.- Kolda Eliášová, Židovka; E.- Nářek
poctivosti - nařčení z krádeže; F. - Kolda Eliášová je vinna ve
smyslu žaloby, protože své výroky o Lidmile, dceři Martina Farkaše,
neprokázala, a bude potrestána M.S. S.M.p. Lidmile dává M.S.
S.M.p. opatření na cti; G. -Za purkmistrovství Matyáše Ornia
z Paumberka. - Žalující Lidmila, dcera Martina Farkaše, se
dovolává nálezu ve sporu Jan Šváb z Chvatliny v. Šťastný Munka,
Žid.
45. A. - Dtto, fol. 156r(l65r)-159v(l68v); B. - 1559, 10.III.; C. - Jan
Lhota Senecký ze Lhoty, na místě své manželky Joanny (!);O.Adam Markovic z Tišnova; E. - Vloupání do krámu a odcizení
různých věcí, výtržnost a výboj; F. - Adam z Tišnova není vinen
ve smyslu žaloby, protože bylo prokázáno, že se do vlastnictví
inkriminovaného krámu uvázal v souladu s právem; G. Za purkmistrovství Mistra Jakuba Rokycanského z Varvažova,
zastupovaného Šebestyánem Prunarem. -Žalující Jan Senecký se
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dovolává Zřízení zemského, čl. Q.15, E.17, E.22, T.8, H .3, F.6, H .9,
K.32, T.12, F.29, G.26 a G.21, dále Městských práv (Brikcího z Licska),
kap. 27, čl. 12, rozdíl 2 a čl. 4 a nálezu ve sporu Joanna, manželka
(téhož) Jana Seneckého v. Jan, sirotek Vávry z Tůní.- Žalovaný Adam
z Tišnova se dovolává Zřízení zemského, čl. Z.24, T.8, E.22 a F.6.
46. A.-Dtto, fal. 186v(195v)-187v(196v); B. -1559,30.V; C.- Dorota
Prunarová z Vratu; O. - Eva (Vojnerová), služebnice Doroty
Prunarové; E.- Krádež (2 stříbrných koflíků a peněz); F. - Eva
Vojnerová není vinna ve smyslu žaloby, protože Dorota Prunarová
svou žalobu neprokázala; G . - Za purkmistrovství Jiříh o
Melantricha z Aventýna.
47. A.- Dtto, fal. 197r(206r)-197v(206v); B. -1559, 28.VII.; C. -Anna
Šenkýřka "z pruochoditého domu", dcera Barbory; O. - Anna,
manželka Jana Vopálky a dcera Lidmily Boháčkové; E. - Zhanění
(,, ... mluvíc tato slova jí: Kurvo kurevská, přikrej vrch, že se tebou
povětří kazí. A jsi panna, an v tobě děti co prasata kvičí a snad
některé děti již v prevítě a v záchodě jsou ... "); F. -Anna, manželka
Jana Vopálky, je vinna ve smyslu žaloby, I:_Oněvadž své výroky
o Anně Senkýřce neprokázala, a je povinna Senkýřce přednést do
2 neděl předepsanou omluvu ("nápravu"); G. - Za purkmistrovství Jana Jeníčka .
48. A.- Dtto, fal. 183v (192v)-184v(193v); B. - 1559, 18.VIII.; C.Markéta Kotlářka z Nového Města pražského; O. - Jakub Vrabec
huťný na Starém Městě pražském; E. Zhanění (označení
za "hurvu hurevskou"), zbití, výtržnost a loupež (plášťku); F. Jakub Vrabec není vinen zhaněním Markéty Kotlářky, poněvadž se
sporné strany haněly navzájem- M.S. S.M.p. žalobu pro zhanění
ruší a dává oběma sporným stranám opatření na cti. Vrabec je ale
vinen zbitím ve smyslu žaloby a bude potrestán M.S. S.M.p.; G. Za purkmistrovství Izaiáše (Zachariáše) Pellio (od Rajských jablek).
49. A. - Dtto, fal. 201r(210r)-202r(211r); B. - 1559, 18.VIII.; C. Joanna, manželka Volfa Štrouba; O.- 1. Marta, děvečka, 2. Markéta
Suchá, matka Marty, děvečky; E. - 1. Krádež (stříbrného pásu
a dalších věcí), 2. Přechovávání kradených věcí a krádež (peněz);
F. -1. Žaloba zrušena ("zdvižena") pro nedostatek důkazl'1. Joanna,
manželka Volfa Štrouba, může Martu, děvečku, opětovně žalovat
u M.S. S.M.p., získá-li nějaké přesvědčivější důkazy proti ní; G. Za purkmistrovství Izaiáše (Zachariáše) Pellio (od Rajských jablek).
-O Markétě Suché se v nálezu M.S. S.M.p. nehovoří.
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50. A - Dtto, fol. 129r(138r)-130r(139r); B.- 1559, 7.XI.; C.- Kateřina
Pakoměřická z Vicemilic; D. Václav Plzeňský, zet' Kateřin y
Pakoměřické; E. Zbití a usmrcení na následky tohoto zbití
(Verony, dcery Kateřiny Pakoměřické a manželky Václava
Plzeňského); F. - Václav Plzeúský není vinen ve smyslu žaloby,
protože bylo prokázáno, že Verona zemřela v důsledku morové
nákazy; G.- Za purkmistrovství Jaroslava z Mutěnína .
51. A - Dtto, fol. 264v(273v)-265v(274v); B. - 1560, 22.V.; C. Mandaléna (Soběhrdka), manželka Jana Soběhrda, šenkýře, na místě
téhož Jana Soběhrda; D. - Jan Votýpka, soused Starého Města
pražského; E. - Zranění, zbití, pokus o vraždu, výtržnost a zhanění;
F. - Jan Votýpka není vinen ve smyslu žaloby, poněvadž Mandaléna Soběhrdka svou žalobu neprokázala. Mandaléna je naopak
vinna zhaněním Votýpky a jeho manželky a bude potrestána M.S.
S.M.p. Votýpkovi a jeho manželce dává M.S. S.M.p. opatření na cti;
G . - Za purkmistrovství Pavla Bílka, sladovníka.
52. A - Dtto, fol. 254r(263r)-255r(264r); B. - 1560; 5.VII.; C.- Kateřina Matoušová; D. Adam, syn Václava Synka, tkalce; E. Zranění (pětiletého dítěte Kateřiny Matoušové); F.- Adam, syn
Václava Synka, není vinen ve smyslu žaloby, poněvadž Kateřina
Matoušová svou žalobu ničím neprokázala; G. - Za purkmistrovství Pavla Žipanského z Dražice, primase.
53. A - Dtto, fol. 267v(276v)-268r(277r); B. - 1560, 22. VIII.; C. Kateřina Štěpánová z Nového Města pražského; O . -Johanna
Říhová jinak Koníková "od svatého Halštala (sic!)"; E.- Nářek
poctivosti- nařčení z krádeže; F. - Poněvadž se Kateřina Štěpánová
a Johanna Říhová haněly a naříkaly navzájem, budou obě potrestány
za nářek poctivosti a zhanění M.S. S.M. p .; G.- Za purkmistrovství
Matyáše Ornia z Paumberka.
54. A - Dtto, fol. 305r(314r)-306r(315r); B. - 1560, 23.VIII.; C. Joanna Marvanka, manželka Jiříka Hučka; O . - Tomáš Cikán,
šenkýř; E. -Zbití; F. - Tomáš Cikán není vinen ve smyslu žaloby,
poněvadž Joanna Marvanka svou žalobu neprokázala. Marvanka
bude naopak potrestána M.S. S.M.p. za zhanění Cikána a za to, že
lála proti Pánu Buohu (!)a dobrému řádu .. . "; G . Za purkmistrovství Matyáše Ornia z Paumberka.
55. A - Dtto, fol. 306r(315r)-307r(316r); B. - 1560, 23.VIII.; C. Maryanna, dcera Barbory Svíčnice; O.- Marta Vopselková; E. Nářek poctivosti ("" .. nařkla jest jí[ .. . ] že by z boku levého a pan11 • ••
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chart byla ... "); F.- Marta Vopselková je vinna ve smyslu žaloby
a bude potrestána M.S. S.M.p.; G.- Za purkmistrovství Matyáše
Ornia z Paumberka.
56. A. -Dtto, fol. 320r(329r)-320v(329v); B. - 1560, 28.VIII.; C. Marta Vopselková; D. - Lukeš starý(! ) Pšenička (!); E.- Zhanění
(" ... o ní mluvil, že by svodnicí bejti měla a jiné svazovala, též že
jest kurva ... ") a výtržnost; F. - Protože se Marta Vopselková
a Lukeš Pšenička haněli navzájem, budou oba potrestáni za zhanění
M.S. S.M. p.; G.- Za purkmistrovství Matyáše Ornia z Paumberka.
57. A. - Dtto, fol. 311 v(320v)-313v(322v); B. - 1560, 2.IX.; C. Zikmund ("Sigmund") Kropáček, i na místě své sestry Maryanny
z Krymlova (!); D.- Dorota, poddaná Kateřiny Lokšanové zAdlaru a na Březnici, zastupovaná Erhartem z Reytu a Václavem
Zisovským (!),"vyslanými" Kateřiny Lokšanové; E.- Krádež (250
zlatých); F.- Dorota je dúvodně podezřelá ze spáchání ža lované
krádeže, a bude proto podrobena tortuře; G.- Za purkmistrovství
Matyáše Ornia z Paumberka .
58. A. -Dtto, fol. 234v(243v)-235v(244v) (srv. též SÚA, AS, kn. č. 96,
fol. O lOv-O ll v, kn. č. 110, s. 157-158); B. -1560, 4.IX.; C.- Dorota
Lampertová, manželka Lamperta Krejčího ("Krajčího") z Nového
Města pražského; D.- Jan Vlk; E.- Nářek poctivosti- označení
za kurvu; F. - Jan Vlk není vinen ve smyslu žaloby, poněvad ž
prokázal své výroky, tj . " ... že ona Dorota nepořádn ě jest se
chovala." ; G. -Za purkmistrovství Mistra Jakuba Rokycanského
z Varvažova. - Žalující Dorota Lampertová se dovolává Zřízení
zemského, čl. E.27 a Městských práv (Brikcího z Licska), kap. 47,
čl. S. - A.S. napravil rozsudek M.S. S.M.p. ortelem ze dne 2l.VII.
1561 v tom smyslu, že Jan Vlk je vinen ve smyslu žaloby, poněvadž
nebylo prokázáno, že se Dorota Lampertová v minulosti dopustila
smilstva, cizoložství nebo že byla nějak jinak zneuctěna.
Lampertové nemá být tedy Vlkova "duotka poctivosti" na újmu
její cti; Vlk má být potrestán M.S. S.M.p. vězením "měšťanuom
náležitým do třetího dne".
59. A.- Dtto, fol. 303v(312v)-30Sr(314r); B. -1560, 4.IX.; C.- Kunka
Kokořská z Konecchlumí; D. - lzdrahel (Izrael) Samuelťtv, Žid;
E. - Žhářství - zpúsobení (zavinění) požáru domu Kunky
Kokořské a náhrada škody za to; F.- lzdrahel Samuelúv není vinen
ve smyslu žaloby, poněvadž bylo prokázáno, že v době vypuknutí
požáru nebyl doma; G. - Za purkmistrovství Mistra Jakuba
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Rokycanského z Varvažova. - Kunka Kokořská se dovolává
Městských práv (Brikcího z Licska), kap. 70, čl. 12, rozdíl3 a kap.
43, čl. 2, rozdíl3.- Žalovaný Izdrahel Samuelův se dovolává nálezu
M.S. S.M. p. ve sporu Dorota Jílovská v. Jiřík Rysi a nálezu městského
soudu města Hradce Králové ve sporu Jan Spaček v. Jakub Túlal.
60. A.- Dtto, fol. 255r(264r)-256r(265r); B. -1560, 18.XI.; C.- Jakub
Fridman, truhlář, na místě Salomény, sestry své; O.- Ratslav jinak
Václav Miniský, truhlář" u svatého Klimenta"; E.- Smilstvo a "obtěžkání" - zbavení poctivosti; F. - Václav Miniský není vinen ve
smyslu žaloby, poněvadž Jakub Fridman svou žalobu nijak neprokázal; G. - Za purkmistrovství Jaroslava z Mutěnína. - Žalovaný Václav Miniský se dovolává Městských práv (Brikcího
z Licska), kap. 41, čl. 1, rozdíl4 a čl. 2, rozdíl6 a kap. 48, čl. ll.
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PŘEHLED II

Regestový přehled procesů před městským soudem Starého
pražského, ve kterých vystupují jako žalovaná strana ženy

Města

(1548-1560)

Struktura regestu:
Viz výše Přehled I

1. A - Archiv hlavního města Prahy, rkp. č. 2129, fol. 177r(185r)177v(185v). [Srv. též Státní ústřední archiv (dále SÚA), fond Apelační
soud (dále AS), kn. č. 96, fol. A 25v-A 26r; kn. č. 102, fol. 74r (4r)];
B. - 1548, 18.X. ; C. - Zikmund Chvatěrubský z Lestkova a na
Chvatěrubech; D.- Lidmila, kuchařka Zikmunda Chvatěrubského;
E. - Krádež (peněz a různých věcí) a žaloba o podrobení tortuře;
F.- Zikmund Chvatěrubský svou žalobu neprokázal, a proto Lidmila není vinna ve smyslu žaloby a nemůže být podrobena tortuře;
G.- Za purkmistrovství Duchka (Chmelíře) ze Semechova.-Apelační soud (dále AS.) potvrdil vypověď městského soudu Starého
Města pražského (dále M.S. S.M. p.) svým ortelem ze dne 13. XI. 1548.
2. A - Dtto, fol. 189r(197r); B. - 1549, 7.111.; C. - Pavel Kulhavý
C,Kuolhavý"); D. -Anna, manželka Adama Holého; E. -Zhaně
ní- označení za "lotra a zrádce šmitlavého a belhavého"; F.- Anna,
manželka Adama Holého, je vinna ve smyslu žaloby a bude potrestána M.S. S.M.p.; G. - Za purkmistrovství Martina Smila
ze Stoješic.
3. A-G.- Viz Přehled I, případ č. 5.
4. A - Archiv hlavního města Prahy (dále AMP), rkp. č. 2129, fol.
210r(219r)-210v(219v); B. -1550, 10.1.; C.- -; D. -1. Ondřej Syrový,
krejčí; 2. Markéta, kuchařka Ondřeje Syrového; 3. Marta, bývalá
kuchařka Ondřeje Syrového; E. - 1. Konkubinát (včetně zplození
nemanželských dětí) a smilstvo s kuchařkami Martou a Markétou,
2. Konkubinát (včetně zplození nemanželského dítěte) a smilstvo
s Ondřejem Syrovým, 3. Konkubinát (včetně zplození 3 nemanželských dětí) a smilstvo s Ondřejem Syrovým; F. - 1. Zbavení
městského (měšťanského) práva a vypovězení z města (=uložení
povinnosti se do 4 neděl z města vyprodat a vystěhovat), 2.-3.
Vypovězeny z města; G.- Za purkmistrovství Duchka Chmeléře
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ze Semechova, primase.- Na fol. 210r(219r) marginální poznámka
o navrácení městského (měšťanského) práva Ondřeji Syrovému dne
31.V. 1557.
5. A - Dtto, fol. 276r(285r)-276v(285v); B.- 1551; 21. X.; C.- Mojžíš,
Žid; D. -1. Frydrych Tučap, 2. Zeman, tovaryš Frydrycha Tučapa,
3. Maryanna Šenkýřka; E.- 1.-3. Loupež (peněz) a pokus o loupežnou vraždu; F. -1.-2. Frydrych Tučap a Zeman sice dali odpověď
na žalobu Mojžíše, Žida, ale nedostavili se k M.S. S.M.p., a proto je
k tomuto soudu může Mojžíš znovu obeslat, 3. Maryanna Šenkýřka
není vinna ve smyslu žaloby, ale byla shledána vinnou fedrováním
Židů, protože nabízela Židům, aby chodili k ní do hospody, a bude
za to potrestána M.S. S.M. p.; G. -Za purkmistrovství Jana Medaře .
6. A - Dtto, fol. 287v(296v)-288r(297r); B.- 1553, 18.III. (sic!); C. Jeroným Chromý, Žid; D.- Lída Židovka; E.- Nářek poctivostinařčení z podvodu; F. - Lída Židovka je vinna ve smyslu žaloby
a bude za žalovaný delikt a za odporování výpovědi M.S. S.M.p.,
která byla vynesena v jejím předcházejíím sporu s Jeronýmem,
Židem, potrestána M.S. S.M.p.; G. -Za purkmistrovství Šimona
z Tišnova.
7. A-G. - Viz Přehled I, případ č. 28.
8. A -AMP, rkp. č . 2129, fol. 377v(386v)-378r(387r); B. -1554, 9.III.;
C. - Matouš Moravec; D. - Anna Zábranská; E. - Vědomé
kupování kradených věcí; F. -Anna Zábranská je vinna ve smyslu
žaloby, poněvadž bylo prokázáno, že koupila kradený aksamit;
G.- Za purkmistrovství Šimona z Tišnova.
9. A - Dtto, fol. 387v(396v)-388r(397r); B. -1554, 7.V.; C.- Havel
Šamša z Kosmačova, na místě Jana staršího z Lobkovic a na Točníce,
nejvyššího sudího Království českého; D. -Lidmila Svíčnice; E. Kupování oděvů a přijímání peněz, které byly ukradeny Janovi
staršímu z Lobkovic - žaloba o postavení překupníka kradených
věcí před soud; F. - Poněvadž Lidmila Svíčnice neprokázala, že jí
sukni, ukradenou v domě Jana st. z Lobkovic, prodala Lidmilou
udaná Markéta Tochová, což vyplývá i z ostatních okolností případu,
nemůže být Tochová Lidmilou postavena před M.S. S.M .p . jako
překupnice kradených věcí; G. Za purkmistrovství Duchka
(Chmelíře) ze Semechova.
10. A - Dtto, fol. 395v(404v)-396r(405r); B. -1554, 23.VIII.;C.- Hanzl
Rumler; D. -Alžběta, děvečka; E. -Krádež (peněz); F. -Žaloba
zrušena ("zdvižena"), poněvadž Hanzl Rumler sice prokázal, že se
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Alžběta

v minulosti dopustila krádeží, avšak neprokázal, že mu
ukradla peníze. Rumler však múže u M.S. S.M. p. podat na Alžbětu
další žalobu, podepřenou spolehlivějšími důkazy. Alžběta bude
za prokázané předcházející krádeže potrestána M.S. S.M.p.; G.Za purkmistrovství Izaiáše (Zachariáše) Pellio (od Rajských jablek).
11. A. - Dtto, fol. 408r(417r); B. - 1554, 3.XII.; C. - Jeroným
Rukavičník; D. -1. Matěj Dráb, 2. Dorota, manželka Matěje Drába;
E. - Zhanění (,,nestatečné řeči") (" ... oni sou jemu nadali lotrtt,
zrádců a že v kukle mezi rasy dělal ... "); F. -1 .-2. Matěj Dráb a jeho
manželka Dorota jsou vinni ve smyslu žaloby a budou potrestáni
M.S. S.M.p.; G.- Za purkmistrovství Jana Jandy (sic!).
12. A-G.- Viz Přehled I, případ č. 34.
13. A - AMP, rkp . č . 2129, fol. 447v(456v); B. - 1555, 13.VIII.; C. Tomáš Babák; D.- Anna Hokyně; E. - Krádež (povlečení, ků ž í,
meče, sušených broskví a dalších věcí); F.- Anna Hokyně není
vinna ve smyslu žaloby. Tomáš Babák bude potrestán M.S. S.M.p.
za to, že nařkl Annu z krádeže ("zlodějství") a toto nařčení
neprokázal; G. - Za purkmistrovství Duchka (Chmelíře)
ze Semechova.
14. A-G. - Viz Přehled I, případ č . 36.
15. A - AMP, rkp. č. 2129, fol. 450r(459r); B. - 1555, 21.VIII.; C. Jiřík Haugvic z Haugvic; D. Anna Karbarka jinak Planková;
E. - Nářek poctivosti - nařčení ze složení křivé ("nepravé a falešné") přísahy; F. - M.S. S.M. p. předává žalobu k příslušnému
soudu, protože mu podle Zřízení zemského nepřísluší soudit nářek
osoby z panského nebo rytířského stavu (a to ani přesto, že se Anna
Planková k žalovaným výrokům na adresu Jiříka Haugvice doznala); G.- Za purkmistrovství Duchka (Chmelíře) ze Semechova .
16 A - Dtto, fol. 461r(470r)-462r(471r); B. - -; C.- "Přátelé" Anny
Tobolářky a její dcery Salomény; D. -Jan Bartošovic, zplnomocněnec Jindřicha z Kunštátu a na Skalici; E.- Spor ohledně propuštění Anny Tobolářky a její dcery Salomény z vězení, kam byly uvrženy na dožádání Jindřicha z Kunštátu pro podezření z vraždy Kryštofa
Knoblocha, služebníka Jindřicha z Kunštátu a poté byly podrobeny
tortuře, aniž by se k něčemu doznaly, a o náhradu škody za případnou
újmu na zdraví, způsobenou vězněním; F.- -; G. - Výyov ěď
obsahuje pouze 8 řádek intitulace a arengy, zbytek chybí. - Zalující
strana se dovolává Městských práv (Brikcího z Licska), kap.l, čl. 33n.,
kap. 13, čl. 10, kap. 70, čl. 12, kap. 68, čl. 1, 9, 10 a kap. 69, čl. ll.
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17. A.-G. - Viz Přehled I, případ č. 39.
18. A. -AMP, rkp. č. 990, fol. 8r(17r)-8v(17v); B. -1556, 14.VII.; C.Jeroným z Aušpurku; O. - Anna Samuelka; E.- Napomáhání ke
krádeži, při niž byly Jeronýmovi v domě Anny Samuelky odcizeny
facalit (!?),šaty a 8 zlatých uherských; F.- Anna Samuelka není
vinna ve smyslu žaloby, protože žaloba nebyla prokázána. Jeroným
z Aušpurku se může v případě zjištění pachatele krádeže opětovně
obrátit na M.S. S.M .p.; G. -Za purkmistrovství Jiřího Komedky
z Rovin.
19. A.-G. - Viz Přehled I, případ č. 40.
20. A.-G. - Viz Přehled I, případ č. 41.
21. A. -AMP, rkp. č. 990, fol. 14r(23r); B. -1556, 10.VIII.; C.- Lukáš
Horský; O. - Anna Ducháčková; E. - Nářek poctivosti(" ... o něm
mluvila, že by ji nespravedlivě odsoudil, pes nejsa hoden v těch
místech sedati, a že jest psanec ... "); F.- Anna Ducháčková je vinna
ve smyslu žaloby, je povinna přednést Lukášovi Horskému omluvu
("nápravu") a bude potrestána M .S. S.M .p .; G. - Za purkmistrovství Izaiáše (Zachariáše) Pellio (od Rajských jablek).
22. A.- Dtto, fol. 5r(14r)-5v(14v); B. - 1556,21. VIII.; C. - Jan z Písnice; O.- 1. Kristýna ze Skalice; 2. Elena(!), dcera Kristýny ze Skalice; E. - 1.-2. Krádež (zlatého řetězu a dalších zlatých klenotů)
a nabádání ke křivému svědectví; F. - 1.-2. Kristýna ze Skalice
a její dcera Elena nejsou vinny ve smyslu žaloby, poněvadž Jan
z Písnice svou žalobu proti nim vznesenou neprokázal. V případě
zjištění dalších nových okolností ztráty svých klenotů se Jan může
opět obrátit na M .S. S.M.p.; G . Za purkmistrovství Izaiáše
(Zachariáše) Pellio (od Rajských jablek).
23. A.- Dtto, fol. 18r(27r)-18v(27v); B.- 1556, 21.VIII.; C. -Jiřík
Haugvic z Haugvic; O. - Anna Karbarka; E.- Zhanění (" . .. v Kládště (!)mluvila, že ty listy, kteréž sou na onen čas v Kládště (!)čteny
byly, on Jiřík Haugvic do rad [ ... ] nad appellacími (!) zřízených
vylhal. .. "); F. - Žaloba předána M .S. S.M . p . podle Zřízení
zemského k zemském soudu, protože Jiřík Haugvic je osoba rytíř
ského stavu a M.S. S.M.p. není kompetentní soudit jeho zhanění,
přestože se Anna Karbarka k žalovaným výrokům o Haugvicovi
doznala; G. - Za purkmistrovství Izaiáše (Zachariáše) Pellio (od
Rajských jablek).
24. A.-G. -Viz Přehled I, případ č . 42.
25. A - AMP, rkp. č. 990, fol. 31v(40v)-32r(41r); B. - 1557, 23.11.;
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C.- Martin Šašek; O. - Anna Papírnice, její manžel, její synové
a "jiná čeládka"; E. - Výtržnosti, nedodržení přátelské smlouvy
a činění "protimyslností" v rozporu s předcházejícím nařízením
M.S. S.M.p. ve sporné věci; F.- Anna Papírnice a její společníci
jsou vinni ve smyslu žaloby a budou potrestáni M.S. S.M.p.; G.Za purkmistrovství Jaroslava z Mutěnína.
26. A.- Dtto, fol. 57r(66r)-58r(67r); B.- 1557, 23.XI.; C.- Královský
rychtář Starého Města pražského; O. 1. Bartoloměj Odháj;
2. Lidmila, manželka Jeronýma Křesťana; E.- 1.-2. Cizoložství;
F. - 1.-2. Bartoloměj Odháj a Lidmila, manželka Jeronýma
Křesťana, jsou vinni ve smyslu žaloby a budou potrestáni králem;
G. -Za purkmistrovství Matyáše Ornia z Paumberka.
27. A.- Dtto, fol. 50v(59v)-51r(60r); B.- 1557, LXII.; C.- 1. Kašpar
Kuchař, 2. Volf Hebenštrait; O. - Manda, věznice (!); E. - (1.-2.)
Krádeže, (2.) Podvod; F.- Manda je vinna ve smyslu žaloby a bude podrobena tortuře; G.- Za purkmistrovství Izaiáše (Zachariáše)
Pellio (od Rajských jablek), zastupovaného Matyášem Orniem
z Pa[u]mberka.
28. A.- Dtto; fol. 58v(67v)-59r(68r); B. -1557, 3.XII.; C.- Jan Janda;
O.- Anna Plavcová; E.- Krádež (oděvú a dalších věcí); F.Anna Plavcová není vinna ve smyslu žaloby, poněvadž Jan Janda
svou žalobu neprokázal; G. - Za purkmistrovství Matyáše Ornia
z Paumberka.
29. A.-G.- Viz Přehled I, případ č. 44.
30. A. - Dtto, fol. 92v(101 v)-97v(106v) (srv. též AS, kn. č . 96, fol.
M 10r-M 11r); B.- 1558, 6.V.; C. - 1.-2. Marek Volejníkouv (!),
konšel, a Jan Vodička, písař radní města Kolína, delegáti na místě
purkmistra a rady, obecních starších a celé obce města Kolína;
O. - 1. Jan Bílek, huntýř, 2. Kateřina, manželka Jana Bílka; E. 1.-2. Fedrování zločinctt (a. přechovávání zločincú, b . kupování
oděvů pro zločince, c. přechovávání kradených peněz, d . vyjednávání o propuštění zločinců z vězení) a náhrada škody ve výši
300 kop gr. č . , která byla zpúsobena zločinci, které manželé Bílkovi
údajně podporovali; F. -1.-2. Jan Bílek a jeho manželka Kateřina
nejsou vinni ve smyslu žaloby a M.S. S.M.p. jim dává opatření na
cti. Kateřina je povinna kolínským delegátům do 2 neděl zaplatit
všechny své peněžní závazky, které dosud v Kolíně má; G. Za purkmistrovství Jiříka Zvůnka z Ottersdorfu.- Za textem nálezu
poznámka o odvolání žalující strany k A.S. - Žalovaní manželé
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Bílkovi se dovolávají Zřízení zemského, čl. U.12, U.5, U.3, W.(V.)5
a W.(V.)6 a dále Městských práv (Brikcího z Licska), kap. 20, čl. 3,
kap . 25, čl. 2 a kap. 69, čl. 1, rozdíl 6 a 9 a nálezu M.S. S.M.p. ve
sporu Jetřich Špetle v. Jan Kotlas z Trnávky. - Žalující strana se
dovolává nálezů M.S. S.M.p. ve sporech Ondřej Malíř v. Jan Vrtilka
a Štefan Maha, služebník (zesnulé) "králové" v. Martin, Žid
z Dlažení.A.S. potvrdil rozsudek M.S. S.M .p . ortelem ze dne 27.VII.
1558.
31. A. - Dtto, fol. 174v(183v)-175r(184r); B. - 1559, 10. IV.; C. Martin, "šenkýř od kláštera svatého Ducha"; D. -Anna, "Němkyně
z Fryndlantu" ; E. - Krádež (peněz); F. - Žaloba jakožto
neprokázaná a bezdůvodná zrušena ("zdvižena"). V případě
zjištění spolehlivějších důkazů se Martin může opětovně obrátit se
žalobou na M .S. S.M. p .; G. - Za purkmistrovstvíAdama Horkého.
32. A.-G. -Viz Přehled I, případ č. 46.
33. A . -AMP, rkp. č. 990, fol. 182r(191r)-183r(192r); B. -1559, 31.VI.;
C. -Matěj Přívozník "od Ondřeje Vocáska"; D . - 1. Šimon
příjmí(m) Zeman z Hradčan, 2. Lidmila Boháčková, pekařka; E. 1. Výtržnost, zbití, zranění a pokus o vraždu, 2. Navádění k výtržnosti, ke zbití a ke zranění; F. - 1.-2. Šimon Zeman a Lidmila
Boháčková jsou vinni ve smyslu žaloby a budou potrestáni M.S.
S.M.p. zejména za to, že" ... jest on Šimon Zeman mimo řád a právo
v tom místě vejsadním a frejdním na přívoze času nočního
za příčinou Lidmily Boháčkové(. .. ) takové vejtržnosti se dopustiti
směl. .. "; G.- Za purkmistrovství Jiřího Melantricha z Aventýna.
34. A.- Dtto, fol. 193r(202r)-193v(202v); B.- 1559,28.VI.; C.- Ondřej
Hvězda, kožišník; D.- Voršila, jeho bývalá kuchařka E.- Zhanění
-obvinění z "obtěžká ní "; F. - Voršila je vinna ve smyslu žaloby,
poněvadž se ke svým obviněním doznala, avšak neprokázala je,
a bude M.S. S.M.p. za to, že" ... v tomto městě nepoctivě se chovala
a neřádně živa byla ... " potrestána. Ondřeji Hvězdovi dává M.S.
S.M.p. opatření na cti; G. - Za purkmistrovství Pavla Žipanského
z Dražice, primase.
35. A.-G. - Viz Přehled I, případ č. 47.
36. A.-G . -Viz Přehled I, případ č. 49.
37. A. -AMP, kn. č . 990, fol. 220v(229v)-221v(230v); B. -1559, 7.XII.;
C.- 1.-2. Kašpar a Jiřík (bratří) Belvicové z Nosvic, 3.-5. Albrecht,
Krystof a Jan Hýzrlové ("Isrlové") z Choduov (!), vlastní bratří;
D. - Dorota, kuchařka od Jana z Písnice, poddaná Jindřicha Ke kule;
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E.- Vražda (Kateřiny Čelechovcové z Dubu, příbuzné žalobců);
F.- Žaloba zrušena ("zdvižena") pro nedostatek důkazů- Dorota
se sice dostala do podezření z vraždy svými řečmi o zesnulé
Kateřině Čelechovcové, ale takovéto podezření není dostatečným
důvodem pro to, aby byla Dorota podrobena tortuře. Bratří
Belvicové a Hýzrlové mohou opětovně žalovat kohokoli u M.S.
S.M.p. pro vraždu Čelechovcové, avšak na základě přesvědčivějších
důkazů; G.- Za purkmistrovství Jiříka Zvůnka z Ottersdorfu.
38. A. - Dtto, fol. 282r(291r)-283r(292r); B. - 1560, 26.VI.; C. Jaroslav Sezima ("Sazema") z Oustí a na Kolči; D.- Úředníci a starší záduší a kostela svatého Mikuláše na Starém Městé pražském,
na místě své poddané Maryanny Krčmářky ze vsi Zákolan; E. Pohrůžka; F. - Maryanna Krčmářka není vinna ve smyslu žaloby,
protože Jaroslav Sezima svou žalobu neprokázal; G.- Za purkmistrovství Pavla Žipanského z Dražice, primase.
39. A.- Dtto, fol. 274r(283r)-275v(284v); B. -1560, LVII.; C.- Jiřík
Velik z Šonova; D. - Voršila Lištařka; E. - Zhanění - obvinění
z "neřádného a nenáležitého" přijetí zápisu na škodu Voršily
Lištařky; F. - Voršila Lištařka je vinna ve smyslu žaloby, protože
svá nařčení na adresu Jiříka Velika neprokázala, a bude potrestána
M.S. S.M. p.; G.- Za purkmistrovství Pavla (Žipanského) z Dražice,
primase. - Žalující Jiřík Velik se dovolává nálezu zemského soudu
ve sporu Sezema z Vrtby na Jindřichovicích v. Václav Leh omský (!)
z Malovic. - Žalovaná Voršila Lištařka se dovolává Zřízení
zemského, čl. E.27 (nářek poctivosti) a H.3 a výpovědi (ortelu) A. S.
ve sporu Voršila Lištařka v. Mandaléna Voštinářka.
40. A.- Dtto, fol. 275v(284v)-276v(285v); B. -1560, LVII.; C.- Jiřík
Velik z Šonova; D. - Voršila Lištařka; E. - Pych (výtržnost)- neoprávněné pobrání žita; F.- Voršila Lišta řka není vinna ve smyslu
žaloby, protože Jiřík Velik neprokázal, že Voršilou odcizené žito
bylo jeho; G. - Za purkmistrovství Pavla Žipanského z Dražice,
primase.- Žalující Jiřík Velik se dovolává výpovědi ve sporu Voršila
Lištařka v. Pavel Voštinář a ortelu A.S. ve sporu Voršila (Lištařka)
v. Mandaléna Voštinářka.
4L A.-G . - Viz Přehled I, případ č. 53.
42. A.-G . -Viz Přehled I, případ č. 55.
43. A.- AMP, rkp. č. 990, fol. 288r(297r)-290v(299v); B.- 1560, 2.1X.;
C. - Bartoloměj Kočvara, pekař; D. - L- 2. Pavel Trubač, měšťan
Starého Města pražského, a Jakub Jirchář z Nového Města
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pražského, oba rukojmí za Juliánu, "podruhyňku"; E. - 1.-2.
Nepostavení před soud Juliány, "podruhyňky", obviněné z krádeží
(husy a mouky) a z pořizování si falešných klíčů, za jejíž postavení
před soud se Pavel Trubač a Jakub Jirchář postavili jako rukojmí;
F. - Protože rukojmí neprokázali, že Juliána inkriminovanou
mouku koupila, je Juliána v podezření z krádeže této mouky a bude
povinna sama prokázat u M.S. S.M.p., že tuto mouku koupilaneprokáže-li to, bude povinna se s Bartolomějem Kočvarou umluvit
o náhradě škody; G. - Za purkmistrovství Matyáše Ornia z Paumberka. - Žalovaná strana se dovolává Městských práv (Brikcího
z Licska), kap. 25, čl. 2 a 7, Zřízení zemského, čl. E.27 a nálezu M.S.
S.M.p. ve sporu Ondřej Syrový v. Matouš Prušák.
44. A.-G.- Viz Přehled I, případ č. 57.
45. A.- AMP, rkp. č. 990, fol. 334r(343r)-335r(344r); B. -1560, 20.XI.;
C. - Bartoloměj Kočvara, pekař; D. - Juliána Parúbková (!)
("podruhyňka"); E.- Neprokázání původu prodávané mouky
podle předcházející výpovědi M.S. S.M.p . (=nevyvrácení podezření
z krádeže a prodávání kradených věcí); F.- Juliana Parúbková již
svědectvími prokázala v době, stanovené výpovědí M.S. S.M.p.,
od koho podezřelou mouku kupovala, a není proto povinna se
zodpovídat ve smyslu žaloby Bartoloměje Kočvary; G . - Za purkmistrovství Jaroslava z Mutěnína . - Poznámka za textem výpovědi
(nálezu): "Bartoloměj ohlásil se, že dává místo vejpovědi . "- Srv.
výše případ č. 43.
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BoHUMIL RoEDL

SUDIČKA ANNA HUBKOVÁ Z ČERNČIC

Počátkem

r. 1599 přijala lounská městská rada usnesení, v němž
jiného stálo: "Protož poručeno rychtáři městskému, aby od ní
práva městského nepřijímal ani vězení obecního nedopouštěl. Služebníku též ouřednímu, aby obsílek žádných od ní nebral. Tolikéž ladarum, šrotýřům, pivovarníkům na konec poručeno, aby formanům u ní
neládovali, vína ani piva u ní nespouštěli ani nenakládali a pivovarníci pivo nevařili. A sumou všichni služebníci pánů a obce této aby jí
v ničemž neposluhovali. " 1 Ta, proti které bylo toto ekonomické a právní
embargo namířeno, stála v té době na prahu šedesátky. Většina obyvatel renesančních měst se archivními prameny jen mihne: zápis v berním rejstříku, několik kupních smluv, jeden dva soudní spory a dost.
Anny Hubkové z Černčic je však v archivních pramenech plno, stejně
jako jí byly plné Louny v době, kdy zde žila. Byla typem ženy, kterou
dnes označujeme za emancipovanou. Ostatně předbělohorská doba
přála ženám s organizačním talentem, pílí a invencí. Možná i v samotných Lounech bychom našli několik žen Hubkové podobných; chybě
ly jim však předpoklady, aby v pramenech zanechaly výraznější stopu. Jejich základní omezení spočívalo v tom, že na rozdíl od Hubkové
byly vdané. Ačkoliv zletilé ženy v tehdejším soudním procesu běžně
vystupovaly jako samostatné subjekty, (zejména ve sporech majetkových), ve většině případů vystupovali jako jejich poručníci manželé.
Druhým a neméně významným limitem byl majetek. K obchodním
transakcím a soudním sporům, které v pramenech nacházejí odraz,

kromě

1

Všechny odkazy na prameny - není-li uvedeno jinak - se vztahují k písemnostem
ze Státního okresního archivu v Lounech, fondu Archiv města Loun. Proto budou v dalším citovány jen signaturou a při prvním uvedení i specifikací pramene. Citované nařízení v radním manuálu sign. I A 4, fo!. 55r.
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bylo zapotřebí značného jmění. A to samozřejmě zůstávalo převážně
v rukou mužů. Fakt, že se nikdy nevdala, předurčoval Hubkovou
k tomu, že na městském soudu vystupovala vždy jako samostatný
subjekt. Po otci získala právo používat predikát a celkem slušný nemovitý majetek, což jí zaručovalo dobré společenské postavení.
Anna se narodila v r. 1540 nebo krátce před ním. Lounský kronikář
Pavel Mikšovic, který ji osobně znal, poznamenal ve zprávě o jejím
úmrtí 7. března 1606, že jí bylo mezi 60 a 70 lety, ale blíže k sedmdesátce. V r. 1558, kdy spolu s matkou prodává za 300 kop vinici, byla už
plnoletá. 2 Její otec byl Vít Hubka z Černčic- datum jeho úmrtí není
známo, v r. 1558 už nežil. Vítův otec Simeon Hubka získal predikát
v r. 1506, když ho k erbu přijal Mikuláš z Černčic. Ten pocházel z rodiny
lounských městských písařů a Simeonovi pomohl zřejmě z rodinných
důvodů: Simeon si vzal jeho sestru Johanu. 3
Annina matka Kateřina si brala Víta Hubku už jako vdova. Z prvního manželství s Janem Zákostelským jí zůstali dva synové: Jakub
a Jan. Oba později dosáhli v Lounech významného postavení: Jakub
zasedal od r. 1573 až do své smrti v r. 1597 nepřetržitě v městské radě,
Jan byl v letech 1556-1571 městským písařem . Janova osobnost je už
z historické literatury známa. V r. 1968 vydal jeho hospodářská registra Jaroslav Honc. 4 0ba bratři získali erb a titul "z Bílejova" od Petra
Bílejovského.
Mezi Kateřininými dětmi z prvního a druhého manželství byl poměrně značný věkový rozdíl. V době, kdy Jan Zákostelský vstupoval
do veřejného života, nebyla Anna Hub ková zletilá, stejně jako její mladší bratr Jan Hubka. Ten se prvně vyskytuje samostatně, nikoliv jako
sirotek, v berním rejstříku z r. 1564. 5 Anna Hubková zdědila dlouhověkost po své matce. Mikšovic uvádí, že "stará paní Kateřina Hubkovna" zemřela u svých dětí Anny a Jana 24. října 1581, tedy v době,
kdy jí muselo být přes sedmdesát let.fi
2

Kronika Pavla Mikšovic, sign. Ch 1, s. 265; trhová kniha sign. I C 44, fo!. 42r-v.
Ke genealogii Hubků viz A. Sedláček v OSN 24, s. 426. O předchůdcích rytíni z Čern
čic v Lounech viz J. Vaniš, Od lounského městského písaře Jana ze Žlutic k pánům
Světeckým z Černčic, in: Sborník okresního archivu v Lounech 2, 1988, s. 21-30. O Čern
čických psal též F. Štědrý, Černčice, in: Sborník historického kroužku 19, 1918, s. 25.
Rodokmen Hubků z Černčic je i v pozťtstalosti F. Štědrého uložené v SOkA Louny,
fond č. 67, i.č . 166.
4 J. Honc, Hospodářské záznamy Jana Zákostelského 1553-1574, Praha 1968.
5 Berní kniha sign. I E 47, fo!. 138v.
6 Mikšovic, s. 62.
3
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B. Roedl,

Sudička

Anna Hubková

Na zahájeném soudu v r. 1569 došlo k majetkovému vypořádání
mezi sourozenci Annou a Janem ohledně majetku po jejich otci Vítovi
Hubkovi. Z tohoto dědictví připadly Anně následující nemovitosti:
dvůr na Žateckém předměstí, zahrada, louka, chmelnice, háj a p·úllánu
dědiny. Až na dědinu neznáme rozlohu pozemků, topografické údaje
dovolují přibližně určit jejich polohu. Kromě toho měla Anna v budoucnu pobírat plat z jednoho dvora rovněž na Žateckém předměstí?
To byla tedy ekonomická základna pro Anniny rozsáhlé hospodářské
aktivity. Hub ková byla dobrá hospodářka: postupně svůj majetek rozšiřovala a v posledních letech svého života platila berní ze 13 různých
pozemků.HRodina Hubků žila v domě, který nepodléhal městské berni- nikoho z rodiny do r. 1574 mezi berníky vykazujícími dťnn nenalezneme. Teprve v uvedeném roce platí Anna Hubková 15 grošů
z obytného domu. 9 Výše berně ve srovnání s jinými poplatníky dává
tušit, že dům nepatřil mezi ty nejvýstavnější. Ležel ale v jádru města;
podle lokalizace jednotlivých berních okrsků J. Vanišem to bylo na
jeho severní straně. 10 Sourozenci Hubkovi bydleli společně s matkou
v jednom domě. Jan se v lounských pramenech objevuje naposledy ve
2. polovině 80. let, pak jeho stopy v Lounech mizí. Známy jsou dvě
jeho děti: Jáchym Kryštof a Alžběta, která se stala Anninou dědičkou . 11
Výchozí pozici do života měla Anna tedy dobrou. Nadprťnněrný
majetek, urozený původ, organizační talent a jistě dobrou intelektuální výbavu (ovládala plynně latinu). Toto všechno z ní mohlo činit žádoucí a atraktivní nevěstu. Přesto se nevdala. Můžeme přirozeně uvažovat o nějakém tělesném defektu, o kterém prameny mlčí. Pokud existoval,
nebyl určitě natolik významný, aby možnost sňatku vylučoval: ještě
v r. 1572, tedy v době, kdy už Anna překročila třicítku, považoval její
nevlastní bratr Jan Zákostelský za možné, že se vdá. 12 A tak příčiny bude
třeba hledat v její povaze a charakterových vlash1ostech.
7

Kniha zahájeného soudu sign. I C 13, fo!. 9r-10v.
Berní kniha sign. I E 50, fo!. 9r pro rok 1599. Stejné hodnoty platila i v roce svého
úmrtí r. 1606.
9 Berní kniha sign. I E 48, fo!. 71 v.
10 J. Vaniš (ed.), Kniha počtů královského města Loun z let 1450-1472 a 1490-1491 ,
Praha 1979, s. 18.
11 Jan Hubka naposledy v radním protokolu sign. I A 2, s. 254 k roku 1586. F. Štědrý,
c. d., s. 25 zachytil stopy rodu Hubkťt z Černčic po Bílé hoře v Rakovníku. Potomci
Jana Hubky viz rodokmen v citované pozl!stalosti F. Štědrého.
12 Kniha soudních pří sign. I C 17/2, s. 368. Prohlásil to jako poručník své manželky
Doroty ve sporu právě s Hubkovou.
K
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Anna Hub ková z Černčic vedla za dobu svého života na lounském
soudu nekonečné množství sportL Jejich přesný počet nelze určit ani
přibližně. Jen jako věřitelka se v pramenech objevuje více než padesátkrát a to ještě nejsou započteny sumární záznamy: když např. žaluje blíže neurčený počet městských poddaných ze sousedních Dobroměřic pro dluhy nebo když v radních protokolech pověřuje některého
z prokurátorů zastupováním ve sporu s více nejmenovanými měšťa
ny v téže věci. 13 Přitom jde ve všech případech o částky vyšší než pět
kop; spory do této výše řešil městský rychtář, jehož manuál se pro
období, kdy Hub ková žila, v Lounech nedochoval. Nelze však pochybovat, že byla i na rychtářském soudu častým hostem. Kromě toho se
mnoho tehdejších soudních sporů postupně větvilo na několik tzv.
postranních pří, např. o nestání nebo nepřipuštění svědků, o úhradu
vzniklých škod atd., a je otázkou zda i ty započítávat do případné
statistiky.
Pro dluhy se Hubková soudila nejčastěji. Téměř bez výjimky šlo
o peníze za odprodané zemědělské produkty: obilí, ovoce, chmel, slámu. Je tedy zřejmé, že se Hubková, stejně jako její nevlastní bratr Jan
Zákostelský, živila jako obchodnice se zemědělskými produkty vypěs
tovanými ve vlastní režii, z nichž část prodávala na úvěr. Tomu odpovídá i výše dlužných částek: v průměru se pohybovaly kolem 50 míšeňských kop, výjimkou nebyly ani dluhy ke dvěma stům kopám.
Lounské prameny ovšem neumožňují stanovit teritoriální rozsah obchodních aktivit Hubkové. Na domácím soudu vymáhala pohledávky pouze od obyvatel místních nebo z nejbližšího okolí. Jen koncem
90.let se soudila s úředníky chomutovského panství o peníze za prodaný chmelY To však zřejmě nebude signifikantní - dluhy od cizopanských poddaných nebo obyvatel jiných měst mohla vymáhat prostřednictvím soudů v místě bydliště dlužníka.
Na první pohled by se mohlo zdát, že byla Hubková posedlá mánií
se soudit. Žalující stranou byla v naprosté většině případů ona- opak
by se dal spočítat na prstech jedné ruky. Naprostá většina dlužníků
však své závazky vúči ní přiznala a v řadě případ tl jí pomohla měst
ská rada: např. obstavením majetku nebo vsazením dlužníka do vězení.
13 Dobroměřičtí v radním manuálu I A 2, s. 10-11 . Případy hromadného zastupování
v radních manuálech I A 2, s. 186, I A 3a, fo!. 94v, I A 4, fo!. 26r, 178v.
14 Spor zachycen v knize svědomí sign. I C 34, fo!. 250r-v; v soudní knize I C 18, fo!.
41r-42v; I A 4, fo!. 38r.
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Hubková dokázala být při vymáhání dluhů nesmírně tvrdá. "Není
člověka pod nebem, kdo by ho vymohl z vězení, dokud nezaplatí",
řekla r. 1589 o Janovi Vážném, který jí zůstal dlužen 200 kop a už šestnáct týdnů trčel ve vězení, odkud si stěžoval císaři. 1 5 Někdy brala do
zástavy i cennosti. V r. 1597 ji zažaloval Václav Voda, že mu dosud
nevrátila klenoty a nepředala kvitanci na zaplacení dluhuY'
Hub ková se však zdaleka nesoudila jen o dluhy. Z obecnějšího hlediska je zajímavý spor, který v letech 1573-1574 vedla se svou švagrovou Dorotou Zákostelskou. Ta ji urazila na cti a Hub ková na ni přesto,
že jí to rozmlouvali radní i švagr Jan Zákostelský, vznesla žalobuY
Zákostelský jako poručník své ženy výroky nepopřel. Postavil svou
obhajobu na výkladu saského práva (Louny patřily od svého založení
do magdeburského právního okruhu), podle něhož nemohly neprovdané ženy bez poručníků nikoho obesílat k soudu. Poukázal na ně
které procedurální nesrovnalosti (Hub ková poslala řezanou ceduli po
děvečce a nikoliv úřední cestou) a nakonec zcela v duchu dobového
náhledu na ženu jako takovou konstatoval, že se jeho švagrová má
starat o vřeteno, přeslice a kuchyni a ne o "kalamáře, papíry, škryptoráky, řezané cedule a rathauzy". Anna přes veškerou výmluvnost svých
podání spor nakonec prohrála. V r. 1589 žalovala Anna Hub ková i svou
druhou švagrovou Kateřinu, manželku Jakuba Zákostelského
z Bílejova. O povaze sporu a jeho výsledku však prameny mlčí. 1 8 Další
zajímavý komplex soudních sporů vedla Hub ková v letech 1583-1584
s městským rychtářem Václavem Nosidlem. Podstatou sporu bylo, že
Hubková měla o tehdejším podkomořím Burianu Trčkovi z Lípy šířit
pomluvy týkající se jeho mravnosti a cti. 1 ~ V jedné z postranních pří
pak Hub kovou pro urážku na cti žaloval i Nosidlo: Anna ho v jednom
z podání označila jako "simplex homo, sed duplex nequam". 20 Městský
Soudní kniha sign. I C 17, fol. 512v.
I A 4, fol. 25r.
17 Dne 16. 10. 1572 řekla Zákostelská Hubkové, že je "zvyje bená a rybníkářs ká kurva
a psice" -jistě pěkná ukázka, jak spolu v té době komunikovaly příslušnice vyšších
městských vrstev. Procesní akta v I C 17/2, s. 355-375; iniciace sporu v I A 1/2, fo!.
lS
16

Br-v.
lX I A 3a, f. 18v.
19 Hubková měla o podkomořím prohlásit, že je kurevník, který kupuje nevěs tkám
domy, léčil se na francouzskou nemoc, zanedbává svůj úřad -jednou o n ě m půl roku
nikdo nevěděl a sprovodil ze světa tři své man želky. Akta ze sporu viz I C 34,
fol. 4r-5v; I A 2, s. 192, 199-200, 225.
20 I C 17, fol. 240v.
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soud odsoudil Hub kovou pro urážku rychtáře ke dvěma dnům a nocím
pobytu v šatlavě. Apelační soud v Praze však rozhodl ve prospěch
Anny, protože je po rodičích rytířského, nikoliv městského stavu a do
městské šatlavy tudíž nemůže. 21 Je přitom zajímavé, že Hubková nikdy v pramenech nebyla titulována jako "urozená", zatímco její otec
i bratr bez výjimky ano. Není pochyb, že ona sama se šlechtičnou cítila, ačkoliv jí to prostředí nedávalo příliš najevo. V r. 1583 však Hubková pobytu ve vězení přece jen neušla, byť jen krátkému, jak uvidíme
později. Rovněž v 80. letech koupila chalupu na předměstí od Michala Srba. Proti předběžné dohodě nechala dosavadní majitele den po
uzavření kupní smlouvy násilím vystěhovat a domek obsadila svými
podruhy.22 Z dnešního hlediska až patologických rysů nabývá úsilí
Hubkové dostat do mučírny Žofii Fučíkovou. 23 V r. 1592 ji Anna obvinila z krádeže nespecifikovaných věcí ze svého osobního majetku.
Ve stručnosti se jednalo o následující: Vánoce r. 1591 odjela Hubková
strávit do kláštera . 24 0puštěný dúm nechala na starosti právě Fučíko
vé, která u ní v té době sloužila. Po návratu se Hubkové zdálo, že
v truhlách něco schází -ložní prádlo, oblečení a peníze. Nedokázala
však přesně určit, co nebo kolik peněz jí bylo ukradeno. Své podezření
opírala o výpověď dcery Fučíkové Justiny, které bylo asi čtrnáct let.
Justina své tvrzení- že totiž s matkou z každé truhly vzaly trochu,
aby se na krádež nepřišlo- několikrát opakovala před ostatními vězni
v šatlavě. Později však výpověď změnila a tvrdila, že jí Hub ková slíbila různé dárky, bude-li vypovídat proti matce. Anna se ve všech třech
svých podáních městskému soudu dožadovala vůči Žofii Fučíkové
aplikace tortury, nebyla však vyslyšena. Městský soud s ohledem na
Justininu nezletilost a fakt, že Hubková nebyla s to přesně určit, co jí
chybí, rozhodl ve prospěch Fučíkové. Lounský rozsudek potvrdil
i Apelační soud. 25 Pro soudce i odpůrce bylo soudní řízení s Hub kovou
21 I C 17, fo!. 243r. Výnosy Apelačního soudu v této věci viz SÚA Praha, fond Apelační
soud, ortelní manuál sign. 23/285, fo!. 162v-163r (1583), 88r-v (1584).
22 I C 34, fo!. 76r-v, 78r-v.
23 Doklady ke sporu v I C 34, fo!. 165r-170r; I A 3a, fo!. 97r-v; I A 3, fo!. 113r, 114r, 152v;
I C 17, fo!. 741r-769r.
24 Mohlo jít o některý z blízkých klášterů v Dolním Ročově nebo v Panenském Týnci.
Nevíme však nic o tom, že by Anna byla katoličkou . Spíše se jedná o Postoloprty, pro
něž se do třicetileté války běžně používalo názvu Klášter podle v husitských válkách
zaniklého benediktinského kláštera Parta apostolorum.
25 SÚA Praha, fond AS, ortelní manuál sign. 23/289, fo!. 75r.
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nelehkou záležitostí. Byla nesmírně hrdá a zdá se, že cítila určitý
despekt k oligarchii, která na lounské radnici vládla. Dá se dokonce
říci, že odmítala na radnici setrvávat jen o chvíli déle, než bylo třeba.
Pokud uznala za vhodné, ignorovala úřední obsílky k soudu.
V případě, že hlavní při prohrála, žalovala ji vzápětí protistrana
o náhradu škod. V těchto záležitostech bylo obtížné Hub kovou vl:1bec
do soudní síně dostat. Tak se například stalo, že podmínila svou účast
na jednání tím, že její záležitost přijde okamžitě na řadu. Když se tak
nestalo, šla domů. 26 V radních protokolech je popsáno hned několik
výstupů, které se na radnici Anniným přičiněním odehrály. Budiž také
řečeno, že s nikým jiným kromě Hubkové nejsou podobná extempore
zachycena. Vstup Anny Hubkové z Černčic k purkmistrovi mohl vypadat i takto: "V středu po Sv. Trojici (13. 6.) léta Páně 1582 Anna Hubkovna z Černčic přišla k auřadu purgmistrskému za pana purgmistra
Jana Šmatly a přinesla některý listy a některé peníze. A neřekši ani
zdař Pan Bouh, ani pana purgmistra titulem jeho neuctivši, jakž obyčejně všickni činiti mívají, nepostavivši oznámila: Tu máte to svědo
mí. A když se pan purgmistr optal, co jest to, oznámila, že se dotýče
Zelenky. A písař k tomu promluvil: Jaký jest to chování k panu purgmistru? A ona mu tvrdě odpověděla oznamujíc co ty mi rozkazuješ.
A s tím šla pryč. " 27
Rok na to strávila Hub ková skutečně několik hodin v městské šatlavě. Dne 15. srpna 1583 byla předvolána do rady kvůli neplacení berně . Hubková však veřejně prohlásila, že purkmistr nemluví pravdu.
Vzápětí byla požádána, aby neopouštěla radnici. "Nezústanu a nechci. Viňte mne tu, kdež náleží," zněla odpověď. Hubková měla nepochybně na mysli zemský soud, kam případný soudní spor s městem
podle jejího názoru náležel. Radnici na to opustila. O čtyři dny pozdě
ji, 19. srpna, byla na příkaz královského rychtáře zadržena násilím
městským rychtářem; ještě téhož dne byla Zikmundem Zikou a Janem
Kyharem (jejím častým dlužníkem) vyručena pod 50 kopami. 2 ~ I další
výstupy na radnici mají podobný průběh. Hubková zpravidla všem
přítomným tyká, klepe si na čelo a křičU 9
I v jiných oblastech každodennosti, zejména v obchodní činnosti,
2(;

27
2H

29

I A 2, s. 194. Stalo se to v r. 1584.
I A 2, s. 112.
I A 2, s. 168-169, 171.
Další popisy scén s Hubkovou např. I A 2, s. 337, I A 3a, fo!. 12r.
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se Hubková nechovala konformně a nedodržovala městská nařízení
a normy. Tak se musela na radnici zodpovídat z toho, že nedodržuje
termíny ládování vína a česání chmele, odmítá zaplatit za vklad do
městských knih, přeplácí čeládku, obchoduje v době ranních bohoslužeb aj. 30 Bylo rovněž velmi obtížné Hubkovou na radnici vůbec dostat.
Už v r. 1576 rada rozhodla neposílat jí žádné právní obsílky, protože
se systematicky odmítá dostavit. 31 A také embargo z r. 1599, citované
v úvodu, mělo svého předchůdce už v r. 1580. I tehdy byly Hubkové
pro nerespektování práva pozastaveny městské živnosti. Hubková
psala odvolání na všechny strany a nakonec musela uposlechnout rozhodnutí císaře a rukou dáním slíbit purkmistrovi poslušnosH2 Pro
Hub kovou pak muselo být nesmírně ponižující, když šla v červnu 1595
prosit na radnici o zapůjčení jarmarečních střech na provizorní zakrytí krovů . Mikšovic totiž zanechal zprávu, že 16. května 1595 vyhořel
zadní trakt jejího domu. Svou ústní žádost na radnici pak pojala jako
určitou možnost volby samotných radních. "Střech půjčte nebo nechte, to dvakrát opakovala", zapsal radní písař. 33 Výsledek její žádosti
není těžké uhodnout: radní jí střechy nepůjčili.
Ke konci života přece jen sporú vedených Hub kovou ubývá - zřej 
mě úměrně s úbytkem zdraví a duševní energie. V té dob ě bylo možné se s ní dohodnout i mimo soud, jak ukazuje její spor o nactiutrhání
s Urbanem Rezlerem z Lišic, který se v r. 1598 vyřešil smírem v domě
městského písaře Petra Casselia Hradeckého.34
Je možné na základě takového množství zpráv získat pravdivou
představu o tom, jaká Anna Hubková z Černčic vlastně byla? Stále se
vkrádají na mysl Kalistovy úvahy o nemožnosti přenosu a analýzy
pocitového, myšlenkového a volního potenciálu ve vědomí druhé bytosti, o vytváření vědomí jako procesu probíhajícím v čase a závislém
na zakoušení vnějšího světa i vnitřních dispozicích.35 Nevíme vúbec
nic o dětství a dospívání Hubkové. Neznáme fyzické dispozice, podobu, jediné gesto. Nahlížíme na ni očima 20. století a zdá se nám vý311

I A 2, s. 338; I A 3a, fo!. 61v, 33v-34r; I A 4, fo!. 178r.
I A 1/ 2, fo!. 90v.
32 I A 2, s. 6a-b.
33 O požáru Mikšovic, s. 113. Píše, že hoře lo tři hodiny a naznačuje, že požár mohl být
založen úmyslně . Návštěva Hubkové na radnici v I A 3a, fo!. 179r.
34 Mikšovic, s. 156-157. O Casseliovi Rukověť humanistického básnictví I, Praha 1966,
s. 347. K porovnání došlo 17. září, Casselius zemřel tři měsíce nato.
35 Z. Knlistn, Cesty historikovy, Praha 1947, s. 14-17.
31
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střední. Taková se však asi zdála i svým současníkům. Alespoň prameny tomu nasvědčují.
Většinu dluhů vymáhala oprávněně. Její averze vůči radním- i ta
mohla mít své opodstatnění. Bližší studium lounských pramenů té
doby o některých z nich nevypovídá mnoho dobrého. S primasem Jiřím Užidilem se město dokonce soudí, protože při kopání štoly do
svého příbytku poškodil hradby a odmítl uhradit škody. Jakub Zákostelský na svém vršovickém panství provádí regulaci Ohře takovým
způsobem, že to vyvolává protesty městské rady a soudní řízení. Otec
dalšího z primasů, Václava Nosidla, v pokročilém věku dementní, je
ponechán bez dozoru, v zuboženém stavu se toulá ulicemi a budí soucit a pohoršení. Jistě by se dalo pokračovat. Byla Hubková rebelem,
který se odmítal přizpůsobit dobovým společenským normám? Byla
z dnešních psychiatrických hledisek duševně nemocná? Už jen fakt,
že si v r. 1589 nechala do radních protokolů zapsat slib svého advokáta Viléma Fučíka, že jí na příštím lounském jarmarku opatří Koldínova městská práva, by k tomu sváděPfi
Před časem napsal J. Pánek v souvislosti s obsahovým rozborem
smolných knih, že mozaika individuálních osudů může vypovídat
o životním zakotvení celých společenských vrstev. V případě Anny
Hubkové to neplatí; její životní osudy, zařazení v hierarchické struktuře obyvatel Loun a konečně i navenek projevované formy vztahu
k okolnímu světu se zdají nasvědčovat skutečnosti, že máme co činit
s osobností zcela výjimečnou.

36

I A 3a, fo!. 16r.
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NOVOMĚSTSKÉ MĚŠTKY

A PROTIREFORMACE

Tento příspěvek je věnován Novému Městu pražskému, badateli
dosud z nejrůznějších důvodů spíše opomíjené části pražské aglomerace. Pokusme se představit si situaci novoměstských měšťanů po
r. 1624, kdy patent z 29. března prohlásil za jediné povolené náboženství katolicismus. Vydání patentu však nepřineslo změnu situace v oče
kávané míře, a tak byla připravována další opatření. Na jaře 1626, když
byli kníže Lichtenštejn a kardinál Harrach pověřeni zřízením reformač
ní komise, začalo systematické "zpracovávání" měšťanů, aby akceptovali konverzi. Komise k tomu účelu byla zřízena počátkem r. 1627. 1
Pro dějiny Prahy por. 1620 mají dosud nezastupitelné místo práce
T. Bílka a V. Lívy.2 S činností reformační komise se můžeme prakticky
seznámit pouze v Podlahově edici dopisů reformační komise v Če
chách.3 Novému Městu pražskému je tu však věnováno jen několik
dekretů, které se jej však týkají jen okrajově v souvislosti s vězením na
Novoměstské radnici.4 Podlahova edice přitom vychází z písemností
arcibiskupského archivu. Líva využil dokumenty různých archivů.
Konstatoval, že v řadě knih dekretů v pražském městském archivu
je k tomuto období mezera. Líva proto pro Nové Město v období od
V Líva, Studie o Praze pobělohorské II. Rekatolizace, in: Sborník příspěvkú k ději
nám hl. města Prahy 7, 1933, s. 50.
2 T. V Bl1ek, Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618, I. 1882, II. 1883; V Lívn, Studie
o Praze pobělohorské I. Emigrace, in: Sborník příspěvkú k dějinám hl. města Prahy 6,
1930, s.357-417; týž, viz. pozn. č . 1, týž, Studie o Praze pobělohorské III . Změny
v domovním majetku a konfiskace, in: Sborník příspěvků k dějinám hl. měs ta Prahy 9,
1935.
3 A. Podlaha, Dějiny reformační komise v Čechách z let 1627-1629, Praha 1908.
4 Tamtéž, č. 12, 13, 15, 96, 148.
1
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8. 7. 1627 do 4. 7. 1628. zná jen sedm jmen nekatolíků. 5 Z poznámkového aparátu jeho práce je zřejmé, že hlavním pramenem k problematice Prahy mu byly archivní rukopisy č. 744 a 1866.
Předkládaný příspěvek vychází z dosud patrně nevyužívané knihy dekretů N ového Města . Rukopis obsahuje opisy dekretů reformač
ní komise z let 1627-1629. Jsou adresovány hejtmanu Nového Města,
jímž byl v těchto letech Jindřich Volf Berka z Dubé, Lipého a na Jablonném. Jde o celkem 47 dekretů, jejichž největší množství vydala komise v r. 1627. Nařízení, která od komise přicházela k hejtmanovi, byla
dále předávána císařskému rychtáři a městské radě a zatěž ovala je
množstvím nové agendy. První dva dekrety pocházejí již z března
r. 1627. Prvním z nich se obecně oznamuje zřízení komise a povinnost
města vyjít vstříc jejím potřebám. 6 Druhý dekret již obsahuje konkrétní požadavky komise- sepsání všech měšťanů a obyvatel Nového
Města pražského, Podskalí a všude, kde přináležejí k Novému Městu,
osedlých, neosedlých, podruhů, manželek, dětí a čeledi. V seznamu
mělo být vyznačeno, kdo je katolík, kdo přestoupil, kdo slíbil přestou
pit a kdo tak učinit nechce?
Na poslední dvě kategorie se soustředila reformační komise přede
vším. Během května r. 1627 vycházely dekrety požadující zprávy
o počtu "přestupníků" a soupisy majitelů domů podle náboženství;
dekrety nabádaly ke sledování predikantů a sběhlých malostranských
sousedů. 8 Městská rada se k nařízením komise nestavěla příliš horlivě. Jmenné seznamy se snažila obejít pouhým ústním podáním. Měst
ská rada se ale také dokázala na práci komise zdárně přiživovat. Vybírala totiž od čerstvých katolíků, kterým byla před konverzí zastavena
živnost, peníze za opětné povolení k provozování živnosti. Rada však
později musela vše pod pohríižkou trestu vracet.Y
Od června 1627 se v dekretech objevují přesné pokyny pro rekatolizační činnost . Hejtman měl obeslat nekatolíky a vyzvat k pře
stupu na katolictví do určité lhůty. Pokud to neučinili, měli se vystě
hovat ze země. K" vyučení" pravé víře se Novoměstským doporučoval
klášter Panny Marie Sněžné, jezuitská kolej a kostel sv. Václava .
Z dekretu z 10. 5. 1627 je zřejmé, že první termín k přestupu byl
5
6
7

8
9

V Lívn, Studie o Praze pobělohorské I, s. 363.
AMP rkp. 817, fo!. 3v (27. 3. 1627).
AMP rkp . 817, fo!. 4-5v (27. 3. 1627).
AMP rkp. 817, fo!. 6v (10. 5. 1627), fol.7v-9 (28. 5. 1627).
AMP rkp. 817, fo!. 7v-8 (28. 5. 1627).
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dán do Vzkříšení. 10 Dekrety z června a července uvádějí 4-6 nejzarputilejších sektářů, vůdctl povstání, kteří dostávali posh1pně termíny ke
konverzi do 11 . 7., pak do 25. 7. a nakonec do konce měsíce. 11 Zatím se
v dekretech hovořilo jen o nejvzpurnějších měšťanech, kteří byli něko
likrát na radnici přesvědčováni, aby nedávali ostatním špatný příklad .
Ale 20. 8. 1627 se již objevuje zmínka o 96 měšťanech, kterým byl dán
termín ke konverzi do velikonoc a poté do svatodušních svátkť1, ale
zatím bez výsledku. 12 K témuž datu je opsán v knize dekretl! soupis
řemeslníků, kterým bylo pro konfesijní neposlušnost odňato městské
právo a živnosti. Šlo o 12 nákladníků piva vaření, 9 řezníků, 7 handlířů a ostatních řemesel- celkem tedy 89 měšťanů, kteří dostali termín
k přestupu na katolictví do 28. 9.- tedy do sv. Václava. 13 K 22. 10. je
jmenováno 13lidí se lhůtou do 20. 11. 14, k 18. 12. pak 14 osob s termínem do 15. 1. 1628 a dalších 28 měšťanů s termínem do 8. 1. 1628. 15
Podobné seznamy měšťanů pokračují i v roce 1628. Dekretem z 3. 2.
bylo vyzváno ke konverzi 41 měšťanů s termínem do 24. 2. 16 Dekret
z 12. 3. uvádí 40 měšťanů s termínem přestupu do 2. 4. 17 Dalších 98
nekatolíků bylo vyzváno k přestupu do 3. 5. dekretem z 12. 4. 1628.18
Jiných 120 měšťanů mělo přestoupit podle dekretu z 5. 5. do 28. 5.19
Další seznam z června obsahuje 57 jmen měšťanů a termín přestupu
do 14. 7. 20 Poslední velký seznam se jmény 109 měšťantl se objevil
v dekretu z 22. 7. 1628 s termínem do 12. 8. 21 Dekret z 15. 8. uvádí již
jen dva měšťany a ostatní obecně s termínem do 5. 9. 1628.22
Systematické povolávání měšťanů na radnici, prodlužování konverzních termínů a vytrvalé vyhlašování nových termín tl ke konverzi
přinášelo výsledek sice pomalu, ale zato jistě. Ti měšťané, kteří nekon10

AMP rkp. 817, fo!. 6v (10. 5. 1627).
AMP rkp . 817, fo!. 9v-10 (18. 6. 1627), fo1.1-3v (21. 6. 1627), fo!. 12v-23 (8. 7. 1627),
fol.10-12v (12. 7. 1627).
12 AMP rkp. 817, fo!. 20v-22v.
13 AMP rkp. 817, fo!. 26-26v.
14 AMP rkp . 817, fo!. 33v-35v.
15 AMP rkp. 817, fo!. 35v-37.
16 AMP rkp. 817, fo!. 37- 38.
17 AMP rkp. 817, fo!. 39-40.
1H AMP rkp. 817, fo!. 41v-43.
19 AMP rkp. 817, fo!. 40-41 v.
2o AMP rkp. 817, fo!. 44v-46.
21 AMP rkp. 817, fo!. 48v-49.
22 AMP rkp. 817, fo!. SOv-51.
11
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vertovali, museli v posledním termínu opustit město do slunce západu. Předtím měli sepsat majetek, zaplatit dluhy a zbylý majetek prodat. Z výtěžku připadla část na krytí obecních dluhů. Pokud se tyto
akty nepodařilo zvládnout před odchodem z Prahy, musel exulant určit
katolického zplnomocněnce, který měl majetek do roka prodat. 23
Město ovšem nespolupracovalo příliš aktivně. Při svém snažení
narážela reformační komise na liknavost a nechuť městských předsta
vitelů, kterou se snažila překonávat neustálým napomínáním hejtmana, rychtáře i rady. Do rady přicházely z komise stále nové žádosti
o různé soupisy, na jejichž základě pak komise zpracovávala své dekrety. Téměř z každého dekretu vyčteme nespokojenost s postupem
městských úředníků. Nejzřetelněji to vidíme v dekretu z 26. 7. 1627,
který obsahuje nejen stížnost na ignorování termínů, ale i na to, že
nikdo nepřestupuje ani neemigruje.24
Cílem práce komise však nebylo vylidnění Prahy, nýbrž dosažení
konverze maximálního množství měšťanů. Komise proto dekrety stíhala i ty měšťany, kterým se podařilo jejím snahám vyhnout. V červen
ci 1627 si komisaři stěžovali, že nekatolíci, kteří předtím, než byli
k čemukoli vyzváni, "odsud pryč se stěhují i se ženami a jmění poroučí jiným nekatolíkům k opatření", nemají od císaře termín ani poruče
ní "ad emigrandum". 25 V srpnu téhož roku se komise snaží zabránit
emigrantům v odvážení sirotků ze země. 2 6
Komise se snažila přimět protestanty k přestupu na katolictví i tím,
že jim nepovolovala sňatky. Snaha obcházet toto nařízení slibem konverze nenašla u komise odezvu. Po špatných zkušenostech komise
vyžadovala, aby bylo před sňatkem předloženo potvrzení zpovědní
ka a nechala zpětně zkontrolovat všechny sňatky od roku 1625: zjišťo
vala, kdy, s kým a na jaké sliby byli měšťané oddániY
Komise nezapomínala ani na knihy. V květnu 1627 byl v Praze zakázán prodej kacířských knih na jarmarcích a ulicích, v prosinci bylo
přikázáno všechny tyto knihy snést na radnici.28 Stejně tak byl zakázán zpěv kacířských písní. 29
23

24
25
2"
27
2H

29
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19-20 (28. 7. 1627).
14--15.
13v (8. 7. 1627).
23- 24 (23.8. 1627).
18-1 9 (3 .8. 1627).
7v-9 (28. 5. 1627).
55v-57 (21. 2. 1629).
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Náhodě nebyli ponecháni ani noví katolíci. Stávalo se totiž, že po
konverzi šli ke zpovědi i přijímání jen jednou. Proto je všechny v červ
nu 1628 musel hejtman svolat do radnice, kde se měli vykázat potvrzeními od zpovědníka. Komu potvrzení chybělo, musel do tří dnů ke
zpovědi. Řemeslnické pořádky, starší cechovní, čtvrtní setníci a desátníci museli chodit ke zpovědi nejméně jednou za rok. 30 O rok později
bylo v komisi rozhodnuto tyto nové katolíky- ve víře neutvrzenéobejít po domech a zorganizovat zpověď a přijímání- včetně žen a dětí
nad 11 let "pod trestem" v postních a velikonočních dnech.31
A nyní se dostáváme bezprostředně k tématu naší konference: Dne
4. 8. 1627 dekret komise " .. .ráčí mezi jinými nezpůsoby i tento hrubě
škodlivý poznávati, že jak v Městech pražských i na postranních právech mezi obyvateli katolickými i nekatolickými manželky nekatolické v bludech velmi zatvrzelé a urputné mají, které se domnívají, jako
by se tato reformace ženskýho pohlaví nic nedotýkala". 32 Proto komise poroučí, aby " ... ti a takoví muži, kteří nekatolické manželky mají,
neprodleně na rathaus v místo radní povoláni byli a aby se jim dostatečně poručilo, aby oni z povinnosti svědomí svého, dotčeným svým
nekatolickým manželkám k instruktorům v Novém Městě pražském
učitelům duchovním rozkázali pilně chodit do katolických kostelťL .. ".
Pokud by manžel o manželčinu konverzi nadále nedbal, hrozilo obě
ma úřední zastavení živnosti a nadto pokuta.
28. srpna 1627 pak vychází další dekret, vystupující proti emigrantům, kteří" ... nechávají zde své manželky nekatolické, které mají opatrovat jejich majetek a živnost. Ješto úmysl Jeho Milosti Císařské takový nebyl, aby se manželé nekatoličtí od sebe dělili, nýbrž slušně
a spravedlivě se každá nekatolická manželka se svým nekatolickým
manželem pryč odebrat má." Všechny tyto ženy byly povolány do
radnice a byl jim dán termín k přestupu na katolictví nebo odchodu ze
země do 12. 9. 1627. 33
Zdá se však, že měšťané nebyli nijak horliví v konfesijní nápravě
svých žen. Již v dekretu z 4. 8. 1627 se mluví o nekatolických ženách
katolíků a o rok později se komise opět vrací ke stejnému problému.
Pozastavuje se nad tím, že i přes hrozbu zastavení živnosti a pokuty

30
31
32

33

AMP rkp. 817, fo!.
AMP rkp . 817, fo!.
AMP rkp . 817, fo!.
AMP rkp. 817, fo!.

43-44v (13. S. 1628).
57-58 (2. 4.1629).
15v-16v.
24-25.
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se" ... takových mužů katolických ženám nekatolickým přece živnost
provozovat se dopouští". 34 Tentokrát dekret dokonce uvádí jmenovitě
i osm radních, jejichž ženy dosud setrvávají ve staré víře a upozorňuje
na to, že "ať je to kdokoliv- třebas nejpřednější" tomu budou zastaveny živnosti a obchody.
Dekretem ze dne 12. 8. 1628 je napomínán a z liknavosti obviňován
novoměstský císařský hejtman. Muži měli být opět povoláni do radnice k pokárání a opět se hrozilo též zastavením jejich živností na tak
dlouho, dokud nepřinesou "vysvědčení" o přestupu svých žen.35 Další dekret k zastavení živnosti nekatolickým manželkám katolických
mužů dorazil do města již v září téhož roku. 36 Protože rada stále nereagovala na hrozby, bylo hejtmanovi nařízeno "ihned bez průtahů
všechny živnosti a handle žen"- a konkrétně byly jmenovány 4 ženy
radních - skutečně zastavit. Jejich manželé měli být nápomocni ke
konverzi přesvědčováním pod hrozbou vězení. V říjnu, když bylo zřej
mé, že i přes zastavení živnosti nadále vzdorují ještě 3 manželky radních, byli radní i se svými ženami pozváni do radnice, kde jim byl dán
termín ke konverzi do konce prosince. 37 Dá se předpokládat, že ženy
přece jen přestoupily. Žádný dekret v této záležitosti totiž už nevyšel
a jejich muži se objevují mezi konšely i v následujících letech.
Jak jsme se mohli přesvědčit, již v prvním "pracovním" dekretu
z 27. 3. 1627 komise zahrnula do soupisu obyvatel podle víry i manželky.38 Přitom by se dalo předpokládat, jak např. uvádí Kocín, ve své
Abecedě pobožné manželky z konce 16. století, že žena bude stejné
víry s mužem a podle dekretů reformační komise bude třeba přesvěd
čovat jen manželky emigrantů, které zatím dál zůstávaly v Praze. 39
Dekrety, které se týkaly ostatních žen, byly formulačně obecnější, a byly
vydávány s největší pravděpodobností hlavně proto, že se týkaly
z velké části žen radních, jež svým postojem dávaly špatný příklad
ostatním a zlehčovaly tak práci komise.
O měšťanských ženách první poloviny 17. století si můžeme udělat
určitou představu jen z nevelkého množství zmínek v archivních ma-

34

AMP rkp. 817, fo!. 47-48 (20. 7. 1628).

35 AMP rkp. 817, fo!. 49-50.
36

AMP rkp. 817, fo!. 51v-52v (25. 9. 1628).

37 AMP rkp. 817, fo!. 53v-54v).
3R

AMP rkp. 817, fo!. 4-5v.

39 J. Janáček, Ženy české renesance, Praha 1977, s. 7n.
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teriálech. Víme, že se většinou několikrát vdávaly, měly hodn ě dětí,
vedly živnosti, soudily se, víme, do čeho se oblékaly, ale nevíme nic
o jejich vnitřním životě. Literatura i několik vydaných pramenů si všímají žen z jiného prostředí. Některé měšťanky emigrovaly se svými
muži, jiné zůstaly s dětmi v Praze a dál vedly, dokud jim to bylo umožněno, živnosti svých mužů. Noví katolíci využívali svého konverzí
upevněného postavení a doufali, že na jejich ženy bude pohlíženo tolerantněji.

Co říci závěrem? Raně novověká pražská společnost na jedné straže žena bude přirozeně následovat ve víře svého
muže, a to bez ohledu na své osobní přesvědčení. Na druhé straně je
zřejmé, že přinejmenším u předních měštek všichni reálně počítali
s jejich konfesijní individualitou. A z reakcí zemských úřadů na žádosti žen, které požadovaly vrácení věna z majetku konfiskovaného
_ero setrvání v evangelické víře 40 , vyčteme následující skutečnost:
Zenám- i když je jejich společenský statut v běžném životě stavěl do
pasivní role- byla v tomto případě úřady pragmaticky přisuzována
stejná míra odpovědnosti jako mužům.
ně předpokládala,

40

SÚA, SM C 215 P2/3, sv. 2, D č.1 (13. 7. 1622).
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INVENTÁŘ POZŮSTALOSTI JAKO PRAMEN

POZNÁNÍ VŠEDNÍHO DNE ŽENY
V PŘEDBĚLOHORSKÉ DOBĚ

Pokud kdy byla obrácena pozornost na "ženský živel" ve spolevývoji, byl přednostně upírán zrak na ženy z vyšších kruhů,
které se díky svému postavení zřetelněji mihly na jevišti dějin. V novějších dobách potom bylo vzhlíženo k ženám, jež se s ohledem na své
mimořádné schopnosti, talent či vynikající činy staly světlem v těž
kých časech. 1 Stranou zájmu většinou zůstaly osudy žen, které svým
každodenním životem vytvářely kulisu viditelným historickým událostem. Ač role muže a ženy byla v historickém vývoji vždy rozdílná,
byly by pokusy o popsání pouze "ženské cesty" určitě zavádějícU
Vždyť životní cesta, odhlédneme-li od výjimečných případů, je společnou cestou muže a ženy. Ponechme proto stranou název tohoto pří
spěvku a řekněme úvodem, že následující řádky se pokusí hledat
v předbělohorských inventářích ženu, jejíž ruka tvoří rámec všedního
dne vůbec, nejen v předbělohorských Čechách.
Popsat postavení ženy v rámci pozůstalostního inventarizačního
řízení, součásti soukromého práva v českých královských městech,
čenském

1

Zájem o naši problematiku lze dokumentovat na velmi čtivé knize

J. Jrtnáčkrt, Ženy

české renesance, Praha 19771, 19822, která se v krátké době dočkala dvou vydání. Ze

starších prací mám na mysli především práce válečné, např. Česká žena v dějinách
národa, Praha 1940.
2 Příkladem může být polemická studie s feministicky zaměřenými historičkami
C. Holmese, Women: Witnesses and Witches, in: Past & Present, N. 140, 1993, s. 45-79.
Z novějších prací k "dějinám ženy" např. H. Appelt (ed.), Frau und spatmittelalterlicher
Alltag, in: Veroffentlichunqen des Instituts fiir mittelalterliche Realienkund e Ósterreichs IX., Wien 1986; N. Z. Drtvis, Frauen und Gesellschaft am Beginn der Neuzeit,
Frankfurt a. M. 1989; R. v. Diilmen, Frauen vor Gericht, Frankfurt a. M. 1991; B. Kapičko
vá, Historické prameny k studiu postavení ženy v české a moravské středověké společ
nosti, Praha 1992.
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znamená vyjít z Jirečkovských edic městských práv Brikcího z Licka
a Krystyána z Koldína.3 K systematičnosti a propracovanosti jednotlivých článků, týkajících se inventářů a inventarizace, vedla poměrně
dlouhá cesta, na jejímž počátku stály první dnes podchycené inventáře z 1. poloviny 15. století. 4 Koldín, jehož kodifikace se těmto záležitostem věnuje poprvé uceleně, hovoří o inventarizaci především ve
spojitosti s testamentární praxí, jíž se v souvislosti se zaměřením tohoto sborníku dotýká jiný příspěvek. Nejdůležitější ustanovení obsahuje
článek D XIII., dále pak D XXI., E XXVII. a F III. Městská rada, postupující podle těchto ustanovení, má přistoupit k inventarizaci v přípa
dě pozůstalých sirotků, odúmrtí či dalších individuálních záležitostí
(kriminálních případů, dluhů, manželských sporů ... ).
V záležitostech "ženských", tedy záležitostech manželek, vdov či
osaměle žijících žen, se do inventarizační praxe promítají další články
Koldínova zákoníku. Souvisí především se zasnoubením, věnem
a manželstvím (článek C XXXIII.- DIV.), kde najdeme například přesná
ustanovení pro dělení majetku v případě, že jeden z manžel-Ll zemře
(C XLI.- C XLIII.) či právní východisko pro zabavení veškerého majetku pozůstalé vdovy, jež by zanechala svého muže v nemoci a nedostatku, pomlouvala ho nebo "že by s jinými, proti vůli muže svého
kvasila a hodovala, a jinde nežli u muže svého noclehovala" (C XLIV.).
Přesně jsou zde také popsány veškeré aspekty týkající se sirotkú,
sirotčích dílů (CL. -CLI.), tzv. společného vzdávání statkú (CLili.) či
ustanovení pro případ, že se žena podruhé vdá (CLIX.- CLXI.). Velká
pozornost je věnována poručnictví a poručníkúm (O V. - D XXXVIII.),
z pohledu tohoto příspěvku je velmi dúležitý zejména článek D X.,

J. 11 H. Jirečkové (edd .), M. Brikcího z Licka Práva městská, Praha 1880; J. Jirečck (ed .),
Práva městská království a markrabství moravského M. Pavla Krystyána z Koldína,
Praha 1876; dále např. M . Stieber, Dějiny soukromého práva ve Střední Evropě, Praha
1930; A. Hnns, "Ženský nábytek" v magdeburské oblasti českého městského práva, in:
SPFFBU, řad a hist. 9, 1960, s. 141-149.
4 Z novějších prací o inventáři pozůstalosti a inventarizační praxi např: J. Pešek,
Pražské knihy kšaftů a inventářů (Příspěvek ke struktuře a vývoji), in: PSH 15, 1982,
s. 63-92; týž, Pozůstalostní inventáře jako pramen k poznání kultury každodenního
života, in: Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, Opera Historica I., s. 30-43;
V Btlžek - H. Btlžková - J. Stejsknlová, Měšťanské domácnosti v předbělohorských jižních Čechách (Prameny, metody, stratifikace), in: JSH 59, 1990, s. 65-80; H. Mnnnheims - K. Rot/1, Nachla!SverzeichnifSe, lnternationale Bibliographie, in: Beitrage zur
Volkskultur in Nordwestdeutschland 39, 1984; R. E. Mohrmnnn , Alltagswelt im
Brauschweig, in: Beitrage zur Volkskultur in Nordwestdeutschland 56, 1990.
3
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který popisuje okolnosti, za kterých se poručnicí dětí stává z nařízení
svého manžela jejich matka. 5 Podrobný rozbor Koldínových článků
by se mohl stát v budoucnu podkladem pro samostatné posouzení
postavení ženy v předbělohorské městské společnosti a rodině . Rozbor inventáře, produktu inventarizační a testamentární praxe, zakotvené v Koldínových právech, může být tedy v širším kontextu zajímavý nejen z pohledu "ženské" otázky, ale také proto, že dokládá cesty
praktické realizace kodifikovaného městského práva.
Vybraný vzorek inventářů, ve kterých je "hledaná žena", pochází
z trhových knih královského města Loun. Uceleně bylo o průzkumu
tohoto materiálu pojednáno na jiném místě. 6 Rozdělme excerpcí získaný vzorek na inventáře "ženské", tedy soupis majetku po osobě ženského pohlaví, kterých bylo ze zjištěných 174 celkem 26 (15 %) a inventáře "mužské". K inventarizaci majetku "ženského" se přistupovalo
z jedné třetiny v případě, kdy šlo o osaměle žijící vdovu, která po sobě
zanechala nezaopatřené děti nebo neměla blízké příbuzné. Většinou
však po sobě tyto ženy zanechaly sirotky, v jejichž prospěch byla inventarizace prováděna? Počet těchto sirotků se pohybuje od jednoho do tří.
Inventáře vdov nás zavádějí do různých sociálních prostředí.
V chudších řemeslnických rodinách popisují často i dílnu již déle zesnulého manžela. Příkladem může být popis, který učinila inventarizační komise po Anně Doušové, kdy zapsala také brda na plátno
a ručníky, "paprsky" a další tkalcovské "nádobí", o němž uvádí inventář, že je ihned odkoupili páni tkalci. 8 Skutečnost, že tyto inventáře
popisují veškerý majetek jako celek, který vdova po smrti manžela
spravovala, dokazuje i další příklad bohatého popisu po Dorotě, vdově Václava Říhovic. 9 Zde jsou mezi svršky uvedeny např. "šaty nebožCitace Koldínových článků podle J. Jirečkn (ed .), c. d., s. 100-169 (dále jen Koldín).
Výzkum souboru 174 i nventářl1 pozůstalostí zapsaných v trhových knihách královského města Loun z let 1576-1612 je podrobněji popsán v článku M. Ncudcrtovtí, Domácnosti lounských měšťanů v předbělohorské době (Příspěvek ke studiu inventářů
pozůstalostí), in: Česká města v 16.-18. století, Opera Instituti Historici Pragae, C-5,
1991, s. 245-251.
7 O sirotčích dílech a dílech manželky Koldín C XLII., D XIII.
H Státní okresní archiv Louny (dále SOkA Louny), sign. č . I C 48, fol. 589a, 590b.
9 Pozústalá vdova spravovala celý majetek v případě, že došlo ke "společné mu vzdání statků" obou manželú. Podkladem pro tento akt byl Koldínův článek C LVIII.
V Lounech lze sledovaný materiál porovnat s městskou knihou Liber testamentorum
či Kšaftové měšťanů a obyvatelú 1568-1766, SOkA Louny sign. I C 13, která byla zříze
na právě pro účel "společného vzdávání statků".
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tíka" a "šaty samé". Zajímavé je porovnání těchto dvou položek.
Zatímco pod heslem "šaty nebožtíka" najdeme pouze plášť s aksamitovými křídly, kabát tamínový hřebíčkový vetchý, klobouk aksamitový a poctivice všední", mezi "šaty samé"- tedy Dorotiny- patřily
dva kožichy, šestero sukní, některé i bohatě zdobené, čtyři mantlíky
a několikery živůtky, punty, dokonce i dva čepce- jeden zlatý, druhý
černý s růžemi. 10 Doplnění tohoto šatníku bohatým sortimentem šperků jasně hovoří o majetkovém postavení, ale i o zálibách a slabostech
majitelky.
Téměř všechny inventáře vdov se přednostně zmiňují o domě ve
městě, popř. o dalších nemovi tostech, dále popisují běžné položky celé
domácnosti a hospodářství. Zajímavým vybočením z běžné praxe
v rámci inventářů vdov je popis pozůstalosti po matce tří dětí, Regině
Kocourkové. Ta nezemřela, ale "pomátla se na smyslech". Snaha měst
ské rady zabezpečit majetek dětí byla v tomto případě pochopitelná.
Lounští radní postupovali opět přesně podle Koldínova práva, které
pamatuje i na takovéto případy. 1 1
Další zhruba třetina "ženských inventářů" přibližuje majetek manželek, jejichž rodina byla "nepůvodní", tzn. žen, které byly podruhé či
potřetí provdány. V tomto případě šlo o pojištění dílu pro sirotky
z prvního manželství. Popsán byl pouze majetek, který žena přinesla
do nového manželství a který tedy právoplatně náležel dětem z prvního manželství. Tuto skutečnost někdy ještě ilustruje připojený inventář pořízený po smrti ženina prvního muže.12 Pokud toto vodítko
chybí, radní páni upřesnili majetkový charakter dotyčných předmětů
v textu slovy "po nebožtíku zůstalo" nebo např. "koně po nebožtíku
s nádobím 2, vozy kované 2".13
Tyto inventáře mohly být dále doprovázeny podíly sirotkú z prvního manželství. O skromnosti rozsahu těchto dílů si lze udělat předsta
vu z popisu majetku po Regině, druhé manželce Mikuláše Červenky.
Její dvě děti z prvního manželství Mikuláš a Magdaléna dostaly každý
111

SOkA Louny, sign. I C 48, fo!. 569 a,b
Koldín D XXIV., SOkA Louny, sign. I C 49, "Popis po Regíně Kocourkové, fo!. 533b.
12 Např. r. 1596 byl inventarizován majetek po nebožce Dorotě, manželce Jana Krupskýho, která měla dvě děti s prvním mužem a dvě děti s tímto Janem. Byl připojen
inventář prvního muže Marka Draštata Sladovníka z r. 1593. Zajímavé je také to, že
díly sirotků z prvního manželství příjímá jakási "bába". SOkA Louny, sign. I C 49,
fo!. 535a.
13 Tamtéž, fo!. 527a.
11
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povlečené lůžkoviny (polštář, peřinu a podušku), prostěradlo, ručník
a několik kusů cínového nádobí (talíř, mísu, kotlík, žejdlíky). 14 Cínové
nádobí se někdy nerozdělovalo po kusech, ale podle váhy. Při takovémto dělení sirotčího jmění se občas v inventáři mihla postava "báby",
patrně prarodiče či jiného příbuzného ze strany rodičů, tedy příbu
zenské osoby, která přebírá sirotčí díl. Je tedy možno domnívat se, že
některé děti nežily dále v druhé rodině své matky, ale byly vychovány
jinde.
Zajímavé jsou ty inventáře podruhé vdaných manželek, které vznikly patrně v rámci manželských majetkových sportl. Nesetkáváme se
v nich se zmínkami o sirotcích, ale pouze s odkazem na inventář prvního manžela, kterého žena používá jako důkazu pro oprávněnost
svých majetkových nároků. Závěrem k této skupině inventářLI uveď
me jeden klasický případ dokumentující ženskou slabost pro "klenoty"- šperky. Dozvídáme se o ní v popisu po Anně, manželce lounského apatykáře, jenž byl pořízen rychtářem dle propozic Anina kšaftu.
Jde o podělení jejích šperků rúzným osobám- manželovi, dětem ze
dvou manželství a dalším lidem. Rozsah a skladba jejího "pokladu" je
. skutečně obdivuhodná a v lounských poměrech výjimečná- od prstenů,
zápon, páteře, sthbrných "nožnic", lžící a nádob až po vzácné mince.15
Poslední třetina "ženských" inventářů neuvádí pozůstalé, jedná se
tedy patrně o odúmrtě spadající na město. Tyto inventáře nás zavádějí
do prostředí žen žijících osaměle, lépe řečeno bez blízkých příbuzných .
Najdeme mezi nimi popisy velmi chudého majetku patrně podruhyň,
čeledných či služebných. Obvykle v jedné nebo dvou truhlách jsou
nalezeny peřiny, podušky bez povlaků, několik kusů základního nádobí a radní páni připojují dovětek, že "šatů chodících jenom co měla
nebožka na sobě". I v těchto vrstvách však můžeme najít ženskou touhu po pěkném ošacení. Jistá Markyta z Tyšwaldu, čeledná urozeného
pána Rezlera z Lišic, po sobě zanechala bohatý šatník: "Čubka rejtarová králíkem pošitá, sukně mohýrová s třemi prýmky aksamitovými,
barchanka, 2 kytle starý, druhá barchanka stará, kolárek barchanový,
králíkem pošitý. Všechny věci dobré, jak rukávce, košile, fěrtuchy- to
všechno v truhle zůstává."H'

14

15
16

Tamtéž, fol. 526a.
Tamtéž, fol. 528a.
Tamtéž, fol. 516b.
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Na rozdíl od většiny provdaných paní a vdov, které se v písemnostech objevují pod křestním jménem, se u těchto žen setkáváme s jakýmsi přijímením či snad lépe přídomkem. Bývá často odvozen od
profesního prostředí, ve kterém se žena pohybovala např. Kateřina
Lazebnice, Kristýna Truhlářka. Dále může přídomek souviset s místem odkud žena přichází "z Tyšwaldu","z Cítolib" nebo Marta "Plzeň
ská" atd. Nejzajímavější jsou přezdívky, jejichž původ však dnes již
nelze zjistit, např. Anna Sobotka, Anna Michlinka, Zuzana Žlutička,
Barbora Všetečka, Marta Špuntka či Dorota Kyselka. 17
Připomínáme-li inventář jako možný pramen pro poznání ženských
"příjmení", zastavme se u jmen křestních. Mezi jmény žen, které se
v inventářích vyskytují jako osoby inventarizované, vdovy či sirotci
vedou jednoznačně Anny (27 %), hned druhé místo zaujímají Kateři
ny, Káči (okolo 22 %) a s větším odstupem následují Doroty (14 %)
a Zuzany (9 %). Módními jmény byly patrně také Magdaléna, Mandaléna a dále Alžběta a Lidmila. Objevují se Marty, Evy, Mariany- Maruše, Markéty- Markyty, Johany a Reginy. Ojediněle potom Volpra,
Kristýna, Anežka a Uršula. 18
Mezi ženami, v jejichž inventáři nenacházíme zmínky o pozůsta
lých a můžeme se tedy domnívat, že šlo o odúmrť, jsou ojediněle
i měšťanky velmi zámožné. Mezi výčtem jejich majetku nacházíme
domy ve městě, dvory na předměstích, pivovary i značný pozemkový
majetek. To vše doplňuje bohatá výbava prádla, šatstva, nádobí, šperků a knih, hospodářského náčiní i zvířectva . Mohlo jít tedy o bezdětné
vdovy nebo o neprovdané samostatně hospodařící ženy, jejichž znač
né hospodářské aktivity dokládají v inventářích zápisy o dluzích či
pohledávkách, pocházejících zejména ze zemědělské produkce.
Rozluštění těchto případů by bylo možné na základě konfrontace
se soudobými prameny, především berní povahy. I když samostatně
hospodařící žena v předbělohorském městě nebyla zřejmě jevem zcela obvyklým, lounské měštky mohly jít ve šlépějích Anny Hubkové
17 Postupné ustálení příjmení v dnešním slova smyslu je proces, který vrcholí až v 18.
století. Srv. A. Kotfk, Naše příjmení, Praha 1894; J. Beneš, O českých příjmeních, Praha
1962; J. Svoboda, Staročeská osobní jména a naše příjmení, Praha 1964; D. Moldnnová,
Naše příjmení, Praha 1983.
18 Zajímavé je, že i tento malý vzorek 250 ženských jmen pocházejících z před bělohor
ských inventářů potvrzuje obecný vzorec oblíbenosti jmen oné doby- na prvních místech se objevuje Anna, Kateřina a Dorota. Srovnej M . Knappová, Jak se bude jmenovat?,
Praha 1983, s. 19-20.
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z Černčic, o jejíchž osudech pojednává v tomto sborníku B. Roedl. Obdobou v historické literatuře již známé Estery Hebenštrajnové muže
snad být v prostředí venkovského královského města Anna Janovská,
jejíž krám konšelé inventarizovali v r. 1608.19 Inventář jejího obchodu
obsahuje sortiment textilu, látek a koření, ze kterého mohly lounské
měšťanky vybírat při svých nákupech. 20 Zajímavé je povšimnout si
jmen těchto jistě výjimečných žen. Jednoznačně se zde již setkáváme
s příjmením v dnešním slova smyslu tedy např.: Janovská, Bečvářová,
Charamcová ...
Inventářu "mužských", tedy popisu po zesnulých osobách mužského pohlaví, je v Lounech naprostá většina (148). Žena se v nich
objevuje většinou jako pozustalá vdova, jmenovaná na prvním místě
mezi pozustalými. Je zde zachycena v momentu, kdy na ní spočívá
celá tíha starostí o rodinu, domácnost a hospodářství, které popisuje
inventář. Veškeré "mužské" inventáře, ve kterých se objevuje pozustalá vdova jsou inventáři "siro tčími ". O počtu sirotku, kteří byli v době
inventarizace odkázáni pouze na vlastní či nevlastní matku svědčí
následující tabulka:

Počet sirotků

odkázaných na pozůstalou vdovu

Vdovy s vlastními

Vdovy s nevlastními

dětmi

dětmi

Celkem vdov
s dětmi

1

24

4

28

2

23

5

28

Počet dětí

3

19

6

25

4

15

4

19

5

4

1

5

6

2

1

3

Celkem

87

21

108

19

J. Janáček, Ženy české renesance, Praha 1977, s. 157-177.

20

SOkA Louny, sign. I C 50, fo!. 525 a,b.
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Prameny, kterými bychom mohli doplnit tyto zajímavé demografické údaje, zejména matriky, bohužel pro sledované období nejsou
zachovány. Můžeme si tedy spíše klást otázky než na ně nacházet uspokojující odpovědi. Nevíme tak zejména, jaká byla příčina vysoké úmrtnosti otců rodin s 1- 2 dětmi, tedy snad rodin mladých a mnohé další. 21
Z některých inventárních zápisů nepřímo vyplívá, že náhlá smrt či
snad krátká nemoc, která v ní vyústila, přišla skutečně neočekávaně.
Jedním z důkazů je i několik těhotných pozůstalých vdov. Náhlá smrt
zřejmě potkala i lounského písaře Mistra Adama Cholossia, který ve
svých posledních dnech přestavoval či opravoval dům, o čemž svědčí
inventární popis.22 Stejně tak se z jiných inventářů dozvídáme o nedokončených obchodech a o nerealizovaných řemeslnických zakázkách,
které nedobrovolně přerušila smrt. Řešení této situace zůstalo větši
nou zcela na pozůstalé vdově.
Právě v tomto momentě v inventáři zřetelně vystupují ženy, které
plně berou situaci do svých rukou, protože byly asi dobře zasvěceny
do manželovy živnosti a jejího chodu. Pro ilustraci několik příkladů:
Pozůstalá vdova Dorota po Matějovi Beranovi Perníkáři chce zaplatit
ještě nedoplacený med a informuje radní pány "o díle, které má v ře
mesle sděláno a způsobeno''_23 Manželka Ondřeje Lyčka Koželuha
naopak zase patrně po smrti svého muže dílnu rozprodává. Podle
zprávy inventarizační komise: "Koží prodal za 12 kop gr. míš. Třísla
ještě zůstala podle zprávy její za 10 kop gr. míš." 24 Alespoň tyto dva
malé odkazy snad mohou potvrdit angažovanost některých "řemesl
nických žen v díle" jejich mužú, určitě však omezenou na některá ře
mesla potravinářská, textilní či kožedělná.
Jistotu tohoto tvrzení podporuje fakt, že v žádném soupisu kovárny či dílny bečvářské se radní páni o ženskou pomoc neopírají. Spíše
zvou ku pomoci mistry z cechu, protože řemeslnickým věcem nerozuV souvislosti s inventářem, který přináší přehled pozůstalých, jako s pramenem
k dějinám rodiny srv. novější literaturu: A. Hnverkmnp (Hg.), Haus und Familie in der
Spátmittelalterlichen Stadt, Koln- Wien 1984; M. Mitternuer, Familienforschung, Kulturstudien Bd 15, Koln- Wien 1990; P Horská- M. Kučern - E. Mnur, Dětství, rodina
a stáří v dějinách Evropy, Praha 1990.
22 SOkA Louny, sign. I C 49, fo!. 538a; podrobněji M . Neudertová, Život a dům Mistra
Adama Cholossia Pelhřimovského , písaře královského města Loun, in: Kultura ka ždodenního života českých a moravských měst v před bělohorské době, České Bud ějovice
1991, s. 129-147.
23 SOkA Louny, sign. I C 49, fo!. 519b.
24 Tamtéž, fo!. 521b.
21
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mějí. Pole, na kterém se manželky zřejmě cítily jistější a často podle
jejich údajů byly prováděny inventární zápisy, byly finance. Na místech v inventáři, kterému příslušel výčet dluhů a pohledávek často
nacházíme dovětky: "Co byl dlužen, do rady podala", "Oznámila, že
jest ještě dlužna".
Pozůstalé vdovy jsou nápomocné radním pánům nejen v sepisování pohledávek a dluhů, ale také informují o tom, jak dluhy splácely
nebo jak je ještě splatí. Kateřina, pozůstalá vdova po Janu Janáčkovi,
například prodala pět sudů vína, aby zaplatila dluh po manželovi 22
kop gr. míš. 25 Před městskou radu předstoupila v r. 1580 vdova po
obchodníku Janu Vlachovi a podala přehled manželových dluhů
a pohledávek, a to i ve městech za hranicemi královstvU6 Mnoho žen
před inventarizační komisí prohlašuje, že o penězích ani dluzích či
pohledávkách nic neví. Tradiční jsou formule: "0 dluzích nevěděla
nic, ale nějaké měl", "Vo penězích oznámila, že nezůstalo žádných".
Některé ženy snad skutečně neměly přehled o finančních otázkách,
které podléhaly pouze mužům, což může dokumentovat jeden z inventářů, v němž radní pány o finanční situaci neinformuje matka, nýbrž jeden ze synů . 27 Spíše však šlo o snahu zatemnit tyto záležitosti,
protože "hotové peníze" byly snad nejspornějším momentem celého
inventáře .

Mnoho žen, zejména matek nepůvodních rodin, se rozhodlo ve svůj
nebo prospěch vlastních dětí peníze schovávat a tajit. Snad
nejpodrobněji je v lounských inventárních zápisech popsána aféra
z r. 1598, kdy Kateřina, vdova po bohatém sladovníku Jakubu Klimešovic, schovala "sirotčí peníze" do koudele. Purkmistr musel poslat
do domu delegaci, která peníze našla. 28 I několik dalších žen peníze
ukrylo, ale komise je vždy přesto nalezla, což může být důkazem o její
důkladnosti. Některé vdovy sice peníze, šperky či jiný movitý inventář přiznaly, ale tvrdily: "že jí to matka dala" nebo "že to její", což
někdy demonstrovaly tím, že například šperky navěšely na sebe či
své vlastní dcery.
Odhlédneme-li od příčin pořizování inventáře, průběhu inventarizace a začteme-li se podrobně do jeho obsahu, v mnohém se před námi
prospěch

25
26
27
2K

Tamtéž, fo!. 601a.
SOkA Louny, sign. I C 48, fo!. 583b, 584a.
Tamtéž, fo!. 527b.
SOkA Louny, sign. I C 49, fo!. 523b, 524a.
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rozprostře svět, který byl především půdou hospodyně. Vždyť kdo
mohl lépe inventarizační komisi zpravit o stavu "šatů pernatých a vinutých" či sortimentu nádobí, jež poskytovala kuchyně. Bez podceňo
vání radních pánů, členů inventarizační komise, lze si jen těžko před
stavit, že by byli schopni podrobně a do detailu popsat veškeré
kuchyňské náčiní a nádobí podle účelu použití, jak se s tím setkáváme
v některých inventářích. 2Y Jak již bylo připomenuto na několika místech výše, přinášejí inventáře pozůstalostí podrobný pohled do měš
ťanských šatníků, klenotnic, popisují vybavení domácností- tedy oblasti, které jsou spojeny především s ženskou složkou rodiny.
Podrobným rozborem inventářů zachovaných v různých podobách
v archivech předbělohorských měst lze přispět k zodpovězení řady
otázek, které se týkají postavení a života žen. Především je to problematika pozice ženy (matky- manželky- dcery) v soukromoprávní
městské praxi a s tím velmi úzce související postavení ženy v před bě
lohorské městské společnosti vůbec. Spektrum pozůstalých členú rodiny, uváděné v inventářích, múže být zajímavým pohledem do před
bělohorské městské rodiny, který upřesní v případě nedochovaných
dalších adekvátních pramenů počet dětí v rodině, záležitosti nepúvodních rodin atd.
Zvláštním zajímavým tématem mohou být ženská jména a příjme
ní, která se v tomto typu pramenú objevují ve velké míře po boku
jmen mužských. Inventář dále přibližuje vše, co obklopovalo ženu
v jejích všedních i svátečních chvílích.
Tento příspěvek měl být jen malým připomenutím skutečnosti, že
chceme-li v historii hledat "ženskou cestu", je inventář pozůstalosti
jedním z vhodných pramenů.

2Y

SOkA Louny, sign. I C 48, fo!. 611a.
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NEJSTARŠÍ MATRIKY KOSTELA SV. TOMÁŠE
NA MALÉ STRANĚ

Tento krátký příspěvek vznikl v rámci semináře Prameny ke kulturním dějinám 16.-17. století, konaného na katedře archivnictví a pomocných věd historických FF UK v Praze.
V rámci zadané práce, jejímž cílem by měla být kritická edice nejstarších matrik narozených a oddaných kostela sv. Tomáše na Malé
Straně, jsme se pokusily provést analýzu zápisů v obou námi zpracovávaných matrikách, které jsou obsaženy v rukopise TO N101, uloženém v Archivu hlavního města Prahy.
Jedná se tedy o smíšenou matriku. Kodex o celkovém počtu 292
folií je rozdělen na dvě části. Matrice oddaných, jež obsahuje 63 folií,
předchází 229 folií matriky narozených. Matrika narozených má časo
vý rozsah 1590-1632, zápisy v matrice oddaných jsou ještě o dva roky
starší. Rok 1632 je pro obě matriky v tomto kodexu poslední.
Větná forma zápisů není ustálena, na pozadí časové osy se vyvíjí
a proměňuje, na několika foliích můžeme pozorovat náběhy k dokonalejšímu vedení údajů v rubrikách. Podle způsobu vedení zápisů je
patrné, že v mnoha případech docházelo k průběžnému zpětnému
zapisování, což vedlo k duplikaci zápisů a dokonce i opakování něko
lika celých folií. Tyto těžkosti nejsou samozřejmě typické pouze pro
nejstarší svatotomášskou matriku, ale jsou vlastní všem nejstarším
matrikám, jejichž zápisy buď předcházely, nebo teprve zpětně, opožděně reagovaly na základní církevní směrnice ustanovené tridentským
koncilem r. 1563 při reformě manželských otázek či na další úpravy
nařízené r. 1605 pražskou synodou a dále rozšířené římským rituálem.
Po zvážení možností, které pro nás vyplynuly ze způsobu vedení
zápisů v první i v druhé matrice, a které nejen, že jsou vedeny až na
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nepatrné výjimky in extenso, to znamená ve větném zápisu, který svou
nepřehledností a v neposlední řadě i neúplností ztěžuje rychlý a nekomplikovaný postup excerpce, jsme se rozhodly pracovat následujícím způsobem:
-údaje z matriky narozených jsme doposud zpracovaly v časovém
rozmezí let 1590 až 1616, to znamená v rozsahu prvních 38 folií.
-matriku oddaných jsme zpracovaly celou (63 folií).
Stěžejní informace z každého zápisu jsme uložily do programu speciálně sestaveného pro zpracování údajů těchto dvou nejstarších svatotomášských matrik. Formulace základního menu pro ukládání vycházela přímo ze struktury a obsahu zápisů.
Pro naši další práci jsme si stanovily tyto cíle:
Po uložení všech jednotlivých údajů uváděných v zápisech vytvořit jednu velkou společnou databázi seřazenou podle osob, které se
v matrikách vyskytují- díky tomu vyloučit opakující se zápisy, což by
přispělo k zpřehlednění a logickému uspořádání zápisú v jednotlivých letech- a současně propojit jména osob vyskytujících se v matrikách vícekrát, a to s uvedením jejich postavení v jednotlivých zápisech, což by nám mělo ulehčit rekonstrukci rodinných vztahů nejenom
v rámci rodiny jako uzavřené jednotky, ale i rodiny jako organismu,
který ovlivňoval a byl ovlivňován společenskými vztahy, jimiž byly
vymezeny možnosti demonstrace sounáležitosti skupiny jedincú stejného náboženství a kulturního okruhu, formalizované mezi jinými například také právě do instituce kmotrovství či svatebních svědkú
Další otázka, nad kterou jsme se musely zastavit, se přímo dotýká
událostí, které matriky zaznamenávají, tedy opakujícího se rituálu křtu
a sňatku. Jaká úloha byla vymezena ve strohých zápisech pro hlavní
aktérku obou klíčových událostí v životě katolického křesťana a nakolik byla odlišná od postavení společensky dominantního muže.
V matrice pokřtěných jsou údaje o osobách velmi lakonické. Nejméně je zde pak věnována pozornost matce. Vedle svého manžela,
který je v zápisech často blíže určen profesí, společenskou funkcí, popřípadě bližším místopisným údajem, vystupuje zde matka většinou
pouze označena svým křestním jménem, v nemalém počtu případů je
její existence připomenuta jen obecným označením "conjunx" nebo
"uxor" a velká část zápisú se o matce nezmiňuje vúbec. Pouze dvě
okolnosti vedly zapisujícího k tomu, že údaje o matce rozšířil. Jednak
v případě, že matka neuvedla jméno otce svého dítěte nebo v případě,
kdy matka byla zaměstnána. Forma zápisu je pak rozšířena o bližší
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údaj o rodičích matky či je zde zmíněno matčino zaměstnání, popřípa
dě jméno zaměstnavatele. Takovéto bližší určení matky odpovídá ve
svých kategoriích ostatním běžným zápisům, které uvádějí jméno otce
dítěte .

Zápisy v matrice přinášejí mnohem obsáhlejší zmínky o ženě-kmo
než o matce. To je potvrzením důležitosti, která byla kladena na
instituci kmotrovství. Kmotra obvykle vázala k rodině dítěte úzká
pouta, ať již duchovního, kulturního či naopak zcela spekulativního
rázu.
Při zpracovávání výsledkú jsme si, mezi jinými, jako sledovanou
kategorii stanovily údaj o primogenitě, legitimitě, ilegitimitě pokřtě
ných dětí a o konání privátních křtů. Navíc se nám jako zajímavá jevila
otázka případné shody jména křtěnce s některým z účastníktl obřadu.
Z celkového počtu 1 055 pokřtěných bylo: 523 chlapců, 483 dívek,
5 dvojčat chlapců, 6 dvojčat dívek, 4 dvojčata mix a 19 dětí bez bližšího určení pohlaví.
Za sledované období let 1590-1616 se vyskytla shoda mezi jménem
dítěte a jménem jednoho z rodičů celkem pouze ve 110 případech. Údaj
o legitimitě se objevil pouze 7x, údaj o nelegitimitě lx, označení dítěte
za prvorozené llx a počet privátně pokřtěných dosáhl počtu 10. Pouze v jediném případě došlo k propojení jak legitimnosti, prvorozenosti, tak privátního křtu.
Zde vycházíme samozřejmě pouze z údajů skutečně v matrice uvedených. A je tedy třeba počítat i s možností neúplnosti matričních zátře

znamů.

Naše teorie o možnosti výraznější shody mezi jménem otce, matky
a jménem křtěného dítěte se nám z daných údajů a za zpracované
období nepotvrdila. Z časových důvodů se nám zatím nepodařilo zpracovat obdobným způsobem totéž pro křtěnce a kmotra .
Nezajímavý není ani počet výskytů křestních jmen u dětí a rodičtl,
který odráží jejich dobovou oblibu.
Nejčastější výskyt jmenotců:
synů:
matek:
dcer:
Jan 150
Jiří 83
Kryštof 44
Andreas 29
Jakub 28

Jan 67
Jiří 28
Mathias 16
Jakub 15
Jan Jiří 15

Anna 85
Marie 64
Kateřina 63
Markéta 50
Dorota 36

Anna 44
Anna Marie 42
Marie 40
Kateřina 39
Alžběta 31
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Martin 25
Petr 23
Pavel21
Tomáš20
Mathias 20

Andreas 15
Michael14
Kryštof 14
Martin 14
Václav 13

Barbora 33
Magdaléna 30
Alžběta 29
Uršula 25
Zuzana 19

Markéta 25
Zuzana 18
Magdaléna 15
Kristina 13
Marta 13

V porovnání s údaji, které uvádí ve své studii o nejstarší matrice
narozených kostela sv. Jindřicha (1584-1600)- tedy matrice utrakvistické- Jaroslava Mendelová, jsme dospěly k podobnému výsledku
u mužských jmen Jan a Jiří a stejně tak se projevila shoda v oblibě
u ženských jmen Anna a Kateřina . Naopak jméno Marie nefiguruje
u Mendelové na předním místě (supluje ho zde jméno Ludmila). V pří
padě našeho Mathiase je na jeho místě u Mendelové jméno Václav,
které se v údajích svatotomášské matriky u prvních deseti křestních
jmen otců neobjevuje vůbec, u synů je až na místě desátém. Avšak
v porovnání s nízkým procentem výskytu tohoto jména u otcú múžeme usuzovat na obnovu kultu zemského patrona. Oproti tomu biblická jména Daniel a Adam, často frekventovaná v utrakvistické matrice,
se v matrice svatotomášské vyskytují zcela sporadicky.
Na rozdíl od matriky narozených, z jejíchž zápisů, které v nejstruč
nější formě zachycují pouze jméno křtěnce, otce, případně společen
ské či profesní postavení otce, je případů, kdy dochází k uvedení křest
ního jména matky (alespoň pro námi zatím sledované období) menšina.
O to větší šance se naskýtá badateli při rozboru matriky oddaných, ve
které může vedle dosti úplných záznamů o ženichovi, sledovat také
podobným způsobem vedená data o nevěstě.
V jakém postavení mohla tedy žena vstoupit do manželského svazku? Rozborem matriky oddaných jsme dospěly k následujícím údajům:

Z celkového počtu 942 svateb vstupovalo do manželství 372 vdov,
pouze 8 mužů označených v matrice jako vdovci, 346 pannen, 282
mládenců a v 876 případech nebyl stav oddávaných blíže specifikován.
Z devíti možných kombinací stavu ženicha a nevěsty jsou nejzajímavější údaje pro vdovy a panny. Byly to v podstatě pouze tyto dva možné způsoby, vedle neurčitého označení dcera nebo několika v matrice
uváděných případů, kdy zapisující přidal ve svém zápisu zmínku
o nepanenském stavu nevěsty, což umožňuje usuzovat, že se jednalo
o případy vybočující z mezí obecně přijímané společenské normy.
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Na základě prvních výsledkú, které se nám podařilo z matriky oddaných získat, múžeme zatím dospět pouze k dílčím soudúm. Přípa
dy, kdy uzavírá nový sňatek vdova nejsou ve výrazném nepoměru
k počtu svateb pannen. Na 372 případy sňatku vdov připadá 346 pří
padú sňatku pannen.
Matriční záznamy neuvádějí u oddávaných jejich věk, ale podle
počtu svateb uzavíraných mezi vdovou a mladíkem, který se v celkovém součtu liší jen nepatrně od sňatku mezi pannou a mladíkem,
múžeme usuzovat, že věk vdov znovuuzavírajících sňatek, nebyl pří
liš vysoký. Je třeba mít na paměti skutečnost, že šance ženy na uzavře
ní sňatku klesala úměrně s jejím věkem .
Protože přesné časové určení sňatku ztěžuje v mnoha případech
neúplnost datace, zjevné písařské omyly, nečitelnost poškozených částí
folií a v neposlední řadě i nesprávná foliace, nemohly jsme zatím použít získaných výsledkú pro sestavení grafu sňatečnosti pro jednotlivá
v matrice uváděná léta.
Možnost propojit údaje z matriky oddaných s matrikou narozených
by mohla přinést velmi zajímavé výsledky, které by mohly být využity při demografickém pn1zkumu na území malostranského teritoria
pro dané období. Po propojení všech uložených údajú nacházejících
se v obou matrikách, bychom mohly získat soubor všech v matrice
uváděných osob, které uzavřely za svúj život opakovaně sií.atek, výčet rodin s více dětmi, profesní provázanost mezi otcem a kmotry či
závislost výběru partnera na jeho společenském postavení.
Všechny zatím získané, či dosud v databázi uložené soubory informací, považujeme za pouhý nástroj, jehož prostřednictvím by bylo
možno se pokusit v kombinaci s dalšími prameny nejširšího okruhu
dospět k zachycení plastičtějšího obrazu každodennosti na území Malé
Strany pro období vlády Rudolfa II., kdy právě klášterní kostel
sv. Tomáše tvořil opěrný bod katolické minority na Malé Straně a zároveň k sobě přitahoval migrující řemeslníky a umělce z katolických
částí Evropy, které lákala možnost uplatnění v sídelním městě .
Bylo by zajímavé zjistit, zda a jakým zpúsobem tito migranti vytvářeli uzavřené enklávy nebo zda docházelo i k jejich pronikání mezi
usedlé obyvatelstvo. A dále jaké byly kontakty mezi jednotlivými rodinami, z řad kterých velké množství umělcú, řemeslníkú i jiných profesí sloužilo právě na císařském dvoře .
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ŽENA A JEJÍ POSTAVENÍ
V PÍSEMNOSTECH VLAŠSKÉHO ŠPITÁLU

Při inventarizaci fondu Vlašského špitálu jsem se setkávala s archivním materiálem, ve kterém figurovaly ženy všech společenských vrstev, diametrálně odlišného společenského postavení, ženy mající zcela rozličné problémy, potřeby, požadavky, ale hlavně životní podmínky
pro svou existenci. Nedá se však říci, že by tento materiál byl pro dané
téma zvláště významný. Písemnosti k dějinám Vlašského špitálu jsou
v Archivu hl. m. Prahy zachovány bohužel velice torzovitě a ve Státním ústředním archivu se nachází doplňkový materiál většinou jen
hospodářského charakteru, týkající se statků náležících k Vlašskému
špitálu.
Ovšem i tak může uvedený materiál přispět k poznání postavení
ženy ve společnosti 17. a 18., případně 19. století.
Tradiční patriarchát středověku i novověku určoval přesné postavení ženy ve společnosti, ale role ženy nebyla nikdy tak jednoznačná.
Fakt, že už ve středověku, konkrétně v polovině 12. století, mohla žena
v německé medicínské literatuře vystupovat zároveň jako diagnostik,
terapeut i farmaceut vypovídá o mnohém. 1
A právě u problematiky působení ženy v oblasti zdravotnictví bych
se chtěla zastavit.
Vlašský špitál na Malé Straně vznikl jako náboženská a charitativní
instituce z iniciativy italské kolonie vytvořivší se v Praze během 16.
století. Katoličtí Italové si v nábožensky rozdělené Praze nejdříve postavili kapli Nanebevzetí Panny Marie a r. 1573 založili kongregaci
stejného jména. Činnost ústavu byla de facto potvrzena koupí vlastní
1
G. Keil, Die Frau als Artzin und Pacientin in der Medizinischen Fachprosa des
deutschen Mittelalters, in: Frau und spiitmittelalterlicher Alltag, Wien 1986, s.159.
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budovy v r. 1602 a jeho pozice dále upevněna císařským dekretem
Rudolfa II. z 26. dubna 1608. Císař jím na žádost představených
kongregace osvobodil špitál od daní a dávek, udělil mu povolení zakupovat další nemovitosti potřebné k rozšíření působení a přijímat
dary a odkazy.2
Vlašský špitál byl zřízen jako instituce zabývající se v první řadě
péčí o chudé a nemocné. Později našli v jeho zdech útočiště hlavn ě
sirotci a nalezenci a v posledních deceniích jeho existence, a to b ylo
novum, špitál oficiálně pečoval i o nemanželské rodičky a jejich děti,
které zůstávaly svobodnými osobamP Finanční zabezpečení charitativní činnosti kongregace a špitálu bylo od počátku kryto dary a odkazy, nejprve převážně členů vlastní kongregace, později se přidali i další dobrodinci.
Ve špitálem zachovaných opisech testamentů se ženy jako doná torky
neobjevují příliš často . Ze 17. století je dochován jen jeden záznam- a
to spíše kuriózní. Vznešená paní Maria Benigna, kněžna Piccolomini
de Arragona se měla stát dobrodincem Vlašského špitálu v případě,
že splatí svůj dluh 6 000 zlatých měšťanu a radnímu královského Nového Města pražského Janu Baptistovi Senéziovi. 4 V 18. století vystupuje pak jako dárkyně Eleonora Schneidin, která pro porodnici a špitál Maří Magdalény (připojen k Vlašskému špitálu r. 1776) věnovala
300 tolarů. 5
Ženy jako donátorky se pak vyskytují až po zániku Vlašského špitálu a jeho opětovném obnovení v 2. polovině 19. století, kdy však
zbyl ze špitálu již jen sirotčinec pro chlapce. Určitě není náhodné, že
právě začátkem 19. století se zejména urozené ženy snaží zasahovat
do společenského dění, a to ženskými prostředky -láskou k bližnímu,
zájmem o nemocné a sirotky, soucitem. Mezi donátorkami této doby
vystupují takové osobnosti, jakými byly císařovna Maria Anna Carolina Pia, Elena, kněžna z Lobkovic (spolu s Janem, knížetem z Lobkovic), Gabriela, kněžna z Hohenlohe, Isabella, hraběnka z Trautmannsdorfu a Tereza, baronka z Zessner.6
2

Podrobně psal o dějinách Vlašského špitálu P. Svobodný, Vlašský špitál na Malé Stra-

ně

a jeho místo v péči o matku a dítě do josefinských reforem (1602-1789), in: Documenta Pragensia VII/1, 1987, s. 113-132.
3 Tamtéž, s.113.
AMP, Fond Vlašského špitálu, inv. č. 8, č. 204.
Tamtéž, inv. č. 8.
6 Tamtéž, inv. č. 8.
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Univerzálním dědicem učinila špitál Kateřina Engelová, rozená
Hessler 7, a paní Anna Griess, která dala sirotčinci 600 tolarú ve fonně
nákupu soli.~ Vžitým zpttsobem darování majetku se stalo i zřízení
jakéhosi "předplatného": donátor odkázal své jmění špitálu pod podmínkou, že špitál donátora zaopatří a po jeho smrti mu vystrojí pohřeb. Tak darovala špitálu 300 tolant paní Dorotha WolstinY
Ženy jako dárkyně, i když jich ve srovnání s muži bylo mnohem
méně, byly nesporně dúležité pro existenci špitálu. Do dění v samotném špitálu však nezasahovaly. O organizačních a personálních záležitostech špitálu rozhodovali představení špitálu, tj. rektor, jeho 2 asistenti a řada konzultantů. Ve vedení špitálu ženy nefigurovaly. 10 Tvořily
však jeho početný personál. Podle jmenného seznamu11 , který byl pravděpodobně vyhotoven po připojení špitálu francouzské kongregace
svatého Ludvíka na Novém městě k Vlašskému špitálu v r. 1777, bylo
ve Vlašském špitále 21 žen (vesměs starších 60 let)- pacientek (mužtt
zde bylo 15) a 19 žen tvořilo personál. 12 Byla tu porodní bába Rosalia
Sanderin, známá i z jiných pramenú, dále 2 dětské ošetřovatelky,
1 ošetřovatel mužú, 1 žen, kuchařka, pekařka, 2 ošetřovatelky větších
chlapců, 1 menších chlapců, 4 ošetřovatelky dívek a 1 ošetřovatelka
obecně pro nemocné. Další 3 ženy púsobily jako dozor při zpracování
hedvábí, na kterém se Vlašský špitál podílel.
Naproti tomu mužské osazenstvo tvořili kněz, kostelník, 2 učitelé,
písař, krejčí a jeho pomocník, sluha a 3 muži se účastnili zpracovávaní
hedvábí. Z uvedeného je zřejmé, že tu byly práce rozdělené na tzv.
mužské a ženské. Ženy pečovaly o zdraví a stravu, muži zabezpečo
vali duševní rozvoj chovancú a organizačně zajišťovali chod špitálu.
Duševním rozvojem se myslelo hlavně duchovní "zaopatření" chovancú, léčba se dostala ke slovu teprve pak. 13
Jak jsem již uvedla na počátku, specifičnost Vlašského špitálu spočívala koncem 18. století hlavně v tom, že v něm mohly rodit nemanTamtéž, inv. č. 8, č . 248.
Tamtéž, inv. č. 8.
~ Tamtéž, inv. č. 8.
HJ P. Svobodný, c. d ., s. 118.
11
AMP, inv. č. 11, č. 358.
12 P. Svobodný, c. d., s.115.
13 Podrobněji a statisticky vyjádřili poměr chovandt a chovankyň ve Vlašském špitálu
P. Svobodný- J. Kuděla, Matriky zemřelých Vlašského špitálu (1719-1789), in: Historická
demografie 15, 1991, s. 47-75.
7
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želské rodičky. To je po donátorkách a ošetřovatelkách třetí kategorie
žen, která se objevuje v kontextu s Vlašským špitálem.
V r. 1776 byl císařským reskriptem k vlastnímu Vlašskému špitálu
připojen nalezinec s porodnicí Maří Magdalény v Soukenické ulici
na Novém Městě. Byl uveden do provozu r. 1775, italskou kongregací
byl však finančně podporován již od r. 1774. 14 Dá se jen těžko určit, do
jaké míry tu byla zabezpečena zdravotní péče o rodičky a děti. Úmrtnost kojenců byla ve sledovaném období vysoká. Určitě v tom sehrála
roli nedostatečná hygiena a též neodbornost porodních báb. Statistické vyjádření může však být v tomto období značně zavádějící vzhledem k hrubým nedostatki'1m v hlášení a evidenci narozených dětí.
U mrtvě narozených dětí se církev i rodiče snažili, aby dítě nepřišlo na
věčnost nekřtěné. Křtilo se proto i při nejmenších známkách života,
někdy i předstíraných, a dítě bylo do matriky hlášeno jako živě narozené. Porodní báby měly snahu označovat dítě za živé i ze strachu,
aby nebyly obviněny ze špatného vedení porodu. Naopak nemajetní
rodiče měli snahu označit dítě jako mrtvě narozené proto, že v tomto
případě nemusel být církevní pohřeb a odpadaly s ním spojené výlohy.15
Nařízení, kterým bylo profesorům anatomie lékařské fakulty uloženo přednášet medikům, chirurgům a porodním babám porodnictví
vyšlo 24. 7. 1753.16Na základě tohoto nařízení zahájil prof. Dutoy teoretické přednášky z porodnictví. Posluchači a posluchačky měli chodit
na jakási porodnická praktika k vrchní porodní bábě do Vlašského
špitálu na Malé Straně. Jestli sem skutečně studenti a studentky v tomto
období docházeli už nevíme, avšak pro školní rok 1784/85 a 1785/86
měl spolu s vrchní bábou Rudolfovou dohlížet na praktický výcvik
jeden z průkopníku porodnictví Hynek Jan Ruth. Už v r. 1783 mu bylo
nařízeno, aby docházel pravidelně dvakrát týdně do Vlašského špitálu a "vykládal tam porodnictví prakticky a demonstroval případy".
Lékařská fakulta i direktor špitálu byli s učitelskou činnosti Rutha spokojeni. V roce 1790 byl Ruth jmenován prvním profesorem porodnictví v Praze. Avšak méně asi byli spokojeni studenti a samotné rodičky.
V zápisech A. Jungmanna, oficiálního dějepisce lékařské fakulty, je
poznámka, že těhotné ve Vlašském špitálu, jakmile "zdaleka viděly
14

P Svobodný, Vlašský špitál, s.115.

15 L. Sinkulová, Dějiny československého lékařství 1740-1848,
16 K. Klaus, Tradice české gynekologie, Praha 1953, s. 14.
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profesora Rutha přicházeti na praktická cvičení, vždycky se rozutekly
a poschovávaly, takže se Ruth musel vrátit s nepořízenou". 1 7
Povinnost, podvolit se demonstracím při výuce praktického porodnictví měly podle návrhu direktivních pravidel padlé ženy, které zde
mohly na základě farářem vystaveného potvrzení o chudobě rodit
zdarma. Jejich další povinností pak bylo kojit po určitou dobu ústavní
kojence. 1H Takto fungovala porodnice a celý Vlašský špitál až do jeho
zániku r. 1789, kdy byl zrušen v rámci josefínských reforem. Poslední
děti a rodičky byly převezeny do nově otevřené porodnice a nalezince
u sv. Apolináře. 19
R. 1805 byl Vlašský špitál obnoven, v r. 1830 se vrátil do pťtvodních
prostor, ale vzhledem k neustálým finančním potížím už nikdy nedosáhl tak všestranné náplně činnosti, jakou měl v 18. stoletU0
Závěrem se pokusme souhrnně posoudit, jaké vlastně bylo postavení žen ve Vlašském špitálu. Jejich situace jednoznačně závisela na
společenském postavení. Donátorky svým zájmem o špitálníky a finanční podporou ústavu především naplňovaly přikázaní křesťanské
lásky k bližnímu. Nedá se ovšem říci, že by je k obdarovávaní špitálu
vedly jen morální důvody, křesťanské přesvědčení tu určitě sehrálo
svoji roli.
Ne zcela jednoznačně podřadné je postavení ženského personálu,
konkrétně pozice porodní báby. Skutečnost, že měla spolu s lékařem
dohlížet na porodnická praktika, poukazuje na skutečnost, že bylo
respektováno její dominantní postavení u porodu. Bába bez lékaře mohla vést porod, lékař bez porodní báby ne - tak tomu bylo alespoií. na
půdě špitálu. O významném postavení porodní báby svědčí i to, že její
jméno figuruje v seznamu zaměstnancú vždycky na prvním místě .
Určit postavení pacientek a rodiček ve špitálu na základě archivních materiálúAMP je velmi těžké. I když byly objektem špitální péče,
ony samotné se v písemnostech nevyskytují. Jako částečná pomúcka
pro poznání jejich životních podmínek by zde mohl posloužit inventář z r. 1789, kde je zachyceno materiální vybavení špitálu. 21

17

Tamtéž.
P Svobodný, Vlašský špitál, s. 123.
19 Tamtéž, s. 116.
20 AMP, Fond Vlašského špitálu, inv. č . 5.
21 P Svobodný, Inventář Vlašského špitálu na Malé Straně z roku 1789, in: Documenta
Pragensia VIII, 1988, s. 35-57.
1H
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Vlašský špitál patřil v čase svého zrušení k nejlépe finančně situovaným a tedy i k nejlépe vybaveným ústavům. Názor Josefa II. na špitál
však byl odlišný. Po prohlídce sirotčince konstatoval, že v něm není
radno děti nechávat. 22 Vlašský špitál tedy svého času mohl mírnit bídné postavení těch nejchudších žen a dětí v kritických chvílích jejich
života, příliš pomoci jim však nemohl.

22

P. Svobodný, Vlašský špitál, s. 122.
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SŇATKOVÝ VĚK OBYVATELSTVA STARÉHO MĚSTA
PRAŽSKÉHO V 19. STOLETÍ

Studium sňatečnosti v 19. století má svůj zvláštní význam vzhledem ke specifickému průběhu tzv. demografického přechodu ve vět
šině zemí západní a střední Evropy. Již od 18. století se zde zvyšoval
věk při sňatku a protože každý odklad s sebou nese i vyšší pravděpo
dobnost, že se záměr neuskuteční, skončila část těchto "odkladů" definitivním celibátem, často nechtěným. Postupně tak rostl podíl svobodných osob v populaci, takže se rodinné poměry evropského
obyvatelstva posléze značně vzdálily poměrům obvyklým v ostatních
kulturách a přestalo zde platit pravidlo, že sňatek uzavře a do manželství vstoupí pokud možno každý. Tento trend pokračoval celé 19.
století a na jeho konci byl zaznamenán statistikami většiny západoevropských zemí v podobě vysokých a do té doby nezaznamenaných
podílů trvale svobodných osob v populaci. 1 V té době dosahoval prů
měrný sňatkový věk svobodných nevěst asi 26-28 let a u mužů přesa
hoval30 let, až pětina populace vůbec neuzavřela sňatek. U městské
ho obyvatelstva se tyto tendence projevovaly dříve a ve vyhraněnější
formě než na venkově, v zemích severozápadní Evropy výrazněji než
v jiných částech kontinentu. 2 Západoevropská společnost preferovala
ekonomicky soběstačnou rodinu, a i když se základní minimum nutné pro její založení nemuselo měnit, tak tlak, který kladla početně rychle
rostoucí populace na dosažitelné zdroje, mohl být jedním z důvodů,
proč se pro stále vyšší podíl obyvatelstva stalo založení vlastní domácnosti nedosažitelnou metou. V českých zemích můžeme zjišťovat
1

J. Hajnal, Age at Marriage and Proportion Marrying, in: Population Studies 7, 1953,

s. 111-136.
2

A.

J. Coale- S. C.

Watkins (Eds.), The Decline in Fertility in Europe, Princeton 1986.
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tytéž rysy, třebaže ne v tak vyhrocené formě. Zvýšil se jak věk při sňat
ku tak podíl svobodných osob v populaci. V letech 1880-1921 bylo ve
věku kolem 50 let při sčítáních lidu pravidelně sečteno 15 % svobodných žen a 6 % svobodných mužů . Už tyto údaje naznačují, že se odklad sňatků a posléze i snižování celkové sňatečnosti týkaly více žen
než mužů . A městských žen obzvláště. To dokládají data i za Prahu,
kde bylo v r. 1880 zjištěno ve věku 45-49let více než 23% svobodných
žen a 12 % svobodných mužů. 3 Ani tady již manželství nebylo univerzální institucí vztahující se postupně na všechny členy společnosti,
i když lze předpokládat, že se preference hodnot jednotlivců výrazně
ji nezměnila a že i nadále každá dívka o uzavření sňatku usilovala.
Když ne z jiných důvodů, tak alespoň pro prestiž, která byla od určité
ho věku ve všech společenských vrstvách spojena s postavením vdané ženy.
Z celostátních dat demografické statistiky víme, že k poklesu úrovně sňatečnosti, navenek se projevující zvyšováním podílu starších ženichů a nevěst a rostoucím podílem neprovdaných a neženatých, došlo zhruba v letech 1830-1860, kdy se průměrný věk ženichťt i nevěst
při prvním sňatku zvýšil přibližně o dva roky - u ženichů na 28 let,
u nevěst na 26let. 4 Bylo proto zajímavé zjistit, jaká byla situace v Praze
jako v největším městě v českých zemích.
Protože podrobnější údaje demografické statistiky za Prahu pocházejí až z konce 19. století, tedy z doby, kdy byl již přechodový model
sňatečnosti vytvořen, bylo nutno použít údajů připravených pro potřeby vytvářeného vzorku obyvatelstva, který se získává excerpcí
matrik. Ze Starého Města pražského byla zatím excerpována data za
farnost sv. Havla. Příspěvek je založen na excerpci matrik oddaných,
uložených v Archivu hlavního města Prahy a na matričním oddělení
Obvodního úřadu pro Prahu 1. 5 Údaje o věku jsou v matrikách uvádě
ny od r. 1784, analýzu bylo tedy možno zpracovat již pro posledních
15let 18. století. Při výpočtech se pracovalo s daty získanými z pramene
(srv. tabulky 1 až 4b). Zkreslení údajů nemusí být velké, neboť ve frekvenčním rozložení sňatků podle věku pro muže i pro ženy nebyly
L. Fialová, Příspěvek k možnostem studia sňatečnosti v českých zemích za demografické revoluce, in: Historická demografie 9, 1985, s. 115-120.
4 V. Sekera, Obyvatelstvo Českých zemí 1754-1918, díl I. 1754-1865, Praha 1978,
s. 76-85; díl II, s. 27-48.
5 Archiv hlavního města Prahy, sbírka matrik, HV 05, HV 06, HV 07, HV 08, HV 09,
HV 10, HV 11, HV 12, HV 13, HV 14, HV 15.
3
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věk

zjištěny výraznější nepravidelnosti, i když až do poloviny 19. století
je zřejmě mírně nadhodnocen počet osob, které udávaly věk při sňat
ku rovných 30 let, a to na úkor 29-letých a 31-letých. U obou pohlaví se
ve starším období projevuje i tendence udávat věk v sudých letech,
tedy spíše 26 a 28 u mužů, 22,24 a 26 u dívek. S povinností předklá
dat při žádosti o oddavky křestní list por. 1850 zaokrouhlování pře
stalo.
Za sledovaných 115let bylo u sv. Havla uzavřeno 3 730 súatků, což
je kolem 30 sňatků ročně. Tři čtvrtiny sňatků uzavírali oboustranně
svobodní snoubenci, šestinu súatků vdovci se svobodnými dívkami,
4 % svobodní muži s vdovami a 3 % připadaly na oba ovdovělé snoubence. Celkové průměry ale zakrývají, že na konci 18. století bylo oboustranně svobodných jen dvě třetiny sňatků a že tento podíl trvale stoupal až na 80% na konci 19. století. Zlom nastal ve 20.letech 19. století,
odkdy se výrazně snížil o zastoupení vdovců a hlavně vdov mezi snoubenci.
Obdobně stoupal i podíl svobodných nevěst a svobodných ženichťt.
Na konci 19. století, kdy se již snižovala úmrtnost ve středním věku,
klesal za situace, kdy manželství mohlo být ukončeno jen smrtí jednoho z manželů, trvale podíl dmhých a dalších sňatků. Z hlediska mužť1
i žen to zároveň znamenalo, že klesal podíl heterogenních sňatků, kdy
se vdovec ženil se svobodnou dívkou. Také četnost sňatkú vdov se
svobodnými muži se postupně snižovala. Tyto změny probíhaly na
pozadí trvale se zvyšujícího průměrného sňatkového věku svobodných snoubenců.
Pokud jde o muže, ženichů mladších 20 let bylo minimálně- za
celých 115 let se pouze 2 muži oženili před dosažením 20. roku života.
Jejich počet se v následujících věkových ročnících zvyšoval jen mírně- stoletý průměr udává, že deset procent ženichů bylo mladších
23 a půl roku. Věkový medián, tj. věk, v němž se ženila právě polovina
ženichů, byl28let. A každý desátý ženich byl starší než 37let. Všechny tyto údaje byly na konci 18. století nižší, nejvyšších hodnot dosahovaly v letech 1840-1860 a ke konci 19. století se opět snižovaly, ale
neklesly na úroveň z konce 18. století. Průměrný věk svobodných ženichú v polovině 19. století přesahoval31 a půl roku a medián dosahoval téměř třiceti let, obě hodnoty byly o půl dmhého roku vyšší než
na konci 18. století a o dva a půl roku vyšší než na konci 19. století.
Byly zhmba o rok vyšší než byl věk při prvním sňatku ve stejné době
v jiných českých městech (např. v Domažlicích a v Mladé Boleslavi)
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a o 2-3 roky vyšší než na českém venkově. 6 Ve věku vstupu do manželství se tak zřejmě výrazně odrážela i soudobá legislativa. Zletilosti
se dle občanského zákoníku nabývalo ve 24letech, u mužů podléhajících branné povinnosti se vyžadoval souhlas vojenských úřadú. A kromě toho, v letech 1849- 1855 bylo k uzavření sňatku třeba povolení,
které vystavovaly obecní úřady, v letech 1856-1868 povolení úřadů
okresních. Dvě dekády platnosti tohoto tzv. politického konsensu
k manželství jsou zároveň obdobím, kdy se v českých zemích zvýšil
věk při sňatku na maximum?
Dívky se vdávaly v průměru mladší než chlapci, a i když i v 19.
století bylo možno nalézt mezi nevěstami dívky patnáctileté, nebylo
jich mnoho - u sv. Havla byly jen tři a devět bylo šestnáctiletých. Nejmladších deset procent nevěst bylo mladších než 19let. Jestliže se na
konci 18. století vdávala polovina dívek mladší 24let, v polovině 19.
století stoupl věk poloviny nevěst až na více než 26 let - do konce
století se sice snížil, ale jen na 25 let. A deset procent svobodných nevěst bylo na začátku 19. století starších 32let, v polovině století 36let.
Jestliže pomineme obě okrajové věkové skupiny, nejmladší i nejstarší
nevěsty, pak se 80% nevěst vdávalo v rozmezí 15 let- mezi 19. a 34.
rokem života. Tento interval se prodloužil v průběhu první poloviny
19. století o tři roky a v polovině století přesahoval16 a půl roku. I to
svědčí o tom, že mladé ženy sňatky "odkládaly" do vyššího věku,
respektive, že pro mnohé vyžadovalo získání potřebného věna větší
časový prostor. Průměrný věk neklesl sice nikdy pod 26 let, ale
v polovině století stoupl až na 28 let. O pražských nevěstách lze říci
totéž co o pražských ženiších - vdávaly se později než kdekoli jinde
v českých zemích a také v menším počtu.
I když i u dívek se v druhé polovině 19. století projevilo snížení ve
věku, kdy uzavíraly první sňatek, nebyl tento pokles tak výrazný jako
u mladých mužů . Průměrný rozdíl věku mezi snoubenci se tak ze tří
let na počátku století snížil na dva roky o sto let později, ale při vyšší
věkové úrovni.
I to byl určitý projev zvyšující se homogamie sňatečnosti, jak se jevila již v poklesu podílu sňatkú, v nichž byly snoubenci rozdílného rodinného stavu. V průběhu celého 19. století se tedy pokud jde o tyto
charakteristiky snoubenci vzájemně sbližovali - bylo stále více nově
6
7

L. Fialová, c.d ., s. 96.
Klabouch , Politický konsens v manželství v Čechách, Praha 1960.
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uzavíraných manželství, do nichž vstupovali oba snoubenci poprvé
a byli si věkově bližší.
Je-li za jeden z předpokladů stability manželství považován právě
aspekt homogamie, tedy vlastně podobných nebo stejných dosavadních životních zkušeností, měla manželství uzavíraná na konci 19. století vhodné výchozí pozice. Mladí lidí uzavírali sňatek ve věku, kdy
se již nedá hovořit o mladické nerozvážnosti. Čekalo je však v průmě
ru ještě asi 35 až 40 let společného života: na konci 19. století měli ve
třiceti letech muži naději na dalších 33let života, ženy na 35 let. Jedním ze specifických aspektů života v 19. století totiž bylo, že se dařilo
prodlužovat délku lidského života. Při nerozlučitelnosti manželství
to však znamenalo vlastně prodlužování délky trvání manželství, jak
již bylo vidět z poklesu podílu ovdovělých snoubenců. Zdá se však, že
instituce manželství nebyla na takto dlouhé soužití muže a ženy při
pravena - v knihách evidujících uzavřená manželství se stále častěji
začínají objevovat přípisy o jejich pozdějším soudním rozvedení.
Prodlužování délky života však zároveň znamenalo i rt'ist podílu
neprovdaných žen v populaci, a to jak svobodných tak vdov, neboť
možnost žen uzavřít sňatek s věkem vždy velmi rychle klesala a nemajetné dívky v podstatě na sňatek vůbec nemohly pomýšlet, stejně
jako vdovy s dětmi. Naproti tomu pro ovdovělého muže byl nový sňa
tek snáze dosažitelný, pro muže starajícího se o nedospělé děti dokonce nezbytný.
Relativně vysoký věk při sňatku měl zřetelný vliv na charakter ženské části populace v Praze. Ve městě žilo stále více mladých neprovdaných žen, a nebyly to jen služebné dívky přišlé z venkova, definitivní celibát se ve velké míře týkal i městských dívek, dcer řemeslníkú,
obchodníků i městské inteligence. Odtud také pramenil růst zaměst
nanosti žen ve všech sférách národního hospodářství. Stále větší díl
žen byl po celý svůj život odkázán pouze na vlastní majetek, resp. na
výsledky své vlastní práce, která však byla výrazně hůře ceněna než
práce mužská. Kruh se tak uzavřel. Ženy, které neměly v mládí dost
prostředků k tomu, aby mohly svým věnem přispět k založení nové
domácnosti, sice pracovaly po celý život, ale životní úrovně vdaných
žen stejné společenské vrstvy zpravidla nikdy nedosáhly.
Věkový průměr vdaných žen byl vysoký. V r. 1880 bylo teprve ve 29
letech v Praze více vdaných žen než žen svobodných. Ženy se vdávaly nikoli na počátku svého plodného období, ale nejméně o deset let
později, takže se tím úměrně zkrátila doba, kterou prožily ve svém
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v manželství. V manželství se také rodilo méně
a to ještě před tím, než se rodina s jedním či dvěma dětmi stala
žádoucí a posléze i obvyklou. Druhým aspektem, který nelze z tohoto
hlediska nezmínit, bylo, že se období charakteristické vysokým sňat
kovým věkem vyznačovalo také bezprecedentně vysokým podílem
dětí zrozených mimo manželství. Do Prahy, ale především do její anonymity velkého města se zemskou porodnicí, směřovaly kroky těhot
ných neprovdaných dívek z širokého okolí. I když se jich řada posléze
vrátila domů, mnohé ve městě zůstávaly a i ony dotvářely charakter
ženské populace Prahy.
Je určitým paradoxem, že příslušnost k určitému rodinnému stavu
nezávisí vždy jen na vůli jedince, ale že je velmi výrazně ovlivňována
souborem různých aspektů kulturního prostředí, v němž dotyčný vyrůstá a prožívá nejen léta dospívání, ale i další fáze života. Je značně
ovlivněn jeho sociálním postavením, fyzickým věkem i vzhledem, tedy
značně různorodými, vzájemně propojenými i na sobě nezávislými
jevy, které ve své výslednici životní dráhu jednotlivce ovlivňují a modifikují jeho záměry a představy. U žen se pak tyto faktory snoubí
ještě složitěji, neboť u nich přes nepopiratelný vliv jejich sociálního
postavení fyzický vzhled znamenal neoddiskutovatelnou součást jejich "nabídky".A na sňatkovém trhu každoročně doplňovaném novými a početnějšími ročníky znamenal každý rok navíc stále větší a větší
handicap. Proto se také dopad odkladu sňatků projevil mnohem výrazněji u žen než u mužů. Z tohoto hlediska jsou změny ve sňatkovém
dětí,

Tabulka 1

Sňatky podle rodinného stavu snoubenců
(farnost sv. Havla v Praze v letech 1790-1899)

- v procentech

Období
1790- 1799
1800-1819
1820-1839
1840-1859
1860-1879
1889-1899
1800-1899
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Svobodný ženich
svobodná
vdova
6,2
65,3
72,2
6,4
77,7
5,3
77,2
5,1
4,4
79,8
76,6
2,8
76,8
4,4

Vdovec
vdova
svobodná
21,3
6,5
16,2
5,0
16,4
1,6
14,0
2,7
13,4
2,4
17,2
3,4
15,7
3,1

Svobodný

Svobodná

71,8
78,6
83,0
82,3
84,2
79,4
81,2

86,9
81,5
94,1
91,2
93,2
93,8
92,5
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věku spíše než signálem změn v demografickém chování, jak někdy
bývají přijímány, odrazem změn vnějšího prostředí, které však mají
svůj populační dopad, jenž se ve svých důsledcích projeví v celé společnosti- v tomto případě změnou struktury obyvatelstva a výraznou
sociální diferenciací společnosti i v závislosti na pohlaví a věku.

Tabulka 2

Období
1785-1799
1800-1819
1820-1839
1840-1859
1860-1879
1880-1899
1785-1899

Tabulka 3

Období
1785-1789
1790-1794
1795-1799
1800-1804
1805-1809
1810-1814
1815-1819
1820-1824
1825-1829
1830-1834
1835-1839
1840-1844

Charakteristiky sňatkového věku
(farnost sv. Havla v Praze v letech 1785-1899)

Průměr

29,3
28,9
31,0
31,6
29,8
29,0
30,0

Muži
10%
50%
23,3
27,1
23,2
27,1
24,3
29,0
29,6
24,3
27,8
23,0
22,9
26,7
22,5
27,9

Ženy
90%
37,8
35,2
38,0
38,8
35,9
35,0
36,8

Průměr

26,1
26,2
27,3
27,9
27,3
27,0
27,0

10%
19,2
19,3
19,4
19,2
19,4
19,9
19,4

50%
24,0
24,0
24,7
26,2
25,1
24,9
24,9

90%
32,9
32,9
34,9
35,9
35,1
34,1
34,4

Průměrný věk při prvním sňatku
(farnost sv. Havla v Praze v letech 1785-1899)

Muži
28,42
29,61
30,05
28,29
27,88
28,96
30,26
29,89
31,40
30,98
31,54
31,53

Ženy
25,70
26,33
26,17
25,61
26,97
25,86
26,27
25,50
26,67
27,95
28,38
28,18

Období
1845-1849
1850-1854
1855-1859
1860-1864
1865-1869
1870-1874
1875-1879
1880-1884
1885-1889
1890-1894
1895-1899
1785-1899

Muži
31,42
32,06
31,43
30,82
30,50
29,07
28,73
28,87
28,77
29,67
28,80
29,95

Ženy
27,46
28,03
27,86
27,47
27,92
27,33
26,34
26,56
27,81
26,43
27,27
27,03
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Tabulka 4a

Věk

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

lrelkml
182

Sňatky

podle věku svobodných ženichů mladších 50 let
(farnost sv. Havla v Praze v letech 1785- 1899)
Přepočet na 100 sňatků
1820-1869 1870-1899 1785-1819 1820-1869 1870-1899
1,14
o
o
o
o
1,14
o
o
o
o
5,70
1,44
4,14
2
4
9,12
2,88
6,22
4
6
10,10
27
11,40
28,00
14
73
29,64
21,66
75,72
30
51,98
102,69
72
99
84,37
102
88,93
73,64
103,73
100
134,54
80,86
102,69
112
99
114
108
86,65
82,31
112,03
72
93,50
83,03
74,68
115
55,87
74,36
61,20
103
59
122
95,78
88,08
61,20
59
79
54,73
57,03
41,49
40
38,76
61,37
39,41
85
38
53,42
74
27
21,66
28,00
53
27,36
38,26
31,12
30
30,78
39,71
24,89
55
24
20
29,64
28,88
20,74
40
13,68
25,99
16,59
36
16
27
21,66
19,49
13,48
13
11,40
20,93
8,29
29
8
26
7
18,24
18,77
7,26
22
5,70
15,88
8,29
8
5,70
13,71
4,14
19
4
7
2,28
12,99
7,26
18
4,56
5,05
7
6
6,22
3,42
7,22
10
3
3,11
6
1
2,28
4,33
1,03
2
2,28
3,61
2,07
5
4,56
0,72
2,07
1
2
3,42
2,16
2
3
2,07
1385
964
1000
1000
1000

Počet sňatků

1785-1819
1
1
5
8
10
26
74
78
118
76
82
49
84
48
34
19
24
27
26
12
19
10
16
5
5
2
4
3
2
2
4
3
877

L. Fialová,
Sňatky

podle věku svobodných nevěst mladších 50 let
(farnost sv. Havla v Praze v letech 1785-1899)

Tabulka 4b

Věk

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
celkem

Sňatkový věk

Přepočet

Poč et sňatků

1785-1819
2
4
13
29
39
61
65
79
68
129
93
93
53
52
29
52
20
24
14
17
17
14
2
7
1
10
2
8
2
2
7
1

o
o
o
1009

1820- 1869
1
3
21
44
52
83
95
78
103
160
100
107
86
77
79
74
58
57
40
34
40
48
20
24
18
20
6
8
8
5
7
6
2
7
2
1573

1870-1899

o
2
8
18
46
55
68
94
79
94
98
82
80
60
64
35
40
26
27
25
20
23
12
10
8
8
7
5
1
5
2
1
5
2
1
1111

1785-1819
1,98
3,96
12,88
28,74
38,65
60,45
64,42
78,29
67,39
127,84
92,17
92,17
52,52
51,53
28,74
51,53
19,82
23,78
13,87
16,84
16,84
13,87
1,98
6,93
0,99
9,91
1,98
7,92
1,98
1,98
6,93
0,99

o
o
o
1000

na 100 sňatků
1820-1869 1870-1899
0,63
o
1,90
1,80
7,20
13,35
27,97
16,20
41,40
33,05
49,50
52,76
60,39
61,20
49,58
84,60
65,47
71,10
101,71
84,60
63,57
88,20
68,02
73,80
54,67
72,00
48,95
54,00
50,22
57,60
47,04
31,50
36,87
36,00
36,23
23,40
25,42
24,30
21,61
22,50
25,42
18,00
30,51
20,70
12,71
10,80
15,25
9,00
11,44
7,20
12,71
7,20
3,81
6,30
5,08
4,50
5,08
0,90
3,17
4,50
4,45
1,80
3,81
0,90
1,27
4,50
4,45
1,80
1,27
0,90
1000
1000
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ODRAZ ŽIVOTA MĚSTSKÝCH ŽEN
V KRAMÁŘSKÝCH PÍSNÍCH

V prvním čísle Historických listů ve studii "Česká žena očima statistiky posledních sto let" poukazují autorky Pavla Horská a Ludmila
Fialová na to, že naši předkové v 19. století patřili z valné části k drobnému pracujícímu lidu venkova a měst a dále pokračují: "Historikové
mají velice málo informací o tom, co si myslely ženy z těchto vrstev
obyvatelstva o svém pozemském údělu a co si jejich okolí představo
valo pod pojmem ženská otázka." 1
Ve svém příspěvku bych chtěla upozornit na jeden historický pramen, který v mnoha směrech přímo ideálně splňuje nároky dnešních
badatelů- podává nejen autentické svědectví o životě žen těchto vrstev v minulosti, ale umožňuje především poznat dobové názory na
ženy a jejich postavení ve společnosti. Jsou to kramářské písně, jejichž
pramenná hodnota je o to cennější, že vypovídaly o myšlenkovém světě
lidových vrstev zejména ve městech již v době, kdy si jich vyšší literatura ještě nevšímala nebo je autoři, kteří byli těmto vrstvám vzdáleni,
líčili schematicky a romanticky.2
Svědecká hodnota kramářských písní je dosud málo známá a využívaná. Za hlavní důvod můžeme považovat skutečnost, že ještě nemáme a asi v nejbližší době mít nebudeme podrobné soupisy nesmírně bohaté kramářské produkce a to zejména v 19. století. První díl
národní retrospektivní bibliografie českých kramářských písňových
tisků 19. století leží již třetí rok v rukopise v Knihovně Národního
muzea a dosud není v silách Národního muzea, aby ho vydalo. Jiný
nakladatel se nenašel.
P. Horská - L. Fialová, Česká žena očima statistiky posledních sto let, in: Historické
listy 1991 , č. 1, s. 8.
2 Viz B. Beneš, Světská kramářská píseň, Brno 1970.
1
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práce na této bibliografii a podrobný průzkum největších fon-

dů kramářských písní v Čechách a na Moravě prokázaly, že můžeme
čerpat z rozsáhlého materiálu, v němž je věnováno mnoho místa ženské problematice. Protože letošní konference je věnována ženám
v Praze, snažila jsem se podat stručný dobový pohled na život měst
ských žen, jak vyplývá z kramářských tisků převážně pražské provenience.
Kramářská tvorba byla v našich zemích neobyčejně oblíbená a rozšířená a vyznačovala se značnou setrvačností, která se projevila její
neslábnoucí popularitou i v 19. století, kdy lidová kultura pomalu
upadala. Poezie kramářských autorů měla pololidový charakter, zabírající prostor mezi folklórní tvorbou a umělou literaturou. Sami autoři
pocházeli ze středních vrstev a měli k lidovému publiku velmi blízko.
V 19. století pocházela většina skladatelů kramářských písní z lidového prostředí ve městech a také městská tematika zde našla velkou
možnost uplatnění. Tak jak postupem doby a pod vlivem ekonomického pokroku slábla zpravodajská funkce kramářských písní, nastoupila na její místo úloha zábavná, komentující současné události a poměry z hlediska lidového posluchače. Tento příklon k lidovým názorúm
byl pro kramářské autory dúležitý, neboť zaručoval prodej písní, na
němž byli existenčně závislí. Komerčnost kramářské tvorby tedy podmiňovala výběr temat, která musela být aktuální a stát ve středu pozornosti lidového publika.
Světské náměty měly v české kramářské poezii vždy silnou pozici
zejména od 20. let 18. století, kdy se začala rozvíjet kramářská lyrika.
V ní našla svůj výraz snaha městského lidu po vlastním citovém projevu v oblastech, které nebyly dostatečně obsaženy v lidové slovesnosti. Například v množství kramářských písních věnovaných hlavně
strastem manželského života, nenajdeme paralelu ve folklórních písních. V r. 1795 si zvolil J. Dobrovský ve své Prozodii jako příklad čes
kého osmislabičného verše sloku z písně na toto téma:
"Žena dělá ve dne v noci,
div nepadne do nemoci,
ty jsi doma jenom nakrátce,
hledíš karet místo práce."3

J. Dobrovský, Bohmische Prosodie, in: F. M. Pelci, Grundsatze der bohmischen Grammatik, Prag 1795, s.209-246.
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I po dvou stech letech slova stále aktuální, která by mohla nejnověji
použít C. Biedermannová ve své Mstivé kantiléně .
V kramářské milostné a rodinné lyrice je téma podáno formou humoresky až satiry. Kramářské epické písně se v této oblasti zabývají
negativními jevy, které budily tradičně největší zájem- byly to hlavně
vraždy a sebevraždy z lásky nebo bídy. V kramářské poezii nejčastěji
najdeme smíšené lyrickoepické písně, v nichž je děj spojen s lyrickými
pasážemi. Charakteristické je množství detailú přesně odpozorovaných ze života, současný lidový jazyk a tradiční moralistní hodnocení
a ponaučení. Tyto morality vycházejí z konzervativních postojťt kramářských autoru a jejich náboženských a společenských názorú odpovídajících ještě morálce předchozích generací, v 19. století ještě před
kapitalistické společnosti 18. století. Například autor písně Všem
panenkám, které by se rády vrchnostem vyrovnaly, napomíná dokonce v r. 1860:
"Podle stavu, jak jen sluší,
ať se strojej na mou kuši,
vážné měštky i dámy,
jináče sprosté panny. " 4
Obraťme se nyní ke konkrétnímu zpodobení života městských žen
a životních názorťt, jak je poznáváme z kramářských písní. Nejvíce
místa je věnováno manželství jako jedinému existenčnímu zabezpeče
ní ženy. K vdavkám směřuje všechna snaha svobodných děvčat, proto
se chodí na slavnosti na Fidlovačku, Slamník a do Hvězdy, což jsou
známé seznamovací příležitosti, proto se navštěvují v masopustu bály
a v masopustu je nejvíce svateb. Ty, kterým se nepodařilo vdát, stíhala
společnost krutým výsměchem. Rada písní jako například Nářek staré panny, která se nemúže vdát, obsahuje lamentace nešťastné dívky,
která si v mládí s muži zahrávala, vybírala si, nechtěla si vzít řemesl
níka a nyní:
"Ať by přišel

za mnou z pivnice,
slepý, chromý na ruce,
jenom by se s ním těšilo přece mé srdce."5
němý,

Jaký to div je k vidění. Kratochvilná píseň pro nynější svět všem panenkám na svět
lo vydaná, obzvláště těm, kteří by se rádi vrchnostem vyrovnaly, Praha, J. Spurný 1860,
4 s.
5 Když jsem šel jednou po Praze. Smutný nářek venkovských děvčat, která v Praze
slouží, Bmtr. 8 s.
4
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Písně končí ponaučením mladým dívkám, aby vdavky neodkládaly, "berte kdo jen přijde, jinak se nevdáte". 6
Dobovým ideálem byla nevěsta s pěti P- pobožná, poctivá, pěkná,
pracovitá, peněžitá. Z množství písní na téma bohatství a chudoby při
výběru partnera však vyplývá, že rozhodující roli hrálo ve většině pří
padů poslední P- peněžitá. Jak již upozornil F. Kutnar, sociální dění
patřilo k základním zájmovým okruhům kramářských autorů, a proto
v písních nacházíme řadu kriticky zpracovaných variant námětu manželství a peníze? "1řebas byla chromá anebo hrbatá, jen když má peníze, to je holka zlatá. -Vezme si babičku pro plnou truhličku, pak si
od ní pomůže . " Rodiče zase dávali své dcery bohatším nápadníkům:
"Držená je na tě licitace, tomu se dostaneš, kdo má více.- Příběhú to
svědčí tisícové, tak se již zklamali rodičové, že své dcerky pro bohatství uvrhli do bídy, do otroctví."
Ekonomickou závislostí dětí na rodičích byl podmíněn i souhlas
rodičú se sňatkem. Bez tohoto souhlasu a požehnání byl sňatek mladých lidí nemyslitelný. Dívka odkazuje mládence na rodiče: "Poproste otce a matinku, pakli tomu svolejí, mile vám podám svou ručinku,
aby jsme byli svoji." Mnohdy však byli rodiče nemilosrdní a chudého
nápadníka vyhnali: Já prosil matinku i otce, ruce jsem oboum líbal,
oni mě odbyli však trpce, abych hned z domu hýbal." Podobně tomu
bývalo i u chudé nevěsty nebo v případech, kdy dívka otěhotněla. Zoufalí milenci se pak odhodlali k řešení, které dnešní doba už nezná společné sebevraždě.

Podle četnosti těchto činú, hojně zdokumentovaných v kramářských
písních, lze soudit, že sebevraždy milenců se staly v 19. století přímo
módou. Vyvinul se dokonce jakýsi rituál, který činu předcházel a který mladí lidé dodržovali. Byli si vědomi, že se dopouštějí těžkého hří
chu, a proto "řádně se k smrti připravili", šli do kostela, mnohdy
i k přijímání, napsali dopis na rozloučenou, v němž prosili rodiče a přá
tele za odpuštění a žádali, aby se za ně modlili ("Když nesmíme spolu
žíti v slasti, Bůh nás spojí v nebeské vlasti.") V pozdějších letech je
znám i případ, že se milenci v den sebevraždy dali vyfotografovat,
aby po sobě zanechali památku.~
Ach já nešťastná panna, co jsem myslela. Nová píseň pro výstrahu všem starým
pannám. Sepsáním a nákladem A. Procházkové, Praha, J. Spurný b. r., 4 s.
7 F. Kutnar, Kramářská píseň jako historický pramen, in: Václavkova Olomouc 1961.
O české písni kramářské, Praha 1963, s. 77-86.
K V Scheybal, Senzace pěti století v kramářské písni, Hradec Králové 1990, obr. pří!.
6

188

E. Ryšavá, Odraz života

městských

žen

V Praze volili skok z Karlova mostu do Vltavy, přičemž si někdy
svázali ruce a spletli vlasy, aby je ani smrt nerozdělila. Často také milenec zastřelil milenku a pak sebe, otrávili se nebo skočili pod vlak.
Venkovští milenci jezdili do Prahy, aby v hostinci v najatém pokoji
uskutečnili své rozhodnutí. Neobratností a rozčilením někdy zůstal
jeden partner naživu. Když zemřeli oba, následoval slavný společný
pohřeb, který si v dopise na rozloučenou přáli, při němž nešťastní rodiče pozdě litovali své tvrdosti. Kramářský autor využíval těchto pří
padů k naučení:
"Ach rozmilí rodičové, svých dítek milující,
nemějte srdce takové, lásku odporující,
když pak Pánbůh štěstím vládne, z chudých bohaté činí,
není pochybnosti žádné, když se člověk přičiní." 9
I vdané ženy se stávaly oběťmi vraždy svých manželů, když přišel
finanční úpadek, následovalo "fantování" (zastavení majetku) a rodině hrozila bída. V těch případech se zoufalí otcové odhodlávali usmrtit manželku, děti a nakonec sebe.
Od těchto mimořádných případů se vraťme ke všednímu životu
městských žen. Co se soudilo o pražských dívkách? Měly pověst hezkých, chytrých a bohatých, ale na jejich chytrost doplatil leckterý naivní nápadník a bohatství bylo často předstírané. V kramářských písních najdeme řadu variant na téma venkovského chasníka, kterého
napálila pražská fiflenka:
"Je to písnička o holkách, které chodějí v klouboukách,
v Praze je jich nejvíce, a jaké to švindlice.
Přišel jsem na Koňský trh, tam vidím hejna teprv,
jak si hrdě vyšlapujou, div tratuary stačujou,
páni komplement dělaj, oni si jich nevšímaj." 10
Když se mládenec s jednou dívkou seznámil, dělala ze sebe dámu
a pak zjistil, že "pan papá je nádeníkem, marná s putnou za zedníkem,
dceru v kloboukách nosí, sami chodějí bosi". Parádivost pražských
dívek byla proslulá, venkovská děvčata v Praze zpychla a chtěla se
vyrovnat m~stským. "Vloni v horách pásla kozy a nosila dřeváky,
Poslyšte, milí vlastenci, co vám chci oznámiti. Truchlivá písei'l o nešťastné m příb ě
hu, který se stal dne 7. března roku 1827 s dvouma zamilovanými, který pro lásku až
k smrti utrápení se odevzdali ..., Bmtr. 8 s.
10 Poslechně te mne, páni. Nová písei'l o výborných slečnách. Praha, K. V. Meda u 1849,
8 s.

9
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sotvaže přišla do Prahy, už má hedvábné šaty." Každá musela mít krinolinu- v těch prý se už mnoho děvčat vdalo. "Již ty dlouhé vlečky
nosí i děvečky," konstatuje kramářský autor a marně napomíná: "Řiď
te oděv, stravu podle svého stavu, hleďte si raděj skrovnosti a všech
dobrých mravů." 11
Na smíšené česko-německé prostředí v Praze upomínají makaronské písně, jež i při své záměrné humornosti dávají živou představu
o pražské lidové mluvě a konverzaci Čechů s Němci. "Němec s Češkou
se potkali, lásku sobě slibovali."
"Paar tage jsem za ní abend chodil,
do tiatru a weinhausu vodil,
ona se stavěla jak by hailig byla,
bei jeder spas sprache celá se zarděla,
ihre augen do země sklopila,
jak by mannsbild jak živa neznala." 12
Z výdělečně činných žen si kramářské písně všímají služek a děl
nic. Dovídáme se například, že služky v r. 1831 pobíraly v Praze za
čtvrt roku 12 zlatých služby- "než čtvrt leta pomine, schází sukně,
košile, za tak malé peníze nezpůsobím všecko". Velká byla nevraživost mezi usedlými městskými děvečkami a venkovskými služkami,
které se obvykle v Praze rychle vzmohly. Kramářští autoři je kárají, že
to bylo na úkor jejich počestnosti:
"Vloni se nám dostala do domu též jedna,
neměla kousek hadru, z Vorlíka rozená,
vínek na prst uzoučký, dřevěné pantoflíčky,
letos ji nepoznáte, je-li děvka neb dáma."13
Zajímavě se v kramářských písních projevuje lidový názor na děl
nice. Kritizuje jejich parádivost, hraní si na slečinky a také to, že se za
svou práci stydí - když jsou z fabriky, říkají, že jsou ze šití.
"V neděli jdou k muzice naražené v tunice,
naškrobené mají spodničky, tak poznáte fabričky.
V pondělí jdou k fabrice v roztrhané kazajce."14
11

Poslyšte mládenci, mužové vlastenci. Nová píseň pro mládenci a panny (o nynější
Sepsáním a nákladem J. B. z V., Praha, J. Spurný b. r., 4 s.
poslyšte mein Lied, Kamaraden. Žertovná píseň pro mládenci a panny k všeobecnému zasmání, Praha, J. Spurný 1864, 4 s.
13 Včera s sluncem západem. Píseň nová o pražských a venkovských děvečkách
v službách stojících, Praha, b. t. 1831, 8 s.
módě).
12 Ach
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Největší

prostor pro uplatnění kramářské tvořivosti a vtipu dávaly
o manželství a o vlastnostech žen a mužů. Zde se naplno projevuje lidový život ve vší své bezprostřednosti, zbaven všeho idealizování obvyklého v umělé literatuře. Některé písně jsou přímo skládány
jako manželské hádky za použití šťavnatých nadávek, které se v literárních textech obvykle vytečkovávaly. Z Domluvy pijáka s nedbalou
ženou uvádím aspoň mírnější příklad - Muž o ženě: "Jak svinské
koryto, tak čistá je, za třicet let jednou se umyje." Žena o muži: "To ani
hovado nevypije, co se do tvé dršťky vlije."15 Autoři kramářských písní byli většinou muži a tak více najdeme stížností mužů na nevydaře
ná manželství a zlé ženy, ale zřetel k ženskému posluchačstvu dal
vzniknout též písním o zlých mužích. Jaké negativní vlastnosti přisu
zovali muži ženám v manželství? Stěžovali si na jejich hádavost a nepřejícnost, když vysedávali v hospodách ("stihnou-li nás v karty hrát,
darmo o tom povídat, hned má na jazyku, čertův karbaníku"), kritizovali ženskou rozhazovačnost ("se mnou se pro každý halíř vadí, sama
zlatku na numera vsadí"), nepořádnost a neznalost vaření ("vejce na
slunci smažila, v louži zajíce pařila, kafe mně přistrojila, moukou ho
zapražila"), parádivost, mlsnost a klepaření. Velkou slabostí žen
v minulém století byla káva a sladký likér rosolka:
"Každá ženská ráda kávu pije, krejcaru na něj nemá,
a jak to kafíčko nemá, tak je celá nemocná."
"V ranním čase ani kříž nedělá,
v kuchyni flašku s rosolkou objímá." 16
Muži často litovali ztracené svobody:
"Nynčko již místo radosti vždycky přibejvá starostí,
v třech letech čtyři děti, to jsem měl v svobodném stavu
dost málo věděti. " 17
Závěr mužské lamentace tvoří konstatování: "Pro toho trošku líhání následuje mně vzdychání." Přesto se však muži nevzdávají a bojovně vybízejí:
písně

14 Poslyšte však lidičky, tramtatradidida. Nová píseň o fabričkách. Litomyšl,]. Bergerová b. r., 4 s.
15 Ach já zarmoucený, co počít mám. Žertovná píseň obsahující domluvu jistého pijáka se svou nedbalou ženou, Bmtr. 8 s.
16 Mnohé děvče s "fedrpušem" po chodníku chodí. Píseň o nynější módě, Praha,
]. Janů b. r., 4 s.
17 Srdce se puká ouzkostí. Nová píseň o stavu svobodném, pro obveselení vydaná, Bmtr. 8 s.
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"Ženám se nedejte, na všechno se ptejte,
kam peníze dají,
bedlivě po nich hleďte. " 18
ať oučty dělají,

Zvláštní kapitolou ženského pohledu na manželství jsou nářky
mladých žen, které si musely vzít starého muže. Takoví manželé jsou
lakomí, líní a nemocní a marné je vařit jim různé pochutiny, aby ožili.
Mladé dívky jsou varovány:
"Neberte si pro bohatství staré mládence neb vdovce,
vdovec má jen půl srdce, počítá hrách do hrnce." 19
Manželství s množstvím dětí a závislost na mužích, kteří si víc hleděli hospody, karet a kořalky, bylo těžkým údělem řady žen z lidových vrstev, jak vyplývá z realistického, byť i humorného pohledu kramářských písní. Za vtipnou nadsázkou se často skrývá tak podřízené
postavení žen a tak kruté existenční poměry, jaké si dnes už plně nedovedeme představit.
Chtěla bych závěrem upozornit ještě na jeden ojedinělý historický
pramen týkající se přímo pražských žen. Pochází ze stejného zdroje
jako kramářské písně a je doplněn řadou autentických prožitků a cenných svědectví. Jsou to paměti nejznámějšího pražského písničkáře
Františka Haise, které zabírají období téměř celého minulého století.2°
Ženám je zde věnováno mnoho místa- vylíčením životních osudů
svých tří manželek postavil autor pomník všem bezejmenným ženám
z prostředí pražské chudiny, na nichž ležela tíha existence jejich rodin,
když muž nemohl pracovat. Připomínají se zde i dobové instituce dnes
již zaniklé, které často určovaly osudy žen a jejich dětí- například
postrk, což bylo vrácení osoby úřední cestou do její domovské obce
(také byl známý výraz "šupem").
Tyto prameny ostře kontrastují se zdánlivou idyličností života
v Rakousku-Uhersku v minulém století, což je tendence v dnešní době
sílící a dávaná do protikladu k chaosu a rozvratu hodnot v moderní
epoše. Odstup doby a drastické prožitky z doby nedávno minulé obrušují realitu života v 19. století a zkreslují poměry v tehdejší české spo-

1H Poslyšte mlád enci, mužové vlastenci. Kratochvilná píseň pro obveselení mysle
o dobrých ženách, Chrudim, S. Pospíšil 1860, 8 s.
19 Poslyšte mne dívčičky, roztomilé sestř i čky. Kratochvilná píseú pro mládence a panny
o starém mládenci, Jindřichův Hradec, A. Landfras 1857, 8 s.
20 F. Hnis, Vzpomínky pražského písničkáře . Praha 1985.
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lečnosti. Právě prameny z lidového prostředí vzešlé a k němu se zase
obracející umožňují objektivní hodnocení života žen v minulosti
a postojů, které k nim společnost zaujímala. Byl by však žádoucí větší
zájem o vydání těchto pramenů, aby se s nimi mohl seznámit a využít
je pro svou práci široký okruh badatelů.
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PAVLA HORSKÁ

ŽENA V PRAZE NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ

Pro českého historika z konce 20. století je "ženská otázka" v čes
kých dějinách tématem zároveň novým i zastaralým. Nové je pojetí,
které přichází ze zahraničních historických škol zaujatých problémy
vznikajícími spolu s konstituováním nových mezioborových disciplín
jako je historická antropologie, historická sociologie či historická demografie. Avšak doba, kdy "ženská otázka" stála v pořadí zájmu hned
za otázkou dělnickou v politicko-osvětových přednáškách T. G. Masaryka jako profesora pražské české univerzity, dávno minula. Z dnešní
perspektivy jako by právě před sto lety, na přelomu 19. a 20. století,
v českých zemích- a dá se dokonce říci, že přímo v Praze - vyvrcholil
veřejný zájem o postavení žen v soudobé společnosti.
V následujícím období Československé republiky před druhou svě
tovou válkou tento zájem poněkud opadl, jednak pro jiné starosti nového státu, jednak proto, že hlavní politické požadavky ženských zájmových organizací došly naplnění. Po dmhé světové válce se tzv.
ženské hnutí, sestávající z dobrovolných spolkL!, dostalo pod státní
kuratelu do té míry, že i po pádu totalitárního vládního systému se
v Čechách setkáváme spíše s nechutí vrátit se k ženskému spolkaření
po vzoru západoevropských feministek z šedesátých a sedmdesátých
let 20. století.
Má však historik právo posuzovat minulé události z perspektivy
své vlastní doby? Nemůže být zajisté pochyb o tom, že ženy jako při
bližná polovina masy obyvatelstva byly stejnými aktéry dějin jako
muži. Jejich podíl na moci však byl spíše zprostředkovaný než přímý.
Zřejmě rozhodující pro veřejněprávní postavení žen v okmhu křes
ťanské civilizace bylo jejich postavení v rodině, podřízené muži. Teprve, když byla zpochybněna efektivita mužské role obranné a vyživo195
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vací vůči rodině, vynořila se "ženská otázka". 1 A k tomu došlo v čes
kých zemích přibližně v letech 1860-1910.
Pro českou historiografii je příznačné, že monografie, věnovaná
rozhodující úloze pražských žen v uvědomění si "ženské otázky" jako
problému záJ?adní civilizace vyšla ve Švýcarsku z pera švýcarsko-čes
ké autorky.2 Ceská historická produkce týkající se žen 19. a 20. století
se musela spokojit s místem, které ji poskytly odborné i popularizuiící
revue a časopisy. 3 Domnívám se, že i dnes by bylo těžké nalézt v Cechách nakladatele pro odbornou monografii o této otázce, vybavenou
vědeckým aparátem a určenou užšímu okruhu odborných zájemců.
A při tom to, co bylo až dosud ať ve Švýcarsku či u nás publikováno
o pražských ženách na přelomu 19. a 20. století, neobsáhlo celou šíři
problému "ženské otázky" té doby v Čechách.
Především převážná většina žen v Praze a jejích rozsáhlých před
městích se na přelomu 19. a 20. století necítila být objektem nějaké
"ženské otázky". Pokud však tyto ženy byly objektem charitativní péče,
setkávaly se s akcemi manželek pražských německých bankéřtt a prů
myslníků, českých členů pražské městské rady, německých evangelických intelektuálů a židovských advokátů a obchodníků, s každou
v jejím jazykovém či náboženském okruhu odděleně . Tak jako byly
tyto akce důkazem, že měšťanská společnost v Praze měla v druhé
polovině 19. století podobné starosti jako měšťanské společnosti západoevropských metropolí, i příchod feminismu do Čech je svědectvím
o evropských myšlenkových proudech, které se nikterak nevyhýbaly
pražskému prostředí dychtivě otevřenému všemu, co ze světa při
cházelo.
Zatímco však lze agendu pražských ženských charitativních spolků dodnes dokumentovat z objemných svazků zpráv předkládaných
1
P. Horskrí - J. Peškovrí, Rozhovor mezi filozofkou a historičkou o ženské otázce
v Čechách, in: Filozofický časopis 40, 1992, s. 757.
2 H. Volet-Jeannert, La femme bourgeoise a Prague. 1860-1895, Geněve 1988.
3 P. Horskrí, K ekonomické aktivitě žen na přelomu 19. a 20. století, in: ČSČH 31 , 1983,
s. 711; táž, Zur Frauenfrage in Bohmen in den siebziger Jahren des 19. Jahrhund erts, in:
Bildungsgeschichte, Bevolkerungsgeschichte, Gesllschaftsgeschichte in den Bohmischen
Landern und in Europa, Wien- Mtinchen, 1988, s. 244, L. Fialovrí- P Horskrí, Česká
žena očima statistiky posledních sto let, in: Historické listy 1, Praha 1991, s. 8; P. Horskrí,
Za práva žen, in: Dějiny a současnost 1992, č . 3, s. 27; P Horskrí, Die Frauenbewegung
der deutschen btirgerlichen Minderheit in Prag in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts, in: L. Homme, Zeitschrift ftir feministische Geschichtswissenschaft 3, Heft 2,
Wien 1992, s. 93.
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policejnímu ředitelství, o duchovních proudech, které do Prahy při
nesly feminismus západoevropského ražení mnoho nevíme. 4 Zdá se,
že velmi záhy nalezl v Praze své čtenáře a také čtenářky slavný spis
anglického filosofa Johna Stuarta Milla "Poddanství žen", od šedesátých let 19. století rozšířený v mnoha vydáních po celé Evropě . Nepochybně jej znala v r. 1871 Karolina Světlá, která už na počátku šedesátých let první vyšla vstříc snaze Vojty Náprstka založit v Praze pravý
americký klub dam.
"Ženská otázka" od sedmdesátých let 19. století obcházela Evropou. Setkali se s ní čtenáři románu "Anna Karenina" tehdy již slavného a do češtiny překládaného Lva Nikolajeviče Tolstého. Ve čtvrté čás
ti tohoto románu v duchaplném rozhovoru vznešené ruské společnosti
říká salonní filozof Pescov: ,,Je to bludný kruh. Žena je omezena v právech pro nedostatek vzdělání a nedostatek vzdělání pramení z mnezených práv. Nutno mít na paměti, že poddanství žen je tak ohromné
a staré, že si často nechceme uvědomit propast, která nás od nich dělí. "
Proč však najednou od Londýna po Petrohrad právě v sedmdesátých
letech začalo být módou měšťanských i šlechtických salonú debatovat
o poddanství žen?
A historik se s touto diskusí setká nejen v románech. Právě v archivu pražského místodržitelství v policejních spisech o spolcích ze sedmdesátých let 19. století čteme ve výroční zprávě pražského německého
výrobního spolku za léta 1873-1874: "Stále nápadněji se uplatňovala
potřeba vychovávat také dcery k výdělečné činnosti, znenáhla v nich
získávat oporu rodiny, místo aby, jako dosud tak často, musely být
považovány za zdroj starostí, za bezmocná stvoření, když spotřeba
domácnosti rostla rychleji než příjmy zabezpečující blahobyt rodiny,
nebo když blahobyt byl postižen nečekanou ranou osudu ... " 5
Při makrostrukturální analýze pražského obyvatelstva, jehož rúst
dosahoval v posledních třech desetiletích 19. století tempa nedostiženého v předchozích ani v následujících dějinách Prahy, se setkáváme
se stejným paradoxem jako v mnoha ostatních evropských velkoměs
tech té doby. Mezi imigranty je méně žen než mužú6, ženy však mají
4 SÚA Praha, PPV / 18, pro léta 1893-1907.
s Přeložila P. Horská
6 J. Dupnquier, Mobilité géographique et mobilité sociale, in: 1st European Conference
of the lnternational Comission on Historical Demography, Santiago de Compostela
1993, s. 3.

197

Documenta Pragensia XIII (1996)

v městském obyvatelstvu převahu. Vysvětlení je možno zřejmě hledat
v menší sociální mobilitě žen v rámci městské rodiny. Individua neměnící svůj společenský statut jsou na základě některých západních
studií považována za méně geograficky pohyblivá než individua stoupající, ale i klesající na společenském žebříčku ? Dívky, které se již narodily ve městě a ženy, které se do města přistěhovaly vdané či se
v městě provdaly, pokud žily v rodině, měnily patrně svúj společen
ský statut méně často než jejich bratři, otcové a synové.
Sondou ve si\atkové matrice svatoštěpánské fary v r. 1863 je možno
zjistit, že medián věku žen při prvním si\atku byl 28 let, zatím co na
Smíchově zahrnujícím i okrajové čtvrti byl v letech 1863-1867 tento
medián u žen 26let a v Kobylisích 25let. Jejich ženiši byli při prvním
sňatku ve všech třech jmenovaných případech sice ještě vždy přibli ž
ně o dva roky starší, ale sňatek pro ně nebyl jedinou možností z měny
společenského statutu. Vojna, vandr na zkušenou řemeslnických tovaryšú, hledání práce v jiném městě, stěhování za vzděláním na zahraniční školy či nastoupení prvního místa mladých absolventtl měst
ských středních a vysokých škol na venkově, to vše znamenalo jen
některé z mnoha eventualit geografické mobility mužů spojené s mobilitou sociální.
Uvedení francouzští autoři soudí, že pohyb migrantů do měst byl
dvojnásobně intenzivní ve srovnání s pohybem emigrantú z měst. Byly
to však ženy, které spíše zůstávaly než se stěhovaly zpět na venkov?
Ve městech patrně setrvávaly především ženy svobodné a vdovy, protože manželky musely občas následovat muže do jeho nového postavení mimo město. Relativně vysoký věk žen při prvním sňatku v Praze ukazuje zřejmou konkurenci nevěst na tzv. manželském trhu. Do
měst totiž v době intenzivní urbanizace neustále proudily svobodné
imigrantky z venkova, aby se zde nejčastěji uplatnily jako služky v domácnostech a v dílnách. 8
Nebyly to však již služebné děvečky, které si panstvo kdysi přivá
dělo ze svých statků na venkově, ale svobodné, zdravé a schopné pracovní síly. Ve městech si chtěly vydělat peníze a přiučit se domácím
pracem a pak se snad vrátit na venkov. Mnohé však změnily svúj společenský statut, ve městech se provdaly nebo získaly kvalifikovanější
zaměstnání či dokonce vlastní živnost. Dívkám bez věna z měšťan7

A. Gírard, La Réussite sociale en France, Paris INED 1961,
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ských rodin se tak staly konkurentkami nejen na manželském trhu,
nýbrž i v možnosti získat zaměstnání. Co jiného zbývalo městským
děvčatům, než konkurovat venkovankám vzděláním pro nějaké nemanuální zaměstnání, pro něž venkovská děvčata neměla bezprostřed
ně po příchodu do města dostatek kvalifikace.
Bylo by ovšem omylem se domnívat, že vzdělání dcer bylo jedinou
starostí pražských měšťanských rodin v posledních desetiletích 19. století. Značnou část rodinných prostředků- zejména byly-li omezenépohlcovala reprezentace. V ní od osmdesátých let 19. století měly stále
důležitější úlohu ženy. Přes rostoucí přepych pražských plesů v masopustních sezónách účast nejširších kruhů obecenstva stále vzrůstala,
i kdyby to mělo být jen při okukování toalet a šperků dam vystupujících z kočárů před plesovou síní. Ne každá paní středních vrstev měla
tolik prostředků, aby se mohla účastnit velkého plesu. Vynahradila si
to však na plesech sokolských, obchodnických, studentských či živnostenských. A tam se mezi ně mísily ženy níže postavené na společenském žebříčku.

Oblíbené bálové kroniky pražského tisku o tom věděly své. V lednové masopustní sezóně 1885 například Národní listy uveřejnily dvě
zprávy ukazující český dámský svět v Praze ve zcela protichůdném,
nicméně však skutečnosti v obou případech zřejmě odpovídajícím
světle. V jedné se psalo: "Říkají, že je bída a nouze a zatím ve všech
sálech a sálečkách šumí každou noc atlas a hedvábí a když to ne, aspoň
mul a tarlatan. Měsíční služné probije se ve dvou plesích a chudinka
švadlenka, bude muset kvůli jedinému věnečku celý půst píchat při
lampičce do půl noci. Zastavárny musí zdvojnásobit personál, aby
vyhověly všem naléhavým žádostem p .t. comitentů." 9 Za tři dny navštívil referent ples Akademického spolku a vydal následující svědec
tví: "0 toaletách nepíšeme- jen jednou jsme napsali, že měla jistá sleč
na vídeňský kostým s kolibříky a malvami a že stál asi 700 zlatých.
Druhého dne jsme byli však bombardováni výčitkami, že i jiné dámy,
které sta na toalety obětují, mají právo, aby se o nich referovalo." 10
Zatím co Národní listy nepřestávaly sebe i veřejnost přesvědčovat,
že pražská česká měšťanská společnost si může dovolit stejný přepych
jako německá, plesoví referenti německého časopisu Bohemia si pochvalovali, že na elitní ples ve prospěch sbírky na stavbu německého
9
10

Národní listy 12. 1. 1885.
Národní listy 15. 1. 1885.
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divadla v Praze přišla pražská německá společnost celá včetně šlechty
a důstojníků armády. 11 Novinářské soupeření však nemohlo zakrýt
skutečnost, že váha vlivu německé elity upadala s poklesem podílu
obyvatelstva, které se v Praze přihlásilo k německé obcovací řeči . Při
sčítání v r. 1869 to bylo 18% přítomných a v r. 1910 už jen 6 %. 12 Ovšem
jádro bojovných českých i německých feministek bylo na konci 19. století stejně početné, nebylo-li německé dosud početnější.
Český a německý ženský svět byl jak na plesech, tak i v ženských
spolcích striktně oddělen . Zatím co první české feministky zakládaly
své spolky a kluby pod vlivem Náprstkových přednášek o ženské
emancipaci v USA, pražské Němky se spolčovaly po vzom němec
kých ženských spolků v Berlíně a v Upsku. Bezpochyby nejbojovněj
ším pražským ženským spolkem se v devadesátých letech 19. století
stal německý Frauenfortschritt, který měl přes tisíc členů, ponejvíce
žen. Vedle pražských členek v něm byly zapsány i německé učitelky
z Brna, Mostu, Chebu, Hostinného, Tmtnova, Jablonce, Vrchlabí, Karlových Varů, Liberce, Teplic a dokonce i z Berlína, Vídně, Opavy, Budapešti a ze Sofie.
I přes národnostní rozdělení pražského "ženského hnutí" - nebo
snad dokonce právě kvůli zdvojnásobení všech feministických akcíse Praha stala jakýmsi feministickým centrem ve střední Evropě . Eliška Krásnohorská, nejvěrnější následovnice Karoliny Světlé mezi čes
kými feministkami, soustředila všechny své síly k prosazení a materiálnímu zajištění českého dívčího gymnázia s maturitou opravií.ující ke
vstupu na vysokou školu, prvního v celém Rakousku. Z žaček zapsaných v r. 1890 vstoupily některé již v r. 1897 na filozofickou fakultu
pražské české univerzity.
Zdá se, že vzdělání mělo v očích českých spisovatelek, funkcionářek ženských spolků a redaktorek ženských časopisů obzvláště vysokou hodnotu. Ze by to bylo nadějí na společenský vzestup, které vzdě
lání poskytovalo příslušnicím středních vrstev, k nimž české feministky
na přelomu 19. a 20. století patřily nejčastěji? Vždyť i Růžena Svobodová, která feministické hnutí odmítala jako směšné a fanatické, po
celý život pociťovala jako újmu, že pro chudobu své ovdovělé matky
nemohla dosáhnout stejného vzdělání jako dívky z bohatých rodin
ll
12

Bohernia 8. 1. 1884.

J. Havránek, Demografický vývoj Prahy v druhé polovině 19. století, in:

1970, s. 70.
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pražské české buržoazie. 13 Tím více se však snažila vyrovnat "evropskému" životnímu stylu svou spisovatelskou tvorbou, korespondencí
i vedením literárního salonu. Jistě netušila, že i pražské české a ně
mecké feministky její doby spoluvytvářely v Praze onen" velký svět",
po němž tak toužila. A teprve my dnes víme, že to tehdy vlastně bylo,
pokud se evropského feminismu týká, poprvé a naposledy.

13

J. Mourkoutf, Růžena Svobodová, Praha 1975.
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PRAŽSKÉ ŽENY V PROCESU VÝVOJE ČESKÉHO
DÍVČÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

Potřebu zabývat se otázkou vyššího vzdělávání dívek v českém jazyce u nás proklamovaly už první české feministky na počátku 19. století,
přesvědčené, že to je nejvhodnější cesta, jak podpořit obrozenecké snahy, které tehdy sílily mezi vlastenecky smýšlející společností, a když si
pod vlivem měnících se sociálně-ekonomických i společenských pomě
rů začaly uvědomovat nutnost změnit dosavadní postavení ženy ve společnosti . Záhy jim bylo jasné, že bude nezbytné dosáhnout změny názoru na otázku úlohy ženy ve společnosti, a to nejen u mužské populace,
ale především u samotných žen, a že k tomu proto bude zapotřebí účin
né a široce prováděné osvěty a kvalitnějšího vzdělání. Své snahy mohly
však ženy tehdy projevovat jen velmi sporadicky a neveřejně. 1

Na samém počátku 19. století, pokud se ženy zapojily do činnosti ve prospěch emancipace české společnosti, d ělo se tak neveřejně a jejich aktivita sledovala především
posílení národního vědomí. V tomto období se stala jednou z prvních propagátorek
širšího ženského vzdělání M. D. Rettigová, která kolem sebe shroma žďova la dívky,
aby je učila domácím pracem, ale zároveň je vzdě l ávala četbou a vzájemnou diskusí.
Ve 30. letech, kdy se české vlastenecké snahy u ž postupně prosazovaly mezi širší veřej
nost, začaly sílit také pokusy o praktickou výchovu českých dívek. Tehdy se významně angažovaly především sestry Reisovy. Pocházely sice z ryze německé rod iny, ale
provdaly se za významné české vlastence- Bohuslava za F. L. Čelakovského, Karolína
za lékaře Václava Staňka a Johanna za Josefa Friče . Bohuslava (známá více pod pseudonymem Rajská) vytvořila nejprve v r. 1830 v rámci vzdělávacího spolku česká Budeč
dívčí družinu, kde měly být "zbědovanému národu svému vychovávány matky a uči
telky vlastenecky smýšlející". V r. 1843 založila první výchovný ústav pro dívky, který
však byl po jejím provdání poněmčen . Z budečské dívčí družiny vznikl r. 1848 první
ženský spolek Sestry Slovanské (Spolek Slovanek), jehož duší se staly Honorata Wišňovska-Zapová, Johanna Reisová-Fričová a Svatava Amerlingová, manželka Karla Slavoje Amerlinga. Spolek zakládal pro dívky i dospělé ženy české školy, v nichž měl y
získat vyšší, především praktické vzdělání. Tyto snahy však neměly v tehdejším společenském klimatu prozatím možnost trvale se prosadit.
1
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Teprve na počátku 60. let, kdy ženské hnutí v otázce vyššího vzdě
lávání dívek mělo už kolektivní charakter a vliv měnících se společen
ských poměrů s akcentem na vytvoření moderní občanské společnos
ti, založené na rovnosti veškerého obyvatelstva, vyplývající ze zákona,
zřetelněji odůvodňoval emancipaci ženy, se zdařily první pokusy zří
dit české vzdělávací instituce pro dívky s trvalejším a širším působe
ním.
Protože společenské poměry nedovolovaly v tomto období ještě ani
zdaleka uvažovat u dívčího dorostu o možnostech středoškolského
vzdělávání a sociálně-ekonomická situace vyžadovala spíše vzdělání
praktické, dostupné dívkám i z méně majetných vrstev, směřovaly po
celou 2. polovinu 19. století v podstatě veškeré snahy k vytváření ústavů, které by umožnily frekventantkám získat odborné znalosti nejen
k vedení domácnosti, ale i vykonávat i některé ženské povolání. 2 Praze, kde žila řada pokrokově uvažujících a ženské vzdělávání podporujících, většinou veřejně činných osobností, a dosti pro věc zapálených žen, připadla proto logicky vůdčí úloha v prosazování a realizaci
vyššího vzdělávání dívek.
První krůčky v organizaci českého dívčího odborného školství
učinil ženský spolek sv. Ludmily, založený v Praze r. 1851. Jeho hlavním posláním byla podpora nemajetných vdov, ale hned od
počátku zřídil odpolední školu pro chudé dívky, v níž byly třikrát
týdně vyučovány ručním pracem, což jim mělo umožnit získat určité
praktické vzdělání. Až do r. 1864, kdy se stala jeho jednatelkou Marie
Riegrová, dcera Františka Palackého a manželka Františka Ladislava Riegra, převažoval v činnosti spolku filantropický charakter. 3
Riegrová, která se otázkou vyššího vzdělávání žen zabývala
s nevšedním úsilím až do své smrti, vypracovala novou koncepci činPrakticky zaměřené vzdělávání mělo umožnit účinněji čelit negativním dilsledkům,
které provázely nastupující sociá l ně ekonomické změny ve společnosti. Přibývalo zře
telně nezaopatřených žen s trpkým údělem žít v domácnostech příbuzných nebo se
těžce protloukat samostatně. V mnohých případech, zejména u méně majetných vrstev, nestačil mužův výdělek uživit rodinu a proto i žena musela, obvykle jako nekvalifikovaná síla, být výdělečně činná. Byly ovšem také ženy, které pociťovaly "jen" vnitř
ní potřebu seberealizace v samostatné práci.
3 Spolek sv. Ludmily, ač spolek český, byl typickým důkazem o užívání německého
jazyka v "ryze" české instituci ještě na počátku 60. let. Předsedkyní spolku byla hraběnka Schonbornová, která česky neuměla. Veškeré zápisy o činnosti spolku byly proto vedeny německy. Situace se změnila příchodem M. Riegrové, která zavedla užívání
2

češtiny.
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nosti spolku. 4 Ta se měla i nadále projevovat dobročinností, ale stěžej
ním úkolem měla být snaha prosadit zřízení české dívčí školy, kde by
nemajetné dívky "obecné škole odrostlé" nabyly i takových znalostí,
které jim umožní samostatnou obživu.
Z této koncepce je zřetelná filozofie, s níž Riegrová k problému dobročinnosti přistupovala. Zastávala názor, že je třeba hmotně pomáhat
chudým ženám, ale zároveň byla přesvědčená, že jejich chudobě lze
předcházet vyšší vzdělaností, která by jim umožnila samosta h1ou existenci. Školu se podařilo zřídit a s výukou bylo započato 9. května 1865
v bývalé svatohaštalské škole na Starém Městě. Dívky navštěvovaly
rok tzv. přípravku, kde se dopoledne učily literním předmětť:un, odpoledne šití a kreslení. Po roce přešly podle individuálních schopností
do šicího nebo účetnického odboru. Někdy byly umísťovány mimo
školu v různých oborech uměleckého průmyslu. Později byla spolkem zřízena ještě škola malířská, první v Rakousku. Žačky byly přijí
mány bezplatně, spolek na ně dohlížel až do jejich osmnáctého roku,
staral se o jejich umístění v praxi a uzavíral za ně služební a pracovní
smlouvy. Doba však nebyla ještě dost zralá, aby dívčí byť praktické
vzdělávání nacházelo u veřejnosti potřebné porozumění a bylo téměř
nemožné nalézt pro dívky pracovní místo. Škola musela čelit nepochopení nejen u širokých vrstev společnosti, ale i silné opozici uvnitř
spolku a v r. 1885 zanikla.
Úspěšný vývoj naopak provázel vznik pražské Městské vyšší dívčí
školy, dalšího to učiliště, které vzniklo za přispění M. Riegrové. Výuka
byla zahájena v r. 1863 a měla dívkám umožnit rozšířit si obecné vzdělá
ní a zároveň získat určité praktické znalosti, které by využily při vedení
domácnosti. K samostatnému povolání však vychovávat neměla, a proto
její žačky pocházely většinou z majetnějších vrstev. I tady však
v posledních letech svého života mohla Riegrová prosadit praktické vzdě
lávání dívek jako doplněk všeobecného vzdělání, když z rozhodnutí
městské rady v r. 1882 byla ustanovena dozorkyní nad vyučováním ženských prací. Tato povinnost vyžadovala další "sebevzdělávání", a tak
M. Riegrová (1833-1892) získávala cenné informace o dobročinných institucích a
školách prostřednictvím svých styků zejména ve Francii, Německu, Holandsku a Belgii. Dopisovala si i se známým holandským podporovatelem různých dobročinných
zařízení V. H. Suringarem. Doma čerpala ze zkušeností pedagogů, jako byli profesoři
Mayer, Mužák, Náhlovský a dalších mužů, podporujících ve veřejnosti zájem o vzdě
lání. Patřili k nim především V. Náprstek, redaktor Šimáček, dr. Gabler, J. jireček a
další. Velkou podporu nacházela Riegrová v rodině, v osobě svého otce a manžela.
4
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Riegrová sledovala moderní industriální výuku nejen v Praze, ale i ve
Vídni, navštívila vídeňské průmyslové a odborné školy a další podobné
ústavy. Studovala též odbornou literaturu německou a francouzskou.
Získané zkušenosti uplatňovala pak v Praze. Jejím přičiněním výuka
ženských prací získala novou kvalitu: prosadila kupř. zřízení zvláštních
pracoven, využívaných pouze k praktické výuce a zavedla jednotná pravidla pro vyučování. Mezi nejvýznamnější výsledky jejích snah na Měst
ské vyšší dívčí škole je nutno zahrnout zřízení pokračovacího ročníku,
který měl v době zahájení výuky (1883) 5 přednáškových kurzů a to:
o české literatuře, německé řeči a literatuře, francouzské řeči a literatuře,
o kulturních dějinách, o psychologii a pedagogice. V r. 1884 byly kurzy
rozšířeny o přednášky z českých dějin a o domácím hospodářství. V letech
1885- 1888 prosadila Riegrová otevření páté a šesté třídy a další doplií.ky vyučování.
Obě školy vznikly, jak už bylo výše zmíněno, v ovzduší mnohem
většího porozumění, s nímž počátkem šedesátých let přece jen česká
společnost, resp. její pokrokově smýšlející část k otázce významu vyššího vzdělávání dívek přistupovala. Na tomto místě považuji za nezbytné zmínit se alespoií. krátce o muži, který měl pro české ženské
hnutí zásadní význam. Jde o Vojtěcha Náprstka, jenž za svého desetiletého pobytu v Americe (1848-1858) získal bohaté poznatky z práce
tamního ženského hnutí. Po návratu domů se stal jedním z nejaktivnějších zastánců a propagátorů emancipace žen. Aktivně podporoval
úsilí o povznesení české ženy, žijící dosud "podle starých zvyklostí"
na úroveií. společenské užitečnosti, jaké už tenkrát dosáhly americké
ženy. Pořádal přednášky, které poskytovaly první ucelený pohled u nás
na vývoj ženského hnutí v cizině. Navštívilo je asi 1 600 osob, z nichž
dvě třetiny tvořily ženy. Povzbuzen tímto úspěchem a v ovzduší stoupajícího sebevědomí českého národa, domáhajícího se již důrazněji
svých občanských a národních práv, založil Náprstek za pomoci Karoliny Světlé, významné představitelky českých feministek, na počát
ku 60.let volné sdružení Americký klub dam.5 Klub se stal střediskem
Karolina Světlá, roz. Johanna Rottová (1830-1899), provdaná za prof. Petra Mužáka, byla autorkou řady románů, popisujících měšťanské prostředí v Praze i život venkovských žen, v nichž zdůrazňovala obrodný vliv ženy na muže i společenský život.
Proklamovala tak své feministické představy, které uplatňovala i v ženském hnutí.
Otázkami ženské emancipace se intenz ivně zabývala od konce 60. let, mj. v pracích
"0 vychování žen" (1867), "Listy k ženám a o ženách" (1867), "Konec a počátek" (1874),
"Z našich bojů" (1883), "Touha po vzdělání" (1883), "České Minervě" (1890) ad .
5
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emancipačních snah žen u nás, umožnil cílevědomě zorganizovat čes
ké ženské emancipační hnutí a jeho prostřednictvím prosazovat
i otevření vyššího vzdělávání dívkám.
Stát nezakládal žádné ústavy, které by dívkám umožnily získat praktické odborné znalosti a rozšířit si všeobecné vzdělání, proto Ztlstávaly nadále nejvhodnějším nástrojem pro vzdělávání širšího okruhu dívčího dorostu různé zájmové spolky, ženské především . Ty, jak i další
vývoj ukázal, sehrály krajně důležitou roli svépomoci. Snaha rozšířit
možnosti dívčího odborného vzdělávání vedla v r. 1871 skupinu Pražanek v čele s Karolinou Světlou, Dorou Hanušovou a Augustinou
Opitzovou z Pardubic k založení Ženského výrobního spolku české
ho. Současně vznikla z popudu jeho členek a za morální, hmotné
i finanční podpory pražské městské rady, soukromých osob, různých
společenských korporací a dalších příznivců v Praze ve Spálené ulici
česká odborná škola pro dívky, která měla průmyslové a obchodní
oddělení. V r. 1874 otevřela škola ještě velmi navštěvované ošetřova
telské kurzy. Struktura výuky odpovídala tehdejším požadavkům na
charakter ženského vzdělávání. Škola měla svým žačkám poskytnout
moderně pojatou výchovu pro rodinný život a vedení domácnosti,
především však pro některá typicky ženská povolání. 6

Přehled o výuce nalezneme ve výročních zprávách uváděných v časopise Ženské
listy, který vydával Ženský výrobní spolek český v Praze. Tak kupříkladu pro školní
rok 1885/86 obsahoval učební plán pro školu obchodní tyto předměty: 1. ročník: čes
ký jazyk, počty, účetnictví jednoduché, zeměpis, krasopis, německý jazyk, nauka o zboží,
obcování s lidmi. Školné činilo 1 zl. 50 kr. měsíčně. 2. ročník: český jazyk, český kupecký sloh, německý kupecký sloh, kupecké počty, účetnictví s výkladem základních pojmů z obchodního práva a národního hospodářství, obchodní zeměpis, nauka o zboží,
krasopis. Pokud dívky prokázaly dostatečné znalosti z předmětů vyučovaných v 1. roč
níku, mohly být přijaty hned do 2. ročníku .
Pro školu průmyslovou , kde se vyučovalo ve třech odborech:
A) odbor kreslící, který měl dvě oddělení, zahrnoval výuku:
I. 1. kreslení- 4 hodiny týdn ě: ornament měřický a rostlinný, stylizovaný v obrysech;
cvičení v kreslení zpaměti; návod v sestavování daných motivů se zvl. ohledem na
vzory vhodné k ručním pracím.
2. měřičství- 1 hodina týdně: základní pojmy měřické; z tělesoměrectví nejdůleži
tější tělesa a výpočty jich povrchu a obsahu.
3. rýsování- 2 hodiny týdně: cvičení v užívání nářadí rýsovacího; rýsování ozdob
přímo-, křivo- a smíšenočarých, jakož i nejdůležitějších tvarů měřických ; provád ě ní
rysů tužkou, tuší a barvami; při volbě vzorů dbát náležitě takových, které hodí se
k ručním pracím ženským; cvičení v samostatném vypracování ozdob na zák lad ě rýsovaných už motivů neb daného náčrtku. Školné 1 zl. měsíčně.
ll. kreslení- 6 hodin týdně: Hromadné kreslení plochých ozdob křivočarých, stylizo-

6
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Škola byla vyhledávána pražskými dívkami, ale měla i žačky mimopražské, jejichž počet stále rostl. Ve školním roce 1884/85 už bylo mimopražských žákyň téměř 49 %. Platilo se tu školné, ale od samého
počátku bylo zhruba 48 % žákyň od této povinnosti osvobozeno.
Reorganizace školství v r. 1869 umožnila ženám studovat na dvou
ženských českých učitelských ústavech v Praze a v Brně, které vznikly
také přispěním M. Riegrové. Od té doby mohly ženy působit na veřej
ných školách. V sedmdesátých letech měla tedy Praha, resp. Čechy, tři
české školy, kde mohly dívky získat širší obecné vzdělání a hlavně
dosáhnout určité profesní kvalifikace.
Výraznější posun v organizaci českého dívčího vzdělávání nastal
až v osmdesátých letech, kdy vyšší vzdělávací instituce pro dívky neměla jen Praha, ale zakládala je i venkovská města. Podmínky pro jejich vznik se však ani v tomto období téměř nezměnily. Státní správa
vaných i slohových (klasických) s příslušným vysvětlením o charakteristice sloh i'!; polychromie s návodem o harmonii barev; při volbě vzorů přiblíženo k potřebám žaček
v praktickém životě; nauka o světle a stínu; stínování těles; přejímání vzori'l na rúzné
látky; kreslení složitějších ornamentú, jakož i figurální dle předložek a modelí1; výjimečně též kreslení květin a krajin dle předloh z přírody; z perspektivy hlavní zákony
perspektivního zobrazení za pomoci příslušných aparátů , zobrazování dúležitých
měřických těles v různých polohách a předmětů vůbec. Školné 1 zl. měsíčně.
B) odbor ženských prací ručních (pracovny), rovněž 2 oddělení:
I. 1. drobné práce: pletení, háčkování, znamenání, síťování atd.
2. šití prádla, správka atd .
Vyučování celodenní: školné 2 zl. měsíčně; polodenní: školné 1 zl. měsíčně.
3. přistřihování prádla, školné 10 kr. za 1 hod.
4. šití na stroji, školné za 12 hodin 1 zl.
5. vyšívání bílé i pestré
ll. 1. šití šatů
2. braní míry a kreslení střih i'!
3. přistřihování šatů .
Vyučování celodenní: školné 4 zl. měsíčně; polodenní: školné 2 zl. měsíčně . Žačky,
které se hlásily do tohoto oddělení měly už znát dobře šití prádla.
C) odbor škola doplňovací- byl určen starším žákyním průmyslové školy a vyučovalo
se 2 hodiny vychovatelství a 1 hodina domácí hospodářství týdně; školné činilo 50 kr.
měsíčně; žákyně, které se chtěly zdokonalit v literárních předmětech, mohly navštěvo
vat ve zvláštním odd. výuku v mateřském (tj. českém- J. B.) jazyce, počtů, zeměpisu
a krasopisu; školné činilo 50 kr. měsíčně; za 20 kr. měsíčně mohly zájemkyně navštěvo
vat ještě výuku zpěvu, kterému byly vyhrazeny 2 hodiny týdně .
Škola jazyků umožňovala výuku francouzštiny, němčiny a ruštiny. Pro každý jazyk otevírala škola 2-3 oddělení podle pokročilosti žákyň, v nichž se vyučovalo 3 hodiny týdně; pro jazyk francouzský a německý byly otevírány ještě konverzační kurzy
po 2 hodinách týdně. Školné za jednotlivou řeč činilo 1 zl. měsíčně, pro žačky jiných
odború jen 50 kr.
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se o vyšší dívčí školství víceméně nestarala, omezila se v podstatě na
poskytování subvencí. Nevytvořila pro dívčí školství řídící a dohlížecí orgán, který suploval - obvykle volený- dámský komitét. Školám
bylo víceméně ponecháno na vlastní úvaze, jak a v jakém rozsahu bude
výuka organizována. Důsledkem byla značně rozdílná úroveň těchto
škol a jen tam, kde správa byla v rukou samostatné ředitelské síly,
vykazovala škola uspokojivé výsledky.
Takto vedené školy však měla tehdy jen Praha. Byl tu ústav Ženského výrobního spolku českého, Městská vyšší dívčí a Městská dívčí
průmyslová škola, která vznikla, původně jako škola pokračovací, opět
z popudu M. Riegrové v r. 1884. 7 Od r. 1890 měla škola trvalé sídlo na
Alšově nábřeží. Po smrti M . Riegrové převzala při správě školy iniciativu Renata Tyršová. Ta měla hlavní podíl na tom, že škola dostala
pevnou formu a organizaci a stala se vzorem pro zakládání obdobných ústavů v dalších městech. 8 Výuka zahrnovala hlavně předměty
praktické, avšak vyučovaly se i předměty rozšiřující všeobecné vzdě
lání (tj. literní). Do konce století vzniklo v Čechách deset podobných
dívčích škol. 9 V osmdesátých letech otevřelo odbor pro výuku žen také
pražské Uměleckoprůmyslové muzeum.
Do konce 19. století dosáhly v oblasti dívčího vzdělávání snahy čes
kých žen ještě dalšího, skutečně revolučního úspěchu, a to realizace
prvního dívčího gymnázia. Otázka umožnit dívkám středoškolské
vzdělání rovnocenné s chlapeckým, a otevřít tak ženám cestu k vzdě
lání na univerzitě, uzrála u nás koncem osmdesátých let. O prosazení
tohoto, podle mnohých neslýchaného požadavku žen, se neúnavně
zasazovaly opět především ženy. S hrstkou příznivkyň (ale i přízniv
ců) bojovala za zřízení ženského gymnázia neúnavně již od sedmdesátých let Eliška Krásnohorská, další z českých žen, která dívčímu
vzdělávání zasvětila celý svůj život a pro jehož rozvoj měla zásadní,
pravděpodobně dnes již ne dosti doceňovaný, význam. 10
Pokračovací školy byly určeny k výchově živnostenského dorostu, především cluapeckého.
8 Renata Tyršová (1854- 1937), rozená Fi.ignerová, působila v oblasti dívčíh o vzdělá
vání, zejména odborného, téměř čtyřicet let.
9 Podle zprávy zemského výboru kr. Č. 1905/6 existovaly v r. 1900 české pokračovací
dívčí školy mimo Prahu: Plzeň (obchodní) zal. 1886, Karlín 1896, č. Budějovice 1888,
Liberec 1897, Král. Vinohrady 1888, Nový Bydžov 1897, Strakonice 1893, Brandýs n.L.
1898, Rokycany 1896, Plzeň (prům.) 1900.
10 Činnost Elišky Krásnohorské, vl. jménem Alžběty Pechové (1847-1926), v ženském
emancipačním hnutí začala v polovině 70. let. V letech 1875-1911 byla redaktorkou
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Krásnohorská psala propagační články v ženských časopisech, pře
devším v Ženských listech, pořádala přednášky, organizovala petice,
shromažďovala okruh příznivců. Myšlenka zřízení dívčího gymnázia
vyvolala tehdy silný odpor i mezi vzdělanými vrstvami národa. Ně
kteří, např. prof. Emanuel Hrys či prof. Eduard Albert, ji nevybíravými slovy odsoudili, veřejnou podporu v podstatě odmítli i bratři Grégrové, známí svým kladným postojem k otázce vzdělávání žen.
Nakonec byla věc ženského středoškolského studia v r. 1890 předlo
žena říšské radě poslancem Karlem Adámkem, kterého při projednávání v parlamentě podporovali mj. dr. Herold, dr. Kaizl, prof. Masaryk a hrabě dr. Kaunic.
Krásnohorská však nechtěla čekat na výsledek zdlouhavého řízení
v parlamentě a rozhodla se založit soukromé dívčí gymnázium. Svůj
záměr uskutečnila prostřednictvím Ženského výrobního spolku čes
kého, z jehož členstva zorganizovala spolek pro ženské studium, pojmenovaný "Minerva". Spolek získal v krátké době řadu stálých členů
i vlivných příznivců. Městská rada pražská pod vlivem jednoznačné
podpory Vojtěcha Náprstka poskytla škole dvě místnosti ve svatojiř
ské škole, aby gymnázium mohlo v roce 1891 otevřít první přípravku,
tj. třídu, v níž měly během jednoho roku získat žačky znalosti nižší
střední školy, na niž by potom navázaly třídy vyššího gymnázia .
Zájem byl značný, neboť do přípravky se přihlásilo 52 dívek. První
dívčí gymnázium v Čechách, ale i na území celé předlitavské části
habsburské monarchie, vstoupilo do života a navzdory nedostatku
učitelských sil i prostor zahájilo cestu úspěšného vývoje. Normálním
soukromým gymnáziem se stalo v r. 1902, od školního roku 1907/8
mu bylo přiznáno právo veřejnosti. Zbývá už jen doplnit, že prvním
absolventkám Minerva umožnila stát se v r. 1897 řádnými posluchač
kami filozofické fakulty a od r. 1900 i lékařské fakulty. 11
Stručná rekapitulace vývoje českého dívčího vyššího vzdělávání
ukazuje, že prošlo třemi základními etapami. V první polovině 19. století od prvého stadia zcela sporadických projevů se silným vlastenecčasopisu Ženské listy (založené dr. J. Grégrem). V r. 1875 se stala nejdříve sekretářkou,
později místostarostkou a v letech 1891-1910 starostkou Ženského výrobního spolku
českého. V letech 1894-1896 prosadila stavbu domu (Resslova ul. č. 5, Praha II), který

se od té doby stal sídlem spolku i školy jím založené. Zajímala se rovněž o snahy prosadit volební právo žen v předlitavské části monarchie.
11 Prvními absolventkami filozofické fakulty byly v r. 1901 Marie Zdeňka Baborová
a Marie Fabiánová. Na lékařské fakultě promovala v r. 1902 Anna Honzáková.
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J. Brabencová, Pražské ženy v procesu vývoje vzdělávání
kým podtextem, dožadujících se v podstatě přiznání práva ženy na
kvalitnější vzdělání, a prvních pokusů soukromých osob vytvořit instituce, které by toto vzdělávání umožnily, přešel vývoj do stadia, kdy
byly zakládány první ústavy zaměřené především na praktickou výuku dívek a byly s to se trvale udržet. Otázka dívčího školství byla již
iniciována širším, obvykle zájmovým sdružením osob. V třetím období, jehož počátek spadá do osmdesátých let, nastává v oblasti dívčího
vzdělávání zřetelný kvantitativní i kvalitativní posun. Dívčí vzdělá
vací instituce zřizují vedle Prahy i další větší města. Možnosti vzdělá
vání se více diferencují, a to nejen v rámci odborného školství. Koncem století mohly dívky absolvovat střední školu a dokonce zahájit
i vysokoškolské studium, ovšem stále ve velmi omezené míře, zejména ve srovnání s mužskou populací. Zůstává však doposud nezodpovězenou otázkou, zda možnosti vzdělávání dívek ve sledovaném období byly či nebyly dostatečné, zejména z hlediska kvantity. Pro
všechny etapy je typická svépomoc a iniciativa žen. České ženské hnutí
v oblasti vlastního vzdělávání muselo navíc prosazovat výuku v mateřském tj . českém jazyce.
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DOKTORKY FILOZOFIE A MEDICÍNY
NA PRAŽSKÉ UNIVERZITĚ OD R. 1901
DO KONCE PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY

Ve srovnání s jinými evropskými zeměmi a zejména se Spojenými
státy americkými trvalo poměrně dlouho, než se ženy v habsburské
monarchii domohly práva na středoškolské, tím spíše pak na vysokoškolské vzdělání. Ani v pokročilejší cizině však nebyla situace zdaleka
tak růžová, jak se na první pohled zdá. Ženy tam sice studovat směly,
ale proti svým mužským kolegům byly nuceny strpět lecjaká omezování. Například některé lékařské fakulty v Británii jim sice dovolovaly chodit na přednášky, na druhé straně jim však zakazovaly vstup do
nemocnic a na kliniky. Jak mohlo vypadat studium medicíny bez styku s pacienty? Na britských univerzitách pohltil mnoho času zápas
o přiznání akademických titulů ženám, které složily úspěšně rigorózní zkoušky. Londýnská univerzita projevila větší pružnost, když udě
lování titulů ženám povolila již v r. 1878, zatímco slavná Cambridge
se k této vymoženosti "prokousávala" ještě v osmdesátých letech.
Tyto příklady jsem uvedla pouze proto, abychom se vyhnuli černo
bílému porovnávání poměrů v Rakousku-Uhersku a za jeho hranicemi. Právě za tyto hranice se však musely vydat ženy, které se rozhodly
svůj sen o vysokoškolském vzdělání uskutečnit. Češky většinou smě
řovaly do Švýcarska. Jako první tam získaly doktorát veškerého lékař
ství Bohuslava Kecková (r. 1880 v Curychu) a Anna Bayerová (r. 1881
v Bernu); jejich kolegyně Julie Kurková zemřela před ukončením studia. Potíž byla v tom, že oběma průkopnicím nebyla v Rakousku uznávána vysokoškolská kvalifikace až do 19. března 1896, kdy byl vydán
výnos ministra kultu a vyučování č. 1966 o nostrifikaci lékařských diplomů ženami v cizině nabytých.
Jelikož k imatrikulaci na vysoké školy byla nezbytná maturita,
musela dříve, než ženy ztekly pevnost zvanou univerzita, vzniknout
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Minerva čili první české dívčí gymnázium v českých zemích. Stalo se
tak r. 1890 v Praze, tato škola však byla soukromá, a teprve od školního roku 1907/08 získala takzvané právo veřejnosti. Do té doby musely její studentky skládat maturitní zkoušky na Akademickém gymnáziu. První absolventky Minervy, které maturovaly r. 1895, však nemohly
být přijaty na univerzitu jako řádné posluchačky, poněvadž ženské
studium na vysokých školách zatím nebylo legalizováno. Jediným ře
šením pro ně bylo zapsat se jako hospitantky, které ale neměly právní
nárok skládat zkoušky. Zatímco filozofická fakulta české univerzity
jim vyšla vstříc (z profesorského sboru zejména F. J. Studnička a Jan
Gebauer byli příznivci ženského studia), konzervativnější lékařská
fakulta je zatím do řad svých posluchačů nepustila.
Šest uchazeček zaklepalo tedy u konkurence- na lékařské fakultě
německé univerzity, která je vyslyšela a přijala k hospitování. Vtírá se
tu ale otázka, zda tento velkorysý postoj nebyl určitým gestem vůči
české společnosti; německá lékařská fakulta totiž v té době ještě neměla hospitantky německé národnosti. Po nacionalistických bouřích
na přelomu listopadu a prosince 1897 nemohly české studentky na
německé univerzitě dále setrvávat, ale mezitím už česká lékařská fakulta dostala rozum a dovolila jim pokračovat, samozřejmě stále v roli
hosyitantek.
Rádné a mimořádné ženské studium bylo uzákoněno třemi výnosy
ministra kultu a vyučování (dva z nich v součinnosti s ministerstvem
vnitra):
1. vynesení MKV ze dne 23. března 1897 č . 7155 o připouštění žen
za řádné nebo mimořádné posluchačky na filozofických fakultách c.k.
univerzit;
2. vynesení MKV ze dne 3. září 1900 (ř. z. LXIV, č. 149) o připuštění
žen k lékařským studiím a doktorátu veškerého lékařství;
3. vynesení MKV ze dne 3. září 1900 (ř. z. LXIV, č. 150) o připuštění
žen k povolání lékárnickému s dovětkem, že "přijímání asistentek do
farmaceutických studií na univerzitě může se díti teprv od studijního
roku 1903-1904".
Na právnických fakultách bylo řádné a mimořádné ženské studium legalizováno až za první republiky.
Každá velká vymoženost časem zevšední, dokonce se i zprofanuje.
Pozorujeme to dnes na davech mladých žen, které i s vysokoškolskými diplomy ve skříni zůstávají v podstatě přízemními bytostmi. Na
přelomu století si však dívky vzdělání vážily, vždyť to dlouho bylo
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pro ně zakázané ovoce. Promoci a celou tu slávu kolem ní chápaly
jako výzvu k dalšímu sebevzdělávání. Odmítaly usínat na vavřínech,
nýbrž toužily dále duchovně růst a nabyté vědomosti co nejlépe uplatnit v praxi. Dráha lékařek byla jednoznačnější: smysl mělo jedině završit studium doktorátem. Absolventky filozofické fakulty, podobně
jako jejich kolegové, skládaly dříve státní zkoušky, aby tak získaly
oprávnění vyučovat na středních školách; doktorát se tak stával druhým stupněm v jejich kariéře . Ne všechny se rozhodly přihlásit k rigorózním zkouškám, takže doktorkou nebyla například nadaná filoložka Božena Jiránková, pozdější ředitelka dívčího lycea Vesna .
V letech 1901-1918 je v doktorských matrikách české univerzity
zapsáno celkem 105 žen, z toho 61 MUDr. a 44 PhDr. Na německé
univerzitě, která byla co do počtu posluchaček výrazně menší, promovalo za stejné období 55 žen, převahu však měly filozofky- celkem
33 proti 22 MUDr. Na německé univerzitě musíme rovněž posunout
dolní hranici až do r. 1908, kdy tu promovaly první dvě doktorky filozofie, r. 1909 je následovaly tři doktorky medicíny.
1řebaže v českých doktorských matrikách převládají lékařky, jako
první byly v r. 1901 uděleny dva doktoráty filozofie -17. června Marii
Zdence Baborové, 13. listopadu Marii Fabianové. První doktorát medicíny získala 17. března 1902 Anna Honzáková. Karolinum bylo potom každoročně svědkem několika ženských promocí (někdy pouze
jediné), ale k jejich výraznějšímu vzestupu došlo až za první světové
války, zejména pak v jejím posledním roce.
Příloha k této stati přináší soupis všech 105 doktorek české univerzity Karlo-Ferdinandovy, u každé z nich uvádím základní životní
a studijní údaje, které lze vyčíst z doktorských matrik, případně z dalších univerzitních pramentt. 1 Než postoupím slovo dokumentům,
pokusím se o některé shrnující závěry a upozorním na osobnosti, které později vynikly ve vědě a kultuře.
Ženy, o nichž je zde řeč, pocházely většinou ze středních vrstev.
Jejich otcové byli často lékaři, učitelé, řídící učitelů, středoškolští profesoři, úředníci, právníci, inženýři, dokonce i konzervativní venkov je
tu zastoupen- občas nějaký ten rolník či majitel usedlosti. Hezky se tu
1

Použila jsem materiály uložené v Archivu Univerzity Karlovy, zejména doktorské
matriky české i německé univerzity pro sledované období, dále rigoróz ní protokoly,
občas jsem musela pro upřesnění údajů nahlédnout i do katalogů posluchačí1 filozofické a lékařské fakulty.
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vyjímá četnický strážmistr Josef Přibyl, který dal studovat medicínu
své dvě dcery Štěpánku a Marii (č. 73 a 103). Poněkud kuriózně tu
působí roznašeč telegramů, otec Vlasty Knappové (č. 61). Otcové ně
kolika dívek byli univerzitní profesoři či profesoři na technice: filozof
a sociolog Tomáš Garrigue Masaryk (Alice Masaryková, č . 4), profesor
mineralogie a geologie na české technice v Praze Alfred Slavík (Marie
Slavíková, č. 14), zakladatel antropologie na české univerzitě Jindřich
Matiegka (Ludmila Matiegková, č . 44), profesor fyzikální chemie
a metalurgie na české technice František Wald (Josefa Schmidová, č .
68).
Kromě sester Přibylových nacházíme v matrikách pět sesterských
dvojic: Annu a Albínu Honzákovy (č. 3 a 39), Františku a Josefu Jíchovy (č . 25 a 54), Marii Trýbovou a Karlu Bayerovou, rozené Vejborných
(č . 37 a 67), Jindřišku a Ludmilu Kaplanovy (č. 40 a 41), Emilii a Marii
Holých (č. 96 a 97). Anna Fischerová (č. 16) začala na filozofické fakultě studovat ve stejném roce jako její bratr Otokar, později význačný
germanista, básník a dramatik, oba také strávili jeden semestr na berlínské univerzitě. Bratr Marie Zdenky Baborové Josef, původně MUDr.,
měl podobně jako sestra zájem o zoologii, ve dvacátých letech se habilitoval na bratislavské univerzitě pro obor biologie.
Přehlížíme-li témata disertačních prací, které byly na filozofických
fakultách podmínkou, aby byl kandidát připuštěn k rigorózním zkouškám, zjistíme, že značné procento žen mělo zájem o přírodní vědy. Ze
44 disertačních rozprav je plných 10 s tematikou přírodovědnou,
3 s tematikou matematicko-fyzikální. Dokonce i přítelkyně a pozdější
manželka Viktora Dyka Zdenka Hásková, známá novinářka, autorka
románů, básní, divadelních a literárních kritik, napsala disertaci z botaniky. Abychom dokončili započatý výčet: bylo přijato 5 disertací
z klasické filologie, 5 z bohemistiky, 8 z historie, 2 ze zeměpisu, 2 z germanistiky, 4 z filozofie, 3 z romanistiky. Lékařská fakulta měla jiné
požadavky: doktorand nepsal disertační práci, zato se musel podrobit
třem rigorózním zkouškám (na filozofické fakultě dvěma).
Na pražské české univerzitě studovaly převážně dívky z Čech
a Moravy, za cizinky v pravém slova smyslu však nemúžeme považovat ženy pocházející z jiných zemí monarchie: Annu Jenko z Lublaně
(č . 26) a posluchačky z Haliče (č. 45, 46, 58, 59, 60), které sem přišly
studovat či pouze jen dokončit medicínu za první světové války, kdy
Haličí postupovala fronta. Jedinou cizinkou podle těchto kritérií byla
Olga šlechtična Fišerová (č. 32).
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Ze 105 doktorek, které titul získaly do konce r. 1918, dvě později
pedagogicky působily na Univerzitě Karlově; shodou okolností měly
i promoci ve stejný den- 19. ledna 1918, rovněž data jejich narození
a úmrtí jsou si dost blízká. Byly to Albína Dratvová (č. 74) a Milada
Paulová (č. 75). První z nich musela překonávat těžší překážky. V r. 1932
se sice habilitovala pro obor filozofie exaktních přírodních věd na pří
rodovědecké fakultě, vytoužené a zasloužené profesury se však nedočkala. Po komunistickém převratu v r. 1948 se nepřizpůsobila novým
poměrům, takže se stala nepohodlnou a zemřela takřka v zapomenutí. Teprve v poslední době je její nevšední a mnohostranné dílo znovu
objevováno. 2
Milada Paulová se stala nástupkyní svého učitele Jaroslava Bidla
na stolici dějin slovanských národů a byzantologie na filozofické fakultě. Kromě těchto oború se zabývala též dějinami Mafie a odbojem
Čechú a Jihoslovanú za první světové války. Na rozdíl od Albíny Dratvové neměla v době totality takové potíže, v letech 1952-1954 byla
dokonce proděkankou filozoficko-historické fakulty.
Z dalších doktorek se zmíním o několika, které si získaly určité jméno
v kulturní veřejnosti. O Zdence Háskové již byla řeč, připomínám pouze její románek Mládí (1910), líčící přerod naivní dívky v emancipovanou ženu. Albína Honzáková (č. 39), oblíbená profesorka zeměpisu
a dějepisu v Minervě, se nejprve rozhodla dělat doktorát na německé
univerzitě. Její disertační práce z dějin Velké francouzské revoluce byla
příznivě přijata, ale při tzv. velkém rigorózu z obecných dějin novově
ku neprošla. Strohé úřední prameny neprozrazují, co se vlastně stalo,
událost múžeme rekonstruovat pouze z osobních vzpomínek. 3 Temperamentní kandidátka doktorského titulu se zřejmě se svými examinátory názorově střetla v interpretaci historických faktú, na něž mohou Češi a Němci pohlížet zcela rozdílně. Po tomto neúspěchu
s německou univerzitou "skoncovala" a rigorózní zkoušky složila bez
problémú na univerzitě české.

Na podzim r. 1993 věnoval Albíně Dratvové pozornost Meteor, pravidelný a oblíbený pořad Českého rozhlasu, vysílaný každou sobotu na stanici Praha od 8 do 9 hodin.
Dr. Václav Podaný z Archivu České akademie připravil výňatky z korespondence
A. Dratvové a rovněž souvislé vyprávění o její životní i vědecké dráze. V tisku je jeho
článek o Albíně Dratvové, psaný pro revui Dějiny a současnost.
3 M . Úleh/ová-Tilschová, Minerva moudrá a statečná- Albína Honzáková, in: První
české gymnázium. Sborník ke 100. výročí založení, Praha 1990, s. 81- 83.
2
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Ludmila Matiegková (č. 44), která učila v Minervě zeměpis, dějepis
a propedeutiku, je známa jako autorka populárních knih a studií
o egyptologii. Klára Fuxová (č. 49), pozdější manželka Alberta Pražáka, překládala z klasických jazykú. Překladatelkou byla i Kateřina Vodňanská (č . 95), která převedla do češtiny Cestu do měsíce Cyrana de
Bergerac a jiné francouzské autory. Vyučovala v Minervě, posléze na
klasickém gymnáziu v Košicích; za druhé světové války zahynula
s rodinou v plynové komoře. Alice Masaryková (č . 4) byla za první
světové války vězněna, za první republiky organizovala Čs. červený
kříž, jehož předsedkyní se stala. "Cenzurně" zasáhla do pť1vodního
textu Čapkových Hovorú s TGM ve snaze, aby portrét jejího otce byl
co nejučesanější.
Na závěr připomenu jednu ženu, kterou v matrice české univerzity
nenajdeme, protože studovala a 5. 7. 1917 promovala na doktorku filozofie na univerzitě německé. Byla to spisovatelka dívčích románkú
Jaromíra Hiittlová, vzděláním klasická filoložka. Po první světové válce
studovala i na české univerzitě a po složení státních zkoušek byla zpúsobilá vyučovat na českých gymnáziích. 4

V poslední době věnují badatelé ženskému studiu na vysokých školách velkou pozornost. Za všechny jmenuji alespoň článek B. Svndbové, První vysokoškolačky na pražské univerzi tě a jejich uplatnění, in: Tvar 1993, č . 39-40, s. 14-15. Podotýkám pouze, že
autorka hovoří mylně o inženýrce architektce Miladě Petříkové, roz. Pavlíkové, jako o
dvou rozdílných osobách.
4
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PŘÍLOHA

Seznam žen uvedených v d oktorské matrice české univerzity
Karlo-Ferdinandovy, svazek 11-lV, léta 1901-1918.
1. Marie Zdenka BABOROVÁ, PhDr., matrika (dále jen M) II, pag. 648
nar. 17. 1. 1877 v Praze
otec Josef- řídící učitel, matka Anna
disertace (dále jen dis.) č. 217, Úvod ke studiu o tukovém tělese čle
novců

rigoróza (dále jen rig.) 18. 4. 1901,5. 6. 1901
promoce 17. 6. 1901
2. Marie FABIANOVÁ, PhDr., M II, pag. 667
nar. ll. 2. 1872 v Železném Brodě
otec Václav- vrchní inženýr severozápadní dráhy v Praze,
matka Juliana
dis. č. 213, O rozvoji di periodických funkcí v řady a produkty funkcí v nekonečné součty a množiny
rig. prosinec 1900,4. 9. 1901
promoce 13. ll . 1901
3. Anna HONZÁKOVÁ, MUDr., M II, pag. 681
nar. 16. ll. 1875 v Kopidlně
otec Jan -lékař, matka Anna
rig. 18. 4. 1901,26. ll . 1901, 10. 3. 1902
promoce 17. 3. 1902
4. Alice MASARYKOVÁ, PhDr., M II, pag. 742
nar. 3. 5. 1879 ve Vídni
otec Tomáš- univerzitní profesor, matka Charlotta
dis. č . 290, Vznik a význam velké karty svobod, dané Janem Bezzemkem r. 1215
rig. 29. 5. 1903, 19. 6. 1903
promoce 22. 6. 1903
5. Olga ŠRÁMKOVÁ, PhDr., M II, pag. 747
nar. 8. 6. 1876 v Mladé Boleslavi
otec Josef- vrchní finanční komisař, matka Františka
dis. č. 271, K attickým rodům a naukrariím. Pojednání z oboru klasické filologie a staré historie
promoce 14. 7. 1903
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6. Marie KOMÍNKOVÁ, PhDr., M II, pag. 747
nar. 20. 2. 1876 ve Veselí nad Lužnicí
otec František- revizor vlaků c. k. státních drah
dis. č . 292, Vratislavská sbírka formulářů ze XIV. stol.
rig. 4.5. 1903,30.5.1903
promoce 9. 7. 1903
7. Marie BABÁKOVÁ, roz. Opolecká, PhDr., M II, pag. 766
nar. 2. 6. 1875 v Komoře (podle katalogů posluchačů FF; doktorská
matrika uvádí v rubrice rodiště Kynice na Moravě)
otec Josef Opolecký -lesní v. v.
dis. č. 289, Příbuzenské vztahy tajnosnubných rostlin jakožto základ přirozeného systému
promoce 19. 12. 1903
8. Rosalia MACHOVÁ, MUDr., M II, pag. 768
nar. 10. 11. 1874 v Jílovém u Prahy
otec Jakub- oficiál, matka Rozálie
rig. 17. 12. 1902, 18. 7. 1903
promoce 21. 12. 1903
9. Maria PEIGEROVÁ, MUDr., M II, pag. 775
nar. 31. 8. 1877 v Praze
otec Ferdinand- úředník české spořitelny
rig. 25. 2. 1902,27. 10.1903, 17. 3. 1904
promoce 21. 3. 1904
10 Ludvika NOVÁ, MUDr., M II, pag. 803
nar. 1. 11. 1876 v Praze
otec Antonín- inspektor pojišťovny
rig. 2. 5. 1902, 10. 3. 1904,16.12.1904
promoce 19. 12. 1904
11. Svatoslava HORNOFOVÁ, MUDr., M II, pag. 821
nar. 5. 3. 1875 v Nových Holicích
otec Martin -řídící učitel, matka Marie
rig. 15. 7. 1903
promoce 7. 6. 1905
12. Eliška VOZÁBOVÁ, MUDr., M II, pag. 838
nar. 26. 6. 1874 v Milčicích
otec František- majitel usedlosti, matka Barbora
rig. 18. 7. 1902,3. 3. 1904, 15. 7.1904
promoce 18. 7. 1904
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13. Josefa PUKLOVÁ, MUDr., M II, pag. 863
nar. 28. 1. 1878 v Křeničné v Čechách
otec Josef- majitel hospodářství, matka Ma tilda
rig.8.6. 1903,6. 12.1905,21 .5. 1906
promoce 25. 5. 1906
14. Marie SLAVÍKOVÁ, PhDr., M II, pag. 887
nar. 24. 1. 1883 v Praze
otec Alfred Slavík - prof. české techniky v Praze
dis. č. 363, Gabbrodiorit od Horních Břežan
rig.25. 1. 1906,27. 10.1906
promoce 30. 10. 1906
15. Anna BERKOVCOVÁ, PhDr., M II, pag. 908
nar. 13. 2. 1881 v Blovicích
otec Jan- traťmistr c.k. státních drah v Nezvěsticích
dis. č. 384, Regenerace u jatrovek
rig. 4. 7. 1907
promoce 18. 3. 1907
16. Zdenka HÁSKOVÁ, PhDr., M II, pag. 911
nar. 28. 5. 1878 v Hradištku v Čechách
otec Josef- správce školy v Hradišťku
dis. č. 399, Příspěvek k fylotaxii rostlin
rig. 16.2. 1907, 19. 3.1907
promoce 21. 3. 1907
17. Anna FISCHEROVÁ, PhDr., M II, pag. 922
nar. 28. 12. 1881 v Kolíně
otec Pavel- majitel olejny
dis. č. 408, Stilistische Untersuchungen iiber Rudolf von Ems "Willehalm von Orleans"
rig. 29. 4. 1907,22. 6. 1907
promoce 25. 6. 1907
18. Anna.LANKAŠOVÁ, MUDr., M II, pag. 923
nar. 23. 6. 1881 v Jedlině
otec František- vrchní správce hospodářský, matka Anna
rig. 3. 12.1903, 14.3. 1907,25.6.1907
promoce 4. 7. 1907
19. Božena NEVŠÍMALOVÁ, MUDr., M III, pag. 1006
nar. t 3. 4. 1885 v Plzni
otec Augustin- advokát, matka Kristina
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rig. 31 . 1. 1906,31 . 10.1908,16. 12. 1908
promoce 19. 12. 1908
20. Zdeňka ČERMÁKOVÁ, MUDr., M III, pag. 1008
nar. 20. 2. 1884 v Novém Studenci
otec Karel- nájemce pivovaru, matka Antonie
rig. 13.2. 1906,31.10.1908,12. 1.1909
promoce 16. 1. 1909
21.Jiřina ŠVIHNOSOVÁ, MUDr., M III, pag. 1019
nar. 14. 4. 1883 v Hořicích
otec Hugo- berní adjunkt, matka Anna
rig. 13.2. 1906,12.12. 1908,24. 3.1909
promoce 31. 3. 1909
22. Františka KYNČLOVÁ, MUDr., M III, pag. 1083
nar. 6. 12. 1878 v Lomnici
otec Jan- obchodník, matka Františka
rig. 9. 12. 1903,7. 12. 1909,26. 4.1910
promoce 29. 4. 1910
23. Marie DOUBKOVÁ, PhDr., M III, pag. 1111
nar. 7. 11. 1884 v Polné
otec Josef- měšťan, matka Karla
dis. č. 546, Úponky a složení os u Cucurbitacei
rig. 5. 7. 1909,27. 7. 1910
.promoce 25._ ~· 1910,
24. Stěpánka LICKOVA, MUDr., M III, pag. 1127
nar. 19. 12. 1885 v Paskově na Moravě
otec František- rolník, matka Marianna
rig.3. 12. 1907,4. ll . 1910,12.12.1910
promoce 15. 12. 1910
25. Františka JÍCHOVÁ, MUDr., M III, pag. 1129
nar. 15. 11. 1886 v Kutné Hoře
otec Josef- profesor na paedagogiu, matka Žofie
rig. 10. 1. 1908,19. 10. 1910,10. 1. 1911
promoce
26. Anna JENKO, PhDr., M III, pag. 1169
nar. 9. 6. 1885 v Lublani
otec MUDr. Ludvík, lékař, matka Terezina
dis. č. 634, Dělení kyselin jantarové, jablečné a vinné
rig. 10. 7. 1911, 21. 7. 1911
promoce 22. 7. 1911
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27. Emilie VESELÁ, PhDr., M III, pag. 1170
nar. 22. 10. 1874 v Molitorově
otec JUDr. Hubert- statkář
dis. č. 583, Pojem apercepce u Herbarta a Wundta buď vyložen,
srovnán a posouzen
rig. 23. 7. 1910,27. 7. 1911
promoce 28. 7. 1911
28. Ludmila LUKÁŠOVÁ, MUDr., M III, pag. 1184
nar. 21. 2. 1888 na Královských Vinohradech
otec Karel- prof. Českoslovanské obchodní akademie (v matrice je
chybně uvedeno jméno Jan), matka Vilemína
rig. 10. 7.1908, 13. 10.1911,30. 11 . 1911
promoce 5. 12. 1911
29. Kamilla SPALOVÁ, PhDr., M III, pag. 1190
nar. 15. 12. 1871 v Rakovníku, otec Adolf
dis. č. 644, Sídla v lesní oblasti křivoklátské s územím přilehlým
rig.4. 11 . 1911,8. 1. 1912
promoce 13. 1. 1912
30. Klára KOHOUTOVÁ, PhDr., M III, pag. 1196
nar. 17. 1. 1882 v Karlíně
matka Marie Procházková
dis. č. 652, Může působiti Schopenhauerův pessimismus výchovně?

rig. 15. 1. 1912
promoce 27. 2. 1912
31. Helena VOJÁČKOVÁ, PhDr., M III, pag. 1218
nar. 29. 8. 1882 na Smíchově
otec Ladislav- inženýr
dis. č . 629, Goethe und Mozart
rig.5.7. 1911,26.6. 1912
promoce 27. 6. 1912
32. Olga šlechtična FIŠEROVÁ, MUDr., M III, pag. 1259
nar. 23. 3. 1889 v Baku
adoptivní otec Maxmilian Josifovič šl. Fišer, skutečný ruský státní
rada
matka Alexandra Nikitina Romanovna
gymnázium Tiflis
rig.2. 12.1909,15. 11. 1912,28.2.1913
promoce 1. 3. 1913
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33. Klára ČERVENKOVÁ, PhDr., M III, pag. 1298
nar. 11. 8. 1873 v Praze
otec Jan, matka Magdalena
dis. č. 688, Oasy v Libycké poušti jako sídla obyvatelstva se zvláštním zřetelem k poměrům hospodářským (otištěna ve výroční zprávě Minervy na rok 1914, s. 3-36)
rig. 30. 12. 1912,26. 7. 1913
promoce 28. 7. 1913
34. Marie NOVÁKOVÁ, MUDr., M III, pag. 1314
nar. 1. 8. 1888 v Praze
otec Vojtěch- krejčovský mistr, matka Antonie
rig.2.3. 1911,16.10. 1913,9. 12. 1913
promoce 13. 12. 1913
35. Aloisie RUBLIČOVÁ, MUDr., M III, pag. 1315
nar. 28. 3. 1889 v Hořicích
otec Alois- školní inspektor, matka Anna
rig. 24. 1. 1911,23. 10. 1913,9. 12. 1913
promoce 13. 12. 1913
36. Anna MECHELDOVÁ, MUDr., M III, pag. 1320
nar. 5. 11. 1886 na Žižkově
otec Eduard- městský kontrolor, matka Karolina
rig. 19. 1. 1911,29.10.1913, 12. 1.1914
promoce 17. 1. 1914
37. Marie TRÝBOVÁ, roz. Vejborná, MUDr., M III, pag. 1330
nar. 16. 10. 1887 v Kroměříži
otec Matěj- ředitel hospodářské školy
rig. 7. 3. 1911,6. 12. 1913, 17.3. 1914
promoce 21. 3. 1914
38. Drahomíra BÁRTOVÁ, MUDr., M III, pag. 1334
nar. 11 . 4. 1886 v Hustopeči na Moravě
otec JUDr. Josef - okresní adjunkt, matka Anastazie
rig.27.3. 1911,16. 12. 1913,27.3. 1914
promoce 30. 4. 1914
39. Albína HONZÁKOVÁ, PhDr., M III, pag. 1346
nar. 7. 4. 1877 v Kopidlně
otec Jan -lékař, matka Anna
dis. na německé univerzitě č. 442, Mnie. RolandsAnteil an der franzosichen Revolution
schváleno 7. 4. 1912 prof. Weber, 13. 7. 1912 prof. Werunsky
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Fachrigorosum aus der allgemeinen Geschichte der N euzeit
24. 1. 1913, nicht deniigend
aus der osterreichischen Geschichte geniigend
Per maiora nicht geniigend. (Rigorosenprotokolle pag. 231 , č. 442)
dis. na české univerzitě č . 745, Tubu. Země a lid
rig. 3. 4. 1914,9 . ~ 1914
promoce 13. 6. 1914
40. Jindřiška KAPLANOVÁ, PhDr., M III, pag. 1346
nar. 15. 7. 1884 v Chebu
otec JUDr. Viktorin- rada vrchního zemského soudu v Praze,
matka Bohumila
dis. č . 748, O rozpustnosti, refrakci a hustotě etheru ve vodě a solných roztocích
rig. 15. 5. 1914,5.6. 1914
promoce 16. 6. 1914
41. Ludmila KAPLANOVÁ, PhDr., M III, pag. 1346
nar. 23. 2. 1890 v Praze
otec JUDr. Viktorin- rada vrchního zemského soudu v Praze,
matka Bohumila
dis. č . 749, Příspěvek k morfologii českých pyrargiritů
rig. červen 1914
promoce 16. 6. 1914
42. Anděla ROSICKÁ, MUDr., M III, pag. 1362
nar. 17. 12. 1888 v Rotenici
otec Václav- řídící učitel, matka Antonie
ig. 27. 3. 1911, 1. 5. 1914,14. 7. 1914
promoce 17. 7. 1914
43. Blanka MERLOVÁ, MUDr., M III, pag. 1364
nar. 1. 11. 1889 v Mor. Ostravě
otec Ondřej- obchodník, matka Emilie
rig. 4. 7. 1911, 19.5. 1914,15. 7. 1914
promoce 17. 7. 1914
44. Ludmila MATIEGKOVÁ, PhDr., M III, pag. 1382
nar. 9. 3. 1889 v Lovosicích
otec Jindřich- univerzitní profesor
dis. č . 763, Názory starých Egypťanů o duši (otištěno ve Věstníku
české akademie, roč . XXV)
rig. 4. 7. 1914,5. 10.1914
promoce 8. 10. 1914
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45. Helena KOTARSKA, MUDr., M III, pag. 1420
nar. 10. 10. 1890 v Oleszyce, Halič
otec Josef- majitel dvora, matka Stanislava
rig. 1. ve Lvově, 2. 20. 4. 1915,3. 10. 5. 1915
eromoce 12. 5. 1915,
46. Zofie WEPPEROVA, MUDr., M III, pag. 1422
nar. 27. 10. 1891 ve Lvově
otec Saymon- mag. úředník, matka Helena
rig 1. Lvov, 2. Vídeň, 3. 18. 5. 1915 v Praze
promoce 22. 5. 1915 v Praze
47. Libuše SCHOLZOVÁ, PhDr., M III, pag. 1428
nar. 30. 5. 1890 v Roudnici
otec Lev- gymnaziální profesor, matka Marie
dis. č. 785, Byl Euripides nepřítelem žen? Příspěvek k charakteristice básníka filosofa
rig. 6.5. 1915,3. 7.1915
promoce 7. 7. 1915
48. Marie NEUHAUSEROVÁ, MUDr., M III, pag. 1429
nar. 27. 7. 1889 v Přešticích
otec Josef- adjunkt okresního soudu, matka Matylda
rig. 3. 3. 1911,15. 12. 1914,7. 7. 1915
promoce 10. 7. 1915
49. Klára FUXOVÁ, PhDr. M III, pag. 1449
nar. 30. 5. 1891 na Královských VinohJadech
otec Engelbert- inženýr, matka Klára
dis. č. 802, Obrana pravosti Lukianova spisu Demosthenous enkomion
rig. 18. 10.1915,29. ll . 1915
promoce 1. 12. 1915
50. Magdalena KŮHNOVÁ, MUDr., M III, pag. 1452
nar. 22. 1. 1883 v Praze
otec Vincenc- obchod vedoucí, matka Johana
rig. 22.3. 1909,21 . 5.1915, 15. 12.1915
promoce 20. 12. 1915
51. Božena JANDEROVÁ, PhDr., M III, pag. 1456
nar. 10. 1. 1887 v Dřevěnicích u Jičína
dis. č. 752, Slovosled Karla Havlíčka a Jana Nerudy v jich prosaických spisech
rig. 29. 1. 1914,31. 1. 1916
promoce 5. 2. 1916
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52. Vlasta HAKLOVÁ, MUDr., M III, pag. 1457
nar. 26. 4. 1885 v Kralupech
otec František - řídící učitel, matka Jana
rig.27.2. 1913, 18.6. 1915, 17.2. 1916
promoce 19. 2. 1916
53. Marta KRUPIČKOVÁ, MUDr., M III, pag. 1457
nar. ll. ll . 1890 v Mělníku
otec MUDr. Václav, matka Alžběta
rig.21.2. 1913,18. ll. 1915,3.2.1916
promoce 19. 2. 1916
54. Josefa JÍCHOVÁ, MUDr., M III, pag. 1458
otec Josef- profesor na paedagogiu, matka Žofie
rig. 13. 12. 1912,9. 12. 1915,23.2. 1916
promoce 26. 2. 1916
55. Růžena ŠŮROVÁ, MUDr., M III, pag. 1459
nar. 25. 4. 1891 v Odrlicích (Morava)
otec Tomáš- sedlák, matka Apolonie
rig.5. 12.1912,20. 12. 1915, 1. 3.1916
promoce 4. 3. 1916
56. Miloslava ELIÁŠOVÁ, PhDr., M III, pag. 1459
nar. 9. 2. 1891 na Královských Vinohradech
otec Tobiáš - rada zemského fin. ředitelství
dis. č. 811, Charles Nodier (Jeho život, literární dílo a vztah k francouzskému romantismu)
rig. 18. 12. 1915,4. 3.1916
promoce 9. 3. 1916
57. Božena JAKLOVÁ, MUDr., M III, pag. 1463
nar. 15. 6. 1889 v Benešově u Prahy
otec Bedřich- učitel, matka Marie
rig. 13.2. 1913,18. 1. 1916,23.3.1916
promoce 28. 3. 1916
58. Helena KRANZOVA, roz. Singerova, MUDr., M III, pag. 1467
nar. 6. 1. 1891 ve Lvově
otec MUDr. Emanuel, matka Ernestina
rig. 14.3. 1913, 17.3. 1916, 10.5. 1916
promoce 12. 5. 1916
59. Anna ROSENBERGOVA, roz. Mayerova, MUDr., M III, pag. 1467
nar. 10. 5. 1891 v Medenici (Halič)
otec MUDr. Josef, matka Marie
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rig.25. 1.1913, 17.3. 1916, 10. 5. 1916
promoce 12. 5. 1916
60. Klara SPRECHERÓWNA, MUDr., M III, pag. 1468
nar. 5. 3. 1885 ve Lvově
otec Bernard- kupec, matka Róza
rig. 5. 12.1912, 12. 4. 1916, 17.5.1916
promoce 20. 5. 1916
61. Vlasta KNAPPOVÁ, roz. Moučková, MUDr., M III, pag. 1469
nar. 15. 2. 1890 na Královských Vinohradech
otec Antonín- roznašeč telegramů, matka Kateřina
rig. 13.3. 1913, 9.3. 1916,20.5. 1916
promoce 27. 5. 1916
62. Vlasta KUČEROVÁ, PhDr., M III, pag. 1470
nar. 12. 7. 1890 v Jičíně
otec Josef- komisař finanční stráže, matka Marie
dis. č . 827, K historii ženského hnutí v Čechách (Amerlingova éra);
vyšla knižně nákladem časopisu Ženská revue, Brno 1914, 143 s.
rig. 4.5. 1916,6. 6. 1916
promoce 8. 6. 1916
63. Bohumila VEČEŘOVÁ, MUDr., M III, pag. 1472
nar. 23. 9. 1890 na Žižkově
otec Bohumil- učitel, matka Josefa
rig. 14.2. 1913,18. 1. 1916,6. 6. 1916
promoce 20. 6. 1916
64. Františka ŠEBEROVÁ, MUDr., M III, pag. 1484
nar. 7. 12. 1887 v Kněžmostě
otec Jan- učitel , matka Františka
rig. 29.3. 1911,15. 7.1914, 12. 7. 1916
promoce 28. 7. 1915
65. Emilie VRABCOVÁ, MUDr., M IV, pag. 1503
nar. 10. 3. 1890 v Mlíkosrbech
otec Karel- správce školy, matka Františka
rig. 3. 3. 1913,22. 7. 1916,30. 1.1917
promoce 10. 2. 1917
66. Jarmila JIRKOVSKÁ, PhDr., M IV, pag. 1504
nar. 3. 3. 1889 na Královských Vinohradech
otec JUC. Jan- advokátní koncipient
dis. č . 848, Slovosled v díle Bartoše Písaře a Pavla Skály ze Zhoře.
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Srovnání
rig. 12. 12. 1916,3. 3. 1917
promoce
67. Karla BAYEROVÁ, roz. Vejbomá, MUDr., M IV, pag. 1505
nar. 1. 1. 1891 v Kroměříži
otec Matěj- ředitel hospodářské školy
rig. 6. 3. 1913, 23.5. 1916,7.3.1917
promoce 24. 3. 1917
68.Josefa SCHMIDOVÁ, roz. Waldová, MUDr, M IV. pag. 1511
nar. 2. 6. 1890 v Kladně
otec František - profesor české techniky v Praze,
matka Josefa
rig. 28.2. 1913,16. ll. 1916, 15. 5. 1917
promoce 19. 5. 1917
69. Marie PELCLOVÁ, MUDr., M IV, pag. 1525
nar. 25. 5. 1891 v Chrudimi
otec Josef- redaktor, matka Marie
rig. 5.3. 1913, 16. 2. 1917,20. 6.1917
promoce 23. 6. 1917
70. Helena MATERNOVÁ, PhDr., M IV, pag. 1531
nar. 8. 1. 1887 v Praze
otec Václav- učitel
dis. č . 863, Bratr Jan Augusta a jeho spisy
rig. 19. 6. 1917,12. 7. 1917
promoce 14. 7. 1917
71. Marie POUBOVÁ, PhDr., M IV, pag. 1536
nar. 20. 12. 1888 v Táboře
otec Tomáš- úředník státní dráhy, matka Barbora
dis. č. 864, Hydrografické poměry ve východní Sahaře
rig.30. 6. 1917,24. 7.1917
promoce 27. 7. 1917
72. Kamila JAKUBŠOVÁ, PhDr., M IV, pag. 1544
nar. 22. 6. 1888 v Horoměřicích
otec Antonín- učitel, matka Marie
dis. č . 878, Cizí slova (apellativa a verba) v staré češtině .
Pokus o jejich etymologický rozbor
rig. 17. 10. 1917,9. ll. 1917
promoce 14. ll . 1917
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73. Štěpánka PŘIBYLOVÁ, MUDr., M IV, pag. 1549
nar. 26. 12. 1888 v Zásmukách
otec Josef- četnický strážmistr, matka Terezie
rig. 10. 6. 1913, 26. 3. 1917, 12. 12. 1917
promoce 22. 12. 1917
74. Albína DRATVOVÁ, PhDr., M IV, pag. 1550
nar. 2. 1. 1892 na Královských Vinohradech
otec Václav- vrchní soudní oficiál, matka Hana
dis. č. 895, Descartesova ethika
rig. 7. 1. 1918, 12. 1. 1918
promoce 19. 1. 1918
75. Milada PAULOVÁ, PhDr, M IV, pag. 1551
nar. 2. 11 . 1891 v Loukově
otec František- ředitel cukrovaru v.v.
dis. č . 879, Styky českých husitů s Cařihradskou církví na základ ě
církevních poměrů byzantských (francouzská verze otištěna ve
sborníku Byzantinoslavica r. 1954)
rig. 12. 10. 1917,14. 1. 1918
promoce 9. 1. 1918
76. Marie KLVAŇOVÁ, MUDr., M IV, pag. 1552
nar. 2. 9. 1893 v Těšnovicích na Moravě
otec Josef- gymnaziální profesor, matka Marie
rig . 23. 3. 1914,17. 7. 1917, 22. 1. 1918
promoce 31. 1. 1918
77. Růžena KUNCOVÁ, PhDr., M IV, pag. 1553
nar. 28. 8. 1892 v Praze
otec Josef - revident finančního ředitelství, matka Růžena
dis. č . 887, Studie o vývoji střídnic nasálních vokálů ve spisovné
řeči české, hlavně pak v českých nářečích se zvláštním zřetelem na
přehlásku

rig. 28. 11. 1917, 1. 2. 1918
promoce 4. 2. 1918
78. Marie SEHNALOVÁ, PhDr, M IV, pag. 1557
nar. 12. 8. 1893 ve Velkých Bečvárech
otec Václav - ředitel cukrovaru, matka Marie
dis. č . 892, Slovosled starofrancouzského románu "Hunbaut"
rig. 19. 1. 1918, 18. 2.1918
promoce 22. 2. 1918
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79. Marie PROCHÁZKOVÁ, PhDr., M IV, pag. 1558
nar. 4. S. 1890 v Bráníku
nevl. matka Anna- majitelka realit
dis. č. 855, Problém depopulace venkova a jeho řešení v románech
René Bazina
rig. obě 2. 3. 1918
promoce 7. 3. 1918
80. Amalie KREIDLOVÁ, MUDr., M IV, pag. 1559
nar. 9. 3. 1892 v Praze
otec Alois- továrník, matka Amalie
rig. 16. 3. 1915,6. ll. 1917,5.3.1918
promoce ll. 3. 1918
81. Marie FASSATIOVÁ, MUDr., M IV, pag. 1560
nar. 12. ll. 1893 ve Vokovicích
otec Ludvík- učitel, matka Lidmila
rig. 25.2. 1915,16. ll . 1917, 19.3. 1918
promoce 23. 3. 1918
82. Božena KUKLOVÁ, MUDr., M lV, pag. 1561
nar. 14. 12. 1893 v Žamberku
otec JUDr. Matěj, matka Božena
rig. 10. 3. 1915,7. 12.1917, 19.3.1918
promoce 23. 3. 1918
83. Růžena JANEČKOVÁ, MUDr., M IV, pag. 1561
nar. 18. 8. 1892 v Hořovicích
otec Jan- okr. strážmistr, matka Anna
rig. 17.3. 1915,7. 12.1917, 19.3.1918
promoce 23. 3. 1918
84. Ludmila BRÁZDILOVÁ, PhDr., M IV, pag. 1562
nar. 1. 9. 1893 v Táboře
otec Jan- inspektor tabákové režie, matka Krista
dis. č. 906, Hallův efekt
rig. 9. 3. 1918,26. 3. 1918
promoce 4. 4. 1918
85. Ludmila Victoria PIHERTOVÁ, PhDr., M IV, pag. 1563
nar. 18. 3. 1890 v Dejvicích
otec Matyáš- vrchní inženýr, matka Jindřiška
dis. č. 880, Freimauertum, Empfindsamkeit und Aufklarung, als
kultur- und charakterbildende Momente des Bildungsniveaus des
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Grafen Kaspar Sternberg in siner Jugend
rig. 24. 10. 1917, 6. 4. 1918
promoce 15. 4. 1918
86. Zdeňka NETUŠILOVÁ, MUDr., M IV, pag. 1565
nar. 17. ll. 1890 v Kolšově (Morava)
otec Karel- učitel, matka Anna
rig. 8.3. 1915,31. 1.1918, 10. 4.1918
promoce 27. 4. 1918
87. Božena POLÍVKOVÁ, PhDr., M IV, 1566
nar. 21. 9. 1887 ve Vršovicích
dis. č . 905, Zákonodárná činnost českých sněmů XVI. století v oboru vnitřní zemské správy
rig. 12. 3. 1918, 30. 4. 1918
promoce 6. 5. 1918
88. Marie KUTHANOVÁ, PhDr., M IV, pag. 1567
nar. 15. 1. 1893 v Plzni
otec Čeněk- stavbyvedoucí, matka Anna
dis. č . 896, Měření fasového faktoru odporových cívek
rig. ll. 1. 1918,4. 5.1918
promoce 11. 5. 1918
89. Antonie SOBOTKOVÁ, MUDr., M IV, pag. 1569
nar. 1. 8. 1892 v Uhlířských Janovicích
otec Antonín- mlynář, matka Marie
rig. 15. 3. 1915, 12.2. 1918, 15.5. 1918
promoce 18. 5. 1918
90. Vilma JANISCHOVÁ, šl. z Janischhorstu, MUDr., M IV, pag. 1569
nar. 31. 12. 1892 v Horažďovicích
otec Vilém- plukovník, matka Jana
rig.6. 7. 1915, 12. 4. 1918,23. 5. 1918
promoce 25. 5. 1918
91. Marie DIVIŠOVÁ, MUDr., M IV, pag. 1576
nar. 12. 9. 1891 v Jičíně
otec Jan- nadporučík, matka Marie
rig. 19.3. 1915,22.2.1918, 18. 6. 1918
promoce 27. 6. 1918
92. Marie SVOBODOVÁ, MUDr., M IV, pag. 1577
nar. 1. 12. 1892 v Dolních Velenicích
otec František- inženýr, matka Marie
rig. 18. 3. 1915,6. 3. 1918, 18. 6. 1918
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promoce 27. 6. 1918
93. Marie ČERMÁKOVÁ, MUDr., M IV, pag. 1578
nar. 29. 3. 1892 na Žižkově
otec Antonín- obchodník, matka Juliana
rig. 18.2. 1915, 12. 2. 1918,4. 7.1918
promoce 6. 7. 1918
94. Vlasta SCHWARZOVÁ, PhDr., M IV, pag. 1579
nar. 2. 8. 1892 v Praze
matka Marie, vdova po zemském úředníku
dis. č. 914, Utrum Suetonius in imperatoris Augusti vita conscribenda indice rerum ab Augusto gestarum usus sit necne
rig. 10.6. 1917,4. 7.1918
promoce 11. 7. 1918
95. Kateřina VODŇANSKÁ, PhDr., M IV, pag. 1581
nar. 3. 6. 1891 v Praze
otec MUDr. Mořic- zdravotní rada města Prahy
dis. č. 913, De Hercule Oetaeo fa bula quae Senecae adscribitur
rig. 1.6. 1918,12. 7. 1918
promoce 17. 7. 1918
96. Emilie HOLÁ, MUDr., M IV, pag. 1581
nar. 4. 7. 1891 v Klatovech
otec JUDr. Josef, matka Emilie
rig.28.2. 1913, 14. 5. 1918,16. 7. 1918
promoce 20. 7. 1918
97. Marie HOLÁ, MUDr., M IV, pag. 1581
nar. 20. 12. 1892 v Praze
otec JUDr. Josef, matka Emilie
rig. 16. 7. 1915,7. 5. 1918,16. 7. 1918
promoce 20. 7. 1918
98. Anna PIŤHOVÁ, MUDr., M IV, pag. 1582
nar. 1893 v Dolanech u Klatov
otec Vojtěch- učitel, matka Marie
rig. 19. 3. 1915,8.5. 1918,11 . ~ 1918
promoce 20. 7. 1918
99. Zdeňka LUKEŠOVÁ, MUDr., M IV, pag. 1587
nar. 7. 4. 1892 v Čáslavi
otec Josef- gymnaziální profesor, matka Josefa
rig. 18. 3. 1915,27.2.1918, 19. 7. 1918
promoce 27. 7. 1918
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100. Božena NOVOTNÁ, PhDr., M IV, pag. 1588
nar. 19. 10. 1884 v Lipníku
otec Josef- obchodník, matka Anna
dis. č. 890, Určování absolutního urychlení gravitace zemské kyvadlem
rig . 18. 12. 1911,26. ~ 1912
promoce 29. 7. 1918
101. Eleonora OPOLSKÁ, PhDr., M IV, pag. 1588
nar. 23. 10. 1891 v 1řeboni
dis. č. 931, Autobiografická stránka spisů Zeyerových
rig.2. 7. 1918,26. 7.1918
promoce ~9 . 7. 1918_
102. Zofia KRAUTLEROWNA, MUDr., M IV, pag. 1591
nar. 16. 4. 1893 v Krakově
otec Theodor- privátní úředník, matka Bronislava
rig.27.3. 1914,14. ll . 1917,9. 10.1918
promoce 12. 10. 1918
103. Marie PŘIBYL OVÁ, MUDr., M IV, pag. 1592
nar. 4. 9. 1890 v Zásmukách
otec Josef - četnický strážnistr, matka Terezie
rig. 19. 3. 1915,26.4.1918, 15. 10.1918
promoce 19. 10. 1918
104. Eleonora FRANKENBERGEROVÁ, MUDr., M IV, pag. 1598
nar. 8. 9. 1892 v Poděbradech
otec August - okresní hejtman, matka Eleonora
rig. 19. 3. 1915,28.2. 1918,20. 11 . 1918
promoce 2. 12. 1918
105. Krista KŮTOVÁ, MUDr., M IV, pag. 1605
nar. 24. 12. 1892 v Oseku
otec Josef- inspektor státních drah, matka Ka teřina
rig.27.3. 1916,8. 11 . 1918,18. 12. 1918
promoce 23. 12. 1918
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STANISLAV BALÍK- RADEK KELLER
ANDĚLA KOZÁKOVÁ-JÍROVÁ,
PRVNÍ ČEŠKA JUDR. NA PRAŽSKÉ UNIVERZITĚ

Nastolení tématu "Ženy měst pražských od středověku po 20. století" snad v každém zájemci o dějiny českého právnictví vyvolá nejdříve otázky, kdo byla první česká právnička, respektive doktorka práv,
a jaké byly její životní osudy. Přiznáváme, že při hledání odpovědi
jsme si i na sobě samých ověřili, že stále platí úvaha, že "právníci
i studenti práv předem neznají ani podle jména zvěčnělé významné
pěstitele právních věd či praktické právníky a že i současné encyklopedie vycházejí při výběru hesel o právnických osobnostech spíše
z nahodilé volby." 1 Údaj, že první doktorkou práv na pražské univerzitě byla Anděla Kozáková, přináší sice nepostradatelný Almanach
československých právníků z r. 1930, vydaný Michalem Navrátilem,
obsahující i stručný životopis Anděly Kozákové do roku vydání, nicméně sledování dalších osudů zmíněné dámy se ukázalo a ukazuje
složitějším, než se nám na první pohled zdálo. 2
Anděla Jírová, rozená Kozáková, se narodila r. 1897. Ačkoliv je to
v podstatě pouze o tři generace před námi, nebo spíše - uvážíme-li
dobové souvislosti- právě proto, přináší heuristika pro přípravu její
biografie daleko větší úskalí, než tomu bylo například v případě
pozapomenutého přispěvatele časopisu Právník, ve druhé polovině
19. století žijícího právního historika a slavisty Viléma Skřivana
(1834-1875). 3 Anděla Kozáková-Jírová přitom byla po dlouhou dobu,
a to nejen v právnickém světě, nesporně velmi známou osobností.
S. BaWc, Antonín rytíř Randa (8. 7. 1834- 6. 10. 1914), in: Historický obzor 1992,
11 ' s. 352.
2 Srv. M. Navrátil, Almanach československých právníků, Praha 1930, s. 222, 536.
3 Srv. blíže S. BaU/c- B. Zilynskyj, Vilém Skřivan- zapomenutý přispěva te l Právníka
(Ke 125. výročí časopisu Právník), in: Právník 1986, s. 846-854.
1

č.
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Zpracování životopisu prvé české doktorky práv je komplikováno
tím, že závěr jejího života spadá do období po únoru 1948. Bylo by zajisté nošením sov do Athén popisovat informační vakuum a důvody jeho
vzniku po tomto datu. 4 A tak i my jsme byli tímto daným faktem postaveni před nutnost provést z hlediska metody práce "vynucenou periodizaci", přičemž prvé období začíná datem narození Anděly Kozákové,
tj. dnem 14. května 1897, a končí dnem 15. března 1948, kdy byla JUDr.
Anděla Kozáková-Jírová, notář v Praze II, palác Koruna, naposledy uvedena v tiráži jako členka redakční rady časopisu České právo.5 Druhá
etapa zahrnuje úsek života od 16. března 1948 do případné smrti
Dr. Kozákové-Jírové. Dříve než zrekapitulujeme svá zjištění pro prvou
etapu, přiblížíme naše snahy o osvětlení úseku po 15. březnu 1948.
Skutečnost, že Anděla Kozáková-Jírová musela opustit redakční
radu časopisu České právo po vydání čísla s redakčním úvodníkem
nazvaným Lidově demokratické notářství, nás zákonitě přivedla
k úvaze, že pro vznikající totalitní režim nebyla pohodlná. 6 Tomu by
nasvědčovala i její předchozí činnost, o níž se zmíníme dále. Pro naši
hypotézu svědčí nepřímo i to, že ve Vaněčkově Českém právnictví za
kapitalismu7 z r. 1953 není uvedena a že její poúnorové osudy nemohly být známy ani Františku Kutnarovi, který Andělu Kozákovou-Jírovou uvedl pod dívčím jménem ve druhém díle Přehledných dějin čes
kého a slovenského dějepisectví.M Tento "zapomínací" trend je završen
v Československém biografickém slovníku z r. 1992, kde je např. zařa
zena prvá žena, jež promovala na lékařské fakultě v r. 1902, Anna Honzáková (1875-1940), hesla KozákováAnděla čiJírováAnděla zde však
chybějíY V současném momentě se naskýtají různá řešení. Opustila
Anděla Kozáková-Jírová vlast, byla soudně perzekuována, zemřela
záhy či pouze odešla nebo byla zatlačena do ústraní?
Domníváme se, že klíčem k objasnění druhé etapy života Dr. Andě
ly Kozákové by bylo především zjištění data a místa jejího úmrtí, neboť pravděpodobnost, že by Anděla Kozáková-Jírová dosud žila, je
relativně malá. Nenacházejíce zatím žádných pramenů písemných,
Analogicky např. Československý biografický slovník, Praha 1992, s. S.
Srv. České právo. Časopis spolku notářů československých 1948, č. 2, tiráž.
6 Srv. tamtéž, s. 9-10.
7 V. Vaněček, České právnictví za kapitalismu, Praha 1953, passim.
H F. Kutnar, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, II., Praha 1977,
s. 389.
9
Československý biografický slovník, s. 225.
4

5
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snažíme se pracovat nejen jako historikové, ale trochu jako detektivové. Nuže, dopisem ze 7. června 1993 čj. IS-470/50-30 sdělil odbor systémů telekomunikací a informatiky ministerstva vnitra ČR: "K Vašemu písemnému dožádání ze dne 26. května 1993 sděluji, že Anděla
Kozáková, nar. 14. 5. 1897 nebyla dle uvedených údajů zjištěna v žádné
z námi dostupných evidencí. Podotýkám, že zdejší evidence byla založena až v r. 1953 a údaje před tímto rokem zde nejsou zaznamenány .. . " 10 V době dotazu jsme však nevěděli o změně příjmení z Kozáková na Jírová, a proto dotaz budeme opakovat.
Neúspěšně zatím vyzněla i výzva publikovaná v deníku Telegraf, aby
se phbuzní či známí JUDr. Anděly Kozákové přihlásili spoluautorúm
biografie na adresu advokátní kanceláře Stanislava Balíka. V neposlední řadě jsme si vzpomněli, že i Ignát Herrmann sbíral informace
pro zmínku o Dr. Františku Uhrovi (1825-1871) u pamětníkú 11 , a dovolili
jsme si analogicky poprosit o spolupráci advokátku Dr. Ludmilu Tureč
kovou, vdovu po zvěčnělém univerzitním profesoru Josefu Turečkovi
(1900-1979). Náš nedávno odeslaný dopis však, bohužel, dal z hlediska
data konání konference velmi krátký časový úsek pro odpověď. 12
Naše snahy zústaly tedy v daném směru zatím neúspěšné. I nadále
však chceme pokračovat, mj. vyhledáváním pamětníků, pátráním
v Červených Pečkách, kde žil otec Anděly Kozákové a byla její domovská obec v průběhu studií, na jejích pražských adresách, v evidenci
politických vězňú a všude tam, kam nás stopa zavede. S ohledem na
věc samu uvítáme jakékoliv podněty a informace. 13 Tento příspěvek
není tedy v žádném případě konečný. Uzávěrku jsme si stanovili na
6. říjen 1993, k osobnosti Anděly Kozákové-Jírové se hodláme v budoucnosti vrátit samostatným článkem. Nyní ale věnujme pozornost
životu a dílu Dr. Anděly Kozákové-Jírové v letech 1897-1948.

Dopis byl adresován JUDr. PhDr. Stanislavu Balíkovi, advokátu, Pařížská 28, Praha I. Nyní je u něho v držení.
11 Srv. dopis Ignáta Herrmanna prof. dr. Emilu Ottovi z 10. ledna 1923 a koncept odpovědi prof. dr. Emila Otta Ignátu Herrmannovi z 11. ledna 1923, oba v edici: S. Balík,
Osobní korespondence prof. dr. Emila Otta- pramen k dějinám českého právnictví za
kapitalismu. Práce z dějin Československé akademie věd 2, Praha 1987, s. 245-246.
12 Dopis odeslaný Dr. Ludmile Turečkové 27. září 1993 nenalezl kvůli chybné informaci o adrese svoji adresátku.
13 O nutnosti této formy spolupráce srv. též S. Batac, Lze sestavit seznam advokátů ,
činných v Čechách od roku 1869? (současně jako prosba o součinnost), Bulletin advokacie 1992, č. 8, s. 39-41.
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Anděla Kozáková se narodila v Humpolci dne 14. května 1897. Její
otec Josef Kozák byl četnickým důstojníkem. To vysvětluje i časté stě
hování rodiny: A. Kozáková maturovala r. 1918 na c.k. reálném gymnáziu v Rokycanech, její domovskou obcí v době studií byly Opatovice resp. Červené Pečky v okrese Kolín. 14 Díky ideálnímu termínu
maturitní zkoušky se pak A. Kozáková mohla ocitnout mezi prvními
osmdesáti posluchačkami práv na pražské univerzitě. 15
Na české právnické fakultě v letech jejích studií vedle sebe p-úsobily dvě generace učitelů . Poslouchala tedy přednášky romanisttl Leopolda Heyrovského (1852-1924), Otakara Sommera (1885-1940) a Josefa Vančury (1870- 1930), právněhistorické výklady Karla Kadlece
(1865-1928), Jana Kaprase (1880-1947) a Miloslava Stiebra (1865-1934),
kanonické a manželské právo v podání Kamila Hennera (1861-1928)
a Antonína Hobzy (1876-1954), právní filozofii jí přednášeli Břetislav
Foustka (1862-1947) a Jaroslav Kallab (1879-1942). A. Kozákovou uči
li dále civilisté Jan Krčmář (1877-1950) a Emil Svoboda (1878-1948),
procesualista Václav Hora (1873-1959), kriminalisté Josef Prušák
(1873-1921) a August Miřička (1863-1946), národohospodáří a znalci
finančního práva Josef Drachovský (1876-1961), Vilibald Mildschuh
(1878-1939), Cyril Horáček (1862-1943) a Vilém Funk (*1875), obchodní
právo si zapsala u Karla Herrmanna-Otavského (1866-1939) a Arnošta
Weniga-Malovsakého (1883- 1964), právo správní a ústavní pak
u Františka Vavřínka (*1877), Karla Laštovky (*1876), Jiřího Hoetzla
(1874- 1961) a Emila Háchy (1872-1945). 16 Jména těchto učitelů
i výsledky státních a rigorózních zkoušek, u nichž prospívala vždy
s nejlepším možným prospěchem, jsou dostatečným dokladem toho,
že první Češka JUDr. nepatřila ke špatným či průměrným studentúm. 17

Archiv UK. Právníci řádní (katalog). K-P. Zimní běh 1918-1919. č. 771. Právníci
A-L. Letní běh 1921, č. 893.
15 Srv. statistické údaje zpracované L. Pajerovou, in: Čeho jsme docílily ... Deset let práce Sdružení vysokoškolsky vzdě l aných žen v RČS. Za redakce Anděly Kozákové, Praha 1932, příloha.
16 Archiv UK. Katalogy posluchačů práv z let 1918-1922. Zde řazena Anděla Kozáková v abecedním pořadí.
17 Historickoprávní státní zkoušku konala Anděla Kozáková dne 21. dubna 1920 v komisi, jíž předsedal Leopold Heyrovský. Srv. Archiv UK. Historickoprávní protokol.
Započato 16. 4. 1920- ll. 3. 1922, VI, č. protokolu 99, judiciální zkoušku absolvovala
dne 16. června 1922. Komisi předsedal Karel Hermmann-Otavský. Srv. Archiv UK. Protokol komis. státních zkoušek judiciálních, státovědecká státní zkouška proběhla dne
ll. prosince 1922, komisi předsedal Josef Gruber (1865-1925). Srv. Archiv UK. Protokol
14

řádní.
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Promoce se konala 19. prosince 1922, doktorský diplom podepisovali
rektor Cyril Horáček, děkan Karel Herrmann-Otavský a promotor Vilém Funk. 18
I když se zdálo, že pro absolventku právnické fakulty typu A. Kozákové by nemělo být složité nalézt uplatnění v oboru, doba právnič
kám zprvu nepřála. ,,Ještě koncem roku 1925 ne,podařilo se žádné
z absolvovaných právniček dosáhnouti definitivního konceptního místa ve státní nebo jiné veřejné službě." 1 9 Tyto dobové okolnosti byly
zřejmě jednou z hlavních příčin, proč se Anděla Kozáková již od počátku v r. 1922 velmi aktivně zapojila do činnosti Sdružení vysokoškolsky vzdělaných žen v Republice československé. Za zrovnoprávnění žen v právnických profesích bojovala i na stránkách ženských
a právnických časopisů. 20 Aktivita A. Kozákové v tomto Sdružení byla
v počáteční době, kdy jí bylo nejvíce třeba, všestranná. Kozáková se
tak např. podílela na stanovách z r. 1925 a 1928, referovala na schůzích
v Praze i v brněnské a bratislavské pobočce, účastnila se mj. s referátem "La crise de travail panni les intellectuels" na kongresu International Federation of University Women v Ženevě ve dnech 7.-14. srpna
1929 i zasedání rady této federace v Praze v červenci 1930.21 Od r. 1922
bývala pravidelně volena za místopředsedkyni Sdružení.
Lze tedy říci, že první platformou, na níž Anděla Kozáková nalezla
uplatnění, bylo hnutí vysokoškolsky vzdělaných žen. Z pramenů je
patrné, že ti, kteří pokládali Andělu Kozákovou za právní historičku,
připravující se v Kaprasově semináři na tuto dráhu, se zřejmě mýlili.
Její práce "Právní postavení ženy v českém právu zemském", vydaná
o státovědecké státní zkoušce. Počato dne 13. 5. 1922, ukončeno 1. 12. 1923, č. protokolu 1625. I. rigorózum bylo konáno 10. června 1920, komisi předsedal Leo pold Heyrovský, II. rigorózum 23. června 1922, komisi předsedal Karel Herrmann-Ota vský, III. rigorózum 16. prosince 1922, komisi předsedal Josef Gruber. Srv. Archiv UK. Rigorosa
(právnická). č. 5571.
1H Společně s Anděl ou Kozákovou promovali téhož dne JUDři Jaromír Loewy (*1899),
Jaroslav Marek (*1899), Tomáš Soukup (*1896), Josef Něsíček (*1898) a Ladislav Šálek
(*1898). Srv. Archiv UK. Matrika doktorů / JUDr./. V. R. 1922-1924. O žádném z těchto
právníků se Almanach čs. právníki't M. Navrátila nezmiňuje.
19 Srv. M . Holá- M . Hokešová-Svozilová, Činnost Sdružení uvnitř státu, in: Če ho jsme
docílily ... , s. 46.
20 Srv. např. A. Kozáková, Ženy a právnické povolání, Všehrd 1923, s. 199-202. Zde
zmiňuje Kozáková i pom ěry v zahrani čí.
21 Kr. 1929 srv. Čeho jsme docílily ... , s. 22, 23, 25, 41 , 42, 77 aj. K pra žské akci pak
A. Kozáková, Zasedání rady Mezinárodní federace vysokoškolsky vzdělaných žen v čer
venci 1930 v Praze, in: Čeho jsme docílily .. ., s. 80-95.
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r. 1926, byla totiž napsána v podstatě na objednávku, účelově a za
finanční podpory ženských spolků. 22 Je škoda, že Anděla Kozáková se
dále právním dějinám nevěnovala, i když již dobový recenzent František Čáda (1895-1975) konstatoval, že "Kozáková založila svou práci
na pramenech více než na literatuře a také radši cituje doslovné znění
pramene, než by vyslovila své vlastní mínění. " 23
Polovina 20. let našeho století znamenala průlom v oficiálním pří
stupu k českým právničkám . Nemohla to být žádná jiná než Anděla
Kozáková, kvůli níž Spolek československých notářů, odbor Praha,
přijal dne 28. února 1925 rezoluci, dle níž "není žádné zákonné pře
kážky proti tomu, aby ženy za kandidátky notářství byly přijímány. " 24
Notářství bylo pak povoláním Anděly Kozákové-Jírové minimálně do
února 1948. Byla postupně notářskou kandidátkou, první ženou se
zkouškou notářskou a oprávněním k substituci notářství a konečně
notářkou.

Druhou sférou zájmu Anděly Kozákové se potom stala oblast platného práva, často tematicky ve spojení s notářskou a$endou. Její pří
spěvky je možno nalézt mj. v již zmíněném časopise Ceské právo, vydávaném Spolkem československých notářů . 25 Spolu s civilistou
Bedřichem Andresem (*1898) přispívala do Annuario di diritto comparato e di studi legislativi.26 Od r. 1940 se stala přispěvatelkou Ottova
slovníku naučného nové doby a byla ostatně i jinak publikačně velmi
pracovitá. 27 Únor 1948 ji zastihl mj. jako místopředsedkyni výboru
Spolku notářů československých, odbor Praha, a jako jednu z pěti náměstků starosty Právnické jednoty ... 2s
V r. 1948 Andělu Kozákovou-Jírovou v jejích necelých 51 letech
z nám známých příčin opustíme. Za daného stavu bádání přitom můSrv. Čeho jsme d ocílily ..., s. 38, A. Kozáková, Právní postavení, s. 2.
Všehrd 1927, s. 62.
24 Všehrd 1925, s. 199-200.
25 Zde naposled y A. Kozáková, Přípu stnost zcizení veškerého movitého majetku stav.
dru žstva za trvání družs tva a přenese ní pravomoci valné hromady k tomuto zcizení
na statutární orgány, České právo 1946, s. 898-94.
2ó Srv. M. Navrátil, Almanach, s. 222.
27 Srv. např. H. Patscll - P. C. Nesý - A. Kozáková, Společnost s omezeným ruče ním
podle zákona ze dne 6. března 1906 č . 58 ř. z., Praha 1934.
2
~ Srv. České právo 1948, s. 18 a České právo 1947, s. 18. Výče t spolkových aktivit
A. Kozá kové není zdaleka vyčerpávající. Kozáková byla před válkou dále jednatelkou
Ústředí československých právníkť1- Sbor pro postavení právnického domu v Praze.
Srv. Právník 1937, s. 133.
22

2J
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žeme uzavřít konstatováním, že první česká doktorka práv rozhodně
nepatřila k těm, které získávají akademické tituly pouze jako ozdobu
do společnosti. Svého výsadního postavení "první dámy" dokázala
využít nejen ve sféře ryze odborné, ale i při prosazování zájmů dalších sobě podobných žen. To, že se k ní v závěru Praha i alma mater
s největší pravděpodobností nezachovaly právě mateřsky, je již ostatně kapitola jiná. 29 Předpokládáme, že Anděla Kozáková-Jírová emigrovala záhy po únorových událostech r. 1948, zprvu do Paříže, později do USA. 30

29

V této podobě byl tedy přednesen konferenční referát. Po diskusi jsme získali cenné
informace od dr. M. Veselky z Archivu hl. m. Prahy, jemuž touto cestou děkujeme .
Díky jemu jsme kontaktovali i pamětníka Dr. Antonína Hálu, sami jsme našli kontakt
na pamětnici Dr. Hanu Švejdovou. Známý pražský advokát Dr. Jaroslav Havelka nám
· byl důkazem o tom, že právnická generace, jež vstoupila do praxe před r. 1948 Andělu
Kozákovou-Jírovou dle profese i jména znala.
311 O dům v Praze 5, Zborovská 58, jehož byla před odchodem z vlasti kromě jiných
nemovitostí vlastníkem, nikdo v rámci restituce nepožádal, současní nájemníci na náš
dopis, aby případně sdělili své vzpomínky na dr. Kozákovou-Jírovou, nereagovali.
Bez odpovědi zatím zůstal náš dopis adresovaný do Office Fran<;ais de Protection des
Réfugiés et Apatrides ve francouzském Fontenay sous Bois. Vzhledem k tomu, že shora naznačené údaje nejsou zatím ověřené, považujeme i v době odevzdání tohoto rukopisu za nemožné biografii JUDr. Anděly Kozákové-Jírové relativně vyčerpávajícím
způsobem dokončit. Téma však v každém případě hodláme časem dovést do zdárného konce.
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SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ ŽEN
RITUÁL A KONVENCE VE SPOLEČENSKÝCH KONTAKTECH
STŘEDNÍCH VRSTEV MĚSTA

"Kdyby(. .. ) ženy z dob kávových společ
ností ( .. .)povstaly z hrobu a podívaly se,
jak se nynější ženská společnost baví, snad
by zděšeně uprchly do svých kobek. (. . .)
Každý žije tak, jaký směr dává jeho doba
celému žití společenskému . "
Věnceslava Lužická-Srbová, 19161
Obraz dějin české ženy druhé poloviny 19. a prvých desetiletí 20.
století je vesměs kreslen na pozadí jejího emancipačního úsilí a zápasu
o místo v kulturním, společenském a politickém životě. Úvahy zaznívají na téma její účasti na českém národním hnutí, její cesty za vzdělá
ním a jejího intelektuálního vzestupu. Zohledňováno je její poslání
matky, manželky a hospodyně.
Do takto pojímané historie ženy české Prahy chci vstoupit pohledem na společenské kontakty, které udržovala ve vlastním ženském
okruhu. Předmětem mého zájmu se stala ta žena z pražské společnos
ti, kterou společenský status manžela či otce po desetiletí uzavíral do
rodiny, nepřipouštěl její cílenou výdělečnou činnost a v zásadě až do
konce 19. století ji v širší míře otevíral pouze dobrovolnou, i když společensky cennou činnost v oblasti sociální, školské a částečně také kulturní. Sleduji ženu z rodin, kterým ekonomické a společenské zázemí
vtiskovalo vážnost elitní výlučnosti a zároveň normativně vymezovalo podobu vzájemných setkání.
V Lužická-Srbová, Z mých pamětí, in: Spisy V. Lužické-Srbové II, sv. 50, Mladá Boleslav 1928, s. 298.
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Jak se tato společenskými konvencemi svázaná žena středních vrstev scházela a bavila ve svém ženském kruhu? Co jí při skupinových
setkáních dovolovaly dobové společenské normy? Jak reagovala na
společenský vývoj a úspěchy ve společenském uplatnění žen, které
prosadily protagonistky zápasu o ženskou emancipaci v české společ
nosti v průběhu let 1860 až 1914?
Ze zorného úhlu těchto otázek jsou příznačné rozdílné podoby širších společenských setkání žen ve dvou, z hlediska ženského emancipačního hnutí mezních, údobích: v šedesátých letech 19. a na přelomu
prvého a druhého desetiletí 20. století. Při charakteristice zvyklostí
dvou odlišně modelovaných generací žen se opírám o výpovědi pamětí, memoárové literatury a korespondence. 2 Využila jsem též agitačních statí ženského tisku. 3
Vědomě do centra pozornosti stavím formální konvencionalizovanou podobu skupinových setkání a společenské komunikace žen. Zvykově přijaté a ritualizované formy, v určité dějinné epoše platné a běž
ně dodržované, odrážely soudobé postavení ženy ve společnosti
a v rodině. Ženu zařazovaly do určité společenské vrstvy a uzavíraly
do užšího "vlastního" společenského kruhu. Forma setkání sjednocovala společensky. Byla viditelným projevem společenského rozvrstveSrv. např. K. Světlá, Z literárního soukromí, in: Sebrané spisy K. Světlé 30, Praha 1904;
táž, Z naší přítomnosti, in: Sebrané spisy K. Světlé 30, Praha 1904; táž, Ohlasy života,
in: Sebrané spisy K. Světlé 26, Praha 1903; táž, Vzpomínky, in: Sebrané spisy K. Světlé
20, Praha 1931; táž, Pan policejní komisař, in: Sebrané spisy K. Světlé 20, Praha 1931;
ž. Podlipská, Anna Náprstková, dobrotitelka chudých a zakladatelka Náprstkova prů
myslového musea v Praze, Praha 1892; táž, Peregrinus. Životopisný román, Praha 19022;
J. Barák, Vzpomínky, Praha 1905;M. Gebauerová, Rodinné vzpomínky na Jana Gebauera,
I-IV, Kladno 1926, E. Grégr, Denník, I-II, Praha 1908- 1914; S. Heller, Z minulé doby
našeho života Národního, ku lturního a politického, I-V, Praha 1916-1923; I. Hermann,
O živých a mrtvých, Praha 1904; J. Holeček, Pero. Román - paměti, I-IV, Praha
1922-1925; E. Krásnohorská, Co přinesla léta, I-II, Praha 1928; J. Lada, Kronika mého
života, Praha 1947, A. Lauermannová-Mikschová, Lidé minulých dob, Praha 1941; J. Malý,
Vzpomínky starého vlastence, Praha 1971;J. Mourková, Růžena Svobodová, Praha 1975;
R. Pokorná-Purkyňová, Život tří generací. Vzpomínky na velké Purkyně, Praha 1944;
L. Quis, Kniha vzpomínek, I-II, Praha 1902;M. Radvai'íová-Šárecká, Ozářené krby. Vlastenecké rodiny české, Praha 1945; F Staněk, František Staněk. Memoiry a dokumenty
z let 1867-1927; V V Štech , V zamlženém zrcadle. Vzpomínky I, Praha 1967; R. Tyršová,
Jindřich Fugner. Paměti vzpomínky na mého otce, I-II, Praha 1924-1926; V Vondráček,
Lékař vzpomíná (1855-1920), Praha 1973.
3 Lada 1862-1865; Dalibor 1859-1865; Boleslavan 1860-1867; Lada 1907-1917; Dámské besedy 1907-1911; Šťastný domov 1905-1914; Ženský svět 1907-1914; Česká dívka
1905-1909; Česká žena 1908-1914.
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ní města a v dějinném vývoji i dokladem postupné demokratizace měst
ské společnosti. Tak byla v období let 1860 až 1914 chápána a interpretována. Forma zavazovala -bez ohledu na to, že ji ženy naplňovaly
rozličným obsahem podle svých intelektuálních představ a podle orientace zájmových či profesních skupin, přátelských či rodinných kruhú,
k nimž náležely.
V šedesátých letech 19. století, v čase prvých výraznějších pokusi't
o začlenění žen do kulturního a společenského života české Prahy, rámovala kontakty, udržované ve vlastním ženském okruhu, jednoznač
ně domácnost, její prostředí a každodenní chod. Do svazující existence rodiny vtěsnávala žena svou zábavu, do milieu domova situovala
svá ženská setkání. Zásadní neformálnost, která provázela kontakty
mezi jednotlivkyněmi, kontrastovala s ceremoniální tvárností skupinových schúzek. Ty žena připravovala ve zvykově závazné podobě.
Konvence vymezovaly nejen denní rozvrh doby konání těchto návštěv,
ale i rámec jejich náplně a také míru společenského významu. Vážnost
stavovské příslušnosti, přestože v šedesátých. letech 19. století již doznívající, dosud přikazovala rozdílné jednání ženám z rodin úřednic
kých a měšťanských.
K běžné, současně však prestižně vnímané zvyklosti žen z rodin
úředníkú náležely vzájemné návštěvy v dopoledních hodinách. Odbývaly se jako krátká společensky výlučná setkání uzavřeného úřed
nického kruhu. Dobová městská společnost je vnímala jako návštěvy
obřadné, konané s cílem vyměnit si aktuální společenské a rodinné
novinky. K těmto dopoledním skupinovým setkáním volila žena
z nejlepších oděvú, které měla k dispozici. Právě oblečení se stalo symbolem významu setkání i výsady, která charakterizovala společenský
život úřednické ženy.
Rozmanitější ráz a také rozdílnější společenskou váhu měla setkání
ženských skupin situovaná do odpoledních a podvečerních hodin, do
doby vyhrazené k této komunikaci v měšťanských rodinách. Tehdy
měšťanské i úřednické ženy odbývaly své oblíbené dýchánky a scházely se při "černých hodinkách".
Prúběh odpoledních setkání, v Praze nazývaných "kávovými dýchánky" či "čajovými večírky" měl v šedesátých letech 19. století jednoduchou a v zásadě jednotnou osnovu. 4 Zábavu rámovaly ruční práce.
V Praze byl pro zvané odpolední návstěvy užíván název "vizita", v prostředí české
ho venkovského města (Hořice v Podkrkonoší) také "přástky" . Zvané ná vš těvy mohla
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V dobovém pojetí žena středních vrstev ve svém vlastním ženském
kruhu nesměla zahálet. I když se bavila, její ruce mechanicky pracovaly, nezůstávaly nečinné. Při pletení, nejčastější ruční práci vzájemných návštěv, ženy především "klábosily", tedy hovořily o sobě dostupných zájmech - především o domácnosti, dětech, nemocech,
sousedském okruhu, služebných, hostitelce a úrovni jejího pohoštění. 5
V intelektuálním prostředí, jaké v Praze skýtal např. dům Riegrových,
Braunerových, Pervolfových, Karoliny Světlé, Anny a Josefy Náprstkové, ale také Marie Macháčkové a dalších, se ovšem do hovoru promítaly i záliby literární, hudební, obecně společensko-kulturní a národní.6
S velkou oblibou se při setkáních ženských skupin šedesátých let
provozovaly různé společenské hry; patřily k nedílné náplni setkání.
Nejčastěji jsou s úsměvnou nostalgií vzpomínány šarády, čtení orákula, lotto, karetní hra whist? V přítomnosti dívek zazníval i zpěv, hra na
klavír a také mravoučné memoáry, fabuláty či rady z úst starších. Generace matek i dcer je chápala jako výchovu k umění rodinného soužití a k znalosti vedení domácnosti.
Přes základní jednotnou osnovu zábavy odpoledních setkání rozlišovala žena středních vrstev návštěvy- "dýchánky" zvané, ohlašované, nezvané a příležitostné~. Znamenaly pro ni různou míru společen
ské závaznosti, kterou nejen vnímala, ale i dodržovala: vnějšími znaky
(oblečení, pohoštění) i zpúsobem svého chování.
Prestižní odpolední dýchánky zvané připravovala pro své přítel
kyně hostitelka. Ona rozhodla o konání dýchánku, ona určovala počet
účastnic i jejich skladbu, rozhodovala o druhu a bohatosti pohoštění.
Své přítelkyně a známé zvala prostřednictvím služebné či jiné osoby
blízké rodině až dopoledne v den konání návštěvy. Zvyklost kázala
pozvání přijmout a projevit za něj ihned okázalý slovní dík. Konvence,
hostitelka uspořádat bez zjevného dll vodu. Často však tak činila u příležitosti svátku,
narozenin či jiné rodinné příležitosti. V tomto případě hovořila o "trachtaci".
5 V. Lužická-Srbová, Z mých pamětí, s. 299-302.
6 M. Macháčková byla sestra F. L. Riegera a bydlela se svými dvěma dcerami v zadním traktu domu F. Palackého v nynější Palackého ulici v Praze. Obdobné zájmy pěs
tovaly ženy i v salonu rodiny Nebeských, Podlipských, Prokopových, Melišových atp.
7 Šaráda byla druhem slabikové hádanky. Čtení orákula byla společenská hra, při níž
se na položenou otázku hledala odpověď podle čísla, které padlo v kostkách. Lotto
byla hra, při níž se obsazovala políčka na herním listu. Čísla se tahala.
H Srv. např. Něco o návštěvách, Lada 1916, s. 33, 80, 92, 104, 116, 140.
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hodnocená jako výraz úcty k hostitelce, pak zavazovala obléci vkusné, nikoli jednoduché šaty "k návštěvám" . Zároveň ženám ukládala
vystupovat uhlazeně, respektovat společenské postavení přítomných
a současně reprezentovat důstojnost své společenské pozice. Na zvaných dýcháncích se scházely početnější skupiny žen různých generací
v pozdním odpoledni při malém či větším pohoštění, z hlediska hostitelky závazném a společností citlivě sledovaném. Zvané dýchánky byly
vždy akcí i prestiží hostitelky, jejich váhu stvrzoval případný příchod
mužů, situovaný na závěr setkáníY
Jako společensky méně významné hodnotily ženy návštěvy ohlašované, tedy návštěvy uskutečněné z iniciativy hostí. Náleželo k běž
né zvyklosti, že se dvě, tři i více žen vzájemně domluvilo na společné
návštěvě přítelkyně či známé. Svůj úmysl jí oznámily, a to podle dobové konvence opět prostřednictvím služebné, až v den setkání. Úzus
přikazoval ohlášené hosty přijmout, avšak hostitelka neměla jiné povinnosti než podat kávu a vytvořit milou pohodu. Ohlašované návštěvy, situované mezi třetí a čtvrtou hodinu, byly kratší, avšak intimnější. Ženy je chápaly jako dt1věrné "dýchánky" přítelkyi't . Při nich
méně dbaly na charakter oblečení a ve vzájemném styku nadřazovaly
sympatie nad společenský status. Závaznými zůstaly případné generační rozdíly.
Za nejveselejší jsou v memoárech označovány setkání žen při návštěvách nezvaných, odbývaných vesměs opět mezi třetí a čtvrtou
hodinou. V čase, když manžel hostitelky bezpečně nebyl doma, při
cházely domluvené ženy na návštěvu bez předchozího upozornění.
Hostitelka pak okruh přítomných často zmnožovala o narychlo sezvané
sousedky. Neměla povinnost hoštění, avšak přesto běžně podávala
kávu. Atmosféra důvěrnosti a uvolnění přecházela až v žerty a -jak
říká V. Lužická-Srbová- "vzájemné škádlení". Nezvané skupinové
návštěvy byly ovšem vyhrazeny pouze užšímu okruhu známých žen
a přítelkyň; odtud jejich intimní ráz a nekonvenčnost.
Novou formu odpoledních ženských schůzek představovaly všedesátých letech hudební kroužky. V nich se hudbymilovné ženy v urči
tém dni pravidelně scházely k domácímu muzicírování. Scházely se
s jediným výchozím účelem. Daleko častější podobou tematických
setkání se však ukázaly, alespoi't z hlediska memoárové literatury,
9

ře.

V případě příchodu mužů se někdy zábava rozproudila, hosté Ztlstali i v době veče
V tomto případě se zpravidla tančilo .
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kroužky pracovní, při kterých se ženy vzájemně učily
dosud neznámým módním ručním pracem. A právě tato zájmová setkání v rodinném prostředí předznamenala vývoj. 10
Zatímco odpolední schůzky dávaly ženám středních vrstev různo
rodou a společenským významem odstupňovanou možnost vzájemné komunikace a současně je zavazovaly k odlišným pravidlť1m chování, schůzky na rozhraní podvečera a večera měly jednoznačně
vyhraněný tvar. "Černé hodinky", typické zejména pro podzimní
a zimní období, přiváděly ženy k domácímu pobesedování. 11 Ženy se
scházely opakovaně v pohostinné domácnosti se samozřejmostí přá
tel majících otevřený přístup. Přicházely "podomácku", tedy v domácím oděvu, bez nároku na jakékoli pohoštění. Jediným cílem byl
vzájemný kontakt a poklidná konverzace o denních problémech.
V intelektuálních domácnostech, např. v salonech Marie Riegrové-Palacké, Marie Prokopové, Henriety Rittersbergové, Žofie Podlipské
a dalších, se při této příležitosti probíraly otázky kulturní, otázky ženského vzdělání a problémy národní společnosti. Jejich "černé hodinky" vstoupily do emancipačního zápasu žen. Společenská setkání, při
nichž se ženy šedesátých let 19. století bavily ve svém vlastním ženském kruhu, byly obrazem jejich izolace a podceňujícího vztahu mužů
k nim. Znamenala východisko, reakci na neuznání ženy jako rovnocenné intelektuální partnerky.
O padesát let později, na rozhraní prvého a druhého desetiletí 20.
století, měly ženy středních vrstev pražské společnosti za sebou řadu
úspěchů na cestě svého společenského docenění. Získaly uznání v práci
kulturní, uplatnily se ve sféře sociální, prosadily se svou zájmově diferencovanou spolkovou činností. Některé nastoupily ve vybraných
oborech práci po boku mužů. Úsilím protagonistek ženského hnutí
dosáhly možnost středoškolsky se vzdělávat. Jednotlivkyně se úspěš
ně zařadily mezi vysokoškolsky vzdělané občany, jiné zvolily dráhu
politické kariéry. Žena středních vrstev se vymanila z výlučného omezujícího sevření rodiny.
Své skupinové schůzky přenesla tato žena mimo své domácí prostředí. Své salony si ponechala především k rodinným setkáním
HJ O salonech srv. např. práci H. Volet-Jeannert, La femme bourgeoise
1860-1895. De Ia philantropie a l'émancipation. Geneve 1988, s. 90-97.
11 Srv. např. rodinná korespondence A. Švarcové, v majetku J. Svobodové.
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a k regulované osobní komunikaci. Významnou pro vytvoření ženských skupin se stala především zájmová orientace. Široce rozvíjená
spolková aktivita s tematicky rozmanitou činností, neodlučitelná od
života žen této doby, směrovala skupinová ženská setkání na půdu
spolků. Ty vytvořily základní platformu nejen pro pracovní spolková
setkání, nýbrž i pro přátelskou komunikaci. Na spolkové bázi pořáda
ly ženy své ženské dýchánky, pracovní schůzky (zaměřené k výuce
různých aktivit), tematicky směrované diskuse.
Avšak také vzájemně neinstitucionální setkání a společenské kontakty přítelkyň a známých různých stupňů blízkosti přenesly ženy do
veřejných prostorů města: do kaváren, hostinců, cukráren, zahradních
restaurací. Zrodila se instituce dámských jour fixe- pravidelných kavárenských schůzek. I tato setkání dostala v Praze svou prostorovou
a časovou dimenzi. V letních měsících jejich místem byly např. kavárny na Žofíně, ve Vrchlického a Riegrových sadech, v zimních měsících
kavárna Slavie, Pařížská kavárna v Žitné ulici a další. Zde všude se
ženy setkávaly při kávě, čokoládě, hostily se cukrovím - ovšem zásadně každá sama sebe. Do života pražských žen ze středních vrstev
vstoupily kavárenské kroužky, neformální, avšak milované a pociťo
vané jako prostor pro vlastní seberealizaci a pobavení.
Obřadní instituci společných návštěv žen v rodině nahradila setkání na veřejnosti. Hoštění přátelského ženského kruhu na půdě vlastní
domácnosti bylo vnímáno jako svazující, namáhavé a neúčelné.
V souladu se vstupem žen ze středních vrstev pražské společnosti
do profesionálního života a zřejmě také v souvislosti s určitou únavou, kterou přineslo zevšeobecnění a globalizace ženské spolkové aktivity, rozlišil se postoj žen ze zámožných vrstev města k vzájemným
setkáním. Ty, které nezvolily cestu profesní specializace a daly před
nost postavení manželky a kultivované hospodyně, přijaly tradici obřadních dopoledních návštěv, v šedesátých letech charakteristickou
pro rodiny úřednické. Začaly obnovovat i odpolední setkání v prostředí svých domácností. Změnily ovšem jejich formu. Proklamativně
přijaly evropský model odpoledních čajů a přijímacích dnú. Pouze
v nich otevíraly přítelkyním a známým volný vstup do svých salonů.
Odmítly však povinnost hostit a také zajistit jinou zábavu než společenský rozhovor. Podání odpolední svačiny či čaje zůstávalo zcela na
vůli hostitelky: nepatřilo již k rituálu návštěvy.
Přijímací dny vnímaly střední vrstvy pražské společnosti jako exkluzívní společenskou záležitost. Hodnotily je jako vnesení řádu do
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vzájemných setkání v rychle rostoucím velkoměstě a zároveň jako prostředek regulace nežádoucích styků. Přestože je mnohé ženy uvedly
do svého společenského života a učinily z nich závaznou zvyklost,
pro jiné znamenala instituce přijímacích dnú omezování. Bylo nesporně příznačné, že Pražanky, výchovou modelované k rovnostářským
postojům, nikoli výjimečně ignorovaly tuto společenskou novinku
a záměrně k návštěvám volily jiné než určené dny. Vyloučily se tím
ovšem i z komunikace v ženské skupině.
Zatímco přijímací dny vyvolaly rozporné postoje žen ze středních
vrstev města, čaje o páté Pražanky přijaly. Spojily s nimi i starší tradici
zájmových setkání v rodinném prostředí, tradici od šedesátých let 19.
století v pražské společnosti stále pěstovanou. Kroužky přítelkyň, které
se scházely pravidelně v určité dny, aby společně pěstovaly své zájmy,
se staly neodlučitelné od atmosféry života žen středních vrstev. Hudba, jazyky, karetní hry, módní ruční práce daly tématickou náplú ča
jům o páté. Ty pak v pohledu žen provázely pouze dvě závazné zvyklosti: povinnost dochvilného příchodu a povinnost konverzace v čase
pití čaje.
Schůzky a skupinová setkání žen přelomu prvého a druhého desetiletí 20. století určovaly skupinové zájmy. Kulturní orientace, míra
společenské aktivity žen a neméně i společenské postavení jejich rodiny ovlivňovaly nejen tématickou náplň schůzek, nýbrž i jejich formální podobu. Roznhnil se i význam schůzek v pohledu samotných žen.
Pro některé se staly výrazem i prostorem jejich emancipačních zápasů, pro jiné otázkou osobního společenského vyžití a zábavy, pro další
věcí společenské prestiže.
Společenská setkání ženských s ku pin v šedesátých letech 19. stoleti
a na rozhraní prvého a druhého desetiletí století 20. provázela rozdílná společenská pravidla. Ta určovala především jejich formální podobu. Závazné konvence vycházely z dobové reality a místa, které žena
zaujala v pražské a v národní společnosti.
Emancipační hnutí, které pražskou ženu středních vrstev vedlo
k profesnímu, kulturnímu a společenskému osamostatňování, podmiňovalo tematickou náplň setkání ženských skupin. Avšak nejen ji.
Ovlivnilo také jejich formální podobu a normy vzájemné komunikace
a platformu, na níž se konaly. V okamžiku vstupu početnějších skupin
žen ze středních vrstev města na cestu cílevědomého budování vlastní intelektuální, umělecké a podnikatelské kariéry, se pak ženská skupinová setkání diferencovala i s ohledem na profesní orientaci. Setká250
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ní situovaná do dopoledních a časných odpoledních hodin se stávala
stále více přednostní záležitostí společenské seberealizace žen - hospodyň .
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BLANKA SouKUPOVÁ

ŽENSKÁ OTÁZKA A ČESKÉ DĚLNICTVO
(PRAHA 1867-1881)1

Vpravdě

velký rozporuplný neukončený a otevřený dějinný pří
žen bývá nejčastěji vykreslován v osudech a činech ženských osobností měšťanského původu, nebo líčen prostřednictvím
analýzy zájmu o ženu svázanou s buržoazní vrstvou "zvnějška" . Pře
sto ovšem organickou a snad i neméně zajímavou součást "ženských"
dějin představuje vztah společnosti, diferencované především sociálně, k dělnickým ženám a jejich aktivní vstup do veřejného dění.
V přítomném textu je poměr společnost versus žena zkoumán v období
završení průmyslové revoluce a vrcholného rozmachu kapitalismu
volné konkurence a hospodářské krize (pochopitelně s jistým časo
vým přesahem). 2
Shodně jako ženský měšťanský, tak i ženský dělnický prostor byl
závislý na ideologii. Ta určovala společenskou pozici žen i vztah vůči
ženské otázce a ženským emancipačním snahám, jak se projevovaly
na společenském "protipólu". Měšťanské ženy si začaly uvolňovat
místo pro své, v dobovém pohledu skutečné sebeuplatnění v atmosféře a z ovzduší a argumentací společenské a národní aktivizace 60. let
19. století. 3 Na přelomu 60. a 70. let minulého století, v dějinné chvíli

běh českých

1 Přítomný příspěvek tematicky navázal na autorčin text Oas nationale Modell fur
die Emanzipation der tschechischen Frauen in der ersten Halfte der sechziger Jahre
des 19. Jahrhunderts (Zur Identitiit der tschechischen Stadt in č>sterreich) . Budapest,
sborník referátů z konference GroBe Stadte der Habsburgermonarchie, pořádané r. 1993
Středoevropskou univerzitou.
2 Periodizace je přebrána z přednášky z. Šol/e, České země v období rozmachu kapitalismu a nástupu imperialismu (1868-1914), Praha 1956.
3 B. Soukupová, Oas nationale Modell; dále srv. M . Moravcová- ]. Svobodová, Móda
a kroj, K identitě českého města 60.let 19. století, in: Český lid (dále ČL) 80, 1993, č. 1,
s. 7-23.
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a jednotného působení tendence překrývání dělnických
s národními, aktivizovali představitelé národní inteligence ženskou otázku také v dělnickém prostředí. 4
Zjednodušené rozdělení pražské společnosti na dva národnostní
bloky a následné úsilí obou takto vymezených částí o zvýšení pozic
spolu s rozvinutým sociálním cítěním znamenalo hlavní zdroj činnos
ti Josefa Baráka a členek Amerického klubu dam (spisovatelky Žofie
Podlipské, učitelek J. Popelerové a Holé i dalších) ve spolcích dělnic
tva. Národní motivace determinovala rovněž publikační aktivitu reprezentantů pročesky orientované inteligence na stránkách periodik,
časopisů a kalendáře pro dělnictvo. Filozofie takovéto osvětové práce
a tvorby vyrůstala - hodnoceno z hlediska ženské otázky - ze snah
dodat české dělnické ženě potřebné sebevědomí uvědomělé a vědou
cí Češky; z úsilí "správně" ji směřovat a vést.
Vzhledem k stupni společenského ekonomického a sociálního rozvoje však české "feministky" a vť1dčí zástupci národní buržoazní inteligence z řad mužů mohli oslovit pouze ženy kvalifikovaných, a tedy
relativně slušně placených skupin průmyslového dělnictva. Jedině tato
svým způsobem elita dělnických žen, disponujících určitým volným
časem, měla také od konce 60.let 19. století přístup, i když zpravidla
zprostředkovaný a navíc značně vymezený, do společenského života
prostřednictvím korporací. 5
Svou touhu po společenském vyžití a vzdělání naplňovaly manželky a dcery dělnické "špičky" převážně přítomností na pro ně připrazájmů

"Zatímco do r. 1870 byl( .. .) rozhodující vliv staročechů, od té doby získávají stále
více mladočeši svým liberálním postojem k dělnickým problémům. (. . .)národní pojetí
dělnické otázky, které mnohdy připomínalo, že se vrátila doba Chlebodárova, odvedlo na krátký čas dělnické hnutí z cesty, která vedla k sociální demokracii. .. ", hodnotil
tuto etapu hnutí dělnictva marxistický historik A. Klíma, Počátky českého dělnického
hnutí, Praha 1949, s. 61 a 74.
5 Většina dělnických žen byla myšlence sebevzdělávání vzdálena, neboť pomáhala
hájit holou existenci svých rodin. Jejich životní úděl, "tradiční" povahové a volní vlastnosti (nesmírnou všestrannou pracovitost, trpnou odevzdanost) soustředil např. Josef
Rezler v citové a hluboce obdivné vzpomínce na svou matku. S časovým odstupem,
vnucujícím konfrontaci s ideovou linií moderního emancipačního hnutí, ji zařadil mezi
"staré typy manželek": "Otec ( ... ) nedával matce- leda rány, které snášela s onou
tupou zvláštní trpělivostí( ...) Sama musila se starat o všechno- a jak to činila? Pracovala na poli, v továrně, byla pradlenou, ba, bylo-li nejhůře, nemohla-li dostat práci,
sbírala brambory, aby nás uživila, ona, žena, zatím co muž povaloval se po krčmách ... "
]. Rezler a dcera, Ze života průkopníků sociální demokracie, in: Průkopníci socialismu
u nás, Praha 1954, s. 284, 282 a 289.
4
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vených a uzpůsobených vzdělávacích, společensko-kulturních a umě
leckých akcích. Přednášek se zúčastnily jako pozorné posluchačky, slavností výročního a zábavního charakteru, výletů i ochotnických před
stavení většinou jako partnerky mužů- tanečnice, divačky. Ještě užší
byla sféra jejich aktivních projevů. V souladu se zažitým, ve společ
nosti převládajícím modelem, nepříčícím se v zásadě ženině psychické vybavenosti, jim byla nabídnuta činorodá úloha pouze v oblasti
filantropie a v oblasti umělecké. V prvém případě, pod zjevným vlivem měšťanských žen, přejaly úkol organizátorek dobročinné slavnosti
vánočního stromku, výběrčích pro národní a další filantropické účely. 6
V druhém se ztotožnili s rolí ochotnických deklamátorek, hereček
a zpěvaček? Nepřekvapuje, že i prvý prúkazný krok na cestě k vlastní
organizaci učinily dělnické ženy ve společensko-umělecké sféře; na
sklonku r. 1869 se s velkým úspěchem a pochopením ze strany mužt'i
(!)začal prosazovat dívčí pěvecký sbor pražského Oulu, tedy spolku,
v jehož členské základně dominovali "krejčí" (k 29. 10. 1868 předsta
vovali 20,85 % příslušníklt korporace) .8 Poprvé vystoupil dívčí pěvec
ký sbor pražského Oulu 17. ll. 1869 při spolkové besedě na Zofíně.
Jak u ženských, tak u mužských posluchačú vyvolal vlnu radostných
emocíY
Mimo ženský obzor ležely naopak otázky organizace a řízení jednot dělnictva. Proniknout hlouběji do světa běžných představ spolkových funkcionářů o ženě umožnil např. návrh lakýrníka Antoše Pellanta, v tomto období myšlenkového druha Josefa Boleslava Pecky,

Organizátorkami slavnosti vánočního stromku se r. 1869 v pra žském Oulu staly
Anna Poncová, Marie Vítková a Josefa Kulišová . Národní listy (dále NL), 1869, č. 21 3
ze 4. 8. - Festivita byla poplatná m ěšťa nskému vzoru jak významem, tak vlastní programovou náplní. Srv. český dělník (dále ČD) 2, 1869, č. 7 z 31. 12., s. 98 - Slavnost
vánočního stromku převzaly rovn ěž sociálně demokratické spolky žen v 90. letech 19.
století. - Srv. např. J. Svobodová, K činnosti karlínské Stolové společnosti příznivkyú
Odborného spolku kovod ělníki:t, in: ČL 63, 1976, s. 140-142. Nadílka byla však na návrh Stolové společnosti příznivkyň symbolicky přesunuta na přelom dubna a května.
Tamtéž, s. 140. R. 1903 se Jednota žen a dívek v Žižkově usnesla slavnost ne pořádat.
Právo lidu, 1903, č. 112 z 24. 4.
7 Srv. B. Svobodová, Společenský živo t d ělnictva v Praze v letech 1867-1871, kandidátská disertační práce, kapitola K počátkt:nn ochotnického hnutí spolku dělnictva v Praze a jejích předměstích, Praha 1991 , s. 86-112, 178-190.
x Srv. O. Skalm'ková- J. Šťastná, Dva prameny k poznání skladby pražského dělnictva
koncem šedesátých let 19. století, in: Etnografie dělnictva 11, Praha 1978, s. 158.
~ Srv. ČD 2, 1869, č. 6 ze 17. 12., s. 81.
6
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"aby při valných hromadách nebyly ženské přítomny", přednesený
r. 1870 v Dělnické besedě na Smíchově. 1 0 Ještě větší výpovědní schopnost má ale jednohlasné(!) přijetí tohoto podnětu. 11
Vraťme se však k ideální představě národní inteligence o dělnické
ženě. Jaké byly konkrétní způsoby její realizace? Směrodatnost vazeb
hnutí dělnictva na národní, respektive stimulativní účinek národního
pohybu, vedl J. Baráka k zpřístupňování českých dělnických dějin. 12
I dělnická žena měla do "nové" doby vstoupit s hrdým vědomím svého historického i současného významu. Jako "krásné vzory ženskosti",
"výtečné" české ženy a dívky jí byly, především prostřednictvím před
nášek pro ženy, předestřeny ženy tzv. slovanského dávnověku, Drahomíra, manželka Vratislava I. a matka Václava, husitské ženy, "udatné" bojovnice a "tiché útlocitné" ošetřovatelky trpících.13 Ze současnosti
se stala vzorem Božena Němcová. 14
Z respektování ženiny funkce vychovatelky dětí- budoucích tvůr
ců národní společnosti- čerpala ž. Podlipská, "na slovo vzatá vychovatelka", interpretující svá stanoviska k výchově v dělnických korporacích (22. 7. 1869 zahájila cyklus přednášek s tematikou výchovy dětí
v Oulu). 15 Podlipská vystupovala i v periodikách dělnictva (v Dělnic
kých listech). 16
Za nejdůležitější myšlenkový produkt vnášený do dělnického prostředí z názorového fondu průkopnic ženské emancipace v Rakousku
je však nutné pokládat jejich postoj k ženské práci. Realita vysokého
počtu žen, nucených hledat existenční zdroje, ale i naplnění ženství
mimo rodinný kruh přivedla moderní měšťanské ženy, poučené americkým i západoevropským příkladem (Karolinu Světlou, J. Popelerovou, Věnceslavu Lužickou, Z. Podlipskou a další) k obhajobě tzv. žen10 Dělník 3,
11 Tamtéž.

12 Např.

1870, č. 13 z 1. 4., s. 84

7. 4. 1870 přednášel pro ženy a dívky pražského Oulu "o povahách výtečných
žen a dívek". Dělník 3, 1870, č. 14 z 15. 4., s. 97 a NL 1870, č. 103 ze 14. 4.- Dne
5. 2. 1870, tedy ve výroční den nedožitých 50. narozenin české spisovatelky B. Němco
vé, předestřel ženám a dívkám Oulu vzor současné ženy. NL 1870, č. 33 z 3. 2. a č. 53
z23. 2.
13 Dělník 3, 1870, č. 14 z 15. 4., s. 97 a NL 1870, č. 103 ze 14. 4.
14 J. Barák zřejmě ženy a dívky Oulu podnítil k uctění Němcové památky položením
věnce na její hrob 5. 2. 1870. Dělník 3, 1870, č. 8 ze 14. 1., s. 34.
15 NL 1869, č. 200 z 22. 7.
16 Srv. DL 1, 1872, č. 4 ze 16. 2., s. 30-31, č. 8 z 19. 4., s. 73 ač. 9 z 3. 5., s. 80-81, Sestrám
v práci!, List druhý, List třetí.
českých
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ských profesí (švadlen, vyšívaček, učitelek apod.). 17 "Denně narůstá
počet těch, jenž žijou almužnou a spoléhají se na mocnou ochranitelku
svou, dobročinnost", konstatovala V. Lužická r. 1872 v Dělnických listech a pokračovala : "Čím menší počet žebráků, tím mocnější a slavnější národ." 18
Uvedený dovětek, obsahující v sobě jádro zdůvodnění zájmu o ženu,
zároveň určoval pozici pn'ikopnic emancipace k "fenoménu osvíceného 19. století", k "tovární dělnici ". 19 Spojitost ženských zrovnoprávňujících snah s národem měla, jak jsme již objasnili, svou zpětnou vazbu; bezvýhradně zavazující mínění o rodině jako "základu národa",
"základním kameni" národa, o matce jako vychovatelce "budoucích
pokolení".20 Proto se mnohahodinová práce žen v továrnách, mimo
domov, jevila jako nepřirozený odklon ženy od jejího přírodou determinovaného poslání matky, vychovatelky, hospodyně." .. .Ženy upoutané k mrtvým strojům pracují po celý den od pěti hodin ráno až do
osmé nebo deváté hodiny večer v hnusném zápachu, v nezdravém
vzduchu a omamujícím hluku továrny,(. .. ) ženy ty určila příroda, aby
byly strážkyněmi domácího i rodinného ·krbu, aby v čerstvém, zdravém vzduchu pracovaly a byly zdravými matkami zdravých dětí, kteréž ošetřovat, vychovávat jest údělem mateřství. .. ", napsala r. 1872
V. Lužická pro Dělnické listy. 21
Již r. 1867 K. Světlá formulovala svůj pohled na ženskou emancipaci na stránkách
Mimo jiné poukázala na tu skutečnost, že ženy ze sociálně slabých vrstev se již
"emancipovaly", tzn. že jsou ekonomicky samostatné a rovnoprávné ve starosti o rodinu s mu žem. Kvě ty 2, 1867, č. 6 z 8. 8., s. 47-50, O vychování ženy. Za typicky ženské
profese K. Světl á ozna čovala krejčovs tví, vlásenkářství, pekařstv í, cukrá řství, škatulkářs tví, rukavi čkářství, prýmkařs tví, hra čkářství. Květy 2, 1867, č . 7 z 15. 8., O vychování ženy ll. , s. 58. Dále viz Kvě ty 2, 1867, č . 8 z 22. 8., s. 67-70, O vychování ženy III.
lH DL 1, 1872, č. S z 1. 3., s. 40, Ženská výd ělečná činnost I.
19 Obraty jsou převzaty z č l á nku Dělnice v továrnách, Listy české ženy, List první od
V. Lužické, in: DL 1, 1872, č . 1 z 5. 1., s. 3-4, s. 4, čl. podepsán šifrou (V.L.) .
20 "Spořádaná žena jest hla vním sloupem blažené rodiny, blažená pak rodina základem mocného a vzdělané ho národa," uvedla V. Lužická r. 1871 v Oulu při přednášce
O postavení ženy v rodině a národ ě . Dělnické noviny (dále DN) 2, 1871, č. 21 ze 4. 11 .,
s. 236 a NL 1871 , č. 297 z 29. 10. "Kolik továrních dělnic, tolik zajisté ztratil národ
pečlivých hospodyň a něžných starostlivých matek! A kdož z osvícených lidí neví, čím
rodina jest národu?! Povznášejíce rodinu, povznášíme i národ ," rozvinula stejný mo tiv
na stránkách periodika pro d ě lnictvo . DN 2, 1871, č . 22 z 18. 11., Dě lnice tovární,
s. 244 -245. Dne 5. 5. 1872 předná šela V. Lužická O povolání ženy, se zvláštním ohledem k povolání ženy dělnické v Dělnické besedě v Karlíně . DL 1, 1872, č. 9 z 3 . 5., s. 85
a DN 3, 1872, č . 9 ze 4. 5.
21 DL 1, 1872, č. 1 z 5.1., Dělnice v továrnách, c. čl., s. 4.

17
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Řečeno zjednodušeně: ženská domácká práce ano, ženská tovární
zaměstnanost

ne, protože znamená zanedbanou domácnost22, bezprizorní děti 23 , poškozené tělesné zdraví a duševní otupělost24, nebezpečí ohrožení mravnosti. 25 Řešení ženské otázky je ovšem přitom ve
vztahu k tovární práci odkázáno do roviny výzev adresovaných "společnosti", neschopné problém zvládnout. "Navraťmež ženu a matku
krbu rodinnému, osamělé, nezaopatřené dívce zaopatřmež práci, která by nebyla na zkázu ani tělesnému ani duševnímu jejímu vývoji,
nýbrž přiměřena jejím silám, práci, která by jí domov a bezstarostný
život zbudovala, ale z domova nevypuzovala!- Potom ovládne genius
ochraňující blažené rodiny a tím i celý národ - a rozestře nad ním
ochranné své peruti!", apelovala na společnost V. Lužická r. 1872. 26
Ohlasem takovýchto výzev v dělnickém prostředí se staly dvě pozoruhodné aktivity: zavedení výuky kreslení střihu pro ženy (r. 1869
v pražském Oulu, r. 1870 v Dělnické besedě v Karlíně) a pokus o založení podpůrné dívčí jednoty, určené dívkám a ženám živícím se šitím
bílého prádla, vyšíváním, háčkováním apod., datovaný r. 1872.27 Pozornost si přitom zasluhuje zvláště maximálně pozitivní postoj žen ke
spolkovému životu. A to přesto, že z hlediska dějin ženské emancipace představovala idea dívčího Oulu vlastně epizodu. (Celé úsilí zabrzdil nadto úpadek Oulu.)
Svým pohledem na tovární práci zaujaly české spisovatelky rovněž vůdčí představitele krystalizujícího dělnického hnutí. Také tito
reprezentanti rodící se dělnické inteligence budovali svůj názor na ženskou zaměstnanost zprvu v závislosti na dobovém modelu rodiny,
potažmo s ohledem na společenskou prestiž muže, ale i respekt a úctu
k ženství. Rozhodující se ale pro ně ukázal tlak trvalé a stále sílící konkurence levnější ženské pracovní síly. "Zaměstnáním a stálým rozšiSrv. DL 1, 1872, č . 2 z 19. 1., Dělnice v továrnách, Listy české ženy, List druhý, s. 12;
V. Lužická podepsaná šifrou (V.L.). Dále srv. DN 2, 1871, č . 22 z 18. 11., Dělnice tovární
od V. Lužické, s. 244-245.
23 DL 1, 1872, č. 1 z 5. 1., Dělnice v továrnách, c.čl., s. 4; DL 1, 1872, č . 4 ze 16. 2.,
Sestrám v práci!, List druhý od ž. Podlipské, s. 31.
24 Srv. zvláště DL 1, 1872, č. 1 z 5. 1., Dělnice v továrnách, Listy české ženy, List první
od V. Lužické, s. 4.
25 V. Lužická navrhovala rovněž instituci ženských dozorčích v továrnách. Chtě la tak
předejít prostituování mladých d ělnic. DL 1, 1872, č. 5 z 1. 3., s. 40, Ženská výd ělečná
22

č innost

26
27

I.

Tamtéž, s. 13
NL 1869, č . 318 ze 17. 11., NL 1870, č . 85 z 27. 3., DL 1, 1872, č. 16 z.e 16. 8., s. 154.
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řováním zaměstnání žen a dívek v továrnách jest řádnost a existence
mužského dělníka co nejvíce ohrožena," objasňoval r. 1873 v Dělnic
kých listech J. B. Pecka. 28 Až pod tímto zorným úhlem strachu o možnost výdělku byly striktně odsuzovány průvodní rysy ženské práce
v továrnách, přirovná vaných J. B. Peckou, pod zjevným mladočeským
impulsem, ke klášterům: nedostatek času na výchovu dětí, zjednodušení chodu domácnosti a její následný úpadek. 29 I Pecka zmiúovallatentní nebezpečí mravního poklesnutí dětí a mladých nezkušených
dívek v morálně uvolněném prostředí. 30
Ještěr. 1875 reagoval J. B. Pecka v socialistickém časopise Budoucnost na první signály zákonitého nárůstu míry zaměstnanosti žen
v Rakousku, na jejich "průnik" do "mužských" oborů (na poštu, telegrafní úřady atd.) i na prvé pokusy o dosažení politických práv ve
shora vytčených kontextech: "Muž patří vpřed, ne žena!( ... ) Příští pokolení bude dále době naší za to málo povděčným, že sobě dovedla
svatého toho citu tak málo vážiti, že neobětovala vše, by ženě, tomuto
nejdokonalejšímu dílu přírody, postavení její co manželky, co matky
svých dítek, zachovat dovedla." 31
Přes tento nadále přetrvávající úsudek o souhrnu problémů vyvolaných vstupem žen do továren, zhusta právě z pera socialistického
agitátora J. B. Pecky, však polovina 70. let 19. století s sebou přinesla
z aspektu ženských dějin novou iniciativu. V čase prvních kroků děl
nického hnutí na půdě socialismu postavil dělnický tisk socialistického charakteru ženskou otázku do nového světla. Opět, stejně jako dří
ve v národním měšťanském prostředí, jsme svědky zřetelné tendence

2H DL 2, 1873, č. 7 ze 4. 4., Dívky v továrnách II., s. 288. O stanovisku J. B. Pecky
a Ladislava Zápotockého k ženské tovární práci srv. M. Volf, Naše dělnické hnutí
v minulosti, Praha 1947, s. 113 a 114.
29 Srv. např. Budoucnost 4, 1877, č. 21 ze 14. 11., O vlivu žen na společnost lidskou II.
a III.; DL 1, 1878, č . 23 ze 4. 9., Práce žen a dětí; DL 3, 1880, č. 4 z 18. 2., Práce žen II. od
J. B. Pecky, s. 25-26.
311 Srv. např. Budoucnost 5, 1878, č. 5 ze 13. 3., Něco o prostituci a kdy as pomine; DL 2,
1873, č. 4 z 21. 2., Dívky v továrnách I. od J. B. Pecky, s. 260-261; DL 1, 1878, č . 23 ze
4. 9., Práce žen a dětí, s. 1; DL3, 1880, č. 4 z 18. 2., Práce žen a dětí II. od J. B. Pecky, s. 25.
-V retrospektivním pohledu zachytil" předpoklady" vývoje dětí a mladých dívek v továrnách také J. Rezler. Srv. J. Rezler a dcera, c. d., s. 280-282, 291 a 292.
31
Budoucnost 2, 1875, č . 5 ze 4. 3. R. 1880 pak vystoupil na obranu "utlačované mužské pracovní síly" v důsledku ženské konkurence v polemice proti A. Pellantovi, před
nášejícímu v Dělnické jednotě v Praze o nutnosti ženské tovární práce, vyvolané bídou. DL 3, 1880, č. 3 ze 4. 2., Práce žen 1., s. 17 ač. 4 z 18. 2., Práce žen II., s. 25-26.
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nové ideologie k rozšiřování se. Sklonu k mohutnění, usnadňujícího si
cestu požadavkem organizovanosti žen, jejichž lhostejnost, nezájem,
nepochopení, pasivita i přímý odpor ke- přidržíme-li se dobových
výrazů- spolčování, vyvolaný strachem z "oplétání" s policií, objektivně přijímání socialismu brzdiP 2
"Boj" o organizovanou, tedy v tehdejším významu uvědomělou
ženu předznamenal J. B. Pecka na stránkách Dělnických listtl již na
jaře r. 1874.33 Přitom dospěl až k představě ženy-agitátorky v rámci
svého pohlaví: "Pácháme zločin, zločin ten největší, nedopřávajíce
ženám místa v hnutí našem. ( ... ) Žena nadaná učením sociálním mezi
pohlavím svým může působiti znamenitě a žen takých míti musíme,
aby hnutí dělnické, pohlavím ženským podporované, uskutečnilo úlohu svou: osvobození proletáře a znovuzřízení společnosti lidské na
základě svobody povšechné." 34 Také Leopold Kochmann, kritizující
povrchně trávený volný čas dělnických dívek, nemajících touhu po
vzdělání, viděl východisko k nápravě- k vzdělané ženě- v jejím vět
ším sepětí s veřejným životem: "Aby žena nabýti mohla vzdělání dostatečného, musíme jí napřed dáti svobodu jako muži. Návštěva veřejných místností, kde jsou vyloženy veškeré časopisy, návštěva
veřejných přednášek, vzdělávacích spolků aj." 35
Zásadní zlom ve stanoviscích na téma žena- rodina- zaměstnání
společnost však byl, obdobně jako v měšťanské$polečnosti, až výsledkem každodenní trpělivé práce nepokrokovější části žen z vlastního
stavu. Již ve 2. polovině 70. let 19. století však vystoupila v rámci socialistického agitačního proudu učitelka Karla Máchová, aby, v souSrv. DL 3, 1874, č. 5 ze 6. 3., Hnutí dělnické v poměru k otázce ženské od J. B. Pecky,
s. 34. Socialistická Budoucnost otiskla r. 1877 názor o ženách jako " baště, která se opírá
všemu pokroku a volnějším a vznešenějším myšlénkám, zdržují muže, syny a druhy
své od z ápasů duševních pro blaho veškerenstva .. . ". Budoucnost 4, 1877, č. 22
z 28. 11., O vlivu žen na společnost lidskou.
33 DL 3, 1874, č. 5 ze 6. 3., Hnutí dělnické v poměru k otázce ženské, s. 34-35.
3 4 Tamtéž, s. 35
35 "To je slyšet jen: ta nebo ta měla tuniku takhle, šaty opět takhle, klobouk a pero zase
takhle, já bych to chtěla raděj takhle, a tomu podobná konverzace se vede ne snad
chvíli nebo hodinu, ale tak dlouho, pokud jsou aspoň dvě pohromadě, třeba celý veče r.
Ani jedné z nich nenapadne říci: Sestry, co jsem přestala chodit do školy, neopakovala
jsem ani jednou to, co jsem se naučila, zdá se mi, že jsem zapomněla psát, aspof'l bez
chyby, číst i počítat," zoufal si L. Kochmnnn nad jejich úzkým duševním obzorem. Budoucnost 3, 1876, č. 6 z 15. 3., Žena ze stanoviska sociálního, čl. podepsán pseudonymem Vive Ia liberté!
32
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hlasu s měšťanským ženským emancipačním úsilím, odsoudila poměr
buržoazní i dělnické společnosti mužů k zaměstnané ženě jako konkurentce. Zároveň na základě souměřitelné odpovědnosti a výkonu
žen a mužů obhajovala rovnost společenského postavení obou pohlaví: "Jsouť povinnosti a práce, které žena ve společnosti lidské vykonává, rovněž tak důležité a tak těžké, jako práce mužů . " 36 Proklamovaným ideálem K. Máchové, prvé protagonistky zrovnoprávnění
v českém dělnickém prostředí, se pak vzdala vzdělaná, ekonomicky
i politicky samostatně rozhodující a konající žena, svobodná i při výběru budoucího partnera. 37
Závěrem lze shrnout naše zkoumání do následujících bodl'1: 1. vě
domí vztahu k ženám bylo v dělnické společnosti na přelomu 60. a 70.
let 19. století, v důsledku určitého časového souběhu hnutí dělnictva
s národním hnutím, modelováno v duchu národních emancipačních
snah českých měšťanských žen; 2. přehodnocení ženské otázky v děl
nickém prostředí lze hodnotit jako jeden z důsledků propracovávání
se dělnictva k socialistickému uvědomění; 3. tento složitý a rozporuplný proces byl provázen přetrváváním některých měšťanských idejí;
4. aktivní vstup dělnických žen do společenského dění v 1. polovině
70. let 19. století byl odrazem jak působení měšťanských vlivú, tak
vývoje dělnického hnutí. Stal se však i konfrontací reálného postavení
žen s jim vymezenou aktivitou. Obecně múžeme shrnout, že každá
o své místo na "politickém slunci" "zápasící" ideologie vytváří "své"
pojetí ženské otázky. Tento pohled "zhora" pak podněcuje samostatnou činorodost žen.

36
37

Budoucnost 3, 1876, č . 6 z 15. 3., Žena I. (K. Máchová otiskla tuto úvahu anonymně.)
Budoucnost 3, 1876, č. 10 z 18. 6., Žena (Dokončení.) od K. Máchové.
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ZUR VERWEIBLICHUNG DER SCHNEIDERGEWERBE
IN PRAG UM 1900
STRUKTURWANDEL UND GESCHLECHTERROLLEN
IMHANDWERK

Die Rolle der Frau irn Rahrnen des Wirtschafts- und Sozialbereichs
Handwerk und Kleingewerbe ist vergleichsweise noch wenig erforscht
und wird allgernein rneist unterschiitzt, da die iiblichen Quellen nur
bedingt uber die Lebens- und Arbeitswelt von Frauen Auskunft geben.1 Aufgrund weiblicher N achrangigkeit irn patriarchalischen Wertesystern der traditionalen alteuropiiischen Gesellschaft, vor allern aufgrund der schwachen Rechtsposition von Frauen, wird hiiufig auch
auf eine rnarginale Stellung und auf eine geringe produktive Bedeutung der Meistersfrau, der Tochter und anderer irn Handwerkerhaushalt lebender Frauen geschlossen. 2
Fiir die vorindustrielle Zeit kann jedoch davon ausgegangen werden, daB die Handwerkersfrau, die "Meisterin" oder "Hausrnutter",
in der Farnilienwirtschaft, die gerade irn stiidtischen Gewerbe weitgehend dem Modell der "Ókonornie des ganzen Hauses" folgte, eine
unverzichtbare Position einnahrn. Ohne die Arbeitsleistung der Frau
1 Dieser Allfsatz steht im Zllsammenhang mit meinen Forschllngsarbeiten Zll "Handwerk llnd Kleingewerbe in Bohmen 1848-1914", fiir dessen Forderung ich der Delltschen Forschllngsgemeinschaft danke.
2 Einen guten Oberblick uber den nelleren Forschllngsstand geben: Ch. Vn njn, Z wischen
Verdrangllng llnd Expansion, Kontrolle llnd Befreillng. Frallenarbeit im 18. Jahrhundert
im delltschsprachigen Rallm, in: Vierteljahrschrift fiir Sozial- llnd Wirtschaftsgeschichte 79, 1992, S. 456 -482; llnd der Sammelband: Geschlechterhierarchie llnd Arbeitsteilllng. Zllr Geschichte llngleicher Erwerbschancen von Mannem und Frallen, Hrsg.
von K. Hnusen, Gottingen 1993.- Problematisch fiir eine allgmeine Bewertllng ist, dafi
die wenigen nelleren Detailstudien iiber Frallen im Handwerk Zll widersprechenden
Ergebnissen kommen llnd allch allgemein die Entwicklllng von Handwerk llnd Kleingewerbe im 19. Jahrhllndert llnterschiedlich bellrteilt wird.
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konnten gewerbliche Hallshalte in der friihen Nellzeit im Prinzip nicht
bestehen. Dies zeigt sich llnter anderem daran, dafS viele Zllnftordnllngen die Ehe als Vorallssetzllng fur eine Niederlassllng als Meister vorschrieben. Ledige bzw. verwitwete Meister waren selten llnd
dieser familiare Status stellte in der Regel eine kllrzfristige Úbergangsphase Zll einer Heirat dar. Unter dem Hinweis allf die Notwendigkeit
einer Frall im Hallshalt- llnd damit fur den Werkstattbetrieb- Wllrde
allch von der Kirche gerade Handwerkern fast regelmafSig Dispens
fúr eine ernellte Heirat vor Ablallf der úblichen Trallerfrist erteilt.
Fúr die handwerkliche Prodllktion war bis ins 20. Jahrhllndert die
rallmliche Einheit vonArbeitsstatte llnd Hallshalt charakteristisch. Als
Familienmitglieder waren Frallen im Handwerkerhallshalt in die Prodllktion eingebllnden, obwohl die Handwerksordnllngen meist versllchten, ihre gewerbliche Mitwirkllng Zll begrenzen llnd allf weniger
qllalifizierte Arbeiten einzllschranken. Frallen úbernahmen oft
allBerhalb des Hallses Zlllieferungs- llnd Wegedienste. In erster Linie
war die Meistersfrall a ber fur die Organisation des "inneren Hallses",
also fur Essen, Wohnen, Schlafen, fur das Reinigen llnd fúr die Ordnllng des Zllsammenlebens aller Hallshaltsmitglieder, Zllstandig, was
insbesondere die allgemeine Erziehung der Lehrlinge llnd die Kontrollgewalt liber diese einbezog. Allch ein landwirtschaftlicher oder anderer Nebenerwerb, wie er selbst bei stadtischen Handwerkern vor kam,
wurde in der Regel von den Frallen getragen. Mit diesenArbeiten, die
als Beitrag zur "Nahrung" der Familie bzw. des Hallshalts anerkannt
waren, verbanden sich in der Zeit der Zúnfte die personliche Ehre llnd
die gesellschaftliche Stellllng der Handwerkersfrall. 3
Die verbreitete Meinllng, dafS wahrend des 19. Jahrhllnderts durch
Technisierung llnd Indllstrialisienmg llnd durch die immer verbreitetere rallmliche Trennllng vonArbeitsstatte llnd Wohnung allch fúr viele
Frallen eine raurnliche Allfspaltung in Hallswirtschaft llnd Erwerbswirtschaft, ja bei einem grofSen Teil der verheirateten Frallen eine Be-

3

P. Eggers, Lebens- und Arbeitswelt der Hamburger Handwerkersfrauen im 18. Jahrhundert. Einige methodische Bemerkungen zur Frauengeschichtsschreibung, in: Frauenalltag- Frauenforschung. Hrsg. von der Arbeitsgruppe Volkskundlicher Frauenforschung Freiburg, Frankfurt a. M. 1988, S. 274-284, hier S. 280.- M. Mittemuer, "Als
Adam grub und Eva spann ... ". GeschlechtsspezifischeArbeitsteilung in vorindustrieller
Zeit, in: Frauen-Arbeitswelten. Zur historischen Genese gegenwartiger Probleme. Hrsg.
von B. Bolognese-Leuchtemmlller und M. Mitterauer, Wien 1993, S. 17-42.
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schrankung auf alleinige Hauswirtschaft erfolgt sei, ist irrig. 4 Nicht
nur die statistisch schwer zu erfassende Heimarbeit von Frauen war
weiter verbreitet als meist angenommen, vielmehr geht die Charakterisierung der Hauswirtschaft als- nationalokonomisch- nichtproduktive Sphare und als reiner Konsumsektor, dessen familiare Arbeit unbewertet bleiben mi.i.sse, an den tatsachlichen soziookonomischen
Strukturen und an den erfolgten Wandlungsprozessen vorbei. 5
Frauenarbeit, soweit sie raumlich mit dem Wohn- und Lebensbereich verbunden war, kann nicht mit den herkommlichen okonornischen Kategorien nach Konsum- und Produktionsbereich, nach unproduktiver und produktiver Arbeit getrennt werden, selbst wenn man
die familiare Reproduktion und Regeneration ausklammern wollte.
Nicht nur fi.i.r Frauenarbeit im fri.i.hneuzeitlichen Haushalt galt: "Eine
Trennung der Arbeitsleistung in Reproduktion und Produktion war
diesem Denken fremd, ebenso fremd wie die Unterscheidung zwischen
Gutem, die fiir den eigenen Verbrauch oder fi.i.r den Markt hergestellt
wurden. " 6 Der weiblichen Hausarbeit kam in einer subsistenzwirtschaftlichen Haushaltsorganisation eine zentrale Bedeutung zu, ohne
daf5 dabei zwischen produktiver und regenerativer Leistung unterschieden werden kann. Angesichts der sich im 19. Jahrhundert rasch
verandernden Strukturen bedi.i.rfen die finanziellen Leistungen oder
Subsidiaritatseffekte von Frauenarbeit im hauslichen Bereich a ber erst
recht neuer Kriterien. Gerade im Bereich kleinbetrieblicher Lebenswelten erfolgte im Rahmen der Umbruchsprozesse der Industriellen Revolution eine Verschiebung von weiblicher Hausarbeit zu weiblicher
Erwerbsarbeit, modifizierte sich dieArbeitsteilung zwischen Mann und
4

Dazu H. Rosenbaum, Formen der Familie. Untersuchungen zum Zusammenhang
von Familienverhaltnissen, Sozialstruktur und sozialem Wandel in der deutschen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, Frankfurt a. M. 1982, insb. zum "alten Handwerk" S.
121-188. - M . Mitternuer, Zur familienbetrieblichen Struktur im ziinftigen Handwerk,
in: Wirtschafts- und sozialhistorische Beitrage. Festschrift fiir Alfred Hoffmann zum
75. Geburtstag, Hrsg. von H. Knittlcr, Miinchen 1979, S. 190-219.
5 K. Hnusen, Technischer Fortschritt und Frauenarbeit im 19. Jahrhundert- Zur Sozialgeschichte der Nahmaschine, in: Geschichte und Gesellschaft 4, 1978, S. 148-169, hier
S. 148-149 und 169.
6 H. Wunder, "Jede Arbeit ist ihres Lohnes wert". Zur geschlechtsspezifischen Teilung
und Bewertung von Arbeit in der Friihen Neuzeit, in: Geschlechterhierarchie und
Arbeitsteilung, S. 19-39, hier S. 24. - J. El11ner, "Innen macht alles die Frau, drauBen die
grobe Arbeit macht der Mann". Frauenerwerbsarbeit in der industriellen Gesellschaft,
in: Frauen-Arbeitswelten, S. 81-103, hier S. 81.
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Frau, veranderten sich die rechtlichen Bedingungen weiblicher Arbeitstatigkeit und die offentlichen Formen von Frauenarbeit. Einiges Iafst
sich am kleingewerblichen Bereich des Handwerks demonstrieren und
soll im folgenden fur das stadtische Schneidergewerbe am Beispiel
Prags aUfgezeigt werden.
lm Spatmittelalter waren in Mitteleuropa Frauen unter anderem im
Textilgewerbe einschliefSlich der Bekleidungshandwerke zunftig tatig;
Frauen waren zum Teil sogar als Selbstandige zugelassen, unterhielten einen eigenen Gewerbebetrieb, zahlten Steuern und nahmen Lehrtochter a uf. Es bestanden fur einige Gewerbe eigene Frauenzunfte und
die Lehrzeit wie die Rechtsstellung von Frauen waren fiir zahlreiche
Gewerbe geregelt, wie Beispiele aus Koln und Niirnberg belegen. 7
Fur das mittelalterliche Prag lassen sich bislang keine selbstandigen
Handwerkerinnen nachweisen, doch waren im 14. Jahrhundert Frauen
unter anderem bei Prager Tuchmachern tmd Goldschmieden zlinftig
beschaftigt. 8 Diese Situation weiblicher Handwerkstatigkeit hatte nur
fur eine relativ kurze Periode bestand. lm spaten 15. und im 16. Jahrhundert wurden in Mitteleuropa Frauen aus einer selbstandigen Tatigkeit oder zunftig anerkannten Gehilfenarbeit im Handwerk zuriickgedrangt. Z u diesem SchliefSungsprozefS gehórten a uch die Beschrankung
der ziinftigen Ausbildung auf "Lehrjungen" und die Ausgestaltung
des Witwen- tmd Tóchterrechtes durch die Ziinfte.
Dies betraf auch das Schneidergewerbe im engeren Sinne, das seit
dem Mittelalter vor allem Mannerkleider fur stadtische Schichten herstellte. Gab es beispielsweise in Núrnberg "im 15. Jahrhundert noch
selbstandige Schneiderinnen, ist in der Schneiderordnung von 1535
keine Rede mehr davon, dafS Frauen handwerksberechtigt seien"Y
Auch in Prag war fur Jahrhunderte einzig Witwen eine zeitweilige
Weiterfuhrung des Schneiderbetriebs, allerdings ohne Lehrjungen,
7

M. Wensky, Die Frau in Handel und Gewerbe vom Mittelalter bis zur Friihen Neuzeit, in: Die Frau in der deutschen Wirtschaft. Hrsg. von Hans Pohl (Zeitschrift ftir
Unternehmensgeschichte, Beiheft 35), Stuttgart 1985, S. 30--44.- M. Wensky, Die StelJung der Frau in der stadtki:ilnischen Wirtschaft im Spatmittelalter, Ki:iln - Wien 1908. G. Schmidt, Die berufstatige Frau in der Reichsstadt Niirnberg bis zum Ende des 16.
Jahrhunderts. Diss.phil. Masch, Erlangen 1950.
H z. Winter, Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a XV. století, Prag 1906,
S. 225-226.
9 M. Wensky, Die Frau in Handel und Gewerbe, S. 42, die sich dabei auf G. Schmidt,
Die berufstatige Frau in der Reichsstadt Ni.irnberg, S. 18-19, beruft.
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gestattet. 10 Obwohl Frauen bis weit in das 19. Jahrhundert die fachlich
anerkannte Lehre und die selbstandige handwerkliche Tatigkeit a uch
in den Textil- und Bekleidungsgewerben verwehrt blieben, konzentrierte sich fast uberall in Mitteleuropa wahrend der N euzeit der úberwiegende Teil der offiziell erwerbstatigen Frauen a uf diese Branchen.
Wahrend Frauen vom Schneidergewerbe im engeren Sinne weitgehend ausgeschlossen waren, ubernahmen sie seit der Wende vom
18. zum 19. Jahrhundert haufig die gewerbliche Herstellung von
Wasche und von kunsthandwerklichen Textilien oder waren als Heimoder Manufakturarbeiterinnen durch Spinnen und Wepen an der Herstellung textiler Grundmaterialien beteiligt. In Ósterreich wurden im
18. Jahrhundert Frauen vor allem in der Seidenindustrie, der Leinenweberei und der Strumpfstrickerei als Gehilfinnen und Arbeiterinnen
zugelassen. 11 Trotz ihres hohen Anteils in diesen Gewerben erhielten
Frauen in der Regel keine formelleAusbildung. 12 Doch hiefS dies nicht,
dafS diese Frauen nicht "angelernt" werden mufSten. A ber a uch zú.nftige
Handwerker vermittelten ublicherweise ihren Tochtern gewerbliche
Fachkenntnisse, da deren Mitarbeit gerade im Saisongeschaft unverzichtbar gewesen sein durfte. Dies erkannten indirekt auch manche
Zunftordnung an, die Gesellen, die Meisterstochter heirateten, ohne
den Betrieb der Schwiegereltern ZU ubernehmen, bei der Aufnahme
in die Zunft bevorzugten. Gewerbliche Frauenarbeit wurde dabei von
zeitgenossischen Mannem wie Frauen- ungeachtet der tatsachlichen
okonomischen Bedeutung- gnmdsatzlich als helfende, unterstútzende
oder zuarbeitende Tatigkeit zur handwerklichen Mannerarbeit interpretiert und blieb rechtlich ungeregelt. Keineswegs darf aber deshalb
in Handwerk und Kleingewerbe der Umfang dieser "Mithilfe", wie

111 J. Wagenknecht, Krejčí v Praze od založení města až po dnešní doby, 2 Bde., Prag
1932- 1933, hier Bd . II, S. 65.
11 G. Otruba, Zur Geschichte der Frauen- und Kinderarbeit im Gewerbe und in den
Manufakturen Niederiisterreichs, in: Jahrbuch fllr Landeskunde von Niederiisterreich
NF 34 ,1958/60, S. 143-179, hier 151.- Vgl. auch den Reichsabschied von 1771, der
Frauen im Handwerk, insbesondere beim Weben, zuliet5. Nach K. Zacllmnnn, Manner
arbeiten, Frauen helfen. Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und Maschinisienmg in
derTextilindustrie des 19. Jahrhunderts, in: Geschlechterhierarchie und Arbeitsteilung,
S. 71-96, hier S. 82.
12 Eine Ausnahme bildeten in Osterreich Seidenmanufakturen, die seit der zweiten
Halfte des 18. Jahrhunderts Lehrmadchen aufnehmen durften. Vgl. G. Otruba, Zur Geschichte der Frauen- und Kinderarbeit, S. 166-167 und 171.
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diese Frauenarbeit diskriminierend bis heute meist bezeichnet wird,
unterschatzt werden. 13
Das stadtische zti.nftige Schneidergewerbe war in Bohmen und in
Prag seit dem Mittelalter formal ein Handwerk fti.r Manner. Ausnahmen bildeten allein Frauen und Tochter von Handwerksmeistern,
die als Familienangehorige traditionell in den weiteren Zustandigkeitsbereich der Zti.nfte einbezogen waren und deren Mitarbeit in der
Werkstatt meist als zulassig angesehen wurde. Der Chronist des Prager Schneidergewerbes, Josef Wagenknecht, berichtet, in Prag sei dieses Handwerk bis 1883 "nur in der Hand der Manner gewesen". 14
Frauen, die offiziell im Bekleidungsgewerbe tatig waren, erledigten je
nach Sparte in unterschiedlichem MaíSe und Schwierigkeitsgrad
Arbeiten des Schneidergewerbes. Vor allem bei den Herstellern von
WeiíSwasche und bei Modisten waren schon seit dem Vormarz haufig
Frauen beschaftigt.
Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts hatte sich in Prag- wie in anderen GroBstadten - eine fortschreitende Differenzierung der Bekleidungsbranche in Hersteller von Mannerkleidern, Frauenkleidern oder
Kinderkleidern, von WeiíSwasche, Bettwaren oder Wirkwaren, insbesondere Strti.mpfen, und in WeiíS- und Kunststicker, Krawattenmacher,
Haubenmacher, Seidenbandmacher oder Miedermacher und in Verfertiger anderer Luxusdetailwaren ergeben, ohne a uf Hutmacher und
Modisten, Handschuhmacher eigens einzugehen. 15 Aufgrund produktionstechnischer Spezialisierungen lassen sich darti.ber hinaus
Zuschneiden, Kragenmachen, Armelmachen, Manschettenmachen,
Knopflochmachen, Nahen und andere Teilarbeiten unterschieden, die
oft nach dem Verlagssytem organisiert betrieben wurden. Diese Ausdifferenzierung war a ber mit einem elementaren Strukturwandel verbunden.
Verschiedene Quellen zeigen eine stufenweise Verweiblichung der
Schneidergewerbe seit dem Jahr 1860, in dem fti.r Bohmen wie fti.r ganz
Ósterreich die Gewerbefreiheit eingefti.hrt wurde und die Ziinfte in
ihrer traditionellen Form aufgelost wurden. Die neue Gewerbeordnung

13

Ebenda, S. 164.

14

J. Wngenknecht, Krejčí v Praze II, S. 95.

15

Vgl. z.B. die Berufslisten in den stadtischen Gewerbestatistiken Prags oder: Systematisches Verzeichnis der Gewerbe fiir statistische Zwecke der Handels- und Gewerbekammern in den im Reichsrathe vertretenene Konigreichen und Uindern. Wien 1896.

268

R. Luft, Zur Verweibliclmng der Sclmeidergewerbe

von 1859 erklarte die zunftigen Gewerbe fur "frei", die entsprechende
Gewerbeausubung konnte nach "bloBer Anmeldung" aufgenommen
werden (§ 1). Paragraph 4 verlangte als Voraussetzung zur Aufnahme
einer eigenstandigen Gewerbetatigkeit nur die Berechtigung, das eigene Vermogen selbst verwalten z u konnen, und erklarte dezidiert: "Das
Geschlecht begriindet in Bezug a uf die Zulassung zu Gewerben keinen
Unterschied." 16 Finden sich schon seit der Jahrhundertmitte Belege fiir
eine breitere weibliche Berufstatigkeit in den Bekleidungsgewerben,
so verstarkte sich dies nach 1860, da nun weibliche Hilfsarbeiter
uneingeschrankt als Gehilfen (Beschaftigte) zugelassen waren (§ 73).
Die Gewerbe- und Niederlassungsfreiheit blieben Frauen trotz dieser
Regelungen in der Praxis oft versagt.
Bei der Anmeldung eines selbstandigen Gewerbes muBten Frauen
a uch nach 1860 generell groBere Hindernisse iiberwinden als Manner.
An die Stelle der Ziinfte traten der Staat und die Landes- bzw. Kommunalbehorden, welche zusammen mit den Innungen die handwerkliche Berufsausbildung und Berufsbefahigung reglementierten und
Frauen in der Regel von der Eroffnung eines Gewerbebetriebes weiter
ausschlossen. Trotzdem finden sich in den sechziger Jahren des 19.
Jahrhunderts nach der endgiiltigen Aufhebung der Zunftverfass'Lmg
haufiger als friiher Belege fur selbstandige Schneiderinnen in Bohmen.
Das Mitgliederverzeichnis der Prager Altstadter Schneider von 1888
weist einige Schneiderinnen aus, die seit den sechziger Jahren das
klassische Schneidergewerbe selbstandig und zum Teil mehr als zwanzig Jahre eigenstandig ausgeiibt hatten. 17 Dabei diirfte es sich in erster
Linie um Handwerkerswitwen ohne ziinftigen Lehre und ohne Anerkennung als lehrberechtigte "Meisterin" gehandelt haben, die das
Gewerbe ihres Mannes als wirtschaftlich handlungsberechtigte Frau
fortfuhren durften. Mit der Beseitigung der Ziinfte hatte sich fiir diese
Frauen die Gewerbefreiheit tatsachlich verwirklicht, da sie mm nicht
měhr dem Wiederverheiratungszwang unterlagen.
Entscheidende Schranke fur die eigenstandige Berufstatigkeit von
ledigen und verheirateten Frauen war jedoch die "qualifizierte" bzw.
qualifizierende Ausbildung. Die Innungen - nach damaligen Wort16

Reichsgesetzblatt 1859, Nr. 227 vom 20. Dezember.
So z.B. Nr. 93 (von 1865 bis zu ihrem Tod 1889) oder Nr. 247 (von 1863 bis zur
Gewerbeaufgabe 1895) nachArchiv hlavního města Prahy (=AMP), Spol eče nstvo krejčí
staroměstských, Kniha členská (1888-1916).
17
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gebrauch "Genossenschaften" (Společenstva) - , die als Nachfolgeorganisationen der Zunfte etabliert wurden, ubten in den Handwerksberufen faktisch eine fortlaufende Kontrolle uber die Aufnahme der
Lehrlinge, uber die Lehrherren und uber die qualifizierende Ausbildung aus. In der Praxis blieb Frauen und Madchen - dem "Herkommen" entsprechend - immer noch eine Lehre verwehrt und damit- trotz der formalen Gewerbefreiheit- auch die Selbstandigkeit.
In den funfziger Jahren waren von den Prager Schneiderzi.i.nften nur
Verzeichnisse "uber Aufgedungene und Freygesprochene Lehrknaben"
gefuhrt worden, 18 a ber a uch nach 1869 wurden beispielsweise in einer
Modewarenfabrik in Weitra als Lehrlinge auschlieBlich Knaben aufgenommen, wahrend die gleichaltrigen Madchen mit einem einjahrigen
Kontrakt als jugendliche Arbeiterinnen eingestellt wurden. 19
Zweifellos muBten diese aber ebenfalls angelernt werden und entsprechende Fachkenntnisse erwerben.
Die Gewerbeordnung wurde von den Zeitgenossen zudem offenbar so interpretiert, daB Frauen, auch wenn sie ein Gewerbe selbstandig betrieben, nicht zur "geordneten" Ausbildung von Lehrlingen berechtigt seien. Es gab a ber zunehmendArbeiterinnen und gewerbliche
Gehilfinnen, die auf gri.indliche Fachkenntnisse verweisen konnten.
Einen eigenen Gewerbebetrieb zu eroffnen, gelang Frauen a ber meist
nur in den Sparten der Bekleidungsgewerbe, die nicht von den einfluBreichen Innungen der klassischen Handwerke - wie den Schneidern im engeren Sinne - kontrolliert wurden. Dazu gehorten vor allen
Dingen die Wascheerzeugung und die Waschekonfektion. Auf ein
Beispiel fur eine organisierte Fachbildung fur Madchen auBerhalb der
traditionell qualifizierenden handwerklichen Lehre weist eine Anzeige des Pilsener AdreBbuches von 1864 hin, wie sie ahnlich auch in
Prag vorgekommen sein durfte: 20
"Franziska Bohm, Industriallehrerin in Pilsen, Unterricht in allen
weiblichen Handarbeiten sowie a uf der amerikanischen Nahmaschine, Naharbeiten aufBestellung, Madchen in Kost und Wohnung werden aufgenommen."
AMP, Společenstvo krejčí novoměstských v Praze, Verzeichnisz i.iber Aufgedungene und Freygesprochene Lehrknaben vom Jahre 1848 bis 1854.
1
~ A. Kom/osy, "Wo die Webwaaren-Industrie so viele fleiťSige und gei.ibte Hande zu
Gebote stehen" . Landfrauen zw ischen bezahlter und unbezahlter Arbeit, in :
Frauen-Arbeitswelten, S. 105-132, hier S. 121 .
20 Adress-Buch der konigl. Kreisstadt Pilsen. Hrsg. von J. Schiebl. Pilsen 1864, S. 217.
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Es entwickelten sich also gerade im Bekleidungssektor jenseits der
staatlichen Regelungen und Gewerbegenossenschaften Formen fachlicher Qualifikation fur Madchen, ohne daB sich damit die berufliche
Stellung von Frauen entscheidend anderte. Die Ausbildung bei einer
Industriallehrerin eroffnete dessenungeachtet Frauen nur in Ausnahmefallen die Moglichkeit zur selbstandigen Gewerbetatigkeit. Die
eingeschrankte Rechtsfahigkeit verheirateter Frauen und das Festhalten an der traditionellen handwerklichen Lehrzeit konservierten vor
allem die i.iberkommenen Strukturen im Handwerk und verhinderten
die gewerbliche Selbstandigkeit von Frauen. Die Gewerbefreiheit fuhrte
in der Praxis nicht im groBeren Umfang zur Niederlassungs- undAusbildungsfreiheit fur Frauen.
Der Durchbruch erfolgte erst 1883 mit einer Novelle der Gewerbeordnung, mit welcher der EinfluB der Innungen in den " handwerksmaBigen Berufen" erweitert und fi.ir diese der Befahigungsausweis, das hieB der Lehrbrief, wieder bindend eingefi.ihrt wurde.
Gerade diese Verscharfung des Gewerberechts veranderte aber paradoxerweise die Situation fi.ir Frauen in den Bekleidungsgewerben.
Entscheidend war Paragraph 14 der Novelle, der den Landesbehorden im Zusammenwirken mit den Innungen ermoglichte, Handwerkerinnen in den Gewerben, in denen Frauenarbeit i.iblich war, generell eine selbstandige Gewerbetatigkeit aufgrund nachgewiesener
Befahigung oder anderer Bedingungen zu erlauben.21 In der Folge
durchbrachen die Behorden in Bohmen die restriktive Zulassungs- und
Ausbildungspolitik der Innungen in einigen wenigen Berufsgruppen,
insbesondere in der Bekleidungsbranche. Eine wesentliche Hi.irde zur
Anmeldung eines Gewerbes war damit fur Frauen genommen, da nicht
mehr der Einzelfall gepri.ift wurde. Seit 1883 gab es im Prager Schneidergewerbe offiziell Lehrmadchen und unverheiratete wie verheiratete selbstandige Schneiderinnen.22 In die Annalen der Innung der
Kleinseitner Schneider ging beispielsweise als erstes Lehrmadchen Jana
21

Reichsgesetzblatt 1883, Nr. 39 vom 15. Marz, § 14, Abs. 8: "Zum Antritte eines, gemeiniglich von Frauen betriebenen handwerksmaBigen Gewerbes kann von der sich
zum selbstandigen Betriebe eines solchen Gewerbes meldend en Frauensperson d er
Befahigungsnachweis auch in anderer Weise erbracht werden. Wie dieser Nachweis
erbracht wird, bleibt der freien Wi.irdigung der Gewerbsbehorde i.iberlassen. " - Vgl.
auch J. Gruber, Průmyslová politika, in: Česká politika. Bd. 4., Prag 1911, S. 137-432,
hier S. 283.
22 J. Wagenknecht, Krejčí v Praze II, S. 95.
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Endová ein, die 1888 in die Lehrlingsliste eingeschrieben wurde, na chdem schon 1884 einer gewissen Caldová der Befahigungsnachweis zum
selbstandigen Schneiderbetrieb und ihre Aufnahme in die Kleinseitner Schneiderinnung bestatigt worden waren. 23
Seit den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts nahm die Zahl von
Frauen explosionsartig zu, die nach den Mitgliederlisten der
stadtischen Schneiderinnungen als Selbstandige, als Gehilfinnen bzw.
Arbeiterinnen oder als Lehrmadchen berufstatig waren. lm Jahr 1888
verzeichneten die Schneidergewerbe in allen Prager Stadtteilen zusammen erst 20 Anmeldungen von Lehrmadchen zur Berufskrankenkasse gegenuber der von 206 Lehrjungen. 24 In den folgenden 13 Jahren bis 1901 absolvierten dann allein auf der Kleinseite 76 Madchen
eine Schneiderlehre. Das Lehrlingsverzeichnis der Altstadter Schneidergenossenschaft fti.r die Jahre 1891 bis 1896 fti.hrt fast nur noch Madchen auf.25 Nach der Jahrhundertwende wurden in dieser Berufsgruppe
in Prag stets mehr als drei Viertel aller Lehrverhaltnisse von Madchen
eingegangen. Betrachtet man die Statistiken der Gewerbegenossenschaften, so zeigt sich fti.r das Geschlechterverhaltnisse unter den Schneiderlehrlingen in der Alt- und Neustadt sowie auf der Kleinseite und
dem Hradschin zusammen folgende Entwicklung: 26

Schneiderlehringe
Jahr

23

Anteil der
weiblichen
Lehrlinge

mannlich

weiblich

1892

252

492

744

57 Prozent

1900

289

1 205

1 494

81 Prozent

1909

501

1 641

2 142

77 Prozent

Summe

J. Wagenknecht, Dějiny krejčí malostranských a hradčanských, Prag 1931 , S. 19.

Statistická knížka královského hlavního města Prahy za léta 1887 a 1888, Prag 1889,
S. 127 und 112.
25 AMP, Společenstvo krejčí staroměstských v Praze, Index učnů a zavyčencú od r. 1891
(do 1896).
26
Berechnet nach den Angaben zu den "Genossenschaften I Společenstva živnosten ská", in: Statistická knížka král. hlav. města Prahy za rok 1892, Prag 1894, S. 182,
212; Statistisches Handbuch der ki:iniglichen Hauptstadt Prag fiir das Jahr 1900, Prag
1903, S. 208; Statistická zpráva král. hl. města Prahy za rok 1909, Prag 1911, S. 318.
24
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Úberraschend ist dabei einerseits der Anstieg der Lehrlingszahlen
insgesamt, die sich innerhalb von knapp zwanzig Jahren fast verdreifachten, andererseits a ber die erstaunliche Zunahme von Lehrverhaltnissen von Madchen. Die Gesamtzahl der weiblichen Lehrlingen muB
aufgrund der in der Regel fiir Madchen bedeutend kiirzeren Ausbildungszeit noch hoher gelegen haben, als diese Statistik erkem1en laBt.
Daher diirfte die Steigerungsrate bei den weiblichen Lehrlingen zwischen 1892 und 1909 mehr als das Vierfache betragen haben.
Áhnliche Zahlen zeigen sich bei den Gehilfen und Arbeitern im
Schneidergewerbe, wo 1892 neben 1 450 mannlichen Gehilfen 725
weibliche beschaftigt waren, wahrend 1909 den 1 918 Mannem 2 336
Frauen gegeniiberstanden. Der Frauenanteil stieg also von 33 auf 55
Prozent. 27 Wenn sich die Zahl der Prager Schneidergehilfen insgesamt
verdoppelte, so beruhte dies vor allem darauf, daB sich die Anzahl
der weiblichen Arbeiterinnen in den beiden Dezennien vor und nach
1900 mehr als verdreifachte, was mit der groBen Zahl der weiblichen
Lehrlinge korrespondierte.
In beachtlichem MaBe schlug diese Tendenz sogar noch bei den Selbstandigen durch. Legt man die Mitgliedschaft in den Schneiderinnungen zugrunde, wuchs die Menge der mannlichen Selbstandigen
im Schneidergewerbe Prag nur maBig, dagegen hatten sich die Zahl
der selbstandig das Gewerbe ausiibenden Frauen im Betrachtungszeitraum mehr als verdoppelt: 2 ~

mannlich

weiblich

Summe

Anteil der
weiblichen
Selbststandigen

1892

818

440

1 258

35 Prozent

1900

924

701

1 625

43 Prozent

1909

1 026

905

1 931

47 Prozent

Selbststandige Schneider
Jahr

Betrachtet man mannliche und weibliche Berufstatige in diesem
Gewerbe insgesamt, so stieg die Zahl der selbstandigen Schneider in
Prag wahrend der beiden Jahrzehnte vor und nach 1900 um gut die
Halfte, was bereits deutlich liber dem Prager Bevolkerungswachstum
27

2R

Ebenda.
Ebenda.
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lag. Dagegen verdoppelte sich die Anzahl der Schneidergehilfen,
wahrend die Anzahl der Lehrlinge sogar um mehr als das Dreifache
zunahm. Zuriickzufuhren sind diese Steigerungen insbesondere auf
die groBer werdende Zahl von in den Schneidergewerben registrierten Frauen, wobei um 1910 die Madchen gut drei Viertel aller Lehrlinge
stellten und inzwischen mehr als die Halfte der Gehilfen Frauen waren, wahrend allein bei den Selbstandigen die Manner zahlenmaBig
noch ein knappes Obergewicht hatten.
Damit verzeichneten die Bekleidungsgewerbe den hochsten Anteil
an berufstatigen Frauen in Prag, und auch das Schneidergewerbe im
engeren Sinne gehorte zu den wenigen Handwerken, in denen i.i.berhaupt Frauen ein eigenes Gewerbe anmeldeten und weibliche Erwerbstatige in groBerem Umfang von der Statistik erfaBt wurden. Einen Boom
erlebte dabei vor allem das Lehrlingswesen. Nach 1900 suchten Madchen in groBer Zahl die Chance einer Ausbildung bzw. Berufstatigkeit
in den Schneidergewerben zu nutzen. Eine ahnliche Entwicklung zeigte
sich in Wien, wo bereits 1896 bei den Kleidermachern die Anzahl der
weiblichen Lehrlinge die der mannlichen i.i.bertraf.2~ In Prag, ebenso
wie im Land Bohmen allgemein, erfolgte die entscheidende Steigerung etwas spater, aber noch vor der Jahrhtmdertwende. 1902 war nach
den gesamtosterreichischen Statistiken etwa ein Sechstel der gewerblich ta ti gen Fra uen im Bekleid ungssektor beschaftigt. 30 Oas Schneidergewerbe offnete sich somit offenbar rasch und in weiten Bereichen
den Frauen, wobei die neuen rechtlichen Bedingungen zur selbstandigen Berufsausi.i.bung und der Zugang zu einer Fachausbildung entscheidende Fortschritte darstellten, die in anderen Gewerben noch nicht
gegeben waren. Dies zusammen bedeutete in Prag, in Bohmen, aber
auch anderen Teien der Habsburgermonarchie, daB sich um 1900 die
Schneidergewerbe "verweiblichten".
Doch kann der ProzeB der Feminisierung der Schneidergewerbe nur
bedingt als berufliche und gesellschaftliche Emanzipation von Frauen
interpretiert werden. Obwohl die weibliche Produktionstatigkeit im

2
~ J. Pollitzer, Die Lage der Lehrlinge im Kleingewerbe in Wien, Ti.ibingen 1900, S. 38.
In Wien waren bei den Kleidermachern 4 289 weibliche gegeni.iber 4 127 miinnlichen
Lehrlingen beschaftigt.
311 W. Schiff, Die Ergebnisse der gewerblichen Betriebszahlung vom 3. Juni 1902, in:
Statistische Monatschrift NF 13,1908, S. 69-92, 149-172, 213-249, 277-303, 333-372 und
397--420, hier S. 159.
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Bereich der Schneidergewerbe in Prag um 1900 tatsachlich zunahm,
spiegeln die Zahlen die reale Entwicklung nicht adaquat wider. Z um
einen handelt es sich bei der Verweiblichung der Schneidergewerbe
partiell um eine statistische Tauschung, zum anderen muB der erfolgte WandlungsprozeB differenzierter betrachtet werden. Dabei ist zu
beachten, daB die verstarkte weibliche Berufstatigkeit im Schneidergewerbe fiir viele Frauen keine Verbesserung und keine fundamentale Wandlung ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen bedeutete. Eher
im Gegenteil!
Zu den gewerblich tatigen Frauen bzw. fiir den Wirtschaftssektor
Handwerk und Gewerbe insgesamt liegen mehrere zeitgenossische
Statistiken vor, die sich zum Teil widersprechen, da sie nach unterschiedlichen Erhebungskriterien und mit verschiedenen Zielsetzungen
erstellt wurden. Die Daten der drei vorgestellten Tabellen beruhen a uf
den Gewerbezahlungen der Stadt Prag bzw. der Schneidergenossenschaften. Daneben gibt es Berufszahlungen der Handels- und Gewerbekammern und die in Verbindung mit den Volkszahlungen erhobenen
allgemeinen osterreichischen Berufsstatistiken, die nicht nur die
gemeldeten, berufsbezogeneAbgaben zahlenden Gewerbetreibenden
verzeichneten, sondern versuchten, anstelle des wirtschaftlich-rechtlichen Status alleArbeitsverhaltnisse zu erfassen. lm Gegensatz zu den
Gewerbestatistiken vermerkte schon 1872 ein Bericht der Handels- und
Gewerbekammer in Pilsen, daB auBerhalb der Genossenschaften noch
etwa 100 Frauen und Madchen mit der Erzeugung von Frauenkleidern beschaftigt seien, teils zu Hause, teils in fremden Familien. 31 Fiir
Prag heiBt es, allein in der Damenkonfektion seien damals mehr als
tausend Frauen beschaftigt gewesen. 32
Die Produktionstatigkeit von Frauen wurde in der Regel statistisch
nur sehr unvollstandig oder gar nicht erfaBt. Frauen, die ebenso wie
nebenberuflich Tatige und "Storer" oder "Pfuscher" als auBerziinftig
gegolten hatten, wurden a uch im Zeitalter der Gewerbefreiheit oft noch
nicht als Berufstatige verzeichnet. Saisonale und kurzfristige Aus-

31

ImAnhang ,.Communal-Statistik der koniglichen Kreisstadt Pilsen fi.ir das )a hr 1870"
zu Statistischer Bericht der Handels- und Gewerbekammer Pilsen fi.ir das )ahr 1870,
Pilsen 1872, S. 77. - Laut Statistischem Bericht der Handels- und Gewerbekammer in
Pilsen fi.ir die )ahre 1875-1880, Pilsen 1882, S. 157 waren es nach wenigen Jahren schon
200 Frauen.
32 V Schwfler, Domácká výroba v Praze, in: Český lid 78, 1991, Nr. 1, S. 52-56, hier 54.
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hilfstatigkeiten oder nicht erwerbsmaBige Arbeiten filen vollig durch
das Erfassungsraster und blieben im Dunkeln. Die Gewerbestatistiken weisen zudem die Gehilfen, Arbeiter und Lehrlinge erst seit den
achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts nach dem Geschlecht getrennt
aus. AuBerdem beriicksichtigten sie oft nur die verlegten Zwischenmeister und Gesellen, nicht aber die flir diese in der Heimindustrie
tatigen Manner und Frauen. Ebenso fehlen in diesen Erhebungen
beispielsweise die im Haushalt wohnenden Personen und Familienmitglieder, deren Beteiligung an der handwerklichen Produktion im
Familienbetrieb kaum abschatzbar ist und die auch in den Berufsstatistiken nur dann ausgewiesen wurden, wenn sie im Gewerbe des
Familienoberhaupts tatig waren.
Die Erhebungen der "Berufszugehorigen", worunter die Zentralstatistik zum einen selbstandige lmd abhangige Gewerbeaust.ibende
einschlieBlich der Lehrlinge, Tagelohner und mithelfenden Familienmitglieder zum anderen aber a uch alle zu diesen gehorende Familienund Haushaltsmitglieder ohne Hauptberuf und das Hauspersonal bzw.
die Dienstboten zusammenfaBte, belegen, daB die Zahl der allgemein
zu Industrie und Gewerbe gehorenden Berufszugehorigen mannlichen
und weiblichen Geschlechts zusammen genommen zwischen 1890 und
1910 nicht t.iberproportional wuchs.33 A uch die Zuwachse der Berufszugehorigen in der Branche des Bekleidungs- und Reinigungsgewerbes zeigten einen durchschnittlichen Trend, was gleichfalls ft.ir das
Anwachsen der Zahl selbstandigen Frauen in diesem Bereich gilt.
Auffallig ist dagegen, daB der Anteil des weiblichen Hauspersonals in
dieser Branche markant zuriickging und die Gesamtzahl der Angehorigen ohne Hauptberuf trotz des Bevolkerungswachstums konstant blieb,
wahrend sich der Anteil der nichtselbstandig berufstatigen Frauen
ebenso wie der von weiblichen mithelfenden Familienmitgliedern
zwischen 1901 und 1910 jeweils verdoppelte.34 Die Berufszahlungen
bestatigen somit den hohenAnteil von Frauen in den Schneidergewerben, doch stellte sich landesweit die Veranderung in den beiden Jahrzehnten vor und nach 1900 bedeutend weniger drastisch dar als in der
Stadt Prag. Die Statistiken zeigen vor allem aber eine Statusverschiebung in der Bekleidungsbranche: an die Stelle von weiblichem HausE. v. Humbourg, Die berufliche und soziale Gliederung der Beviilkerung Člsterreichs,
in: Statistische Monatschrift NF 19,1914, S. 333-407 hier S. 390-391.
34 Ebenda, S. 350-353.

33

276

R. Luft, Zur Verweibliclmng der Sclmeidergewerbe

persona! und von weiblichen Familienrnitgliedern ohne Berufstatigkeit
tra ten vermehrt berufstatige Frauen.
Oas Bild einer schnellen Verweiblichung der Schneidergewerbe entsteht offenbar unter anderem dadurch, daB sich die Meldungen und
Eintragungen in den Gewerbestatistiken veranderten, und dies vor
allem in den Stadten. LieBen viele in den Schneidergewerben tatige
Frauen vor der generellen Zulassung von Frauen als Selbstandige ihre
Berufstatigkeit gar nicht erst bei den Behorden und Vereinigungen eintragen, so anderte sich dies seit den achtziger Jahren. Die verpflichtende
Mitgliedschaft in einer lnnung, Verscharfungen des Gewerberechts und
der Kontrollen zwangen bis dahin nebenberuflich oder als Heimarbeiterin tatige Frauen verstarkt dazu, eine Gewerbeberechtigung zu
beantragen. Zugleich wurden im Rahmen von Klein- und Familienbetrieben abhangig oder mithelfend Beschaftigte systematischer erfaBt.
Zunehmend machten Magazíne und Konfektionsfirmen Frauen, die
als verlegte "Zwischenmeisterinnen" arbeiteten, dieAnmeldung eines
selbstandigen Gewerbes zur Voraussetzung einer Weiterbeschaftigung
bzw. Auftragsvergabe. 35 In den Bekleidungs- und Waschegewerben,
in denen die Heimarbeit traditionell einen hohen Frauenanteil hatte,
der fur Prag in der zweiten Halfte des 19. Jahrhundert mehr als 70
Prozent betrug,36 veranderte sich daruber hinaus zum Teil der Status
von einer Heimarbeiterin zur Gehilfin oder Arbeiterin.
Traditionell waren "die Obergange von der bloBen Naherin oder
Hausschneiderin zum selbstandigen Gewerbebetrieb flieBend" 37, doch
gingen seit den neunziger Jahren Frauen in Prag verstarkt dazu úber,
ein Schneider- oder Waschegewerbe oder ihre abhangige Tatigkeit
anzumelden oder eintragen zu lassen. Dies war ein Grund dafli.r, warum fur Prag seit den neunziger Jahren die "Goldene Zeit" der Heimproduktion vorbei war.3H Obwohl im Detail keine konkreten Angaben
vorliegen, ist aus den allgemeinen Statistiken der Habsburgermonarchie zu entnehmen, daB vor allem altere (das hieB alter als etwa
35

Die Verhaltnisse in der Kleider- und Waschekonfektion. Hrsg. vom k.k. Arbeitsstatischen Amte im Handelsministerium, Wien 1906, S. 86.
36 Fi.ir den politischen Bezirk Prag vgl. Statistischer Bericht uber die volkswirthschaftlichen Zustande im Bezirke der Handels- und Gewerbekammer in Prag in den Jahren
1886-1890, Prag 1896, S. 191 .
37 U. Gerlwrd, Verhaltnisse und Verhinderungen. Frauenarbeit, Familie und Rechte der
Frauen im 19. Jahrhundert, Frankfurt a. M. 1978, S. 40.
3X V Scheufler, Domácká výroba v Praze, S. 52.
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35 bis 40 Jahre), verwitwete oder alleinstehende Frauen im Textil- und
Bekleidungssektor zur "Selbstandigkeit" gezwungen waren, um ihren
Lebensunterhalt mehr schlecht als recht zu verdienen.39
Fiir diese Frauen, die a uf eigene Rechnung tatig waren, anderte sich
an ihrer Arbeit damit meist kaum etwas. An die Stelle der Heimarbeit
trat- ebenso wie fur viele Sitzgesellen- eine "Schein-Selbstandigkei t",
die nichts mit einem traditionellen selbstandigen Handwerksbetrieb
gemein hatte. Schon gar nicht konnen solche selbstandigen Frauen mit
den gestandenen Handwerksmeistern gleichgesetzt werden, die zu
den stadtischen Honoratioren gehorten. Moglich war diese "freie"
gewerbliche Tatigkeit in der Bekleidungsbranche vor allem aufgrund
des geringen Kapitalbed.arfs, mit dem ein solcher Gewerbebetrieb verbunden war. EinzigeAusstattung war in der Regel eine fuBbetriebenen
Nahmaschine, die auf Raten erworben und in der Wohnung ohne
groBeren Platzbedarf aufgestellt werden konnte, so daB Kos ten fi.i.r eine
eigene Werkstatte entfielen.
SchlieBlich bewirkte die Einfuhrung der- im Kleingewerbe durch
die Berufsgenossenschaften getragenen - Unfall- und Krankenpflichtversicherung in den Jahren 1887 und 1888, daB bis dahin in
Heimarbeit tatige oder im Familienbetrieb mithelfende Frauen in starkerem MaBe von den Innungen nun als Gehilfinnen verzeichnet und
damit auch von den Gewerbestatistiken erfaBt wurden . Heimarbeiterinnen blieben dagegen noch von der gesetzlichen Krankenversicherung ausgeschlossen. Frauen, die nur saisonal erwerbstatig
wurden, fanden in diesen Zahlungen ebenfalls keinen Niederschlag.
Der Anteil von Frauen an der Produktion im kleingewerblichen Bereich wurden daher von Sozialversicherung und Statistik am Ende des
19. Jahrhunderts erst verzogert erfaBt. Die Dunkelziffer diirfte selbst
bei gewerblich tatigen Frauen noch nach 1900 hoch gewesen sein. Unabhangige Gewerbezahlungen der Handels- und Gewerbekammern
kamen aus diesen Griinden meist zu anderenAngaben der Berufstatigen in den einzelnen Branchen als die genossenschaftlichen Mitgliederaufstellungen oder als die Berufszahlungen der amtlichen Volkszahlungen.40
P. Horská, K ekonomické aktivitě žen na přelomu 19. a 20. století (Příklad českých
zemí), in: ČSČH 31, 1983, S. 711-743, hier S. 712.
40 Zu den Erhebungsd ifferenzen bei Schneidern vgl. Statistischer Bericht uber die volkswirthschaftlichen Zustiinde 1886-1890, S. 66*.
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A uch das schnelle Anwachsen der Zahl von weiblichen Lehrlingen
durfte zu einem nicht unerheblichen Teil allein a uf einem Wechsel des
beruflichen Status beruht haben, nicht aber a uf einer Tatigkeitsanderung. Vor 1883 waren viele Madchen in den Schneidergewerben tatig,
ohne daíS sie in den Gewerbestatistiken erschienen. Da die rechtlichen
Bedingungen eine Lehre fur Madchen im Schneidergewerbe bis 1883
verhinderten, arbeiteten Ehefrauen, Tochter und weibliches Hauspersonal (Magde) ohne formale Qualifikation in den Handwerksbetrieben. Sie waren ebenso wie im Haushalt lebende altere Frauen
und Gehilfinnen haufig nicht als Arbeitskrafte gemeldet, zumal ihre
Tatigkeiten von ihnen wie von den offizjell Berufstatigen oft nur als
"Hilfstatigkeit" verstanden wurde.41
Mit der Aufnahme einer "qualifizierten" Ausbildung anderte sich
in der Praxis fur ein Madchen oft nicht viel. Wenn es nicht mehr als
Dienstmadchen oder Haushaltsmitglied in der Handwerkerfamilie
lebte, sondern als eingeschriebener weiblicher Lehrling bei der Innung
gefuhrt wurde, konnte dies fur die Handwerkerfamilie aufgrund des
teilweise geleisteten Lehrgeldes sogar die kostengunstigere Fonn sein.
Wie wenig sich die Tatigkeit von weiblichen Oienstboten und weiblichen Lehrlingen unterschied, belegen die Berichte der Gewerbeinspektoren.
Allgemein wurde noch 1910 fur die Prager Innenstadt festgestellt:
"Jahr fur Jahr wiederholen sich die Klagen uber Úbelstande im Lehrlingswesen, insbesondere in den kleingewerblichen Betrieben ." Und
konkret wird ausgefuhrt, "daíS in der Bekleidungsindustrie die Lehrmadchen vielfach zu den verschiedenstenArbeitsverrichhmgen in der
Hauslichkeit der Lehrfrau verwendet und der eigentlichenAusbildung
im Gewerbe entzogen werden, so zwar, daíS dieselben nach Beendigung der Lehrzeit bei einer neuen Arbeitgeberin, statt einen Lohn als
Gehilfen zu beziehen, erst recht lernen mussen. So wurde in einem
Damenmodensalon ein Lehrmadchen als Krankenpflegerin bei einem
Kin de der Lehrfrau verwendet und kam dasselbe, nachdem die Krankheit des Kindes ziemlich lange andauerte, langere Zeit gar nicht in die
Werkshitte. In einem anderen Damenmodesalon wurden 3 bis 4 Lehrmadchen zur Bedienung und zum Aufraumen der Wohnung der
41

Beispiele d ahir, daB Frauen in Kleinbetrieben mit Gesindebi.ichern anstelle von Arbeitsbuchern beschaftigt wurden, u.a in: Die Arbeits- und Lebensverhaltnisse der Wiener Lohnarbeiterinnen, Wien 1896, S. 246.
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Lehrfrall benlltzt llnd wurden bei der Inspektion gerade beim Klopfen der Teppiche angetroffen". 42
lm folgenden Jahr heiiSt es: "Die Verwendllng der Lehrmadchen in
der Bekleidllngs- llnd Plltzindllstrie Zll verschiedenen Verrichtllngen
in der Hallslichkeit der Lehrfrall mllfSte wieder in zahlreichen Fallen
beanstandet werden. Selbst bei physisch anstrengenden Arbeiten, wie
z.B. beim Waschen der Hallswasche llnd beim Reiben der FllfSboden,
ja sogar bei gefahrlichen Arbeiten, wie beim Plltzen der Fenster in
ho heren Stockwerken, Wllrden sie angetroffen." 43 Die Verlangerung
der Lehrzeit fiir Madchen in den meisten Bekleidllngsgewerben von
zwei a uf drei Jahren verbesserte diese Situation nach 1907 nicht grundlegend.
Wahrend einerseits allgemein dieAusbildung von Lehrlingen- von
Lehrmadchen ebenso wie von Lehrjungen - um und nach 1900 in
Bohmen wie in ganz Ósterreich oft vernachlaiSigt wurde 44, fand andererseits bei Familienangehorigen llnd im Hallshalt lebenden Personen
hallfig- wie in friiheren Zeiten - eine informelle Anleitllng llnd Vermittlung von Fachkenntnissen statt, deren Wert schwer Zll messen ist.
Hallfig bildeten aber die so erworbenen Kenntnisse die Grundlage,
um als Gehilfin ohne Lehre oder als Hilfsarbeiterin in einem Bekleidungsbetrieb anzufangen, vor allem da alteren llnd verheirateten
Frauen a uch nach der Jahrhllndertwende in der Regel eine Lehre verwehrt blieb.
Lehrmadchen hatten fiir den Gewerbetreibenden dariiber hinaus
den Vorteil, billiger, und wohl allch weniger widerspruchsfrelldig, a ber
keineswegs weniger produktiv als Lehrjungen Zll sein, da Frauen gerade in wenig qualifizierten Berufen in der Regellanger arbeiteten als
Manner. 45 Angesichts der wachsenden Konkurrenz llnd allfgrund der
schlechter werdenden Ertragslage in der Branche bevorzllgten Selb42 Bericht der k.k. Gewerbe-Inspektoren uber ihre Amtstatigkeit im Jahre 1910,
Wien 1911, S. 274.
43 Bericht der k.k. Gewerbe-Inspektoren uber ihre Amtstatigkeit im Jahre 1911,
Wien 1912, S. 268.
44 Trotz des fiir alle Lehrlinge ohne Unterschied des Geschlechts bestehenden Schulzwanges wurden z.B. in Wien vor 1900 fiir weibliche Lehrlinge keine Fortbildungsschulen eingerichtet, da die Innungen nicht bereit waren, die Kosten zu tragen. f. Pollitzcr,
Die Lage der Lehrlinge, S. 109.
45 J. Machačová, Pracovní doba a zaměst návání žen a dětí v prúmyslových oblastech
českých zemí 1848-1914, in: Slezský sborník 87, 1989, S. 277- 290, hier S. 286.
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standige in den Schneidergewerben nach 1900 Lehrmadchen. Obwohl
bei Prager Schneidern die Lohne fur mannliche und weibliche Gehilfen weniger weit auseinander lagen als in anderen Gewerben- Frauen
verdienten 1888 beispielsweise taglich zwischen 20 Kreuzern und
einem Gulden, Manner zwischen 16 Kreuzern und eineinhalb Gulden-, waren bei Lehrlingen die geschlechtsbezogenen Unterschiede
gravierend, soweit wahrend der Lehrzeit iiberhaupt ein Entgelt gezahlt und nicht noch immer Lehrgeld gefordert wurde. Lehrmadchen
konnten pro Tag maximal 23 Kreuzer verdienen, wahrend fiir Lehrjungen ein Lohn zwischen 23 und 60 Kreuzern moglich war.46
Neben den sich auf die Statistiken auswirkenden Statusverschiebungen bei Frauen und Madchen in den Schneidergewerben, den
veranderten und verbesserten statistischen Erhebungskriterien und
dem Kostenvorteil von weiblichen Lehrlingen war ein weiteres Moment fur die "Verweiblichung" dieser Berufssparte entscheidend. Betrachtet man das Schneiderhandwerk genauer, so zeigt sich am Ende
des 19. Jahrhunderts eine einschneidende Veranderung: die gewerbliche Herstellung von Frauenkleidern nimmt nicht nur zu, sondern
iibertrifft bald die von Mannerkleidern. Die Verweiblichung des Schneidergewerbes im engeren Sinne laBt sich daher zu einem groBen Teil
a uf die rasche Expansion des Marktes fiir Frauenbekleidung und die
damit zusammenhangendeAusweitung der gewerblichen Produktion
von Frauenkleidung und zuriickfuhren.
Fiir Herren- und Damenschneider bestanden in Bohmen in der Regel gemeinsame Innungen. Die Prager Altstadt war der einzige Bezirk,
in dem - kurz vor 1900 - die Schneiderinnung in getrennte Organisationen fur Herren- und Damenschneider aufgeteilt wurde. Waren 1874
fur ganz Prag 45 Damenschneider gegeniiber 625 Herrenschneider in
die Gewerbelisten eingetragen 47, so zeigt eine Aufschliisselung der
Beschaftigten in beiden Innungen der Prager Altstadt aus dem Jahre
1909, daB die Herstellung von Frauenkleidern einen ungeahntenAufschwung erlebt hatte und daB in dieser Sparte vor allem mehr Lehrlinge und Gehilfen tatig waren als in der Herrenschneiderei: 4 ~

46

Statistická knížka za léta 1887 a 1888, S. 129.
Statistische Handbiichlein der kgl. Hauptstadt Prag fiir das Jahr 1874, Prag 1875,
s. 55.
48 Statistická zpráva za rok 1909, S. 318.
47
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Noch gravierender war, daB die gewerbliche Produktion von Frauenkleidung uberwiegend in den Handen von Frauen lag, wahrend bis
zurn Ersten Weltkrieg die handwerkliche Herstellung von Herrenbekleidung in der Hand von Mannem verblieb. Einen ahnlich hohen
Anteil von Frauen gab es in dieser Zeit in Prag fast nur noch bei
Wascheerzeugern und Modisten. 49 Schon fiir 1900 bestatigt eine
Auswertung der irn Prager AdreBbuch verzeichneten Schneider, daB
die Expansi on der Frauenkleidererzeugung von erwerbstatigen Frauen
getragen war. Unter den 1 156 aufgefiihrten Herrenschneiderbetrieben befanden sich nur elf selbstandige Frauen, was nicht einrnal ein
Prozent ausrnachte. Dagegen waren von den 708 selbstandigen Darnenschneidern 511 Frauen (72 Prozent). 50 Die Zunahrne der weiblichen
Darnenschneider bestatigt a uch Wagenknecht, der fiir dieses Gewerbe
einen volligen Urnbruch konstatierte: Seit 1883 sei eine "ganzeArrnee
von Darnenschneidern" entstanden51, die aber uberwiegend kleingewerblich organisiert blieb.52
Die Tendenz zur Selbstandigkeit von Darnenschneiderinnen war in
Prag zwar dorninanter als in ganz Bohrnen, vollzog sich jed och landesweit und zeigte auch fiir das gesarnte Kronland in den Jahren nach
der Betriebszahlung von 1902 ein wachsendes Úbergewicht von Darnenschneidern.53 In Bohrnen waren 1902 in Kleinbetrieben (mit bis zu
Statistická zpráva král. hl. města Prahy za rok 1912, Prag 1915, S. 380.
Adresář král. hlavního města Prahy, Prag 1901, S. 109-124: Herren- und
Damenschneider. Moglicherweise gehorten einige der Firmen, die nicht unter einem
Personennamen, sondern als juristische Person eingetragen waren, ebenfalls Frauen.
51 J. Wagenknecht, Krejčí v Praze II, S. 95.
52 Um die Jahrhundertwende waren noch drei Viertel aller in der Frauenkleidererzeugung tiitigen Frauen in Betrieben mit nicht mehr als ftinf Personen beschaftigt.
W Scl1iff, Die Ergebnisse der gewerblichen Betriebsziihlung, S. 162.
53 Veriinderungen im Stande der Gewerbe wiihrend der sieben Jahresperioden
1900/1901-1906/0?.Aufgrund der von den Handels- und Gewerbekammern gelieferten
Gewerbekataster-Ausweise bearb. vom k.k. Arbeitsstatischen Amte im Handelsministerium, Wien 1909, S. 6.
49

50 Nach
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fii.nf Berufstatigen), die Mannerkleidung herstellten, drei Prozent d er
Beschaftigen Frauen. Bei den kleinbetrieblichen Produzenten von
Frauenkleidung lag der Frauenanteil dagegen bei 89 Prozent, in der
Waschekonfektion bei 93 Prozent. 54 Diese arbeitsbedingten Geschlechtsverhaltnisse trafen auch auf die als Selbstandige gemeldeten Heimarbeiter in Bohmen zu. Neben 4 243 mannlichen und 314 weiblichen
hausindustriellen Produzenten von Mannerkleidern stellten 3 546
Frauen, aber nur 244 Manner Frauenkleidern in abhangiger Heimarbeit
her.55 Schon 1896 hatte die Handels- und Gewerbekammer Prag erklart,
es nahmen in der Stadt die in der Frauenmodebranche "beschaftigten
Nahterinnen iiberhand".56
Die Expansi on der gewerblichen Herstellung von Frauenbekleidung
und der hohe Anteil von Frauen in diesem neuen Spezialbemf waren
die eigentliche Ursache fii.r die Verweiblichung der Schneidergewerbe
um 1900. Frauen "eroberten" nicht das traditionelle Schneiderhandwerk, sondern gewannen aufgmnd eines Stmkturwandels in der Bekleidungsproduktion das zahlenmaf.Sige Ůbergewicht in dieser Bemfsgmppe. Eine differenziertere Analyse offenbart, daf.S sich dabei aber
starker die Kapital-, Arbeits- und Marktbeziehungen sowie die rechtlichen Konstellationen anderten, als daf.S es wirklich zu einer Verschiebung der Geschlechterproportionen bei der Herstellung von Kleidung
gekommen ist. In Prag wie in anderen mitteleuropaischen Stadten
vollzog sich vielmehr am Ende des 19. Jahrhunderts ein Wandel in der
familiaren Konsumption und in der hauslichen Produktion: weibliche
Hausarbeit wandelte sich zu weiblicher Erwerbstatigkeit. 57
Schneidern, Nahen, Sticken, Stricken waren ebenso wie Spinnen,
Weben und andere Textilarbeiten traditionellerweise Frauentatigkeiten,
die im Rahmen des vorindustriellen Haushalts fii.r den Eigenbedarf

54

Berechnet nach: Aus den Ergebnissen der gewerblichen Betriebszahlung vom 3. Juni
1902 im Kiinigreich Biihmen, in: Mitteilungen des Statistischen Land esa mtes des Kiinigreiches Biihmen. Bd . 9, Prag 1907, S. 69.
55 Ebenda, S. 82. - Dazu auch J. Kořalka, Statistické údaje o d ělnictvu hlavních oborů
malovýroby v českých zemích v letech 1902, 1930 a 1946, in: Etnografie d ělnic tva 10,
1983, s. 23-78.
56 Bericht der Handels- und Gewerbekammer uber die volkswirtschaftlichen Zustand e
ihres Bezirkes im Jahre 1896, Prag 1897, S. 323.
57 DazuM. Freudentlwl, Gestaltwandel der stadtischen, burgerlichen und proletarischen
Hauswirtschaft zwischen 1760 und 1910, 2. Aufl. Hrsg. von Katharina Rutschky,
Frankfurt- Berlin 1986, insb. S. 170-172.
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ausgefuhrt wurden. 58 Die Geschlechterrollen waren uber Jahrhunderte
klar getrennt: wahrend der groBte Teil an Kleidung und Wasche von
Frauen im Rahmen der hauslichen Versorgung hergestellt wurde, beschrankte sich das Mannerhandwerk a uf Garderobe fur Oberschichter,
a uf Sonn- und Festtagskleidung sowie auf Uniformen. Zunftige Schneider produzierten Mannerkleidung fur das stadtische Burgertum und
modische Kleidungsstucke, hingegen wurden Wasche, Alltagskleidung, vor allem fur Frauen und Kinder, von der Hausfrau, den
Tochtern, unverheirateten Geschwistern und anderen weiblichen Verwandten sowie dem weiblichen Persona! im Hause hergestellt und
repariert. In wohlhabendere Haushalte kamen Naherinnen oder
Hausschneiderinnen- und a uch Wascherinnen - gegen Kost und Lohn
oft fur Tage, erstere sogar manchmal fur Wochen. Allgemein galt es
bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts als ein "Zeichen schlechter Wirtschaft", wenn der (weibliche) Kleiderbedarf nicht im Haushalt selbst
gedeckt werden konnte. Die armeren Schichten dagegen waren bis
weit ins 19. Jahrhundert, bis zumAufkommen der Massenkonfektion,
bei Kleidung und Wasche reine Selbstversorger. Weder Manner noch
Frauen aus diesen Schichten nahmen zunftige Schneider oder
Hausschneiderinnen in Anspruch.
Die Kleiderkonfektion als industriell gefertigte Produktion a uf Vorrat entstand angesichts der N ormierungsprobleme von KleidergroBen
erst im 19. Jahrhundert und etablierte sich im Gegensatz zur Textilindustrie als stadtisches - und nicht als landliches - verlagsmaBig
organisiertes Gewerbe mit hoher Arbeitsteilung, so auch in Prag. Fur
die Konfektionare und Magazine arbeiteten vorwiegend Frauen, die
als Naherinnen fur mannliche wie weibliche Zwischenmeister oder
Zuschneider Teilarbeiten erledigten. 59 Gewann die Konfektion durch
die Einfuhrung der Nahmaschine seit der Mitte des 19. Jahrhunderts
einen Markt- und Produktionsvorteil60, so fuhrte die Ausweitung a uf
A. Hiilsenbcck, Schneidern und Nahen - Entwicklungsgeschichte der Bekleidungsherstellung, in: Technikgeschichte als Geschichte der Arbeit, Hrsg. von lise Schi.itte,
Bad Salzdetfurth 1981, S. 254-283, insb. S. 261.
59 J. Ehmer, Frauenerwerbsarbeit in der industriellen Gesellschaft, in: Beitriige zur
historischen Sozialkunde 11, 1981, S. 97-106, hier S. 102.
611 Nach der Betriebszahlung von 1902 waren 91 Prozent aller bdhmischen Schneiderbetriebe mit Nahrnaschinen ausgestattet, vgl. P. Hewnos, Kleingewerbe und Handwerk
in Prag im spaten 19. und fri.ihen 20. Jahrhundert. Struktur, wirtschaftliche Entwicklung
und soziale Lage der Kleingewerbe-Arbeiter, in: Bohemia 24, 1983, S. 104-124, hier S. 107.
SH
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Oberbekleidung, insbesondere Frauenkleider, seit den neunziger
Jahren zu ihrem Durchbruch. Die Vereinfachung der Schnitte in der
Oberbekleidung, der Beginn einer Bhitezeit der Damenblusen sowie
Kostume und der Trend zu einer einfacheren Mode, was eine Obernahrne der weiterhin handgeschneiderten Luxusmoden der Oberschichten erleichterte, trugen zur Ausweitung des Angebots von auf
Vorrat hergestellten Kleidern bei. 61
In Prag hatten sich in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts
mehrere Damenschneiderbetriebe etabliert, zur Expansion der Damenkonfektion kam es aber erst im Zusammenhang mit dem Preisverfall
nach 1890.62 Bedingt durch das wachsende Angebot und durch einen
Preisrúckgang bei Konfektionsware erweiterten sich Markt und Bedarf gerade bei vorgefertigter Frauenbekleidung im letzten Jahrzehnt
vor 1900 fast silirmisch. Durch das groí5ere und billigere Angebot nahm
die Zahl derer zu, die an Mode teilnahmen, und damit erhohte sich
wiederum die Nachfrage nach Kleidung. 63 Neben den unteren Mittelschichten, den kleinbúrgerlichen Handwerker- und Beamtenhaushalten, kauften vor allemArbeiterfamilien und die vom Lande Zuwandernden "Kleidung von der Stange". Allmahlich weitete sich diese
Ánderung der Konsumgewohnheiten jedoch a uf fast alle Gesellschaftsschichten aus. An die Stelle der selbstproduzierten Kleidungssilicke
trat zunehmend gekaufte Ware. 64 Oas immer starker modeorientierte
Konsumverhalten breiterer stadtischer Bevolkerungsschichten, das sich
nicht - wie gerne kolportiert wird - allein auf das weibliche Dienstpersonal groí5burgerlicher Ha user beschrankteó5, bedeutete einen entscheidenden quantitativen Sprung bei der Kleiderproduktion. Spatestens um 1900 d úrfte in Prag die Prod uktion von Fra uenkonfektion die
von Mannerkleidern uberstiegen haben, zumindest wenn manArbeitskleidung und Uniformen unberúcksichtigt laí5t.
61

J. Benda, Prostějov- město oděvnictví, in: Prostějov a jeho místo v dějinách Moravy,

Prostějov 1994, S. 117-122.
62 Bericht der Handels- und

Gewerbekammer uber die volkswirtschaftlichen Zustande
im Jahre 1896, S. 324- 325.
63 I. Weber-Kellermann, Frauenleben im 19. Jahrhundert, Munchen 1983, S. 217-218;
K. Hnusen, Technischer Fortschritt und Frauenarbeit, S. 152-153.
64 M. Moravcová, Oděv pražského dělnictva, in: Stará dělnická Praha. Život a kultura
pra žských dělníků 1848-1939, Prag 1981, S. 217-258.
65 Oas bekannte Stereotyp der "Putzsucht" von Oienstmadchen ist ein lndiz fur den
am Modebewuť5tsein und Kleiderstandard ihrer Arbeitgeberinnen orientierten Frauen.
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Diese Entwicklungen hatten fúr Frauen zwei entgegengesetzte
Auswirkungen. Einerseits wurden die Frauen im Bereich der Selbstversorgung bei Kleidung tendenziell entlastet. Der Anteil der selbst hergestellten Kleidung nahm ab, da immer mehr fertige Kleidung pro
Person gekauft wurde. Andererseits war fur viele stadtische Familien
bis in das mittlere Búrgertum und die Beamtenschaft hinein die Mitarbeit von Ehefrauen und Tochtern notwendig, um das Einkommen
der Familie bzw. des Haushalts úberhaupt zu sichern.66 Der Kauf von
Konfektionskleidung erhohte den Geldbedarf eines Haushalts noch. 67
Heimarbeit im Bereich von Kleider- und Waschekonfektion bot sich
alsAusweg besonders an, da es eine der wenigen Moglichkeiten weiblicher Erwerbstatigkeit war.
Damit schlieBt sich der Kreis. Wie bei anderen Konsumhandwerken
und ihren hauswirtschaftlichen Pendants- z.B. Backereien bzw. dem
Brotbacken - oder bei Dienstleistungen vollzog sich a uch im Bereich
Bekleidung eine Kapitalisierung und Produktionsverlagerung. Die
Erstellung von Waren und Leistungen wurde aus der hauslichenArbeit
herausgenommen. An die Stelle der Produktion des Eigenbedarfs trat,
wenn a uch nicht immer im selben Haushalt, die arbeitsteilige Massenfertigung in Heimarbeit. Kaum eine andere Beschaftigung wie die
Arbeiten des Nahens etc. konnten ohne groBe Maschinen, Werkzeuge
und ohne hohen Kapitaleinsatz aufgenommen, konnten separiert und
ohne vorgegebene Werkraume durchgefuhrt, konnten vor allem im
eigenen Haushalt erledigt werden. Und fur kaum eine andere Heimarbeit besaBen die meisten Frauen eine vergleichbare Vorbildung aus
der hauslichen Praxis oder aus einer Berufstatigkeit vor der Ehe.
Durch die Nahmaschine und aufgrund der Arbeitsteilung des im
stadtischen Bereich mit kurzen Wegen verbundenen Verlagssystems
der Kleiderkonfektion bot sich vor allem verheirateten und in der
Familie lebenden nicht anderweitig gewerblich tatigen Frauen die
Moglichkeit, mit einer hauslichen Erwerbsarbeit das Geldeinkommen

J. Eluner, "Innen macht alles die Frau", S. 92.- Auch fiir Berlin stellte A. Weber, Die
Entwicklungsgrundlagen der gro!Sstadtischen Frauenhausindustrie, in: Hausindustrie
und Heimarbeit in Deutschland und Ósterreich Bd . 2. (Schriften des Vereins fiir Socialpolitik 85), Leipzig 1899, S. XIII-LX, hier S. XXXVI, fest: "Dieselbe Mittelklasse, die
friiher vielleicht selber noch weibliche Lohnarbeit konsumiert hatte, fing an ihrerseits
Lohnarbeiterinnen zu stellen. "
67 P. Horská, Vliv počátků samostatné výdělečné činnosti žen na vývoj rodiny, in: Český
lid 70, 1983, s. 223-228.
66
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des Haushalts zu erhohen. Die mogliche Fachausbildung und die
wachsenden Zahl von berufshitigen und als solche a uch gemeldeten
Frauen im Schneidergewerbe bewirkten, daB sich Miidchen in erster
Linie fur eine solche Erwerbstiitigkeit bzw. flir eine Lehre entschieden
und dann spater in die Heimarbeit uberwechselten. Fur verheiratete
Frauen bot die heimische Erwerbsarbeit zudem die Moglichkeit, sich
nebenher um die Kinder zu kummern, und einer "ehrbaren" Tatigkeit
fern der als unsittlich geltenden Fabrikarbeit nachzugehen, wenn nicht
uberhaupt diese Arbeitstiitigkeit vor Nachbarn und Bekannten verborgen durchgeflihrt wurde.
Angesichts dieser Bedingungen und der durch die Verstiidterung
und den Ruckgang des landwirtschaftlichen Nebenerwerbs veriinderten Lebenshaltung muBte die Arbeit als Niiherin fUr Armel, Kragen,
Knopflocher etc. vor allem Frauen in einer GroBstadt wie Prag ertragreich und naheliegend erscheinen. Vorsichtige Schiitzungen von deutschen Sozial- und Wirtschaftshistorikerinnen lassen jedoch vermuten, daB die Rechnung nicht aufging. Die Frau einesArbeiters, die sich
um 1900 in Berlin eine Niihmaschine a uf Ra ten kaufte, um ohne groBere
Vorkenntnisse in Heimarbeit Geld hinzu zu verdienen, machte wahrscheinlich keinen Gewinn. 68 Die Kosten flir die Niihmaschine verschlangen die Ertriige und dies bei Arbeitszeiten, die in Fabriken inzwischen gesetzlich verboten waren. Verheiratete Frauen stellten daher
in den expandierenden GroBstiidten der Jahrhundertwende ein Heer
von schlechtest bezahlten Heimarbeiterinnen, die vor allem von den
Bekleidungskonfektioniiren rekrutiert wurden. 69 Von einer Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen oder einer beruflichen Emanzipation konnte in diesem Zusammenhang keine Rede
sein.
Aus diesen Kostenvorteilen erkliirt sich der Preisverfall der Konfektionsware um 1900 und auch, warum das Verlagssystems in dieser
Branche immer noch gunstiger abschnitt als die industrielle Fabrikproduktion. Der aufbluhende Sektor der Damenbekleidungs- und der
Wiischekonfektion galt als Gewerbe, zu dem es vergleichsweise wenig Qualifikation bedurfe, und hatte von daher ein geringes Lohn68

K. Hausen, Technischer Fortschritt und Frauenarbeit, S. 164-166.
Fi.ir Berlin und andere deutsche GroBstadte wurde das Phanomen der BekleidungsgroBindustrie als "specifisch groBstadtische Erscheinung" schon um die Jahrhundertwende beschrieben von A. Weber, S. XVI und ofter.

69
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niveau. Diese Deklassierung und Marginalisierung der Herstellung
von Frauenkleidung korrespondierten ebenso mit dem traditionellen
"weiblichen Charakter" dieser Tatigkeit wie mit der dort vorherrschenden Frauenarbeit, machten die Produktion aber a uch so billig, daB die
Nachfrage deutlich stimuliert wurde. Es stellt sich aber die Frage, ob
die unterschiedliche Bewertung der Qualifikationen von mannlichen
Lehrlingen bei Herrenschneidern und "angelernt" beschaftigten Madchen in der Frauenkleiderkonfektion, wie sie von Zeitgenossen immer
wieder betont wurden, den benotigten Fachkenntnissen wirklich entsprach. Moglicherweise wurden Geschlechterrollen unreflektiert auf
die Arbeitswelt des Handwerks ti.bertragen, da einerseits angesichts
der hohen Spezialisierung auch fti.r mannliche Schneiderlehrlinge
stereotyp eine mangelnde Fachausbildung beklagt wurde70, andererseits die Herstellung von Frauenkleider aufgrund der Modeorientierung immer hohere handwerkliche Anforderungen stellte.
Bemerkenswert ist a uf jeden Fal!, daB es dem traditionellen Mannergewerbe der Herrenschneider in Prag zumindest bis zum Ersten Weltkrieg gelang, in ihrem Bereich eine geschlechtsspezifische Konkurrenz
weitgehend zu verhindern und einem zusatzlichen Lohndruck durch
die noch niedriger bezahlten Frauen auszuweichen. Entscheidend
scheint gewesen sein, daB im Prinzip Madchen von einer Lehre im
stadtischen Herrenschneidergewerbe weiterhin ausgeschlosen blieben.
Der geschlechtsbezogene Unterschied, der bei den Zugangsbedingungen, bei der prestigemaBigen Bewertung und bei der Lange der Lehrzeit zwischen dem Herren- und den Frauenkleidergewerbe gemacht
wurden, dti.rfte dabei ein wirksames Instrument gewesen sein. In den
Prager Schneidergewerben war somit um 1900 die Herstellung
geschlechtsspezifischer Produkte mit einer entsprechenden Arbeitsteilung fur Manner und Frauen verbunden, was sowohl die MaBschneiderei wie Konfektion betraf.
Zusammenfassend laBt sich feststellen, daB es sich bei der Verweiblichung der Prager Schneidergewerbe an der Wende vom 19. zum 20.
Jahrhundert um einen se hr komplexen ProzeB handelte, der zwar eine
wachsende Zahl von Frauen in die modeme Arbeitswelt von Lohnarbeit und Professionalisierung, von Gewerberecht und Sozialversicherung integrierte, keinesfalls aber die Eroberung einer neuen Ar711 Dazu u.a . E. Adler, Ueber die Lage des Handwerks in Oesterreich, Freiburg- Tubingen - Leipzig 1898.
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beitstatigkeit fur Frauen bedeutete. Vielmehr wandelte sich die fur den
Eigenbedarf arbeitende, im handwerklichen Familienbetrieb tatige oder
als gelegentliche Aushilfe in anderen Haushalten arbeitende Naherin
zur erwerbstatigen Schneiderin, konkret zur Damenschneiderin oder
Arbeiterin in der Frauenkleider- bzw. Waschekonfektion. Die uberdurchschnittliche Zunahme der im Prager Schneiderhandwerk Tatigen war hauptsachlich durch die Etablierung der Damenschneiderei
und von Waschemagazinen bedingt, in denen jeweils Frauenarbeit
dominierte. Die allgemeinen Statistiken spiegeln diese Struktur- und
Statusverschiebungen dabei meist verzogert und nur sehr bruchstiickhaft wider. Es anderte sich weniger die Zahl der arbeitenden und
an der Herstellung von Kleidern beteiligten Frauen als dieAnzahl der
in Lohnarbeit tatigen Frauen?1 Entscheidend war der Wandel der familiaren Konsum- und Produktionsgewohnheiten sowie der Kategorien und Erhebungsmaí5stabe fur "hausliche" und "produktive" Tatigkeit.
Ein wesentlicher Teil der Haus- und Familienarbeit von Frauen
wurde erst durch den Dbergang der Herstellung von Bekleidung in
eine kapitalisierte und kommerzialisierte Wechselbeziehung von hauslicher und gewerblicher Arbeit statistisch und volkswirtschaftlich erfaí5t, obwohl Frauen stets in groí5em Umfang zur Deckung des Kleidungsbedarfs beigetragen hatten. Materiell wie auch hinsichtlich des
Prestiges wurden diese Tatigkeiten in den Berufszweigen der Bekleidungs- und Waschebranche a ber als geringwertiger bewertet, was die
prekare Selbstandigkeit vieler Frauen in diesem Gewerbe ebenso belegt wie die geschlechtsspezifische A usbild ung und die Arbeitsteilung
zwischen der Herren- und Damenschneiderei.
Allgemein bewirkten dieAbkehr von Haus- und von Maí5schneiderei
und die Ausbreitung der erwerbsmaí5igen Heimarbeit und der Konfektionsware eine verstarkte Kommerzialisierung und Kapitalisierung
eines der traditionellen Bereiche von geschlechtsspezifischer Hauswirtschaft. Die tatigkeitsbezogene Rollenverteilung der Geschlechter
blieb dabei weitgehend erhalten. Die Verweiblichung der Bekleidungsbranche, gekennzeichnet durch die Entstehung des Gewerbezweiges
71

Fur Ber!in vertritt Jurgen Kuczynski die Auffassung, dalS vom Vormarz bis 1900 die
Zahl der arbeitenden Frauen kaum wirklich zugenommen haben diirfte. J. Kuczynski,
Die Geschichte des Alltags des deutschen Volkes, Bd. 4. 1871-1918, Kiiln 1982,
S. 399-401.
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Frauenbekleidung und verbunden mit der Verelendung alleinstehender gewerbetreibender Frauen und der Heimarbeiterinnen, fúhrte
dabei zu einer sozialen Deklassierung weiter Teile dieses Berufszweiges
und nicht zu einer Anerkennung der bisher "verdeckt" geleisteten
Frauenarbeit. Durch hausliche Erwerbsarbeit war es Frauen zwar eher
moglich, neben der Kontrolle und Ftirsorge der Kleinkinder und neben anderen hauslichen Arbeiten, Geld zu verdienen, doch war dies
von okonomischen Zwangen bestimmt und spiegelte zugleich die zerstorte Lebens- und Produktionseinheit des traditionellen Haushalts
wider. Vor allem in Haushalten von stadtischen Handwerkern, Kleingewerbetreibenden und Arbeitern traten an die Stelle einer innerfamiliaren geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung getrennte Arbeitsbeziehungen fúr Frauen und Manner auBerhalb des Haushalts oder
Familienbetriebs.
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PAVLA VošAHLíKOVÁ

ČESKÁ ŽENA V POLITICE A VEŘEJNÉ ČINNOSTI
NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ

Konec 19. a počátek 20. století přinesl do života české společnosti
mnohé změny. Modernizační procesy se projevily nejen v ekonomické,
ale také v sociální a politické oblasti. Principy občanské společnosti se
prosazovaly i v právním řádu . Rozsáhlé emancipační snahy národností, sociální i politické získávaly na intenzitě. Jak však vypadala v této
době tak zvaná ženská emancipace? Obraz bojovné feministky, který
byl k vidění v západní Evropě, v českých zemích téměř chyběl. Lze
také říci, že české prostředí ženám v politice nepřálo. Příčin, proč tomu
tak bylo, je možno nalézt jistě více, od tradičních rodinných vztahů,
přes politické poměry, které soustřeďovaly pozornost velké části společnosti k problémům národnostním a sociálním, až po právní pře
kážky. Byl však podíl českých žen na veřejné a politické práci skutečně tak malý, jak se na první pohled zdálo? Podrobnější studie
emancipačních snah českého národa na přelomu minulého a našeho
století přece připoměly řadu žen, které se na nich podílely. 1
Živnostnice, dělnice, úřednice- už v 80. letech bylo podle rakouských statistik zaměstnáno přibližně 40% českých žen. 2 To představoZnáma byla především jména českých spisovatelek a umělkyň. Vedle literárního
a uměleckého díla se však všechny tyto ženy, ať se jednalo o Boženu N ě mcovou, Dobromilu Rettigovou, Karolinu Světlou, Elišku Krásnohorskou, Sofii Pod lipskou, Annu
Lauermannovou či Zdeňku Braunerovou, podílely na další veřejné práci. Velký podíl
žen s literárními a uměleckými ambicemi na veřejné činnosti nebyl v této době jen
českou zvláštností. Srv. H. Gniig- R. MĎbrmann (edd.), Frauen- Literatur- Geschichte.
Schreibende Frau vom Mittelalter bis zum Gegennart, Stuttgart 1985, s. 189n.
2 V Předlitavsku žilo v r. 1880 celkem 11 324 507 žen. Z toho jen 59,2 % bylo bez
vlastního příjmu. Údaje o postavení žen z hlediska rakouských statistik a o jejich ekonomické aktivitě srv. podrobněji: P. Horská, K ekonomické aktivitě žen na přelomu 19.
a 20. století, in: ČSČH 31, 1983, s. 712-713.
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valo jistě slušné zázemí i pro veřejnou činnost. Je však otázkou, co se
pod označením veřejná a politická práce rozumí. Veřejné vystoupení,
politické projevy, nemluvě o různých nelegálních akcích proti režimu
-to vše bylo českým ženám dlouho zcela cizí a několik výjimek jen
potvrzovalo pravidlo. 3 Stejně vzdálené a málo pochopitelné byly dlouho pro většinu českých žen radikálně formulované cíle ženského hnutí.
Dokonce i ženy skutečně veřejně činné považovaly téměř až do konce
19. století za hlavní oblast svého působení a zájmu práci kulturní
a vzdělávací ve prospěch národa. To však nebylo jen úkolem ženské
veřejné činnosti. Kultura a zejména literatura a školství byla nejen ženskou, ale i mužskou části národní reprezentace považována za jeden
z nejdůležitějších prostředkú politické práce. Veřejná činnost žen zaměřená na tuto oblast nebyla ničím neobvyklým a odpovídala celkovému rázu veřejného a politického života své doby.
Božena Němcová, Karolina Světlá, Eliška Krásnohorská, abychom
uvedli alespoň jména nejznámějších českých žen druhé poloviny minulého století, se staly současníkům i následujícím generacím vzorem
veřejně činné ženy. Jejich hlavní snahou bylo pomáhat k prosazení
národních požadavků v kulturní, případně osvětové oblasti. Národně
emancipační snahy však měly pochopitelně různé stránky. Kulturní
a jazykové zrovnoprávnění nebylo možno oddělit od požadavků občanské emancipace, jeho součástí byla i sociální problematika a pochopitelně svůj význam mělo při řešení těchto otázek i postavení ženy.
Všechny tyto vlivy v 60. letech a ještě více v 70. a 80. letech minulého
století se promítly do úsilí zajistit dívkám odborné a vyšší všeobecné
vzdělání.

Zakladatelská generace českého ženského hnutí zdůvodňovala
v této době potřebu ženského vzdělání především národními zájmy.
Brzy si však bojovnice za ženské vzdělání uvědomily i sociální souvislosti svých požadavků . Vzdělání- kvalifikace- přiměřené zaměst
nání pro ženy, které ho potřebují- to byl jejich program. Eliška Krásnohorská, vedle Karoliny Světlé jistě nejznámější a nejaktivnější
K těmto výjimkám patřila kupříkladu účast žen na bojích v době revoluce 1848-1849.
Dcera Petra Fastera se podle pamětníků tehdy objevila dokonce na pražských barikádách. Častá byla i pomoc žen vězněným bojovníkům. Srv. svědectví A . Kn vnlírové, Pam ě ti babičky Kavalírové, Praha 1940H, s. 143-146. Známou politickou manifes tací bylo
také vystoupení Boženy Němcové v souvislosti s pohřbem K. H. Borovského. Srv. dopis Boženy Němcové MUDr. Vilému Dušanu Lambovi z 2. srpna 1856, in: B. Něm cová,
Dobří lid é. Výbor z díla, Praha 1950, s. 541- 545.
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představitelka těchto snah, vyjádřila tuto orientaci slovy: " ... na stanovisku prosté pracující chudiny nesetkáváme se s ženskou otázkou
v přesnějším smyslu, anať sama o sobě jako důležitosť docela zvláštní
vznikla v oborech jiných. Žena chudá pracovala odjakživa bez ženské
otázky, poněvadž pracovat musila, jinak žíti nemohouc, žena bohatá
pak pro chléb zajisté pracovati nebude, byť ženská otázka učinila větší
pokroky. Uprostřed mezi železnou nutností chudoby a bezstarostností
přebytku jest onen obor, ve kterém nejvlastnější stránka samostatné
otázky ženské má svou půdu a důležitost, pročež jsou hlavním před
mětem její péče tzv. střední třídy společenské, jejich prospěchy a životní
potřeby, jejich zaměstnání a názory. Ženská otázka tudíž prakticky se
nejvíce obírá vymáháním rúzných oborů prumyslové a duševní práce
pro schopnost ženskou. "4
Cesta od výrobního spolku a vyšší dívčí školy v Praze v 60. letech,
přes dívčí gymnázium spolku Minerva v r. 1890 respektive 1891 až po
první ženské promoce na pražské české univerzitě v r. 1901, znamenala uskutečnění a naplnění tohoto púvodního programu nebo alespoň
jeho podstatné části. Každý krok na této cestě vyžadoval velké úsilí,
trpělivost i značnou politickou obratnost. Na jedné straně bylo nutné
překonat odpor české veřejnosti proti ženskému vzdělání, na straně
druhé bylo potřeba i ve vztahu k Vídni zvolit vhodnou taktiku
a okamžik, který sliboval při prosazení jednotlivých požadavkú úspěch.
Svědectví o tom, jaké překážky na ženy usilující o ženské české školství čekaly podala snad nejpřesvědčivěji Eliška Krásnohorská. V jejích
vzpomínkách na založení Minervy se kupříkladu dočteme, že:" . ..přes
všecko příznivé mínění, s nímž potkala se myšlenka Minervy, nalezlo
se dosti zarputilých nepříznivců i v samých kruzích inteligence našinské po hříchu i z učitelstva. Tak například i ředitel státního ústavu pro
vzdělání učitelek Hrys, potkav mě na nábřeží, zastavil mě, a zvedaje
ruku k červánkové záplavě nad Hradčany, věštil mě: »Bůh vás bude
trestati za hřích proti zákonúm jeho odvěkým« . " 5
K velkým odpůrcům ženského vzdělání patřila před koncem století také většina českých politiktl, o čemž svědčily zkušenosti Krásnohorské, která hledala poslance ochotného předložit petici o potřebě
dívčího gymnázia říšské radě. "Bylo na čase"- uvedla ve svých vzpomínkách - "postarati se, abychom získaly některého našinského po-

E. Krásnohorská, Ženská otázka česká , Praha 1881, s. 17.
E. Krásnohorská, Výbor z díla II, Praha 1956, s. 488-483.
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slance říšského, který by byl ochoten vzíti si naší petici a její uplatnění
na starost. Došla jsem s prosebným dotazem k Juliu Grégrovi, jenž mě
vyslechl přívětivě a sympaticky, ale litoval, že nemůže mi vyhověti.
» Obraťte se k mému bratru Edvardovi, jistě vám neodřekne . « »Již odřekl, « odpověděla jsem a prosila o doporučení k jinému panu poslanci."6
Pohádku o slepičce a kohoutkovi připomíná vzpomínka Krásnohorské na cestu od jednoho českého politika k druhému. Jednalo se
převážně o přívržence tzv. mladočeské strany, u které vzhledem k její
proklamované svobodomyslnosti a liberálnímu programu byla větší
naděje na úspěch. Žádost o povolení českého dívčího gymnázia, prvního v Předlitavsku, předal říšské radě nakonec 11. března 1890 poslanec Karel Adámek. V červenci téhož roku bylo gymnázium, ovšem
pouze jen jako soukromé, povoleno a v září byl zahájen zápis žaček.
První cíl českého programu byl dosažen. Ženské studium se začalo
v 90. letech rychle rozvíjet. Nebyl to pochopitelně jen úspěch Elišky
Krásnohorské. Velkým přívržencem ženského vzdělání, teoretického
i praktického, byl kupříkladu Vojtěch Náprstek. Pochopiteln ě, že v 80.
a 90. letech se na veřejné činnosti a zejména na zakládání a rozvoji škol
pro dívky podílely i mnohé další ženy především mladší generace,
které samy absolvovaly vyšší dívčí školy ať v Praze, Táboře nebo dalších českých městech . Z řady těchto žen je třeba připomenout zejména
Marii Červinkovou-Riegrovou a Annu Lauermannovou. Také jejich
životní aspirace byly, jak bylo obvyklé před koncem století, stále ještě
spojeny převážně s literaturou, kulturou, osvětou . V průběhu 90. let
se však tato tradiční orientace ženské veřejné práce pozvolna měnila.
Ženy se začaly zajímat o politiku a podobně jako v celé české politické
reprezentaci probíhal v této době i v ženském hnutí proces diferenciace.
K politické diferenciaci mezi českými ženami docházelo současně
s tím, jak se formovaly různé národní politické strany a směry. Sympatie známých žen z okruhu Elišky Krásnohorské se dělily zpočátku
mezi dvě nejvlivnější české občanské strany - mezi staročechy a mladočechy. Ženy byly ovlivněny pochopitelně svým rodinným zázemím.
(Jen těžko si lze představit kupříkladu dceru Ladislava Riegra mezi
mladočechy.) Chtě nechtě však musely brát ohled i na přístup té které
strany k ženským požadavkům. V tomto směru neměly české ženy
jednoduchou volbu. Občanské strany téměř až do začátku první svě6

Tamtéž, s. 487.
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tové války s ženskými právy vůbec nepočítaly, samostatný ženský
program neměli dlouho dokonce ani sociální demokraté. Jejich pří
stup k tomuto problému se změnil až na přelomu století. Ženská otázka zajímala v 90. letech jen několik politiků, z nich nejvýznamnější byl
T. G. Masaryk. Vedle Masaryka se jako zastánce ženských práv profiloval také Antonín Hain. Charakteristické však bylo, že tyto jejich názory s nimi nesdíleli často ani blízcí přívrženci a spolupracovníci?
Teprve na počátku našeho století se kupříkladu podařilo mezi realisty a také uvnitř sociální demokracie prosadit zásadu, podle které
mohly být ženy zastoupeny ve vedení stranických organizací. Ostatní
politické strany čekaly na podobnou změnu většinou ještě alespoň deset
let. Účast žen v politice prostřednictvím politických stran však nebyla
jen záležitostí ochoty mužů, nezávisela jen na tom, zda budou se ženami spolupracovat nebo zda podobnou možnost odmítnou. Bylo pře
devším na ženách, zda vznesou požadavek podílet se na politickém
životě. Pro generaci 60., 70. a 80. let byl podobný cíl nepředstavitelný.
Ženy, které vstoupily do veřejného života na přelomu 19. a 20. století
však už přistupovaly k těmto otázkám jinak než jejich předchúdkyně.
Ženské vzdělání sice stále ještě nebylo zcela samozřejmé, ale také už
to nebyl nedostupný cíl. Požadavky ženského hnutí se proto nutně
rozšiřovaly.

Ústředním problémem se pro tyto mladé ženy stala otázka ženských
práv. Prosazení emancipace v rovině právní však bylo nemyslitelné
bez politické podpory. Práce v politických stranách se tak stala jedním
z předpokladů občanské emancipace žen. Tento problém vystoupil do
popředí zejména v letech 1905-1907 v souvislosti s bojem za všeobecné volební právo. V této době se ženské hnutí výrazně aktivizovalo
a získalo jednoznačně i politický charakter. Veřejná shromáždění, manifestace, petice s desetitisíci podpisů charakterizovaly veřejnou čin
nost žen ve druhé polovině prvního desetiletí našeho století.
Závažnou překážkou v rozvoji nového typu ženského hnutí byl však
i v této době nadále platný paragraf 30 spolkového zákona, který zakazoval osobám nezletilým, nesvéprávným, trestancům a ženám člen-

7 T. G. Masaryk se vyslovil opakovaně pro ženskou rovnoprávnost. Srv. např. týž,
O rovnosti žen, in: T. G. Masaryk. Politický průkopník, sociální reformátor a president
státu, Praha 1947, s. 135. O tom, jaké měl obtíže prosadit své názory i mezi nejbližšími
spolupracovníky, svědčila mimo jiné mnohá vystoupení H. G. Schauera. Srv. Spisy
H. G. Schauera, Praha 1914, s. 563n.
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ství a práci v politických spolcích. Odpor proti tomuto paragrafu spolkového zákona spojil ženy různých politických názorů. Některé nechtěly brát zákaz na vědomí a snažily se založit politické organizace,
které však rakouské úřady na základě zákona ještě v roce 1907 zakazovaly.8
Jiné ženy využily určitých nejasností v právním postavení politických stran. Činnost stran na rozdíl od spolků nebyla právně zcela jednoznačně vymezena a účast žen byla alespoň v některých stranách
možná. Možnost obejít paragraf 30 spolkového zákona však sama
o sobě problém neřešila. Proto byl boj proti tomuto paragrafu v řadách
českého ženského hnutí pociťován jako jeden z nejdůležitějších úkolů.
Svědčí o tom velmi živá polemika v dobovém ženském tisku. Požadavky žen shrnul přehledně kupříkladu v r. 1906 časopis Ženská revue.
Anonymní autor v něm uvedl: "Domáháním se změny par. 30 spolčo
vacího zákona a volebního práva žen do všech sborů zákonodárných
vstouply ženy do veřejnosti, domohly se slyšení, zájmu a pozornosti
pro svůj požadavek - zrovnoprávnění. .. Zrovnoprávnění žen
v politických stranách (uskutečněné jen v soc. demokratické a čs . straně pokrokové) jest důležitým stupněm v nejaktuálnější otázce ženského hnutí, v politickém zrovnoprávnění žen vůbec. "9
Státní moc se proti ženám v politice postavila v době boje za všeobecné volební právo velmi důrazně. Hlavní argument odpúrcú rovných ženských práv vycházel z teze, že ten kdo nemá vůči státu povinnosti, především brannou povinnost, a neodvádí daně, nemůže mít
podíl na rozhodování o veřejných záležitostech. 10 Tento argument však
byl oslaben především tím, že procento zaměstnaných žen, které odváděly daně a měly vůči státu povinnosti, bylo vysoké a stále stoupalo. Otázku branné povinnosti žen se snažily některé radikální mladé
bojovnice za ženská práva vyřešit návrhem různých forem tak zvané
sociální služby. 11 Podobné návrhy však neměly příliš velký ohlas
a v době bojů o volební reformu už nebyly aktuální.
Srv. podrobněji komentář v Ženské revue 3, 1907-1908, s. 89n.
Ženská revue 2, 1905-1906, s. 251-252.
111 Tamtéž, s. 56.
11 O možnosti zavést povinnou "sociální" službu pro svobodné dívky v nemocnicích,
sirotčincích, v rodinách ap. se diskutovalo v letech 1906-1907. Většina žen však podobné názory odmítla s poukazem na povinnost mateřskou . Dalším pádným argumentem
žen byla skutečnost, že nikdo nezbavoval občanských práv kněze, který také nesloužil
ve zbrani. Srv. Ženská revue 2, 1905-1906, s. 220-225.

H
9

296

P Vošahlíková, Česká žena v politice

Česká veřejnost svůj názor na ženská práva měnila také jen zvolna.
Změna

oproti 90. letům však byla v prvním desetiletí nového století
jen patrná. Zatímco podat petici ke zřízení dívčího gymnázia
znamenalo pro Elišku Krásnohorskou chodit od poslance k poslanci
a každého přesvědčovat o užitečnosti a jedinečnosti podobné instituce, petici s dvaceti dvěma tisíci podpisů žádající rovné volební právo
pro ženy předložil poslanec Václav Choc komisi pro volební reformu
ve Vídni bez průtahů a prosazoval ji velmi rozhodně. Také další čeští
poslanci v této komisi se snažili podpořit podle své stranické přísluš
nosti volební právo alespoň pro některé sociální skupiny žen. Jejich
snaha však neměla úspěch. 13. září 1906 komise návrhy na rozšíření
volebního práva ženy definitivně zamítla. Rozhodnutí zdůvodnil tehdejší ministr vnitra Richard Bienerth. Nepoužil argument, že ženy
neplatí daně a nemají vojenské povinnosti, ale upozorňoval na jiné
nebezpečí, které by plynulo z přiznání aktivního volebního práva ženám. Dalším požadavkem by totiž bylo podle Bienertha právo pasivní a žena v parlamentu nebo dokonce ve vládě byla věc nepředstavi
telná a nebezpečná. 12
Bylo určtou ironií dějin, že zamítnutí volebního práva pro ženy do
říšské rady aktivizovalo celé ženské hnutí a vedlo jeho představitelky
k hledání nedostatků a mezer v zákoně. Podobně jako v případě paragrafu 30 spolkového zákona se i v případě volebního práva žen ukázalo, že existují možnosti, jak zákon obejít. Nový zákon o všeobecném
volebním právu do říšské rady účast žen vylučoval, ale staré volební
zákony z r. 1861, podle kterých se volilo do zemského sněmu, ženám
nezakazovaly kandidovat. Starý kuriový systém sice vylučoval z voleb
na základě majetkového a vzdělanostního censu velkou část voličů,
nehovořil však výslovně o účasti žen.
Skutečnosti, že je dovoleno to, co zákon výslovně nezakazuje, využily už v r. 1908 první tři ženy- kandidátky do českého zemského
sněmu. Jednalo se o Karlu Máchovou, navrženou sociálními demokraty, B. Zelinkovou za stranu státoprávní a Marii Tůmovou, kterou
kandidoval Výbor pro volební práva žen. První tři kandidátky v r. 1908
neuspěly. Výsledky Karly Máchové na Smíchově však nebyly špatné.
Řada českých politiků si tehdy uvědomila, že kandidovat ženu do
parlamentu není ztracená příležitost, ale naopak, že se pro politickou
přece

12

Tamtéž, s. 56.
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stranu otevírá možnost posílit svůj vliv. 13 Tyto úvahy spolu s příkla
dem zahraničí potom vedly české politiky k rozhodnutí prosadit spojenými silami v doplúovacích volbách v Mladé Boleslavi společnou
kandidátku Boženu Vikovou-Kunětickou. 14
Úspěšná volba však neznamenala skutečný vstup ženy na parlamentní půdu. Místodržitelství nechtělo výsledky voleb v Mladé Boleslavi respektovat a německá obstrukce na zemském sněmu, která trvala až do vypuknutí první světové války, nedovolila tuto záležitost
řešit na parlamentní půdě. Přesto považovala řada veřejně činných
žen volbu první ženy v Předlitavsku do zemského sněmu za velký
úspěch.

Boj za volební reformu, za změny rodinného práva, za rovnoprávné postavení žen v politických stranách- to byly cíle především mladších žen, které svou politickou kariéru zahájily na začátku století a které
utvářely české ženské hnutí zejména v době meziválečné. Od počátku
se mezi nimi prosazovala Františka Plamínková. Budoucí senátorka
Plamínková vystupovala už v bojích o všeobecné volební právo mimořádné radikálně a neváhala kritizovat představitele všech českých
politických stran, včetně té své národně sociální, za krátkozrakost
a zaujatost. 15 Nebyla to však jen Plamínková, kdo formuloval na začátku století nové cíle ženského hnutí. Se sociálními požadavky žen
vystupovala na manifestacích Karla Máchová, občanskoprávní emancipaci žádala Alice Masaryková, Olga Stránská a mnohé další.
Radikální požadavky mladé generace, které se postupně promítly
i do programu některých politických stran, však byly pro zakladatelskou generaci českého ženského hnutí těžko pochopitelné a často
i nepřijatelné. Průkopnice dívčího vzdělání a ženské osvěty s obavami
sledovaly snahy svých následnic uplatúujících se v politice. Elišce Krásnohorské, Tereze Novákové a nepochybně i první zvolené kandidátce
do českého sněmu, spisovatelce Boženě Vikové-Kunětické, se hesla
ženské emancipace zdála přemrštěná a dokonce i nebezpečná. 1 h
Rozpor mezi kulturně osvětovým a politickým pojetím ženské ve13 Účast žen ve volbách do českého zemského sněmu komentovala podrobně zejména
F. Plmnínková v článku "České ženy promluvily", in: Ženská revue 3, 1907-1908, s. 89.
14

Podrobněji

o volbách do českého zemského sněmu v r. 1912 v Mladé Boleslavi srv.
tomto sbor-

J. Kořalka , Zvolení ženy za poslankyni českého zemského sněmu r. 1912, v
níku.
Srv. Ženská revue 2, 1905-1906, s. 172.
Srv. Česká revue 1910, č. 2.
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řejné práce zesílil zejména v letech 1880-1914. Názorně se tento konflikt mezi "mladými" a "starými" projevil v souvislosti se zaměřením
a činností prvního, možno říci vzorového, dívčího gymnázia spolku
Minerva. Necelých dvacet let uplynulo od založení spolku a gymnázia, když došlo k otevřené roztržce v jeho vedení. Konflikty dílem osobní, ale převážně věcné vyvrcholily v r. 1908, kdy se mladým členkám
podařilo ovládnout spolek a bez ohledu na povinnou úctu starou gardu odstranily. 17
Boj o Minervu byl jen jedním z projevů diferenciace, která postihla
celé české ženské hnutí. Jednotlivé směry a proudy si vytvořily své
vlastní organizace. Zakladatelské generaci, která chtěla stále reprezentovat celé hnutí, patřil Ústřední spolek českých žen, založený r. 1898.
Jeho vážným konkurentem byl Ženský klub. Vedle těchto spolkťi vznikala řada dalších: regionálních, konfesijních, stavovských. Většinou se
však tyto spolky sblížily s jedním z obou rivalů. Na pomezí mezi obě
ma tábory bylo Sdružení akademicky vzdělaných žen (později Svaz
vysokoškolsky vzdělaných žen), založené v r. 1908.
Oba tábory, skupiny či generace žen měly nejen své organizace, ale
také svůj vlastní tisk, který jim pomáhal získávat na svou stranu veřej
nost. Ke známým a vlivným časopisům "starých" patřily například
Ženský obzor a Ženské listy. Tyto časopisy měly charakter kulturně
osvětových revue. Přispěvatelky v nich mohly dobře využít své literární zkušenosti. Významným pomocníkem této skupiny byly také
Kalendáře paní a dívek českých. Obojí, časopisy i Kalendáře byly velmi oblíbené a před první světovou válkou pravděpodobně mnohem
více čtené, než politicky zaměřený tisk mladší generace.
Radikální představitelky "mladých" vydávaly celou řadu časopi
sů, mezi jinými například Ženskou revue. Zajímaly se v ní o jednání
Říšské rady, zemských sněmů, o průběh voleb, o hospodářskou situaci státu a její vliv na postavení rodiny, o zdravotní osvětu, sledovaly
pokroky v zahraničním ženském hnutí. Zlatý věk takto zaměřeného
tisku nastal však až po první světové válce.
České ženské hnutí prodělalo na přelomu 19. a 20. století rychlý
vývoj. Jeho vnitřní diferenciace, aktivizace, pozornost k sociálním
a politickým otázkám - to vše odpovídalo rozvoji celé české společ
nosti, bez něhož ho nelze pochopit.

17

Srv. E. Krásnohorská, Svědectví o Minervě, in: Ženské listy 1911, č. 1, s. 12.
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MILOSLAVA TURKOVÁ

PRAŽSKÉ .ŽENY NA I. SJEZDU
ŽEN ČESKOSLOVANSKÝCH

Poslední roky završujícího se 19. století představovaly v Čechách
výrazný rozvoj aktivity ve společenském a kulturním životě obyvatelstva. Vedle rozmanité činnosti spolkové a odborové se koncem století stále více hlásily ke slovu i různé společenské organizace, jejichž
členskou základnu tvořily převážně ženy. České ženské spolky se zpočátku v souhrnu zaměřovaly především na práci charitativní. V devadesátých letech se však v programové orientaci ženských organizací
dostávala vedle filantropie do popředí stále silněji i otázka emancipace žen a emancipace národní. 1 Jedním z vrcholných projevů tohoto
úsilí se stal i I. sjezd žen českoslovanských, který se konal v Praze ve
dnech 15.-17. května r. 1897. Následující příspěvek se bude zabývat
podílem pražských žen na přípravě, realizaci a průběhu sjezdu.
Realizaci I. sjezdu žen českoslovanských předcházela dlouhodobá
příprava. Vedle materiálního a organizačního zabezpečení sjezdu bylo
třeba projednat, zajistit a v neposlední řadě nechat příslušné orgány
schválit i obsahovou náplň vlastního sjezdového jednání. Za tímto
účelem byl vytvořen přípravný komitét, jehož předsedkyní se stala
Terezie Friedlanderová a jednatelkou Johana Danešová, obě z Prahy.
Členky přípravného komitétu ve spolupráci s budoucími aktivními
účastnicemi sjezdu sestavily podrobný obsahový program sjezdového jednání, včetně plánu průběhu a seznamu osobních účastníků slavnostního úvodu. Takto podrobně sestavený program, skládající se
v hlavní části z osmi základních tematických celků (1. Stručný nástin
dosavadního působení českoslovanských žen od doby probuzení,
M. Turková, Náplň činnosti ženských spolků v Čechách v 90. letech 19. století, in:
Lidé a města 1, Pražané, Jiní- druzí- cizí, Praha 1992, s. 29-42.
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II. Povinnosti ženiny k rodině, III. Povinnosti ženiny k národu, IV. Povinnosti ženiny k lidstvu čili lidumilství, V. Povznesení mravnosti,
Vl. Zdravotnictví, VII. Ženina práva, VIII. Tužby a cíle jednotlivých
stavů žen) a doplněný konkrétními jmény všech předpokládaných řeč
níků, zaslala jednatelka Johana Danešová c.k. policejnímu ředitelství
spolu se žádostí o povolení ke konání ženského sjezdu. 2
Po osmiměsíčních přípravných pracích a úspěšném schvalovacím
řízení se I. sjezd žen českoslovanských konal v původně plánovaném
termínu ve dnech 15.-17. května 1897 v prostorách pražské radnice
a představoval"opravdovou manifestaci žen českých", na kterou se
sjely ženy z různých míst Čech a Moravy, včetně pozvaných sester
slovenských a zámořských. Vlastnímu sjezdovému programu před
cházelo slavnostní představení v Národním divadle. Hrála se Smetanova Hubička na libreto Elišky Krásnohorské. 3
První den sjezdového jednání byl zahájen kantátou Františka Kavana na slova Boženy Němcové "Zeny české, matky české". Po slavnostním proslovu sepsaném Irmou Geisslovou a předneseném Vali
Seidlovou uvítala přítomné předsedkyně přípravného komitétu Terezie Friedlanderová a předala řízení předsedkyni sjezdu Věnceslavě
Lužické-Srbové, spisovatelce a redaktorce Lady v Praze. Před jejím
úvodním slovem pozdravil účastníky sjezdu starosta měst pražských
dr. Jan Podlipný a říšský poslanec prof. Vilém Kurz jako zástupce
Národní jednoty pošumavské připomněl, že prvotní popud k uspořá
dání sjezdu českých žen vyšel právě z prostředí Jednoty, přičemž však
byl ku prospěchu věci púvodní program otázek národních a národahospodářských rozšířen o řadu dalších palčivých problémů.
Věnceslava Srbová-Lužická pak ve svém vystoupení obhajovala
důležitost právě zahájeného sjezdu, neboť "nutnost upraviti poměry
a postavení žen ve společnosti šlehá v život každého kulturního národa. Tudíž nemůže se vyhnouti řešení této otázky ani národ náš". 4 Dále
uvítala a zdůraznila, že pořadatelky sjezdu daly - navzdory výtkám,
že ženy usilují pro sebe jen o práva a požadavky- v programu jednání
důraz na "povinnost", nikoliv jen na "požadavky". A svúj úvodní
vstup ukončila stále platnými slovy: "Už mnoho sjezdů bylo pořádáno,
SÚA, Fond PP, sign. 1893-1899, V, 55, 50, č. kart. 1712.
Opera Hubička nahradila z důvodu onemocnění původně plánované představení,
kterým měla být Fibichova Heda na slova Anežky Schulzové.
4 Příloha Ženského světa 1897, I, s. 4.
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ale kde nepůsobily přímo na čin, kde nezasáhly účinně a blahodárně
do života praktického, národního, veřejného i domácího, minuly se
s cílem."5
Před vlastním sjezdovým jednáním byl přečten přípis protektorky
sjezdu Karoliny Světlé, která se z důvodu nemoci nemohla osobně
dostavit. Po té následoval pozdravný list čestné předsedkyně sjezdu
Sofie Podlipské a řada dalších zdravic.
Plánovaný program byl zahájen I. oddílem: "Nástin pl'lsobení čes
koslovanských žen od doby probuzení", kde Johana Danešová, jednatelka přípravného komitétu z Prahy, promluvila zevrubn ě o ženách
"pracujících na poli národním a dobročinném" a vzdala jim za tuto
obětavou činnost dík a uznání. Ve druhém oddíle pod názvem "Povinnosti ženiny k rodině" vystoupily na dané téma Miloslava Procházková, spisovatelka z Olomouce a Marie Součková, choť profesora
z Chrudimi. První z nich vedle zásad, které by měly v tomto ohledu
dodržovat všechny ženy, zdůraznila, že "od české ženy však očekává
me více, že totiž dle možnosti vtiskne své domácnosti ráz český, aby
člověk v ní meškající ihned cítil a viděl, u koho je." 6 Vystoupení Marie
Součkové bylo zaměřeno více prakticky, a to jednak na soubor vlastností potřebných pro ženu v roli manželky a jednak na řadu konkrétních doporučení pro ženy- matky. Součást II. oddílu tvořil příspěvek
Eleny Šoltézsové "0 pohostinstvu prostom", který pro nepřítomnost
autorky přečetla slovensky Aloisie Langová.
III. oddíl "Povinnosti ženiny k národu" byl početně obsáhlejší, vystoupily v něm čtyři referentky a jeden referent. Anna Jehličková, choť
lékaře z Tábora, promluvila o nezbytnosti zvýšení národního uvědo
mění. Druhý řečník, poslanec Kurz, se zaměřil na organizaci národní
práce a vyzval přítomné ženy k zakládání ženských odborl'l Ústřední
matice školské a Národní jednoty pošumavské a severočes ké. Zároveň doporučil, aby ženy vytvořily - na základě sjezdem opakovaně
vznášených návrhů- jako platformu své další činnosti" Ústřední spolek žen českých", který by pracoval v několika specializovaných sekcích. Spisovatelka a učitelka z Prahy Pavla Maternová se zabývala otázkami české literatury a umění a Pavla Wagnerová, absolventka
umělecké průmyslové školy a majitelka závodu pro umělé vyšívání a kresbu se vyslovila pro nezbytnost podpory českého prtunyslu.
5
6

Tamtéž, s. 5.
M. Procházková, Povinnosti ženiny k rodině, Příloha Ženského světa 1897, I, s. 12.
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Poslední příspěvek třetího oddílu - referát Karoliny Samkové, manželky obchodníka z 1řebivlic u 1řebenic byl přeložen na druhý jednací
den. Oba dva obsažné příspěvky ze IV. oddílu nazvaného "Povinnosti
ženiny k lidstvu čili lidumilství" vypracovala Kamila Hrušková-Mašínová, choť soudního adjunkta, původním povoláním učitelka měš
ťanských škol. Přednes prvního elaborátu o organizaci českého lidumilství převzala Božena Tichá, druhý věnovaný trpkému osudu
českých nalezenců přednesla s osobním zaujetím sama autorka ? Obě
vystoupení vyvolala mezi účastníky sjezdu velmi hluboký dojem. 8
Druhý den sjezdového jednání došlo k několika organizačním pře
sunům v plánovaném pořadí referátů . Po odloženém příspěvku z prvního dne zahájila oddíl "Ženina práva" Marie Štorchová, učitelka dívčích škol z Berouna. Zaměřila se na otázku vzdělávání dívek po
ukončení povinné školní docházky. Tereza Nováková, spisovatelka aredaktorka Ženského světa, promluvila o ženině právu na svobodnou
volbu povolání na základě schopností a o požadavku na volný pří
stup žen ke vzdělávání všeho druhu. Teprve poté se přikročilo
k v původním pořadí V. oddílu "Zdravotnictví", kde promluvila spisovatelka a redaktorka časopisu Zdraví A. J. Šnajdaufová-Čadová
z Prahy na téma hygiena a emancipace.
Vl. oddíl s podtitulem "Povznesení mravnosti" byl věnován zamyšlení Barbory Hoblové, spisovatelky z Mladé Boleslavi. Po jejím vystoupení se program vrátil k problematice oddílu "Ženina práva"
a plénum vyslechlo Žofii Tůmovou, choť redaktora z Prahy, která se
věnovala otázkám ženského volebního práva. V posledním VIII. oddíle nazvaném "Tužby a cíle jednotlivých stavů žen" promluvila za
učitelky Leopoldina Polzbaurová, starostka" Ústřední jednoty českých
učitelek". Jménem úřednic vystoupila Heřma Hemerová, majitelka
pošty v Kovářově na Táborsku. Pavla Wagnerová z Prahy přišla
s rezolucí ve prospěch žen zaměstnaných v obchodě . Za maloživnostnice a ženy maloživnostníků si vzala slovo Božena Karešová, choť krejUčitelka Božena Tichá vypracovala k referá tu "Lidumilství české a organizace jeho"
názorný diagram organizace českého lidumilství, který byl po dobu jednání umístěn
na stěně zasedací síně . V zásadě zde bylo lidumilství rozděleno na ochranné (zaměře
no na zdravé tělo a zdravou duši) a nápravné (zaměřeno na nemocné tělo a nemocného ducha).
H Pod bezprostředním dojmem vyslechnutého referátu "Ochrana nalezencll" vě no
vala Pavlína Klenková z Vlastimilit, pozdější předsedkyně "Ústředního spolku žen
českých", ve prospěch českých nalezenctt 1000 zlatých.

7
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v Praze. Marie Veselá z Prahy tlumočila požadavky porodních
Za služebné pohovořila Karolina Sladká a o ještě palčivějších
problémech továrních dělnic referovalaAloisie Jiroušková, obě z Prahy.
Po diskusi z pléna pojednala o prostředcích k dosažení cílíi vytýče
ných sjezdem Viktorie Schmidtová, učitelka z Mělníka. K požadavkům, které by napomohly ke zvýšení vzdělanosti žen, přiřadila vedle
plánu na založení velké knihovny a čítárny pro ženy i sjezdem zmíně
ný návrh na zřízení ústředního spolku, který by ustanovení sjezdu
prováděl a v němž by byly zastoupeny delegátky všech českých ženských spolků.
Ze stručného přehledu přípravy a realizace I. sjezdu žen českoslo
vanských vyplývá, že účast pražských žen na zorganizování, zabezpečení i průběhu této rozsáhlé akce byla značná. Na přípravn ý ch pracích a organizačním zajištění se podílely téměř výhradně pražské ženy.
Během prvních sedmi tematických oddílů se vystřídaly pražské i mimopražské účastnice (z různých oblastí Čech a Moravy, včetně jednoho příspěvku ze Slovenska) přibližně ve stejném zastoupení. V posledním VIII. oddíle "Tužby a cíle jednotlivých stavú žen" měly
převahu ženy z Prahy. Rovněž na následném ustavení "Ústředního
spolku žen českých", k němuž dal sjezd impuls a který vznikl r. 1898,
měly podstatnou zásluhu pražské ženy.Y Předsedkyněmi všech čtyř
odborů, které spolek zřídil, se staly Pražanky- vzdělávací odbor vedla Tereza Nováková, lidumilný Kamila Hrušková, v čele národohospodářského odboru stála Terezie Friedlanderová a zdravotnickému
odboru předsedala Amalie Jiřina Šnajdaufová-Čadová.
Souhrnně lze hodnotit podíl pražských žen na realizaci I. sjezdu
žen českoslovanských v r. 1897 jako velmi významný, s převa žujícím
zastoupením pražských účastnic. Současně ale byl dán při sjezdovém
jednání- především ve jménu "manifestace jednoty žen českých"
dostatečný prostor i ženám mimopražským, a to hlavně v účasti na
obsahové náplni sjezdového programu.

babiček.

9

u

Slavnostně byla činnost "Ústředního spolku žen českých" zahájena v červnu r. 1898
přílež itosti

oslavy 100. narozenin Františka Palackého.
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ZVOLENÍ ŽENY DO ČESKÉHO
ZEMSKÉHO SNĚMU ROKU 1912

Počátek 20. století byl v řadě evropských i mimoevropských zemí
ve znamení politického boje ženského hnutí za prosazení volebního práva žen do zastupitelských sborů ve městech, v regionech
i v celostátním měřítku . Největší ohlas měly nepochybně demonstrač
ní akce anglických sufražetek, ale většině představitelek českého ženského hnutí připadaly jejich metody jako nevhodné a nepřiměřené .
Tehdejší české ženské týdeníky a měsíčníky - mladočechům blízké
Ženské listy, pokrokový Ženský obzor, sociálně demokratický Ženský
list, národně sociální Ženské snahy i brněnská liberální Ženská revue přinášely četné zprávy o úspěšné účasti ve volbách v Kanadě, Austrálii, na Novém Zélandě nebo v Norsku, především však o pronikavém
úspěchu poslankyň finského zemského sněmu. 1
Důstojným způsobem se české ženské hnutí v prvním desetiletí 20.
století zařadilo do hlavního proudu české politiky v tehdejším Rakousku, když své zájmy a požadavky prosazovalo nenásilnými metodami,
s důvtipem a využitím zásady, že by mělo být dovoleno všechno, co
není výslovně zakázáno. Ne nadarmo se říkalo, že celou řadu nových

Srv. Volební právo žen, in: Ženské listy, roč. 32, č. 6, červen 1904, s. 112; roč. 33, č . 7,
červenec 105, s. 140; Volební právo žen v Americe, in: Ženské listy, roč. 33, č. 8-9, srpenzáří 1905, s. 180- 181; Kandidátky poslanectví ve Finsku, in: Ženské listy, roč. 35, č. 4,
duben 1907, s. 73; Voličky a poslankyně ve Finsku, in: Ženský svět, roč. ll , č. 10, 20. 5.
1907, s. 119; Volební právo žen u nás a jinde, in: Ženské listy, roč. 35, č. 8-9, srpen-září
1907, s. 181; Hlasovací právo žen za oceánem, in: Ženský svět, roč . 12, č . 4, 20. 2. 1908,
s. 64; Volební právo žen, in: Ženské listy, roč. 36, č. 3, březen 1908, s. 59; č. 6, červen
1908, s. 114; Ženy ve finském parlamentu, in: Ženská revue, roč . 3, č. 9, 1. 9. 1908, s. 199;
Volební právo žen v Norsku, in: Ženská revue, roč. 3, č. 12, 1. 12. 1908, s. 263, a mnoho

1
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možností a pozic, například při prosazování češtiny jako vnitřního
úředního jazyka, získávali Češi po neúspěchu jazykových nařízení z let
1897-1899 spíše postupně a neznatelně, v podstatě neoficiálně . Aktivistky českého ženského hnutí, v prvé řadě učitelka Františka Plamínková (1875-1942) 2, se pokusily analogickým způsobem využít některá
starší, ne zcela přesná ustanovení o volbách do českého zemského sně
mu. Zatímco nově zavedené všeobecné a přímé volební právo pro muže
do rakouské říšské rady, poprvé uplatněné v květnu 1907, a také upravený volební pořádek do moravského zemského sněmu na základě
tzv. moravského vyrovnání z listopadu 1905 výslovně vylučovaly ženy
z aktivního a pasívního volebního práva, byl volební řád do českého
zemského sněmu na základě únorového patentu z roku 1861 méně
striktní. Právo volit do zemského sněmu bylo odvozeno od volebního
práva do obecních zastupitelstev a bylo přiznáno těm, kteří v obecních
volbách patřili výší daní nebo svým úředním postavením k prvnímu
a druhému volebnímu sboru, což byly mimo jiné vysokoškolsky vzdě
lané lékařky, definitivní učitelky a středoškolské profesorky, a také těm,
kteří ve třetím sboru platili aspoň osm korun přímých daní, což se
mohlo vztahovat i na ženy, které měly příslušně zdaněnou živnost nebo
hospodářství. 3
Podobně obezřetně postupovalo české ženské hnutí při ustavení
svého reprezentativního orgánu, který měl v českém prostředí koordinovat politický boj za prosazení volebního práva pro ženy. Vzhledem k tomu, že rakouský spolkový zákon z 15. listopadu 1867 zakazoval členství žen a mladistvých v politických spolcích4 , nebyla zvolena
forma spolku, ale ustavil se veřejný výbor, který neměl stanovy a nesměl vybírat členské příspěvky. Tak vznikl koncem r. 1905 vlivný Výbor pro volební právo žen za předsednictví Františky Plamínkové, na
nějž se spolkový zákon nevztahovaP Tento výbor se v prvních letech
2

Kniha života. Práce a osobnost F. Plamínkové. Sborník k 60. narozeninám, Red.
naučný nové doby IV / 2, Praha 1937, s. 1099.
-Františka Plamínková byla popravena za heydrichiády 30. června 1942.Jnrosln v Kunc,
Kdy ze mřeli ... ? 1937-1962, Praha 1962, s. 207.
3 K tomu K. Nevšímalová, O volebním právu žen, in: Ženské listy, roč. 34, č. 12, prosinec 1906, s. 221-227; Proč žádáme my ženy volební právo do zemského sněmu, in:
Ženský list, roč . 17, č. 4, 23. 1. 1908, s. 1-3.
4 Spolek pro volební právo žen v Rakousku zakázán, in: Ženské listy, roč. 35, č. 2,
únor 1907, s. 31.
5 Všeobecné volební právo žen, in: Ženské listy, roč. 33, č. 12, prosinec 1905,
s. 245-246; Volební právo žen, in: Ženské listy, roč. 34, č. 1, leden 1906, s. 15-16.
A. Honzáková, Praha 1935; Ottův slovník
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scházel téměř každý týden a uspořádal několik veřejných schůzí na
podporu svého základního požadavku. Společně s muži z většiny čes
kých politických stran manifestovaly také ženy v listopadu 1905 za
všeobecné, rovné a přímé volební právo, ale když nikdo z řečníků nepožadoval také volební právo pro ženy, rozhodly se aktivistky ženského hnutí k samostatné akci, která vyvrcholila 10. prosince 1905 veřejnou schůzí v Národním domě na Vinohradech. 6
Na rozdíl od anglických sufražetek se představitelky českého ženského hnutí vedle samostatné agitace zaměřily cílevědomě na to, aby
pro požadavek volebního práva žen získaly také některé vlivné muže-politiky. Když se od podzimních měsíců r. 1907 připravovaly nové
volby do českého zemského sněmu, stanovené na poslední týden února
1908, vyjednávala Františka Plamínková jménem Výboru pro volební
právo žen s jednotlivými českými politickými stranami, aby v mezích
daných zákonnými možnostmi zařadily vždy aspoň v jednom volebním obvodě mezi na vržené kandidáty také ženy? Sociálně demokratický Ženský list shrnul základní argumenty Výboru pro volební právo žen těmito slovy:
"Předně volební řád pro Království české nevylučuje ženy z volebního práva a nikde výslovně nepraví, že by žena nemohla být poslancem. Stalo se to snad nedopatřením toho, kdo zákon sepsal, ale je to
skutečnost. Právo volit mají ženy poplatnice, doktorky a učitelky,
a právo dáti se volit je podmíněno ve volebním řádě zemském jen
právo volebním do obce. Že žena nesmí být poslancem, není zde uvedeno, tak jako je to výslovně podotknuto ve volebním řádě pro říš
skou radu.(. .. ) Dále nutno uvážit, že příští sněm zemský musí se zabývat volební opravou, bude to jeho hlavním úkolem. A vzhledem
k tomu je kandidatura ženy velmi důležitá . Nebude scházet pokusů,
aby při volební opravě zemské bylo vzato ženám i to skrovné právo
volební, které dnes mají. "H
Při zpětném pohledu připomněla Františka Plamínková, že až do
konce r. 1907 nedostal Výbor pro volební právo žen žádnou pozitivní
odpověď, i když se v různých politických stranách o účasti žen na
6

V širších souvislostech srv. A. Honzáková, Tricet let práce Plamínkové za volební
právo a občanskou rovnoprávnost žen, in: Kniha života, s. 61-65.
7
F. Plamínková, Ženské kandidatury při volbách do sněmu českého, in: Ženská revue,
roč . 3, č. 3, 1. 3. 1908, s. 89-91; přetiskl též Ženský list, roč. 17, č . 13, 26.3.1908, s. 6.
H J. Skála, Žena kandidátkou poslanectví pro zemský sněm český, in: Ženský list, roč.
17,č. 5,30. 1. 1908,s. 1-2.
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volbách hovořilo v obecné rovině. Dokonce i na českém katolickém
sjezdu ve dnech 6.-7. ledna 1908 v Praze-Smíchově navrhovala jedna
z delegátek, i když neúspěšně, aby se čeští katolíci veřejně vyslovili
pro politická práva žen, zejména pro jejich volební právo, nechtějí-li
dopustit, aby se ženy staly přívrženkyněmi sociální demokracie, která
důrazně žádá rovnoprávnost žen s mužiY Českoslovanská sociálně
demokratická strana dělnická pak jako první z politických stran ohlásila
23. ledna 1908 kandidaturu ženy v městském volebním obvodě Praha
IV, VI a VII, ~· Hradčany, Vyšehrad a Holešovice-Bubny. Kandidátkou
byla Karla Máchová, původním povoláním učitelka, která po několika
letém působení mezi českými krajany ve Spojených státech amerických
byla redaktorkou Ženského lishL 10 Realisté- oficiálním názvem Česká
strana pokroková- podpořili sociálně demokratickou kandidaturu do
českého zemského sněmu s pozomhodným odůvodněním:
"Zde ustupují stranické zájmy, zato nastupuje tu velký český zájem
a otázka naší kulturní vyspělosti, aby česká demokratická žena, vzdě
laná a snah ušlechtilých, byla zvolena a my mohli ukázat celému svě
tu, že jako jsme byli prvními ve střední Evropě, kdo si postavili ženské
gymnázium, tak že jsme to zase my, kteří jsme ideál o rovnoprávnosti
a rovnocennosti ženy s mužem realizovali. "ll
Příklad sociálních demokratů povzbudil Výbor pro volební právo
žen k tomu, aby jako nezávislou kandidátku v městském volebním
obvodu Vysoké Mýto-Skuteč-Hlinsko ohlásil žižkovskou učitelku Marii
Tůmovou, dcem mladočeského novináře Karla Tůmy, známého životopisce Havlíčka a autora písně Hranice vzplála. 12 0bě uchazečky vyšly z volebního klání čestně- Karla Máchová dostala 493 hlasy, Marie
Tůmová 199 hlasů- vždy ze dvou až tří tisíc platných volebních lístků. Na poslední chvíli se rozhodli nezůstat stranou ani představitelé
spojených státoprávních stran, mladočechů, národních sociálú a státoprávních radikálú, a v městském volebním obvodě Německý Brod-Humpolec-Polná kandidovali čáslavskou učitelku Boženu Zelinkovou, ale ta dostala jen tři až pět hlasů. 13 Přesto bylo toto demonstrativní
Klerikální sjezd o volebním právu žen, in: Ženský list, roč . 17, č. 3, 16. 1. 1908, s. 7.
Srv. Příruční slovník k dějinám KSČ, red. V. Krechler, sv. 1, Praha 1964, s 442.
ll Ze Ženského obzoru přetiskl Ženský list, roč. 17, č. 6, 6.2.1908, s. 7.
12 K. N. = [Krista Nevšímalová), Manifestační předvolební schůze českých žen, in:
Ženské listy, roč. 36, č. 3, březen 1908, s. 62-63.
13 J. Skála, Zemské volby a ženské kandidatury, in: Ženský list, roč . 17, č. 10, 5. 3. 1908,
s. 1-2.
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vystoupení tří ženských kandidátek ve volbách do zemského sněmu
hodnoceno jako první úspěch českého ženského hnutí v politické oblasti. Františka Plamínková k tomu napsala:
"České ženy promluvily! Poprvé zasáhly do ruchu volebního také
jinak než jako pomocnice různých mužských kandidátů. Poprvé, protože tomu není ani rok, kdy zjistily, že mají dle stávajícího řádu volebního z roku 1861 nejen právo aktivní (voliti), ale též právo pasívní
(volenu býti)."14
Mezi nepochybné úspěchy patřilo také získání politické podpory
od některých předních činitelů českého politického a intelektuálního
života. Velké předvolební schůze českých žen v pražské Měšťanské
besedě 16. února 1908 se zúčastnili univerzitní profesoři T. G. Masaryk, v té době opět říšský poslanec, a Václav Flajšhans15, v právních
otázkách se vlivným poradcem ženského hnutí stal mladočeský poslanec Eduard Koerner jako zástupce Svazu zemských poslanců čes
kých.16 O možnosti okamžitého úspěchu ženských kandidatur již
v zemských volbách roku 1908 si aktivistky českého ženského hnutí
nedělaly velké iluze, ale některé zábrany již byly prolomeny. Výbor
pro volební právo žen, vedený Františkou Plamínkovou, se i v následujících měsících a letech snažil využít každé vhodné příležitosti
k tomu, aby upozornil širší veřejnost na své požadavky. Názorová
výměna mezi různými proudy uvnitř českého ženského hnutí přispí
vala také k vyjasnění taktických postupů. Když na veřejné schůzi za
volební právo žen 2. října 1908 v Národním domě v Praze-Vinohradech
zazněl názor, že není-li možné v současné době prosadit všeobecné
volební právo do českého zemského sněmu, měly by se ženy soustře
dit na využití možnosti volby ženských poslankyň v dosavadních kuriích, ozvaly se české sociálně demokratické ženy s rozhodným protestem a s jednoznačným požadavkem všeobecného volebního práva
pro muže i pro ženy. 17 Výbor pro volební právo žen pak v prohlášení,
jež podepsaly Františka Plamínková, Marie Tůmová a Marie Štěpán
ková, zdůraznil, že nadále prosazuje na prvním místě všeobecné volební právo. Současně však nevyloučil možnost dalších demonstrač14

F. Plamínková, Ženské kandidatury (jako pozn. 7), s. 89.

15 [Nevšímalová], Manifestační předvolební schůze, s. 62.

16 Základní životopisné údaje srv. Ottův slovník naučný, sv. 28, Praha 1909, s. 782;
Ósterreichisches Biographisches Lexikon, sv. 4, Wien 1969, s. 46-47.
17 Pro všeobecné nebo pro kuriové volební právo, in: Ženský list, roč. 17, č. 42, 15. 10.
1908, s. 1.
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Číslo 16 hal.

ROK 1912. a C!SLO 7.

MLADOČESKÁ SUFRAGETKA.
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Poslanec: .. A soudile, milostiv li, že bychom měli
opravdu bojovat za vhobecné hhsovaci právo !en1 •
Mi I o st pan I s u { r a g e t k a: »Co vás napadá.
Vtdy( bych pak měla lu samou cenu , jako naše
1\\á.rv . . ·"'

J. Kořalka, Zvolení ženy
ních ženských kandidatur v případných doplňovacích volbách do čes
kého zemského sněmu podle platného volebního řádu a nadále se snažil získat podporu pro tuto myšlenku v českých politických stranách.18
Bylo to v době, kdy byl český zemský sněm od října 1908 ochromen
nekompromisní obstrukcí německých poslanců z Čech, kteří tímto
způsobem prosazovali přednostní projednání svého požadavku rozdělení Čech a vytvoření uzavřeného německého jazykového území. 1 ~
Státní i samosprávné orgány Království českého však po celou dobu
až do tzv. anenských patentů z 26. července 1913 vyhlašovaly a organizovaly doplňovací volby do zemského sněmu v každém případě,
kdy některý poslanec zemřel nebo se vzdal svého mandátu. Když dne
8. března 1912 zemřel mladočeský poslanec dr. Václav Škarda, který
v zemském sněmu zastupoval městský volební obvod Mladá Boleslav-Nymburk, naskytla se příležitost realizovat předběžnou dohodu
pražských vedení českých politických stran o tom, že ve volbách, stanovených na 4. června 1912, budou jako kandidátky na poslanectví
doporučeny pouze ženy. 20 Mladočeská strana, podporovaná národními sociály a státoprávními pokrokáři, navrhla, aby se všenárodní kandidátkou stala spisovatelka Božena Viková-Kunětická (1862-1934),
manželka úředníka cukrovaru v Českém Brodě, která aktivně působi
la v ženském odboru Národní strany svobodomyslné, ale neúčastnila
se veřejných projevů českého ženského hnutU1 Českoslovanská sociální demokracie vystoupila opět s kandidaturou redaktorky Karly
Máchové, zatímco realisté upustili od svého původního úmyslu kandidovat učitelku měšťanské školy Marii Tůmovou. 22
Předvolební agitace na Mladoboleslavsku a Nymbursku ukázala
zjevný rozpor mezi celonárodními představami pražských stranických
vedení a zájmy tradičních místních honorací. Mladočeské organizace
Z výboru pro volební právo žen, in: Ženský list, roč. 17, č. 44, 29. 10. 1908, s. 7.
K tomu Z. Tobolka, Politické dějiny československého národa od r. 1848 až do dnešní
doby III / 2, Praha 1936, s. S01- S08; O. Urban , Česká společnost 1848-1918, Praha 1982,
s. S42-S47.
20 Souhrnně k tomu místodržitel kníže František Thun 18. 4. 1912 ministru vnitra, SÚA
Praha, PM 1911-1920, 2/4 / 26, 8627/1912 (kart. 4869). Srv. též J. Flajšhansová, Žena
poslancem, in: Ženské listy, roč. 40, č. 7, 1. 7. 1912, s. 1-2.
21 Srv. J. Vobornfk, Božena Viková-Kunětická, Praha 1934, s. 3S: "Ani jako první ženský
poslanec nesloužila ženám, nýbrž národu. Pro politiku byla špatnou femini stkou, tj.
nebyla vůbec feministkou."
22 Okresní hejtman v Poděbradech Haas 19. S. 1912 prezídiu českého místodržitelství.
SÚA Praha, PM 2/4/6, 10941 / 1912; Ženský list, roč. 21 , č. 20, 16. S. 1912, s. 3.
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v obou městech nesouhlasily s kandidaturou ženy a jako svého protikandidáta postavily lékárníka Bohumila Matouška, starostu města
Mladé Boleslavi. 23 Volební kampaň probíhala až překvapivě klidně,
hlavní ženská kandidátka předstoupila před své voliče v Mladé Boleslavi poprvé až necelý týden před volbou, 29. května 1912. Zatímco
Bohumil Matoušek protestoval proti nevhodným a planým experimentům, chápala Božena Viková-Kunětická svou kandidaturu jako věc
národní cti a povinnosti. Prohlásila, že oběť, kterou ona politice přiná
ší, není menší než oběť voličstva, které jí má dát své hlasy. 24 Energická
agitace vůdčích představitelek českého ženského hnutí a jejich příz
nivců z řad mužů měla úspěch. Většina komentářů se shodovala v tom,
že mladočeši vystupovali před volbami vlažně a rozpolceně25, kdežto
hlavní tíhu agitace pro mladočeskou kandidátku převzali radikálněji
smýšlející národní sociálové a státoprávní pokrokáři. Výkonný výbor
České strany pokrokové vyzval stoupence realistické strany
a pokrokové lidi vůbec, aby dali své hlasy sociální demokratce Karle
Máchové:
"My jsme pro ženskou kandidaturu, ale nestojíme na stanovisku,
že budeme volit ženu každou, nýbrž chceme ženu rozhodně pokrokovou a politicky uvědomělou. " 26
Přes odlišný názor obou městských rad v Mladé Boleslavi a Nymbursku se podařilo přesvědčit většinu místních voličů, aby 4. června
1912 hlasovali pro obě ženské kandidátky. Z celkového počtu 3243
oprávněných voličů odevzdalo své hlasy 2072 osob, z toho získala
Božena Viková-Kunětická 850 hlasů, Bohumil Matoušek 769 hlasů,
Karla Máchová 415 hlasů, 22 hlasů bylo roztříštěných, 16 hlasovacích
lístků bylo prázdných. 27 To znamená, že obě ženské kandidátky dohromady získaly 61 %hlasů, ale žádná z nich neměla nadpoloviční
většinu, takže lékárník Matoušek postoupil do užší volby. Druhé kolo
se pak konalo 13. června 1912, a protože Matoušek na nátlak z Prahy
23

Výstižnou charakteristiku podal okresní hejtman v Mladé Boleslavi Schapka 19. S.
1912 prezídiu místodržitelství. SÚA Praha, PM 1911-1920, 2/ 4/ 6, 10945 / 1912.
24 Ča s (Praha), roč . 26, č. 151, 2. 6. 1912, s. 8, Kronika denní.
25 Zatímco pražské Národní listy doporučovaly volbu Vikové-Kunětické, agitovaly
Mladoboleslavské listy jako místní mladočeský orgán pro Matouška.
26 Volba za města Mladou Boleslav a Nymburk, in: Čas, roč. 26, č. 147,29. 5. 1912, s. 4.
27 Telegramy okresního hejtmanství v Mlad é Boleslavi prezídiu místodržitelství a prezídia místodržitelství ministerstvu vnitra ze 4. 6. 1912. SÚA Praha, PM 1911 - 1920,
2/ 4 / 6, 12088/ 1912.
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vyzval své přívržence, aby k užší volbě vůbec nešli, nebylo o vítězství
ženské kandidátky žádných pochyb, i když volební účast byla podstatně nižší. Bylo odevzdáno 1248 hlasů, z toho bylo 1210 platných
hlasů, a z těch získala Božena Viková-Kunětická 1161 hlasú, tj. 96 %,
Bohumil Matoušek 33 hlasů a zbývajících 16 hlasú bylo roztříštěných. 28
Volební komise v Mladé Boleslavi i v Nymburku uznaly tento výsledek a veřejně jej vyhlásily, přestože pražské místodržitelství i okresní
hejtmanství přesvědčovaly obě volební komise, že volba nemiiže být
platná.
Zvláštní význam měl postoj tehdejšího c.k. místodržitele v Čechách,
knížete Františka Thuna, který již 18. dubna 1912, tedy osm dnú po
vypsání voleb, předložil rakouskému ministru vnitra baronu Karlu
Heinoldovi obsáhlou úvahu o postupu úřadů v případě, že by někte
rá ze ženských kandidátek v městském volebním obvodu Mladá Boleslav-Nymburk zvítězila nebo se aspoň dostala do užší volby. Byla by
to podle Thunova názoru pouze v prvé řadě demonstrace za volební
právo žen, ale její úspěch nebylo možné předem vyloučit. Thun vyjádřil své negativní stanovisko k možnosti právoplatného zvolení ženy
do zemského sněmu a chtěl si u ministra vnitra ověřit, že ho v tom
vláda podpoří:
,,Je mým právnickým přesvědčením, vycházejícím z dúkladného
studia všech příslušných zákonných ustanovení, že podle současného
stavu zákonodárství nepřísluší ženám pasívní volební právo do zemského sněmu .
Předně nemůže být ani nejmenší pochyby o tom, že v době vydání
volebního řádu do zemského sněmu z r. 1861 nenapadlo nikoho ani
ve snu, že by ženy mohly být zvoleny za poslance zemského sněmu .
Opírám svůj názor nejprve o textaci příslušných ustanovení zemského zřízení a zemského volebního řádu, která všude volí označení Abgeordneter a mají tudíž na mysli pouze osoby mužského pohlaví, dále
o český text zemského zřízení, prohlášený ovšem teprve později za
autentický, který uvádí v§ 3 sněmovníků (toto slovo je v německém
textu česky!), konečně a hlavně o skutečnost, že obecní zřízení měst
Prahy a Liberce výslovně vylučují ženy dokonce z aktivního volebního práva, a není tedy přípustné jim přiznávat pasívní volební právo.
Pro správnost mého názoru hovoří ještě navíc úvaha, že volební řád

2H

Tamtéž, 12708/ 1912, shodné telegramy z 13. 6. 1912.
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do obcí výslovně omezuje volitelnost na osoby mužského pohlaví,
a z toho je zřejmé, že když zákon upírá ženám volitelnost již v nejnižších
autonomních zastupitelských sborech, nemohl mít v úmyslu přiznat
jim tuto volitelnost v případě nejvyššího autonomního zastupitelského sboru. " 29
Ministr vnitra Heinold vyslovil2. května 1912 souhlas s Thunovou
úvahou a s jeho úmyslem upozornit na problémy, které by vyplynuly
ze zvolení ženy do zemského sněmu, již předem okresní hejtmany
v Mladé Boleslavi a Nymburku.30 Místodržitel Thun nebyl zcela spokojen s ministrovou odpovědí, protože se Heinold nevyjádřil k pří
padnému vystavení nebo odmítnutí volebního osvědčení, kdyby byla
žena skutečně zvolena, a den po prvním kole voleb, 5. června 1912,
znovu Heinolda vyzval, aby zaujal jednoznačné stanovisko. Tento druhý dopis knížete Františka Thuna je zajímavý tím, že sice zopakoval
mluvnický argument, že poslancem může být jen osoba mužského
pohlaví, ale současně znovu připomněl, že je třeba brát ohled na pří
padné stanovisko zemského sněmu a na veřejné mínění:
"Ve své zprávě jsem však upozornil také na to, že podle§ 53 zemského volebního řádu bude muset o připuštění zvolené ženy za všech
okolností rozhodnout také zemský sněm. Jak toto votum zemského
sněmu dopadne, nedá se ovšem toho času předpovědět, ale je natolik
jisté, že vzhledem k současnému složení zemského sněmu není vyloučeno, že by se zemský sněm mohl vyjádřit pro vstup zvolené poslankyně .

Vaše Excelence jistě pochopí, že bych se pokud možno chtěl vyhnout tomu, abych se v této záležitosti dostal do rozporu nebo do konfliktu s usnesením zemského sněmu, aniž bych si přitom byl úplně
jistý souhlasem vlády. Otázka pasívního volebního práva žen do zemského sněmu, podnícená zemskou volbou v Mladé Boleslavi, značně
rozrušila veřejnost, takže agitace za toto volební právo žen začíná
působit na stále širší kruhy obyvatelstva, a proto má pro mne velký
význam, aby mé případné rozhodnutí ve věci volebního osvědčení
bylo za všech okolností vládou schváleno."31
Místodržitel Thun se vyžádaného jednoznačného stanoviska mi-

29

JO
31

Tamtéž, 8627/1912, koncept.
Tamtéž, 10353 / 1912.
Tamtéž, 12118 /1912, koncept s označením "sehr dringend".
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nistra vnitra včas nedočkaP 2 , a tak po užší volbě 13. června 1912 odeslal vítězce voleb Boženě Vikové-Kunětické a současně zemskému
výboru Království českého dopisy, v nichž svůj negativní postoj zopakoval, ale konečné rozhodnutí přenechal českému zemskému sněmu:
"Předávaje podle ustanovení § 53 volebního řádu do zemského
sněmu zemskému výboru Království českého volební spisy o volbě
do zemského sněmu v městském volebním obvodu Mladá Boleslav-Nymburk ze 4. a 13. června t.r., nejsem s to zařídit pro Vás vyhotovení
volebního osvědčení, opravňujícího ke vstupu do zemského sněmu,
protože podle znění § 42 volebního řádu do zemského sněmu, jakož
i podle záměru a ve smyslu ustanovení zemského zřízení a volebního
řádu do zemského sněmu, se jako zvolený poslanec, jemuž má místodržitel podle názoru podepsaného vystavit volební osvědčení, může
chápat pouze osoba mužského pohlaví. O Vašem připuštění do zemského sněmu má podle§ 31 zemského zřízení rozhodnout zemský
sněm Království českého. " 33
Gramatická argumentace místodržitele Thuna proti zvolení ženy
do českého zemského sněmu tím vešla ve veřejnou známost a stala se
předmětem jízlivé polemiky v českém tisku.34 Mandát za městský volební obvod Mladá Boleslav-Nymburk zůstal tedy prozatím neobsazený, ale v činnosti českého zemského sněmu to nebylo příliš vidět,
protože německá obstrukce veškerá sněmovní jednání znemožií.ovala. Tím však nebyl nijak podstatně oslaben národní i mezinárodní význam a ohlas zvolení první ženy do českého zemského sněmu. V pozůstalosti Boženy Vikové-Kunětické v Literárním archivu Památníku
národního písemnictví na Starých Hradech je uložena celá řada pozoruhodných blahopřání a komentářů. Hned první den po vítězné užší

Až po 13. červnu 1912 souhlasilo ministerstvo vnitra s nevydáním volebního osvěd
a odkázalo vítězku voleb na soudní cestu pro zjištění platnosti volby. f. Flnjšlumsová, Žena poslancem (jako pozn. 20), s. 2.
33 SÚA Praha, PM 1911-1920, 2/4/6, sine/1912, koncept.
34
Ženský poslanec zemského sněmu, in: Čas, roč. 26, č. 163, 14. 6. 1912, s. 1: "Pokud
jde o slovní text zemského volebního řádu, který užívá slova každý (v německém textu jeder) a i dále označuje osoby dáti se volit termíny svědčícími pohlaví mužskému,
nemá tato gramatická okolnost významu, neboť označení každý vhodně lze doplniti
jen slovem občan, člověk, apod. bez určení pohlaví, nikoli slovem muž. Podobně například trestní zákon v§§ 61, 118 aj. týmž způsobem užívá slova každý o pachateli,
aniž lze z toho odvozovat, že jen muži oněch deliktů mohou se dopustiti. A stejně řada
jiných zákonů užívá mužských termínů poddaný, obyvatel apod."
32

čení
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Císlo 16 hal.

ŽENA POSLANCEM.

Kramciř k pi. Vikoué: »Pani ko legy ně! V zastoupeni celé nirodní strany svobodomyslné přiná Sim vá m ncj s rdcčnějSi gratulaci ku zvoleni zemsk ým posl a n ce m .~<
Mladabolulavs li mladočeš i v pozadi: "f\\c kdyby vza l babu

Ct::rl,
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dali bychom na mnd lcní."
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volbě, 14. června 1912, psal z Bystřan u Teplic František Cajthaml-Liberté, český sociálně demokratický novinář a historik-amatér:
"Dovolte, aby člověk Vám neznámý směl Vám blahopřáti ke zvolení za zemského poslance. Nejsem stoupencem strany mladočeské. Vím,
že zvolení Vaše jest projevem demokratičnosti všech mužů bez politické barvy, kteří uznávají ženu za činitele sobě stejněcenného nejen
slovy, nýbrž i skutky." 35
Obrovskou radost z volebního úspěchu Boženy Vikové-Kunětické
vyjádřily aktivistky ženského hnutí nejen v Čechách a na Moravě 36,
ale upřímná blahopřání došla bezprostředně po volbě například z ně
meckého Norimberka 37 a ze slovinské Lublaně. 38 Předsedkyně ústřed
ního výboru francouzských sufražetek "La Solidarité des Femmes",
doktorka Madeleine Pelletier, označila zvolení Vikové-Kunětické za
"bezpříkladný úspěch ve střední Evropě". 39 Nemohlo ovšem zůstat
bez povšimnutí, že v českém prostředí byl ohlas zvolení první ženy
do českého zemského sněmu poněkud rozpačitý. Mladočeské kruhy
si uvědomovaly, že volebního úspěchu bylo dosaženo přes odpor místních mladočechů zásluhou levicových stran a soustředěné agitace ženského hnutí; sociální demokraté a národní sociálové nesli nelibě, že
byla zvolena měšťanská žena, nikoli žena z lidu. Výstižně to komentovaly národně sociální Ženské snahy:
"Co německé žurnály nadšeně psaly o zvolení ženy poslancem, co
německý svaz žen zaslal blahopřejné přípisy volebnímu výboru čes
kému - zmrzlo nám nadšení na rtech a žurnalistům našim v peru! " 40
Sama zvolená syisovatelka Božena Viková-Kunětická na to vzpomínala po vzniku Ceskoslovenské republiky, kdy byla v listopadu 1918
národně demokratickou stranou vyslána do Revolučního národního
shromáždění a v dubnu 1920 do senátu:
"Socialistické kruhy vzaly první volbu do parlamentu za svou věc
a Prager i Berliner Tagblatt,Arbeiterzeitung vídeňský, francouzské listy

LA PNP, Božena Viková-Kunětická, korespondence, Cajthaml.
Tamtéž, Zdenka Wiedermannová-Motyčková, Brno, 3. 6. a 19. 6.1912.
37 Tamtéž, Sofie Frank, Niirnberg, 14. 6. 1912: "Sie sind bahnbrechend ft:ir die Stellung
der Frau im politischen Leben gewesen und Ihre Wahl als Landtagsabgeordnete ist fi.ir
Sie wie !hr ganzes Geschlecht eine besondere Ehrung."
3R Tamtéž, Marica Šega, Ljubljana, 21. 6. 1912: "Slovanska žena je poka zala, kako se
naj reši volilno pravo žene."
39 Tamtéž, Madeleine Pelletier, Paris, 24. 6. 1912.
40 A. Kubešková, Žena poslancem!, in: Ženské snahy, roč. 5, č. 12, 22. 6. 1912, s. 1.

35
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feministické nesly první ženský mandát jako úspěch mezinárodního
významu, ačkoliv jsem kandidovala na program strany svobodomyslné za vedení dr. Kramáře. Povídám to proto, aby bylo jasné, že jsem
byla a zůstala v mezinárodním hnutí vždy cizinkou a že jsem po svém
zvolení skoro těsně před válkou využila všech svých možností, abych
osvobození malých národů, a na prvním místě ovšem národa českého
a slovenského, prezentovala jako požadavek morálky, civilizace a humanity."41
Průkopnický význam zvolení první ženy do českého zemského
sněmu nebyl vážněji narušen ani tím, že Božena Viková-Kunětická jen
zdráhavě přijímala pozvání k účasti na národních i mezinárodních
akcích ženského hnutí, a pokud do zahraničí jela, například na mezinárodní kongres za volební právo žen v Mnichově ve dnech 22.-24.
září 1912, veřejně kritizovala národní útlak českých menšin v převáž
ně německém pohraničí českých zemí a útisk Slováků v Uhrách. 42 Byla
to politicky úspěšná a mezinárodně uznávaná demonstrace vyspělos
ti české společnosti na počátku 20. století. Byl to politický čin srovnatelný s úspěšným prosazením samostatného zastoupení Čechtt v mezinárodním dělnickém hnutí, ve světové spolupráci vědců různých
oborů i v mezinárodním sportovním a olympijském hnutí. 43 Ukazovalo se, že česká společnost byla v mnoha směrech relativně dobře při
pravena na celkovou demokratizaci společenského a politického života v Evropě po 1. světové válce.

41 LA PNP, Božena Viková-Kunětická, rukopisy vlastní: Politické projevy.
Na obhajobu Slováků nadšeně reagovala Elena Šoltészová, Turčiansky Svatý Martin, 22. 11. 1912. Tamtéž, korespondence.
43 K tomu obšírně J. Kořalka , Tschechen im Habsburgerreich und in Europa 1815-1914.
Sozialgeschichtliche Zusammenhange der neuzeitlichen Nationsbildung und der Nationalitatenfrage in den bi:ihmischen Landern (Schriftenreihe des Ósterreichischen Ostund Stidosteuropa Instituts 18), Wien- Mtinchen 1991, s. 280-292.
42
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ŽENY V RADĚ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
V LETECH 1918-1938

Zákonem Národního výboru ze dne 13. listopadu 1918 č . 39 byl
který tím, že nebyl za války doplňo
ván, se rezignacemi a úmrtími členů zmenšil tak, že nebyl schopný
usnášení. 1 Tímtéž zákonem byl jmenován správní sbor pro hlavní město
se stejnou působností jako sbor obecních starších, tj. dle zákona ze
dne 27. dubna 1850 č. 85 z. z. Klíčem pro stanovení mandátů jednotlivých politických stran se staly výsledky posledních předválečných
voleb. Výnosem prezidia zemské politické správy Národního výboru
ze dne 19. listopadu 1918 č . 36 105 byl jmenován předsedou tohoto
sboru JUDr. Přemysl Šámal. Na ustavující schůzi dne 21. listopadu
byla provedena volba městské správní rady. Bylo zvoleno 13 členů
rady a tři náměstci, kteří spolu s primátorem tvořili sedmnáctičlennou
městskou radu. Poprvé v historii města se v tomto orgánu objevují
i dvě ženy. Byly to:
Františka Plamínková za českou stranu socialistickou
Bohuslava Sokolová za stranu národní demokracie.
Městská rada dle zákona ze dne 27. dubna 1850 č. 85 z. z. byla orgánem s všeobecnou působností a náleželo jí usnášet se o všech věcech,
které nebyly vyhrazeny nebo přikázány sboru obecních starších tedy
později ústřednímu zastupitelstvu. Projednávala a usnášela se ve všech
záležitostech tzv. přirozené (samostatné) působnosti, které nepříslu
šely sboru obecních starších. Městská rada činila rozhodnutí o obecních úřednících, spravovala obecní majetek, vedla obecní hospodář
ství a byla také povinna všechny záležitosti, o nichž měl jednat sbor
rozpuštěn Sbor obecních starších,

1

M. Kratochvíl, O vývoji městské správy pražské od roku 1848, Praha 1936, s. 107.
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obecních starších, projednat, případně podávat vhodné návrhy.2 Jelikož byly správní sbor i správní rada orgány prozatímní, byly vyhláškou
zemské správy politické z 15. dubna 1919 vypsány volby na 15. červ
na, kdy se mělo volit 90 členů městského zastupitelstva přímým
a tajným hlasováním, přičemž volební právo, aktivní i pasivní, nebylo
omezeno ani daňovým cenzem ani vyloučením žen. 3 Na ustavující
schůzi městského zastupitelstva konané dne 30. června 1919 byla zvolena i městská rada v čele se starostou Dr. Karlem Baxou. Do této rady
byly zvoleny čtyři ženy:
Otilie Kovářová-Machová za čsl. stranu národně demokratickou
Marie Majerová za čsl. stranu sociálně demokratickou
Františka Plamínková za čsl. stranu socialistickou
Eliška Purkyňová za čsl. stranu národně demokratickou.
Tato rada měla kromě starosty 29 členů včetně dvou náměstků .
Během volebního období rezignovala na své místo v radě Eliška
Purkyňová dne 8. listopadu 1920 a byla nahrazena Václavem Železným. Marie Majerová rezignovala poprvé 3. října 1919, ale 19. prosince téhož roku se do rady vrátila. Dne 5. července 1920 rezignovala
podruhé a byla nahrazena Karlem Motlíkem. Kromě žen zvolených
30. června 1919 se v radě objevily ještě dvě ženy, a to Marie Mašková
od 3. října do 29. prosince 1919 za Marii Majerovou a Anna Suchánková, která byla kooptována dne ll. července za Václava Ksandra .
Zákonem ze dne 6. února 1920 č. 114 Sb. bylo k Praze připojeno 37
obcí a zákony č. 115 a 116 Sb. byly upraveny volby a působnost Ústřed
ního zastupitelstva hlavního města Prahy. Mělo mít sto členů a volilo
primátora, jeho tři náměstky a dále 24 členů městské rady. V návaznosti na to byl ministr vnitra zákonem ze dne 22. prosince 1920 č. 692
Sb. zmocněn jmenovat ústřední správní komisi v počtu 60 člemt Z nich
měl být jmenován předseda, dva místopředsedové a 17 člentl užší
správní komise. Tato ústřední správní komise měla působit až do voleb Ústředního zastupitelstva hlavního města Prahy. Tato komise byla
jmenována výnosem ministerstva vnitra z 3.ledna 1921 čj. 83 329 s pů
sobností od 1. ledna 1921. 4 Do užší správní komise, která byla obdobou městské rady, nebyla jmenována žádná žena.
2 Zákon z 27. 4. 1850 č . 85 z. z.,§§ 122-139; A. M erta , Vývoj pražské městské správy
od roku 1922 do roku 1945, PSH 9, 1975, s. 151.
3 M. Kratochvíl, c. d ., s. 108.
4 Správa hlavního města Prahy od převratu . Almanach hl. města Prahy XXI, 1930.
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1. ledna 1922 nabyly účinnosti zákony o hlavním městu Praze, čímž
správní komise přebrala i ostatní funkce ústředního zastupitelstva, které v r. 1921 působilo již jen jako místní výbor pro Prahu I- VIII. Volby do Ústředního zastupitelstva Velké Prahy se konaly
16. září 1923. 1. října byl primátorem zvolen Dr. Karel Baxa. Dne 15.
října se konaly volby do městské rady a do tohoto orgánu byla zvolena jediná žena, a to Františka Plamínková za čsl. stranu socialistickou. 5
V průběhu volebního období v radě za tutéž stranu působila i Milena
Kolářová-Šmejcová, která dne 1. února 1926 nahradila Roberta Hřebí
ka a rezignovala dne 5. září 1927. Byla nahrazena Gustavem Šmejcem.
V r. 1927 se dne 16. října konaly volby do ústředního zastupitelstva.
Nové zastupitelstvo pak 23. listopadu zvolilo městskou radu v čele
s primátorem Dr. Karlem Baxou. Do této rady byly zvoleny tři ženy:
Růžena Císařovská za čsl. stranu národně sociální
Božena Kubíčková za čsl. stranu národně sociální
Anežka Hodinová za čsl. stranu komunistickou.
V průběhu volebního období rezignovala dne 7. října 1929 Anežka
Hodinová, dne 31. ledna 1932 Růžena Císařovská a od r. 1929 není
v městské radě uváděna Božena Kubíčková.
Další volby do ústředního zastupitelstva se konaly dne 27. září 1931 .
Dne 12. ledna 1932 byl znovu zvolen primátorem Dr. Karel Baxa a dne
1. února byla uskutečněna volba členů městské rady. V těchto volbách
byly do rady zvoleny dvě ženy:
Marie Hliňáková za čsl. stranu národně socialistickou
Josefa Jabůrková za čsl. stranu komunistickou.
V průběhu volebního období byla Josefa Jabůrková od 13. listopadu 1933 do 9. září 1935 nahrazena Josefem Jandou. Od 7. října 1935
působila v radě Rt1žena Budělovská za stranu lidovou, když nahradila Josefa Fikejzla.
Poslední volby před 2. světovou válkou se konaly dne 22. května
1938, dne 20. června byl zvolen primátorem Petr Zenkl a dne 12. čer
vence městská rada, v níž zasedly dvě ženy:
Marie Hliňáková za čsl. stranu národně sociální
Josefa Jabůrková za čsl. stranu komunistickou.

ústřední

Údaje o č lenech městské rady jsou obsaženy jednak v tiště ných materiálech tj. Almanachy hl. m. Prahy a Věstníky hl. m. Prahy, jednak v materiálech Archivu hl. m.
Prahy, fond Praesidium Magistrátu hl. m. Prahy, perioda 1914-1938, sign. 8/7 a v materiálech popisního referátu- popisní archy osob.

5
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Toto ústřední zastupitelstvo bylo rozpuštěno výnosem zemského
ze dne 24. února 1939 a na místo něho zemský prezident Sobotka jmenoval šedesátičlennou správní komisi. Výnosem z 8. března 1939
byl jmenován správní výbor neboli užší správní komise. Komise měla
17 členů a předsedal jí JUDr. Otakar Klapka. 6 V této komisi nebyly
ženy zastoupeny.
úřadu

Celkem se od r. 1918 do r. 1938 v městské radě nebo orgánech ji
nahrazujících vystřídalo 14 žen:
Růžena Budělovská, nar. 10. 2. 1895 v Praze, zemř. 23. 10. 1973 v Praze, odborná učitelka měšťanské školy, bytem Praha XVII-Košíře, 1ře
bízského 473, za čsl. stranu lidovou.
Růžena Císařovská, nar. 10. 1. 1889 na Smíchově, úřednice, bytem
na Smíchově, Na Skalce 6, za stranu národně sociální.
Marie Hliňáková, nar. 4. 12. 1889 v Úvalech, zemř. 9. 12. 1969 v Praze, úřednice, bytem Praha II, Krakovská 15, od r. 1938 Malá Štěpán
ská 6, za čsl. stranu národně sociální.
Anežka Hodinová, nar. 12. 1. 1895 v Doubravicích u Litovle okr.
Šumperk, zemř. 1. 4. 1963 Praha, posluhovačka, bytem Žižkov, kolonie Na červené skále 9, za čsl. stranu komunistickou.
Josefa Jabůrková, roz. Řehová, nar. 16. 4. 1896 v Ostravě-Vítkovi
cích, zemř. 31. 7. 1942 Ravensbriick, redaktorka časopisu "Rozsévač
ka", bytem Praha XIX-Bubeneč, 1řebízského 183, za čsl. stranu komunistickou.
·
Milena Kolářová-Šmejcová, nar. 7. 3. 1894 na Žižkově, modistka,
bytem Praha Xl-Žižkov, Jeronýmova 11, za čsl. stranu socialistickou
Otilie Kovářová-Machová, choť stavitele, bytem Praha II, Podskalská 8, za čsl. stranu národní demokracie.
Božena Kubíčková, nar. 29. 8. 1892 v Táboře, zemř. 27. 3. 1892 v Táboře, sociální pracovnice, bytem Praha XVI-Smíchov, Vyšehradská 1,
za čsl. stranu národně sociální.
Marie Majerová, vl. jm. Bartošová, nar. 1. 2. 1882 v Úvalech, zemř.
16. 1. 1967, spisovatelka, bytem Praha II, Pod Slovany 4, za čsl. stranu
sociálně demokratickou.
Marie Mašková, nar. 20. 2. 1878 v Arnoštovicích, zemř. 24. 11. 1934
Praha, choť soukromého úředníka, bytem Praha VII, Letohradská 9,
za čsl. stranu sociálně demokratickou.
6

A. Merta , c. d., s. 159
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Františka Plamínková, nar. 5. 2. 1875 v Praze, zemř. 30. 6. 1942 Praha, odborná učitelka v Praze I, bytem Praha I, Staroměstské nám. 8, za
čsl. stranu socialistickou.
Eliška Purkyňová, nar. 16. ll. 1868 v Libochovicích, zemř. 22. 10.
1933 Praha, úřednice, vdova po inženýru, bytem Praha III, Újezd 18,
za čsl. stranu národní demokracie.
Bohuslava Sokolová, nar. 4. 3. 1860 v Kostelci nad Orlicí, ředitelka
měšťanské školy, bytem Praha II, Mariánská 21, za čsl. stranu národně
demokratickou.
Anna Suchánková, nar. 6. 6. 1892 ve Vamberku, zemř. 9. 5. 1964
Praha, úřednice, bytem Praha VIII, Ronkova 403, za čsl. stranu sociálně demokratickou.
Členky městské rady působily v širokém spektru otázek spadajících do pravomoci rady. Pro ilustraci lze uvést jejich účast v poradních
sborech volených městským zastupitelstvem. Po volbách v r. 1919 se
členky rady účastnily na práci těchto orgánů:
Finanční komise poradní- Plamínková
Organizační komise - Plamínková
Technická komise - Plamínková
Zdravotní komise městská- Purkyňová, Plamínková
Školní odbor- Plamínková, Majerová
Dozorčí komise školská- Plamínková, Majerová
Sociálně humanitní komise- Kovářová
Komise pro pojmenování ulic- Majerová
Komise pro projednávání otázek velkoměstských a pro Velkou Prahu
- Plamínková
Knihovní komise- Purkyúová, Plamínková, Mašková, Suchánková
Dozorčí rada pro tržnictví- Kovářová, Purkyúová, Mašková
Výbor aprovizačních ústavů- Purkyúová, Suchánková
Komitét pro hromadné stravování- Purkyňová, Plamínková, Mašková
Dozorčí komise nad školami mateřskými a útulky - Plamínková,
Mašková
Dozorčí rada ústavu práce- Purkyúová
Správní rada obecních vodáren- Kovářová
Dozorčí a správní rada společné vodárny- Mašková, Suchánková
Správní rada ústředních jatek a trhu dobytčího - Purkyňová,
Majerová
Společná správa tržních ústavů na maso- Kovářová, Mašková

325

Documenta Pragensia XIII (1996)
Dozorčí

rada filiálky zaopatřovacího ústavu- Purkyňová
Kuratorium městského reálného gymnázia "Krásnohorská"Plamínková, Majerová
Dozorčí komise měst. humanitních ústavů- Purkyňová
Komise pro stavbu nemocnice- Suchánková

Účast členek městské rady v komisích volených ústředním zastupitelstvem v únoru 1932:
Komise pro sestavení rozpočtu- Hliňáková
Komise hospodářská - Hliňáková
Komise pro správu obecních pozemků a sadů- Hliňáková
Komise pro městský sbor hasičský- Hliňáková
Komise kulturní a školská- Jabihková
Komise osobní - Hliňáková
Ústřední sociální sbor hlavního města Prahy- Hliňáková

Skupina čtrnácti žen z celkového počtu 147 poslanců, kteří púsobili
v městské radě od. r. 1918 do r. 1938, tvoří pouze necelých 9 %, přesto
jejich účast ve vedení města nebyla zanedbatelná. O tom, že doba byla
již zralá, aby se schopné ženy uplatnily i v komunálně-politických orgánech, svědčí i to, že byly zvoleny do městské správní rady již v r. 1918.
Charakteristická však je též skutečnost, že v orgánech s púsobností
městské rady jmenovanými zemskými úřady se ženy neobjevují.
Účast žen na řízení městského života byla velice široká a rúznorodá . Zřetelné je to zejména u osobnosti typu F. Plamínkové nebo
M. Hliňákové. Těžiště jejich zájmu lze však spatřovat v otázkách školních, kulturních a sociálních, které byly blízké založení žen, pocházejících převážně ze středních vrstev společnosti a před zvolením pracujících zejména v povoláních učitelky, úřednice nebo žurnalistky.
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PRVNÍGENERACEŽEN
V PRAŽSKÝCH ARCHIVECH

Jestliže pro letošní podzimní mezioborové zasedání bylo zvoleno
téma "Role a postavení žen v životě Prahy" a v zájmu probádání málo
známých a zkoumaných problémů zasedání opět organizuje Archiv
hlavního města Prahy, je to výzva k prozkoumání, jaké bylo postavení
žen v pražských archivech.
Podobně jako je tomu v jiných oborech," ... archivní dějiny mají také
svou subjektivní stránku, kterou představuje lidský činitel. Přirozeně
hrály vždy velkou roli zájem a péče ze strany státu (nebo jak bychom
doplnili v dnešní terminologii, jiného zřizovatele- J.H) o vlastní archiv, ale také vždy velmi záleželo na lidech, kteří v něm působili, kteří
ho svou prací spoluvytvářeli a popřípadě mu vtiskli určitou podobu
podle svých představ, kteří se o něj obětavě starali, protože k němu
měli velmi vřelý vztah. Z dávné minulosti se tak vynořují osudy lidí
dosud namnoze neznámých či zapomenutých, avšak pracovitých,
obětavých a archivu oddaných, díky jejichž úmorné a málo oceňova
né práci se národní archivní dědictví dochovalo do přítomné doby ... ",
jak výstižně napsal Josef Kollmann, archivář a historik našeho archivnictví.1
Počátky archivů v Praze předpokládáme sice už ve 12. století, ale
jménem známe archiváře teprve z doby Karla IV. Dnešní nejstarší pražské archivy, resp. archivy je bezprostředně předcházející, se konstituovaly v 19. století nebo po vzniku Československé republiky. Kdy
mezi jejich pracovníky začaly pronikat ženy?
Ústřednímu archivu českého státu bude v jeho dnešní podobě v roce
1994 teprve čtyřicet let. Mezi pražskými archivy je to však archiv
1

J. Kol/mann, Dějiny ústředního archivu českého státu, Praha 1992, s. 7.
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s nejdelší historií. Jeho bezprostředními předchůdci byly Ústřední archiv ministerstva vnitra, Archiv země České a Ústřední zemědělsko
-lesnický archiv. Právě Ústřední archiv ministerstva vnitra měl přes svťtj
resortní název charakter ústředního státního archivu, navazoval ve
své činnosti na Místodržitelský archiv a dlouhou řadu jeho předchůdců.
V Místodržitelském archivu, který zanikl spolu se zánikem rakousko-uherské monarchie v roce 1918, ženy nepracovaly. Archiv země
České (Zemský archiv Království českého, Královský český zemský
archiv, Český zemský archiv), který byl z podnětu Františka Palackého založen v roce 1862 a jehož samostatná existence se uzavřela v září
1954, když se od 1. října 1954 stal součástí nově utvořeného Státního
ústředního archivu, byl tím pražským archivem, kam ženy přišly nejdříve. Dne 28. února 1907 nastoupila jako pomocná úřednice Anna
Tichá a pracovala zde až do roku 1918. 2 Již v říjnu 1910 pracovala
v tomto archivu PhDr. Anna Císařová, rozená Kolářová, pomocná síla
vědecká, která setrvala do roku 1911. Byla to první vysokoškolačka
v pražském archivu.
Anna Císařová-Kolářová, historička, bibliografka a editorka, byla
později knihovnicí Národní a univerzitní knihovny a od roku 1945
lektorkou na evangelické bohoslovecké fakultě v Praze. Stala se editorkou Husových a Lupáčových spisů, ale zajímala ji také role žen, jak
dokazují její vydaná díla: Žena v hnutí husitském (1915) a Žena v Jednotě bratrské (1942). 3
V letech první světové války se na práci Archivu země České podílelo již více žen. Jako pomocné vědecké síly byly zařazeny Rafaela
Kavková (I. listopadu 1914 - 15. července 1915). JUDr. Marie Svozilová, provdaná Hostešová (červenec 1915 - 4. ledna 1927) a Zdenka
Hochová, rozená Brožíková (červenec 1915-3. prosince 1927). Vedle
vysokoškolaček přibyly i středoškolačky a ženy s základním vzdělá
ním. Jako výpomocná síla nastoupila 17. července 1916 jen na kratší
dobu Ludmila Havlíková, jež odešla v témž roce, zatímco výpomocná
úřednice Helena Vaňková, rozená Brendlerová, zůstala deset let (6. lis to2 Tento a všechny další údaje o pracovnících Státního ústředního archivu v Praze
a jeho předchůdců zahrnuje počítačová databáze PUA, která byla v SÚA Praha vytvořena během roku 1993. Sporadické údaje o nejstarších jmenovitě známých pracovnících jsou od 14. století, četnější postupně od 17. století. Databáze, která je dovedena až
do současnosti, má být trvalého charakteru, podle potřeby vedení SUA dopli1ovaná
a upravovaná.
3 československý biografický slovník, Praha 1992, s. 83.
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padu 1916-31. července 1926) a byla první ženou s hodnostním postupem: od 1. února 1920 kancelářská asistentka, od 1.ledna 1926 kancelář
ská oficiálka. Od 1. října 1917 pracovala v Archivu země České jako
pomocná síla vědecká PhC. Věra Kosinová. Absolvovala pak jako jediná žena z celkem 7 studentů první kurz pražské státní archivní školy v letech 1919-1921. PhDr. Věra Jenšovská, rozená Kosinová, se stala
1. ledna 1925 zemskou archivní koncipistkou v Archivu země České
a pracovala na tomto místě do roku 1937.
Archiv země České vytvořil zázemí pražské státní archivní škole,
která měla dát odborné i praktické vzdělání zájemcům o archivní službu.4 Archiv škole poskytoval prostory, jeho pracovníci byli učiteli i rádci
studujících. Podíl žen mezi absolventy jednotlivých kurzů byl proměn
livý. Celkově v jedenácti kurzech pražské státní archivní školy v letech
1919-1950 absolvovalo řádnými zkouškami přesně 100 absolventú
a z nich bylo 20 žen. Z 13 absolventů, kteří složili tzv. náhradní státní
archivní zkoušky v letech 1934-1950, bylo 6 žen, všechny v roce 1950.
Řada z nich se uplatnila výrazným způsobem v pražských i mimopražských archivech.
Mezi 10 absolventy druhého kurzu 1920-1923 bylo 5 žen: PhC. Marie
L. Černá, PhC. Božena Kubíčková, PhC. Milena Linhartová, PhDr.
Marie Opočenská a PhC. Blažena Rynešová. Tretí kurz 1922-1925 měl
9 absolventů pouze mužského pohlaví. Ve čtvrtém kurzu 1924-1927
měly naopak ženy převahu, mezi 5 absolventy byly: PhDr. Marie Frýzová, PhC. Helena Kloboučková a PhC. Anna Vavroušková. V pátém
kurzu 1928- 1931, posledním ve dvacátých letech, byla mezi 5 absolventy jediná žena: Zdeňka Karlová.
Jak napovídají uváděné tituly, stanovy ukládaly žákům školy, aby
byli zároveň řádnými posluchači univerzity. Zatímco univerzita jim
měla poskytovat všeobecné historické vzdělání, archivní škola měla
vyučovat speciálním předmětúm potřebným pro výkon archivní služby. Za žáka mohl být přijat československý státní příslušník, který složil po řádném absolvování alespoií. prvního ročníku historického studia na univerzitě přijímací zkoušku před jmenovanou komisí.
První kancelářskou silou archivní školy byla Blažena Procházková,
provdaná Kameníková, také pomocná síla vědecká Archivu země Čes
ké do roku 1924, jež funkci v archivní škole zastávala do konce roku

J. Kol/mann, Státní archivní škola v Praze. Příspěvek k dějinám archivního školství,
in: Sborník archivních prací 32, 1982, č. 1, s. 225-307.
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1926, kdy se jí z rodinných dttvodů vzdala. Po ní ji převzala od 1.ledna
1927 JUDr. Květa Opočenská, už od roku 1922 rovněž pomocná síla
vědecká v Archivu země České, později provdaná Giinzlová, která se
rovněž práce v kanceláři archivní školy vzdala z rodinných důvodů
koncem října 1931. PhC. Anna Slováčková, další pomocná síla vědec
ká v Archivu země České (11. května 1931- 15. července 1934), pře
vzala funkci ve škole po JUDr. Květě Giinzlové a vykonávala ji do
konce srpna 1934. Milada Soukupová-Řídká, rozená Fejtová, také pomocná síla vědecká (6. března 1926-11. února 1938), konala tuto práci
od 1. září 1934 do své smrti 11. února 1938. Následovala PhC. Marie
Helena Jelínková neboli pozdější PhDr. Marie Haasová, pomocná síla
vědecká (1. prosince 1934-31. prosince 1941) a také absolventka sedmého kurzu archivní školy 1934-1937. Z rodinných dttvodtt přestala
v kanceláři archivní školy pracovat koncem roku 1941. Potom byl po
řadě žen kancelářskými pracemi pověřen PhDr. Zdeněk Kristen
a vykonával je, byť byl jmenován sekretářem školy, až do jejího zániku.
Mezi prvními absolventkami pražské státní archivní školy, které jsem
již jmenovala, byla Marie Ludmila Černá-Šlapáková, která se potom vě
novala knihovnictví, dějinám knihy a knihtisku. Jako pomocné síly vě
decké během studia i po absolvování pracovaly v Archivu země České:
PhDr. Marie Opočenská (1. ledna 1918- asi 1923), PhDr. Božena Kubíč
ková (únor 1922- duben 1924), PhDr. Milena Linhartová (určitě 23. března
1927). Posledně jmenovaná stanula po druhé světové válce na jistou dobu
v čele Státního historického ústavu v Praze. Marie Opočenská, provdaná Jeršová, dcera historika Jana Opočenského, jejíž bratr Jan byl archivář
a diplomat (mj. archivář prezidenta Beneše v Londýně) a rovněž již vzpomínaná sestra Květa odbornou pracovnicí Univerzitní knihovny v Praze, byla v letech 1929- 1959 archivářkou Slovenského muzea v Martině,
kde vybudovala tehdy nejmodernější archiv na Slovensku.
Božena Kubíčková byla 4. dubna 1924 ustanovena smluvní odbornou úřednicí v Archivu hlavního města Prahy. Základy pražského
městského archivu sahají do 14. století. O skutečném archivu města
Prahy lze hovořit od roku 1784, kdy byl při spojení čtyř měst pražských dán podnět i ke sloučení jejich písemných památek. Při reorganizaci městských úřadů na základě nového obecního řádu byl v roce
1851 zřízen archiv jako zvláštní složka. 5
V. Vojtíšek, Archiv hlavního města Prahy. O jeho vývoji, sbírkách i významu, Praha
1933, s. 35.

5

330

J. Hoffmannová, První generace

žen

Dr. Kubíčková, která se provdala později za prof. Františka Čádu,
se dne 30. října 1925 stala adjunktkou městského archiváře. V ustanovení na odbornou archivní funkci v Praze ji tedy dr. Jenšovská v Archivu země České předešla jen o několik měsíců. Adjunktka městského
archiváře (prvním adjunktem byl ustaven v roce 1921 PhDr. Miloš Lier)
se sice místa v roce 1929 vzdala, ale v té době již v pražském měst
ském archivu pracovala další z absolventek archivní školy. PhDr. Marie Frýzová-Válková byla od 24. září 1926 smluvní kancelářskou pomocnicí, od 1. ledna 1928 smluvní archivní úřednicC od 10. dubna
1931 čekatelkou na místo archivní úřednice a od 1. května 1931 archivní
komisařkou. Již v příštím roce však byla přeložena do městské knihovny, ale v náhradu byla městskému archivu přidělena vrchní komisař
ka PhDr. Vlasta Melicharová.
Výnosem prezídia ministerstva vnitra č . 589 z 18. ledna 1919 pře
vzalo toto ministerstvo do své správy bývalý archiv českého místodržitelství, který byl přejmenován na Archiv ministerstva vnitra (od
r. 1950 Ústřední archiv ministerstva vnitra). Stalo se tak poté, co se
dr. Klicman postavil rozhodně proti myšlence Národního archivu, který
by vznikl sloučením dosavadního místodržitelského a zemského
archivu. Po vzniku Archivu ministerstva vnitra následovaly brzy další resortní archivy.
V Archivu ministerstva vnitra se objevily jako zaměstnankyně první
dvě ženy v roce 1921. Františka Sigrotová v něm jako úřední služka
a uklízečka setrvala do roku 1928. Zato Milada Drbalová, od 3. ledna
1921 aktuárská elévka a od roku 1928 aktuárská tajemnice, odešla
pravděpodobně až za války v roce 1940.1řetí ženou byla od 10. června
1922 aktuárská elévka Růžena Semilská, od roku 1923 aktuárská
asistentka a knihovnice, která však předčasně zemřela 3. listopadu 1928.
I v tomto archivu ženský element sílil, ovšem zatím jen na místech
pomocnic, vrátných, oficiantek, oficiálek a tajemnic, tedy bez
zastoupení vysokoškolaček. Zcela mimořádný počet žen v tomto
archivu pracoval v letech druhé světové války. Jen během roku 1939
nově nastoupilo 18 žen, často jako smluvní zaměstnankyně a pomocnice.
První smluvní vědeckou silou v Archivu ministerstva vnitra se stala Dagmar Stuchlíková, v období 1939-1942 pomocná síla vědecká
Archivu země České, absolventka devátého kurzu státní archivní školy 1941- 1943. PhDr. Dagmar Culková-Stuchlíková byla přijata 7. ledna 1943, jako první vysokoškolačka, a v roce 1950 byla jmenována mi331
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nisterskou komisařkou. S Ústředním archivem ministerstva vnitra pře
šla do Státního ústředního archivu, v němž pracovala až do penzionování. Dodnes občas přichází studovat do badatelny I. oddělení
Státního ústředního archivu.
Druhá vysokoškolačka byla do tehdejšího Ústředního archivu ministerstva vnitra přijata 1. června 1950 jako vědecká pracovnice. Byla
to Lubomíra Durdíková, rozená Bradáčová, čerstvá absolventka jedenáctého kurzu státní archivní školy 1947-1950. Vzápětí nastoupily Eva
Lukáčová, rozená Roubíčková, jako starší archivní pracovnice a PhDr.
Ludmila Kubátová, rozená Mikeštíková, jako odborná pracovnice. Rok
1950 byl tedy výrazným počátkem nástupu silné generace archivářek
do tohoto archivu. V roce 1951 přišla Gabriela Čechová, od roku 1946
pomocná síla vědecká v Archivu země České, absolventka desátého
kurzu státní archivní školy, později potom vedoucí pracovnice Archivní
správy MV. PhDr. Eliška Čáňová posílila řady pracovníkú v roce 1952
a zústala až do penzionování, které neznamenalo ukončení odborné
práce. Během jediného roku 1953 nastoupilo 6 vysokoškolaček, z nichž
většina působila ve Státním ústředním archivu až do odchodu do dúchodu.
Když se od 1. ledna 1956 včlenil do Státního ústředního archivu
dosavadní Ústřední zemědělsko-lesnický archiv, přišli s ním jen tři
zaměstnanci-muži. Ostatní pracovníci zústali v Československé akademii zemědělských věd, mezi nimi i vysokoškolačka prom. hist. Jaroslava Střesková, rozená Libická, dnešní PhDr. Jaroslava Honcová,
CSc. Byla v roce 1950 mezi čtveřicí prvních vysokoškolaček, které po
jeden až tři roky pracovaly v tehdejším Státním archivu zemědělském
jako kopistky.
Do archivu, který se ustavil v roce 1919 jako Československý archiv
zemědělský, přišla ovšem první žena v listopadu 1920. Božena
Pollnerová jako posluhovačka zústala jen do poloviny roku
následujícího. Druhou ženou byla Ludmila Jíchová, jež nastoupila jako
smluvní výpomocná kancelářská síla 20. července 1931 a pracovala
v tomto archivu do 31. července 1938. Nebyla dlouho osamocena, neboť
Vilma Michálková, přijatá v roce 1933 jako kancelářská oficiantka, byla
pověřena od 1. listopadu 1934 správou knihovny (v té době řediteli
archivu příslušelo řízení archivní a ministerské knihovny) a zústala až
do padesátých let, vedle dalších přicházejících pracovnic archivu.
V Archivu hlavního města Prahy bylo v roce 1933 na 16 obsazených
místech již 5 žen: dvě uklízečky a po jedné pak kancelářská asistentka
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(Růžena Gi.intherová), kancelářská revidentka (Marie Šťovíčková)
a vrchní ministerská komisařka (PhDr. Vlasta Melicharová). 6
Před polovinou třicátých let přišla první žena do Archivu Národního muzea, který vznikl z podnětu Františka Palackého v roce 1846
a jehož prvním archivářem a zároveň sekretářem Muzea byl Karel Jaromír Erben, na doporučení Palackého pak od roku 1851 první archivář města Prahy. Růžena Vojtová byla od 1. ledna 1934 kancelářskou
asistentkou v Archivu Národního muzea, už v roce následujícím však
přešla do Náprstkova muzea a později působila na jiných pracovištích Národního muzea až do roku 1958.7 Věrnou pracovnicí archivu
byla Milada Seidlerová, od l.ledna 1938 pomocná síla, od roku 1940
kancelářská oficiantka, pak asistentka a revidentka do roku 1948, naposledy pak pracující v centrální administrativě Národního muzea.
Teprve v roce 1955 přešla z Národopisného oddělení pomocná knihovnice Hana Ceehová, aby se tam v roce 1958 opět vrátila.
První vysokoškolačka PhDr. Eva Lisá přišla do Archivu Národního
muzea 1. dubna 1948 jako smluvní odborná úřednice a setrvala do konce roku 1952. PhDr. Eva Holanová, druhá vysokoškolačka a první zařa
zená výslovně jako archivářka od 15. dubna 1952, přešla na jiné pracoviště Muzea rovněž již v roce 1953. Až do roku 1966 byl ženský živel
v Archivu Národního muzea zastoupen natrvalo. Dne 1. listopadu 1966
byla přijata jako dokumentaristka Marie Velhartická, v dalším roce Emilie Pecharová, obě pak dlouholeté pracovnice archivu. V roce 1967 nastoupila také teprve třetí vysokoškolačka, PhDr. Alena Šubrtová, CSc., která
však do té doby pracovala jako odborná pracovnice oddělení novějších dě
jinNárodníhomuzea. Brzy byla následována dalšími vysokoškolačkami.
V Národním muzeu byl ovšem ještě jeden archiv. Literární archiv
byl součástí Knihovny Národního muzea až do 31. 12. 1963, kdy byl
přičleněn k Památníku národního písemnictví. Ale Památník byl založen již v roce 1953 a jeho první ředitelkou se stala PhDr. Jaroslava Václavková, od roku 1950 do 30. června 1953 ředitelka Knihovny NM.
Pozdější dlouholetá pracovnice Literárního archivu Památníku národního písemnictví a spisovatelka PhDr. Jarmila Mourková, CSc., byla
již od l.ledna 1957 pracovnicí Knihovny NM.8
6

Tamtéž, s. 39-40.
A. Chalupa, Zaměstnanci Národního muzea v letech 1818-1968, Časopis Národního
muzea, HM 137-139, 1968-1970, s. 50-101.
R Tamtéž.
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První odborný archivář pražské univerzity byl ustanoven v roce
1882, archiv byl spravován německou univerzitou, v roce 1918 přešel
do přímé správy české univerzity. Nadějný rozvoj Archivu Univerzity Karlovy byl zastaven německou okupací. V době bezprostředně
předcházející opustil své archivní povinnosti PhDr. Josef Bergl, který
byl současně až do 30. června 1937 odborovým radou Archivu ministerstva vnitra. V letech 1900-1914 byl zaměstnán v Místodržitelském
archivu, do Archivu ministerstva vnitra nastoupil v roce 1920. V před
večer okupace a války emigroval do nacistického Německa.
Archivní inspektor prof. Václav Vojtíšek se o jeho práci v Archivu
Univerzity Karlovy rozdělil s novou pracovní sílou, posluchačkou historie Janou Čechovou, která vyřizovala úřední agendu, vedla příruční
knihovnu a opisovala listiny pro univerzitní diplomatář. 9 Během okupace byla k vedení sbírek přijata dr. Felicitas Kostka. Po osvobození
v roce 1945 prováděly potřebné práce pod vedením prof. Vojtíška pomocné síly vědecké z řad posluchačů filozofické fakulty, mezi nimi
také Lubomíra Bradáčová, totožná s již vzpomínanou pozdější vědec
kou pracovnicí Ústředního archivu ministerstva vnitra od roku 1950,
a Ruth Ballnerová, od roku 1953 rovněž archivní pracovnice Ústřední
ho archivu ministerstva vnitra, Státního ústředního archivu a později
Ústředního archivu ČSAV.
Archiv Pražského hradu vznikl v roce 1920. První žena však byla
přijata až v roce 1951 pro evidenci k výstavě darů prezidentu Gottwaldovi, uspořádané v Lobkovickém paláci. Olga Kindlová byla pak dlouholetou pracovnicí Archivu Pražského hradu. Prom. hist. Marie Kostílková, první vysokoškolačka, nastoupila až v roce 1960. Dnes tento archiv
vede. V roce 1954 přibyl na HraděArchiv Kanceláře prezidenta republiky.
Jak je zřejmé z toho, co bylo uvedeno, až do zániku rakousko-uherské monarchie byla státní správa a tedy také státní archivní služba
ženám uzavřena. V archivu zřízeném českými stavy, podle posledního názvu nejznámějším jako Archiv země České, tomu tak nebylo.
První žena tam pracovala jako pomocná úřednice v roce 1907, jako
první pomocná síla vědecká pak v roce 1910. V období do vzniku Čes
koslovenské republiky bylo zaměstnáno v tomto archivu v různém
časovém rozmezí celkem 10 žen, z toho 6 vysokoškolaček, byť jenom
jako pomocné síly vědecké.
K. Kučera - M. Truc, Archiv University Karlovy. Průvodce po archivních fondech,
Praha 1961, s. 48n.
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Vznik Československé republiky znamenal zásadní změnu v postavení žen v novém státě. 10 V§ 106 Ústavy Československé republiky
z roku 1920 bylo stanoveno, že výsady pohlaví se neuznávají. Po osvobození v roce 1918 bylo rozšířeno studium žen na všech fakultách vysokých škol. První česká doktorka filozofie promovala na Univerzitě
Karlově sice již v roce 1901, doktorka medicíny v roce 1902, ale první
doktorka práv až v roce 1922. V letech 1921-1923 také absolvovaly
první inženýrky architektky, komerční inženýrky, malířky a sochařky.
A jak již bylo připomenuto, v roce 1921 absolvovala první žena rovněž
pražskou státní archivní školu.
Není bez zajímavosti, že slovenská historička PhDr. Anna Gašparíková, která se provdala za slavistu prof. Jiřího Horáka, s nímž prožila
podstatnou část svého života v Praze, působila v období 1929-1936
jako soukromá archivářka prezidenta T. G. Masaryka. 11
Ženy postupně začaly pronikat i do těch povolání, která byla dosud vyhrazena pouze mužům. Ve státních službách získávaly ženy
uplatnění velmi pomalu a po značném úsilí. Často zpočátku pracovaly bezplatně nebo za plat nesrovnatelný s platem mužů.
Spolehlivý základ pro vzdělání archivářek, jako ostatně archivářú
vůbec, od roku 1919 poskytovala pražská státní archivní škola se zázemím Archivu země České. Z absolventek této školy byly ustanoveny v roce 1925 první zemská archivní koncipistka a adjunktka měst
ského archiváře v Praze. Vedení Archivu země České i Archivu
hlavního města Prahy bylo nakloněno práci žen na rúzných kvalifikačních úrovních včetně míst vysokoškolských. Ale tak tomu nebylo
v dalších pražských archivech.
V tehdejším Archivu ministerstva vnitra se sice objevila první úřední
služka v roce 1921 a spolu s ní i aktuárská elévka, od roku 1923 také
knihovnice, ale první smluvní síla vědecká byla přijata až v roce 1943
a vysokoškolačka nastoupila teprve v roce 1950. V Ústředním země
dělsko-lesnickém archivu měli posluhovačku v roce 1920, smluvní
výpomocnou kancelářskou sílu teprve v roce 1931, knihovnici od roku
1934, ale první čtveřici vysokoškolaček kopistek až v roce 1950.
Ani v archivech s delší samostatnou historií tomu, snad až na výjimky, nebylo lépe. V Archivu Národního muzea měli kancelářskou
Srv. S. Hendrychová, Z historie ženského hnutí v Československu, in: H. H~velková
(ed.), Lidská práva, ženy a společnost, Praha 1992, zejm. s. 11-12.
11 Československý biografický slovník, c. d., s. 164.
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asistentku v letech 1934-1935, od roku 1938 pak pomocnou sílu, která
se stala v roce 1940 kancelářskou oficiantkou. Teprve v roce 1948 nastoupila první vysokoškolačka. V Archivu Univerzity Karlovy, později také Ústavu dějin Univerzity Karlovy, pracovala v době předoku
pační posluchačka historie, graduovaná vysokoškolačka s vymezeným
úkolem během okupace, po osvobození opět spolu se svými kolegy
studentky jako pomocné vědecké síly.
Na několik prvních vysokoškolaček pracujících na místech pomocných sil vědeckých v Archivu země České ještě před a v době první
světové války navázala první generace vysokoškolsky vzdělaných
odborných archivářek z první republiky. Podstatným způsobem byla
posílena druhou generací žen, jež studovaly na vysokých školách po
skončení druhé světové války a koncem čtyřicátých a zejména na počátku padesátých let přicházely do archivů jako v zásadě s mužskými
kolegy rovnocenné pracovnice.
Mnohé z nich dostaly příležitost k uplatnění v Ústředním archivu
ministerstva vnitra, v Archivu země České, ale také v Krajském archivu Pražského kraje, který vznikl v roce 1951, Archivu ČSAV, jenž byl
zřízen při založení ČSAV v roce 1952, a postupně v dalších pražských
trvajících i nově vznikajících archivech. Další a další absolventky při
cházely také do archivů v různých místech českých zemí, které dotvářely kolem poloviny padesátých let zahušťující se archivní síť.
Archivářky z první republiky už většinou nejsou mezi živými,
archivářky ze silné generace poválečné odešly do důchodu. Na odpočinek začne odcházel již další generace archivářek z let šedesátých,
z nichž mnohé pracovaly v archivech pražských a zejména mimopražských ve vedoucích postaveních. Současné české archivnictví je znač
ně feminizovaným oborem.
Je proto poněkud překvapivé slabé zastoupení archivářek v biografických dílech či oddílech základních příruček. V Soupisu archivní
literatury v českých zemích 1895-1956 v oddílu Archiváři nenacházíme žádnou ženu. 12 Žádnou ženu však nenajdeme ani v navazující Části
biografické v Bibliografii československého archivnictví 1957-1966. 13
Teprve Bibliografie českého archivnictví 1967-1976 v oddíle Archivní
12 O. Bauer- L. Mrrízkovrí- L. Nový, Soupis archivní literatury v českých zemích
1895-1956, Praha 1959, s. 187n.
13 J. Kubíček n kol. , Bibliografie československého archivnictví 1957-1966, Pra ha 1970,

s. 223n.
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pracovníci -personálie uvádí ll archivních pracovnic, z nich 3 pražské archivářky, které jsme v příspěvku přiblížili (M. Haasová-Jelínková, V. Jenšovská-Kosinová a M. Jeršovská-Opočenská). 14 V Archivním
časopise, hlavním odborném periodiku, se však zejména u příležitosti
životních a pracovních jubileí stále častěji archivní pracovnice připo
mínají. Faktické nezastoupení archivářek v Československém biografickém slovníku nebo příručkách Kdo je kdo je tristní. 15 To ovšem do
značné míry platí i o mužích-archivářích. Poněkud zarážející je nakonec i nezastoupení aktivních archivářek v letos jmenované Vědecké
archivní radě, poradním orgánu ministerstva vnitra. To všechno ovšem
souvisí s hodnocením odborného přínosu jednotlivých generací archivářek. A to by bylo téma na jiný, další příspěvek.

14

M. Šntochinová n kol ., Bibliografie českého archivnictví 1967-1976, Praha 1990,

s. 90-111.
15

Srv. rozbory J. Hoffmannové v Archivním časopise 42, 1992, č. 3, s. 166-170 (Kdo je
kdo v českém archivnictví?) ač . 4, s. 238-243 (Archiváři v biografickém slovníku).
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UKRAJINSKÉ ŽENSKÉ HNUTÍ
V MEZIVÁLEČNÉ PRAZE

Pro Prahu jako výrazné středoevropské centrum bylo odedávna
charakteristické prolínání a nepřetržité spoluvytváření různých evropských kultur. Z tohoto hlediska se metropole Cech s jistým zpožděním
a v relativně omezenějším rozsahu než na západ a jih otevírala též
východní Evropě. V poměrně největší míře a nejsvébytnějším způso
bem se toto otevření vůči evropskému východu realizovalo ve čtvrt
století následujícím po r. 1919. Tehdy Praha na své půdě přijala
k dlouholetému pobytu neobvykle velké množství příslušníkú všech
tří východoslovanských ale i dalších východoevropských národ-LL Podstatnou, v nedávných desetiletích však převážně zapomínanou část
tohoto mnohatisícového zástupu uprchlíků, tvořili příslušníci i pří
slušnice ukrajinského národa. Do ČSR přicházeli jak z území, ovládnutého sovětskou mocí, tak i z oblastí vojensky obsazených nově vzniklým polským a rumunským státem. Ve všech uvedených případech se
stalo důvodem násilné potlačení pokusů o nastolení ukrajinské státnosti, ať už v prostoru bývalé carské říše, nebo na části území rozpadlého Rakouska-Uherska.
Ukrajinská emigrace, proudící od jara r. 1919 z různých směrů do
sotva několik měsíců mladého Československa, byla zpočátku tvoře
na převažující měrou muži- hlavně důstojníky a vojáky Ukrajinské
haličské armády, poražené v zápasu s Polskem. Jen s malým časovým
odstupem se začaly objevovat také emigrantky- zprvu převážně vysokoškolačky, které v nově vzniklých podmínkách nemohly ukončit,
resp. ani zahájit studia na polské univerzitě ve Lvově . S postupem
času byly pak řady emigrace doplňovány i Ukrajinkami, které byly
příslušnicemi starších generací. Cást z nich se v předešlých letech aktivně podílela na vývoji ženského hnutí na Ukrajině, které sehrálo ne339
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roli v

době

ukrajinského boje o státní suverenitu.
na spolkové bázi organizovaného hnutí ukrajinských emigrantek nejen v Praze, ale i v některých menších centrech Čech a Moravy (např. v Podě
bradech, Liberci a Brně). V tomto příspěvku omezíme svou pozornost
pouze na Prahu, kde byly příslušné iniciativy z pochopitelných důvo
Poměrně rychle tedy vznikly předpoklady k vytvoření silného,

dů nejvýraznější. 1

Sledujeme-li vývoj v chronologickém pořádku, můžeme první vážpokus o organizování ukrajinských žen v Praze zachytit už r. 1919.
Tehdy byla vytvořena ženská sekce Ukrajinského klubu, existujícího
při zastupitelském úřadu Ukrajiny v Praze. 2 Na snahy této první organizační struktury určitým způsobem navázala pomocná ženská sekce, existující v letech 1923 a 1924 při Ukrajinském hromadském komitétu, který po ukončení činnosti ukrajinské diplomatické mise v Praze
převzal se souhlasem československých úřadů některé její úkoly.
V souvislosti s početním vzrůstem ukrajinské emigrace a rozšiřo 
váním její struktury se poměrně brzy prosadila tendence k založení
samostatných ženských organizací. Poměrně nejkratší trvání měla
Hromada studentek Ukrajinek, ustavená 17. 10. 1925 a rozvíjející svou
činnost do konce r. 1928. 3 Tento spolek na krátkou dobu doplnil poměrně bohatou strukturu ukrajinských studentských organizací v Praze, která zůstala až do počátku 30. let hlavním centrem ukrajinských
emigrovavších studentů. Po zániku své vlastní organizace se ukrajinské studentky až do jara r. 1945 podílely na práci jiných spolků, zejména Ukrajinské akademické hromady.
Dlouhodobější význam získaly další dvě ženské organizace, vzniklé v letech 1923 a 1924. Ukrajinský ženský svaz a pražská sekce celoemigrační Ukrajinské ženské národní rady pracovaly na pražské půdě
nější

Základní informace o kulturní práci ukrajinských žen v emigraci přináší monografie S. Narižnyj, Ukrajinska emigracija. Kulturna pracja ukrajinskoji emigraci jimiž dvama svitovymy vijnamy. Častyna perša, Praha 1942, s. 290- 302. Většina příslušné kapitoly se týká pražských reálií.
2 Ukrajinský klub v Praze rozvíjel činnost od poloviny srpna 1919, jeho ženská sekce
byla založena o měsíc později- srv. zprávu ve vídeňském časopise Ukrajinskyj prapor
1, 1919, č . 15 (1. 10.), s. 4. V čele sekce měla stát manželka ukrajinského velvyslance
v ČSR Maksyma Slavinského.
3 Hromada studentek Ukrajinek byla ve spolkovém katastru policejního ředite lství
registrována pod č. X-336. V příslušném katalogu, uloženém v AMP, jsou jako před
sedkyně spolku postupně jmenovány M. Vojtovyčová (1925-1927), S. Kačmarská (1927),
A. Ravyčová -Janyševská (1927-1928) a N. Balycká (1928).

1
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intenzivně až do konce 30. let. Nešlo o vzájemně si konkurující organizace - jejich činnost se naopak šťastně doplňovala. Ačkoli obdobné
organizace emigračního ženského hnutí existovaly také v Berlíně, Varšavě, Vídni a jinde, role Prahy postupně vzrůstala a v určitých okamžicích se z tohoto hlediska hlavní město Československa stávalo
nejdůležitějším koordinačním centrem.
Máme-li pochopit význam a nezbytnost existence takového centra,
musíme uvážit velmi nepříznivé vývojové možnosti, které byly ve 20.
i 30. letech charakteristické pro starší, tradiční centra ukrajinského
ženského hnutí. 4 Na východní Ukrajině muselo ženské hnutí ve své
běžné podobě po vítězství bolševické revoluce na dlouhá desetiletí
zaniknout; o obnově jeho struktur pak můžeme hovořit až na přelo
mu 80. a 90. let, tedy ve zcela nedávné minulosti. Ve srovnání s pomě
ry na sovětské Ukrajině dokázalo ukrajinské ženské hnutí ve východní Haliči, obsazené Polskem, v okolnostmi poněkud omezenější podobě
navázat na své starší tradice, které vznikaly ještě v podmínkách Rakouska-Uherska, zčásti i pod vlivem českého ženského hnutí. Práce
ukrajinských žen v Polsku byla ovšem narušována drastickými vněj
šími zásahy, z nichž nejmarkantnějším se stal zákaz činnosti Svazu
Ukrajinek (se sídlem ve Lvově) v r. 1939. Polské úřady jím reagovaly
na přílišnou politickou aktivitu tohoto spolku.
Praha musela za této situace suplovat úlohu přirozených center
ukrajinského ženského hnutí. To se také do značné míry stalo skutkem, mj. proto, že ze strany československých úřadů byl vúči přísluš
ným organizacím zachováván poměrně blahovolný postoj. Určité pochopení pro ně i pro specifičnost jejich práce projevily i některé
představitelky československého ženského hnutí, z nichž je nutno
zmínit především Františku Plamínkovou. 5
Vraťme se však ke dvěma už zmíněným organizacím ukrajinských
žen v Praze a pokusme se o charakteristiku jejich činnosti. Sekce Ukrajinské ženské národní rady v Praze vznikla r. 1924. Jejím úkolem bylo
především udržování kontaktů s českou Ženskou národní radou, ale
také s mezinárodními ženskými organizacemi. Souběžně s těmito úkoly

Základní informaci poskytuje heslo "žinočyj ruch" O. Znlizňnkové a L. Bumčynské
v publikaci Encyklopedija ukrajinoznavstva. Slovnykova častyna. Tom 2, Paris- New
York 1955-1957, zvl. s. 693-694.
5 Svěd ec tvím o vztahu ukrajinských emigrantek k ní je sborníček Františka Plamínková . Z nahody 60.1itňoho juvileju, Praha 1935, který obsahuje příspěvky M. Omelčen
kové, S. Rusovové a Z. Mírné.
4

341

Documenta Pragensia XIII (1996)

se UŽNR podílela také na některých akcích, jejichž cílem byla péče
o děti ukrajinských emigrantů v ČSR. 6 Dlouholetou předsedkyní této
emigrantské organizace byla ukrajinská pedagogická pracovnice Sofija
Rusovová (1856-1940), požívající v pražském prostředí velké autority
a symbolicky spojující ukrajinskou emigraci se starší tradicí česko
-ukrajinských vztahů na pražské půdě?
Zástupkyní S. Rusovové v Ukrajinské ženské národní radě byla
Zinaida Mírná (1875-1950), příslušnice už následující generace a neméně aktivní a zasloužilá představitelka ženského hnutí. Po většinu
doby existence Ukrajinského ženského svazu v Praze zaujímala právě
ona místo jeho předsedkyně.~ Ukrajinský ženský svaz se stal nejaktivnějším spolkem v rámci ukrajinského ženského hnutí nejen v Praze,
ale v kontextu veškeré tehdejší ukrajinské emigrace.
Jako datum počátku činnosti svazu se uvádí 12. červen 1923, jeho
stanovy však byly ministerstvem vnitra vzaty na vědomí až 27. 11.
1924 a právně se spolek ustavil ke dni 22. 2. 1925. Svaz se od počátku
soustředil na vnitřní úkoly. Usiloval o aktivizaci ukrajinských emigrantek, o rozvoj jejich znalostí a schopností a jejich přípravu pro obča n
skou a státotvornou práci po návratu na Ukrajinu, jehož perspektiva
se v tu dobu zdála možná, a dokonce snad nepříliš časově vzdálená.
Podstatnou složkou činnosti svazu se postupně staly také sociálně
-charitativní iniciativy. Nejvýznamnější z nich bylo otevření ukrajinské jídelny v Praze r. 1933.9 Ta se stala v následujících letech jedním
z nejvýznamnějších ukrajinských společenských míst v Praze, plnícím
zjevně kulturní funkce.
K činnosti UŽNR srv. S. Narižnyj, I. c., s. 296; v pražském SÚA, odd. III, fond
RUESO, karton 8, je dochováno určité množství písemností, vztahujících se k její čin
nosti (včetně zlomku osobní korespondence S. Rusovové). Ve spolkovém katalogu
v AMP nebyla tato organizace registrována.
7
Sofija Rusovová pobývala v Praze se svým manželem Oleksandrem po značno u
část let 1875 a 1876. O. Rusav zde zred igoval a zajistil necenzurní vydání dvou svazklt
Kobzara T. Ševčenka. Srv. k tomu S. Rusova, Moji spomyny. Lviv 1937, s. 57-60, na
s. 268-280 pak partie o jejím dlouhodobém pobytu v Praze, který následoval o pťtlsto
letí později.
H Ve vedení Ukrajinského ženského svazu se jako předsedkyně vystřídaly Z. Mirná
(1925-1926), M. Omelčenková (1926-1928), N. Siropolková (1928-1930) a poté až do
r. 1939 opě t Z. Mirná . Srv. zápis v knihách spolkového katastru v AMP (sign.
XXII-1287), dochovaly se rovněž příslušné spisy.
9
Jídelna, nazývaná zkratkovitě " užas", se nacházela zprvu v Lazarské ulici č. 8, později na Karlově náměstí č. 9; obě tato místa byla považována za sídlo organizace.
6
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Ukrajinský ženský svaz si díky své aktivitě získal dobrou mezinárodní autoritu a r. 1929 byl přijat do Světového ženského svazu
v Ženevě. Tato skutečnost poskytla v pozdějším období ukrajinským
aktivistkám možnost přenášet příslušnou národnostní a územní problematiku na mezinárodní fórum. Nejmarkantnější doklad takovéhoto
úsilí poskytují události, spojené s katastrofálním hladomorem na sovětské Ukrajině v r. 1933. Jakmile se za západní sovětskou hranici dostaly první zprávy o jeho rozsahu a důsledcích, vyvinuly ukrajinské
ženy v Praze maximální aktivitu. Na základě jejich iniciativy se zrodilo koordinované hnutí všech ukrajinských emigračních organizací,
zaměřené jak na rozvinutí informačně-propagandistické práce
v českém prostředí, tak i na organizování pomocné akce.
Šlo o politicky velmi citlivou záležitost, protože v této době se už
uvažovalo o právním uznání SSSR Československem a o následném
navázání diplomatických styků . Ukrajinským emigrantkám se přesto
podařilo získat pochopení F. Plamínkové a jejím prostřednictvím se
mohly alespoň pokoušet o dílčí mezinárodní intervenci vúči sovět
ským úřadúm. Méně úspěšný byl pokus Ukrajinského ženského svazu, Svazu ukrajinských žurnalistú a spisovatelů a Ukrajinského všeodborového dělnického svazu o pořádání peněžitých sbírek na území
ČSR ve prospěch obyvatelstva postiženého hladomorem. Společná
žádost tří zmíněných emigrantských organizací ze 6. srpna 1933 byla
po púl roce československým ministerstvem vnitra zamítnuta.10
Bez ohledu na to, že iniciativa ukrajinských ženských organizací
vyústila v řadě případú do prázdna, přispívaly jejich intervence alespoi'l k částečné publicitě drastických skutečností sovětské epochy
v západním světě. V českém prostředí plnily adekvátní funkci některé
příspěvky emigračních publicistek v pražském měsíčníku Ženská rada.
Je samozřejmé, že české ženské hnutí nereagovalo na podobné podněty jednoznačně a v přístupu k ukrajinské otázce lavírovalo. Tento
přístup byl ostatně charakteristický pro celou tehdejší českou veřej
nost, pokud vúbec její představitelé byli ochotni chápat Ukrajince jako
samostatný národ. V rámci rusofilsky orientované Jednoty slovanských
žen, která mohla a měla teoreticky poskytnout platformu i pro ukrajinské ženy, se mnoho pochopení pro jejich snahy nenašlo. Bez ohledu
Srv. spisy z let 1933 a 1934 v uvedeném fonduAMP. Širší vylíčení ohlasú hladomom
na Ukrajině z r. 1933 a pokusú ukrajinské emigrace v ČSR o organizování pomocné
akce obsahuje autorova dosud nepublikovaná práce.
111
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na to se zdá, že míra určitého vzájemného porozumění byla v případě
českého a ukrajinského ženského hnutí výraznější než u jiný ch společenských skupin a jejich organizací. (Tak např. ukrajinští vysokoškolští studenti v Praze a studenti čeští, respektive jejich organizace, nedokázali k sobě najít bližší vzájemný vztah a jejich poměr zůstal celkem
chladný.)
Ještě než se vrátíme k výkladu o Ukrajinském ženském svazu
v Praze, je třeba zmínit se _podrobněji o jedné z představitelek ukrajinského ženského hnutí v CSR právě vzhledem k jejímu soustavnému
úsilí o česko-ukrajinské sblížení. Šlo o rodačku z Kubáně (dnes součást Ruské federace) Marii Omelčenkovou (1874-195?), která velmi
hojně publikovala jak v ukrajinském, tak i v českém ženském tisku,
ale nevyhýbala se ani periodikům jiných slovanských národů. 11
Vrcholem jejího úsilí se stal pokus o vydávání měsíčníku "La femme
slave" v Praze r. 1933.
Nemenší pozornosti zasluhuje založení a několikaletá publikační
činnost nakladatelství "Česko-ukrajinská kniha", které vzniklo z iniciativy M. Omelčenkové a jejího manžela, zároveň však díky finanční
pomoci některých aktivistek českého hnutí. Cílem tohoto podniku mělo
být publikování prací adekvátního vzájemnostního zaměření. Z knížek, které byly vydány, zasluhují zmínky např. populárně zaměřená
brožura Omelčenkové o česko-ukrajinských vztazích, nebo sborníček
k šedesátinám častokrát zmíněné Františky Plamínkové, řadu dalších
záměnt se však nepodařilo realizovat. 12 Ačkoli v úhrnu šlo nesporně
spíše o zlomky, které nenaplnily původní široce zamýšlený vydavatelský program, znamenaly vydané práce přínos pro česko-ukrajinské
vztahy, které zhruba od poloviny 20. let stagnovaly.
V letech 1938 a 1939 spolupráce českých a ukrajinských ženských
organizací v Praze ustala vzhledem k nepříznivým mocensko-politickým změnám v prostoru českých zemí. Ten se ostatně podepsal i na
osudu obou ukrajinských ženských spolků v Praze. Zprvu se zdálo,
že pomnichovská realita naopak umo.ž ní rozšíření jejich aktivity.

11 Bibliografie pracíM. Omelčenkové, otištěných do r. 1935, je uvedena v závěru její
knihy Mé dojmy z Jugoslávie, Praha 1935.
12 Z vydaných publikací uvádím: M . Omc/čcnková, Česko-ukrajinské styky, Praha 1928;
S. Narižnyj, Jaroslav Goll, Praha 1931; sborník T. G. Masarykovi ukrajinští básníci, Praha 1936. Nerealizována zůstala např. Ukrajinská čítanka pro Čechy nebo antologie děl
českých spisovatelů v ukrajinštině.
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Vytvoření autonomní Karpatské Ukrajiny na většině území dosavadní Podkarpatské Rusi vedlo k pokusům o reorganizaci všeho tamního
spolkového hnutí a ukrajinské ženské organizace se pokoušely z Prahy tomuto procesu maximálně napomoci. Maďarská okupace Karpatské Ukrajiny po 15. březnu 1939 však pokračování těchto snah znemožnila.1 3
Dopad německé okupace českých zemí na ukrajinský spolkový život v Praze se nijak nerozcházel s celkovou tendencí o postupně maximální omezení takovýchto projevů občanské aktivity. Pražská sekce
Ukrajinské národní ženské rady se na jaře r. 1939 dobrovolně rozpustila, zatímco Ukrajinský ženský svaz hodlal pokračovat ve své činnos
ti. Německé představy o nutnosti násilného prosazení restrukturalizace ukrajinského spolkového života v Protektorátu Čechy a Morava
však s podobnou organizací nepočítaly, a tak předsedkyně svazu
Z. Mirná oznámila 5. října 1939 policejnímu ředitelství v Praze, že Ukrajinský ženský svaz zastavil "nařízením Gestapo" k témuž dni svou
činnost. 14

Násilné ukončení činnosti jedné z nejaktivnějších emigrantských
organizací, jejíž členky se nadále mohly zapojit pouze do činnosti dvou
nově povolených emigrantských organizací všeobecného zaměření,
ukrajinské ženské hnutí v Praze poškodilo. Řada jeho aktivistek se na
další organizační ani publikační činnosti již nepodílela. Ani generačně
mladší pražské Ukrajinky, hlásící se na rozdíl od předchozího pokolení k radikálnější nacionalistické platformě, se nemohly vyhnout problémům při prosazování svých představ. Dostatečně výmluvná je skutečnost, že německé úřady nepovolily vydávání nového ukrajinského
ženského časopisu "Kužil i meč"- v Praze tak vyšlo r. 1940 pouze jeho
první číslo. 15 Zde je třeba doplnit, že v průběhu předcházejících dvou
desetiletí v české metropoli žádné čistě ženské ukrajinské periodikum
Dokladem takovéto aktivity jsou materiály, příležitostně otiskované deníkem Nova
svoboda v Chustu a věnované problematice ženského hnutí. Srv. např. Z. Mirnn, Karpatska žinka jde na pracju in: Nova svoboda (Chust) 40, 1939, č. 4 (7. 1.), s. 10n.
14 AMP, spisy spolkového katastru, uvedená signatura. V přípisu Z. Mirné z 5. 10.
1939 je slovo "nařízením" (Gestapo) podtrženo. Zprávu o dobrovolné likvidaci UŽNR
přinesl lvovský ženský časopis Nova chata 15, 1939, č. 11-12 (1. 6.), s. 12 a č . 13-14
(1 . 7.), s. 2-3.
15 Exemplář prvního čísla časopisu se dochoval ve fondu Ukrajinské mu zeum III. oddělení pražského SÚA, karton 8. Informaci o tom, že další vydávání nebylo povoleno,
poskytla jedna z tehdejších autorek- M. Dolnycká (Paňkevyčová).

13

345

Documenta Pragensia XIII (1996)

nevycházelo; pražské Ukrajinky publikovaly soustavně v ženských
listech vydávaných v Haliči. 16
Německé represálie na Ukrajině, prováděné po jejím obsazení
v průběhu německo-sovětské války, postihly mj. ty Ukrajinky, spojené
z dřívějška s českými zeměmi, které se v nových podmínkách pokoušely zahájit aktivní činnost ve prospěch vlastní národní komunity. Před
stavitelka ženského hnutí, která prožila řadu let v Praze, Charyťa Kononenková, se stala r. 1942 obětí německých represálií v Rovně na
Volyni. Téhož roku byl v kyjevském Babím Jaru přerván život talentované básnířky Oleny Telihové, popravené spolu s dalšími předními
činiteli ukrajinského nacionalistického hnutí. Obě uvedené kulturní
pracovnice symbolicky reprezentují ženskou část obětí německého teroru. Uvádíme je zde proto, že částí svého života a práce byly spjaty
s Čechami a Prahou.
Jak už bylo řečeno, nemohlo ukrajinské ženské hnutí od podzimu
r. 1939 pokračovat ani na pražské půdě v samostatné organizované
činnosti. Květen r. 1945 tu ovšem nemohl znamenat pozitivní obrat.
Tvrdý sovětský úder proti ruské a ukrajinské emigraci, popř. proti před
stavitelům jiných národnostních skupin v rámci emigrace z území
bývalého carského Ruska, znemožnil spolkovou aktivitu ještě jednoznačněji než německé zásahy z doby Protektorátu.
Dosud zjištěné skutečnosti naznačují, že mezi příslušníky emigrace, resp. už naturalizovanými československými občany ukrajinské
národnosti, kteří byli v českých zemích v květnu až říjnu 1945 zatčeni
a poté deportováni do SSSR, ženy nebyly. 17 Nebudeme z tohoto faktu
vyvozovat žádnou galantnost příslušných sovětských orgánů a jejich
pracovníků. Nesporné je, že v případě deportovaných Ukrajinců byly
desítky žen násilně odtrženy od svých manželů, v řadě případťt natrvalo. Za všechny uveďme případ Marie Omelčenkové a jejího manžela, nebo dobře dokumentovanou causu Maryny a Petra Zlenkových. 18
Kolomyjský časopis Žinoča dolja i lvovská Nova chata obsahují množství příspěv
ků ukrajinských emigrantek z ČSR, ale také jiný bohemistický materiál včetně překla

16

dů

z češtiny.
Srv. interní tisk: Částečný orientační soupis osob ruské a ukrajinské národnosti
i příslušníků jiných národů, náležejících k emigrantům z bývalé Ruské říše po říjnové
revoluci v roce 1917, odvlečených v letech 1945-1946 Rudou armádou z Českosloven
ska do SSSR, 2. doplněná verze z 24. 3.1993, Praha 1993.
1R K případu Maryny Zlenkové srv. komentovanou edici J. Breziny, Tajšet. Irkutská
oblast, Revolver Revue č. 22, Praha 1993, s. 213-247. V pozůstalosti M. Zlenkové se
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Zdálo by se, že v takovéto soumračné atmosféře neexistovaly už
žádné reálné podmínky pro obnovení činnosti některého z ukrajinských spolků, včetně ženských. Přesto však byl právě v ženském prostředí takovýto pokus učiněn. Necelý měsíc po odchodu sovětských
vojenských jednotek z Československa, dne 10. 12. 1945, požádaly čtyři
představitelky Ukrajinského ženského svazu o obnovení spolku
a možnost pokračování jeho činnosti na základě předválečných stanov. Žadatelky poukazovaly na rozpuštění spolku gestapem r. 1939
a odvolávaly se na dekret presidenta Beneše z 25. září 1945 (č. 81/1945
Sb.).19
Ředitelství národní bezpečnosti postoupilo žádost ministerstvu
vnitra, jehož úsilí v této věci se však v následujících měsících zaměřilo
jen na zmaření celého záměru. Noskův úřad si samozřejmě kladl otázku, "zda lze důvodně míti za to, že činnost spolku bude směřovati
k dalšímu upevnění přátelství a spoluprá~e se Sovětským svazem". 20
Proto bylo považováno za nezbytné prověření úplné politické spolehlivosti funkcionářek spolku, jimž byla zároveň tlumočena nutnost
změny stanov.
V duchu takovýchto požadavků probíhalo další jednání Ředitel
ství národní bezpečnosti s předsedkyní spolku Z. Mírnou. Ta zprvu
připustila odložení definitivního rozhodnutí ve věci obnovy spolku
asi o půl roku, v důsledku dalšího tlaku ministerstva vnitra však 27. 8.
1946 vzala svou žádost z prosince předcházejícího roku zpět a stejný
postup byly nuceny zvolit ostatní tři funkcionářky. Tak bylo zamezeno obnovení činnosti spolku, který by však v opačném případě jistě
jen těžko mohl pokračovat ve směru své meziválečné činnosti a nepřežil by o příliš dlouhou dobu únorové události r. 1948. 21
nachází ukrajinsky psaný korespondenční lístek Z. Mirné a v něm mj. krátká ale mnohomluvná věta: "Nic nového o našich (rozumí se deportovaných- pozn. autora) není
slyšet."
19 Tento i následující dokumenty jsou uloženy ve spisové dokumentaci Spolkového
katastru Archivu hl.m. Prahy pod sign. XXII-1287. Návaznost této iniciativy na starší
činnost spolku dokládá i otisk razítka používaného v meziválečné době. Žádost podepsaly Z. Mirná jako předsedkyně, L. Sadovská (místopředsedkyně), M. Doncová-Bačyn
ská (tajemnice) a K. Antonovičová (pokladní). Výbor tedy nebyl identický s posledním
výborem před vyslovením zákazu činnosti spolku, zvoleným 21 . 6. 1939.
20 Přípis Ministerstva vnitra ředitelství národní bezpečnosti z 20. 2. 1946 v uved eném
fondu.
21 I po neúspěchu svého pokusu o obnovení činnosti Ukrajinského ženského svazu se
některé Ukrajinky pokoušely pokračovat v aktivitě na bázi posledního ještě povoleného
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Po téměř půlstoletém období, během kterého zanikl jakýkoli spolkový život ukrajinské národnostní skupiny v českých zemích, došlo
teprve na přelomu let 1992 a 1993 k prvnímu pokusu zdejších ukrajinských žen o určité organizační navázání na tradice, které jsem se zde
pokusil načrtnout.
Pohlížíme-li na věci z českého hlediska, pak se v Praze 20. a 30. let
mohlo leccos z tamních ukrajinských snah zdát poněkud nezralé, ve
srovnání s domácími tradicemi nedotvořené a zpožďující se. Tím spíše
se tak mohou jevit snahy ukrajinských emigrantek z dnešní, časově
vzdálené perspektivy. Toto konstatování je v souladu s celkovým, do
dnešního dne trvajícím zpožďováním celkového vývoje ukrajinského
národního organismu. Toto zpožďování, způsobované nepříznivými
vnějšími i vnitřními okolnostmi, bylo však vyvažováno nesporným
dynamismem a obětavostí nositelů národního či ženského emancipač
ního hnutí.
Zároveň je jisté, že nucené přenesení podstatné, ne-li rozhodující,
části kulturně osvětových aktivit a sebeorganizace ukrajinského živlu
na českou půdu přineslo v meziválečné době nesmírně pozitivní výsledky, na které pak bylo jinde a v jiných podmínkách navazováno po
r. 1945. 22 I zde je možné hledat jednu z odpovědí na okřídlenou otázku
"Co daly české země Evropě" (v tomto případě Evropě východní). 23
Ukrajinská strana se v meziválečné době mohla za tento jistě zřetelně
vnímaný zisk revanšovat jen v omezené míře, např. podáním důklad
ných zpráv o tom, co se vlastně dělo na východě Evropy od konce
r. 1917. Její hlas však zůstal z různých důvodů oslyšen- později toho
měly litovat obě strany.

národnostního spolku Muzeum osvobozovacího boje Ukrajiny v Praze (Ukrajinské
muzeum v Praze), jehož činnost byla po mnohých peripetiích definitivně zakázána
v březnu 1948. Z. Mirná pracovala ve výboru spolku až do jeho likvidace a její vinohradský byt (Praha XII, Chodská 22) byl formálním sídlem spolku místo jeho budovy
na Pankráci, zničené při náletu na Prahu 13. 2. 1945.
22 Ukrajinské emigrační iniciativy, které existovaly v meziválečné Praze, našly por. 1945
své pokračování zejména v americké okupační zóně Německa. K této problematice
srv. práci V Maruňaka, Ukrajinska emigracija v Nimeččyni i Avstriji po druhij svitovij
vijni, tom 1 (Roky 1945-1951), Mi.inchen 1985, s. 296-301.
23 Problematiku kulturního přínosu Čechů a Slováků této části východní Evropy shrnuje např. studie A. Kolessy, Vztahy Čechů a Slováků k Ukrajincům, in: Co daly naše
země Evropě a lidstvu, Praha 19402, s. 279-287.

348

ZoENĚK

PousTA

PRAŽSKÉ ŽENY JAKO OBĚŤ
POÚNOROVÝCH SOUDNÍCH REPRESÍ

Když mne přítel Jiří Pešek vyzval k účasti s tím, že by byl rád, aby
i část nejnovějších dějin byla zde zastoupena, vyhověl jsem jeho přání,
neb Jiřímu je těžko odmítnout. Přijal jsem také navrhované téma- Pražské ženy jako oběť poúnorových soudních represí. Od počátku jsem si
uvědomoval skutečnost, jak je obtížné postihnout v úplnosti perzekuci pražských žen. Jsem přesvědčen, že je to úkol natolik náročný, že
bude těžké v úplnosti na kladené otázky odpovědět i v budoucnu.
Nečiním si nárok na zobecňující závěry a víceméně vám zde připome
nu dobu nepříliš vzdálenou, jejíž jizvy jsou dosud bolestně vypáleny
v duších mnohých našich současníků. Prosím vás proto předem o vaši
laskavou shovívavost a pochopení.
Již během únorového zápasu o moc začala komunistická strana
pomocí všech složek bezpečnosti, i za pomoci nově vzniklých akčních
výborů N<1.rodní fronty, uplatňovat vůči svým protivníkům rázná represívní opatření. Ta zintenzivněla záhy po vítězném uchopení moci
natolik, že začala šestiletá éra represí ve znamení politických procesů.
S tímto, do této doby v našich podmínkách neznámým zpúsobem likvidování příznivcú demokracie, zásad a praktik demokratického
zpúsobu života i vlády se naše země setkala poprvé a s jistou úlevou
múžeme konstatovat, že snad naposled. Neboť tak masový represivní
charakter, jakému byli vystaveni občané republiky na přelomu čtyři
cátých a padesátých let, se v našich dějinách již poté neopakoval.
Nebudu se zde zmiňovat o známých věcech, které dokreslují fakt,
že každá akce vyvolává nutně i samozřejmou reakci. Uzurpátorské
uchopení moci, byť by bylo haleno sebelepším a sebedokonalejším
pláštíkem ústavního převzetí a uspořádání, vyvolává u jednotlivcú či
stejně smýšlejících skupin lidí nesouhlas, mnohdy vedoucí i k rúzným
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formám konkrétního odporu. Aktivních odpůrcú nebývá obvykle
mnoho. To však neznamená, že jich vítězná vládnoucí strana či skupina nevyužije k masovější likvidaci i jen potenciálních protivníků.
V našem případě se uchopením moci komunisty zcela zákonitě začal uplatňovat sovětský model moci. Ten v sobě zahrnoval vedle jiného i přijetí Stalinových pouček o zostřování třídního boje. Logicky tím
začala nabývat na významu a široké aktivitě bezpečnost, která se stala
mocenskopolitickou silou nejvyššího stupně. Justice spolu s politickými institucemi bezpečnosti zdárně sekundovaly a vytvářely podmínky k uplatnění tzv. ofenzívního pojetí třídního boje. Toto ofenzívní
pojetí nabízelo bezpečnosti široké možnosti v přípravě a realizaci politických procesů, nejrepresívnější možné formy, s jakou se mohly i ženy
hl. m. Prahy vůbec setkat.
Ve vlastní komunistické straně se od listopadu 1948 silně projevovala aktivní činnost Komise stranické kontroly a jako veledůležitý
a všemocný se ukázal systém bezpečnostních komisí v ústředí, pětek
v krajích a trojek v okresech, který rozhodoval o všem ve společnosti.
6. října 1948 schválilo Národní shromáždění "zákon na ochranu lidově demokratické republiky"- pověstný Zákon 231. A v návaznosti
na tento zákon byl zřízen Státní soud (listopad 1948), který pť1sobil
v Praze, Brně a Bratislavě. Zasedal však také i v okresních městech
a manifestačně i na velkých závodech.
Z materiálu státního soudu jsem při sledování daného tématu vyšel. Pochopitelně, že se do jeho mlýna dostali i občané mimopražští.
Pražané a ženy našeho města však naprosto převládají. Když jsem
spočítal odsouzené ženy, došel jsem k číslu 2 238. Je to smutné svědec
tví o době . Počet obětí pražských žen byl však ještě vyšší. Míním tím
ty, za kterými se zavřely dveře vězei'lských cel v období únor až listopad 1948, tedy ještě před zřízením a činností Státního soudu. Obdobně docházelo k zatýkání a věznění Pražanek i v dalších letech po zrušení Státního soudu, který byl zrušen k 1. lednu 1953.
Věkové rozmezí sahalo od mladistvých dívek, šestnáctileté Anny
Abdrlíkové a sedmnáctileté Květuše Pillmanové až po ženy důchodo
vého věku. Mezi odsouzenými byly matky nezletilých dětí či již dospělých dětí majících své vlastní rodiny, vdovy a ženy žijící v samostatné domácnosti. Na řadu žen dolehl těžký osud jako na samostatnou
oběť, ale často byla odsouzena a uvězněna celá rodina- otec, matka,
dcera a syn. Společně byli odsuzováni manželé, či byli odsouzeni oba,
ale každý byl zařazen do jiného "případu", souzen v jiné době a při350

Z. Pousta, Pražské ženy jako

oběť

nucen trávit čas ve věznicích či táborech stovky kilometrů od sebe
vzdálených, kdy hřejivý dopis milovaného druha bylo možno odeslat
a zároveň přijmout jen po stoprocentním splnění pracovních norem
a bez sebemenšího konfliktu s dozorci či dozorkyněmi, který by vedl
ke kázeňskému trestu. A to ještě dopis nemohl obsahovat žádné zjevné jinotaje. Někdy neprošla ani sdělení o zdravotním stavu, která se
vykládala jako nežádoucí, vzniklá negativním působením našich nápravných převýchovných zařízení.
Jestliže největší procento z celkově odsouzených mužů tvořili děl
níci, pak u žen souzených u bývalého Státního soudu- Praha se o prvé
místo uchází úřednice s dělnicí, následovaná učitelkou a studentkou.
Řada žen, jak bylo tehdy běžné, byla v domácnosti, ale odsouzené před
stavují širokou profesní paletu odpovídající ženskému umu a tvořivosti.
Od zubních instrumentářek a techniček, přes fotografky, modistky, švadleny, vychovatelky, služebné, číšnice, cukrářky, hostinské, pokojské,
uklízečky až po představenou kláštera a řádové sestry.
Pracovníkům justice byla emancipace žen věcí naprosto samozřej
mou, a tak při soudních výrocích nečinily žádných rozdíltl mezi mužem a ženou. Nedělali si starosti, že ženu-matku oddělí od dítěte či
dětí a pochybuji, že by si někdo z tohoto aparátu moci dělal výčitky
z existence kojících matek ve vyšetřovacích vazbách či věznicích. Není
možné zapomenout na tisíce dívek, žen a matek, které prošly hrůzou
věznic a táborů padesátých Jet. Je však zcela pochopitelné, že obecná
představa o poúnorové perzekuci žen splývá v obraz největší oběti
ženy a matky s postavou dr. Milady Horákové.
Proces s vedením" záškodnického spiknutí", označovaný také jako
"Horáková a spol.", byl nejvýznamnějším procesem s bývalými funkcionáři nekomunistických stran. Byl to také první monstrproces u nás
mající klíčový význam v dalším vývoji politických procesů této poúnorové vlny. Sovětští poradci Lichačov a Makarov zavedli v tomto procesu u nás poprvé, a v další praxi se začaly od té doby uplatňovat,
výslechové protokoly. Seznámili pracovníky bezpečnosti s technikou
výroby velkého procesu, promyšleného do všech detailů, i s masovým
zapojením veřejnosti. Byl to proces počtem obětí i krutostí vť1bec největší.

Nám však zde nejde ani tak o přiblížení oné hrůzy, ani o slova náministra spravedlnosti Karla Klose, kterými pochvalně hodnotil práci bezpečnosti, ani o to zde připomenout, že odnože procesu
s Horákovou se rozprostřely dále do krajů, okresů a měst. V návazměstka
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nosti na tento monstrproces proběhlo totiž 35 procesů s 639 osobami,
jejichž bilancí bylo deset trestů smrti, 48 dostalo doživotí a celková
výše trestů představovala 7 850 let. Mezi třinácti obžalovanými byly
tři ženy- tři poslankyně a obyvatelky našeho města.
JUDr. Milada Horáková (nar. 25. 12. 1901), úřednice a poslankyně,
Františka Zemínová (nar. 15. 8. 1882), redaktorka a poslankyně, a poslankyněAntonie Kleinerová (nar. 23. 3. 1901). Těžká palice justice podpořená organizovaným hněvem lidu a s rozsudky předem schválenými Bezpečnostní komisí ÚV KSČ těžce dopadla na obžalované. Milada
Horáková byla odsouzena k trestu smrti, který byl 27. června 1950
vykonán přes protesty světové veřejnosti. Antonie Kleinerová byla
odsouzena k trestu těžkého žaláře na doživotí a osmašedesátiletá Františka (Fráňa) Zemínová k trestu těžkého žaláře na dobu 20 rokl1, zostře
ného půlletně jedním tvrdým ložem.
Avšak kromě obětí široce publikovaných známých procesú tu byly
stovky a tisíce žen, které vykročily na svou křížovou cestu, jež pro
řadu z nich končila až v polovině šedesátých let. Pro lepší pochopení
cituji z knihy Dagmar Šimkové, propuštěné r. 1966, "Byly jsme tam
taky": "Že většina z nás přežila se zdravým rozumem bylo podmíně
no především tím, že jsme ženy. Ne proto, že by byly ženy měl y lehčí
podmínky, jak si často přejí věřit lidé nezúčastnění, zvyklí jakžtakž
přijmout surovosti páchané na silnějším pohlaví, utěšující se sebepře
svědčováním, že něco takového by ženě přece nikdo neudělal. Ve vě
zení není rozdílů, když jde o násilí. Rozdíl je jen v tom, že žena je
celým svým ústrojím docela jiná než muž, nejen fyzicky, ale přede
vším svou vnitřní podstatou. Má nějak silněji vyvinutý instinkt přeži
tí. Ať je kdekoliv, začne si budovat své vlastní prostředí, ví, jak na to,
snáší na nové hnízdo, věčně načepýřená a připravená rvát se s malými a velkými protivenstvími. Každá je starou vojenskou kobylkou, která
natahuje ouška při prvním zarachocení táborových bubnú, ale také
trochu Messalinou, která ustavičně kuje pikle.
Muž ve vězení je tragický, zajatý, ponížený lev, plačící hluboko
uvnitř. Žena se stane malým, vzteklým hlodavcem, lasicí či kunou,
která se hned začne podhryzávat a podhrabávat ven, a ještě svolává
ostatní lasice a kuny, aby se podhryzávaly a podhrabávaly s ní." (s. 16)
Pražské ženy se nejen podhrabávaly a podhryzávaly ven, ale svolávaly ostatní, aby se k nim připojily. Byly iniciátorkami dopisu dvanácti žen věznice v Pardubicích generálnímu tajemníku OSN Dagu
Hammarskjóldovi, u příležitosti jeho ohlášené návštěvy Prahy r. 1956.
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Na rozdíl od počátku padesátých let měly vězněné ženy možnost číst
noviny (Rudé právo) a pociťovaly tím i jisté sepětí s vnějším světem.
Drobná zpráva o chystané návštěvě tajemníka OSN v Moskvě a šesti
evropských městech zaktivizovala uvězněné ženy nebývalým způso
bem. Akce "dopisů" je ojedinělá v historii československého vězeň
ství. Ženy psaly každá zvlášť svůj dopis, líčící nezákonná jednání orgánů bezpečnosti při zatýkání, vyslýchání i samotném věznění.
Svůj záměr informovat představitele vrcholné světové organizace
se zoufalou situací žen oznámily většině uvězněných . Dopisy napsané ve dnech 28.-30. června 1956 adresovaly ministerstvu zahranič
ních věcí s prosbou o předání adresátovi. Dopisy se adresátovi do rukou nikdy nedostaly. Přesto však tato opovážlivost a troufalost
zapůsobila ve vedení Správy nápravných zařízení a orgánú ministerstva vnitra jako zemětřesení provázené silným zděšením. Pisatelky
byly kázeňsky potrestány, ale co bylo nové- podotýkám, že se jedná
o léto 1956, tedy tři roky po smrti Josefa Vissarionoviče Stalina a o dobu
po XX. sjezdu KSSS- začalo podrobné vyšetřování nejen takto chápaného protestu, ale i vlastních textů dopisů . Nadřízené orgány utvořily
komisi, která se začala jednotlivými body stížností zabývat a prošetřovat je během léta. Vyšetřování 20. září uzavřel náčelník správy Nápravných zařízení plk. dr. O. Mejdr s tím, že vyšetřování potvrdilo
oprávněnost udělení kázeňských trestů. Další" případné stížnosti jsou
bezpředmětné a nebude na ně brán zřetel". Důvodem k takovému
závěru bylo, "že společně s ostatními(. .. ) odsouzenými ženami se dohodly na napsání dopisu gen. taj. OSN, dopisy si vzájemně mezi sebou pomáhaly sestavit a obsah dopisů si četly, takže se dopustily hromadné, organizované provokativní akce, což příslušné předpisy
nedovolují. .. ". Dopisy tajemníku Dagu Hammarskjoldovi byly označeny jako "provokativní jednání spojené s úmyslem hanobení ČSR
v zahraničí".
Na závěr bych vám rád představil v abecedním pořádku ženy pardubické věznice, které se nebály takto veřejně se svým protestem vystoupit. Byly to: Ludmila Baloušová, Libuše Bulínová, Antonie Hasmandová, Vlasta Charvátová, Marie Jandová, Helena Kučerová,
Markéta Pavlíčková, Dagmar Skálová, Helena Šelleyová, Božena Tomášková, Dagmar Tůmová a Růžena Vacková.
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MATERIÁLY K ŽENSKÉ OTÁZCE
VE SBÍRKÁCH ARCHIVU NÁRODNÍHO MUZEA

Archiv Národního muzea zaujímá mezi institucemi svého druhu
významné postavení. Jeho původním účelem bylo shromažďovat
a zpřístupňovat sbírky dokumentů k českým dějinám a tyto písemnosti tvoří také základ historických fondů. V souvislosti se změnou
způsobu historického bádání a především s posunem badatelského
zájmu k dějinám novějším až současným došlo i k rozšíření pramenné
základny. Od 30. let 20. století byly archivu předávány i osobní pozů
stalosti významných politických a kulturních pracovníků a úřední
materiál některých institucí a spolků. Největší nárůst zaznamenal archiv pod vedením dr. Aleše Chalupy v letech 1959-1989. Jeho zásluhou byl ANM obohacen o řadu písemností, bez nichž si studium čes
kých kulturních a politických dějin 19. a 20. století lze sotva představit.
Cílem tohoto příspěvku je upozornit badatelskou veřejnost na takové písemnosti, uložené v Archivu N árodního muzea, jež mohou být
nápomocny při studiu problematiky postavení ženy ve společenském,
kulturním a veřejném životě, čili tzv. ženské otázky. Hlavním zdrojem
informací jsou osobní pozůstalosti významných ženských osobností,
především těch, které svým působením přispěly k sebeuvědomění ženy
a k jejímu důstojnějšímu postavení ve společnosti i v rodině.
Mezi nejstarší a zároveň nejrozsáhlejší patří pozůstalosti Marie Riegrové a jejích dvou dcer- Marie Červinkové a Libuše Bráfové, které
byly do ANM předány v roce 1930 jako součást tzv. Riegrovy pozůsta
losti. Vzhledem k rozsáhlosti tohoto rodinného archivu a významu
jednotlivých členů byly písemnosti rozčleněny a uspořádány jako samostatné celky s vlastními inventárními soupisy.
Marie Riegrová-Palacká (18. 4. 1833 - 29. 3. 1891) měla jako dcera
významného českého historika Františka Palackého veškeré předpo355
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klady získat důkladné vzdělání a široký kulturní rozhled. Po otci zdě
dila také zájem o širší společenské otázky a jako manželka předního
českého politika dr. Františka Ladislava Riegra měla možnost podílet
se po celý život na jejich řešení. V popředí jejích zájmů stála neutěšená
situace sociálně slabých vrstev, především žen, dívek, sirotkú a vdov.
Bez přičinění Marie Riegrové nevznikl žádný významnější podnik,
jehož smyslem bylo zmírnit bídu a utrpení nemajetných vrstev obyvatelstva. Její zásluhou byla roku 1865 otevřena při dámském Spolku sv.
Ludmily první česká průmyslová dívčí škola, která měla připravit
chudé dívky pro výkon vlastního povolání. Také škola pokračovací
(od r. 1884) vděčí za svou existenci této vlastence. Neocenitelnou pomocí pro chudé matky bylo zřizování městských opatroven a jeslí.
Kromě toho, že se Marie Riegrová přičinila o jejich vznik, byla podlouhá léta předsedkyní Komitétu dam, jehož úkolem bylo pečovat o organizační a finanční záležitosti. Ve výčtu jejích aktivit bychom mohli
pokračovat. Důležitou součástí její práce byly vlastní výzkumy a statistiky, studium odborné literatury a pobyty v zahraničí, jejichž úče
lem bylo seznámení se situací ve vyspělejších zemích. V tomto směru
byla Riegrová opravdovou průkopnicí.
Písemná pozústalost Marie Riegrové-Palacké je uložena v 17 archivních kartonech. V roce 1973 byl fond zpracován a opatřen inventářem.
Osobní údaje o Marii Riegrové je možno čerpat z biografického a ilustračního materiálu. Vedle dokumentú o majetkových poměrech
a vysvědčení jsou to především deníky z mládí a cest do Francie, dále
nekrology a pozdější vzpomínkové články.
Veřejná činnost Riegrové je podchycena vlastními písemnostmi,
z nichž podstatnou část vyplňují výpisky a překlady z literatury o filantropické činnosti a podrobné poznámky o situaci v mateřských školách. Z dobových dokumentú dobročinných a ženských organizací jsou
nejvíce zastoupeny písemnosti Komitétu dam. Cenné jsou výroční
zprávy Komitétu z let 1869-1890, které obsahují množství statistických údajú. Dále jsou zde uloženy písemnosti dokumentující činnost
Spolku sv. Ludmily a dívčí prúmyslové školy, materiály Vyšší dívčí
školy, Jednoty dam v Praze a další.
Rozsáhlá je dochovaná korespondence. Kromě rodinné korespondence je v pozůstalosti uloženo množství dopisú od spolupracovníků
a spolupracovnic z oblasti filantropie . Často se jedná o písemný styk
se zahraničím, především s francouzskými kolegy. Z větších celků je
to například Vilém Gábler, Dorota Hálková, Karel Hušek, Karolina
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Klaudy, Budislava Ledvinková, Eugéne Marbeau, Reparata Milen,
Vincenc Náhlovský, Antonie Vališová a další.
Marie Červinková-Riegrová (9. 8. 1854-19. 1. 1895). Po vzoru své
matky věnovala také Marie Červinková značnou pozornost filantropické práci. Kromě praktické činnosti (byla starostkou spolku "Záštita",
zavedla večerní hospodyňskou školu pro dělnice) pokládala Červin
ková za svůj stěžejní úkol osvětu veřejnosti. Na propagaci dobročin
ných snah zaměřila řadu přednášek. Články na toto téma publikovala
například v Květech (Feriální osady dětské, r. 1883), Nedělních listech
(Ochrana chudé mládeže škole odrostlé, r. 1887) nebo v Časopisu čes
kých učitelek (Hlavní snahy humanity v naší době, r. 1887). V roce
1887 vydala spis "Ochrana chudé a opuštěné mládeže", který byl poctěn cenou na Jubilejní zemské výstavě.
Marie Červinková se věnovala i literární a básnické tvorbě. Pozornost si zasluhují především práce biografické. Roku 1881 vyšel knižně
životopis "Bernard Bolzano", o čtyři roky později připravila k vydání
"Vlastní životopis Františka Palackého". Osudy své matky vylíčila pod
názvem "Marie Riegrová rodem Palacká, její život a skutky". Nezanedbatelná byla její spolupráce s J. V. Jahnem na na knize "František Ladislav Rieger, obraz životopisný" a účast při vydávání sbírky "Řeči
Františka Ladislava Riegra a jeho jednání v zákonodárných sborech".
Fond Marie Červinková-Riegrová je uložen ve 42 kartonech a zpracován běžným archivním způsobem .
Největší část dochovaných písemností (23 kartonů) tvoří vlastní
písemnosti zůstavitelky. Ve 14 kartonech jsou uloženy deníkové záznamy, které si Marie Cervinková pečlivě vedla v letech 1865 až 1892.
Dokumentují nejen její osobní a rodinný život, ale i kulturní a politické události. Především podrobné zápisy o činnosti jejího otce, Františka Ladislava Riegra, jsou neocenitelným zdrojem informací. Ve dvou
kartonech jsou uloženy rukopisy povídek a literárních pokusů z mládí. Větší celek tvoří přípravný materiál a koncepty k výše zmíněným
biografickým pracem. Vetšina statí a přednášek se dochovala v rukopisných konceptech, přiloženy jsou noviny s články Marie Červinko
vé z let 1887-1893. Dále jsou zde uloženy dochované verze libret
k Jakobínu, Dimitriji a Zmařené svatbě. V posledním kartonu byly ponechány školní sešity.
Cenným zdrojem pro poznání kulturního a společenského dění
ve 2. polovině 19. století je bohatě zastoupená korespondence. Z vět
ších celků uveďme například dopisy S. Augustinové, J. Náprstkové,
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K. Hebdové, R. Tyršové, A. Šulcové, F. A. Urbánka, V. Janovského.
Ilustrační materiál tvoří dobové kritiky a ohlasy na knižní práce Marie Červinkové, dále programy přednášek a nekrology.
Součástí této pozůstalosti jsou materiály některých rodinných pří
slušníků. Jedná se o písemnosti manžela Václava Cervinky, jeho rodičů a bratrů Jaroslava, Otakara, Vladimíra a Miloše. Převážnou část
tohoto souboru tvoří korespondence.
Libuše Bráfová-Riegrová (21. 6. 1860-27. 3. 1930). Stejně jako matka
a starší sestra, vyplnila i Libuše Bráfová značnou část svého života
prací za zlepšení poměrů nemajetných vrstev obyvatelstva. Po boku
Marie Riegrové pečovala o rozvoj a organizaci městských opatroven,
byla aktivní členkou Spolku sv. Ludmily, Dámského kruhu, Volného
sdružení vlasteneckých dam, Sdružení akademicky vzdělaných žen,
Záštity, Čsl. ochrany matek a kojenců, Českého srdce. Kromě práce
filantropické byla oblastí jejího zájmu také etnografie, především čin
nost sběratelská. Její sbírky lidových výšivek, krojů a keramiky se staly významnou součástí sbírek Národopisného muzea v Praze. Spolupodílela se na vzniku Hospodářského družstva pro svéráz krojový
i bytový v Praze (1916-1923) a jako jeho předsedkyně měla nemalý
podíl na jeho činnosti. Po boku svého manžela, národohospodáře a ministra Albína Bráfa, se Libuše účastnila veřejného a kulturního života.
Podporovala řadu kulturních a společenských akcí, byla členkou Čes
kého spolku pro komorní hudbu, Spolku pro pěstování písně, Spolku
výtvarných umělců "Mánes". Až do své smrti spravovala a pořádala
rodinný archiv, který byl v roce 1930 předán Bohuslavem Riegrem do
Národního muzea. Osobní pozůstalost Libuše Bráfové je uložena v 38
kartonech. Fond je zpracován a opatřen inventářem.
Z počtu kartonů (č. 3-30) je patrné, že největší a nejvýznamnější
částí této poz·ústalosti je korespondence. Kromě početné korespondence
rodinné, jsou zde dochovány dopisy mnoha předních osobností čes
kého veřejného života, jako byli Max Švabinský, Josef Šusta, Karel
Mattuš, Vincenc Náhlovský, Čeněk Zíbrt atd. Pro studium ženské otázky je nejcennější bohatě zastoupená korespondence s významnými ženami. Uveďme například Annu Bayerovou, Zdenku Braunerovou,
Babettu Bůvovou, Svatavu Jirečkovou, Růženu Jesenskou, Elišku Krásnohorskou, Gabrielu Preissovou, Ludmilu Vaclíkovou, Renatu Tyršovou.
Do zvláštního oddílu byly vyčleněny petice a žádosti adresované
Libuši Bráfové. Jedná se většinou o finanční podpory, pomoc při shánění zaměstnání, prosby o odložené šatstvo apod. Literární tvorba
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L. Bráfové byla zaměřena na studie o významných osobnostech kulturního života, především z kruhu rodinného a rodině blízkého. V pozůstalosti najdeme koncepty a přípravný materiál pro knihu "Rieger,
Smetana, Dvořák" (vydal F. A. Urbánek roku 1913), ve které se Bráfová snaží objasnit Riegrův vztah k Bedřichu Smetanovi. Dále jsou zde
podklady pro knihu "Amalie Mánesová a sourozenci její" (vydáno
v Osvětě roku 1916) a pro studii o vztahu F. L. Riegra ke Skrejšovskému. Materiály z veřejné činnosti Libuše Bráfové jsou uloženy ve třech
kartonech. Největší celek tvoří dokumenty k činnosti Družstva pro
svéráz krojový i bytový v Praze. Jsou zde vedle korespondence návrhy a definitivní znění stanov, protokoly ze schůzí, propagační letáky
a doklady k výstavám, které byly v době války pořádány ve prospěch
nezaměstnaných. Další větší celek tvoří písemnosti Komitétu dam pro
městské opatrovny, školy mateřské a jesle, kde byla Bráfová členkou
dozorčí komise (statuty, kvalifikační tabulky, hlášení pěstounek atd.)
a materiály z činnosti sdružení Československá ochrana matek a kojenců (korespondence, stanovy, jednatelské a pokladní zprávy atd.).
Součástí fondu jsou dále ilustrační materiál, materiály rodinných
příslušníků, cizí materiály a drobné tisky, jež mohou poskytnout doplňující informace o činnosti Libuše Bráfové.
Růžena Jelínková-Doubková (asi 1848-1923) byla další z žen, které se svou nezištnou prací snažily zmírnit ubohé postavení chudých
žen. Její jméno však upadlo v zapomění a ani z dochovaných písemností se nepodařilo rekonstruovat její životní osudy. Pouze četné legitimace a množství spolkových dokumentů (výroční zprávy, stanovy
aj.) svědčí o její bohaté veřejné činnosti. Pozůstalost R. Jelínkové-Doubkové je uložena ve třech kartonech a zpracována běžným archivním
způsobem.

Anna Bayerová (4. 11. 1850-25. 1. 1924). Spolu s archivem rodiny
byly do Archivu Národního muzea předány i písemnosti další
významné ženy, první promované lékařky ve střední Evropě, Anny
Bayerové. Anna Bayerová byla přítelkyní Libuše Bráfové. U ní také
nalezla přístřeší za svého pobytu v Praze v letech 1909 až 1924, čímž je
vysvětlena přítomnost jejích písemností v rodinném archivu Riegrů .
Životní osudy této české lékařky názorně ilustrují neutěšenou situaci v oblasti dívčího vzdělání druhé poloviny 19. století. Po absolvování
Vyšší dívčí školy v Praze směla (se zvláštním svolením ministerstva
kultu a vyučování) navštěvovat čtyři třídy pražského akademického
gymnázia, vyšší vzdělání jí však již dovoleno nebylo. S úmyslem ve
Riegrů
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studiích pokračovat odjela Anna Bayerová do Bernu ve Švýcarsku,
kde složila úspěšně maturitu a roku 1881 dosáhla doktorského diplomu. Jako asistentka působila na mnoha významných ústavech v Anglii, Německu a Švýcarsku, 15 let vedla soukromou praxi v Bernu
a jeden rok pracovala jako zemská lékařka v Bosně. Roku 1909 se vrátila natrvalo do Prahy. Zde jí však nebyl uznán lékařský diplom a s tím
souvisel i zákaz soukromé praxe. Bayerová se tedy věnuje výuce zdravovědy na různých dívčích školách, pořádá osvětové přednášky, vede
kursy první pomoci a spoluzakládá Skolu pěstounek a matek. Až roku
1912 jí bylo ministerstvem vnitra povoleno vykonávat funkci lékařky
v sanatoriu Zemského spolku pomocného pro nemocné chorobami
plicními. Během první světové války působila opět v Bosně, tentokrát
jako vojenská lékařka .
Pozůstalost Anny Bayerové je uložena ve 12 kartonech a zpracována běžným archivním způsobem. Prostřednictvím biografického materiálu lze sledovat jednotlivá období studia a odborné kariéry této
lékařky. Jsou zde různá vysvědčení, lékařský diplom, žádosti a povolení vykonávat praxi, doklady o pobytu v nemocnicích a ústavech atd.
Dále jsou dochovány spolkové legitimace, kalendáře a zápisníky z let
1916-1920, vlastní životopis, nekrology a pozvánky na přednášky
A. Bayerové.
Poměrně obsáhlá je korespondence související převážně s veřejnou
prací zůstavitelky. Pro studium ženské otázky je zajímavá například
korespondence s Věrou Babákovou, A. Berkovcovou, Marií Čadkovou,
Josefou Kloudovou, Marií Najbrtovou.
Vědeckou a veřejně prospěšnou činnost Bayerové nám mohou při
blížit jednak vlastní rukopisy (disertační práce, drobné články ze zdravotnické osvěty), jednak písemnosti dokumentující působení Anny
Bayerové na poli zdravotnické osvěty a jako školní lékařky. Dále jsou
zde materiály k činnosti Armády spásy a ke kurzu výchovy pěstounek.
Součástí pozůstalosti je i nemnoho písemností rodičů a fotografie
některých přátel (Z. Havlíčková, V. Náprstek, J. Vrchlický atd.) Poslední dva kartony obsahují drobné tisky a výstřižky z cizojazyčných
periodik, zaměřené na kulturu, ženskou otázku, lékařství.
Františka Plamínková (5. 2. 1875- 30. 6. 1942) je další významnou
ženou, jejíž písemná pozůstalost je uložena v Archivu Národního
muzea. Vedle svého povolání odborné učitelky se Františka Plamínková zapojila již v posledních letech 19. století do veřejného života.
Její první vystoupení byla vedena s cílem změnit nedůstojné postave360
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ní učitelstva, zvláště žen - učitelek. Postupně se však zaměřila na
postavení ženy ve společnosti vůbec a po celý život se aktivně podílela na řešení této problematiky. V roce 1904 spoluzaložila Ženský klub
český, o tři roky později Výbor pro volební právo žen. V roce 1921
stanula v čele Sdružení československých učitelek, od roku 1923 byla
předsedkrní Ženské národní rady, dále ':_astávala funkci místopřed
sedkyně Csl. ochrany ženských zájmů a Ceskoslovenské obce učitel
ské. Byla členkou a funkcionářkou i řady mezinárodních ženských
organizací, uveďme alespoň Open Door International, Mezinárodní
ligu pro mír a svobodu, Malou ženskou dohodu. Na jaře roku 1918
vstoupila do národně socialistické strany, kterou zastupovala v pražské městské radě a od roku 1925 jako senátorka. V letech 1931-1932
zastupovala Československo ve Svazu národů v Ženevě. Z tohoto struč
ného přehledu je zřejmé, jaké významné postavení Františka Plamínková zastávala v období první republiky. Její život byl však ukončen
tragicky. Jako jedna z mnoha obětí nacismu byla Plamínková v červnu
roku 1942 popravena.
Písemná pozůstalost Františky Plamínkové byla do ANM předána
v roce 1964 její sestrou, Marií Vinklářovou . Bohužel se dochovalo jen
malé množství materiálu, fond je neúplný a torzovitý. Zcela chybí dokumentace její politické práce a veřejná činnost je zastoupena jen malým množstvím dokumentů o založení Společnosti Boženy N ěmcové.
Málo početná korespondence se týká většinou ženského hnutí, zajímavý je písemný styk Plamínkové se členy Masarykovy rodiny, pře
devším s Alicí. Největší část fondu vyplňují brožury a články o ženské
otázce a o mezinárodním ženském hnutí. Bohatě zastoupen je ilustrační
materiál o původkyni fondu, z něhož je možno čerpat řadu informací
o domácí a mezinárodní činnosti Františky Plamínkové.
Veškeré písemnosti jsou uloženy v 6 kartonech a zpracovány podle
běžných archivních pravidel. Přes svou neúplnost může být tato pozůstalost cenným zdrojem pro studium nejen životních osudů její
zůstavitelky, ale i pro celkový obraz ženských aktivit v období první
republiky.
Anna Vetterová (10. 12. 1884 -1968) byla vedle Františky Plamínkové jednou z mála českých žen, které vedle veřejně prospěšné čin
nosti zastávaly i významné funkce politické. Anna Vetterová pttsobila
po ukončení vysokoškolských studií jako učitelka na středních dívčích školách. Z vlastní zkušenosti věděla, jaké překážky musí ženy
překonávat na cestě za vzděláním a jak nerovné postavení je přisou361
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zeno ženám v občanském, ale i v rodinném životě. Ve snaze změnit
tuto neutěšenou situaci zaměřila svou činnost na osvětu a propagaci
vzdělání mezi ženami. Redigovala ženské časopisy, vedla ženskou
rubriku v Národních Listech, do kterých také sama přispívala . Roku
1934 byla Vetterová zvolena starostkou Ústředního spolku českých žen.
Za stěžejní úkol pokládala reformu právního systému. Byla členkou
Spolku pro právo ženy a jako poslankyně za národně demokratickou
stranu prosazovala pozměňovací návrhy z oblasti rodinného práva,
které osobně vypracovala. O vážnosti, již si Vetterová získala, svědčí
i její politická kariéra. Od roku 1919 byla pravidelně poslankyní Národního shromáždění, v letech 1935-1939 zastávala funkci senátorky.
V období let 1927-1929 byla členkou pražského zastupitelstva.
Svou písemnou pozůstalost předala Vetterová do Archivu Národního muzea osobně v roce 1962. Je uložena v 18 kartonech a dosud
není uspořádána. Základní orientaci umožňuje pouze stručný přejí
mací seznam. Pro studium ženské otázky je nejcennější dokumentační
část pozůstalosti. Jedná se o různé tiskoviny a novinové články, které
Vetterová po celý život shromažďovala jako podkladový materiál pro
svou veřejnou a politickou činnost. Dochovaná je i korespondence týkající se rozvodové otázky, a záležitostí žen v národně demokratické
straně. Součástí fondu jsou dále vlastní přednášky a návrhy právní
reformy. Zvláštní skupinu tvoří materiály z politické činnosti Anny
Vetterové (vnitrostranické oběžníky, protokoly ze zasedání senátu atd.).
Pod názvem České feministické hnutí převzal ANM v padesátých letech z Náprstkova muzea 2 kartony, jejichž obsahem byly písemnosti dvou významných žen, Marie Branbergrové a Elišky Vozábové. Je třeba upozornit, že název "feministické hnutí" je vzhledem
k rozsahu fondu poněkud nadnesen. Přesto byly obě pozůstalosti,
s ohledem na podobný charakter, ponechány při sobě pod jednotným
názvem. Zároveň se předpokládá budoucí možné doplňování a rozšiřování sbírky.
Větší část materiálu (1,5 kartonu) tvoří písemnosti české učitelky
Marie Branbergrové (5. 12. 1863-3. 10. 1931). Vedle pedagogické čin
nosti (nejdéle působila na šestitřídní dívčí škole u Maltézů) pracovala
v řadě ženských spolků a organizací. Stála u zrodu Ženského klubu,
byla členkou Spolku českých učitelek, Klubu amerických dam, Česko
slovenské ochrany ženských zájmů, Ženské národní rady. V pozůsta
losti se kromě vlastních rukopisných poznámek k otázce právního
postavení ženy dochovaly cenné osobní dokumenty (vysvědčení,
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jmenovací dekrety aj.), které umožňují sledovat pedagogickou kariéru ženy- učitelky na přelomu 19. a 20. století.
Druhou ženou, jejíž písemnosti jsou uloženy v tomto fondu, je Eliška
Vozábová (26. 6. 1874-21. 7. 1973). Jako jedna z prvních lékařek, vystudovaných na pražské univerzitě, sama poznala, jak nelehké bylo
překonat všeobecně zažité mínění o úloze ženy. Proto, vedle vědecké
práce a lékařské praxe, spolupracovala s řadou ženských organizací
a institucí, jako byl Výbor pro volební právo žen, Svaz vysokoškolsky
vzdělaných žen, nebo Ženská národní rada. Bohužel se dochovala jen
malá část písemností této lékařky. Materiály, uložené v necelém kartonu, dokumentují především její životní dráhu jako středoškolské
a vysokoškolské studentky a první léta lékařské praxe.
Kromě výše uvedených fondů jsou v Archivu Národního muzea
uchovávány písemné pozůstalosti několika dalších žen, které sice nepůsobily na poli ženské emancipace, ale přesto si jejich jména, v rámci
globálního studia dějin ženy, zasluhují badatelskou pozornost. Pro
nedostatek prostoru uvedeme alespoň jejich stručnou charakteristiku.
Zde bychom na prvním místě měli uvést Hanu Benešovou
(16. 8. 1885-2. 12. 1974), manželku prezidenta Edvarda Beneše. Po
boku svého chotě vyvíjela Benešová řadu aktivit, především na poli
humanitárním. Od roku 1948 žila až do své smrti v ústraní v Sezimově
Ústí. Osobní pozůstalost Hany Benešové je uložena v 29 kartonech
a částečně zpracována.
Anna Rypáčková byla zdravotní sestra, jíž byla svěřena péče o zdraví prezidenta T.G. Masaryka. Po jeho smrti působila nadále ve zdravotnictví, jednak jako ředitelka Vyšší zdravotnické školy, jednak jako
funkcionářka Spolku uniformovaných sester. Pozůstalost předala Rypáčková ANM sama v roce 1974. Obsahuje čtyři kartony a není zpracována.
Josefina Krušinová (1. 6. 1904-2. 8. 1960) se vedle pedagogického
působení na středních školách zaměřila na obranu a propagaci světo
vého míru. Byla aktivní členkou Čsl. sdružení na ochranu míru, Ženevského výboru mládeže v Československu a Akčního mírového
výboru v Praze. V písemnostech Krušinové nalezneme cenné materiály z mezinárodních mírových kongresů mládeže a agendu a korespondenci výše uvedených organizací. Fond je uložen ve třech kartonech a dosud není zpracován.
Stanislava Jonášová-Hájková (22. 9. 1904-23. 2. 1985) byla také
středoškolskou učitelkou. Kromě toho připravovala pro Historický klub
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a později pro Historický ústav ČSAV vydání Bibliografie české historie. Největší část pozůstalosti vyplňuje přípravný materiál k životopisu F. J. Vaváka, jehož Paměti vydala Jonášová tiskem. Materiál je uložen ve čtyřech kartonech a má inventář.
Emanuela Nohejlová-Prátová (3. 6. 1900) je významná česká historička, jejíž jméno je spojováno především s numismatikou. Kromě práce
vědecké a publikační (Krása české mince, Nálezy mincí v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku aj.), předávala své vědomosti posluchačům brněn
ské univerzity. Zde také byla v roce 1962 jmenována profesorkou. Písemná pozůstalost Nohejlové-Prátové je uložena v 39 kartonech a není
zpracována.
Druhou ženou, jejíž jméno mezi historiky něco znamená, byla profesorka slovanských dějin a byzantologie Milada Paulová (2. ll. 1891
-17. 1. 1970). V Archivu NM je však z jejích písemností uložen pouze
přípravný materiál k dějinám jihoslovanského a českého odboje za
první světové války. Podstatně větší část pozůstalosti je uložena ve
Státním ústředním archivu.
Hana Volavková (9. 5. 1904-29. 3. 1985) vystudovala dějiny umění
na filozofické fakultě v Praze. Pak byla postupně zaměstnána v knihovně, Uměleckoprůmyslovém muzeu a nakonec jako ředitelka Státního
židovského muzea. Je autorkou řady vědeckých statí a několika monografií. Obsahově bohatá pozůstalost je uložena ve 45 kartonech
a dosud není zpracována. Základní informace je možné čerpat z přejí
macího soupisu.
Zoroslava Drobná (22. 12. 1907-21 . 6. 1988) je druhou historičkou
umění, jejíž pozůstalost je uložena v ANM. Jejím hlavním zájmem bylo
české středověké malířství a knižní malba. Od roku 1940 pracovala
v historicko-archeologickém oddělení Národního muzea v Praze. Písemnosti, uložené dnes ve 31 kartonech, předávala osobně před odchodem do důchodu. Fond není zpracován.
Cennou materiálovou základnu pro poznání ženských aktivit tvoří
spisový materiál ženských organizací. Také z tohoto okruhu může
Archiv NM nabídnout badatelttm své fondy. Z toho co jsem uvedla
vyplývá, že řada spolkových písemností se nachází v osobních pozů
stalostech. Kromě toho jsou zde k dispozici dochované agendy někte
rých spolků a organizací z období 1. poloviny 20. století.
Prvým z nich je Sdružení vysokoškolsky vzdělaných žen. Krátce
poté, co první ženy ukončily vysokoškolská studia a zapojily se do
praktického života, vyvstala potřeba účinně hájit jejich specifické zájmy.
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Roku 1908 se proto od studentského spolku Slavia oddělila skupina
dívek a vytvořila Sdružení akademicky vzdělaných žen. Se vznikem
samostatného Československa přišla i nová zákonná opatření, jež zaručovala ženám stejná práva jako jejich mužským kolegům . Separatistická organizace se tedy stala zbytečnou a SAVŽ bylo v roce 1919
rozpuštěno. Ústavou daná rovnoprávnost se však v praxi prosazovala
pomalu a s velkými obtížemi. Proto se záhy ukázalo potřebné vytvořit
sdružení, přizpůsobené novým podmínkám. Nemalým podnětem bylo
i založení International Federation of University Women roku 1920,
jehož prvního kongresu v Londýně roku 1921 se účastnila Ph. C. Ema
Nováková. Po několikaměsíčních přípravných jednáních vzniklo pak
v roce 1922 Sdružení vysokoškolsky vzdělaných žen.
U zrodu sdružení stála a jeho první předsedkyní byla dr. Albína
Honzáková. V souvislosti se zvyšujícím se počtem studentek na vysokých školách stoupal i počet členek SVVŽ. V poslední doložené evidenci z roku 1936 je jich přihlášeno 514. Z významných ženských osobností uveďme Marii Tumlířovou (2. předsedkyně SVVŽ), Andělu
Kozákovou (první česká právnička), Libuši a Olgu Pajerovou, Věru
Babákovou, Miladu Horákovou, Věru Rostočilovou.
Příznivý vývoj SVVŽ byl zastaven úpravou spolkového zákona
v roce 1939 a následujícími válečnými událostmi. Po roce 1945 byla
sice činnost sdružení obnovena, ale již jen nakrátko. Reorganizace spolkové a zájmové činnosti po roce 1948 zasáhla i SVVŽ a rok 1950 znamenal jeho definitivní rozpuštění.
Sbírka materiálu, dokumentující činnost SVVŽ, byla do ANM pře
dána v roce 1988 z Náprstkova muzea. V roce 1992 byla zpracována
a uložena do 8 kartonů . O rok později byl fond doplněn o 1 karton
materiálů, darovaných prof. Janem Bouzkem. Základ fondu tvoří písemnosti, vzešlé z veřejné a vnitřní činnosti SVVŽ. Vzhledem k poměrné úplnosti lze na dochovaném materiálu sledovat hlavní zamě
ření a cíle, jejich realizaci a konkrétní výsledky této ženské aktivity
v letech 1922 až 1938. Bohatá je i korespondence, ve které je z velké
části zachycen i vzájemný písemný styk členek.
Dalším významným fondem je Ústřední sdružení soukromého
učitelstva. Přestože ÚSSU nebylo feministickou organizací, jejími čle
ny byly, až na několik výjimek, právě ženy- soukromé učitelky. Soukromá výuka byla v době vzniku sdružení běžným doplňkem školního vzdělání a pro mnoho žen vítaným a často jediným zdrojem obživy.
Právní normy, především z oblasti sociálního zajištění, však neodpo365
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vídaly základním potřebám soukromých učitelů. Často, zvláště v době
nemoci a ve stáří, se octli na pokraji bídy. Právě v těchto, ale i jiných
otázkách, jim měla být nápomocná nová organizace. Stanovy sdružení byly schváleny roku 1910 a z jejich znění je zřejmý účel spolku: "Hájiti
čest a požadavky členů jakožto zvláštního stavu, poskytovati jim v jejich
působení potřebné ochrany, pomáhati v jejich odborné činnosti. .. "
Významnou součástí náplně USSU bylo poskytování finančních podpor a půjček nemajetným členům.
Ve funkci starostky se postupně vystřídaly M. Possnerová, O. Fischerová a L. Kottnerová. Z dalších členek jmenujme alespoň A. Kaurovou, Z. Zachovou, A. L. Schontagovou aR. Englovou. Z dochovaných
písemností je patrná značná aktivita, vyvíjená svazem v období prvního a druhého desetiletí 20. století. Poslední dokumenty se vážou k roku
1933. Archiv Národního muzea převzal tuto sbírku z knihovny Náprstkova muzea v roce 1988. Fond je uložen v 8 kartonech a není
zpracován. Podle množství materiálu lze usoudit, že nejlépe zdokumentovány jsou finanční záležitosti ÚSSU. Dále se dochovalo značné
množství korespondence, členské a příspěvkové knihy, ale i písemnosti související se zaměřením svazu - protokoly ze schůzí, výroční
zprávy, veřejná prohlášení atd.
Organizace sociálních pracovnic vznikla z podnětu absolventek
Vyšší školy sociální péče v Praze (VŠSP), z nichž první vstoupily do
praktického života v roce 1919. O prvních schůzkách, které organizovala Bohumila Bartáková již od roku 1920 a které měly spíše soukromý charakter, není písemných zpráv. Skutečný spolek se pod názvem
Organizace absolventek VSSP ustanovil až 11. 2. 1922. V roce 1929 se
spolek vzdává patronátu VŠSP a přijímá nový název- Organizace sociálních pracovnic. Okruh členek se tak rozšířil o absolventky Masarykovy státní školy zdravotní a sociální péče . První předsedkyní byla
až do roku 1924 Karla Turková- Vackářová. Po ní byla do této funkce
zvolena Věra Vostřebalová, s jejímž jménem je spojeno nejplodnější
období spolku. Poslední předsedkyní byla Ella Lindourková-Mayerová.
Náplní tohoto sdružení byla vzájemná podpora a pomoc při prosazování nového pohledu na práci a poslání sociálních pracovnic a snaha přesvědčit nadřazené instituce, ale i veřejnost, o potřebě odbornosti v této profesi. Členky pořádaly veřejné sbírky, zakládaly poradny
pro matky a děti, opatrovny a jiné zaopatřovací ústavy. Přednáškami
a publikační činností seznamovaly veřejnost s nejpalčivějšími problémy z oblasti zdravotnictví a školství. Další náplní byla i výchova
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a vzdělávání vlastních řad, studium odborné literatury a zahraniční
pobyty. Svou obětavou prací přispěly tyto pracovnice ke vzniku a rozvoji moderních institucí sociálního zabezpečení.
Organizace byla v rámci svých možností činná i za okupace a po
osvobození ČSR v roce 1945 byla připravena plnit nové úkoly související s poválečnou situací. V této době měla již okolo 500 členek. Politické poměry se však nevyvíjely pro spolek příznivě a rok 1948 znamenal jeho definitivní rozpuštění.
Současně se zánikem spolku byla spolková agenda OSP předána
archivu ROH. Písemnosti uložené v ANM byly získány soukromou
aktivitou bývalých členek, které se z vlastních zdrojů pokusily sestavit alespoň částečný obraz své bývalé organizace. Celý soubor, doplněný o drobné vzpomínkové práce do té doby žijících členek, byl pak
v roce 1967 předán Archivu Národního muzea. I když je materiál torzovitý, podává svědectví o úrovni sociální péče na území ČSR v meziválečném období.
Součástí sbírky jsou dále osobní písemnosti Věry Vostřebalové
(21. ll . 1896 - 8. 9. 1970), předsedkyně OSP a Marie Trnkové (23. 10.
1886-27. 6. 1929), zakladatelky moderní sociální péče o matky a děti
na Moravě . V obou případech se jedná o nemnoho písemností biografického charakteru. Poněkud větší soubor tvoří písemná pozústalost
Marie Machačové (3. ll . 1901 -21. 12. 1980), která byla Archivu Národního muzea předána v roce 1991 z Federálního ministerstva práce
a sociálních věcí. Jako pracovnice České zemské péče o mládež v Brně
a předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků (od roku 1968), zasvětila svůj život sociální práci. Kromě toho se i vědecky zabývala historií a vývojem sociální péče na území čs. republiky. Z písemností Marie
Machačové lze tak čerpat řadu cenných informací o této problematice.
Z tohoto důvodu byl soubor dodatečně přiřazen k dochovaným písemnostem OSP a spolu s ním zpracován v jeden celek.
Do kontextu našeho příspěvku patří i fond: Domov pro děti opuštěné a osiřelé v Praze. Dobročinné a charitativní spolky byly vždy
doménou žen a i v tomto případě se na práci v Domově podíleli muži
jen výjiměčně. Podnětem pro založení spolku, jehož účel vyplývá ze
samotného názvu, byl neutěšený stav v oblasti péče o sirotky, nalezence a jiné bezprizorní děti. Spolek byl založen v roce 1906 a prvním
ústavem v jeho péči byl darovaný dům v Záběhlicích . Druhý objektve Starých Strašnicích - získal spolek pomocí dobrovolných příspěv
ků a darú . Jeho první předsedkyní byla Arnoštka Veselá, druhou
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a poslední Olga Balšánová. Z dalších jmen uvěďme jednatelku Irmu
Slavíkovou, místopředsedkyni Valerii Kavanovou a pokladní Marii
Kořínkovou.

Za 45 let svého působení mohl Domov předložit konkrétní výsledky - desítky chovanců, kteří prošli jeho péčí. Přesto se jej nepodařilo
udržet a v rámci reorganizace celého systému zdravotnictví a sociální
péče byl v roce 1951 rozpuštěn.
Dva kartony doposud nezpracovaných písemností obsahují pamětní
a jednatelské knihy, evidence chovanců, výroční zprávy, stanovy
a domácí řády. Součástí fondu je dále množství fotografií.
Na závěr je vhodné alespoň ve stručnosti připomenout jména ně
kterých mužů, jejichž písemnosti uložené v ANM souvisí s touto problematikou. Feminismus se stal záležitostí celospolečenskou a nejen
ženy hájily svá práva. Řešení ženské otázky bylo součástí radikálního
programu pokrokového hnutí v 90.letech 19. století, jehož představi
teli byli především studenti a čerství absolventi vysokých škol. Jedním z nich byl Antonín Hajn, v jehož pozůstalosti jsou kromě několika
tisků jeho vlastní excerpta k danému tématu (108 stran). Součástí fondu "Politický klub Omladinářtl- devadesátníků" jsou písemnosti dalšího pokrokáře, Jana Zieglosera, který spolu se svou ženou, spisovatelkou Annou Ziegloserovou, vedl časopis Ženský obzor. Kromě
biografického materiálu je zde uloženo i nemnoho dobových dokumentů výše zmíněného časopisu a redakční korespondence.
Tento přehled samozřejmě nemohl vyčerpat tématiku v plné šíři.
Takřka ve všech písemných pozůstalostech významných politiků
a vědců, uložených v Archivu Národního muzea, se mohou vyskytovat jména některých žen, která figurují v mém příspěvku. Bohatým
pramenem je především dobová korespondence, v níž je- díky nedostatku jiných komunikačních prostředků- podchyceno množství dúležitých informací. Vše podstatné však bylo zaznamenáno a orientaci
v dalších materiálech usnadňují inventáře fondů.
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Dějiny

žen v

německé literatuře

posledních let

Silvia Pavlicová

Archiv hl. města Prahy získal prostřednictvím Ferdinanda Seibta,
profesora univerzity v Bochumi, v souvislosti s přípravou sympozia
o dějinách žen od nadace Inter nationes (Bonn) soubor publikací k ženské problematice. Jedná se většinou o disertační práce přijaté na bochumské univerzitě v posledních Sletech. Žena je tu sledována v kontextu začátku 12. století, vrcholného středověku, raného novověku
i minulého století. Není chápána jako norma světa mužů, ale jako jednající osoba, jejíž počínání jako subjektu stojí v centru pozornosti. Žena
je závislá na rodu, zároveň však tvoří jeho podstatu. Je to vždy žena,
která se orientuje, angažuje a protestuje v historickém prostoru a zároveň si v dané historické skutečnosti snaží najít optimální způsob ženské existence, žena která hledá účast, rozvolňuje a překračuje hranice,
izoluje se od světa mužů a znova se do něho integruje, příležitostně
vymýšlí lsti a nachází výmluvy.
Počátky "ženské" historiografie lze zachytit v 60. letech v USA, kde
feministické hnutí vyprovokovalo celou řadu otázek o ženách a při
mělo tak i historiky zamyslet se nad tímto problémem. V Německu se
badatelé na toto téma orientují od 80. let a na rozdíl od české historiografie provedli již obsáhlý a důsledný pramenný výzkum. Hlavním
současným metodologickým kritériem je interdisciplinární pojetí ženské problematiky. Mezi hlavní vědecké obory nabízejíci historiografii
možnost spolupráce patří sociologie, psychoanalýza, antropologie
a filologie. Sem do interdisciplinární oblasti patří i "historizace", která
na problémech dneška experimentálně ověřuje obecnou platnost svých
metodických instrumentů .
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Interdisciplinární pojetí je charakteristické pro všechny publikace,
zahrnuté do naší souhrnné recenze. Některé práce jsou orientovány
více sociologicky, případně antropologicky, autorky však vždy vycházejí z historické literatury a většinou také přímo z archivních pramenů.
Sborník, který r. 1988 sestavila na Historické fakultě Ruhrské univerzity v Bochumi Bea Lundt pod názvem Auf der Suche der Frau im
Mittelalter, Fink Verlag, Miinchen 1991,307 s., je názornou ukázkou uvedené spolupráce. Práce sleduje tři okruhy problematiky: 1. Způsob chování žen a model jejich aktivit v konkrétních vymezených oborech.
2. Rodové normy a postavení, ve kterých jsou konfrontováni muži
a ženy. Vznik a rozsah platnosti těchto norem. 3. Projekty a modely
specifické rodové existence a identita obou pohlaví, projevující se ve
vzájemných rozhovorech.
Z prvního tematického okruhu je zajímavý příspěvek Claudie Opitz,
Emanzipiert oder marginalisiert? Witwen in der Gesselschaft des spiiten
Mittelalters. Autorka studuje vdovu a vdovství ve dvou společensky
nabízených formách existence - v kostele a v rodině. Vdova se řídí
možnostmi, které si ve vdovství jako v novém způsobu života sama
určuje, resp. k nimž ji vedou nebezpečí z něho plynoucí. Příspěvek
Susany Burghartz, Kein Ort fiir Frauen? Stiidtische Gerichte im Spiitmittelalter řeší problém společenské marginalizace, projevující se mimo jiné
v městském právu, kde žena musí zápasit o rovnováhu a stabilitu své
pozice. Městská středověká práva definují kánon chování pro muže
i ženy. Připouštějí sice jisté odchylky od ideální normy, ženskou životní praxi však v realitě určoval prostor, vymezený mužským chováním. Rebbeka Habermas v příspěvku Weibliche Erfahrungswelten. Frauen
in der Welt des Wundes, analyzuje účast žen na svátostech, poutích a zázracích- tato "vymoženost" participace na aktivním náboženském
životě musela být ovšem ženami znovu a znovu vybojovávána.
Ve druhém tematickém okruhu se příspěvek Helgy Sciurie, Vom
Miinzbild zum Stadtbild. Beachtungen an Darstellungen deutscher Heerscherpaare des 12. und 13. Jahrhunderts opírá o křesťanskocírkevní ideologii, která hlásala, že co je v nebi nemyslitelné je i na zemi nepřípustné.
Církev neznala žádný ideální manželský pár jako model pro příklad
né rodové vztahy. Ideál, zároveň však kamennou, právně strnulou
a nehybnou funkci vzoru měl proto sehrát panovnický manželský pár.
Problematika rodové existence a identity souvisí s citem lásky, který
již také má své dějiny. Též stavba sexuálně-morálních norem podléhala
historickým změnám a transformacím. Může být sledována prostřed372
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nictvím předvídání, známého a neznámého jednání, vzpomínaných
a nepsaných představ o její zvláštnosti. Fantazie, které v literárním
textu představují pohádkové bytosti, lze vykládat historicko-společen
sky. Dějiny vymyšlené lásky zrcadlí nenaplněné touhy, neprožité nebo
mentálně neintegrované elementy rodové specifické identity. Zajímavý příspěvek k tomuto tématu napsala Bea Lundt, Sc/nvestern der
Melusine im 12. Jahrhundert. Aufbruchs-Phantasie und Beziehungs-Vielfalt
bei Marie de France, Walter Map und Gervasius von Tilbury.
Recenzovaný sborník je možno ohodnotit jako značně přínosný, vydavatelce se na základě jednotlivých příspěvků podařilo vytvořit či
alespoň částečně naznačit obraz ženy středověké společnosti . Sborník
je důkazem skutečnosti, že není nutno za všech okolností hledat jednoznačné odpovědi na problematické otázky, spíše je prospěšné snažit se o diferencovaný pohled na studovanou problematiku a o naznačení dalších možností výzkumu.
V tomto duchu se nese i druhá publikace Claudie Opitz, Frauenalltag im Mittelalter. Biographie des 13. und 14. Jahrhunderts, Deutscher
Studien Verlag, Weinheim 1991, 312 s. V úvodu knihy autorka zdůraz
ňuje svl'tj nový metodologický přístup k tématu. Pokud chce dějinný
výzkum odstranit své dosavadní nedostatky, musí se podle ní nejprve
pokusit vyřešit problém omezenosti dnešního horizontu, protože lineární zpětnou projekcí dnešních vztahů nemůže být postihnu ta ženská existence v jejím rozvoji a v procesu historického vývoje společ
nosti. Je třeba svázat jednotlivé dějinné fenomény do společného
kontextu a adekvátním způsobem pochopit a popsat životní prostor
společenské skupiny žen, tak jak to požadují teoretikové dějin mentalit a historické antropologie. Pro dějiny ženy se takové požadavky týkají především autorů, kteří zpracovávali právní a kulturní dějiny
a historicky formulované normy a ideály zachovali v jejich svázanosti
s běžnou životní praxí. Takto - prostřednictvím popisu modelové situace, protože nic jiného právníci a literáti nezprostředkovali- podařilo se předvést všechno, co se v dané době dělo.
Protože tuto metodu není možné aplikovat na celý středověk, vybrala autorka, vycházejíc ze zkušeností s tzv. "religiózními ženskými
hnutími", jež se rozvíjela v rámci sociálně-religiózních hnutí 12. a 13.
století, to, co se zachovalo v podobě "sraženiny" v biografických, kronikářských a právních spisech - především hagiografické texty z let
1150-1350. Potěšitelným zpúsobem je tu prezentován život žen stře
dověké společnosti, zvlášť šlechty. V životech svatých, které vznikaly
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ve zkoumané době, se setkávame nejen s četnými ženami uzavřenými
do klášterů, ale také s několika, které se pohybují v životním prostoru
manželek a matek. Tyto ženy na jedné straně významově hrají roli
před obrazu norem, na druhé straně jako" průkopnice" radikálně normy porušují a kvalifikují se jako světice.
Analyzované texty pocházejí z flandersko-brabantské oblasti, z Ně
mecké říše a sousedních východních teritorií, z Itálie a Provence, tedy
z té částí Evropy, ve které došla religiózní hnutí největšího rozšíření
a intenzity. Cílem práce C. Opitzové není zachycení života výjimeč
ných žen, ale snaha o systematické kladení otázek o "normálních" životních podmínkách žen na rozhraní vrcholného a pozdního středo
věku. Tomuto účelu odpovídá i stavba publikace: Úvodní dvě kapitoly
se zabývají problematikou výběru pramenů a možnostmi, které hagiografické texty nabízejí pro historiografický výzkum. Ve třetí kapitole
se autorka táže po významu dětství v rámci ženských životních zkušeností a ukazuje, které mentální, sociální a ekonomické normy provázely mladé dívky v jejich vývoji a v jejich socializaci. Čtvrtá kapitola je věnována rozhodujícím událostem v životě mnohých žen,
předpokladům a pozadí středověkých svateb a s tím spojeným konfliktům a problémům. Pátá kapitola je analýzou manželského soužití,
následující pasáž se zabývá "biologickými" příčinami společenské instituce manželství- sexualitou. Poté- v životě i v autorčině knize- při
chází na řadu problematika mateřství. Osmá kapitola je výstižně nazvána: "Vdova- žena osvobozená od jařma manželství." Závěr textu
tvoří zamyšlení se nad společenskou rovnováhou a výhledy žen do
budoucnosti.
Význam publikace spočívá dle mého názoru v tom, že Claudia Opitz
svými sondami nesměřuje k tak tradičním otázkam, jako je problematika statutu nebo vlivu působení žen v do té doby dominantních mužských oborech organizace středověké společnosti. Svoji pozornost vě
nuje biograficko-chronologické posloupnosti života a zkušenostem žen
13. století, prostředkovaným jejich biografiemi. Přitom se autorka snaží pochopit, jak na ženy působily existenciální rozdíly v jednotlivých
životních stádiích a jak se s tím ženy vyrovnávaly: do jaké míry společenské normy respektovaly a kde je nutně obcházely. Opitzová tak
nastoluje nové otázky a možnosti výzkumu.
Středověké problematice je věnována i práce Bey Lundt, Melusine
und Merlin im Mittelalter (Entwiirfte und Modelle weiblicher Existenz im
Beziehungs-Diskurs der Geschlechter), Fink Verlag, Miinchen 1991 , 376 s.
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Po všech stránkách velice zajímavá publikace podrobně sleduje pověst o Meluzíně, v druhé části pak o Merlinovi. Autorka vychází
z literárních pramenů, počínaje produkty prvních scriptorií počátku
12. století a konče vrcholným středověkem 15. století. Rodové vztahy
a rodová identita se dle Lundtové zrcadlila ve třech rovinách: Zaprvé
na biologické úrovni, která našla svůj odraz v demografických datech
o sňatcích a porodnosti, tedy v oblasti generativních vztahú. Druhá
byla rovina společensky určeného a organizovaného chování se (resp.
počínání si), zkoumaná na společensko-specifických znakových obrazech povolání nebo chování se ve volném času. 'Třetí rovina spočívá
v oblasti rodového diskursu a imaginace o podstatě, úkolech a možnostech rodú a jejich vztahú uvnitř společenských skupin.
Právě touto dosud málo prozkoumanou oblastí se zabývá práce
Lundtové, která se zároveň pokouší co v nejširším smyslu znázornit
a kontextuálně spojit sociálně-vědecké tázání a filologický zpúsob práce
s výsledky výzkumu, prováděného na základě fikcionálních středo
věkých texru. Chce najít odpověď na otázku vztahú pohlaví k sobě
navzájem, všímá si jejich přání, nadějí a fantazie, jejich chování a zp-Llsobu, jak partneři plánovali a žili svúj společný život, jaké modely
vztahú jim nabízela jejich doba.
Ptáme-li se po myšlených možnostech lidské existence, zdá se nabízet jako vhodný druh pramene utopie. Již Ferdinand Seibt (Utopica,
1972) vyvrátil starší názory, které připisovaly utopii až renesanci
a Thomasu Moorovi, a sestavil vývojovou linii početných středověkých
utopických texru i s výkladem hypotéz o jejich vzniku ve společensko
-dějinném kontextu racionálního myšlení počínaje fází individualismu
ve 12. století. Akceptujíc Seibtovy závěry, považuje Lundtová za vhodné ty prameny, v nichž je možno specifikovat jednotlivé elementy
a zvláštní aspekty utopického myšlení, tedy hlavně prameny narativní. Právě ony totiž ukazují každodenní zápas o realizaci utopických
elementů života, částečná ztroskotání oněch snah i nové začátky, rezignace, rozluky partnerú a jejich znovunacházení se. Náplň fantazijních vztahú a alternativních konceptú vychází z rozdílných detail-Ll,
proto autorka místo "utopie" zavádí pojem "náčrt" životní reality.
V něm si všímá zlomových bodů v životě dvojice, které se odrážejí ve
verbálních nebo vymyšlených představách o tom, čím musí být vzájemný vztah charakterizován, jaké cíle si dvojice předsevzala, co od
sebe partneři navzájem očekávají. Sociologové i psychoanalytici vědí,
že v dialogu mezi mužem a ženou existuje dimenze otázek, postavená
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na zjišťování: otázka je důležitější než samotná odpověď- a tak postupuje i B. Lundtová.
Jako nejvhodnější druh pramenů pro tento výzkum byly vybrány
pohádky. Teorie o vzniku pohádek až v renesanci platí za již překonané,
za první sbírku pohádek je dnes považován rukopis Gesta Romano rum
z r. 1342. Prameny, s kterými se setkávame v knize Lundtové, jsou
středověké texty s pohádkovými prvky, sepsané ve verších i v epice
anonymními i známými profesionálními autory, vždy však vzdělaný
mi a fines umění znalými lidmi. Tyto texty dokazují- na bázi dobově
typických vazeb- více či méně psychologické cítění autorú při před
stavování vývoje literární osoby.
Proč se předmětem výzkumu stala právě Meluzína? Protože její
příběh podává zprávu o společenské interpretaci s takovým zájmem
o ženskost, jaký byl tehdejší době cizí, ba přímo nepřátelský. Meluzína
vytváří volný prostor pro fantazijní vyprávění o možnostech ženské
manželské existence. Nejproblematičtější dobový vztah k tělu a pohlavnosti ženy se tu zrcadlí v podobě zvířete, které Meluzína ztěles
ňuje. Pohled na Meluzínu prošel dlouhým vývojem, jeho etapy jsou tu
sledovány od prvních zmínek ve 12. století. Autorka se na vývoji pojímání Meluzíny v průběhu staletí snaží ukázat proces celkového vývoje chápání ženy. Meluzína je pro ní především žena- bytost, která
touží, miluje, staví zámky, rodí děti, mění stavy.
Ve společenském vývoji měla na raně středověkou ideologii velký
vliv christianizace. Ta posílila strach před nezávazným užíváním pohlavnosti a vedla k degradaci ženské smyslnosti na úroveň démonismu
a čarodějnictví. Nekomplikovaný optimismus životní fantazie 12. století ustoupil komplikovaným problémúm náboženské ideologie. Ale
i tak se tato tendence držela v jistých v hranicích. Příliš silně se zachovala touha po individuálních, citových a eroticky dominantních vztazích lásky, které se zrcadlily v pozitivním pojetí Meluzíny.
Problematika Merlina je v práci pojímána jinak než problematika
Meluzíny. S vlnou textů o něm se setkáváme už začátkem 12. století
a také v jeho případě byla v prťtběhu následujících staletí životní
mnohotvárnost a experimentální radost nahrazována křesťanskou
ideologií. Jiné bylo však jeho postavení v sociálních kontaktech.
Autorka se proto orientuje na jeho rodový charakter a vztahy
k druhému pohlaví. Merlin stojí v rozporu mezi duchovnem a tělesností
a zároveň zůstává protipólem k druhému muži příběhu - králi
Artušovi.
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Práce Bey Lundt je jasným důkazem, jak zajímavý může být historický výzkum, když se pokusíme o integraci výsledků bádání rozdílných směrů, disciplín, podnětů, tradic a způsobů poznání. Zajímavým je také postup při interpretaci pramenů- autorka neklade důraz
na zobecnění, nýbrž na detailní práci s textem. Publikace svým metodologickým přístupem, interdisciplinárním pojetím i úhlem pohledu
obohacuje výzkumy v ženské oblasti a klade nové otázky, vytváří nové
možnosti pro další bádání.
Na hranici mezi historií a antropologií stojí knihaKathariny Fietze,
Spiegel der Vernunft . Theorien zum Menschsein der Frau in der Anthropologie des 15. Jahrhunderts, Ferdinand Schdningh Verlag, Paderborn 1991 ,
189 s. Podle autorky se má tato kniha stát vzpomínkou na duchovně
-dějinný vznik lidstva. Autorka podává důkaz, že exishlje možnost
myšlení ve struktuře, která je přenášena prostřednictvím logicky jednoznačného a vnitřně vysoce senzitivníno oboru na antropologii a její
zkušenosti. Na tomto důkazu je postaveno objasnění rozdílu obou
pohlaví: v biologickém procesu plození, v politice, společnosti i v etice
je nalézán princip mužnosti a v soukromí shledáván princip ženskosti.
Na základě toho se žena jeví jako "to druhé", které se "připouští teoretizovat jen na pozadí mužského principu". Práce sleduje imanentní
logiku myšlení středověku v rozhodujících stádiích jeho změn.
V úvodu studie autorka vysvětluje, čím může antropologie jako
"věda o lidstvu" přispět k výzkumu o ženách. Zdůrazňuje, že renesance, která principiálně položila místo člověka do vesmíru (na základě jeho svobodné volby), nenechala žádný prostor pro přírodně danou podřízenost ženy. Tím jsou dány implikace pro obraz lidstva, který
se vztahuje stejně na muže jako na ženu. Nad to nabízela společnost
také vnější klášterní řády, poskytující individuální možnosti pro rozvoj ženy. Studia na univerzitě se ženy zúčastňovaly jen výjimečně, ale
privátně nebo korespodenčně se přece mohly zapojit i do vědeckých
rozhovorů. To posouvá výklad s obvyklým rozlišováním pohlaví na
teoretickou rovinu, ve které byly odmítnuty tradiční postuláty o nerovnosti pohlaví. v této souvislosti K. Fietze zkoumá, do jaké míry
oddělení středověké metafyziky od renesančního humanismu vytvořilo rámec pro nové antropologické určení ženy a zároveň klade otázku, jaké jsou logické předpoklady pro adekvátní antropologii ženy.
Konflikty mezi středověkým a humanistickým myšlením 15. století, odrážející se v dobových dopisech, ukazují, že nově získané antropologické kategorie jsou pro ženu a muže aplikovatelné i jinými zptl-
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soby. Spektrum možností obsahuje setrvání na obvyklých teoriích
o méněcennosti ženského pohlaví právě tak, jako odvolání těchto názorů. Tuto problematiku musí kritika prozkoumat nejen obsahově, ale
hlavně metodicky, a to na tradiční antropologii, na jejím významu pro
podstatu ženy jako historického subjektu, i pro modifikaci vědy o lidstvu.
Z obsahového a věcného hlediska se tyto otázky koncentrují na listy z období před r. 1500. Od 16. století se diskuse o pohlavní diferenciaci již ubírala jinou cestou, částečně přes jiné duchovní pole, částeč
ně přes úskalí politické a religiózní revoluce.
Při výzkumu samém autorka vychází ze strukturologických souvislostí rodové antropologie. Pod názvem "Teorie o tom, jak antropologie 15. století chápaly bytí ženy jako člověka" muselo být nejdříve
určeno místo, které tyto teorie v antropologickém prostoru zaujímaly:
1. antropologie, která vrací muže do centra jeho úvah, je androcentrická. Androcentrický obraz člověka může vyžadovat obecnou
platnost a v mnohých aspektech chápat ženskost v jednotě, bez zvláštního pochopení pro téma. 2. antropologie, která staví muže na rozhodující místo, činí jej normou a opomíjí ženu, je andronormativní.
Andronormativní teorie připouští pohled na ženu jedině v rozdílu
k mužské normě, tj. v negativitě. Z perspektivy andronormativity je
vztah mezi pohlavími hierarchický. Vycházejíc z inferiority ženy je
proklamována její právní i společenská podřazenost. Rozdíl mezi pohlavími tedy spočívá v jejich důležitosti.Androcentrika nevylučuje ve
své obecnosti ženy, umožňuje identifikaci s ženou, andronormatika,
které je měřítkem" jinost" ženy, nepřipouští žádnou identifikaci, ženy
v ní stojí mimo hranice, někdy až v nepřátelském teritoriu.
Kromě dvou vzpomínaných teorií používá autorka ve své studii
také philogynickou a antropocentrickou teorii. Philogynická teorie
představuje reakci na misogynní útoky, je podobná andronormativní
a jako vzor argumentace často používá předstírání. V protikladu k ní
stojí antropocentrická teorie, která chápe ženu v rovině, tj. výslovně
ponechává ženy jako samostatné subjekty a měřítko lidskosti, aniž by
zároveň dehonestovala muže.
Práce je rozdělená do šesti kapitol, které na sebe chronologicky navazují. První kapitola rozpisuje strukturu andronormativního myšlení na příkladě Aristotela. Na jeho biologických a politických určeních
místa ženy a muže ukazuje, do jaké míry je rodově-specifické posouzení člověka závislé na v té době platné základní struktuře myšlení.
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Předaristotelské teorie se zakládaly zčásti na korrelativní logice, kde
byli muž a žena chápáni jako protiklady. I když tuto logiku známe od
Aristotela, nestačí nám náš jazyk, resp. naše slovní zásoba na zachycení výrazů té doby. Druhá kapitola sleduje místo ženy a muže v díle
Corpus Paulinum. Myšlenky rovnocennosti, které se zde nacházejí však
nebyly tak silné, aby mohly změnit platné hierarchické strukrury.
Třetí kapitola ukazuje, že renesanční myšlení se zakládalo na jiných
logických předpokladech, které přejal středověk od platonismu a aristotelismu. Renesanční myšlení vychází z přesvědčení, že každý člo
věk má přírodou danou schopnost vytvořit si vlastní předobraz myšlení, pokud je ochoten se vzdělávat v historii a vědě a tím se stát
"pravým" člověkem. S takto nabytými vědomostmi individuum samo
určuje své místo v hierarchii společnosti a vytváří možnosti pro rovnocenné postavení pohlaví. Tím je v protikladu ke středověkému myšlení. Kapitola končí uvedením reprezentativních teorií, které vysvět
lují obvyklý obraz ženy.
Velmi zajímavá je následující kapitola, v níž autorka čtenáře seznamuje s knihou Christine de Pizan (1364-1430) Livre de la cite des dames
(1405). Toto dílo je příkladem pozitivně stanovených teorii o bytí ženy
jako člověka, je to teorie o existenci ženy jako člověka založená na rovnoprávní logice. Její tři antropologické kategorie- rozumová schopnost, mravnost a transcendentálnost (ve smyslu nadsmyslovosti) nestojí navzájem v žádných hierarchických hodnotách, ale naopak
smlouvají spolu. Lidské možnosti leží uvnitř těchto tří kategorii jako
otevřený systém. Ch. de Pizan v podstatě založila "dějinnost" (Geschichtlichkeit) ženy, položila základ identifikace žen se ženami a základ pro získání jejich subjektivity prostřednictvím intersubjektivity.
Pátá kapitola je zaměřená na střet humanistického a středověkého
myšlení ztělesněného v "Nogarolasově" dialogu. V r. 1451 napsal
Isotta Nogarola (1418-1466) studii De pari aut impari Evae atque Adae
peccato. Pro tento dialog je charakteristické, že tu známý humanista
Ludaico Foscarini hrál part scholastika, jenž se nedokázal v ženské
otázce osvobodit od ontologického středověkého způsobu myšlení
a zůstával slepý k humanistickým kritikám. Isotta Nogarola, hrající
part humanisty dovádí tu argumenty o inferioritě žen ad absurdum
s cílem ukázat, že to absolutně nemůže být téma vhodné pro vědu
v tomto případě pro teologickou antropologii. S použitím aristotelovské filozofie dokazuje, že buď je špatná metoda nebo předmět zkoumání.
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Poslední kapitola představuje invektivy jako nástroj Querelle der
femmes . V jejich obhajobě ženského zobrazení nárokuje Laura Cereta
(1469-1499) práva pro ženu a povinnost vzdělání pro muže i ženy.
Publikace K. Fietzeové je důkazem, že antropologie výkladu o důstoj
nosti ženy a její zrovnoprávnění s mužem byla důležitým tématem už
v 15. století a že i dnes může antropologie přinést hodně světla do
diskutovaných problémů .
Pro historika atypický pohled na dějiny nabízí Barbara Duden ve
studii Geschichte unter der Haut. Ein Eisenacher Artz und seine Patientin
um 1730, Klett-Cotta, Stuttgart 1991, 269 s. Tato kniha je hledáním odpovědí na otázku, kam sahají hranice dějin a co ještě spadá do jejich
rozmezí. Tématem jsou dějiny těla, výzkum života těla v 18. století.
Autorka z pozice historika popisuje představy o životě uvnitř naší těles
né schránky tak, jak se projevovaly v praxi eisenašského lékaře r. 1730.
Lidské tělo bylo centrálním tématem výzkumu B. Dudenové déle
než 10 let. Od kontroly prostitutek v Berlíně k reformám porodních
bab v Prusku vedly její cesty k městským specifikům představ o ději
nách porodnictví. Při studiu pramenů ji upoutala kniha Dr. Johannesa
Pelargiusa Storcha, který na základě svého deníku napsal pro svého
mladého kolegu dějiny nemocí. V každém z 1800 případů stručně nebo
i obšírněji protokoloval zdravotní stav pacientek a jejich životní cesty
i zamýšlení se nad vlastním. Své případy pečlivě konfrontoval se srovnávacím materiálem. Nářky žen se v jeho textu rozbíjejí o bludné detaily a zlomky medicínské teorie z university v Hale se spojují s úvahami o národní kultuře. Historici medicíny nepovažují tento pramen
pro dějiny lékařství za nijak výjimečný - není významným příspěv
kem k dějinám gynekologie. Storch nezkoumal ženy genitálně, nevykonával chirurgické zákroky ani se o ně nepokoušet takže do výzkumu nic nového nepřinesl. Jeho deník je však originální právě díky
autentičnosti ženských nářků, které jsou o to upřímnější, že byly urče
ny uším lékaře a nikoho jiného.
Při zkoumání pramene stojí historik před jistým rébusem - lidské
tělo, stejně jako příroda je považováno za neměnnou kategorii životnosti člověka, na druhé straně je široké pole dějinnosti v jeho základních a zásadních změnách . V tomto postavení zůstalo tělo, dle autorky, vyloučeno z dějin stejně jako představa o něm jako o slepém místě
"z druhé strany", neobjasněném na okraji sociálně-historických perspektiv. Tu nastává paradoxní situace: V rozdílných historických kulturách stojí v centru pozornosti vědy tělesný stav člověka, praktiky
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porodu, pohlavního života, případně jsou sledovány možnosti zraně
ní, avšak představy, které si člověk dělá v určitém čase a kultuře
o tělesném nitru, o utajeném prostoru na druhé straně kůže, o břichu,
zádech, prsou a krvi. .. , o životě v těle- jsou nezpracované. V každém
na hranici oborů mezi přírodou a dějinami se pohybujícím výzkumu
stojí tělo na straně přírody, biologie. Dějiny těla jsou pak zkoumány,
jako formy projevů a atributů těla v jejich kulturních variacích -jako
dějiny jídla, spaní, sexuality, staroby ... Tělo tak zůstává fakticky fyziologicky determinováno. Jeho vnější změny jsou chápány v jádru jako
fyziologické procesy. Dudenová se domnívá, že následkem tohto mentálního odpojení sociálně "hrubé" tělesnosti je vytvoření bariér, které
"oddělují historiky od těla" . A tyto bariéry se autorka snaží pomocí
deníku dr. Storcha překonat.
Dudenová vychází z epistemologie objektu, ze svého pramene,
a nebere v úvahu sekundární literaturu k sociálním dějinám epochy.
V první části věnuje pozornost otázce, jak dnešní sociálněvědecké disciplíny pojímají tělo, ve druhé popisuje Johanna Storcha jako člověka,
který dal přednost své maloměstské praxi před možností dosáhnout
vyššího společenského postavení. Ve třetí kapitole líčí práci lékaře
a pokouší se postihnout a analyzovat jednotlivé aspekty rozhovorů
mezi lékařem a pacientkou. K věrnému vystihnutí situace používá často
citáty z pramene. Poslední kapitola je věnována pokusu přiblížit čte
náři odpozorované dějiny "vnitřního těla". V závěru práce autorka
uvádí, jak těžké bylo i pro ni překročit určitou hranici, aby mohla vstoupit do krajiny "nikoho". Svou prací chtěla Dudenová dát podnět
k úvaze, v jakém světle a z jakých perspektiv je možno chápat historicky označené pojímání těla. Chce naznačit posun perspektiv, klade
důraz na přemístění zájmu v hledaném objektu výzkumu. Studie je
snahou autorky o dokonalé zpracování pramene a jeho všestranné využití. I když autorka usiluje o interdisciplinární pojetí problematiky,
zůstává pro historiky dějin lékařství a sociology otázkou, zda je možno právě z obdobných pramenů vyvozovat závěry o dějinách těla.
Z praxe lékaře vychází i známá badatelka o dějinách lékařství
i o historii žen Claudia Honegger, Die Ordnung der Geschlechter. Die
Wissenschaftlichen von Menschen und das Weib (1750-1850), Campus Verlag, Franfurkt am Main- New York 1991,300 s. Problematika rodového
řádu a rodové diferenciace je v dějinách žen v posledním období stále
častěji sledovaným problémem, a to právě proto, že obě jmenované
kategorie procházely neustálými změnami. Zatímco jěště v 2. polo381
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18. století jsou kladeny rodové role muže a ženy do souvislosti
s politikou, ve společnosti 19. století se situace rapidně mění. V nově
vytvořeném obrazu antropologie se přesouvá problém rodové diferenciace ze společnosti do "přírody". Vedle vědeckých prací o mužích
vznikají práce o ženách. Lékaři se stávají novými "kněžími přírody",
zvláště experty pro ženy jako přírodní bytosti. V polovině 19. století
mizí beze zbytků rodová diferenciace jako téma politických výkladů.
V kodexu vědeckých poznatků o biologii ženy (v nově vznikajících
učebnicích gynekologie) se žena objevuje jako součást anatomie. Práce C. Honneggerové se zabývá právě tímto procesem. S pečli v ostí
a nikoliv bez příjemné dávky humoru sleduje autorka osvědčené specialistky pro "jinou stránku" západní racionality, zápas o nový řád
pohlaví, který se do vztahu muže a ženy vštěpuje až do součastnosti.
Studie je konstrukcí rozhovorů o nanejvýš různých diskursech. Je
to fragmentární komentář, který spočívá ve vybásněných opisech,
kulturně-sociologických rozborech a v překračování hranic mezi kulturou, běžnými denními znalostmi a vědeckou systematizací. Je to další
pokus najít základy moderního světa, rozšířit a skloubit pole mezi sociálními dějinami ideí a sociologií vědomí. Autorka uvádí, že moderní
"muster" výkladu rodové diferenciace se rozvíjel a stabilizoval ve společném vývoji rozmanitých dějů, každodenních interpretací tradovaného vědomí bytí a vědecké systematizace. Rodová diferenciace je
vesměs spolusouvisející fenomén, komplexní syndrom, což mělo znač
ný vliv na formy analýzy. Nová morálně-fyziologická logika výzkumu o přírodnosti pohlaví (Geschlechternatur) ponechala k dešifrování otázku, kde se sloučila jak se sociálními pohyby a kulturními
debatami, tak i s pronikavými epistemologickými posuny a zlomy, které
vedly k tvorbě humanitních věd .
Stavba práce je založena na spisech lékařů a literátů 18. a 19. století,
svou strukturou i otázkami však míří k řešení sociologických problémů moderního myšlení. Vhodně vybranými tituly autorka dokládá
své sociologické předpoklady. Rozhodující význam práce spočívá
v poznání, že moderní otázky o pohlavích jsou od začátku spojeny
s otázkami o životě, o postscholastické metafyzice a o přírodní etice,
která propouští lidi z církevního řádu. A právě proto, že moderní teorie rodů (pohlaví) jsou úzce spojeny s vědou o životě jako s otázkou
o nových vztazích sekularizujících se subjektů sama k sobě (Selbstbezug), mohla teorie o rodu rozvíjet vlastní dynamiku, která je snadno prokazatelná v postmoderně.
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Dalším příspěvkem k dějinám ženy je studie Reginy Sg1tulteové,
Das Dorf im Verhor. Brandstifter, Kindsmorderinnen und Wilderer vor den
Schranken des biirgerlichen Gerichts Oberbayern 1848-1910, Rowohlt Verlag, Hamburg 1989,350 s. Autorka citlivým a důkladným pozorováním
proměňuje policejní kriminální spisy a odborné posudky lékařů ve
vzrušující svěděctví o selské společnosti 19. století. Viditelnými se stávají žalostné životní poměry a vztahy mezi děvečkami a čeledíny, sedláky a selkami, rodinami nádeníků a ostatních na okraji společnosti
žijících lidí. Tak vzniká představa o tom, jak tyto životní vztahy nezřídka vyústily do vražedných konfliktů. V tomto pohledu na dosud
neznámý svět ukazují delikty jinou stránku vesnické kultury: červený
kohout tu vypráví o ponižování malých sedláků a čeledín\i, mrtvé děti
podávají svědectví o vražedkyních nemluvňat, které svoje těhotenství
vzhledem k tomu, že vesnice pro ně nemá místo, popisují jako "nepořádek v utrobách svého těla", jako rakovinu a nemoc. Pytlačení se stává metaforou pro erotiku a sexualitu mládeže a pro vyjádření selské
svobody v měnícím se světě. Autorka jde po stopách, které ponechaly
jednotlivé případy, citlivě se ptá na to, co v protokolech výslechu měst
ských rychtářů zůstává nesrozumitelné a nastiňuje realistický a lidský
obraz úpadkového života světa vesničanů.
Centrálním tématem práce není ukázat, jaké byly životní poměry
a vztahy hornobavorské vesnické společnosti v 19. století, ale jak se
tyto poměry projevovaly. Práce se pokouší prostřednictvím příkladú
popsat sešněrované pole konfliktú skutečnosti, která se konstituovala
na základě subjektivních zážitků. Když není lidská subjektivita chápána jako nedělitelná struktura, ale jako spolusouvisející zkušenost,
která vyrůstá z pletiva lidských vztahú, je zřejmé, že se dotýká řádu
a struktury společnosti.
Vyvstává tu otázka, jak podle subjektivní zkušenosti vypadaly vztahy, které se jako pocit, nutnost, nebo hrozba vryly do nitra člověka
a řídily vnitřní oblast vesnických vztahů? Anebo z druhé strany. Kdy
a proč se ocitl selský život v nepořádku a o čem to vypovídá? Stopy
subjektivních zkušeností jsou zachovány, takže je lze studovat. Vesnická společnost 19. století byla závislá na historické situaci. Byla součástí měšťanské společnosti, která ovšem její problémy neřešila . Hornobavorská vesnice prošla stejným vývojem jako jiné vesnice
sousedících oblastí. Ve věku industrializace vznikala nová pracovní
místa, která vesnici nepřidala ani střechu nad hlavou ani chléb. Počát
ky racionalizace krajiny přinášely nové metody práce: už se nevysta-
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jen ze zkušenostmi, nastal čas vzdělávání. S tímto rozvojem se
i dělba práce na statcích, ekonomika a rodové vztahy.
Jako příklad vybrala R. Schulteová mlékárenský průmysl, kde pů
vodně ženské práce přecházejí na muže. Ale hlavně si autorka všímá
lidí, kteří zůstali na vesnici. Měšťanská společnost měla na nich pochopitelný zájem a tak se vesnice dostala do systému měšťanské společnosti a objevil se motiv spojitosti, kterým město převádělo své normy na vesnici. S tím souvisela i kriminalita, která odrážela narušené
vztahy mezi vesničany. Autorka vysvětluje politické, sociální a kulturní důvody a pohnutky kriminálních činů na prahu dvou světů
a zároveň rozebírá rodové vztahy v daném období.
Poslední recenzovanou práci napsala Dorothee Wierling, Miidchen
ftir alles, Verlag J. H. W. Dienzt Nachfolger, Berlin - Bonn 1987, 375 s.
Studie se týká žen, které celý svůj život obětovaly rodině, u které sloužily, zůstávaly u ní do vysokého věku a dobovým tiskem byly nazývány "Perly". Služebné vykonávaly v domácnosti práce, jež byly chápány jako konstanty, nezaznamenaly žádné technické změny
a vykonávaly je stále tytéž osoby ve stejných sociálních souvislostech.
Proto byly tyto práce vnímány méně jako práce a víc jako péče o lidi,
jako vyřizování domácích povinností a ochrana bytu a příslušenství.
Příčiny opomíjení domácích prací shledávají historici v jejich neviditelnosti, následně v jejich privátnosti a především v jejich nezaplacenosti. Obrat v postavení služebných nastal s epochou industrializace.
Obsáhlé sociální změny v celé společnosti, ve které se dostávají do
popředí podnikatelé a průmysloví dělníci, nenechaly stranou ani služebné. Služky si nechávají zapsat své povolání jako ženskou speciální
formu účasti na industrializaci a její podpoře.
To s sebou přineslo další důsledky : služebné se staly mobilními,
měly velký podíl na migracích a tím podporovaly urbanizaci koncem
19. století. Práce, kterou vykonávaly, rozhodla podstatně o služebnictvu nejen na začátku, ale i v polovině 19. století. Převládal totiž názor,
že v soběstačných "celých domech" nemají být oddělovány živnostenské a domácí práce, které spojovaly- alespoň prostorově - jednotlivé členy domácnosti. V měšťanských domácnostech zpravidla netvořila živnost jednotu s domácností. Byla jinde nebo alespoi1 byla
výrazně oddělená. Domácnost se stala ženskou sférou, moderní domácí práce ženskou prací. Na jiné práce, jako byla osobní obsluha apod.,
se přijímala "oprávněná služka". Takto služebné tvořily životní styl,
který autorka nazývá měšťanský a který byl svým aristokraticko-panmění
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ským zaměřením určený pro bývalé úředníky a pro "měšťany svobodných povolání". Wierligová, vycházejíc z teorie Hermanna Muthesia o "Scheinkultur" z r. 1902, označuje tento styl i termínem Scheinhaften a služebné v něm vystupují jako vnitřní znak, symbol vypuzení
tělesné práce novým středním stavem.
Autorka zároveň vidí v poměštění tohoto povolání, v moderních
domácích pracích, orientujících se na aristokracii a směřujících do nového typu středostavovské měšťanské domácnosti, něco kvalitativně
nového, co ve 2. polovině 19. století rozhodujícím způsobem podporovalo proces industrializace a co zároveň ztělesňovalo ženskou stránku těchto změn. Studie je rozdělená do 5 kapitol, které zachycují služebné od jejich dětství: autorka se zaměřuje na původ potenciálních
služebných, na jejich socializaci a důvody výběru povolání, sleduje
vandrování a hledání místa až po život a práci v měšťanských domácnostech. V této kapitole jsou rozebrány právní i materiální podmínky
života služebných, včetně pracovní doby, výplaty a sociálních jistot.
Závěrečná kapitola je věnována otázkám výchovy a reformám, které
se nacházejí v dílech vztahujících se k problematice služebných.
Jak jsem již v úvodu řekla, všechny recenzované práce jsou věno
vány ženské problematice, ať už ženám samotným a jejich problémúm
nebo tomu, co je nejvíce zajímalo a zaměstnávalo: rodině . Velký okruh
otázek tvoří problémy rodových vztahú a z nich plynoucího postavení ž~n ve společnosti i v domácnosti. Ve všeobecné rovině je kvalita
všech recenzovaných knih nesporná. Obecným přínosem je pak metodologie interdisciplinárního pojetí všech studií. Netvrdím, že by interdisciplinarita a soustředění pozornosti k ženské problematice bylo pro
nás něčím zcela novým, ale rozhodně se tento nový trend pohledu na
historii zatím u nás jěště nezabydlel. Přitom, jak dokazují recenzované
publikace, je cena takovýchto výzkumú nesporná.
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BožENA KaPIČKOVÁ, Historické prameny k studiu postavení ženy
v české a moravské středověké společnosti, Historický ústav
AV ČR, Praha 1992,155 s.

Publikace se zabývá v dnešní době aktuálním a co do míry zpracovanosti u nás zatím nevyčerpaným tématem. Problematika postavení
ženy ve společnosti je tu chápana interdisciplinárně, a tím nabízí historikům celou škálu možností využití shromážděného materiálu v politických, hospodářských a sociálních dějinách. A pochopitelně ne jenom v dějinách. Práci lze chápat jako metodologickou příručku, jejímž
cílem je podat rozbor všech pramenů, v nichž je možno nacházet poznatky o ženách v české a moravské středověké společnosti. Toto studium je často velice náročné, protože ve většině pramenů dobovým
autorům nešlo o zachycení postavení ženy, ale o dobově společensky
"potřebnější" údaje.
Práce B. Kapičkové je rozdělena na textovou část a obrazovou pří
lohu, orientační rejstřík je dostačující vzhledem k rozsahu publikace.
Ilustrační přílohu knihy tvoří zobrazení žen, většinou panovnic nebo
světic, očima středověku.
Při výčtu pramenů autorka začíná těmi nejstaršímí: literárními legendami, kde se uvádí, že jak v české tak v zahraniční historiografii
jsou činěny pokusy, které na základě rozboru legend směřují k zevšeobecňujícím teoretickým závěrům o vztazích v raně středověké rodině, v níž měla žena nezastupitelně významné místo. V této souvislosti
legendárních vyprávění figurují zejména ženy z nejvyšších společen
ských vrstev, stejně je tomu i v análech a kronikách.
Dalším zdrojem poznatků pro historika může být duchovní literatura, zejména kázání, příručky a návody pro kazatele (homiliáře) .
Vzhledem ke svému účelu zachovávají tato díla k ženám zdrženlivý
postoj a hodnotí je z hlediska morálních kategorií, tj. ctnosti a neřesti.
Do této kategorie pramenů patří také zpovědní zrcadla- sloužila vě
řícím jako pomůcka pro kontrolu vlastního chování. Jedno ze zrcadel
bylo vybráno i pro ženy řeholnice. Je jím Speculum virginum, ve kterém autor (neznámý rýnský klerik) kolem r. 1100 vydává důležité svě
dectví o duchovním životě žen své doby.
Nevyužitým pramenem k ženské problematice zůstavají středově
ká exempla, která A. Vidmanová charakterizovala jako "matku moderní povídky". Za jenom částečně využitý pramen považuje autorka
korespodenci. Zmiňuje tu hlavně listy sv. Kláry a listář královny Kun-
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hu ty. Zároveň Kapičková pochybuje o správnosti zařazení lis táře mezi
korespodenci a přiklání se k názoru, že jde o formulář.
Velkou pozornost věnuje autorka také rozboru literárních děl, svět
ské i duchovní poezii a próze, přičemž důraz klade na rozpor, který
vznikl po založení univerzity v Praze v kontextu se vznikem "dílek,
které ženu považují za objekt hodný milostného obdivu". Tyto práce
stojí proti dosavadnímu trendu psát básně, z kterých "čiší v-úči ženám
přehlíživý, kritický až nepřátelský tón". Na tento druh pramenů, zvlášť
české provenience jsou naše archivy chudé, to se však nedá říci o pramenech normativní povahy, konkrétně zemského (šlechtického), měst
ského a také kanonického práva. Tyto umožňují zkoumat právní postavení žen ve společnosti se zřetelem na stavovskou diferencovanost
populace a na partikularismus středověké společnosti. Zvláštní výklad je v knize věnován městským právním knihám. Pro práci s nimi
jsou- dle autorky- rozhodující dva faktory: míra jejich zpřístupnění
a pracovní metoda směrované analýzy. Opomíjeným pramenem jsou
zatím též listiny všech typů a ve všech způsobech jejich dochování,
včetně opisů v diplomatářích, kopiářích a registrech.
Zajímavá pasáž se v popisované monografii zabývá rozborem možností interdisciplinární spolupráce při výzkumech ženských dějin,
přičemž je tu správně poukázáno na nutnost vypracování dúsledné
metodologie, jež by vedla k vzájemnému obohacování jednotlivých
oborů. Nová fakta o postavení ženy lze podle Kapičkové hledat v dě
jinách umění, sfragistice, numizmatice, historické archeologii, etnografii, dějinách lékařství, psychologii, sociologii, filozofii a teologii.
Publikace B. Kapičkové je informativní a metodologickou příruč
kou, která doplňuje stávající literaturu k ženské problematice a snad
může vzbudit i badatelský zájem o dané téma. Stálo by však za uvážení, zda by nebylo vhodnější stručněji a přehledněji prezentovat jednotlivé prameny. Vzhledem k záměru autorky postihnout v knize
všechny existující okruhy pramenů je pochopitelná její snaha o úplnost informací, nemělo by se však tak dít na úkor přehlednosti. Otázkou také zůstává, jestli je v naznačeném kontextu skutečně nutné rozebírat všechny typy pramenů, nebo zda by nebylo vhodnější zaměřit
se jenom na pramenné skupiny historické obci málo známé či zcela
neznámé.
Silvia Pavlicová
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Das Frauenhaus. Stadtische Bordelle in
Deutschland 1350 bis 1600, Verlag Ferdinand Schoningh,
Paderborn - Munchen - Wien - Zurich 1992, 239 s.
PETER ScHUSTER,

Sociální fenomén prostituce patří v historiografii k doposud málo
prozkoumaným tématům. Předmětem nepředpojatého studia historiků se stal vlastně až v posledních desetiletích.
Recenzovaná práce, která je přepracovanou verzí autorovy bielefeldské disertace, napsané z podnětu a pod vedením N eitharda Bulsta,
představuje významný a v mnoha ohledech objevný příspěvek
k poznání podob a vývoje prostituce jakožto specifického sociálního
jevu v pozdním středověku a raném novověku. Hlavním předmětem
Schusterova zájmu se stal konkrétně vývoj institucionalizované formy prostituce, tj. nevěstince (něm. das Frauenhaus), resp. bordelu,
zejména v německých městech. Svůj výklad autor přehledně zasadil
do širšího rámce sociálního vývoje německých zemí a v dostatečné
míře zohlednil i poznatky dosavadního bádání o vývoji prostituce
v pozdně středověké a raně novověké západní Evropě (zejména v jižní
Francii a severní Itálii). Celá kniha je přehledně vnitřně strukturována
a je napsána věcně, nicméně poutavě.
V úvodní části své práce rozebírá autor některé obecné aspekty sociálního fenoménu prostituce a podává stručný přehled o jeho dosavadním zkoumání. Zároveň své téma začleňuje do širšího kontextu
sociálních dějin, dějin měst a dějin mentalit. Vědomě však odmítá
" ... určovat, zda prostitutky v pozdněstředověkém městě tvořily okrajovou skupinu" (s. 16). Upozorňuje naopak v této souvislosti na problematičnost vymezení pojmu okrajová skupina (něm. die Randgruppe), který" ... přísně vzato řadí k okrajovým skupinám daleko více
než polovinu obyvatelstva ... " (s. 16), a na kolísání obsahu a záběru
zmíněného pojmu u některých badatelů.
Dále poukazuje na skutečnost, že existenci pozdněstředověké
institucionalizované prostituce umožnil v prvé řadě postoj církve k ní,
který vycházel z učení sv. Augustina. Ten sice nepochyboval
o zavrženíhodnosti prostituce, zdůrazňoval však zároveň její
společenský význam pro udržení "řádu". Toto dialektické pojetí
prostituce v učení středověké církve potvrdil ve své verzi teorie
"menšího zla" Tomáš Akvinský, podle něhož trpění "něčeho špatného"
(aliqua mala) je vlastností dobrého zákonodárce, který tím brání ještě
horšímu (s. 18-19).
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V dalším výkladu P. Schuster nastiňuje vývoj prostituce v západní
od raného středověku do doby zakládání prvních městských
bordelů ve 14. století.
V následující kapitole autor rozebírá pojem "das Frauenhaus"
a podává chronologický přehled vzniku bordelů v jednotlivých měs
tech v Německu a v některých okolních etnicky převážně německých
teritoriích (jmenovitě na území dnešního Švýcarska, dále v Horních
a Dolních Rakousích a ve Slezsku). První veřejné domy ve výše uvedených, etnicky německých zemích (s jedinou výjimkou nevěstince
v Luzernu, založeného již r. 1318) byly zřizovány ve 2. polovině
14. století. Dvě hlavní vlny jejich zakládání pak spadají do období okolo
let 1400 a 1430, i když mnohá z těchto zařízení- zejména v menších
městech - vznikala ještě v letech 1450-1470. Hlavním důvodem
prosazení se nevěstinců jako specifické městské instituce koncem
14. a na počátku 15. století byla podle Schustera především sociálně psychologická reakce městské společnosti - včetně jejích vládnoucích vrstev - na průběh a důsledky řádění "černé smrti" v letech
1348-1352, jakož i na morové epidemie v několika následujících desetiletích. Autor přitom také upozorňuje na velmi nerovnoměrné rozmístění městských nevěstinců v různých částech Německa- drtivá
většina z nich se nacházela v jižním a středním Německu, zatímco na
severozápadě a severu země- s výjimkou několika největších měst
(Hamburg, Liibeck, Koln, Koblenz, Trier) - se bordely prakticky nevyskytovaly.
Ve třetí, ústřední kapitole své monografie popisuje autor vlastní fungování městských nevěstinců. Sleduje jejich umístění ve městech, jejich vybavení a osazenstvo. Dále si všímá jejich vnitřního režimu (otevírací hodiny apod.) i (převážně násilné) trestné činnosti v nich
páchané. Podrobně se věnuje prostitutkám, které v městských nevěs
tincích působily. Naznačuje např. některé nejčastější cesty a motivy,
které vedly dotyčné ženy k volbě tohoto "nejstaršího řemesla", analyzuje právní postavení prostitutek i jejich případné další zjištěné životní osudy, jejich (ne)zaopatření v nemoci, ve stáří, v těhotenství a při
narození (nemanželského) dítěte. Schuster podrobuje zevrubné analýze také výdělečné a majetkové poměry prostitutek. Na základě této
analýzy dospěl k závěru, že prostituce provozovaná v městských nevěstincích sice mohla vést někdy i k dosažení jistého stupně sociálního zajištění či blahobytu, přesto však osudem většiny prostitutek byla
dříve či později "slepá ulička chudoby". Nemenší pozornost než
Evropě
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prostitutkám věnuje autor i správcům (hospodářům) nevěstinců (něm.
der Frauenwirt). Sleduje zejména jejich sociální a geografický původ,
jejich funkční povinnosti a pracovní úkoly, jejich pohlaví, právní postavení a majetkové poměry. Osoby působící jako správci nevěstince
byly zpravidla svého druhu nájemci (pachtýři), kteří provozovali toto
zařízení ve vlastní režii, odváděli městu nevysokou peněžní dávku
(pacht) z jeho výnosu a skládali do rukou městské rady předepsanou
přísahu. Správci byli převážně muži, obvykle nižšího sociálního pů
vodu, z cizího města, často velmi vzdáleného. Jejich právní a společenské postavení bylo charakterizováno mimo jiné tím, že se v žádném případě nemohli stát měšťany města, jehož nevěstinec spravovali.
Kromě toho doba působení správců byla dosti krátká (někdy pouze
několikaměsíční)- případ od případu a město od města tato doba sice
značně kolísala, nicméně zpravidla nepřesáhla dobu Slet. Přesto zvláště
dlouhodobější (tj. několikaleté) působení na postu správce nevěstince
mohlo dotyčné osobě za příznivých okolností zajistit získání značné
ho majetku. Schuster přibližuje rovněž ceny za služby, poskytované
v nevěstinci, a okruh jeho zákazníků. Vyvrací přitom v dosavadní literatuře tradovanou tezi, podle níž příslušníkům nižších městských vrstev jejich finanční situace nedovolovala pravidelné návštěvy nevěs
tince a dokládá naopak, že se zde ceny přibližně rovnaly necelé
průměrné denní mzdě nádeníka či polovině denní mzdy čeledína neboli že návštěva veřejného domu přišla levněji než kupř. libra sýra
nebo půldruhé libry masa. Co se týče okruhu zákazníků, upozorňuje
autor na skutečnost, že většinu návštěvníků nevěstince tvořili mladí,
neženatí muži ze všech vrstev městského obyvatelstva. Zákaz vstupu
do nevěstinců měli naopak ženatí muži, židé a kněží. Schuster také
popisuje některé způsoby boje osazenstva nevěstince proti konkurenci, kterou tvořily hlavně pouliční a příležitostné prostitutky. Ve zvláštním exkursu (s. 129-133) autor vyvrací přesvědčivě i legendu, stále
znovu opakovanou i současným německým bádáním (např. F. Irsigler
a A. Lassotta), o úzké spojitosti a provázanosti prostituce s provozem
městských lázní.
Ve 4. kapitole autor sleduje celkové postavení prostitutek, působí
cích v nevěstincích, v německých městech 14. a 15. století, tj. jejich účast
na společenském životě příslušného města, možnosti jejich sociálního
vzestupu z prostředí nevěstince (např. uzavřením sňatku), ale také jejich narůstající vyčleňování ("společenské vytěsňování") z městského
společenství, např. vydáváním oděvních řádů.
390

Recenze

V 5. kapitole Schuster líčí postupný proces sociální marginalizace
prostitutek, který započal přibližně v poslední třetině 15. století, a nastiňuje jednotlivé fáze tohoto procesu: od pronásledování prostituce
provozované mimo zdi nevěstinců, přes omezení volného pohybu
nevěstek ve městě, zákazy navštěvování hostinců, různých slavností
a společenských událostí prostitutkami až po násilné útoky na nevěs
tince a přibývající hlasy, požadující úplné zrušení městských bordelů.
V 6. kapitole své práce popisuje autor postupnou likvidaci měst
ských bordelů, k níž došlo v Německu přibližně v letech 1520- 1591.
Odmítá přitom obě v dosavadní literatuře tradované teorie, zdůvod
ňující postupné zavírání nevěstinců, tj. jak "teorii syfilidy", tak i "reformační teorii". K první z těchto teorií připomíná, že skutečnost, že
se syfilis přenáší pohlavním stykem, objevil teprve ve 20. letech 16.
století Paracelsus a že tento jeho poznatek pronikl do obecného pově
domí až po několika desetiletích, ve třetí čtvrtině 16. století. Zároveň
však soudí, že již na počátku 16. století existovalo mnohde jakési nejasné tušení o souvislosti syfilidy a prostituce, které patrně v někte
rých městech bylo jedním z podnětů ke zrušení nevěstince. Na druhé
straně autor připouští významný vliv reformace na podstatné urychlení likvidace bordelů v německých městech tím, že rozhodně odmítla
dosavadní scholastický koncept "menšího zla". Hlavní příčinu likvidace nevěstinců shledává Schuster nicméně
v od poloviny 15. století prokazatelném procesu marginalizace prostitutek. .. ", který vyústil v jejich kriminalizaci, a to jak ve městech, kde se prosadila reformace,
tak i ve městech katolických (s. 211). Tento proces byl podle názoru autora jedním z důsledků společenské krize, spočívající v tom, že" ... tradiční systém (sociálních (!) - pozn. P.K.) norem začal ve 2. polovině
15. století ztrácet integrační sílu ... " (s. 211). Reformace pak měla před
stavovat jednu z reakcí na tuto krizi.
V závěrečných kapitolách si autor stručně všímá dalšího vývoje prostituce v době následující bezprostředně po uzavření nevěstinců, kdy
prostituce ztratila svou klíčovou institucionální základnu. Na závěr
několika dobře volenými poznámkami a příklady naznačuje příčiny,
které vedly k obnovení veřejných domů v 19. století, a zmiňuje se
i o vztahu současné společnosti k těmto zařízením.
Kniha P. Schustera představuje nejen důležitý příspěvek k dějinám
sociálního fenoménu prostituce, ale podstatně obohacuje také výzkum
na poli dějin mentalit a "dějin žen". Zároveň s tím zasazuje Schuster
svou monografií několik nepřehlédnutelných kamínků do mozaiky
11 •••
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poznání pozdně středověkých a raně novověkých sociálních a kulturních dějin Německa a některých přilehlých, etnicky převážně němec
kých teritorií.
Pro českého badatele poskytuje recenzovaná publikace řadu cenných metodických podnětů . Kromě toho autor věnoval při svém bádání- byť spíše okrajově- pozornost i některým (etnicky zcela nebo
převážně německým) městům, která ve sledovaném období alespoň
po určitý čas příslušela k České koruně (Cheb, Pirna, Vratislav), dále
městům situovaným v blízkém sousedství Čech (Amberg, Annaberg,
Bayreuth, Hof, Zwickau), a konečně městům, s nimž měly české země
intenzivní politické či hospodářské kontakty (Vídeň, Norimberk).

Petr Kreuz

"Er ist die Sonn', sie ist der Mond." Frauen in
der Friihen Neuzeit, C. H. Beck Verlag, Mtinchen 1992,368 s.

HEIDE WuNDER,

Recenzovaná kniha je pouze jednou z řady obdobně orientovaných
studií západoevropské historiografie, zabývajících se problematikou
ženy v evropských dějinách. Záměrně zdůrazňuji množství titulů k ženským dějinám, protože české prostředí se až na výjimky zastoupené
hlavně demografickými studiemi této tematice příliš nevěnovalo
a pohříchu ani nevěnuje, odhlédneme-li ovšem od konference, jejíž
výsledky sumarizuje tento sborník. Proto musí naše veřejnost čerpat
téměř výhradně ze zahraniční literatury objevující se u nás v poslední
době naštěstí i v překladech (např. K. Ubrio, Dcery Eviny. Historie
Evropské ženy, Havlíčkův Brod 1994). Překlady však, bohužel, dosud
opomíjejí okruh jazykově německých prací, který je po boomu "ženské literatury" v 80. letech našeho století skutečně bohatý. Sociálně
-historická studie H. Wunderové obrací pozornost na období zvlášť
významné nejen pro postavení ženy, ale i pro vývoj celé evropské společnosti, totiž na raný novověk. "Ženskou otázku" přibližuje autorka
čtenářům populární formou na pozadí výkladu o formování moderních evropských, zejména německých drobných států. V jednotlivých
kapitolách své práce nezapomíná autorka zasazovat sledovaný problém do kontextu evropského vývoje.
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V úvodu je čtenáři představen svět ženy na základě dochovaných
archivních pramenů: korespondence, deníků, památníků a rodinných
kronik, tedy písemností, na jejichž vzniku se ženy podílely a jejichž
prostřednictvím vyjadřovaly své názory. Autorka z názorového spektra těchto pramenů vyzdvihla dva společné momenty. Ženy zde vystupují jako aktivní bytosti, které nesou na veřejnosti odpovědnost za
celou rodinu-domácnost, jež tvořila jejich domácí panství. Druhým
jednotícím prvkem života žen, jak se objevuje v pramenech, bylo intenzivní propojení jejich života s životem předchozích i následujících
generací, jejich pevné společenské zakotvení v generačních svazcích.
Na úvodní vstup navazuje kapitola sledující ženu v jednotlivých
dekádách jejího života od dětství až ke stáří. Je to jedna z mála částí
práce, kde se autorce podařilo sledovat ženy prakticky všech sociálních vrstev, mimo jiné patrně i proto, že kapitola je založena hlavně na
prezentaci výsledků demografických bádání. Jinak v knize převažuje
obraz městského prostředí, doplňovaný poznatky ze života šlechty.
Při sledování jednotlivých fází života ženy mohla autorka, podobně
jako v několika dalších kapitolách, uvést na pravou míru některé chybně tradované stereotypy výkladu sociálních dějin. První z nich se
v tomto případě týkal představ o nízkém věku žen při uzavírání sňat
ků. Autorka naopak dokazuje, že sňateční věková hranice do značné
míry závisela na dostatečném ekonomickém zabezpečení jako před
pokladu pro uzavření manželství, a proto se u chudších městských
a venkovských vrstev sňateční věk značně zvyšoval. Druhý stereotyp
Wunderová prezentuje ve sledované době jako hlavní fenomén zabezpečeného stáří soužití vícegeneračních rodin. Tento ideální stav
autorka nalézá díky existujícím právním normám pouze na venkově,
zatímco ve městě se prosadil trend udržet samostatnou domácnost
žen i ve stáří. V případě ztráty majetku nebo bezmocnosti ženy nastupovala místo příbuzenstva "veřejná chudinská péče".
Další dvě kapitoly, na něž navazuje i třetí v druhé části knihy, před
stavují ženu a její vztah k muži v manželství, rodině a domácnosti,
tedy v jejím předpokládaném hlavním poli působnosti. Nejprve jsme
na základě teologických spisů, církevního práva i soudních materiálů
seznámeni se sňatkem, respektive dvojím úhlem pohledu na sňatek
ze strany nejvýznamnějších konfesí na německém území, totiž luteránství a potridentského katolicismu. Přes všechny rozdíly v přístu
pech se zde opět objevuje jeden důležitý společný jev, a to atraktivita
sňatku pro ženy obou vyznání. Teprve manželstvím dosahovaly ženy
393

Docmnenta Pragensia XIII (1996)

plného společenského statutu - společenského přijetí. Podobně významnou roli hrály pro naplnění společenské role manželky i děti.
V pasáži věnované porodnosti autorka opravila zažité mínění o nízkém věku svobodných matek. Ten podle jejích zjištění naopak korespondoval s věkem rodiček provdaných. Vlastní rodinný život je Wunderovou zkoumán jako proces "familiarizace" práce a života, kdy je
v rámci užší rodiny jako součást privátního života organizována výroba zboží. Celý proces je tu sledován hlavně v prostředí řemeslnic
kých rodin, kde se na provozu živnosti museli podílet oba manželé
a žena zvládala hned několik pracovních rolí- v rodině, domácnosti
a živnosti. U protestanských rodin k nim navíc přistupovala nová úloha ženy při křesťanské výchově dětí. Všechny tyto role neplnily ženy
na základě svých rozhodnutí, ale z ekonomických, sociálních a konfesijních důvodů. Nezbytnou podmínkou celého zmíněného procesu bylo
i hledisko profesionalizace.
Ženy profesionálky představuje H. Wunderová v řemeslech a obchodě. Zmíněny jsou i případy žen, působících v úřednických funkcích (např. při správě různých sociálních zařízení), které ovšem ženy
obvykle vykonávaly spolu s manželem, a proto byl manželský pár
chápán jako jediná pracovní síla. Specifická profesionální činnost žen
byla spojena i s jejich aktivitami v oblasti umění, kde však byly ženy
výrazně limitovány jednak faktorem nedostupnosti vzdělání, dále vyhrazeným působením v kruhu rodiny a nakonec i nepřístupností ně
kterých oblastí umění vůbec (např. architektura). I tato část knihy ovšem
trpí výše zmíněným neduhem omezení výzkumu rodinného prostře
dí téměř výhradně na města s exkurzem (např. v otázce uměleckého
působení žen) do šlechtických rodin.
Druhá polovina knihy přesunuje pozornost z okruhu manželství
a rodiny do jiných, možná okrajových, přesto však důležitých sfér života, které mohly napomoci při odhalení dalších souvislostí postavení a myšlenkového světa žen raně novověké společnosti. V prvé řadě
je to problematika života osamělých (ovdovělých, svobodných) žen,
tematika důležitá hlavně ve vztahu k jejich prokazatelně vyššímu počtu, který převyšoval počet mužů v obdobné situaci. Vedle vcelku známých příčin jsme tu seznámeni i s důležitým poznatkem o výchově
tehdejší ženy (opět přednostně v městském prostředí) k profesionální
samostatnosti. Profesionální příprava odsouvala do pozadí existenční
důvody k sňatku, protože pokud byla žena raného novověku schopna
pracovat, neměla sociální problémy.
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Skutečně výraznou diskriminaci žen ve srovnání s muži odhalila
H.Wunderová až v kapitole věnované aktivitě připisované v historii
převážně ženám, totiž čarodejnictví. Toto zjištění koresponduje
i s autorčinými úvahami o celkovém právním postavení žen raného
novověku, v němž se při uplatnění dědického a manželského práva
žena ocitala pod ochranou muže a v trestním právu jí byla často přisu
zována snížená trestní odpovědnost. Pro všechny tyto skutečnosti nalézá autorka společnou příčinu- praktickou realizaci biblické zásady
o ženě jako slabém pohlaví.
Naopak prvek aktivity jako základní rys jednání ženy raného novověku vystupuje do popředí v kapitolách věnovaných politickým
a společenským aktivitám žen, ať už se jednalo o šlechtičny, kterým se
dařilo prosazovat svůj- nikoliv pouze neformální- nárok na vládu
i na přístup ke vzdělání, a stávaly se proto vzorem i pro ženy ostatních
společenských vrstev, nebo ať šlo o ženy městské a venkovské, jejichž
společenský vliv se udržoval především v rovině neformální. I v tomto prostředí nalézá autorka řadu přímých politických aktivit žen při
různých petičních a demonstračních akcích, realizovaných ovšem vždy
skupinově. Všechna veřejná vystoupení žen, jejich "rebelie", vycházely vždy z obrany zájmů vlastní rodiny - domácnosti a byly proto
totožné se zájmy manželských partnerů . Nejednalo se tudíž o žádná
"feministická" vystoupení.
Nástrahami feminismu se podařilo proplout i samotné autorce.
Dokázala se podívat na normy a podmínky určující život žen raného
novověku bez stereotypu představ o diskriminaci, útlaku a podříze
nosti mužům. V centru její pozornosti se ocitlo manželství, které
v období raného novověku nebylo pouze prostorem privátním, ale součástí politické veřejnosti, jíž se stalo v procesu raněnovověké emancipace malých domácností. Vztahy existující v tomto svazku reflektovala i báseň J. Fischarta, jejíž verše se staly motem celé knihy, protože
připodobňují manželské vztahy k pohybu a vztahům nebeských těles,
nesoucích v sobě současně jednotu i rozpor. Tento dobový pohled se
podle autorčina zjištění opíral o realitu tehdejšího manželství, protože
jedním z jeho základních cílťt bylo dosažení sociální samostatnosti. Až
ta dávala předpoklady pro vztah, v němž se prostřednictvím společ
ných hodnot a cílů vytvářela nikoliv formální, ale faktická rovnost muže
a ženy v manželství. Důležitější než mnohdy již v raném novověku
teoreticky proklamovaná rovnost obou pohlaví byl ovšem faktický zisk
pocitu vlastní hodnoty, kterou člověk získával nikoliv ze sebe, ale
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z fungujícího manželství, ze svazku generací nebo z vykonávání vlastní
profese. Právě v tomto ohledu nezapadala tehdejší žena do některých
dobových, hojně využívaných a často i politicky zneužívaných před
stav o ženě, jejímž jediným a přirozeným úkolem byla v historii vždy
pouze péče o rodinu a domácnost. Naopak podle předložených výzkumů představovala péče o domácnost a rodinu, navíc realizovaná
spíše v rovině organizační, jen jeden z pracovních prostorů ženy, ve
kterém se pohybovala.
Jak vyplývá z výše zmíněného, byla autorkou narušena i tradiční
představa o ženě jako pasivním tvoru, neschopném samostatné existence. Ženy nejen že byly k samostatnosti vychovávány, ale tuto samostatnost pak často ve svém životě uplatnily. Jediným podstatným mnezením práce H . Wunderové je již zmíněné soustředění výzkumu ve
stěžejních částech práce na prostředí městských středních a vyšších
vrstev. Ty sice jistě sehrály rozhodující roli při formování moderních
evropských států, ale v konečném důsledku tento badatelský postup
omezil původní autorčin záměr podat v knize komplexní pohled na
postavení a život ženy v raném novověku a částečně tak zkreslil i jeho
výsledky.
Olga Fejtová

396

Recenze

WALTRAUD HEINDL- MARINA TICHY (red.), "Durch Erkenntnis zu
Freiheit und Gliick. .. " Frauen an der Universitat Wien (ab 1897),
Schriftenreihe des Universitatsarchivs Universitat Wien, 5. Band,
Wiener Universitatsverlag, Wien 1990, 261 s.
Pátý svazek informačně hodnotné ediční řady vídeňského univerzitního archivu (vydává Kurt Miihlberger a Franz Skacel) shrnuje
výsledky rozsáhlého týmového výzkumu, který v mnoha ohledech pře
kročil téma vymezené názvem knihy. Autorky totiž v širokém záběm
sledovaly problematiku ženské liberální emancipace prostřednictvím
vzdělání, téma významné pro pochopení modernizačních procesů, odehrávajících se zejména ve středních vrstvách předlitavské společnosti
od 2. poloviny 19. století. Dějiny studentek vídeňské univerzity se tak
staly modelovým polem pro prezentaci politických i hospodářských
změn celé společnosti.
Především tu ovšem šlo o vylíčení rozsáhlého tématu ženského studia, a to od prvých návrhů na otevření poslucháren dívkám a od obtížného vytváření formálních předpokladů vysokoškolské imatrikulace žen, tj. od založení ženských středních škol a vybojování práva na
plnohodnotné maturity přes zlomení odpom profesorských misogynů,
neštítících se ani "nemožných" forem argumentace, až po uskutečně
ní ženského vysokoškolského studia, jeho prosazení na všech fakultách v plném kvalifikačním rozsahu a konečně až po obsazení prvých
vysokoškolských pedagogických míst ženami.
Tým osmi autorek (jen statistiky a grafy jim pomohl zpracovat
R. Wytek), zejména však obě redaktorky svazku odvedly důkladnou
práci, zaměřenou především na decénia závěm minulého a počátek
našeho století. Ve statistických přehledech i v některých životopisných
studiích sahá však výklad až do doby poválečné . Základnou pro sociálně-historické výzkumy se stala analýza 12 000 inskripčních nacionálů studentek. Pro období let 1897-1913 byly zpracovány údaje
o všech studentkách, pro dobu od r. 1918/19 pak postupoval výzkum
v pětiletých průřezech.
Kniha je rozdělena do čtyř částí. V prvé uvádí W. Haindl do širšího
kontextu dějin ženského úsilí o akademické studium od r. 1863, tedy
od otevření poslucháren curyšské univerzity něžnému pohlaví. Vzá:pětí umožnily ženské akademické studium další státy: od Norska po
Recko, od Francie po Turecko. Pmsko a Rakousko byly poslední dvě
evropské země, které se zdráhaly povolit ženám vstup na univerzity.
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Teprve r. 1897 byly otevřeny dveře vídeňské filozofické fakulty, r. 1900
následovala lékařská fakulta a teprve r. 1919 povolil odpor juristů.
Technické, veterinární a zemědělské vysoké školy monarchie nepřijí
maly ženy na řádné studium až do 1. světové války. Autorka o rakouské situaci soudí, že zájem žen o studium nebyl primárně motivován pouhým abstraktním zájmem dívek "z lepších rodin" o vědu
a intelektuální společenské vyžití, nýbrž že šlo o výraz závažné sociální potřeby existenčně zajistit ženy středních vrstev.
Druhou část knihy, nazvanou "Ideologie a praxe", otevírá studie
M. Tichy, Die geschlechtliche Un-Ordnung. Facetten des Widerstands
gegen das Frauenstudium von 1870 bis zur Jahrhundertwende. Autorka vysvětluje, že boj o studium byl z ženské strany podmíněn úsilím
o nalezení nového zázemí pro ženy z hospodářsky pauperizovaných
středních vrstev, v nichž klesal podíl provdaných, tedy sociálně zabezpečených, dospělých žen (r. 1890 již jen 496 z 1 000). Z mužské
strany pak šlo hlavně o "obranu" ekonomicky zvláště atraktivních
akademických profesí. Mužská fronta nebyla ovšem nikterak protižensky semknutá. Vedle zarytých, často až nadreálných antifeministů
vystupovali do popředí i rozhodní liberálové s požadavky zrovnoprávnění. Oni také vedli podstatnou část tiskových polemik. Je symptomatické, že ač klíčové podněty v oblasti ženského středního i akademického školství přišly v monarchii z Čech (z okruhu Minervy)
a návrh na otevření univerzit ženám předložil r. 1890 v poslanecké
sněmovně český poslanec Adámek, byl to opět reprezentant české vědy
(a politiky) ve Vídni, vynikající chirurg Eduard Albert, kdo uplatnil
"nejpozoruhodnější" argumenty, proč by ženy neměly studovat medicínu.
Studie Ireny Bandhauer-Schdffmann je pak věnována angažovanosti
ženských spolků při prosazování akademického studia žen. Ani z jejich úhlu pohledu nešlo o abstraktní problém. Doba a srovnání s ostatní Evropou si již reflektovaně žádalo rozšíření gynekologických, porodnických a pediatrických klinik, kde byla práce lékařek z řady ohledů
velmi žádoucí. Obdobně intenzivně byl obecně vznášen požadavek,
aby byly dívky vzdělávány také nebo dokonce přednostně ženami. To
předpokládalo rychle zvýšit počty gymnaziálních a lyceálních profesorek. Autorka ovšem připomíná, že uvedené oblasti uplatnění před
stavovaly výjimku a až do světové války zůstávaly možnosti plnohodnotného uplatnění akademického vzdělání pro ženy více než
omezené.
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Impulsy k prolomení závor, bránících ženám ve vstupu na univerzitu, přišly z více směrů. Tlak na profesorská kolegia šel paralelně s úsilím o povolení plnohodnotných maturit pro dívky i s požadavky na
otevření možnosti nostrifikovat v Rakousku diplomy, získané ženami
v zahraničí. I v posledně zmíněném směru byl rok 1897 rokem úspě
chu a prvé ženské promoce lékařky se zahraničním diplomem. Další
postup rozšiřování studijních možností žen zůstával ovšem nadále
pomalý. I na počátku 20. století se zájemkyně o studium práva musely
zapisovat na filozofii a na právech pouze hospitovat. I por. 1919, po
otevření juristické fakulty ženám, bylo studentkám umožněno získat
jen doktorát státovědy, nikoliv však obojího práva, který teprve otevíral dveře k plnohodnotné právnické kariéře.
1řetí část knihy přináší jádro výsledků rozsáhlého výzkumu biografických dat studentek. V pěti kapitolách, v exkurzu o ruských posluchačkách vídeňské univerzity a v tabelárních přílohách jsou zpří
stupněny výsledky analýz inskripčních nacionálů z období 1897-1960.
Na základě statistik podaly pak autorky výhledy až do 80. let, tedy do
doby, kdy se počty studentů a studentek konečně plně vyrovnaly.
Renate Tuma se věnovala otázkám preference fakult, volbě oborů a studijní úspěšnosti žen. M. Tichy sledovala sociální původ studentek,
profesní charakteristiky jejich otců a typy středoškolské vzdělanosti
studentek.
Je zřejmé, že v prvé generaci studentek převažovaly dívky z rodin
"Bildungsbiirgerů", méně již dcery ze středo- a maloburžoazních rodin a až na třetím místě je následovaly studentky z rodin bohatého
měšťanstva a obchodnictva. Řemeslnické, selské či dělnické rodiny na
studium svého ženského potomstva ani nepomýšlely. Větší počet dívek z obchodnických rodin se prosadil později hlavně mezi medička
mi. Byl to důsledek zájmu především dívek z rodin haličských židovských obchodníků. V meziválečné době ztrácelo Bildungsbiirgertum
kvapem své pozice a na univerzitu se více zapisovaly dcery z rodin
středního úřednictva a zaměstnanectva. S růstem antisemitismu rychle klesal podíl dcer z (židovských) obchodnických rodin. I po 2. světo
vé válce tvořily pak dívky z řemeslnického a dělnického prostředí mezi
studentkami jen několika procentní menšinu.
Jednou z nejpozoruhodnějších kapitol je studie W. Heindl o regionálním a národnostním původu studentek. I když zejména v počát
cích ženského studia dominovaly dívky z Vídně a jejího zázemí, brzy
se jako výrazný faktor zformoval silný zájem polsky hovořících halič399
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ských studentek. lřetí dominantní skupinu tvořily německy hovořící
Moravanky. Češtinu jako dorozumívací řeč uvádělo oproti tomu
v nacionálech jen málo studentek. V meziválečném období (přes do
jisté míry trvalý mezinárodní zájem o lékařskou fakultu) přežívala jen
haličsko-židovská skupina. Od konce 30. let se pak vídeňská univerzita stala jazykově i státně homogenním učilištěm, kde jedinou "cizí"
skupinu tvoří malý počet studentek z Německa .
K "národnostní" kapitole připojila W. Heindl pozoruhodný exkurz
o " ruských" studentkách vídeňské univerzity před r. 1918. Šlo o specifické, převážně židovské, méně již polské, společenství revolučně naladěných zájemkyň o humanitní a v nemalé míře i přírodovědné obory filozofické fakulty. Byly to dcery z rodin inteligence a buržoazie,
které v carské říši jen těžko nacházely nábožensky i politicky akceptovatelné prostředí a jimž ruský stát s ohledem na jejich revoluční aktivity bránil ve studiu na příliš svobodomyslných švýcarských univerzitách. Do ciziny je hnaly i krize a stávky ruských univerzit.
V další kapitole shrnula W. Heindl i konfesijní problematiku. Opět
se tu setkáváme s "bezmála euforickou" touhou dívek z židovských
rodin po akademickém vzdělání. Vrchol v tomto směru představoval
rok 1918, kdy bylo 52 % vídeií.ských studentek mojžíšské víry. Důvo
dem tohoto jevu byl zřejmě intenzivní antisemitismus polských a ruských univerzit, který vedl dívky z rodin židovského obchodnictva
a inteligence do relativně tolerantnější (luegerovské!) Vídně . Druhá
polovina 30. let přinesla ovšem drastickou změnu a židovské studentky se do Vídně nevrátily ani po válce.
Poválečné epoše věnovaly Heindl a Tichy alespoň stručný výhled.
Připomněly, že počty studentů rostly por. 1945 jen pomalu a podíl
studentek zůstal až hluboko do 50. let nižší než byl r. 1933. Co do zaměření ženského studia připomínají autorky přechod od širokého tematického spektra zájmů generací do r. 1918 k daleko pragmatičtější
mu, tematicky úzce zaměřenému studiu meziválečných a poválečných
generací studentek. Ženské studium po 2. světové válce se stalo záležitostí hlavně dívek z nižších středních vrstev, oproti době meziváleč
né však opět přibývá i dcer reprezentantů svobodných profesí a movitých intelektuálních špiček.
Knihu zakončuje oddíl čtyř biografií "průkopnic" ženského studia
a pedagogického působení na vídeňské univerzitě. Marcella Stern načrtla portrét Gabriele Possner von Erenthal, prvé ženy promované ve
Vídni, později známé lékařky. Elisabeth Andraschko se věnovala Elise
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Richter, prvé ženě, která se ve Vídni habilitovala (život, zasvěcený románské filologii, skončila r. 1943 v Terezíně). Gertrude Enderle-Burcel
napsala kapitolku o fyzičce Lise Meitner. Pro českého čtenáře je snad
nejcennější portrét prvé docentky práv na Německé univerzitě v Praze a posléze prvé profesorky práv v Rakousku, Sibylle von BoHa-Kotek. Ursula Flofimann tu mj. podala velmi zajímavý pohled do dějin
právnické fakulty NU v Praze 30. a 40. let.
Jako celek je kniha o" poznání jako cestě ke svobodě a ke štěstí. .. "
záslužným a zajímavým otevřením závažné problematiky. Cena této
práce dále vzroste po provedení paralelních českých a polských výzkumů. Poté snad dostanou pevnější kontury i některé jen naznačené
teze sociálně-historického charakteru. Přesněji pak bude možno odpovědět i na otázku, do jaké míry a kdy skutečně přinesla akademická
studia ženám jako celku existenční oporu či sociální nezávislost, do
jaké míry a hlavně do kdy to byla záležitost jen nerozsáhlých, nábožensky a sociálně poměrně úzce vymezených vrstev, v nichž dlouho
šlo především o intelektuálně prestižní emancipaci než o sociální potřebu žen. I když jsou autorky daleky jakéhokoliv feminismu, přece
pouze v rámci dobových polemik počátku 20. století zmínily skuteč
nost (možnost), že pro nemalou část křesťanských dívek byla univerzitní studia spíše intelektuálním sportem a prostředkem nepřímé společenské "valorizace" chytrých, staropanenstvím ohrožených nevěst
z rodin inteligence a úřednictva než existenciální nutností. Potom při
jde i čas komparace s obdobnými, zatím převážně neexistujícími výzkumy mužské části studentstva.

JiN Pešek
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Die Frau in der Geschichte der Stadt Prag
Eine Zusammenfassung*
Jiří

Pešek- Václav Ledvinka

Oas Archiv der Hauptstadt Prag hat im Jahre 1993 mit der Untershitzung des Prager Centre for Gender Studies eine Tagung uber die
Geschichte der Frauen in Prag vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert veranstaltet. 35 Referenten nahmen an der Tagung und an den
Oiskussionen Teil. Oas Symposium bffnete ein Block von Beitragen,
die spezifische theoretische oder allgemeine Probleme der "Frauengeschichte" oder der historischen "Genderstudies" diskutierten.
Jiří Pešek hat im Einfuhrungsreferat "Geschichte der Frauen- ein
wie geschichtliches, so aktuelles Thema" die Breite der Problematik
und ihrer mbglichen methodischen Zugriffe geschildert. Er sieht das
Thema der Tagung als in Tschechien aul3erst aktuell: Nach dem Ende
der sozialistischen Scheinemmanzipation verschwanden die Frauen
aus fast allen bffentlichen Funktionen und Spitzenpositionen. Oahinter stand kein Zwang des neuen Regimes- ganz im Gegenteil: Es ist
namlich schwierig, Frauen fur die wichtigen Posten nicht nur in der
Politik, sondern auch in der Staats- oder Selbstverwaltung, in den
Unternehmen usw. zu gewinnen. Oarum ist die Frage notwendig,
worin die aktuellen und die historischen Grunde einer derartigen Situation bestehen. Eine Idee der Organisatoren der Tagung bestand
darin, nicht nur die Beschreibungen verschiedener Seiten der" weiblichen Welt" oder der emanzipatorischen Bemuhungen der Frauen (und
umgekehrt der beispielhaften Karrieren der erfolgreichen Frauen) a uf
Grund verschiedener Quellentypen zu schildern (obwohl dies in der
• In diesen zusammenfassenden Text wurden a uch die einzelnen, teilweise von den
Au toren selbstandig verfaiSten und ins Deutsche iibersetzten Resumés integriert, bzw.
umgearbeitet.
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Anlaufphase der modernen Frauengeschichte in Bohmen sicher wichtig ist), sondern a uch bestimmte allgemeine Reflektionen uber die Rolle
der Frau im Ganzen der menschlichen Gesellschaft zu formulieren . In
keinem Fall ging es nur darum, statt uber die Welt der Manner zu
diskutieren (das ist der "normale" Fall bei der Geschichtsbetrachtung),
ausnahmsweise uber den ausschlieí51ich weiblichen Kosmos zu sprechen. Es ging um die Geschichte der spezifischen Rollen beider
menschlichen Geschlechter in ihrer gemeinsamen, aber sehr differenzierten, Welt, es ging a uch um die Selbstrefelexion (und natlirlich a uch
um die Tra ume) der Frauen in diesem Zusammenhang.
Jaroslava Pešková hat die Frage: "Warum gerade die Frauen? " als
eine Grundlage des philosophischen Fragens nach den Vorbedingungen der Frauengeschichte oder eher der Geschlechtergeschichte gestellt.
Sie versteht einen solchen Typus des Zugangs zu der Problematik als
eine Moglichkeit, die bisher kaum thematisierten und nicht selbstverstandlichen Schichten der Realitat zu entdecken. Die menschliche Tatigkeit ist prinzipiell unhomogen, gewuí5t komplementar oder durch das
Bewuí5tsein der Komplementaritat vermittelt. Gerade dieses Bewuí5tsein von gegenseitig abhangigen Charaktern eigener Tatigkeit
grundet das Menschliche im menschlichen Geschlecht und erst die
Frage nach der Natlirlichkeit dieser bewuí5t vermittelten Komplementaritat (nicht aber eine Reduktion des Verhaltnisses des Mannes und
der Frau auf diese Komplementaritat) konstituiert die Basis dieses
Phanomens.
Der Mensch ist in seinem Wesen "durch denAnderen" konstituiert.
Die Beziehung zu dem "Anderen", die Verantwortlichkeit fUr ihn, das
Selbstverstandnis durch denAnderen und a uch die "Offnung der Welt"
fllr sich selbst durch den Anderen, das alles sind die ontologischen
Vorbedingungen des menschlichen Seins in der Welt. In diesem Sinne
konnen gerade die Geschichte des Geschlechts, die Geschichte der Frau
also ein wichtiger SchlUssel zum Verstandnis der Geschichte im allgemeinen sein.
Der Verhaltnis zwischen dem Mann und der Frau ist a ber nicht nur
eine Basis fUr die Komplementaritat in der Teilung der Tatigkeiten,
sondern a uch ein Grund fur das Anderssein im Zugang zur Welt und
fur die allgemeine Toleranz entgegen demAnderssein, des notwendigen Zuganges zur gemeinsamen Sache, zur Fahigkeit des Respekts
vor dem Anderen. In der Zeit, in der die unerwarteten Formen der
Komplementaritat in die (post)moderne Gesellschaft, Zivilisation und
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Kultur eindringen, in der Zeit des Wechsels der Paradigmen der Rollen suchen die Menschen auf dieser Weise neue Wege des Vershi.ndnisses fur das Geschehen der Geschichte, um die eigene ldentihit des
menschlichen Geschlechtes nicht zu verlieren.
Jiřina Šiklová, "Úber Feminismus, uber die Women and Gender
Studies in Tschechien und im Westen" berichtet uber die Entwicklung
des Faches "Frauenstudien" in der Tschechoslowakei/Tschechien in
den letzten Jahren im Zusammenhang mit der politischen Entwicklung
im Lande und im Kontakt mit der Explosion des (vielfaltigen) Feminismus in der Welt seit dem Jahre 1968. (Die Frauen haben in den Kampfen um die Burgerrechte der Minoritaten entdeckt, daB sie selbst die
groBte Minoritat in der patriarchalen Gesellschaft sind.) Di.e Autorin
gibt Bescheid uber die Formen und Richtungen der Frauen- oder Genderstudien in der westlichen Welt und die Unterschiede dieser Problematik in dem postkommunistischen Ostmiteleuropa, wo bis zum
Ende der achtziger Jahren die Úbermacht der Kommpartei manche
Spannungen zwischen Manner und Frauen gedampft oder abgeschwacht hat.
lm Jahre 1991 hat a uch Šiklová eine Stiftung fi.ir die Gender-Studien
gegri.indet, die die breite Ta.tigkeit eines Zentrums fi.ir Gender-Studien
in Prag ermoglicht. Vorlesungen uber diese Problematik hielt die Autorin an der Philosophischen Fakultat der Karls-Universitat.
Helena Haškovcováhat im Beitrag "Die emanzipierte tschechische
Frau- ein Mythos oder die Wirklichkeit?" einige Fragen aus dem Gebiet des ZusammenstoBes des Alltags mit den ldealen, der ethischen
Vorstellungen mit der heutigen tschechischen Praxis formuliert. Es geht
um die Frage, ob die Karrieren der emanzipierten Frauen mit ihrer
Rolle als Mi.itter und Ehefrauen zu vereinbaren sind. Haškovcová konstatiert zu wenig Verstandnis der Manner fi.ir die Karriere-Frauen als
gleichwertige Kolleginnen und Partnerinen. Die Stereotype des dominanten Benehmens der Manner stecken auch zu tief: die erfahrenen
berufstatigen Frauen mi.issen die submissive Rolle mindestens markieren, was a ber leichter a uf dem Arbeitsplatz als in der Familie zu realisieren ist. Die tschechischen, normalerweise hochbeschaftigten Frauen
sind chronisch i.iberlastet, was aktuell bei Frauen im mittleren Alter
schwerwiegende gesundheitliche Folgen zeigt.
Die Form der Emanzipation der Frauen in Tschechien muB also
umgestaltet werden, weil ein Verzicht an die professionellen Moglichkeiten und die Ri.ickkehr zum Herd genau so unertraglich ist, wie der
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heutige Zustand. Es ist aber schwierig fiir die Karriere-Frauen, die
notwendige Hilfe zu suchen, weil schon allein die Formulierung der
"Gravamina" das Bild der erfolgreichen, unabhangigen "modernen
Frau" beschadigen konnte. Der Erfolg identifiziert die mannlich orientierte Gesellschaft mit der absoluten Selbstandigkeit, die keine Hilfe
braucht. Der Mythos der "emanzipierten Frau" lebt in Tschechien
weiter.
Jan Horský hat in der Studie: "Die Frauenthematik in der deutschen
historisch-anthropologischen Literatur" die heutige historische Frauenforschung auf eine breite geschichtlich theoretische Basis der phanomenologischen Geschichtsantropologie gestellt. Der Meinung von
Horský zufolge wird die heutige historische Anthropologie in gewissem MaBe durch die phanomenologische Betrachtung der Geschichte
motiviert. Die historische Anthropologie akzeptiert zwar die phanomenologische Schatzung der Subjekt-Objekt-Beziehung nicht in ihrer
Orientierung an den Lebenswelten und an den subjektiven Erfahrungen im Sinne einer Geschichte der Wahrnehmungen, bleibt allerdings
durch die Phanomenologie deutlich beeinfluBt. Die Geschichte der Frau
im Rahmen der historisch-anthropologischen Betrachtungsweise ist
die Geschichte der eigenen Korperlichkeit und Sexualitat, gleichzeitig
a ber a uch die Geschichte der Frauenrollen, -aufgaben und -positionen
in verschiedenen (vor allem kleinen) sozialen Figurationen, die Geschichte der Frauenraume, usw.
Man kann zwei grundsatzliche Zugangsweisen feststellen: 1. das
Streben nach der Rekonstruktion der zeitgenossischen Subjektivitat,
der zeitgebundenen Betrachtung der Frauenwelt. (z.B. S. Burghartz),
2. das Bemiihen um eine ausfiihrliche Beschreibung der kleinen
Figurationen- die Familie. (z.B. M. Mitterauer).
In der historischen Anthropologie tauchen die Ansichten auf, die
versuchen, die Interpretation durchzusetzen, daB schon das Geschlecht
die objektive soziale Ungleichheit begriindete. Gegen solche Versuche
muB ein Einwand formuliert werden: Es ist unmoglich, den Begriff
der sozialen Ungleichheit objektiv (substantiell) zu betrachten; dies
geht nur im Sinne eines ldealtypus von Weber. Die anthropologische
Methode bemiiht sich nicht, die Objektivitat der sozialen Stellung (z.B.
der sozial ungleichen Stellung der Frau) zu finden, sondern stellt die
Frage danach, wann die konkrete historische Position der Frau in der
Gesellschaft- gefuhlt, gelebt, gesehen oder betrach tet- sozial ungleich
zu werden begann.
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Rostislav Novýuntersuchte im Referat "Die Frauenkloster und laizistische Kommunitaten im vorhussitischen Prag" die Problematik der
sozialen Funktion (nicht also die Ideenfunktionen) der Frauenkloster
und der Beginnenhauser in der mittelalterlichen GroJSstadt. In Prag
gab es um 1400 sieben Frauenkonvente, die bis zu den funfziger Jahren
des 14. Jahrhunderts gegrundet wurden. Daneben wurden in der zweiten Hiilfte des 14. Jahrhunderts 21 Beginnenhauser in der Prager Altstadt (nur eine gesellschaftlich exklusive Ausnahme gab es im Hradschin) gegrundet. Die Frauenkloster, deren Finanzbasis und Wirtschaft
Nový ausfuhrlich analysiert, produzierten bestimmte spezialisierte
Waren fur den kirchlichen Gebrauch, dienten als Bildungsanstalten
fur die Tochter aus den Mittel- und Oberschichten und dienten auch
als eine soziale Basis fur die Frauen aus der stadtischen Oberschichten
und aus dem Adel, denen es nicht gelungen war, eine eigene Familie
zu grunden, die aber doch uber eine bestimmte finanzielleAusstattung
verfugten.
Als ein sozialer Gegenpol der Frauenkloster wirkten in Prag die
Beginnenkommunitaten der moralisch starken Frauen aus den armen
Schichten des Burgertums. Die Beginnenhiiuser wurden durch die
Patrizierfamilien gegrundet und dienten als eine Ersatzlosung fúr die
Frauen, die zu wenig Geld fur die Eintrittsgabe ins Kloster hatten. Diese
Ha user unterlagen der geistlichenAufsicht des Pfarrers, der das Sprengel mit dem Beginnenhaus verwaltete. Die Beginnen haben vor allem
charitative Tatigkeiten geleistet. Es ist typisch, daJS sich die Beginnenhauser in der Altstadt, in einem Stadtbezirk mit einer hohen Konzentration von sozialenAntagonismen also (und damit auch im Zentrum
der Prager Prostitution), befanden.
Hana Pátková hat die Angaben uber die Frauen im Steuerregister
der Prager Altstadt aus dem Jahre 1429 (Handschrift Nr. 20 des Prager
Stadtarchivs) analysiert. Es handelt sich um das gleich beim Zahlen
der Steuer geschriebene Register, das sowohl steuerpflichtige Burger
und ihre Betrage, als auch Mieter ohne Burgerrecht (inquilini) beinhaltet. Zur selben Steuer wird auch das Steuerbuch, das alle steuerpflichtigen Burger, ihre Zahlungen und Steuerbemessungsgrundlagen
enthalt herangezogen.
Oas Steuerregister, beinhaltet dieAngaben uber 873Altstadter Búrger (davon 16 % Frauen) und liber 812 andere Bewohner der Stadt
(Mieter-12% Frauen). Die meisten burgerlichen Frauen waren Witwen
(83,5 %), bei den niedrigeren sozialen Schichten ist der Status der
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Frauen schwierig zu beurteilen. In den eher seltenen Fiillen, daiS bei
einer Frau a uch ihr Beruf angegeben wurde, kann man feststellen, daiS
die verschiedenen Typen der Kriimerinnen, relativ hiiufiger als Textilhandwerkerinnen vorkommen. Die Frauen zahlten Offter als die Miinner die kleinste Steuer. Mittels des Steuerbuches kann man die Zahler,
die entweder nicht die ganze Summe, oder, im Gegenteil, mehr als
eine Steuer bezahlten, unterscheiden. Frauen waren unter den arm sten
Schichten der Steuerzahler uberreprasentiert und oft hatten sie a uch
Schwierigkeiten mit der Bezahlung der ganzen Steuerrate.
In dem Aufsatz "Die Ehekonflikte der Frauen im Spiitmittelalter in
den Protokollen der kirchlichen Zentraliimter in Prag" schildert
Božena Kopičková eine breite und bunte Palette der Probleme des ehelichen Gesamtlebens, wie sie in den Visitationsprotokollen oder in den
Akten der kirchlichen Gerichte des 14. und 15. Jahrhunderts vorkommen. DieAutorin schildert allerdings nicht nur eine Reihe der konkreten typischen Vorkommnisse in Prag und in Mittelbohmen, die fúr
die einzelnen Problemkreise symptomatisch sind, sondern s telit- a uf
Grund der umfangreichen europiiischen Literatur- sie in den breiteren Kontext der mittelalterlichen Frauengeschichte. Sie untersucht die
Tradition und die sich langsam umstrukturierende Mentalitat der Gesellschaft bezogen auf die Frauen, die rechtliche (wie im weltlichen,
so im kanonischen Recht) Stellung der Frauen in verschiedenen Lebenssituationen und selbstverstandlich a uch die immer neu sich prasentierende Bereitschaft der Frauen gleich wie der Miinner die Grenzen des
Gewohnlichen und des Bewilligten ZU ubertreten.
Noemi Rejchrtová priisentierte im kurzen Diskussionsbeitrag "Zu
den Spezifiken der >>Frauenfrage« im Hussitentum" ihre tiefen Kenntnisse der hussitischen Theologie. Sie zeigt, daiS zwar die Hussitenforschung eine wichtige Rolle der Frauen in der fruhen Phase der Bewegung, als die Frauen um die Ideale des fruhen Christentums mit Wort
und Waffe kiimpften, behauptet, daiS aber die hussitischen Theologen
die Spezifiken des Glaubens der Frauen nur zurúckhaltend geschiitzt
haben. Die hussitischen Postillen zeigen deutlich, daiS die Priester bei
den Frauen eine groiSere und mehr intuitive Frommigkeit ("sie beten
gern") als bei den Mannem feststellten. Gerade die Fiihigkeit der
Frauen, intuitiv zu den Geheimnissen der Wahrheit Gottes durchzudringen, hat die hussitischen Autoren beunruhigt. Die Wege des
ubertriebenen exaltierten Glaubens der Frauen fUhrten niimlich bis an .
die Grenze der Magie oder mindestens zu einer so spezifischen Bibel-
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interpretation, daí5 Gedanken an die Gefahr einer weiteren Glaubensspaltung geweckt wurden. Die hussitischen Pfarrer befurworten
also, je langer die Revolte dauerte, desto deutlicher, die Rúckkehr der
Frauen von der Auslegung der Theologie in die traditionelle Frauenrolle.
Thomas Krzenck hat sich ausfuhrlich mit den "Prager Frauentestamenten des 15. Jahrhunderts" beschaftigt. Von ausschlaggebender
Bedeutung fur die Kodifizierung von Testamenten in alttschechischer
Sprache erwies sich das deutschsprachige Prager Stadtrecht aus dem
14. Jh., in dem bereits zahlreiche Vorschriften erscheinen, die die Errichtung eines Geschafts bzw. den Testiervorgang selbst detailliert
beschreiben. Die júngeren alttschechischen Bestimmungen stellen dabei eine wortwortliche Úbertragung aus dem Deutschen dar. Bevor in
Bohmen Testamente einen Eintrag in das Stadtbuch bzw. seit dem ausgehenden 14. Jh. in ein spezielles Testamentsbuch fanden, wurden letzte
Verfugungen als selbstandige Urkunden angefertigt, wie zahlreiche
fúr Prag, Pilsen oder Budweis úberlieferte Testamente in Urkundenform bezeugen. Manner und Frauen besaí5en bei diesem juristischen
Vorgang gleiche Rechte. Als Voraussetzungen fur dieAbfassung eines
Testaments galten lediglich die Bezeugung der rechtlichen Handlungsund Testierfreiheit sowie die Volljahrigkeit der Erblasserin.
lm Zentrum der Aufmerksamkeit des Verfassers lag die Prager
Neustadt, in der das handwerkliche und kaufmannische Milieu dominierte. Krzenck hat das Neustadter Testamentsbuch aus den Jahren
1455-1494 (Handschrift 2094 im Stadtarchiv Prag) analysiert. Insgesamt konnten hier 948 letztwillige Verfugungen als eine Grundlage
fur die weiteren Úberlegungen benutzt werden. Hiervon entfallen a uf
mannliche 716 (75,5 %) und auf weibliche Testierer 232 (24,5 %) Geschafte. 140 (60,3 %) der weiblichen Testamente stammen wiederum
von Witwen.
Fúr die Prager Altstadt, in der mit wechselndem Erfolg die búrgerliche Oberschicht ihren Einfluí5 in Politik und Wirtschaft zur Geltung
brachte,liegt zwar kein eigenstandiges Testamentsbuch vor (1945 verbrannt), doch weist die Handschrift 992, wie schon Bohdan Zilynskyj
dokumentieren konnte, insbesondere fur die Jahre nach 1465 den Charakter einer derartigen Quelle auf.
In der úberwiegenden Mehrzahl der Frauentestamente wurde aus
Krankheitsgrúnden testiert, wobei allerdings mitunter in den expressis
verbis angesprochenen "unsicheren und todbringenden Zeiten" als
unmittelbare Ursache fur die Abfassung von Testamenten a uch Kriege
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angesehen werden durften. In den letztwilligen Verfugungen weiblicher Testierer spiegelt sich in Invocatio und Arenga der Testamente
das ldeal eines christlichen Sterbens wider: Man bereitet sich a uf den
Tod vor, ist bemuht, Frieden mit seiner Umwelt und mit Gott zu
schlieBen und die Obertragung seines Besitzes an die Nachkommenschaft gemaB uberliefertem Brauch und schriftlicher Festsetzung so
zu regeln, daB allen Parteien Recht geschieht.
Die weiblichen Testiererinnen rekrutierten sich sowohl in der Prager Alt- als a uch in der Prager Neustadt aus Angehorigen stadtischer
Mittel- und Oberschichten. Die "Bezugssysteme", denen sich die Erblasserinnen verpflichtet fuhlten, lassen drei Zweck- oder Empfangergruppen besonders hervortreten: 1. Verfugungen zugunsten der
nachsten Angehorigen, 2. Verfugungen ad pias causas und 3. Legate
zugunsten anderer Personen und Institutionen (u.a. Freunde, Testamentsvollstrecker). Man sieht in den Testamenten eine enge Verbindung von Gemeinnutz und Eigennutz.
Die uberlieferten Testamente von Prager Frauen steHen Immobilienbesitz eindeutig in den Vordergrund, zweifellos mit groBerer Gewichtung in der Altstadt. lm Unterschied zu vergleichbaren Pilsener Frauentestamente aus dem Untersuchungszeitraum treten demgegenuber
Sachgegenstande (Ha usrat, Kleidung, Schmuck) eindeutig in den Hintergrund.
Der einzige, allerdings auBerordentlich wichtige Punkt, zu dem
T. Krzenck in seinem Referat nichts gesagt hat, war die Frage, ob sich
die Testamente der Manner und der Frauen voneinander meritorisch
oder gar formell unterschieden oder ob sich beide Geschlechter in diesem Sinne gleich waren. lm Bezug auf die Prager Testamente des 16.
und 17. Jahrhunderts konnte man vielleicht zuruckhaltend meinen,
daB es zwischen den Verfugungen der Manner und der Frauen kaum
einen Unterschied gab, vielleicht nur im durchschnittlichen Umfang
des verfugten Eigentums.
Der Literaturhistoriker Jaroslav Kolár wurde durch die Organisatoren der Tagung gebeten, uber "Die Frau in der tschechischen Literatur des 16. Jahrhunderts" zu sprechen. Er hat die ganze Liebeslyrik
prinzipiell beiseite gelassen und konzentrierte sich auf die Schilderung und Bewertung der Frau in der prosaistischen Literaturproduktion zwischen dem Ende des 15. Jahrhunderts und demAusbruch des
DreiBigjahrigen Krieges. Oas Erbe des Mittelalters (eine Kontraposition der misogynen Traditionen der weiblichen Sundentragerin und
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des Kultes der kurtoasisch idealisierten Frau, die dazu ein Entblitz
der Ehre der Gottesmutter genieíSt) hat der Humanismus und die Wiederentdeckung der antiken Literatur rasch verandert. lm ersten Drittel
des 16. Jahrhunderts wirkten in Bohmen vor allem einige der Erzahlungen der Geschichten aus dem Decameron von Boccaccio (und dazu
eine einzige originelle bohmische Kurzgeschichte).
Die Frau wird in dieser Literatur "entzaubert" und wird zur
(Mit)bestimmerin ihres eigenen, schon vollstandig weltlichen Schicksals. Die (manchmal fast vulgare) Erotik dieser Erzahlungen bezieht
sich auf die Prinzipien der "umgekehrten Welt" der Faschingskarnevale. Die "hohere" Literatur blieb allerdings bis zurn Ende des 16. Jahrhunderts bei dem Bild der ideell vollkommenen Ehefrau und Haushaltsverwalterin (vergleich etwa die Bucher von Jan Kocin oder die
populare Geschichte uber die vollkommene Ehefrau Grisalde). Allgemein kann man sagen, damit endet Kolár seinen Aufsatz, daf5 in der
tschechischen Literatur bis zum Jahre 1620 eine Regel gilt: je mehr
"naturliches" im Verhaltnis zwischen Mann und Frau das literarische
Werk schildert, des to gesellschaftlich niedriger wurde es in der damaligen literarischen Werteskala eingegliedert. (Allerdings sollte zugegeben werden, daíS auch die gebildeten Inhaber der grof5ten Bibliotheken- Peter Vok von Rosenberg z.B. - gerade die Buchlein der
Trivialliteratur sehr gerne gelesen haben: der Meinung eigener Sekretare und literarischen Agenten zum Trotz.)
A uch Zdeněk Beneš ist mit seinem Referat "Die Frau zwischen der
Familie und der Gemeinde. Das Bild der Frau in »Politia historica«
von Daniel Adami von Veleslavin" im 16. Jahrhundert geblieben. Er
beginnt allerdings nicht erst bei Daniel Adami von Veleslavin, sondern ein wenig fruher - er fuhrt uns in medias res der Diskussion bei
Baldassare Castiglione, ll cortegiano, gerade ins Moment, in dem
luliano de Medici uber die Tugenden der Frau erzahlt. In diesem, in
der fri.ihen Neuzeit sehr bekannten Text, wurden auf der Basis der
antiken Tradition die Ansichten der hochgeborenen italienischen Humanisten uber die Frau und ihre Rolle um 1500 formuliert. lm Unterschied zum Mittelalter sehen die Humanisten die Erfi.illung der Dimension des menschlichen Lebens nicht mehr in der Askese, sondern
in der Eheschlief5ung. Die Frau wird zum aktiven Teilnehmer des Lebens aller Segmente der Gesellschaft, und die gebildeten Humanisten
finden jetzt geschichtliche Argumente genug, um zu beweisen, daf5
die Frauen einen machtigen (wie positiven, so negativen) Einfluf5 an
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die Entwicklung und den Zustand der menschlichen Gesellschaft haben und hatten.
In der bohmischen Literatur wurde das Frauenthema seit den siebziger Jahren mehrmals diskutiert. lm Jahre 1585 hat der gebildete Jurist Jan Kocin von Kocinet seine Thesen in seinem Buch "Alphabet der
frommen Ehefrau" formuliert.Auch fur ihn steht die verheiratete Frau
gesellschaftlich hoher als die ledige. Als bedeutender als die physische
Schonheit wertet Kocin allerdings ihre geistlichen und moralischen
Tugenden.
Viel Raum hat der "Frauenproblematik" die tschechische Úberarbeitung des Regentenbuches von Lauterbeck, DanielisAdami "Politia
historica" aus dem Jahre 1584 gewidmet. In diesem Nachschlagewerk
uber die Verwaltung einer (staatlichen oder stadtischen) Gemeinde
bringt Daniel Adami eine Reihe von konkreten Beispielen aus der Geschichte, die Beneš fiir die Rekonstruktion der Ansichten uber Frauen
benutzte. Die Frau, besonders eine Ehefrau des Gemeindeverwalters,
solle die Rolle des weisen, hilfbereiten Ratgebers ihres Mannes spielen. Die Wirkungsmittel und Methoden zur Durchsetzung ihres Willens
sollten schon darum anders als die des Mannes sein, weil auch ihre
soziale Rolle eine andere sei. Nur in einer fur die Gemeinde kritische
Situation konne a uch eine Frau, wie die historischen Beispiele beweisen, an die Stelle des abwesenden Mannes treten und mit den mannlichen Wafen und Methoden kampfen. Weil aber "foemina animal est
natura superbum, das prachtvolle und hochmutige Tierchen", solle
man, Daniel Adami nach, vor allem die Negativa der Frauenmentalitat im Auge behalten. A uch fur Daniel Adami ist die einzige richtige
Form des Lebens der erwachsenen Menschen die Ehe. Die Familie sei
ein Vorbild fur die Gemeinde und fur den Staat, und auch derjenige
Mann, der mit der Fuhrung der Familie keine Erfahrungen gesammelt habe, konne in der Gemeinde keine wichtige Funktion a usuben schon darum, weil keine vernunftige Frau ihm seinen Rucken decken
konne.
Jiřina Šedinovábeschaftigte sich in ihrem Referat mit den "}iidischen
Frauen in Prag im 16. bis 18. Jahrhundert". Nach einer allgemeinen
Einleitung ziehlt der Beitrag auf Beispiele aus dem Leben und Tun
einiger bedeutender Frauen aus dem Prager Ghetto ab. Die dazu benutzten Quellen gehen von epigraphischem und literarischem, aber
weniger von Archivmaterial aus, das im gegebenen Fall aus den verfugbaren Editionen bekannt ist.
412

Resumé

lm offentlichen und gesellschaftlichem Wirken judischer Frauen
standen vornehmlich charitativeAktivitaten im Mittelpunkt, die entweder individuell oder in Vereinigungen ausgeubt wurden. Erwahnenswert ist allerdings auch die Erwerbstatigkeit judischer Frauen, die
besonders dann hervortritt, wenn die Frau zur Ernahrerin der Familie
wurde. Als Beispiele werden die Namen bekannter Geschaftsfrauen
und Pfandverleiherinnen genannt (im 16. Jahrhundert Eva Munk, anfangs des 17. Jhdts. die Hofjudin Johanna Maisl), die in dieser Sphare
mit den mannlichen Familienangehorigen zusammenarbeiteten und
spater als Witwen oder alleinstehende Frauen erfolgreich geschaftlich
tatig waren.
Eine andere Frage ist der Bildungsstand judischer Frauen und ihre
Leistungen auf intellektuellem Gebiet. Nach einer vorhergehenden
Erorterung der Bildungsmoglichkeiten fUr Frauen in der Diaspora, die
sich traditionsgemaB auf eine Erziehung in praktischen Dingen, wie
Haushalt und Familienleben, im Einklang mit den religiosen Vorschriften,
beschrankte, widmet sich der Beitrag vier Prager Frauengestalten, die
in die Kulturgeschichte der Diaspora eintraten- Riwka Tiktiner (gest.
1605), Chawa Bacharach (gest. 1651) und zwei Schriftstellerinnen Bella
Horowitz (gest. nach 1713) und Rachel Raudnitz (gest. 1673). Sie bildeten zweifelsohne eine Ausnahme unter den jlidischen Frauen, da
sie die Moglichkeit besaBen eine weitere Bildung zu erlangen und sie
anzuwenden. Ihre Werke lassen sich in jene Gattung des literarischen
Schaffens einreihen, die fUr weibliche Leser bestimmt und in Jiddisch
(Judendeutsch) verfaBt war. Sie reichten von einem ethisch-medizinischen Handbuch (Riwka Tiktiner) bis zur liturgischen Poesie (Riwka
Tiktiner, Bella Horowitz) und halb volksti.imlichen Erzahlungen in der
Art tschechischer und deutscher Volksbi.icher (Bella Horowitz und
Rachel Raudnitz). Chawa Bacharach, die Enkelin des Prager Rabbi Low,
besaB eine auBerordentliche, bemerkenswerte Bildung, die sich mit
dem rabbinischen Wissen vergleichen lieB. Diese machte sie im Familienkreis bei der Erziehung und dem Unterricht ihrer Kinder und
Enkelkinder geltend.
Zwei weitere Beitrage haben gezeigt, in welcher Stellung die Frauen
vor dem Gericht erschienen: als Klagerinnen und als Beklagten.
Petr Kreuz hat seine Studie "Die Frauen vor dem Prager Altstadter
Stadtgericht in den Strafsachen in den Jahren 1548-1560" in einen breiten Rahmen der Bewertung der bisherigen strafrechtsgeschichtlichen
Forschung eingesetzt. Auf Grunde der Analyse von Altstadter Libri
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sententiarum, von Urteilmanualen des bohmischen Appellationsgerichtes und vom Altstadter Appellationsbuch jener Zeit kommt er
zum SchluB, daB (wie es schon die bisherige Literatur behauptet) die
Frauen keinesfalls auch im Prozessrecht hinter den Mannem zuriickgeblieben sind. Sie wurden zwar ofter durch Manner (besonders durch
Ehemanner) vor dem Gericht vertreten, dies war aber eher eine folge
des Eherechtes als des Prozessrechtes.
Die hohe Zahl der Klagen wegen Mord es und die niedrige Zahl der
Klagen wegen Ehesachen unter den durch die Frauen gestellten Klagen iiberrascht ein wenig. Typisch war die groBe Menge der Frauenklagen und Beklagungen wegen Ehrenverletzungen. Und umgekehrt:
Frauen wurden relativ ofter als Manner fiir Eigentumsdelikte, seltener aber fiir Delikte gegen Leben und Gesundheit beklagt. Ehebriiche
und andere sexuelle Delikte findet man im erforschten Material eher
selten. Es ist nur Schade, daB es a uf der Basis der verwendeten Quellen
fast unmoglich war, Klagerinnen und Beklagte im sozialen Sinne zu
definieren. In einem umfangreichen Anhang zu seiner Studie fiigt
Kreuz Regesten uber alle im erforschten Material gefundenen Falle
hinzu.
lm Unterschied zur Kreuzschen Untersuchung fokussierte
Bohumír Roedl seineAufmerksamkeit a uf eine einzige, allerdings ganz
auBerordentliche Frau: "Die prozessiichtige Anna Hubková von
Černčice". Ihre vielfaltige Aktivita ten und streitsiichtige Natur haben
manche Spuren in den Stadtbiichern von Laun (Louny) hinterlassen.
Anna Hub ková, die ihrem Vater nach das Pradikat "von Černčice "
benutzte, gehorte zu den eindrucksvollsten Personlichkeiten, die in
Laun in der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts lebten. Sie wurde um
das Jahr 1540 herum geboren und fiihrte bis zu ihrem Tod im Jahre
1616 etwa hundert Prozesse. Sie lebte vom Verkauf landwirtschaftlicher Produkte, die sie auf ihren ausgedehnten Landereien in eigener
Regie produzierte. Da sie a uch a uf Kredit verkaufte, betraf der GroBteil
der Gerichtsverhandlungen die Eintreibung von Schulden. Anna Hubková trat jedoch a uch als Klagerin in einer Reihe von strafrechtlichen
Rechtsstreiten auf. Wenn sie ihren ProzeB in Laun verlor, wandte sie
sich in der Regel an das Appellationsgericht in Prag.
In den Gerichtsbiichern von Laun werden eine MengeAuftritte festgehalten, welche sie im Rathaus hervorrief. Sie gab offen ihre
MiBachtung des Gerichts von Laun kund. A uf Grund dessen proklamierte der Stadtrat dreimal das Verbot mit ihr Handel zu treiben und
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lehnte es ab, jegliche schriftliche Eingabe von ihr anzunehmen. Anna
Hub ková trat gegenuber ihren Schuldnern hart a uf und lieB sie solange im Gefangnis, bis sie bezahlt hatten. Obwohl sie sehr wohlhabend
war, verheiratete sie sich niemals - ihr Charakter brachte offenbar
mogliche Bewerber davon ab, um sie zu werben. Anna Hubková war
jedoch der Typ einer selbstbewuBten und unternehmungsaktiven Frau,
die ihr Los nicht in einer passiven Ergebenheit gegenuber einem ehelichen Partner sah, wie die zeitgenossische Litera hu dieses Ideal prasentiert. In dieser Hinsicht war ihre Stellung in Laun einzigartig.
Jaroslava Mendelová hat sich als Thema "Die Prager Neustadter
Burgerinnen und die Gegenreformation" gewahlt. Die Autorin hat
neben den schon lange bekannten Bucher von Dekreten der katholischen Reformationskommission noch einen weiteren Einband fur die
Neustadt der Jahren 1627 bis 1629 im Stadtarchiv gefunden. Die Analyse dieser Dekrete erwies sich als sehr informativ fur die Frage, mit
welcher Bereitschaft und in welcher Frist die Neustadter Burger und
Burgerinnen mindestens formell den katholischen Glauben angenommen haben .
Die Bemuhungen der Rekatholisierungskommission dauerte nach
dem Rekatholisierungsentscheid des Jahres 1624 eine ziemlich lange
Zeit. Dies wurde dadurch verursacht, daB auch die hochsten Reprasentanten der Stadt- die Ratsmitglieder- den Glaubenswechsel ohne
jeden Eifer akzeptierten Zu jedem Schritt gegen die protestantischen
Mitburger muBten sie durch eine Kette von Dekreten der Kommission
a uch mit Strafdrohungen gezwungen werden.
Der Tradition nach sollten die Ehefrauen den Mannem in der Konfession folgen. Dies vertraten auch die bohmischen Humanisten des
spaten 16. Jahrhunderts (Jan Kocin). Die Praxis sah allerdings anders
aus. Besonders Frauen blieben sehr gerne bei dem Glauben ihrer Vorfahren. Die Manner konvertierten also entweder formell zum Katholizismus (die Kommission beklagt die mangelnde Bereitschaft der neuen
Katholiken, etwas mehr als nur das Notwendigste und das auch nur
gleich nach der Konversion zu machen), oder emigrierten auch und
lieBen die Frauen in Prag, wo sie sich um das Eigentum und Geschaft
der Familie kummerten. Die Frauen blieben aber protestantisch, ahnlich wie auch eine Reihe der Frauen der Konvertiten - u .a . auch der
neokatholischen Neustadter Ratsherren.
Oas Hauptziel der Rekatholisierungskommission war in keinem
Fall, die Burger zur Emigration zu zwingen, und besonders nicht zu
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dieser ehelich geteilten Emigration, sonder die allgemeine Konversion
zum Katholizismus. "Der Mann sollte konventieren und seine Frau
sollte ihn folgen"- di es war die Vorstellung der Kommission. Die Subjektivitat des konfessionellen Bekentnisses blieb aber bei den Prager
Frauen sehr hoch. Sie waren manchmal selbstandige Kramerinnen oder
Handwerkerinnen, die auch neben dem Ehemann mit dem eigenen
Eigentum Geschiifte machten. Und die Konfession war, besonders fiir
die hochmutigen Frauen der Patrizier, auch ein personenbezogenes
Geschaft. Das einzige, was der Rekatholisierungskommission nach
allen erfolgslosen amtlichen Ůberzeugungsgesprachen mit den hartnackigen Protestanten blieb, waren Berufsverbote fiir die Konversionsverweigerer und Verweigerinnen. Als a uch das wenig half, wurde a uch
den schon konvertierten Mannem wegen ihrer Ehefrauen die Berufsausubung verboten. Erst unter diesen Bedingungen sind a uch die letzten Frauen der Ratsherren mindestens formell Ende 1628 zum Katholizismus konvertiert.
Miroslava Fúrová und Soňa Tomková haben ein um zwei Generationen alteres Kapitel aus der Prager Kirchengeschichte prasentiert.
lm Rahmen der editorischen Arbeit an der Handschrift der altesten
katholischen Matrikel Prags- es geht um die Matrikel der Kleinseitner Kirche des heiligen Thomas- werteten die Autorinnen die Angaben der bisher wenig formalisierten Eintragungen uber die Frauen aus,
und verglichen sie mit den Informationen der durch J. Mendelová
edierten altesten protestantischen Matrikel aus dem Pfarrsprengel zum
heiligen Heinrich in der Prager Neustadt.
Die Basis fiir die Untersuchungen beruht a uf der Matrikel der Eheschlieí5ungen und der Matrikel der Geburten aus den Jahren 1588- 1632,
resp. 1590-1616. Die Untersuchung der Matrikel der Geburten hat gezeigt, daí5 der Mutter in diesem Buch praktisch keine Aufmerksamkeit erteilt wurde- dieAngaben uber den Vater des Kindes dominierten. Nur die Mutter, die keinen Namen des Vaters anmeldeten oder
diejenigen, welche einen eigenen Beruf ausubten, waren dem Schreiber wert genug, um sie- im Umfang und in der Form gleichwertig der
Eintragung uber den Vater- ins Buch einzutragen. Die Angaben uber
die Patin des Kindes sind dagegen normalerweise ausfiihrlicher und
beweisen, wie wichtig die Paten fiir die Familie des Kindes waren.
Von allen 1 055 in der erforschten Zeit getauften Kinder gab es 537
Buben und 499 Madchen, die librigen Kinder wurden nicht naher identifiziert.
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Die Matrikel der EheschlieBungen evidiert 942 Hochzeiten. Die
Angaben uber die Frauen informieren darii.ber, daíS von den 942 Brauten nur 346 als Jungfrauen, 372 hingegen als Witwen bezeichnet wurden (die sonstigen wurden nicht charakterisiert). Man muB damit rechnen, daíS a uch die Witwen verhaltnismaíSig jung waren, weil die Zahl
der einzigen Frauen, die im Leben mehrmals verwitwet und wieder
verheiratet wurden und in jeder Ehe Kinder geboren haben, hoch war.
Dies weis man allerdings a uf Grund anderer Quellen, weil die Arbeiten an beiden Teilen der Matrikel weiter laufen und beide Datensatze
bisher nicht vereinigt werden konnten. Diese Arbeit ist um so wichtiger, weil die Thomaskirche ein Zentrum der Kleinseitner katholischen
Minoritat war und daneben eine hohe Anziehungskraft fur die zum
Rudolfinischen Hof migrierten Handwerker und Kunstler aus den
katholischen Landern Europas ausubte.
Silvia Pavlicová hat sich mit dem ,,ltalienischen Spital in Prag",
bzw. mit seinem schriftlichen NachlaB im Prager Stadtarchiv beschaftigt. A uf die Studien von Petr Svobodný gestii.tzt, verfolgt sie drei Gruppen von Frauen, die vom 17. bis ins 19. Jahrhundert in Verbindung mit
dem Spital, ursprii.nglich - seit dem 16. Jahrhundert - dem Ort der
Pflege fur die armen und kranken Mitglieder der Prager Kolonie der
italienischen Handwerker und Kunstler, spater dem Geburtspital und
der Fundstelle der unehelichen Kin der, auftauchten. Es gab drei Gruppen und gesellschaftliche Ebenen der Frauen, die in den Spitalakten
zu finden sind. Die erste Gruppe sammelte die Donatorinen des Spitals, die dem Spital entweder Gaben, oder bevorzugt testatorische Úberweisungen reichten. Es waren vor allem die Prager Adeligen (Maria
Benigna Piccolornini de Arragona. Eleonore Schneidin, im 19. Jahrhundert nach der Wiedereroffnung des Spitals dann eine ganze Reihe
von Damen- u .a. die Kaiserin Maria Anna Carolina Pia), die sich fur
das Spital interessierten.
Die zweite Gruppe bildeten die Pflegerinnen im Spital, vor allem
aber eine Hebamme als hoch respektierte Zentralperson der ganzen
Institution, die bei jeder Geburt anwesend sein muíSte. Sonst gab es
hier 18 weitere Frauen, die im Spi tal als Pflegerinnen, Kochinnen oder
Hilfskrafte beschaftigt wurden. Ober die dritte Gruppe von Frauen uber die armen, oft unehelichen Mutter oder gar die Prostituierten,
die hier ihre Kinder kostenlos (nur auf Grund einer Bestatigung des
zustandigen Pfarrers) geboren haben, wissen wir ganz wenig. Es gibt
uber sie fast keine Informationen in den Quellen. Bekannt ist nur, daB
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sie eher der Hebamme, als dem Professor der Medizin Hynek Jan Ruth,
der hier seit 1783 die Praktika der Geburtskunde fur die Medizinische
Fakultat der Prager Universitat (die Geburtstheorie wurde seit 1753
gelehrt) durchfuhrte, vertrauten. Sie fluchteten vor ihm und seinen
Studenten und Studentinnen (den kunftigen Hebammen).
Kaiser Josef II. hat das Spital besucht und lieB es dann als medizinisch untauglich sehli eBen. Die letzten Mutter und Kin der wurden ins
neue Geburtsspital zum hl. Apollinar ubergefiihrt.
Ludmila Fialová hat sich im Beitrag "Oas Heiratsalter der Einwohner der Prager Altstadt im 19. Jahrhundert" auf Grund der
Pfarrmatrikel des Hl. Gallus Pfarrsprengels mit den Konsequenzen
der Veranderungen des Heiratsalters der Frauen beschaftigt. In den
untersuchtenJahren 1785-1899 wurden in diesem Pfarrsprengel3 730
EheschlieBungen in die Matrikel eingetragen. Oas durchschnittliche
Heiratsalter der bisher ledigen Braute bewegte sich in der untersuchten Zeit um die 27 Jahre (am Ende des 18. Jahrhunderts noch 24 Jahre),
bei den Mannem waren es etwa 30 Jahre. Die Ledigen muBten also
mit der Heirat aus wirtschaftlichen Griinden verhaltnismaBig Iange
warten. Die Konsequenz der relativ kleinen Verschiebung des durchschnittlichen Heiratalters um zwei bis drei Jahre hat sich darin gezeigt,
daB- besonders in den Stadten- immer mehr Leute keineAussichten
auf Griindung eines eigenen Haushaltes hatten. In der Prager Volkszahlung des Jahres 1880 wurden dann in der Alterskohorte von 45-49
Jahren 23 % der ledigen Frauen und 12 % der ledigen Manner gefunden (80 % der Frauen heiratete erstmals imAlter von 19 bis 34 Jahren).
Die Heirat blieb dabei- schon aus Pre$tigegriinden- das gewiinschte
Ziel der absoluten Mehrheitder Frauen. Diejenige Frauen, die es geschafft
hatten, muBten dann mit ungefahr 35 bis 40 Jahren der Ehe rechnen. In
der erforschten Zeit wurden zwar gerichtliche Scheidungen bewilligtaber es gab keine legale Moglichkeit, eine neue Ehe zu schlieBen. A uch
bei Verwitweten gab es sehr viele EheschlieBungen: Um 1800 tra ten nur
bei zwei Dritteln der Ehen gegenseitig bisher ledige Partner ein. Noch
ein Jahrhundert spater betrug dieser Anteil fast 80 %. Die Zahl der
Verwitweten unter den Neuverheirateten hat sich zwar seit den zwanziger
Jahren schnell vermindert, absolut blieb sie aber immer hoch. Oas
durchschnittliche Alter der verheirateten Frauen war hoch - Frauen
heirateten erstenmals ungefahr 10 Jahren nach dem Beginn ihrer
fruchtbarer Periode, was - Iange vor dem gesellschaftlichen Obergang
zur Zwei-Kinder-Familie- die Zahl der Kinder drastisch begrenzt hat.
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Die Verschiebung der EheschlieBung a uf die s pa teren Jahre (besonders mit Blick darauf, die notwendige Mitgift durch Ersparungen zu
gewinnen) erhohte in der Population a uch denAnteil der ledigen (und
verwitweten) Frauen, die keine reale Chance mehr hatten, eine Ehe zu
schlieBen. Arme Frauen und Witwen mit Kindern hatten praktisch
keine Aussichten auf eine Heirat. Die praktische Konsequenz dieser
Situation war eine groBe Zahl von inoffiziellen Haushaltspartnerschaften mit einer hohen Zahl auBerehelicher Kinder.
Mehr und mehr lebten auch unverheiratete Frauen in Prag. Dies
waren keinesfalls nur die Dienstmadel, die aus dem Lande in die
GroBstadt kammen. Das definitive Zollibat betraf in einem wachsenden MaBe auch Tochter der Prager Handwerker, Kaufleute und Bildungsburger. Diese Situation verursachte ein Anwachsen des Anteil
der arbeitenden Frauen in allen Bereichen der Wirtschaft. Immer mel1r
Frauen muBten selbst verdienen, um die eigene Verpflegung ohne einen
Ehemanne zu sichern. Weil aber die Frauenarbeit wesentlich niedriger als die der Manner bezahlt wurde, konnten die alleinverdienenden Frauen das Lebensniveau der verheirateten Frauen aus der eigenen gesellschaftlichen Schicht nie erreichen.
Ein sehr spezifisch vermitteltes zeitgenossisches Bild der
gesellschaftlichen Position von Frauen und ihres Lebens in der Stadt
reichen uns die tschechischen Bankellieder. Uber sie hat Eva Ryšavá
referiert, eine Forscherin die die retrospektive Bibliografie dieser
Liedertexte des 19. Jahrhunderts verfaBt hat. Sie hat in ihrem Referat
die Meinung prasentiert, daB der Wert der Bankellieder des s paten 18.
und des 19. Jahrhunderts als historische Quelle darin besteht, daB diese
Lieder eine Reihe von authentischen Bewertungen des Lebens der
Volksschichten beinhalten und zeitgenossische Ansichten zeigen. Sie
entstanden in dem literarisch-gesellschaftlichen Milieu zwischen der
Volksdichtung und der gehobenen kunstlerischen Literatur. Die
meistens mannlichen Autoren der in der damaligen tschechischen
Gesellschaft beliebten Bankellieder gehorten den niedrigeren bis
mittleren Schichten der stadtischen Bevolkerung an und ihre Ansichten
waren dem Volkspublikum nah und verstandlich.
Weltliche Themen waren in der tschechischen Bankelpoesie (die
Lieder erschienen auch als selbstandige Texte ohne Notation) besonders seit den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts haufig, seit der
Zeit also, in der die lyrischen Lieder zu erscheinen begannen.
lm Themenbereich der Lieder stand "das Leben der stadtischen
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Frauen", die Heirat und die Ehe, die als die einzige Lebenssicherung
der Frauen betrachtet wurde. Die unverheirateten Frauen wurden hier
verspotten. Die Bankellieder bearbeiten diese Themen vor allem humoristisch und satirisch, fast immer allerdings mit einer starken sozialen Einstellung. Die Au toren der Lieder kritisieren z.B. die Schh.i.sselrolle des Geldes bei der EheschlieBung. Sie beziehen dazu die
verhaltnismaBig haufigen gemeinsamen Selbstmorde der Liebespaaren ein, die im 19. Jahrhundert fast zu einer makabren Mode wurden. Die Bankellieder betrachteten alle moglichen Themen aus dem
Leben der Frau: die makkaronischen deutsch-tschechischen Lieder erinnerten an die gemischte Prager Sprachgemeinschaft, die Lieder iiber
die erwerbstatigen Frauen fokussierten ihre Aufmerksamkeit a uf die
(vor allem schlechten oder komischen) Eigenschaften der Dienstmadel und der Arbeiterinnen. Manche von den sehr realistischen Liederbeschreibungen des Lebens von stadtischen Ehepaaren wurden in der
Form eines gesungenen Streites des Mannes mit seiner Frau verfaBt.
Ryšavá erwahnt in ihrem Referat a uch eine weitere Quelle, die mit
der Welt der stadtischen Bankelliedermacher sehr nahe zusammenliegt. Einer der popularsten Prager Bankelsanger und Drehorgelspieler, František Hais (1818- 1897), hat seine Erinnerungen hinterlassen,
die das Alltagsleben der Prager Volksschichten und u.a. auch seiner
drei Gattinen sehr realistisch schildern.
Pavla Horská hat mit einem sozialgeschichtlich orientierten Referat "Die Frau in Prag an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts", an
die Ausfiihrungen von L. Fialová und E. Ryšavá angekniipft: Ebenso
wie in Westeuropa entfaltete sich a uch in Prag seit den sechziger Jahren
des 19. Jahrhunderts das Vereinswesen der Frauen, bei dem neben der
charitativen Tatigkeit die Forderung nach Bildungsmoglichkeiten fúr
Frauen den wichtigsten Platz einnahm.Angesichts der Bedeutung der
Nationalitatenfrage in Prag entstanden und entwickelten sich diese
Vereine fúr tschechische und deutsche Frauen getrennt. Wie in anderen Teilen Europas lag den Forderungen der Frauenvereine auch in
den bohmischen Landern ein reales Bediirfnis zugrunde. lmJahresbericht des Prager deutschen Frauenerwerbsvereins fiir die Jahre
1873-1874liest man: "Es machte sich immer auffalliger das Bediirfnis
geltend, a uch Tcichter zu Erwerbbringender Arbeit zu erziehen, in ihnen
allmahlich Stii.tzen der Familie zu gewinnen, statt sie, wie bisher so
haufig, als Gegenstande der Sorge, als hilflose Geschopfe betrachten
zu miissen, sobald der Wohlstand entweder nicht im Verhaltnisse zu
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dem sich steigernden Hausbrauche zunahm oder aber durch besondere Schicksalsschlage zerriittet wurde."
A uch die amerikanischeArt der Frauenbildung fand in Prag mehrere
Anhanger in der tschechischen Intelligenz. Diese versammelte sich in
einem Kreis um Karolina Světlá und Vojta Náprstek nach seiner Rúckkehr aus Amerika. Die deutschen Prager Frauenvereine der zweiten
Halfte des 19. Jahrhunderts waren durch einheimische wie durch
auslandische Vorbilder beeinfluíSt. Der Kern der kampferischen Feministinnen war in Prag an der Wende des 19. zum 20. Jahrhunderts bei
beiden Nationalitaten annahernd zahlenma.Big gleich stark. Man kann
sagen, daíS in dieser Zeit Prag ein feministisches Zentrum Mitteleuropas geworden ist.
Der Beitrag von Jana Brabencová, "Die Prager Frauen im ProzeíS
der Entwicklung der tschechischen Frauenbildung in der zweiten
Halfte des 19. Jahrhunderts ", beschreibt systema tisch alle A k ti vita ten,
die das Prager hohere Frauenschulwesen gegriindet und gefordert
haben. Trotz mehrerer Versuche, ein hoheres Schulwesen fúr die Madchen zu griinden, muíSte man bis zum Jahre 1863 auf die Eroffnung
der durch Marie Riegrová organisierten Stadtischen hoheren Schule
fiir Madchen (Městská vyšší dívčí škola), die fiir die gehobene allgemeine Bildung der Tochter aus den Mittelschichtefamilien bestimmt
wurde warten. In den achtziger Jahren wurden hier, Dank der Aktivitaten von Riegerová, a uch die Erweiterungsjahrgange m it den gymnasiumsnahen Kursen eingerichtet. In den achtziger Jahren arbeiteten
in Prag schon drei hohere Frauenschulen: neben der schon erwahnten
Schule war es das Institut des tschechischen Produktionsfrauenvereines und die im Jahre 1884 gegriindete Stadtische Gewerbeschule
fiir Frauen.
Die Reorganisation des Schulwesens im Jahre 1869 offnete den
Frauen den Zugang a uch in die Institute fiir die Lehrerbildung. In Prag
und Briinn wurden zwei tschechische Institute fiir Frauen geoffnet und
seitdem konnten Frauen auch an den offentlichen Schulen als Lehrerinnen tatig sein.
Eine Epoche in der Geschichte der Frauenbildung bedeutete allerdings erst die Etablierung des ersten (privaten) Gymnasiums hir Madchen "Minerva" im Jahre 1890. Es war ein Verdienst der Tatigkeit der
Schriftstellerin und Frauenorganisatorin Eliška Krásnohorská, die den
Verein fúr das Studium der Frauen Minerva gegrundet hat. Mit der
Hilfe von Vojtěch Náprstek, dem wichtigen Unterstiitzer und Organi421
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sator der Prager Frauenbewegung, Griinder des Prager Amerikanischen Klubs der Damen, und mit der Untersti.itzung des Prager Stadtrates realisierte sie dann das Projekt des Gymnasiums gerade in der Zeit
der intensiven (tschechischen) Kampagne fiir die Eroffnung der osterreichischen Universita ten fiir Frauen. Die ersten Abiturientinnen aus
Minerva wurden imJahre 1897 zu den ersten ordentlichen Horerinnen
der Philosophischen Fakultat der Prager tschechischen Universitat. lm
Jahre 1900 / 01 kamen die ersten Horerinnen auch an die Prager Medizinische Fakultat.
Der Problematik der akademischen Bildung der Frauen an der Prager Universitat hat auch Marie Štemberková im Beitrag "Frauenstudium an der philosophischen und der medizinischen Fakultat der
Prager Universitat vom 1901 bis zum Ende des Ersten Weltkrieges"
ihre Aufmerksamkeit gewidmet.
In Ósterreich-Ungarn erreichten Frauen das Hochschulbildungsrecht im Vergleich mit den anderen europaischen Landern und mit
den Vereinigten Staaten relativ spat. Oas ordentliche oder auíSerordentliche Studium von Frauen an den philosophischen Fakultaten
der k.k. Universitaten wurde ermoglicht durch die Verordnung des
Ministers fiir Kultus und Unterricht vom 23. Marz 1897. Die Zulassung
von Frauen zu den medizinischen Studien und zum Doktorat der gesamten Heilkunde trat in Kraft durch die Verordnung des Ministers
des Innern, vom 3. September 1900. Dasselbe Datum tragt auch die
Verordnung des Ministerprasidenten als Leiters des Ministeriums des
Innern sowie des Ministers fiir K. u. U., betreffend die Zulassung von
Frauen zu pharmazeutischen Berufen. An den juridischen Fakulta ten
konnten Frauen bis zum Ende des Ersten Weltkrieges nur als Hospitantinnen studieren.
lm Jahre 1901 promovierten die ersten zwei Frauen zum Doktor
der Philosophie an der Tschechischen Universitat in Prag, die erste
Doktorin der gesamten Heilkunde folgte im Jahre 1902. In den Jahren
1901-1918 enthalt die Doktorenmatrikel der Tschechischen Universitat
Eintragungen uber insgesamt 105 Frauen. Darunter befinden sich 61
Doktorate der gesamten Heilkunde und 44 Doktorate der Philosophie.
Štemberková bringt in der Beilage ihrer Studie eine vollstandige Liste
mit den biographischenAngaben aller Frauen, die in den Jahren 1901
bis 1918 an der Prager Tschechischen Universitat promovierten. Zwei
von ihnen wirkten spater an der Karls-Universitat als Dozentinnen:
Albína Dratvová habilitierte sich fiir Philosophie der Naturwissen422
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schaften, Milada Paulová erwarb den Lehrstuhl fur Geschichte der
slavischen Volker und Byzantologie.
An der Deutschen UniversWit in Prag promovierten die ersten zwei
Frauen an der philosophischen FakuWit erst im Jahre 1908, drei folgten an der medizinischen Fakultat im Jahre 1909. Bis zum Zerfall der
Donaumonarchie wurden dort 55 Frauen promoviert, davon 33 zum
Doktor der Philisophie und 22 zum Doktor der Medizin.
Stanislav Balík und Radek Keller referierten uber die erste tschechische Doktorin luris an der Prager Universitat. Anděla Kozáková-Jírová wurde in der Familie eines Offiziers der Gendarmerie in Humpolec im Jahre 1897 geboren. Sie studierte an der Prager tschechischen
Rechtswissenschaftlichen Fakultat und promovierte mit gutem Erfolg
im Jahre 1922. Die Zeit war allerdings noch nicht reif genug fúr die
Akzeptanz von Juristinnen. Der Verein der akademisch gebildeten
Frauen in der Tschechoslowakei konstatiert in seinem Bericht aus dem
Jahre 1925, daB es bisher keiner Absolventin der Rechtswissenschaftlichen Fakultat gelungen sei, eine definitive Konzipistinstelle im staatlichen oder im offentlichen Dienst zu erreichen. Kozáková wurde vielleicht gerade durch diese Situation dazu motiviert, im Verein und a uch
in anderen, u .a. internationalen Institutionen Plattformen fur die Gleichberechtigung der Frauen in den juristischen Berufen zu kampfen. Seit
dem Jahre 1922 wurde sie regelmaBig zur Stellvertreterin der Vorsitzendin des Vereins gewahlt.
Sie publizierte rechtsgeschichtliche, vor allem aber mehrere aktuelle
juristische Studien aus den Bereichen Notariat und legislatorischem
Recht. lm Jahre 1925 haben dann doch die Notare ihre Reihen fúr die
gebildeten Damen geoffnet und seit dieser Zeit wurde A. Kozáková
als Notarin in Prag tatig. Nach dem II. Weltkrieg wurde sie als stellvertretende Vorsitzende des Vereins der tschechoslowakischen Notare und als eine von funf Stellvertretern des Prasidenten des Juristenvereins engagiert. Nach dem kommunistischen Putsch 1948
emmigrierte sie nach Frankreich und spater in die USA.
Das Frauenleben hatte allerdings a uch andere, als nur akademische
oder wissenschaftliche Dimensionen. Mirjam Moravcová referierte
uber die Rituale und Konventionen im Bereich der gesellschaftlichen
Kontakten der Frauen aus den stadtischen Mittelschichten in der zweiten Halfte des 19. und in den ersten Dezenien des 20. Jahrhunderts.
Das gesellschaftliche Leben jener Frauen wurde untersucht, die durch
die Ehemanner oder Vater materiell abgesichert waren, deren Leben
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a ber durch ihren gesellschaftlichen Status in den Rahmen der Familie
eingegrenzt und fur die keine selbstandige Erwerbstatigkeit zugelassen
wurde. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts konnten diese Frauen nur
freiwillige und unbezahlte soziale, schulische und teilweise a uch kulturelle Arbeit leisten.
Diese, durch eine Reihe von Konventionen eingebundenen und nach
Kontakten hungrige Frauen wurden durch Moravcová a uf zwei Zeitebenen untersucht. Die erste Ebene wurde in die Zeit des Geburts der
emanzipatorischen Frauenbewegung der sechziger Jahren gelegt, die
andere in die Zeit um 1910. Die Form der Begegnungen hat ihre Teilnemerinnen gesellschaftlich vereinigt und definiert. Auf diese Weise
zeigte sich die aufSere Prasentation der Demokratisierung der
stadtischen Gesellschaft, was a uch durch die Zeitgenossen so gesehen
wurde. Die Form der Begegnungen war verbindlich- ohne Rúcksicht
darauf, mit welchem intellektuellen, kulturellen, professionellen oder
familiaren Inhalt sie die Frauen gefullt haben. Die Konventionen haben nicht nur die Zeit des Besuches und die passende Bekleidung bestimmt, sondern a uch einen Rahmen seines Inhaltes und seiner gesellschaftlichen Wichtigkeit definniert, und zwar jeweils anders fúr die
Frauen aus den Beamten- und aus den Búrgerfamilien.
Die Autorin beschreibt die ganze Systematik von Begegnungen,
Besuchen oder gemeinsamen gesellschaftlichen Unternehmen, die sie
a uf der Basis von Memoiren, Korrespondenzen und Aufsatzen in der
zeitgenossischen Frauenpresse untersucht hat. Sie hat auch die verschiedensten Unterhaltungsformen und Spiele erforscht. Sie erwahnt
u.a., dafS sich im Laufe der betrachteten Zeit schon die Órtlichkeiten
der Begegnungen veranderten: Wahrend die Frauen in den sechziger
Jahren die Heimlichkeit des eigenen Privaten (also aufSerhalb der mannlichen Sphare) eindeutig bevorzugten, hat sich das Frauenleben des
fruhen 20. Jahrhunderts in die offentlichen Lokale verschoben: Es entstanden die informellen Kaffeekreise der Damen.Auch die Besuche in
den Wohnungen nahmen jetzt die "europaischen", weniger ritualisierten Regel (z.B. die Empfangstage oder ,,five o' clock tea") an. Bei dem
Eintritt der Frauen auf den Weg der eigenen intellektuellen, kúnstlerischen und unternehmerischen Karrieren haben sich in den Jahren
um den I. Weltkrieg herum die Gruppenbegegnungen der Frauen
weiter nach dem Prinzip der Professionszugehorigkeit differenziert.
Die traditionellen Formen der Kontakte pflegten eher die im Haushalt
bleibenden Frauen weiter.
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Blanka Soukupová hat sich mit der "Frauenfrage und der tschechischen Arbeiterschaft 1867-1881" beschaftigt. Sie hat sich a uf das
Verhaltnis der Gesellschaft zur Arbeiterfrau (beziehungsweise spezifiziert auf das Verhaltnis zur Frau als Gattin oder Tochter eines qualifizierten lndustriearbeiters) im geschichtlichen Augenblick der Oberlagerung der Interessen der Arbeiter und der Nation und in der
Obergangszeit zur sozialistischen Arbeiterbewegung konzentriert.
Die vorgenommeneAnalyse der zeitgenossischen burgerlichen, vor
allem aber der Arbeiterpresse und Publizistik ergab, daí5 sich daraus
folgende Schluí5folgerungen ableiten lassen: 1. Das Bewuí5tsein von
der Beziehung zu den Frauen wurde in der Arbeitergesellschaft an
der Wende der sechziger und siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts infolge einer gewissen zeitlichen Parallelitat der Arbeiterbewegung und
der Nationalbewegung im Geiste der nationalen Emanzipationsbestrebungen der tschechischen Burgerfrauen modelliert. 2. Die Umwertung
der Frauenfrage in der Arbeitergesellschaft kann als eine Folge dessen
bewertet werden, daí5 sich die Arbeiter zum marxistischen sozialistischen Bewuí5tsein durchrangten. 3. Der aktive Eintritt der Arbeiterfrauen in das offentliche Leben der ersten Halfte der siebziger Jahre
des 19. Jahrhunderts reflektierte sowohl das Einwirken burgerlicher
Einflusse, als auch jene der Entwicklung der eigenen Bewegung. Damit wurde a ber a uch die reale Stellung der Frauen mit der ihnen zugewiesenen Aktivitat konfrontiert. Allgemein laí5t sich zusammenfassend sagen, daí5 jede um ihren Platz "an der politischen Sonne"
ringende Ideologie "ihre" Auffassung von der Frauenfrage zur Ausbildung bringt, die sich dann an der Anregung der selbstandigen
Aktivitat der Frauen mitbeteilig.
In einer Studie, die auf Grund der breiten deutschen und osterreichischen Literatur, der zeitgenossischen Statistiken und der Archivquellen die Prager Situation in der Perspektive vom Mittelalter
bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts schildert, hat Robert Luft die
"Verweiblichung der Schneidergewerbes in Prag um 1900- Strukturwandel und Geschlechterrollen im Handwerk" beschrieben. Er konstatiert, daí5 fur die handwerkliche Produktion allgemein bis ins 20. Jahrhundert die raumliche Einheit von Arbeitsstatte und Haushalt
charakteristisch war. Nicht nur die statistisch schwer zu erfassende
Heimarbeit von Frauen war weiter verbreitet als meist angenommen,
vielmehr ging die Charakterisierung der Hauswirtschaft als- nationalokonomisch - nicht produktive Sphare und als reiner Konsumsektor
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an den tatsachlichen soziookonomischen Strukturen vorbei. Als Familienmitglieder waren Frauen im Handwerkshaushalt in die Produktion
eingebunden, obwohl die Handwerksordnungen meist versuchten, ihre
gewerbliche Mitwirkung zu begrenzen und a uf weniger qualifizierte
Arbeiten zu beschranken. In erster Linie waren die Meisterfrauen fur
die Organisation des "inneren Hauses", also u.a. fur die allgemeine
Erziehung der Lehrlinge und die Kontrollgewalt uber diese zustandig. Eine Trennung der Arbeitsleistung in Reproduktion und Produktion war aber diesem Denken fremd, ebenso fremd wie die Unterscheidung zwischen Gutem, die tur den eigenen Verbrauch oder fur
den Markt hergestellt wurden.
Frauen nahmen seit Jahrhunderten bei der Herstellung von Kleidung und Textilien eine bedeutende Rolle ein. Vom 17. bis zum 19.
Jahrhundert waren aber auch in Prag Frauen weitgehend aus dem
Handwerk ausgeschlossen. Erst seit der Mitte des 19. Jahrhunderts
finden sich Frauen als Arbeiterinnen und in geringer Zahl auch als
selbststandige in den Prager Schneidergewerben. Verschiedene Quellen zeigen eine stufenweise Verweiblichung der Schneidergewerbe seit
dem Jahr 1860, in dem tur Ósterreich die Gewerbefreiheit eingetuhrt
wurde und die Zunfte in ihrer traditionellen Form aufgelost wurden.
Die neue Gewerbeordnung erklarte die zunftigen Gewerbe fur "frei"
und erklarte dezidiert: "Das Geschlecht begrundet in Bezug auf die
Zulassung zu Gewerben keinen Unterschied".
Den Durchbruch der Frauenarbeit in der Bekleidungbranche brachte
jedoch erst 1883 die generelle Zulassung von Madchen zur traditionellen Lehre und von Frauen zur Eroffnung eines Betriebes. Entscheidende Schranke tur die eigenstandige Berufsarbeit von Frauen war
namlich auch nach 1860 die "qualifizierende" Ausbildung, die die
Innungen den Madchen in der Praxis verwehrten. Einen eigenen
Gewerbebetrieb zu eroffnen gelang Frauen nur in den Sparten der Bekleidungsbewerbe, die nicht von den einfluf3reichen Innungen der klassischen Handwerke kontrolliert wurden. In der Folge der Novelle von
1883 der Gewerbeordnung durchbrachen die Behorden in Bohmen die
restriktive Zulassungs- undAusbildungspolitik der lnnungen und einiger weniger Berufsgruppen, insbesondere in der Bekleidungsbranche.
Seitdem nahm die Zahl der in den Schneidergewerben tatigen
Frauen explosionsartig zu: Das Lehrlingsverzeichnis der Altstadter
Schneidergenossenschaft tur die Jahre 1891-1896 tuhrt z.B. fast nur
noch Madchen auf; um 1910 stellten die Frauen mehr als die Halfte
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der Berufstiitigen. Damit verzeichneten die Bekleidungsgewerbe den
hochstenAnteil an berufstiitigen Frauen in Prag und a uch das Schneidergewerbe im engeren Silme gehorte zu den wenigen Handwerken,
in welchen uberhaupt Frauen ein eigenes Gewerbe anmeldeten. Dieser Anstieg beruhte jedoch vor allem auf der Etablierung des neuen
Berufszweiges der Damenschneider und auf der Entstehung und
schnellen Verbreitung der Wiische- sowie Frauenkleiderkonfektion um
1900. lm Bereich der Kleiderherstellung wandelte sich dabei weibliche
Hausarbeit zu weiblicher Erwerbstiitigkeit. Die vershirkte weibliche
Berufstiitigkeit bedeutete fur viele Frauen in den Schneidergewerben
keine Verbesserung und keine fundamentale Wandlung ihrer Lebensund Arbeitsbedingungen. Es wurden vor allem "iiltere" verwitwete
oder alleinstehende Frauen im Textil- und Bekleidungssektor zur "Selbstiindigkeit" gezwungen, um ihren Lebensunterhalt mit einer
Niihmaschine, die auf Raten erworben und in der Wohnung ohne
groBeren Platzbedarf gestellt wurde, mehr schlecht als recht zu verdienen. Die verschiedenen Statistiken der damaligen Zeit spiegeln diesen ProzeB nur unzureichend wieder. Angesichts des geringen Lohnniveaus und der sozialen Deklassierung dieses Berufs kann bei di esem
Strukturwandel der" Verweiblichung der Schneidergewerbe" nicht von
einer Emanzipation gesprochen werden.
Pavla Vošahlíková hat ihre Aufmerksamkeit der "Tschechischen
Frau in der Politik und der offentlichen Tátigkeit an der Wende des 19.
zum 20. Jahrhundert" gewidmet. Oas traditionelle Bild der um die
Emanzipation kampfenden Frau verkorperten in den achtziger Jahren
die offentlich tiitigen Schriftstellerinnen (Karolina Světlá, Eliška Krásnohorská), die die Frauenforderungen mit der nationalkulturellen Problematik vereinigten. Die kulturelle oder sprachliche Emanzipation
war allerdings von der sozialen oder Frauenemanzipation kaum zu
trennen. Schon 40 % der tschechischen Frauen gehorten unter die Erwerbstiitigen (Gewerbe, Fabrikarbeit, Dienste, Angestelltenberufe) in
dieser Zeit. Die sozioprofessionellen Kontexe der Frauenbildung wollte
die Griindergeneration der tschechischen Frauenbewegung aber nicht
zur Kenntnis nehmen. Fur die meisten Politiker am Ende des 19. Jahrhunderts waren schon die begrenzten Frauenprogramme zu radikal.
Die entscheidende Differenzuerung im Bezug a uf das kúnftige politische Arrangement der Frauenbewegung geschah in den neunziger
Jahren, obwohl sich auch damals die burgerlichen Parteien (naturlich
mit der Ausnahme von einigen Personlichkeiten wie Vojta Náprstek,
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Karel Adámek usw.) mit den Frauenrechten nicht beschaftigen wollten und a uch die Sozialdemokraten in dieser Zeit kein selbstandiges
Frauenprogramm hatten. Zu denAusnahmen, die sich fiir die Frauenrechte systematisch engegierten, gehorte T. G. Masaryk oder Antonín
Hain. Auch ihre Realistische Partei akzeptierte allerdings Frauen auf
Parteiposten erst am Anfang des 20. Jahrhunderts. Dies war die Zeit,
als sich die Frauenforderungen vom Recht a uf Bildung a uch a uf weitere- politische- Gebiete erweiterte.
Zum Thema der Zeit (besonders in den Jahren 1905-1907) wurde
die Durchsetzung des Frauenrechtes auf Arbeit in den politischen
Vereinen (und den Parteien), was den Frauen durch den § 30 des
Vereinsgesetzes verweigert wurde. Der Kam pf gegen diesen Paragraphen wurde also zum Hauptthema der jiingeren Generation der emanzipierten Frauen nach 1900. Eine lebendige Polemik gegen die altere
Frauengeneration entstand auch an Hand dieses Themas. Die Fraueninitiativen fiir die wahlerische Gleichberechtigung mít den Mannem
sind zwar 1906 gescheitert, doch vereinigte und aktivierte diese Niederlage den breiten Strom der Frauenbewegung.
Im Gesetzbuch wurde eine Liicke entdeckt: das Frauenverbot betraf nur die Wahlen fiir den Reichsrat. Die alten Gesetze aus dem Jahre
1861 rechneten nicht mít den Frauen und verweigerten ihnen konsequenterweise auch nichts. Der Weg zur Teilnahme an den Landeswahlen 1908 war also offen und die ersten drei Frauen- K. Máchová,
B. Zelinková und M. Tůmová - haben auch kandidiert. Sie haben die
Wahl verloren, allerdings mít einem guten Echo in der politischen Gesellschaft. lm Jahre 1912 hat dann Božena Viková-Kunětická als gemeinsame Kandidatin der tschechischen Parteien ihr Mandat in Mladá Boleslav gewonnen.
Die breite und kampferische Bemiihung um die rechtliche und politische Emanzipation der Frauen war die Sache der jiingeren Frauengeneration von Františka Plamínková, Karla Máchová, Alice Masaryková oder Olga Stránská. Ihre Ziele waren allerdings fiir die alteren
verdienstvollen,literarisch orientierten Damen schwer ertraglich oder
gar verstandlich. Oas zeigte sich schon in den Rivalitaten zwischen
dem traditionsnahen, 1898 gegriindeten Zentralverein der tschechischen Frauen und dem zukunftsorientierten Frauenklub. Seit dem Jahre
1908 stand zwischen ihnen noch die Vereinigung der akademisch gebildeten Frauen. Der Generationszwist in der Frauenbewegung hat
sich besonders deutlich im Konflikt um den Prager Verein und das
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Gymnasium Minerva, seit 1890/91 das erste Madchengymnasium in
Bohmen, prasentiert: lm Jahre 1908 wurde die altere Frauengeneration
in der Fiihrung ohne Weiteres durch die pragmatischen jiingeren Damen ersetzt. Die Polemiken liefen dann mit einer hohen Intensitat in
der Frauenpresse, die sich a uch in zwei Lager geteilt hat. Die politisch
und international orientierten Blatter der jiingeren Generation haben
sich allerdings erst nach dem I. Weltkrieg voU durchgesetzt.
Den Ůbergang von der nationalorientierten Kulturarbeit und Philanthropie zur Politik signalisierte schon der I. KongreB der tschechoslawischen Frauen, der von 15. bis 17. Mai 1897 in Prag in den Raumen des Altstadter Rathauses stattfand. Miroslava Turková hat sich
mit dem Anteil der Prager Frauen an der Vorbereitung und den Verhandlungen des Kongresses beschaftigt. Die Teilnahme der Pragerinnen am KongreB war betrachtlich, besonders die Vorbereitungsarbeiten waren ausschlieBlich ihre Sache. Bei der eigenen Tagung - der
Manifestation der Einheit der tschechoslawischen Frauen
waren
die Teinehmerinnen aus Prag und aus der bohmischen Provinz, aus
Mahren und in einem Fall auch aus der Slowakei verhaltnismaBig
ausgeglichen vertreten. Nur im AbschluBteillllntentionen und Ziele
der einzelnen Frauenstandell dominierten eindeutig die Pragerinnen.
Es ist interessant, daB neben den zahlreichen Frauen (die kulturell
gut gerahmte Tagung eroffnete eine Rede von Irma Geissel, die durch
Vali Seidel verlesen wurde) auch einige Manner am KongreB teilnahmen. Die BegriiBung der Delegierten durch den Prager Primator Dr.
Jan Podlipný konnte man als eine Pflicht des Gastgebers betrachen.
Der Reichsabgeordnete Dr. Vilém Kurz referierte a ber im III. Teil der
Verhandlungen uber die organisatorischen Bedingungen der nationalen Frauenarbeit und unterstiitzte die schon ofters bei der Tagung erwahnte Idee der Griindung des Zentralvereins der tschechischen
Frauen. Die Griindung des Zentralvereins im Jahre 1898 wurde dann
wieder vor allem durch die Pragerinnen organisiert und Prager Frauen
wurden a uch zu den ersten Vorsitzenden aller vier Abteilungen (1. Bildung, II. Philanthropie, III. Nationalwirtschaft, IV. Gesundheitspflege) des Vereins.
Die schon bei Vošahlíková kurz erwahnte erste Wahl einer Frau in
den bohmischen Landtag im Jahre 1912 hat Jiří Kořalka ausfiihrlich
betrachtet. Seiner Meinung nach fiigte sich die tschechische Frauenbewegung am Anfang des 20. Jahrhunderts auf wiirdige Weise in die
Hauptstromung der tschechischen Politik in der Habsburgermonarchie
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ein, indem sie ihre lnteressen und Fordenmgen mit gewaltlosen Methoden verfolgte, vornehmlich mit der Anwendung des Grundsatzes,
daB alles eralubt werden solle, was nicht ausdriicklich verboten war.
Františka Plamínková und ihre Mitarbeiterinnen versuchten die Bestimmung der bohmischen Landtagswahlordnung von 1861 in dem
Sinne auszulegen, daB die Wahlbarkeit einer Frau zur Abgeordneten
nicht ausgeschlossen war. Sie verhandelten mit verschiedenen tschechischen politischen Parteien uber die Moglichkeit einer Frauenkandidatur. Nachdem der erste Versuch vom Januar 1908 nicht ganz erfolglos gewesen war (Karla Máchová erzielte im ersten Wahlgang fast
20 %, bei der Stichwahl24% der abgegebenen Stimmen, Marie Tůmo
vá 16,6 %), konzentrierte sich das von Plamínková geleitete Komitee
fiir das Frauenwahlrecht auf die Aufstellung einer Frauenkandidatin
in der nachsten Erganzungswahl im Einverstandnis mit den Prager
Zentralen der groBen politischen Parteien und mit bedeutenden Vertreten der tschechischen intellektuellen Óffentlichkeit.
Diese Gelegenheit bot sich in der fiir den 4. Juni 1912 anberaumten
Landtagswahl im stadtischen Wahlbezirk Mladá Boleslav und Nymburk. Die Jungtschechen, von der national-sozialen und der staatsrechtlich-fortschrittlichen Partei unterstutzt, schlugen die Schriftstellerin Božena Viková-Kunětická (1862-1934) als die gesamtna tionale
Kandidatin vor, wahrend die Sozialdemokratie die Kandidatur der
Redakteurin Karla Máchová wiederholte. Obgleich die jungtschechischen Lokalorganisationen in den beiden Stadten diesem Vorschlag
nicht zugestimmt hatten und ihren eigenen Kandidaten aufstellten,
gelang es die Mehrheit der Wahler zu uberzeugen, daB sie fiir die beiden Frauenkandidatinnen stimmen sollten. Viková -Kunětická erhielt
41 % und Máchová 20% der abgegebenen gultigen Stimmen, so daB
der mannliche Gegenkandida t in die engere Wahl vorruckte, a ber im
zweiten Wahlgang stimmten fast alle Wahler fUr Viková-Kunětická.
Statthalter Franz Furst Thtm und Innenminister Baron Heinold sprachen sich urspriinglich gegen die Anerkennung dieser Wahl aus, a ber
nach der Ansicht Thuns muBte man auf die Entscheidung des bohmischen Landtags und a uf die offentliche Meinung Rucksicht nehmen.
Der nationale und internationale Widerhall der ersten Frauenwahl in
Mitteleuropa wurde dadurch allerdings nicht geschwacht. Sie war eine
politisch erfolgreiche Demonstration der Reife der tschechischen Gesellschaft amAnfang des 20. Jahrhunderts, vergleichbar mit der erfolgreichen Durchsetzung der selbstandigen Vertretung der Tschechen in
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der internationalenArbeiterbewegung oder bei den Olympischen Spielen vor 1914.
Tomáš Jelínek untersuchte die Vertretung der "Frauen im Rat der
Hauptstadt Prag in den Jahren 1918-1938". Das Gesetz des Nationalauschusses Nr. 39 vom 13. November 1918loste die bisherige Gemeindevertretung auf und gleichzeitig wurde das Verwaltungsgremium
fiir die Hauptstadt Prag ernannt.Am 21. November 1918 wurde dann
- nach der Gemeindeordnung aus dem Jahre 1850 - der stadtische
Verwaltungsrat gewahlt. In diesem Rat erscheinen - zum ersten Mal
in der Geschichte der Stadt- a uch Frauen. Františka Plamínková wurde durch die Tschechische nationalsozialistische Partei, Bohuslava
Sokolová durch die Nationaldemokratische Partei delegiert.
Seit dieser Zeit wurden Frauen in dieses Verwaltungsorgan regelmafSig gewahlt. lm Jahre 1919 wurden vier Damen (zwei hir die
Nationaldemokratische Partei, eine fiir die Sozialdemokraten und eine
fiir die Tschechoslowakischen Sozialisten) gewahlt, 1923 gelang dies
(das dritte Mal) nur F. Plamínková. lm Jahre 1927 gab es im Rat zwei
Tsch. Sozialistinnen und eine Kommunistin, 1932 und wieder 1938 eine
Sozialistin und eine Kommunistin. Nur in den ungewahlten, amtlich
ernannten Verwaltungskommissionen und -Ausschiissen (1920 bei der
Gestaltung von GroB-Prag und 1939 nach der Auflosung der stadtischen Selbstverwaltung) gab es keine Frauen in diesen Gremien.
Unter den 147 Prager Ratsmitglieder der Zwischenkriegszeit gab
es 14 Frauen. (Einige weitere Frauen nahmen an der Arbeit des Rates
fiir kiirzere Zeitabschnitte als Ersatzmitglieder fiir abgetretene Ratsherren aus ihren Parteien teil.) Diese Teilnahme von 9 % war aber
keinesfalls zu unterschatzen: die Frauen partizipierten an einem breiten Spektrum der Ratskommissionen. Besonders F. Plamínková arbeitete auch in den technischen, finanziellen, organisatorischen und Verwaltungskommissionen. Generell gesehen wurden aber Frauen
besonders aft in den Ratskommissionen fiir das Schulwesen, Kultur
und fiir verschiedene sozialorientierte Probleme tatig. Diese Problembereiche standen ihnen schon dadurch nahe, weil die meisten "Ratsfrauen" urspriinglich als Lehrerinnen, Beamtinnen oder Journalistinnen beschaftigt waren.
Jaroslava Hoffmannová hat der "Ersten Generation der Frauen in
den Prager Archiven" ihre Aufmersamkeit gewidmet. Bis zum Ende
der habsburgischen Monarchie ware die Staatsverwaltung und cladurch auch der Archivdienst den Frauen verschlossen. Nur im Boh431
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mischen Landesarchiv, das durch die bohmischen Stande verwaltet
wurde, arbeitete die erste Hilfsbeamtin schon seit 1907, die erste weibliche wissenschaftliche Hilfskraft seit 1910. Bis zumJahre 1918 findet
man in diesemArchiv insgesamt zehn Frauen, darunter sechs wissenschaftliche Hilfskrafte mit akademischer Bildung.
Die Griindung der Tschechoslowakei offnete fur Frauen die Tiir zu
den Fachkarrieren: die Verfassung der Republik kannte keine geschlechtsbezogenen Vorrechte mehr. A uch das Studium der Frauen an
den Hochschulen hat sich in diesen Jahren wesentlich verbreitert. Doch
gelang es den Frauen nur sehr langsam und nach groBer Miihe Posten
im sta a tlichen Dienst z u erreichen. Sie mufSten am Anfang sehr o ft als
unbezahlte Volontarinnen arbeiten und a uch spater waren ihre Gehalter mit den der mannlichen Kollegen kaum zu vergleichen.
Eine Basis fur die Ausbildung der kiinftigen Archivarinnen (allerdings gleich wie der Archivare) entstand seit 1919 in der Prager Staatlichen Archivschule, die mit dem Bohmischen Landesarchiv eng
verkniipft war. Diese Schule, die nur den Studen ten/ innen der ho heren Semester oder den Absolventen/innen der Philosophischen oder
Juristischen Fakultat der Universitat zuganglich war, hat im Jahre 1921
die erste Frau (PhDr. Věra Kosinová-Jenšovská) absolviert. Erst im Jahre
1925 wurden aber die ersten Absolventinnen der Archivschule zur
Archiv-Konzipistin im Landesarchiv und zur Adjunktin im Prager
Stadtarchiv ernannt.
Die sonstigen Prager Archive beschaftigten die Hochschulabsolventinnen erst mit einer grofSeren Verzogerung. lm Archiv des lnnenministeriums gab es zwar seit 1921 die erste Frau auf dem Posten des
aktuarischen Eleves, die erste wissenschaftliche Mitarbeiterin (mit
zeitbegrenztem Vertrag) erschien hier aber erst 1943 und die zweite
Frau kam a uf diesen Posten erst 1950. A uch ins staatliche Agrar- und
Forstarchiv kamen die ersten akademisch gebildeten Kopistinnen 1950.
lm durch seine Sammlungen wichtigenArchiv des Nationalmuseums
gab es die erste Hilfskraft seit 1938, die erste Hochschulabsolventin
kam allerdings erst 1948. lm Archiv der Karls-Universitat arbeitete
vor dem Zweiten Weltkrieg eine Studentin der Geschichte, dann in
den Besatzungsjahren eine deutsche Akademikerin und nach dem
Kriege Studentinnen als wissenschaftliche Hilfskrafte. Ein GrofSteil der
damaligen Absolventinnen der Archivschule arbeitete also nicht im
Archivdienst, sondern in den wissenschaftlichen lnstituten, in den Museen oder Bibliotheken.
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Erst das Ende der vierziger und der Anfang der fiinfziger Jahre
brachte die zweite - starkere - Generation von Absolventinnen der
Archivschule, die nach dem Kriege studiert hatte. Diese Frauen kamen
in das sich schnell reformierende Archivwesen als im Prinzip gleichberechtigte Partnerinnen der mannlichen Archivare. Der heutige
Archivdienst ist schon (fast zu hoch) feminisiert.
Bohdan Zilynskyjhat sich imAufsatz "Die ukrainische Frauenbewegung in Prag in der Zwischenkriegszeit" mit denAktivitaten der ukrainischen Emigrantinnen in der Tschechoslowakei beschaftigt. Die meisten Ukrainer/innen sind seit dem Jahre 1919, also nach den
militarischen Niederlagen der Ukrainischen Galiziener Armee, in
einem breiten Strom nach Prag gekommen. Es gab unter ihnen auch
eine betrachtliche Zahl von Studentinnen, manchmalAktivistinnen der
ukrainischen National- und Frauenbewegung, oder von studiumshungrigen Abiturientinnen von Lemberg (Lviv), die nach der Polonisierung der Lemberger Universitat die nachste Studiumsmoglichkeit in
Prag fanden.
Schon imJahre 1919 entstand in Prag die Frauensektion des Ukrainischen Klubs. VerhaltnismaíSig bald hat sich aber unter der starken
ukrainischen Emigration die Tendenz zur Griindung einer selbstandigen Frauenorganisation durchgesetzt. Nur kurz (1925-28) existierte
der "Haufen der Studentinnen der Ukraine". Seit dem Jahre 1923 arbeitete a ber in Prag der Ukrainische Frauenverband und seit 1924 a uch
die tschechoslowakische Sekti on des Ukrainischen nationalen Frauenrates, also zwei komplementarer Organisationen, die bis zum Ende
der dreiíSiger Jahre in Prag intensiv gearbeitet haben und, trotz der
Existenz von ukrainischen Frauenorganisationen auch in Berlín, Warschau, Wien etc., aus Prag das wichtigste Koordinierungszentrum der
ukrainischen Frauentatigkeit gemacht haben. Prag hat die Rolle der
natiirlichen ukrainischen Zentren der in der Ukraine aufgelosten unabhangigen Frauenbewegung ersetzt. Die Schliisselpersonlichkeiten
des Ukrainischen nationalen Frauenrates waren Sofija Rusovová (18561940) und Zinaida Mírná (1875-1950), von der tschechischen Seite hat
die Sozialistin F. Plamínková das groíSte Interesse fiir die ukrainische
Frauenbewegung prasentiert. Die Frauenorganisationen haben vor
allem die organisatorische und sozial-charitative Arbeit unter den
Emigrantinnen geleistet, mehr und mehr haben sie aber a uch die tschechische Óffentlichkeit uber die Realitat des Lebens in der sowjetisierten Ukraine informiert. Besonders intensiv haben sich die Frauen433
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organisationen in der Zeit des katastrophalen Hungers in der sowjetischen Ukraine im Jahre 1933 in diese Richtung gewirkt. Sehr aktiv
waren einige ukrainische Frauen a uch a uf dem Felde der Kultur- Marie
Omelčenkova (1874-195?) versuchte in Prag 1933 die Monatschrift La
femme slave zu verlegen, und mit ihrem Mann gri.indete sie a uch den
Verlag "Oas tschechisch-ukrainische Buch", wo einige interessanten
Publikationen erschienen. Die Tatigkeit der ukrainischen Frauenorganisationen in Prag wurde 1939 durch Gestapo stillgelegt. Nach dem
Kriege, in der Atmosphare des sowjetischen Terrors gegen die "sowjetische" Emigration in der Tschechoslowakei gelang es nicht meluobwohl solche Versuche gemacht wurden - die Tatigkeit der Vereine
wieder zu beleben.
Oas emotionale und essaiistische Referat von Zdeněk Pousta hat
das Thema "Die Prager Frauen als Opfer der Repressalien nach der
kommunistischen Machhibernahme im Jahr 1948" besprochen. Basis
der Forschungen von Pousta waren die Protokolle des Staatsgerichts
Prag. Eine betrachtliche Rolle spielten allerdings auch die seit dem
Novermber 1948 aktivierten kommunistischen Kommissionen der
Parteikontrolle und die parteilichen Sicherheitskommissionen a uf allen
Ebenen der Parteistruktur, die nicht nur uber die Parteigenossen, sondern iiber die ganze Gesellschaft entschieden.
lm Archivbestand des Staatsgerichtes Prag, das bis zum Ende des
Jahres 1952 arbeitete und nicht nur die Prager/innen, sondern doch
vor allem die Einwohner der tschechoslowakischen Hauptstadt behandelte, fand Pousta die Protokolle uber 2238 verurteilte Pragerinnen. Die Opfer der kommunistischen Strafjustiz aus der Zeit vom
Februar bis zum November 1948 und aus der Epoche nach dem
1. 1. 1953 hat man in diese Zahl nicht eingegeliedert. Oas Alter der
Verurteilten reichte von 16 Jahren bis zu Frauen um die Siebzig. Es
gab Ehefrauen der verurteilten Manner, Miitter von kleinen Kindern,
und a uch stillende Miitter unter den verurteilten Pragerinnen. Wahrend
unter den mannlichen Verurteilten eine Mehrheit von Arbeiter verzeichnet waren, bestand die groBte profesionelle Gruppe unter den
Frauen aus Beamtinnen undArbeiterinnen, dann folgten Lehrerinnen
und Studentinnen. Eine groBe Zahl von Verurteilten waren Hausfrauen.
lm allgemein findet man aber unter den Verurteilten die ganze sozioprofessionelle Skala der Frauen, natiirlich inklusive der Ordensschwestern. Einen Gipfel erreichten die Repressalien gegen Frauen im Monsterprozess (bzw. in einer Serie von 35 daran gebundenen Prozessen
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mit insgesamt 639 Anbeklagten) gegen "Milada Horáková und Consortes" im Jahr 1950, in welchem 3 Prager Frauen, Abgeordnete der
sozialistischen Partei, verurteilt wurden: zweimal zu lebenslanger Haft,
einmal - bei Horáková - zur Todesstrafe, die - trotz der Proteste der
Weltoffentlichkeit- a uch vollzogen wurde.
Die Haftsbedingungen fiir Frauen waren in den funfziger Jahren
voll "emanzipiert", also keineswegs besser oder leichter als die der
mannlichen Haftlinge. In dem zweiten Teil des Referats erwahnt Pousta
die Aktivitaten der Prager Frauen im Pardubitzer Gefangnis, die im
Jahre 1956 versuchten, durch eine Serie von Briefen an den Generalsekretar der UNO Dag Hammarskjold, die Weltoffentlichkeit uber die
Zustande in den tschechoslowakischen Gefangnissen und in der Justiz zu informieren. Die offiziell abgegebenen Briefe wurden beschlagnahmt und eine Untersuchungskomrnission beurteilte den Versuch zur
Kontaktaufnahme als eine kollektive Verschworung - mit schweren
Konsequenzen fiir die arrestierten Frauen.
Die Reihe der Referate erganzte dann Lucie Wittlichová mit einem
Bericht uber "Materialien zur Frauenfrage in den Sammlungen des
Archiv es des Nationalmuseums Prag". DiesesArchiv ist eine traditionsreiche Forschungsanstalt, das sich in den Nachkriegsdezennien auf
das Sammeln und Aufbewahren der schriftlichen Nachlasse von
wichtigen Personlichkeiten der tschechischen Politik und Kultur spezialisierte. Wittlichová verzeichnet Informationen uber die Archivbestande der Schlusselpersonen der Frauenemanzipation und Frauenbewegung, charakterisiert durch kurze biographische Angaben
einzelne Frauen und informiert uber Umfang und Inhalt des konkreten Archivbestandes. Es geht vor allem um die Damen: Marie Riegrová-Palacká (1833-1891), Marie Červinková-Riegrová (1854-1895),
Libuše Bráfová-Riegrová (1860-1930), Růžena Jelínková-Doubková
(1848-1923), Anna Bayerová (1850-1924), Františka Plamínková
(1875-1942), Anna Vetterová (1884-1968), Marie Branbergrová
(1863-1931) und Eliška Vozábová (1874-1973). Zu den sonstigen interessanten Frauennachli=issen gehoren die Papiere von Hana Benešová
(1885-1974), die Ehefrau von Prasident Edvard Beneš, die Pazifistin
Josefina Krušinová (1904-1960) und eine Reihe von Nachli=issen der
Prager Historikerinnen und Kunsthistorikerinnen: Stanislava Jonášová-Hájková (1904-1985), Emanuela Nohejlová-Prátová {*1900), Milada Paulová (1891-1970), Hana Vola vková (1904-1985), Zoroslava Drobná (1907-1988). ImArchivdesNationalmuseums gibtesauch Bestande
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der Frauenorganisationen: Sdružení vysokoškolsky vzdělaných žen
(Vereinigung der Hochschulabsolventinnen) 1922-1938, Ústřední sdružení soukromého učitelstva (Zentralverein der Privatlehrer /innen) und
Organizace sociálních pracovnic (Organisation der Sozialarbeiterinnen).
Die Beitrage dieses Sammelbandes spiegeln die Situation der
Frauenforschung in der Tschechischen Republik wieder: es gibt zwar
praktisch keine systematische und organisierte geschichtliche Frauenforschung, doch wurde in anderen Forschungskontexten manches geleistet. Die Basis der Quellen und a uch der interessierten Forscher I
I innen kann als gut bezeichnet werden. Allerdings fehlt aktueller
Druck: Die Frauenfrage gehort nicht zu den brennenden Themen der
Politik; es gibt hier keine starke und zielbewuBte Frauenbewegung,
die nach der Diskreditierung der kommunistischen Frauenorganisationen a uf di esem Felde etwas Neues beginnen mochte. Die Forschritte
der Forschung uber die Geschichte der Frauen muB man also eher im
Rahmen der Sozial- und Alltagsgeschichte erwarten. Die heutigen
Frauen bleiben - bei allen ihren alltaglichen Schwierigkeiten - ein
emanzipierter (oder eher ein negativ emanzipierter?), subjektiv integraler Teil der tschechischen Gesellschaft. Den Herausgebern sind bisher keine vorbereitenden oder laufenden tschechischen Forschungsprojekte auf dem Feld der spezialisierten Frauengeschichte bekannt.
Die Veranstaltung der Tagung zu dieser Problematik und die Herausgabe des Sammelbandes, der auch bestimmte Besprechungen der
auslandischen Literatur beinhaltet, ist ein Versuch, die zerstreuten
Aktivita ten der geschichtlichen Frauenforschung zu konzentrieren und
ihr eine Ausgangsposition zu verschaffen.
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