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Úvod
Životní příběh Dr. Anny Bayerové je plný usilovné a tvrdé práce, neustálé
nejistoty,

čekání, přesvědčování

pomáhat lidem, nejen jako
lékařky.

a dokazování, že i ženy mají právo a jsou schopny

ošetřovatelky,

Anna Bayerová se tedy stala i

českých lékařek.

ale i jako plnohodnotné diplomované

přes

veškeré

příliš

jednou z prvních
patří Anně

Už jen toto prvenství je obrovská zásluha, díky které

Bayerové neoddiskutovatelné místo nejen v
není

překážky

českých dějinách.

přece

A

její jméno

patřící

známé a neobjevuje se mezi historickými osobnostmi

do

přehledu současného člověka.

všeobecného kulturního

Takovéto opomínání je podle mého názoru chybou, jelikož Anna Bayerová se
nezapsala do

dějin

pouze svým prvenstvím coby ženské

lékařky,

ale i

neuvěřitelně

širokým rozsahem dalších aktivit. Zabývala se například, v podstatě celý svůj život,
ženskou emancipací, což dokládá její velmi blízké
dívčího

(zakladatelkou

gymnasia - Minerva). Díky

hnutí udržovala styky s
korespondence

např.

různými

přátelství
činnosti

s Eliškou Krásnohorskou

v ženském

emancipačním

ženskými spolky své doby, jak dokazuje

s Alicí Masarykovou, Libuší Bráfovou-Riegrovou, Marií

Červinkovou-Riegrovou, Sofií Podlipskou aj.1 Asi však nejdůležitější přátelství, jak

v osobním

životě

s pokrokovým

tak po profesní stránce, bylo s manželi Náprskovými. Kontakt

českým

liberálem, jakým byl

Vojtěch

Náprstek,

měl

na mladou Annu

Bayerovou obrovský vliv.
Vojtěch

Náprstek žil v letech 1848-58 v USA, kde organizoval

činnost

amerických Čechů a kde založil první český časopis v USA. Po návratu do Prahy se
stal horlivým zastáncem ženských
ženských institucí
Anna Bayerová

např.

Minerva nebo

neméně

snah.

Přispěl

k založení mnoha

známý Americký klub dam, jehož byla

členkou.

U Náprstkových v
samozřejmě

emancipačních

domě

u

Halánků

se velmi

často

probírala ženská otázka a

právo žen na doktorské studium, bylo také velmi aktuálním tématem

k diskusi. Totiž v USA roku 1845 rozhodlo hlasování pokrokových studentů na
Geneva Medical College v New York State o

přijetí

ženy na

lékařská

studia. Tak se

stala roku 1849 Elizabeth Blackwellová první ženou, která kdy dosáhla doktorské

I

Korespondence Anny Bayerové je uložena v Archívu Národního muzea v Praze a v Literárním archívu

Památníku národního písemnictví v Praze
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hodnosti. 2 Její cesta k lékařskému titulu však byla velmi trnitá. Elizabeth
Blackwellová pocházela z anglické politicky

uvědomělé

rodiny, její otec vedl

za zrušení otroctví. Rodina emigrovala do Ameriky a zde, po
Elizabeth Blackwellová

začala

angažovat v boji za

vzdělání

otcově

kampaň

smrti, se

žen. Smrt její

přítelkyně,

ji přivedla k rozhodnutí studovat medicínu. Od lékařů, na které se obrátila o pomoc,
pochopitelně

nezískala

"Představa

žádnou podporu. To však ještě posílilo její odhodlání.

získání lékařského

vzdělání

mně postupně přerostla

ve

ve velký morální

zápas a morální boj byl pro mne něčím neuvěřitelně vyzívajícím. ,i] Lékaři, kteří s ní
sympatizovali ji radili, aby se v

přestrojení

fakultu. S tím se však nehodlala ztotožnit,
před

rozhodla vyhrát,
Medical College.

zajímavé

za muže, pokusila o
neboť

byli velice

zvíře. Později jsem přišla

pravidla školy: kolovala o

těžké:

na

lékařskou

to pro ni byl morální boj, který se

zraky veřejnosti. Nakonec byla

Počátky

přijetí

přijata

na již zmíněnou Geneva

" ... všichni na mne zírali jako na

nějaké

na to, že jsem svou přítomností zcela narušila

mně pověst,

že

buďjsem

špatná žena, což by se za

nějaký

čas projevilo, anebo že jsem duševně chorá a mé šílenství bude časem evidentní. ,,4

V té

době přednášíval

Jan Evangelista

Purkyně

v

Náprstkově

Americkém

klubu dam v domě u Halánků o postavení a právech ženy, byl velkým zastáncem
ženské emancipace a vysokoškolského
už

nedočká,

bojoval za

ale

ně

přesto pevně

doufal, že

jak mohl. A tím by se dalo

vzdělání

žen. Sám jako by

otevření

vysokých škol ženám nastane, a

říci,

věděl,

že Anna Bayerová jako první

že se toho

ztělesnila

poslední lidské odkazy Purkyňovy českým ženám. 5
Z toho to

stručného výčtu

by se Anna Bayerová dala dnešními slovy

označit

za jednu z průkopnic českého feminismu.
Kromě

ženské otázky se také zabývala zdravotnicko-výchovnou

znamenalo vychovat ženy nejen
matky i

2

hospodyně.

učené

činností,

což

a studované, ale také zdravé a rozumné

Tedy, jinými slovy, šlo o výchovu v dodržování základní hygieny

NEČAS C., Mezi muslimkami, Působení úředních lékařek v Bosně a Hercegovině v letech 1892-1918, Brno,

Masarykova univerzita, 1992
3

BROOlZE E., Ženy léčitelky, Ostrava, Olda, 1997 s. 105.

4

Tamtéž

5

MATOUŠEK O., Lékaři a přírodovědci doby Purkyňovy, Životopisné studie, Praha, Státní zdravotnické

nakladatelství, 1953
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nebo o jednoduché
nejnutnější

ošetřovatelské

a poskytování

první pomoci.

Veškerá

činnost

Anny Bayerové, která vycházela z její

vedena snahou o rozvoj
školství, sociálním
dokazovala její

dívčího vzdělání, uplatnění

uvědomění.

veřejná činnost

ředitelství

živnostenských

aj. Dále je

třeba

zmínit

kurzech výchovy
pro

ošetřování

úkony, domácí

alkoholičky

pěstounek,

medicíně,

jejích aktivit

pro instituce a spolky jako byla

pokračovacích

články

výčet

Ani tím však

žen v

lékařské

erudice, byla

zdravotnictví,

nekončí,
např.

což

Armáda Spásy,

škol, Sdružení akademicky vzdělaných žen

z dobového tisku informující o zdravotnické
učitelek mateřských

o konferencích

škol, o

osvětě,

o

přednáškách

aj.

Anna Bayerová byla jedna z našich pionýrek pracovního

lékařství.

"Já věřím v pokrok člověčenstva, který nikdo nezničí, leda trochu zdrží!'í3
Zdálo by se toho více než dost na jednu osobu a však v
se stala ještě jedna

značně

samotnou, jako pro širší

životě

Anny Bayerové

významná událost. Snad ne ani tak významná pro ni

veřejnost.

Bylo tím její

v letech 1891-92 v postavení první zemské

působení

lékařky,

v

Bosně

jejíž klientelu

a

Hercegovině

tvořily především

muslimské ženy.
Tímto
některé

působením

Anna Bayerová (po té její

nástupkyně),

charakteristické stránky života muslimek na

jako žena

měla

daleko jednoduší

přístup

přelomu

zaznamenala

18.a 19. století.

k muslimským ženám, nežli

lékař

který díky náboženským tradicím prakticky nemohl se svou pacientkou

Lékařka

- muž,

přijít

do

kontaktu.
Proto ženy -

lékařky

brzy získaly

důvěru

místních muslimek, byly

přijaty

za

"dokforicu i prijatelicu" a mohly naprosto bez předsudků a zaujatých názorů detailně
poznat nejenom kulturní diferenciaci a způsoby bydlení, oblékání a stravování, ale
někdy

také mravy,
Na

činnost

obyčeje

a náboženské tradice muslimské klientely.

Anny Bayerové v

Bosně

a

Hercegovině

by se z

kulturně

-

antropologického neboli kulturologického hlediska dalo pohlížet jako na dosti cenný
informační

materiál a

rozhodně

by se mu

měla věnovat větší

pozornost.

Proto se ve své práci pokusím využít dostupný materiál a
působení

Anny Bayerové v

Bosně

největším přínosem přiblížení
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a

Hercegovině.

zaměřit

se na

Z kulturologického hlediska je

se k muslimským ženám a

přes ně

i k odlišné

kultuře

Tamtéž
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vycházející z muslimského náboženství. Proto bych se i blíže
otázku z pohledu islámu. Poslední

část

práce se

zaměřila

věnuje přesahu

na ženskou

odkazu Anny

Bayerové do současnosti. Hledáním paralel mezi působením Anny Bayerové
v

Bosně

a

činností českých zdravotníků

v islámských zemí v rámci

celosvětových

humanitárních programů.
Práce je

rozdělena

do šesti kapitol. V první kapitole se

nejdříve stručně

seznámíme s životopisem Anny Bayerové, po té následuje obecný exkurz do
Bosny a Hercegoviny

končící

dějin

dobou okupace Rakousko-uherskou monarchií. Ve

třetí

kapitole ještě zůstaneme v popisu Bosny a Hercegoviny, ovšem očima člověka
"západní Evropy" přelomu 19. a 20. století. Čtvrtá kapitola má za úkol vytvořit
představu

o tom co

ovlivňuje

az

čeho

vychází postavení muslimské ženy. Po této

kapitole je zařazena ukázka vlastních postřehů Anny Bayerové z Bosny a
Hercegoviny. A nakonec poslední kapitola o již
současnosti.

zmíněném

odkazu Anny Bayerové do

Hledání společných bodů, zkušeností a zážitků. V tomto případě půjde

o české zdravotníky 6. a 7. polní nemocnice Armády České republiky, které působily
svou misi v Iráku v roce 2003 (Basra - 7.polní nemocnice) a v Afghánistánu v letech
2002 a 2003 (Kábul - 6.polní nemocnice).
Zhodnocení
muslimských

činnosti

pacientů,

žen -

lékařek

mezi muslimkami. Ale i zachycení specifik

z hlediska odlišného náboženství a kultury.
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I. Životopis Anny Bayerové
Anna Bayerová se narodila 4.listopadu 1853 v
Vojtěchov součástí

obce Mšeno, okres

mlynářstvím,

zabýval také

někdejšího

matka pocházela

přesto

katolického vyznání,

Mělník.

Poměrně

- dnes je

Otec byl sládkem a krátkou dobu se

rovněž

z

mlynářské

rodiče svůj sňatek neuzavřeli

však

okresního soudu.

osadě Vojtěchov

záhy po

svatbě

rodiny. Rodina byla

v kostele, ale u

odstěhovali

se

do Podolí

nedaleko Mělníka, dnes okres Česká Lípa, kde si pronajali pivovar a později tam
zakoupili výnosný hostinec. Anna
jí dostalo v
po

německé

přechodu

na

triviálce v

městskou

V nepokrokovém

měla

Jestřebici,

školu v

takže

českému

jazyku se

smířit.

bylo

rodiče

a

hlavně

finančně

Sice jí

řádně naučila

až

kde stále trvaly zažité stereotypy,

byla velmi neobvyklá až nepochopitelná Anina touha po dalším

svou, její

se

Mělníku.

maloměstském prostředí,

svou vytrvalost, naléhání a s

vyučování

dva starší sourozence. Prvního

vzdělání.

přímluvou některých mělnických přátel

I když

přes

si prosadila

matka se nikdy zcela nedokázaly s jejím rozhodnutím

podporovali, ne však

pravidelně

a ne v takovém rozsahu jak

někdy zapotřebí.

Od roku 1864 pobývala Anna u své vlastenecké tety v Praze. Docházela do
soukromého

dívčího vzdělávacího

ústavu a s

přestávkami,

živobytí, studovala také na vyšší

dívčí

navštěvování

společenského střediska

tehdy jedinečného

Americký klub dam v

škole. Její velmi oblíbenou

Náprstkově domě

seznámila se Sofií Podlipskou a

vynucenými starostmi o

U

později

Halánků,

činností

jímž byl již

bylo

zmíněný

kde se Anna Bayerová blízce

s Eliškou Krásnohorskou.

V tomto ženském spolku se také poprvé setkala s o rok mladší Bohuslavou
Keckovou.

Obě

mladé dívky spojoval

proto brzy pustila do

společný

cílevědomých příprav

sen - studium medicíny. Anna se

na vysokoškolské studium.

S vysokým povolením Ministerstva kultu a vyučování ve Vídni studovala
v letech 1872-74 jako privatistka na pražském Akademickém gymnáziu, kde složila
zkoušky z nižších gymnazijních

tříd.

V roce 1875 splnila zkoušku z kvinty na

chlapeckém reálném gymnáziu malostranském, k

maturitě

se však nedostala.

Téhož roku odcestovala do Curychu, kde se zavázala k dodatečnému
předložení

maturitního

vysvědčení

a byla

20.října

1875 imatrikulována na tamní

9

univerzitě

podmíněným

následujícím

zápisem: "Anna Bayer, studiosa mediciane

Melnicensis Austriaca".
Za dobu curyšského pobytu udržovala

těsné

pozorně společenské dění

studentkami, sledovala

převážně

kontakty

a publikovala

s americkými

články

s ženskou

tématikou ve švýcarském i českém tisku.
V Curychu se však
natolik

nepřekonatelné,

časem

studijní a

že musela

V Curychu také došlo ke

zpřísnění

existenční

přestoupit

a ten

Anně

lékařskou

a k imatrikulaci cizinek

18.roku a vysvědčení zachovalosti, ale bylo
předchozím vzdělání

na

podmínky pro Annu staly

stále

fakultu do Bernu.
nestačilo

třeba předložit

chyběl.

pouze dovršení

i doklad o

dostatečném

těchto věcech

V Bernu však v

nadále

převládal liberálnější přístup.

Po

třech

absolvovaných curyšských semestrech Anna
lékařskou

roku 1877 na bernskou

fakultu. Ale ani bernské studium

a plynule. Po zimním semestru roku 1877/8 musela studium
Velice

vážně

onemocněla

totiž

zanechala po

sobě dvě

malé

přestoupila

Annina jediná sestra, která v

děti. Při těchto

rodinných

neproběhlo

přerušit
létě

a vrátit se

1878

těžkostech,

na jaře

zemřela

v klidu
domů.

a

nebylo možné

hned odjed zpět do Švýcarska a žádat rodinu o další finanční prostředky.
Neplánovaného volna se snažila využít alespoň k udržení jistých kontaktů se
studovaným oborem. Požádala o souhlas k
fakultě

v Praze, kde jí bylo

kde

době

také

občas přednášela

české lékařské

přednáškách

povoleno hospitovat na

pravidelně navštěvovala

a sama se

účastnila

vrátit až v listopadu roku 1879 a díky
zámožné jihoamerické

studiu na

a

některých profesorů.

praktikovat na klinikách
V této

výjimečně

mimořádnému

přítelkyně

o prázdninách byla velmi pilná a

Americký klub dam u Náprskových,

zajímavých diskusLDo Bernu se mohla

peněžní

výpomoci svých

z Bogoty, mohla

věnovala

pokračovat

přátel

v

a jedné své

přerušeném

se klinické praxi, kde se

naučila

studiu. I

i novým

metodám o kterých pak informovala v Praze ( článek v Českých novinách 9.11.1879).
Jednalo se o nový způsob transfuze krve a umělé výživy u kojenců. Touto
problematikou se

začala

zabývat blíže a zpracovala ji ve své

disertační

práci, díky níž

dosáhla 3D.listopadu 1881 doktorátu. "Češka doktorkou - Naše krajanka, sl. Anna

Bayerová z Podolí u

Mělníka,

dostoupila dne 30. minulého

měsíce

na vysoké

učení

v Bernu hodnosti doktorské v lékařství. SI. Bayerová je druhá Češka, která se stala

10

před

doktorkou. Jak známo, promována byla

nedlouhou dobou sl. Bohuslava

Kecková z Karlína v Curychu též za doktorku lékařství. ,,7
K prohloubení svých znalostí Anna asistovala na gynekologických klinikách
v Praze,

Drážďanech

av

Paříži

a provozovala

lékařské

praxe v

různých léčebních

ústavech ve Švýcarsku a Německu. Bohužel úsilí o nostrifikaci lékařského diplomu
v Rakousko-Uhersku bylo bezvýsledné i
spolků

přes

veškeré snahy podporujících ženských

a institucí.
Dne 10. listopadu 1891 se

úřední lékařky

přihlásila

do konkurzu na obsazení místa bosenské

a už za týden obdržela kladnou

Uherského ministerstva financí, které

úřad

odpověď

zemské

od

společného

Rakousko-

lékařky

spravovalo.

Zároveň

odeslalo rakousko-uherskému vyslanectví v Bernu jmenovací dekret a zemské
počátek

v Sarajevu oznámilo místo a dobu nástupu, což byl

ledna 1892 ve

vládě

městě

Dolní Tuzla.
Anna tento krok podnikla
později

mohlo

otevřít

hlavně

proto, že se domnívala, že by jí to snad

cestu k nostrifikované

působnosti

Cestou do Tuzly se zastavila ve Vídni, kde

měla

doma.
audienci u ministra financí,

Benjamina Kállaye, který v letech 1882-1903 ministerstvo spravoval. Kállay
seznámil Annu s posláním
službu, ale

působit

také

požadovat

honorář

od

úřední lékařky,

výchovně. Měla

zámožnější

které

měly

pracovat za

vykonávat nejen
určený

osobně

lékařskou

plat a dle svého uvážení

klientely, nikoli však od chudých.

Dne 4.ledna 1892 dorazila do místa své příští působnosti. Čtyři dny na to se jí
dostalo milého
domácí tak

přivítání

zahraniční

a slavnostního uvedení do

novotou,

lékařky zejména

předešla

čemž

dětské

pevnině

informoval jak

Ačkoli téměř ve

všech

ženské studium
dávno v nich nejsou

vláda Rakousko-uherská všecky ostatní říše a

opravdovým a závazným
země

pěstováno

pro nemoci ženské a

ustanovila první státní lékařku na této

to

o

tisk. "První státní lékařka v Evropě -

státech evropských již od mnoha let dovoleno a
universitní, a

úřadu,

země

tím, že

a uvedla ji v úřad důležitý týmž

způsobem,

jakým se

úředníci

slovanská, jež vykázána za

působiště

této první státní lékařce, a

státní

vůbec

ustanovují. Jest

trojnásobnou jest pro nás radost: že jest to naše krajanka, smýšlením i duševními
styky nás blízká, vlastenka ušlechtilá a vysoce
Bayerová z Bernu,
7

čtenářkám

vzdělaná, slečna

MUDr.Anna

našim z minulých let, ne-Ii jinak, tedy jako duchaplná

Národní listy, 2.12.1881, č.301., Češka doktorkou

11

spolupracovnice tohoto listu známá. V slavnostní paměti zachováme den, kdy tato
spanilomyslná Slovanka státem Rakousko-uherským byla ustanovena slovanským
sestrám svým, Srbkám mohamedánským v Bosně, za pomocnici nejžádoucnější, za
ochránkyni jejich

tělesného

Blahopřejeme-Ii slečně

zdraví i mravního útlocitu.

MUDr. Bayerové z celého srdce k

vítězství,

kterého se tímto ustanovením domohla

její vytrvalá, vážná snaha, a k spravedlivé slávě, že jí dopřáno proraziti první průlom
myšlence, jest nám všem jest cílem

upřímného

úsilí, tož

blahopřejeme

více

sobě

samým, Češkám, že se nám dostalo v osobě a povaze její zástupkyně tak důstojné a
čestné

v každém ohledu na dráze té nové,

před očima

celé

říše

i

spřízněného

národa

srbského. Ustanovením této první státní lékařky jest hlavně zásluhou ministra
Kallaye, jehož bystrozrak osvícený veškerých předsudků prostý přímo poznal
důležitost potřeby,

aby se

v zemích, kde mrav a

lékařského ošetření ženského

obyčej

dostalo ženám a to nejprve

zakazují svěřiti se rukám mužským. Jak se dovídáme,

nehodlá ministr Kallay vliv svůj omezit pouze na Bosnu, ale jest velice
záměru,
lékařek

aby i v

křesťanských

poskytnuta

zemích státu Rakousko-uherského instituce ženských
výminečně,

byla zavedena nejen

přízniv

příležitosť, přinášeti

všeobecně ... .Doufajíce,

ale

že nám bude

zajímavé zprávy o působení a zkušenostech naší

první státní lékařky evropské, doufajíce též, že není doba daleka, kdy místo
činnosť v

v bosenské Tuzle bude rozvíjeti svou blahou

slovanské Praze, voláme k ní

zajisté z hloubi srdce všech uvědomělých žen českých: Na zdar! A na shledanou!,,8
úřadu lékařky

Ovšem

provozu a tak Anna musela
průkopnickou

v

Bosně chybělo

překonat hodně překážek

a vykonat zde opravdovou

práci.

První problém se vyskytl hned v jejím
přesně

leccos k zavedení do plynulého

specifikované, zdali je

nevyjasněném

úřední lékařkou

postavení. Nebylo totiž

nebo obvodní

či

okrskovou

Titul se ustanovil až po jejím zákroku, takže v oficiálním postavení byla
lékařka úřední

a její

nástupkyně

také.

Nepřesnosti

lékařkou.

uváděna

jako

vznikly i okolo jejího platového

ohodnocení. Celkové služné se jí vyplácelo z bosenských fondů, najednou jí však
začaly přicházet

srážky se kterými nebyla

jde, se jí dostalo

odpovědi,

Ze

začátku

později

8

předem srozuměna. Při

že se jedná o taxu, kterou musel

dotazování o co

odvádět

každý

úředník.

dokonce hradila i léky a zdravotní materiál pro chudé pacientky, až

byly tyto výdaje hrazeny z komunálních rozpočtů.
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nevyřešenou věcí

Další

bylo ubytování. Ani v jednom ze svých bosenských

působišf neměla zajištěno

vlastní bydlení ani

nejdříve

lékaře,

v

hostem krajského

polovině března

Irbyové a

řešila

si našla

Své vlastní

svůj

působení

spokojena, ale postupem

chřipku

hlučné,

ztěžovalo

podmínky vlastní praxe. Až

příliš

špinavé okolí a

nejdříve

stejný problém, kde

později

onemocněla

což jí ovšem

podmínky. V Tuzle byla

čase

1892 si najala vlastní byt, který se však po velmi krátkém

ukázal jako zcela nevhodný pro
v Sarajevu

ordinační

vysoký nájem. I
přítelkyně

bydlela u své anglické

A.P.

vlastní byt.
Zpočátku

zahájila v Tuzle 8. ledna 1892.

času

se

začaly

těžkosti. Několikrát vážně

objevovat

ze špatných hygienických podmínek.

byla velice

Prodělala

dvakrát v krátce po

sobě

a po té dokonce i záškrt. S blížícím se létem se Anna obávala suchého a

horkého tuzlanského klimatu, které by jí mohlo vyvolat
požádala o
prostředí,

přeložení

což

Anně

muslimek v hlavním

do Sarajeva, které svou polohou

tuberkulózu. Proto

připomínalo

švýcarské horské

vyhovovalo. Zemská vláda žádost schválila, jelikož koncentrace
městě

V srpnu 1892 se její
s již zmíněnou

dědičnou

slečnou

byla

větší

než v jiných okupovaných místech.

působiště přesunulo

Irbyovou , která byla

do Sarajeva. Zde udržovala styky

průkopnice

ženského hnutí v

Bosně.

Anna se s Irbyovou seznámila již v Praze v Americkém klubu dam a bylo mezi nimi
opravdové

přátelství.

Jinak toho víme o osobním

životě

Anny velmi málo. Pouze

zmínky z korespondence s Marií Červinkovou-Riegrovou ukazují, že se zapojila do
Zřejmě

sarajevského ženského hnutí a spolupracovala s místním ženským spolkem.
byla také v kontaktu s chovankami

dívčího učiliště,

slečna

které v Sarajevu založila

Irbyová.
dokladů

Dochovalo se také pár

prohlídky totiž dostávala místo
výsledky

ručních

honoráře

činnosti sběratelské.

čímž

věnovala

závěrem kalendářního

které nakonec způsobily

podlomené zdraví. Pracovala
zahrnovali na krajském

času

úřadě

konečný

tvrdě

a

Za

některé lékařské

němu nejrůznější
začala

ručních

nakupovat

prací

po návratu do Prahy Náprskovu muzeu.

roku, se

začaly

pomalu ale jistě množit

odchod ze Sarajeva. Stále ji trápilo už tak

odpočinku

bylo málo. Vedle toho ji

administrativní prací,

na své pacientky. Proti velkému návalu

k

sama

vznikla cenná ukázka lidových

z okupovaného území. Tuto sbírku
S blížícím se

přídavek

nebo jako

prací svých pacientek. Postupem

drobnosti lidové tvorby,

důvody,

o její

kancelářské

přes

kterou

čím

neměla čas

dál více

ani sílu

práce vznesla písemnou
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námitku. Jako
v

budově

by jí v

důvody

krajského

kanceláři

umožňoval

uvedla: pro

úřadu

čistě

administrativní práci bych musela setrvávat

a tím bych byla zcela izolována od svých pacientek, které
bezprostřední

nikdy nenavštívily; pouze

styk se ženskou klientelou jí

plnit dané úkoly; doma ve své ordinaci mohla být v pohotovosti v jakoukoli

denní dobu.

Potřebovala

více

času

zdravovědně-výchovnou činností;

vysedávat v

případy, neboť

na jednotlivé

se zabývala i

léčit

její poslání bylo pomáhat a

pacientky a ne

kanceláři.

Tato stížnost byla velice opovážlivá a tím spíše, že byla od ženy. Dne .ledna
1893 byla Anna

předvolána

ke krajskému

současně

nevhodné chování, ale

slíbil

určitá řešení

Tato situace však Annu utvrdila o
úředních lékařek

přednostovi,

panoval mezi ideálními

který jí

udělil důtku

za

jejích stížností.

nepřekonatelném

rozporu, který v instituci

záměry společného

ministerstva financí a

jejich aplikací bosenskou administrativou; jinými slovy rozpor mezi teorií a praxí.
Proto 5. ledna 1893

doručila

sarajevské zemské

vládě

demisi na

svůj úřad. Zároveň

ten samý den o svých rozhodnutích informovala Kállaye ve Vídni. Ten neshledal
v

Annině

vyjádřený

zrušení

nesouhlas s tím, co jí bránilo vykonávat její povinnosti.

udělené důtky

a tím se

očekávalo

svou demisi odvolá a setrvá v zemské
ale 21.ledna 1893

označila

proto

důtku

službě.

a vyslovila

očekávání,

Anna si vyžádala

čas

že Anna

na rozmyšlenou,
nařídilo

své rozhodnutí za nezvratné. Dne 3D.ledna 1893

ministerstvo financí

uvolnění

Anny ze služby u krajského

Ve Vídni se s Anniným odchodem
výroční

zpráva o její

úřední činnosti,

vědomí

s velkým uspokojením a jeho

v Sarajevu. Tato zpráva

Přikázal

její stažení demise.

Zemská vláda byla nucena anulovat

společné

správně

chování žádnou nevhodnost nebo snad nedisciplinovanost, naopak

těžko smiřovali

vzalo

společné

úředníci

téměř hraničila

úřadu

v Sarajevu.

a když byla hodnocena

ministerstvo financí její údaje na

mohli jen litovat, že nesetrvala déle

s kritikou postupu

příslušných orgánů

v celé

této záležitosti.
Dne 15.února 1893 se Anna vrátila domů, kde jí nedlouho před tím zemřel
otec. V Praze se zdržela velice krátce, prakticky jen kvůli vyřízení formalit ohledně
pozůstalosti.

přednášek

1893 a

Spolky na

Podřipsku

využili její

přítomnosti

na téma "mezi mohamedánkami". První

měla

veliký

úspěch,

bohužel další Anna

a požádali jí o pár

přednáška

odřekla

pro

se konala

přílišnou

4.března

únavu, ale
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slíbila, že vydá v místním tisku cyklus fejetonů "črty z Bosny". Publikován byl však
pouze jeden příspěvek "Domy mohamedánů" v mělnickém listě Pšovan 9.4. 1893.
Po té se opět odebral do Švýcarska, kde krátce pokračovala v Bernu ve své
činnosti

ve feministickém hnutí. Také zde dostala nabídku vedení ústavu pro

tuberkulózní dívky v horském

léčebném místě

Leysinu. Pak

přijala

na rok místo

asistentky
v sanatoriu Val Mont-Territet nad ženevským jezerem. Po roce odešla do Anglie na
dvouleté období do nejrůznějších ústavů a převážně svou činnost prováděla
v ústavech pro

alkoholičky.

Po návratu do Prahy roku 1909, kdy její touha po vlasti byla už tak velká, stále
nesměla

vykonávat soukromou

pořádala přednášky

lékařskou

v oboru zdravotnické

Od roku 1912 bylo

Anně konečně

praxi. Tedy
osvěty

na

vyučovala zdravovědu

převážně dívčích

dovoleno pracovat jako

sanatoriu Zemského spolku. Za války byla vojenskou

školách.

lékařka

lékařkou opět

v

a

v plicním

Bosně.

Ale

Annina působnost ve vlasti byla stále víceméně provizorní, protože její švýcarský
diplom nebyl nostrifikován.
Anna Bayerová umírá

uprostřed

své ušlechtilé práce. Je nalezena 25. ledna

1924 mrtva na stejném lůžku, kde naposledy vydechl František Palacký, neboť Anna
poslední léta v Praze žila v
rodinná

přítelkyně

domě

Bráfových v Palackého ulici

č.7.

a tak, jako blízká

byla, pochována vedle Františka Palackého.

V 721etech života Anny Bayerové se vybudovalo budoucím právo

utištěného

člověka, právo ženy.9

9
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II. Historie Bosny a Hercegoviny
Původ

názvu Bosna není zcela jasný, ale

nejpravděpodobnější vysvětlení

je

odvozováno od historicky nejstaršího doloženého etnika, obývajícího centrální oblasti
př.n.l..

Balkánského poloostrova. Tímto etnikem byli lIyrové, žili zde již ve 2.tisíciletí
V

polovině

1.tisíciletí nastaly procesy, které vedly k tvorbě

společenství

- kmenových

svazů.

K historicky

územně-hospodářských

nejznámějším

kmenům patřili:

ilyrským

Desiaté, Meseové, Daorsové, Dalmaté, Jarodové, Ardijci, Autariaté, Deurové,
Deretinové.
V 1.století n.1. pronikli na severozápad Balkánu Římané, kteří tu vytvořili
později přejmenovéna

provincii IlIyrikum, která byla
Dalmatů

podle jednoho i z ilyrských

kmenů

na provincii Dalmatia.
zpět

Ale

k pojmenování Bosny. V

některých římských

pramenech byla

řeka

pramenící v centrálních

částech

řeky

jako Bathinus flumen. Soudíse, že tento název byl odvozen

Sávy,

označována

poloostrova pod horou Igman a tekoucí na severu do

z ilyrského jména Bassinus nebo od základu bas, což znamenalo tekoucí vodu,
bystřinu.
podstatě

V

hned v

počátku

vzniku tohoto územního celku, bylo jasné, že

centrální oblasti poloostrova budou vždy pomezní
a

soupeřeními

mezi

různými

hraniční

území s neustálými

mocenskými a politickými vlivy, s

čímž

střety

souvisí i

propojování odlišných kultur. První viditelná hranice zde vznikla v roce 395, kdy po
římského

rozpadu
dělící

linie mezi
Během

začátkem

impéria na

oběma

část východořímskou

celky podél

řek

(Byzanc) a západořímskou, vedla

Sávy a Driny.

5.století se IIlyricum dostává pod nadvládu Východních

6.století následovalo ovládnutí Východní

prvního desetiletí 7.století. V této

době

se na

říší římskou,

Balkáně

Gótů

a

které trvalo do

objevují první slovanské

kmeny a v 8.-9.století již plně ovládli centrální oblasti poloostrova. Šlo převážně o
chorvatské a srbské kmeny. V západních oblastech, kolem

řeky

Cetiny, Neretvy a

Driny se usazovali chorvatské kmeny a východně odtud kmeny srbské. Slované
přejali

od

původního

ilyrsko-románského obyvatelstva kulturu a

později

i

křesťanství.

lIyrové byli Slovany víceméně asimilováni, jen hrstka odešla do hor, kde žili jako
kočovní

pastevci a ještě dlouhou dobu si udržovali

svůj

románský jazyk.

V 9.-1 O.století vznikají nejstarší státní celky. Zhruba v
v

průběhu

polovině

9.století a

10.století byly položeny základy chorvatského státu. Prvním králem se stal
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kníže Tomislav roku 925.

Později

začalo členit

se území chorvatského státu

na župy,

které se sdružovaly ve větší celky - bánoviny. V čele bánoviny stál králův náměstek
neboli bán. Na

počátku

11.století jsou v chorvatském království

v chorvatském

Přímoří,

ve vnitrozemí ve Slavonii a třetí bánovina byla

pravděpodobně

tři

Začátkem

Bosna (avšak asi ne v celém rozsahu).

bánoviny,

12.století byl

korunován chorvatským králem uherský král Koloman, tím Chorvatsko automaticky
přešlo

do státoprávního svazku s Uhrami. I když si

autonomii,

přestalo

U srbských

ještě

dlouho udrželo svojí

samostatné chorvatské království existovat.

kmenů

byl státotvorný proces o

něco

11. a 12.století vznikl nezávislý srbský stát v oblasti

pomalejší. Až v

přímořské

průběhu

Diokklitie (Duklji). Za

srbského krále byl roku 1077 korunován kníže Michal a jeho stát nesl název Zeta
podle místní řeky, přítoku Morači. Ve 12.století se pod vedením krále Štěpána
Nemanja spojilo království Zeta s královstvím Raška (název odvozen od místního
hradu Ras) a byly položeny základy silného srbského státu.
O

Bosně

císaře

se poprvé dovídáme ze spisu byzantského

Konstantina Porfyrogena z poloviny 10.století,
názvem De adminisfrando imperio (o
osídlená Bosna je zde

zmiňována

uváděného

správě říše).

V té

jako malá oblast se

a

učence

obvykle pod latinským

době těžko přístupná

dvěma

Desnek). Zahrnovala jen nevelké území podél horního a

a málo

hrady (Katera a

středního

toku stejnojmenné

řeky. Bosna náležela k panství srbského knížete Časlava, který vládl v Rašce.
Během
říše,

11.století se v

Bosně prostřídala řada vládců,

byla

součástí

Byzantské

Chorvatského království, srbského království Zeta, byla pod nadvládou Uher.
V roce 1180 získal správu nad Bosnou bán Kulin (1180-1203). Kulin byl

formálně

uherským vazalem, ale za jeho vlády Bosna získala

postavení, politické

upevnění

moci, územní

rozšíření

období se také dochovaly první zmínky o heretickém
bogomilů

relativně

a také kulturní
učení

v

Bosně,

samostatné

rozkvět.

tzv.

Z tohoto

sektě

(toto hnutí se zrodilo v 10.století v Bulharsku kolem knížete Bogomila,

ideově čerpalo

z dualistického a

nového hnutí bogomilství

či

krajně

řada šlechticů.

učení manichejců).

pateránství, záhy vytěsnili z dosavadních,

pevných pozic, katolickou církev a
Církve bosenské. Toto

asketického

učení přijal

paralelně

Stoupenci

nepříliš

tu rozvinuli struktury vlastní církve tzv.

i sám bán Kulin se svou rodinou a spolu s ním

Existence vlastní církve, nezávislá na katolictví i pravoslaví, pomáhala

hájit svébytné postavení Bosny, která stále odolávala tlaku Uher.
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Bohužel zprávy o heretické Církvi bosenské zneklidnily Řím a Uhry, které
dokonce pohrozily

křížovou

Kulin vyhnout a tak se
Biliném Polji za

výpravou. Tomuto

oficiálně

přítomnosti

S.dubna 1203

nebezpečí

zřekl

se

chtěl pochopitelně

Církve bosenské

papežského legáta a zároveň

přislíbil

při

bán

jednání na

dodržování pravidel

a příkazů katolické církve. Činnost Církve bosenské však zcela nevymizela. Římská
kůrie

zachytila zprávy o kontaktech Církve bosenské s heretiky působícími v Evropě,

např.

se sektou albigenských ve Francii nebo s Katary v Itálii.
Na

počátku

13.století Bosna, namísto toho, aby

pokračovala

ve svém rozvoji

posilování samostatnosti, o kterou se zasloužil bán Kulin, se dostala do sporu
okolních mocenských zájmů, konkrétně Uher a Říma.
V zájmu posílení katolické církve a totálního vymícení působnosti Církve
bosenské, byl do Bosny poslán řád Dominikánů, aby zde provedl misijní službu.
Později,

ve druhé

polovině

13.století

přišel

do Bosny

řád Františkánů.

Také byl

sesazen dosavadní slovanský biskup místní církve a dosazen biskup latinský. Ani to
však zcela nezničilo původní církev a tak Řím přece vyslal do Bosny několik
křížových

do

výprav (1235, 1244 a 1252). Nakonec Bosna pod tlakem válek padla

područí

opět

Uher a bylo zde uznáno výsadní postavení katolické církve.

V následujících letech bylo bosenské území rozděleno do několika částí. Část
připadla

Uhersku,

část přišla

pod správu chorvatského šlechtického rodu,

spravovali srbští vazalové s nimiž sem
Začátkem

14.století nastává

začalo přicházet

znovuvzkříšení

část

pravoslavné náboženství.

bosenské svébytnosti. Zasloužil

se o to bán Štěpán II. Kotromanié. Původně byl také vazalem uherského krále Karla
Roberta z Anjou (od

Anjouovců

pochází lilie, které se od roku 1992 objevují ve znaku

a na vlajce Republiky Bosny a Hercegoviny). Časem se však z osobního vztahu
s Uhrami vyvázal a Bosna prožila další politický, územní i kulturní rozmach.
Úplnou nezávislost Bosny jako samostatného státu se však podařilo zajistit až
Štěpánovu nástupci Tvtkovi I. Kotromaničovi. Během 60.-70. let 14.století byl uherský

král

zaneprázdněn

jinými politickými problémy a tím nastalo oslabení uherského

vlivu. Tvrtko této situace
vytvořil

okamžitě

využil a uchopil moc do svých rukou a z Bosny

silný nezávislý stát. Oporou v jeho

počínání

se mu

opět

stala Církev

bosenská, jejíž struktury se v zemi obnovili již za Štěpána II. Kotromaniče.
Za Tvrtkovi vlády dosáhla
Od Boky Kotorské, kde nechal

středověká

Bosna

vystavět město

největšího

územního rozmachu.

Novi (dnes Herceg Novi), pronikl do
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chorvatského Přímoří, kde obsadil města Split, Šibenik a Trogir, přes rozsáhlé části
přilehlého

nový

vnitrozemí kolem města Knin a také řadu dalmatských ostrovů. Nastal

rozkvět

obchodu,

řemesel, těžba

rud a také kultura dosahovala vysoké

V tomto období se mezi místním obyvatelstvem, i když
náboženským skupinám, rozvinulo

vědomí společné

zemské

patřilo

úrovně.

k rozdílným

příslušnosti

- bosanstva

(bosenství). V dobových pramenech byli obyvatelé Bosny označováni za Bošnjani
(Bosňany).

Po
vnitřní

Tvrtkově

smrti ovšem nastal v zemi rychlý rozvrat a úpadek. Vedly k tomu

i vnější okolnosti. Zemi oslabovaly střety lokálních vladařů a zároveň se znovu

objevily

zahraniční nepřátelé.

stejné

době

činitel

- osmanští Turci.

Byl to

především opětný

silný tlak Uher a

(konec 14.století) se objevil na Balkánským

Pro Bosnu to znamenalo, že se na
křižovatce zájmů

přelomu

opětnou

ve

nový mocenský

14. a 15.století znovu ocitla na

dvou silných mocností, proti kterým

král Zikmund požadoval

poloostrově

přibližně

neměla

sílu se bránit. Uherský

suverenitu Uher nad Bosnou. Mezitím místní

šlechta, nechtíc spadnout pod uherskou nadvládu, hledala pomoc u Turků. Tím
Osmané chytře využili příležitosti k postupnému vměšování do bosenských poměrů.
Na

počátku

15.století se už bosenský panovník musel

pokořit

nejen

uherskému králi, ale od 30.let také tureckému sultánovi, kterému byl zavázán platit
tribut 25tisíc dukátů ročně. Časem si Turci dokonce vymohli župu Vrhbosnu
s hradem Hodidjedem (v oblasti dnešního Sarajeva), což byla velice strategická
oblast,

přímo

v srdci Bosny.

Obrovskou ztrátou pro Bosnu jako stát bylo odtržení rozsáhlých

pobřežních

oblastí země, které náležely magnátu Štěpánu Vukčičovi z rodu Kosača. Chtěl získat
nezávislost na bosenském králi a tak se roku 1448 prohlásil za hercega (vévodu) sv.
Sávy. Proto se v následujícím období jeho zemi dostalo názvu Hercegovina.
Mezitím turecký vliv na

Balkáně

sílil a bosenský král z obavy

před

tureckým

vpádem požádalo pomoc Uhry i Řím. Na oplátku musel přijmout opět katolickou víru
a

definitivně

ve své zemi zlikvidovat Církev bosenskou. Díky tomu byly po roce 1450

v Bosně rozpoutány doslova pogromy na heretiky a během několika let byla původní
církev prakticky zcela potřena. Dokonce proběhla, jako důkaz podpory Říma, první a
zároveň

poslední korunovace bosenského panovníka potvrzená římskou kůrií. Ale ve
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skutečnosti

Západu

šlo pouze o podporu ideovou a v kritickou dobu se Bosna pomoci ze

nedočkala.

V roce 1463 shromáždil sultán Mehmed II. Dobyvatel velké vojsko, se kterým
se

chtěl konečně

velké

bitvě

zmocnit Bosny. Z historických

pramenů

je však známé, že k

nějaké

prakticky nedošlo a že sultán se svým vojskem zemí pouze "prošel".

Místní šlechta byla naprosto nejednotná a král byl velice slabý. Záhy po pádu Bosny
část

zabrali Turci i velkou
Déle než

čtyři

Hercegoviny, zbytek padl do jejich rukou o pár let

sta let trvající panství

poznamenalo charakter a vývoj této

Turků

Bosně

zásadním

způsobem

země.

Odhaduje se, že v 80. letech 15. století
původních

v

později.

zůstalo

v

Bosně

asi jen 20-30%

obyvatel. Velká část původních křesťanských obyvatel emigrovala do

okolních svobodných zemí.

Značná část

zotročena dobyvateli.původní
říše.

osmanské

politické

bosenské vyšší šlechty byla pobita, nebo

zřízení země

bylo nahrazeno systémem

Bosenské království zmizelo a byl zde vyhlášen roku 1463 Bosenský

sandžak (správní jednotka, provincie),

později

roku 1580 zde Turci založili Bosenský

pašalík - elajet (oblast spravovaná pašou; paša-vojenská hodnost odpovídající
hodnosti generála). Území pašalíku se zpočátku rozšiřovalo daleko za hranice
dnešní Bosny a Hercegoviny, ale v
turecké moci se území
hranicích

opět

průběhu

dalších staletí pro postupný úpadek

zmenšuje a nakonec se

přibližně

země.

Mění

se i společensko-hospodářské

zřízení.

Osmanská

fungovala jako vojensko feudální monarchie. Veškerá
panovníkovi - sultánovi, který ji získával
Sultán byl

zároveň

dobytá území
coby

různě

okamžitě

tažení.

propůjčována.

při

půda

vojenských

propadla

Půda

říši

říše

po dlouhou dobu

v zemi náležela

dobyvačných

nejvyšší politickou i církevní autoritou ve

velká léna vojenské

dobyvačném

státě

taženích.

a veškerá nová

respektive sultánovi, který ji potom

šlechtě (spahijům, begům)

rozděloval

podílejícím se na

nebyla darovaná do osobního vlastnictví, byla

šlechtě

jen

Stala se zdrojem důchodů (daní), které spahijové vybírali od převážně

křesťanských rolníků.
půda,

ustaluje v dnešních

To znamená, že

původní

bosenské

šlechtě nezůstala

žádná

tu si rozebrali vojáci dobyvatelské armády. Nové državy mohla stará šlechta

získat jen tehdy, že se podvolí náboženství
válečná

Osmanů

a spolu s nimi vytáhne na další

tažení.
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S Osmany

přišla

i velká

změna

kulturní, která byl

přesně vysvětlit

tureckým náboženstvím, tedy islámem. Nedá se zcela
v takovém množství a v
Jako

relativně

nejpravděpodobnější

než faktory ideové byly

krátké

se ukazuje

důležitější

době

čistě

způsobena především

co

přestoupit

místní obyvatelstvo

přijalo

faktory politické,

hospodářské

a sociální. Hlavní

jejich odesílání do speciálních

táborů,

praxí bylo

např.

odebírání

dětí křesťanů

společenských

služby. Tito mladí

a

kde byly vychovávány v duchu islámu a

pro službu v janičářských oddílech (fanatické osmanské vojsko).

z vyšších

60-

15. a 16.století docházelo k islamizaci bosenského obyvatelstva

různými způsoby. Poměrně rozšířenou

cvičeny

během

islám 70-80% místního obyvatelstva.

průběhu

V

na islám.

praktické hledisko. To znamená, že spíše

vlna islamizace zasáhla Bosnu v 80.letech 15.století a odhaduje se, že
80let

přimělo

vrstev byly vedle toho vychovávány i pro

poturčenci většinou zpětně působili

Některé děti

různé

formy státní

na své rodáky aby i oni

konvertovali k islámu.
K islamizaci také pomohl rychlý rozvoj
období turecká
řemesla,

vznikla

říše

prožívá

měst,

proces urbanizace. V tomto

svůj největší rozkvět. Intenzivně

stavitelství i vzdělanost. I Bosna z tohoto rozvoje

téměř

všechna dnešní bosensko-hercegovská

Mostar, Banjaluka aj.). byly to zcela nové typy
strategicko politických

plánů,

s cílem stát se

se zde rozvíjí obchod,

hodně

města

měst, stavěny

důležitými

získala. Tehdy

(Sarajevo, Tuzla,
na

základě

centry vojenského, správního,

náboženského a obchodního života v jednotlivých regionech. Naopak
hornická

města,

Ve

městech

rozšířená

Města

se

samozřejmě

mostů,

také stavba

tedy zaznamenala prudký

obyvatelstva. Usazovali se tu
v nichž islámští stoupenci

jako první

stavěly

svým

způsobem

rozkvět

a s tím spojený

janičáři, úředníci,

daň

na ochranu

obyvatelstva

tolerováni, ale zato

muslimové. Vedle

běžných

křesťanů

církevní školy). Ve

tržnic, kašen, nocleháren, zájezdních

měli

daní, které

značný příliv

obchodníci,

měli nepoměrně větší

křesťanského

mešity a vedle toho

střední

města

stará

více povinností

(muslimové zato

měli

státu a

přidružené
městech

hostinců

aj.

nového
- profese,

společenskému

z 80-90% islámská.

zůstaly převážně

odváděli

řemeslníci

šance k rychlejšímu

postupu. Proto koncem 16.století byla bosenská
Zbytky

někdejší

z éry samostatné nezávislé Bosny, spíše stagnovala.

mektebya medresy (muslimské elementární a
byla

speciálních

na

vůči

venkově. Křesťané

osmanské

spahijům,

říši,

byli

než

museli platit také

vojenskou povinnost

vůči

státu) a
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někdy

půdy

tzv.

daň

daně měli křesťanům zaručit

z krve. Tyto

obdělávání

jejich právo na

a předávání půdy z generace na generaci. Zkrátka platili za odlišné

náboženství a za toleranci

Osmanů, kteří

jim odlišné náboženství tolerovali,

stejně

jako působení jejich církevních komunit.
Bosenské katolíky nadále
zdejší katolické kláštery
Hercegoviny kolem

Ueště

ochraňoval řád františkánů.

Centry jeho

činnosti

byly

na konci 15.století jich bylo na území Bosny a

třiceti, začátkem

18.století zbyly již jen

tři).

U bosenských pravoslavných se církevní život také opíralo kláštery, avšak
pravoslavných

klášterů

v zemi naopak

přibývalo, zvláště

po roce 1557, kdy byla

obnovena autokefální Srbská pravoslavná církev.
V

polovině

16. století se na území Bosny objevila ještě

čtvrtá

náboženská

skupina, byli to sefardští židé, kteří byli koncem 15. století vyhnáni ze Španělska.
Postupně
městech

se uchylovali do

různých koutů

Evropy včetně Bosny, kde v

(Sarajevo, Travnik, Banjaluka, Jajce,

komunity. I v nové
zvláštní podobu

domovině

španělského

Zdálo by se, že
naprosto

přirozené,

sebemenších
islámu byli z

obyvatelstva do

různých

náboženských skupin bylo

V osmanské

říši

panovala

přísná

hierarchie, kde stoupenci

privilegovanou vrstvou vojenské šlechty, zatímco
absolutně

politicky,

hospodářsky

islámu na

a

křesťané

změnilo

také postavení Bosny

se stala významnou osmanskou baštou,

uvnitř

a

sociálně podřízeni.

říše

se dostala do

útlumu a 17.století již bylo ve znamení postupného ústupu z

dobytých pozic. Tím se
předpolí

zvyky a

jazyka.

Koncem 16.století se postup turecké expanze zarazil,

Z

původní

ale bylo by liché domnívat se, že soužití jednotlivých konfesí bylo

židé byli sice tolerováni, ale

značného

silné obchodnické

si však sefardští židé uchovávali své

rozdělení

problémů.

většiny

Bihač) vytvořili

některých

dříve

Osmanské

nejzápadněji

říše.

položenou výspou

Balkáně.

Důležitým

mezníkem v úpadku mocné turecké říše byla porážka u Vídně roku

1683. ústup znamenal

počátek

rychlého úpadku. Habsburkové se

opět

zmocnili

celých Uher a tím bylo turecké panství trvale omezeno jen na Balkán. V
toho se

změnila

častější

a tíživější. Držitelé panství spahijové, begové a janičáři a vojenská šlechta,

i

společensko

-

hospodářská

důsledku

situace. Vojenské závazky byly stále

hlavní opora a úderná síla tureckého vojska, se
podmínky. Jedním z

požadavků

je uznání

bouří,

dědičného

vypovídá poslušnost a klade si

práva na držení. Porta (turecká
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vláda) vydala souhlas k výlučnému
rodinou. Tak se
drobným

někdejšího

dědičnému

vlastnictví panství držitelem a jeho

užívacího práva na

křesťanským rolníkům,

půdu,

garantovaného

především

zmocnili nový vlastníci. Ti nutili rolníky, aby si od

nich půdu pronajímali. Jako nájem odváděli rolníci třetinu své úrody a mimo to museli
často
větší

pracovat na privátních polnostech

vlastníků.

Tím se rolníci dostávali do stále

osobní závislosti na majitelích. Sociální podmínky se

nesvobodných

rolníků

v

důsledku

neúnosného

se situace mezi muslimskými pány a

daňového

křesťanskými

křesťanských

zatížení velice ztížily. Tím
nepříjemně

rolníky (kmety)

vyostřila.

17.století bylo ve znamení obecné stagnace a

společenské

anarchie, utichá i

onen kulturní a stavební rozmach ze 16.století. hlavní znak tohoto století vtiskla
atmosféra vzpoury, která byla patrná u jednotlivých sociálních vrstev a náboženských
pospolitostí .
vnitřními

18. století bylo poznamenáno trvajícími

rozpory a vyčerpávajícími

válkami s okolními mocnostmi. K velkému oslabení osmanské
vyčerpávající

Kateřiny

válka s Ruskem

říše

vedla

11., která na úkor turecké moci

rozšířila

své

území až k Černému moři. Na východních frontách této války, v oblasti Krymu, na
Kavkaze, v Besarábii, padly celé generace bosenských

muslimů.

Také války

s Rakouskem a Benátkami, které se odehrávaly na bosensko-hercegovském území a
v

pohraničních

oblastech, si vyžádaly velké

zápas s okolními státy prohrála a tyto

oběti. Celkově

neúspěchy těžce

vzato osmanská

říše svůj

dopadly na bosenské

muslimy.
Další ránou, která se podepsala na stále se zhoršující situaci, bylo v
18. a 19.století

několik těžkých

morových epidemií. Jelikož muslimové žili

ve velkých koncentracích v bosenských

městech, měli

křesťanské

venkově.

obyvatelstvo žijící

bosenského obyvatelstva
klesat. Naopak silný
nárůst proběhl
muslimů

v

iu

začal

katolíků.

na

v 18. století v

populační nárůst

bylo 265tisíc,

Bosně přes

hlavně

muslimů

v celkovém

počtu

všech uvedených ztrát rychle

zaznamenalo pravoslavné obyvatelstvo a

(v roce 1789 žilo v

katolíků

převážně

daleko vyšší úmrtnost než

Podíl

důsledku

průběhu

Bosně

určitý

asi 600tisíc obyvatel, z nichž

79tisíc a pravoslavných 253tisíc; v roce 1817 žilo

650tisíc obyvatel, z nichž

muslimů

bylo asi 20Otisíc,

katolíků

1OOtisíc a

pravoslavných asi 35Otisíc).
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Všechny tyto události také brzdily i

hospodářský

silně

vývoj, který už tak

zaostával za Evropou.
Na

počátku

19.století se osmanská

z hluboké krize a úpadku
v oblasti

finanční

společenské,

pokusila z posledních sil a vymanit

uskutečněním řady modernizačních

a vojenské.

zbudována pravidelná a

říše

Např.

moderně

vyzbrojená armáda. Dostalo se i na
rozdělení

osmanské

říše jednotně

služba,
se

měli

i chudina). V budoucnu

považováni za poddané sultána.

časově ohraničená,

tak zástupci

křesťanského

měli

změny

na

nemuslimští

zaváděla řádná

se

být

být všichni obyvatelé

ve všech správních jednotkách. Od

ustanovit poradní sbory, v nichž

muslimů

Zároveň

měli

měla

společnosti

původně

privilegovanou vojenskou vrstvu a neplnoprávnou ráju (
říši, později

především

místo zastaralé janičářské armády,

šlo o zrušení dosavadního

poddaní v osmanské

reforem,

okresů

vojenská

po pašalíky

vedle sebe zasednout jak stoupenci

obyvatelstva.

Všechny tyto reformy způsobily u privilegované bosenské šlechty velkou
Většinu

nevoli.

sultánovi. K

nových

potlačení

nařízení

šlechta ignorovala a

neposlušnosti bosenských

stavěla

begů,

vyslal sultán do Bosny vojsko

s 20tisíci vojáky a v letech 1850-52 byl odpor bosenských
dosavadní muslimský vliv utlumen, jelikož síla
vrstvou. Jiné skupiny
muslimských

obchodníků

konkurence srbských
převzít

muslimů

byla

muslimů

příliš

obchodníků.

slabá a na

začátku

Tím byl

stála a padala s touto

společenství začali

19. století

začala

Také muslimští duchovní tzv. uláma,
neboť

zahrnovala pouze náboženské otázky. Muslimové v
ve druhé

v následujících desetiletích neustále jen
rozvoj svých

begů potlačen.

ji nebyly schopny nahradit. Vrstva tehdejších

politické vedení muslimské komunity,

náboženské

se na odpor vůči

polovině

doposud jejich
Bosně

silná

neměli

sílu

působnost

jako politicko -

19.století stagnovat a

doháněli kulturně

i

společensky dynamičtější

křesťanských sousedů.

Po porážce odbojných

muslimů

sultánovým vojskem došlo i k

potlačení,

stále

se zvětšujících, nepokojů křesťanských rolníků. K zmírnění napětí mezi konfesními
skupinami měla sloužit nová politika osmanských úřadů, která se snažila u veškerého
obyvatelstva vyvolat pocit společného zemského povědomí. Šlo o propagaci
myšlenky, že zde žije jeden "bosenský" národ, který je politicky svázán s osmanskou
říší

a zároveň geneticky a historicky fixován na Bosnu jako

důvodem

této propagace "bosenství" byla snaha zbrzdit

společnou

vlast. Hlavním

národně uvědomovací

snahy
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místní pravoslavné a katolické komunity a otupit dopad kulturní a politické agitace,
která se stále

výrazněji šířila

mezi zdejšími

křesťany

ze sousedního Srbského knížecí

a z Chorvatských zemí Habsburské monarchie.
V druhé
silně

polovině

křesťané

19.století již

v

Bosně jasně převažovali

a znova

propukla rolnická povstání (1852-53,1857-58,1861-62). V politickém pozadí

rolnických vzbouření nestálo pouze Srbsko, Černá Hora a Rusko, ale stále výrazněji
také
Rakousko-Uhersko, které od
křesťanského

začátku

časté

nepokoje

obyvatelstva a zároveň se snažilo o prosazení myšlenky, že Turecko

("nemocný muž na Bosporu")
křesťanských

19.století poukazovalo na velmi

mělo předat

své evropské državy do správy

zemí.

V letech 1875-76 vypuklo znova velice silné protiturecké povstání a na
Balkáně

se

rozhořela

rozsáhlá válka tzv. Velká východní krize. Do akce se vojensky

zapojilo i Srbsko, Černá Hora, Bulharsko a Rusko. Turci byli poraženi a na Balkáně
proběhly velké změny, uznání samostatnosti Srbska, Bulharska, Černé Hory,
přiznání

autonomie

Bosně

v rámci osmanské

říše,

s

čímž

souhlasila i bosenská rada

(skupština), která vznikla v roce 1878 v Sarajevu a půl na půl ji tvořili muslimové
s

křesťany.

Ruska na

Rakousko-Uhersko však nesouhlasilo s

Balkáně

neúměrně

silným postavením

v rámci pravoslaví a jako katolická mocnost si prosadilo na

Berlínském kongresu za pomoci

Německa

a Velké Británie

svůj

požadavek k získání

mandátu na okupaci Bosny a Hercegoviny.

Rakousko-Uherskou okupací
významné období. I když bylo
k

řadě civilizačních

přelomu

stále

začalo

relativně

i politických

změn.

pro Bosnu a Hercegovinu nové

krátké, pouhých 40 let, došlo

Ze zaostalé,

19. a 20.století se Bosna a Hercegovina

výrazněji

projevovali evropské vlivy.

víceméně

právě

orientální

postupně měnila

Nejviditelnější změny

tehdy

země,

se na

v zemi, kde se

nastávaly

v každodenním životě, především městském, kam přicházely evropské způsoby
výživy, odívání, bydlení i chování.

Přinášeli

je

četní úředníci, především

slovanských zemí monarchie, ze kterých nová správa budovala
aparát.

Kromě úředníků přicházela

příliv rolníků

a to

způsobilo

do

hromadné

země

celá

svůj

řada odborníků,

vystěhování

ze

administrativní

ale také nastal

muslimského obyvatelstva.
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Země také zaznamenala hospodářský růst. Šlo o počátky rozvoje moderního
průmyslu,

hornictví a metalurgie, což bylo provázeno stavbou cest a železničních

tratí. Díky tomu se zde poprvé objevila nová vrstva

průmyslového dělnictva

a nastala

silná diversifikace sociální struktury obyvatelstva.
Rakousku-Uhersku však správa Bosny a Hercegoviny činila jednu potíž, což
byla vzájemná rivalita mezi Vídní a Peští v souvislosti s tím, kdo bude mít rozhodující
vliv nad okupovaným územím. Po dlouhých diskusích na toto téma, bylo
řešení.

komplikované kompromisní

parlamentem vyhlášen Zákon o
okupační

správy bude

správě

Bosny a Hercegoviny, který stanovil, že

společného

monarchie. Na druhé
uvědomování tří

straně

rozdílných

tvořeného

ministerstva byla ustanovena Zemské vláda

z velké

v zemi stále
národů.

řízení

rakousko-uherskému ministerstvu

v Sarajevu. Zemská vláda spravovala zemi za pomoci silné
a administrativního aparátu,

dosti

22. 2. 1880 byl rakouským a uherským

svěřeno společnému

financí. Jako výkonný orgán

přijato

části úředníky

výrazněji

To byl

okupační

samozřejmě

koutů

ze všech

národně

sílilo

armády, policie

sociální

velký problém pro rakousko-

uherskou vládu, jelikož se domnívala, že hlavní podmínkou jak udržet stabilitu
monarchie v takové zemi je
Nejvyšším a

zabránění těmto národům nacionálně

nejpromyšlenějším vyjádřením

a politicky dozrát.

této politiky, byla koncepce národního

"bosenství" Benjamina Kállaye, který byl ministrem financí a spravoval Bosnu a
Hercegovinu v letech 1882-1903.

Chtěl

využít bosenského zemského patriotismu ke

zformování specifické "bosenské národnosti" ( v politickém smyslu), která by sdružila
všechny obyvatele Bosny a Hercegoviny bez rozdílu náboženství. Kállay se snažil
uplatňovat

princip udržování vzájemné rovnováhy mezi jednotlivými konfesijními

skupinami. Od bosenských
neboť

katolíků očekával

podporu

zájmů

ta byla chápána jako katolická mocnost. Naopak

opozičního

chování a separatistických snah, se dala

pravoslavného srbského obyvatelstva. Pro
stranu získat

třetí

Kállay, jako

maďarský

největší nebezpečí

očekávat

potlačení těchto

skupinu, tedy bosenské muslimy,

habsburské monarchie,

ze strany místního

snah bylo

především

třeba

na svou

šlechtu.

šlechtic, obdivoval konservatismus a silný zemský

patriotismus muslimské aristokracie.
Na

přelomu

80. a 90.let 19.století Kállay všemožnými

aktivitu muslimského intelektuála Mehmeda-bega
muslimskou komunitou

prostředky

Kapetoviče,

pěstovat vědomí bosňáctví

podporoval

který se snažil mezi

(bošnjaštvo). Zatímco již

dříve
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zmiňovaná

idea bosenství (bosanstva),

regionálním, myšlenka

na

vědomím

zemském-

se do sebe snažila pojmout také prvky etnického a

vědomí.

politického
Na

bosňáctví

stavěla především

počátku

90.let

podpořil

Kállay ideologii

bosňáctví

také tím, že nechal

vypracovat gramatiku bosenského jazyka, jak v latince tak v cyrilici a v "bosenském"
jazyce byly také napsány

učebnice

pro státní školy v celé

Bosně

a

Hercegovině,

místní instituce musely používat, termínu "bosenský"., respektive "zemský" jazyk
úřední

v celé své

Nicméně
bosňáctví

natolik

i

praxi.
přes

všechny tyto snahy bosenští Chorvaté i Srbové na ideu

prakticky nereagovali.

pokročilý,

že myšlenka

Národně uvědomovací

společného

"integrálního

nemohla. Naopak v tomto procesu shledávali

proces v jejich
bosňáctví"

nepříliš dobře

řadách

už byl

je oslovit

maskovaný pokus

muslimské begovské šlechty udržet si své dosavadní privilegované postavení.
Pokusy Kállaye a rakousko-uherských institucí o národnostní a politickou
homogenizaci obyvatelstva v
Habsburská monarchie jako
nejen nábožensky, ale do

Bosně

a

okupační

značné

Hercegovině vyzněly

tedy naprázdno.

moc musela uznat, že je bosenská

míry i

národnostně rozdělena.

Hranice jednotlivých

národností se zde kryjí s hranicemi náboženskými. Potvrzením této
na

přelomu

skutečnosti,

byl

19. a 20.století i boj jednotlivých komunit o prosazení samosprávy pro

své církevní a školské instituce. Tento boj
náboženských práv, ve

skutečnosti

Zde bychom historický
působnosti

společnost

Anny Bayerové v

z rakousko-uherské

země,

formálně

vystupoval jako prosazování

však šlo již o boj národnostní.

přehled ukončili, neboť
Bosně.

jsme se dostali do období

Anna Bayerová, jakožto

spadala pod správu

společného

příchozí

pracovník

ministerstva financí,

vedeného Benjaminem Kállayem.
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III. Bosna a Hercegovina na

přelomu

19. a 20.století

S obdobím rakousko-uherské vlády byly spojeny, jak už jsme se zmínili
v

předešlé

kapitole, zásadní

Hercegoviny.
z

Během okupačního

různých koutů

Na druhé
muslimů
změnily

ve všech oblastech života Bosny a

období se do Bosny a Hercegoviny

přistěhovalo

monarchie

180 - 200 tisíc lidí
řemeslníků,

proměny

(především úředníků,

inteligence,

podnikatelů, dělníků,

aj.).

straně

se z tohoto území

vystěhovalo

150 tisíc domácích lidí,

převážně

(nejvíce do Turecka). Tímto se poměry mezi konfesními skupinami značně
a nastal výrazný pokles muslimského obyvatelstva na úkor katolického

obyvatelstva z monarchie.
Nicméně

i

přes

velkou oficiální

změnu

zemského statutu zaostalé turecké

provincie na rakousko-uherské koloniální panství si Bosna a Hercegovina ještě
dlouhou dobu zachovala neocenitelný orientální charakter pro Evropu zcela
netypický. To do jisté míry vyvolalo zájem v zemích rakousko-uherské monarchie a
začaly

do "západní" Evropy se
spíše

méně

pravdivé, ale zato

dostávat všemožné informace,
např.

s

uměleckou

ať

už pravdivé,

hodnotou a romantizující

představou

orientu nebo naopak velmi hrubé urážky místních zaostalých až

primitivních

poměrů.

V této kapitole si pokusíme ukázat Bosnu a Hercegovinu
žijícího v "civilizované"

Evropě

na

přelomu

či

očima člověka,

19. a 20. století.

Za důvěryhodnější prameny můžeme pokládat dobovou literaturu faktu,
tiskové
už

články, naučnou

méně

literaturu,

průvodce.

Jako další zdroj cenných informací, ale

objektivních je zde dobová beletrie a cestopisy, jenž nám vykreslují tehdejší

atmosféru.

Území Bosny a Hercegoviny má podobu skoro rovnostranného trojúhelníku
ležícího v severozápadní části Balkánského poloostrova. Území zaujímá rozlohu
okolo 61 tisíc km2 a

hraničí

na severu s Chorvatskem, kde je

Una, dále se Slavonií (historické území mezi
úrodná nížina; bývalé království, v
řeka

Sáva, na

východě

řekami

Drávou a Sávou,

současnosti součást

sousedí se Srbskem od

přirozenou

něhož

ji

hranicí

většinou

Chorvatska) od které ji
odděluje řeka

řeka

dělí

Drina, na jihu

s vilájetem (provincie) prizrenským a s Černou horou, na západě s Dalmácií, kde
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části tvoří přirozenou

z velké

západě,

hranici Dinárské Alpy. Zde na

Hercegoviny, dosahují hranice na dvou místech až Jadranského

na území

moře

- u Boky

Kotorské a v Neretvanském zálivu (Velc,1907).
Podnebí má Bosna i přes svou jižní polohu dosti drsné. Účinkem hor, z nichž
některé

prší.

jsou skoro celý rok pokryté

Počasí

proměnlivé zvláště

je

(544mnm) má leden

průměrnou

sněhem

v

létě.

lesům často

a díky rozsáhlým hustým

Zimy bývají tuhé a dlouhé. V Sarajevu

teplotu -3°C, minimální teplota je -19°C; v Dolní

Tuzle (272m) je průměrná lednová teplota -1 ,rc a minimální teplota je -1rC.
Mrazy a sníh přicházejí ve výši 500m již v říjnu a drží se až do půlky května. V letních
dnech v

některých případech

teplota v letních
červenci

měsících

o

průměrně

vystupuje teplota až na 35-3rC, ale

něco

nižší než v sousední

Hercegovině

bývá

a Dalmácii.v

je ve výšce 500m průměrná teplota 19°C. V Hercegovině za to jsou v létě

tropická horka a vodní srážky jsou velice vzácné. V zimních

měsících

pronikavý studený vítr zvaný bora a v údolích padá sníh velice

zde fouká

zřídka.

Těmto klimatickým poměrům odpovídá i vegetace. Území Bosny, které je
převážně

lesů.

hornaté, ale

Nejvíce jsou

hlavně

dobře zavodňované

zalesněny severnější části

listnatými lesy,

především

místech ještě charakter
nejdůležitějším

pralesů.

Bosny, kde jsou svahy hor pokryty

buky, ale i jehličnatými lesy, které mají na mnoha

V nížinách rostou obrovské dubové lesy, které jsou

zdrojem dřeva. Naopak Hercegovina je převážně divoká a skalnatá

krasová hornatina zbavená
spoře

a úrodné, je plné bohatých, mohutných

porostlá drobným

lesů.

křovím.

Velmi chudá a bezvodná kamenná
Pouze na místech, kde se uchytila

drobná pole a pastviny. Jen malá

část

poušť,

nějaká

místy jen

voda, jsou

na severu v sousedství Bosny je krajina

bohatá na lesy a není zde rozdílu od samotné Bosny.
Obě země

švestky, dále pak
jižnějším typům

rodí výborné ovoce. V
třešně,

Bosně

jablka, hrušky aj .. V

jsou to

především světoznámé

Hercegovině

se

daří převážně

ovoce, jako jsou fíky a granátová jablka. Důležitými plodinami této

krasové oblasti v nevysokých polohách jsou také olivy a tabák. Ze
plodin se

pěstuje především kukuřice

veškerého obyvatelstva. Dále se
Sávy. Naopak velmi
vyskytují velice

vínu a

rozšířené

po celé zemi, která je hlavní složkou potravy

pěstuje

jsou oves,

zřídka. Rozšířené

zemědělských

pšenice, ale
ječmen

je zde také

méně

žita

hlavně

v povodí

řeky

a proso, ale hrách a brambory se

včelařství

a chov drobného dobytka.
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Země

nabízí i

železné, rudy

určité

olověné,

nerostné a minerální bohatství. Je zde velká hojnost rudy

rudy

stříbrné, naleziště rumělky (rtuť),

chromové rudy,

manganové a arsenové rudy. Byla zde objevena velká uhelná ložiska,

především

kolem Banjaluky, Dolní Tuzly a Mostaru. Celkem je tu sedm uhelných pánví

1.třídy

a

23 menších ložisek.
V okolí Horní a Dolní Tuzly a kolem
I minerálních

pramenů

léčebných pramenů

nichž je

Brčka

se nacházejí bohaté solné prameny.

nabízí Bosna velké množství. Nalézá se tu 17 teplých a 23

obsahujících soli, jód, síru nebo arsen. Dále je zde 38 kyselek, z

nejoblíbenější

sirný pramen u lIidže a kyselka u Kiseljaku. V obou

místech vznikla po okupaci Rakouskou armádou v roce 1878 moderní
městečka (Ottův

slovník

přibližně

Domorodé obyvatelstvo bylo skoro

výhradně

přistěhovalých španělských židů

cikánů. Většina

obyvatelstvem
obecní,

učitelé,

- nájemci

půdy

a

řemeslníci,

kromě

obchodníci,

begů

řemeslníci, dělníci

a

agů,

činilo

aj.)

statků

majitelé

1 340 000 osob.
počet

jihoslovanské až na malý

obyvatel, kolem 80-88%, byli

úředníci

aj .. Rozdíly mezi

profesního postavení (duchovní,

zdravotníci, držitelé
od

lázeňská

naučný,1997).

Obyvatelstvo kolem roku 1885 zahrnovalo

tehdy rolníci, zbytek

těchto

úředníci

státní,

úředníci

- begové a agové, svobodní sedláci, kmeti

domů

a rent, továrníci, obchodníci,

také náboženské vyznání.

Bosenské obyvatelstvo se

dělilo

na 670 tisíc pravoslavných

(Srbů),

na 550

tisíc mohamedánů (poturčenců - Turčínů), na 334 tisíc katolíků (Chorvatů) a na 8
tisíc

židů.

Pravoslavní,
žili z

největší části

především

na

venkově

bosenští Srbové, sami sebe
jako rolníci.

Měli

za chrištjany,

nad sebou, v ohledu církevním,

metropolitu sarajevského a dva biskupy (vladike).
severu Bosny v banjaluckém kraji - 59%, v

označovali

Nejpočetnější

bihačském

skupinu

tvořili

na

kraji - 51 % a

v dolnotuzelském kraji - 42%.
Početně
přestalo

druhou skupinou byli mohamedáni - toto

označení

se však později

používat díky protestu muslimské inteligence, která v roce 1900 zaútočila na

stránkách bosenského

časopisu

Behar proti oficiálnímu názvu pro stoupence

islámského náboženství-mohamedáni, kterého dosud používali rakousko-uherské
úřady

v Bosně a

Hercegovině. Autoři článku

v Beharu poukazovali na to, že název

"mohamedáni" je evropský výmysl, který se v islámském

světě

nikde nepoužívá, a
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jako správný název doporučili termín "muslimové" (v originálu "muslímani'j, zemská
vláda v Sarajevu tuto kritiku přijala a rozhodnutím z 15.
úřady

v

Bosně

a

Hercegovině,

června

1901

místní oficiální tisk a publicistika

přikázala,

aby

napříště jen

upraveného názvu. 1o Muslimové byli většinou potomky bývalé bosenské šlechty,
která

přestoupila

na islám, aby si zachránila své statky a majetek - toto je ovšem

nesprávný názor, jíž

dříve zmiňován,

o přestupu bosenské šlechty k islámu

z oportunních důvodů (tamtéž), nebo byli potomky městského obyvatelstva, kde jich i
na

přelomu

19.a 20.století bydlelo nejvíce a provozovali obchod nebo

řemeslo.

Sami

sebe nazývali Turčíny, ale svůj jihoslovanský původ a srbo-chorvatský jazyk si
nadále udrželi. Turecky se
kněz

většinou

domluvili, ale jazyk koranu, jim byl cizí. "Turecký

(hodža) mívá kázání o poutích a bojích proti nevěřícím. V Bosně je

kázání charakteristické to, že mu nikdo nerozumí,

neboť mluví

při

tomto

se arabsky, v církevní

to turecké řeči. ,,11
Mnohoženství se u bosenských mohamedánů neujalo, ale i tak měly
těžší

muslimské ženy

a

méně

svobodný život, než ženy

křesťanské.

Nejvíce

muslimských obyvatel Bosny a Hercegoviny žilo v Sarajevu a jeho okolí - 51 %,
v dolnotuzelském kraji - 45%, v

bihačském

kraji - 44% a

nejméně

v banjaluckém

kraji - 22%.
Nejméně početnou

skupinou byli římští katolíci, hlavně bosenští Chorvaté.

Nazývali se latiníky nebo krštjany. Podle církevní správy se

dělili

na

tři

vikariáty,

bosenský, hercegovský a trebinský. Vikariát trebinský byl spravován jesuity a stál
pod dubrovnickým biskupem. Bosenský a hercegovský vikariát byl spravován
františkánů, kteří

řádem

na tomto území v oblibě zdomácněli a měli velkou zásluhu na

zdejším udržení katolické církve a alespoň na skromném vzdělání svých farníků.
Jedna zajímavost se pojí k pojmenování františkánů místním katolickým
obyvatelstvem:" V nakvašených dobách, kdy bylo pro katolického duchovního

odvahou chodit po roztroušených vsích za službou - a ta zde po staletích ležela na
bedrách františkánů - stačí/o, když si mnich na sebe oblékl dolamu a za pás vetkl
pistoli a

nůž, načež

mohl sednouti na

stavení ze sebe sundal dolamu a
útěchu

na

cestě

odtud nebo

koníčka

zbraň, udělí!

a bezpečně se odebrati za věřícími. Ve

umírajícímu poslední pomazání a

novorozeněti křest

a požehnání na cestu sem,

10

HLADKÝ L., Bosna a Hercegovina, Historie nešťastné země, Brno, Doplněk, 1996

11

ZAVADIL A., Obrázky z Bosny, Praha, Nakladatel Josef PelcI, 1911

načež
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v dolamě a se zbraní za pasem se vydal na cestu zpět. A když se ptal dušmanin

(Turek)

dítěte

nebo kohokoliv jiného: "kdo to u vás byl?" dostal za

(strýc). A byla to pravda,
říkat na důkaz,
Ještě

neboť se františkánům jinak neříkalo

odpověď: "Ujac"

a dosud nepřestalo tak

že i tento název patří pod ochranu kulturně zajímavých přežitků. ,,12

jedna ukázka k tomuto pojmenovaní františkánů: "Než lid si váží svého

franjevaca (františkána) nade vše a nejmenuje ho jinak, než "ujak"(ujec-strýc). Bylo
to za dob turecké poroby, lid utíkal do vzdálených
františkánský řeholník,

převlečen

krajů,

než i tam za ním docházel

v bosenský selský kroj, aby ho snad Turek cestou

nepoznal a zastihl-Ii ho v Bosňákově

kuči,

vymluvili domácí svého

největšího přítele

františkána tím, že řekli: "to je náš uják" - a to jim zůstalo dosud. ,,13
Katolíků

v

bihačském

nejvíce žilo mostarském kraji - 38% a pak v travnickém - 35%,

kraji žila pouze 4%.

Obyvatelé Bosny a Hercegoviny jsou fyzicky podobní svým sousedům
z Dalmácie a Černé Hory. U křesťanského obyvatelstva se zachovaly některé
původní

slovanské mravy a

obyčeje,

zejména velké pohostinství, patriarchální

rodinný život a přísné dodržování mravů v domácím soužití. "Není třeba pokládati

patriarchální režim poloostrova za nízký kulturní stav; naopak, toto obyvatelstvo má
své mravní chápání, originální způsob pojímání života,
hospodářskou

organizaci, vyzkoušená

nesporné ceny. U jižních

Slovanů

zřízení,

společenskou

a

ornamentální umění a poesii

patriarchální základ se datuje od jejich osídlování

na Balkánském poloostrově na počátku

středověku.

Organizace kmenová a

zádružná zeslábla nebo se ztratila vlivem administrace a kultury byzantské a pod
vládou jihoslovanských
Slované,

kteří

států

ve středověku. Ale v době tureckého panství jižní

sídlili v oblastech

vně

starých kultur, vrátili se k patriarchálnímu

režimu: ,,14
Co se

týče

náboženských povinností, byli velice zbožní a

především

pravoslavní okázale slaví nejrůznější svátky. Na druhou stranu však byli stále
pověrčivý
větší

a věřili na všemožné čáry a zaříkávadla. U hercegovců, kteří si zachovali

národní sebevědomí i za tureckého panství, se udrželo velké množství lidové

slovesnosti, národních zpěvů a písní, naopak v Bosně jich spíše ubývá.

12

KUBA L., čtení o Bosně a Hercegovině, Cesty a studie z roků 1893-1896, Praha, Družstevní práce, 1937

13

ZA VADIL A., Obrázky z Bosny

14

CVIJIč l, Balkánské otázky, Praha, Česká grafická unie a.s., 1924
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Povahou jsou bosenští i hercegovští obyvatelé vytNalí, udatní a bojechtiví. Ve
vzájemném kontaktu poctiví a mírumilovní, v
v

nepřátelství

jsou až tak

nesmiřitelní,

přátelství nerozlučně věrní,

naopak

že se dopouští krevní msty. Ale objevují se i

stinné stánky jejich povahy, které jsou připisovány turecké porobě. Častá je surovost
a nerovnost v jednání,
častému

U
pověr

a

otupělost,

lenivost,

netečnost

a také náklonnost k lhaní a

pití.
mohamedánů

se ujala díky deNišům východní mystika místo slovanských

obyčejů.

Častým jevem u některých mohamedánů, především u poturčenců, byl
přehnaný

náboženský fanatismus.

vola nebo psa zabit, ale

křesťana

Svědčí

o tom

některá pořekadla:

"Jest

hříchem

ubit, že jest zásluhou" nebo "S Vlachem

(pravoslavným) se může dělat, co kdo chce, jen když se pak umyje. ,,15
Kromě zmíněného

víře. Případy

fanatismu byli mohamedáni velmi

dobrovolného

přechodu křesťanů

bosenští muslimové by nikdy k jiné
spíše on
máte

tři

řekne,

víře

silně

zakotveni ve své

k islámu nebyly zas tak vzácné, ale

nekonvertovali. " Turka od víry neodvrátíš,

abys ty přijal jeho samospasitelnou.

"Vždyť ty

a všichni křesťané

bohy", pravi/ mi, narážeje na sv. Trojici, "zatím co je jádrem naší víry: není

boha kromě Boha. ,,16
Mohamedáni byli také
poslušně

korán a to poté

značně straničtí,

svaté jim bylo pouze to, co

dodržují. Korán, mimo jiné,

(turecky na máz) - popNé za úsvitu, poté v poledne,
odpoledne, pak

při

motlitba by

měla

věřícího čelem
připojená

k

přikazuje pětkrát denně

prostřední

rituální

očista, čímž

probíhat bez obuvi.

motlitbu

motlitba probíhá

západu a poslední je v noci po vyhasnutí posledních

Modlitbě předchází

předepisuje

čeNánků.

je omytí rukou, nohou a obličeje a tato

Důležité

je také,

během

motlitby, obrácení

k Mekce. Mohamedáni nemají ve svých minaretech (vysoká úzká

mešitě)

zvony, ale místo toho svolává

pětkrát denně

v

čase

věž

modlitby

všechny věřící z okolí muezin. Jakmile věřící uslyší muezinův zpěv: "Bůh je veliký a
mocný, není boha

kromě

Boha a není proroka

kromě

Muhameda.

Shromažďujte

se

v královstvím božím, v kraji spravedlnosti. Spějte pod střechu věčného oslavení. ,,17
Věřící

se

začnou

hned omývat, jsou-Ii doma nebo na

15

ottův slovník naučný, Původní vydání 1891, Praha, Paseka, 1997

16

ZAVADIL A., Obrázky z Bosny

17

KROPÁČEK L., Duchovní cesty islámu, Praha, Vyšehrad, 1998

cestě,

na poli nebo v

kavárně

a
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když u sebe nemají vodu, mohou použít trávu nebo písek a poté hned

spěchají

k džamiji (muslimská modlitebna s minarety; modlitebna bez minaretů se nazývá
mečet,

český

mesdžit, tur. mescit; odtud

výraz mešita -

Lovrenovič,2000).

V mohamedánských modlitebnách nenalezneme lavice jako v

křesťanských

kostelech. Používají se různé koberečky nebo podložky, na nichž se klečí nebo sedí
a

postupně

se vstává a zase klesá

propracovaný postup a pro

zpět

na zem. Muslimská modlitba má

nezasvěceného

vypadá spíše

legračně.

složitě

" Turci tam

dřepí,

na různé způsoby, házejí sebou sem i tam, zdvihají se, poklekají, hlavu obrací hned
napravo, hned nalevo, hned ku předu ji kloní, hned do zadu, pak se vrhnou celým
tělem

na podlahu,

zkřižují

ruce nebo je

strčí

mezi kolena a

při

tom všem mají oči

stále obráceny proti Mekce. Na stěně modlitebny je tento směr naznačen. ,,18
Svátků mají mohamedáni méně než křesťané. Čím je pro křesťany neděle a

pro židy šábes, tím je pro muslimy pátek, ovšem pouze dopoledne, odpoledne už
smějí

vykonávat jakoukoli všední

činnost.

Pátek je

zároveň šťastným

dnem, kdy

muži, měli-Ii někam cestovat, vybírali si většinou tento den. Ženy zůstávaly obvykle
doma, nebo se chodily koupat do
městech).

Odpoledne se ženy navzájem
nejvýznamnější

Mezi
Přes

společných

muslimské svátky

Proto jsou v tomto období

větších

navštěvovaly.
patří přísně

měli

den nesmí mohamedáni nic požívat a

činnosti.

ženských lázní (žily-Ii ve

městské

by se

postní

měsíc

ramadán.

věnovat především

duchovní

ulice, obvykle rušné a neskonale živé,

zcela prázdné. Ale jakmile se na obloze objevily první

hvězdy,

vše

opět

ožilo. Po

tomto postním měsíci přichází nejoblíbenější svátek v roce, svátek "ukončení půstu"
neboli

Kičik

- bajram (tur.kOcOk - bairam). Oslavy trvaly 2-3 dny. Lidé si dávali dárky,

navštěvovali
příbuzných.

v městech

se, pokud možno se oblékali do nových šatů a navštěvovali také hroby
Je to také

výstřelem

posvátný čas

čas

zaplacení zakátu (almužna) chudým.

z děla, na

venkově střílí

nesmějí mohamedáni

ve dne

"Začátek

se ohlásí

se z bambitek a pušek. V tento

ničeho

požívati, ba ani kouřiti, ani slin

polykati nesmějí, po západu slunce však se tím zhýraleji hoduje. ,,19
Nejdůležitějším
obřízka.

náboženským i rodinný svátkem byla iniciace malých chlapců, tedy

Tato operace se však nekonala několik dní po narození jako u židů, ale mezi

sedmým a osmým rokem, aby chlapci již celou situaci vnímali a byli schopni při

18

Tamtéž

19

Tamtéž
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obřadu říci:

většinou

kromě

"Není boha

sešlo více

chlapců

přece některý

a když

domě,

v jednom

obyčejně

okolí a radovánky trvaly
stateční,

Boha a Mohamed je jeho prorok". K tomuto

přesvědčení,

i celý týden. Chlapci se snažili být velice

děje

že vše se

mrtvého,

přesvědčení,

tělo

z

vůle

nepříjemnosti

boží a zároveň

že je to

vůle

neboť

každý

věděl,

oděv

čapku. Stejně

pletenou bílou

kníry.

že zesnulý

ostatně

trpěliví

v

oblečení

nevětší

a

pokorou,

nezaměnitelný

s nepopsatelnou

zemřel

z

vůle

nosila

většina

tělo

mrtvého

Během pohřbu

se

Alláhovy.
hlavě

se nosil

bosenských obyvatel, nebo

jako bradu si holili mohamedáni i

Křesťanský oděv

tmavších látek, jinak typ

z celého

boží. Po smrti se rodina shromáždila u

byl docela podobný tureckému. Na

turban, pod ním pak fez, který

černé

věřil

se umylo a nos, ústa a uši se ucpala bavlnou, pak se

Mohamedánský

husté

s

očekávali

zavinulo do velké plachty a ještě ten samý den se pochovalo.
neplakalo,

se

zaplakal, hned byl konejšen dárky a laskominami.

osud - projevoval se u nich fatalismus. Smrt mohamedáni
oddaností v

příbuzní

pozvali se duchovní a

Byl-Ii mohamedán nemocný, snášel všechny
jelikož žil v

obřadu

křesťané,

zdobili je

se lišil od mohamedánského používáním

byl vcelku podobný. Všichni,

žen, které nosily také fez a pod nímž

měly

včetně křesťanských

dlouhé vlasy spletené do

copů spuštěných

na záda, nosili volné balonové kalhoty. Mužské sahaly ke kolenům a nazývaly se
plundry, ženské kalhoty sahaly od
pruhem sukna a

přes

kyčlí

až ke

kotníkům.

Pas si ovinovali dlouhým

to ještě nosili kožený opasek. Na nohou ženy nosily pantofle

nebo široce vykrojené

střevíce,

muži si obouvali též

střevíce

nebo kožené natahovací

boty.
Mohamedánské ženy se však svým
ženám nedovolovalo, aby cizí muž ze ženy
po

zápěstí.

Protože i pohled do

obličeje

neslušný, zahalovaly si muslimské ženy
zakrývaly si

alespoň

vlasy a

raději

oblečením poněkud

spatřil

více než její

lišily. Náboženství
oči

a ruce - a to pouze

cizím mužem byl pokládán za velmi
obličej

šátkem, nenosily-Ii šátek

přes obličej,

chodily se sklopenou hlavou, aby se vyhnuly cizím

pohledům.

V
chudých

Bosně samozřejmě
vesničanek

vznešenějších

V

bylo zahalení stále

muslimek,

ženy nosily jen slabé
Hercegovině,

také záleželo, z jakého je muslimská žena

převážně

průhledné

v údolí

řeky

z

striktně

měst,

prostředí.

U

dodržováno, naopak u bohatších a

se objevovalo

svobodnější

chování. Tyto

závoje, tak, že jejich rysy šlo snadno rozeznat.

Neretvy, chodily muslimky zcela nezahaleny.
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Postřehy

manželky ministra financí v

Bosně

a

Hercegovině

pana Benjemina

Kalláye ze setkávání s muslimskými ženami: Paní de Ka/láy líčí příkladně přijímání

dam (zejména mohamedánek) ve své letní rezidenci llidže, rozkošném to
místě

lázeňském

u Sarajeva a praví mezi jinými: "V den, kdy přijímám, musí, jak na rozum

vstoupí veškerý mužský svět z okolí zmizeti. Moje komnaty promění se v květinové
zahrady, každá skulinka, kterou by se

dovnitř domu

mohlo nahlédnouti,

zastře

se

chvojím zeleným. Taktéž veranda, jež vede do parku, zvýší muže chvojím se obloží,
takže

nemůže zvenčí žádné

mužské oko

zcela

bezpečně

v úkrytu

a

nerušeně

zvucích cikánské hudby.
mohamedánek,
nejpestřejší

směs

Květiny

společnost

úborů

květin

vniknouti. Moji hosti se takto mohou

a houštin oddati zábavě a kochati se ve

a hudba jsou totiž největším duševním požitkem

sama o

sobě

obraz, jaký si možno jen

barev a

dovnitř

skýtá co do rozmanitosti nejbohatší a

představiti.

Kroj

tvoří nejpodivnější

a bohatou

z těžkého aksamitu a hedvábí, přetížených zlatým a stříbrným

vyšíváním. Tu a tam objeví se také i zcela elegantní úbory z muselinu, nebo cretonu
dle moderního, ale po

většině

vkusu odpuzujícího

střihu.

Mladší generace
babiček.

však jeví lepší vkus, vracejíc se ku krásnému originelnímu kroji

rozhodně

Dámy

vyzdobují se skvosty v přehojné míře. Čítala jsem na hlavě jedné mladé paní tři
diadémy najednou. Hovor omezuje se přirozeně pouze na úzký kruh, ale nemysliž si
nikdo, že

společnosti

schází na

potřebné

inteligenci.

Měla jsem

kolikráte

příležitost

seznati z projevů jejich, že mohamedánky mají zcela zdravý úsudek a poznala

z kladených mně otázek, jak živě se v těchto bytostech probouzí touha po
osvobození z pout starodávného, všedního žití a jak vyvinuta v nich je vnímavost pro
pravé úkoly ženy. V přítomnosti shledávají tyto paní výlučně
rodiny a v plnění s ním spojených povinností.
účastenstvím vstříc,

svůj

Přicházíme-Ii jim

pomáháme-Ii jim pravou láskou ve snaze,

životní účel v kruhu

tudíž s
těmto

upřímným

povinnostem za

dost učiniti, posunujeme tím civilisací v Orientu značně ku předu. ,<20
Obydlí a způsob bydlení byl vcelku podobný jako v sousední Dalmacii. I ve
městech

slabými
velice

se na stavbu domů používalo nejvíce dřeva, domy byly z břevnoví se

stěnami

zřídka,

z hlíny a vápna. Okna byly spíše jen malé otvory, které

bývaly

opatřeny skleněnými

tabulkami. V

dobytek a místnosti pro služebnictvo. Do patra vedly
obydlí, to se skládalo z
20

předsíně, několika

přízemí

příkré

někdy,

ale

se nalézala stáj pro

shody, kde bylo vlastní

malých nízkých místností a osmihranné

Lada 1895, č.lO., Kal1ay, V.: Ženské lékařky v Bosně
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verandy, zvané divan. "Kamení stavebního jest nazbyt; a přece se každý,
Bosny, zarazí nad mizerným zevnějškem
pokrytých šindelem. I v samotném

domů, vystavěných

Sarajevě

v staveních má

z klád a

dříví,

přijde

kamenčí

do

a

kamen čí a šindel;

jen porůznu počínají se ukazovati domy z cihel a z kamene, kryté břidlicemi. ,,21
Hercegovská obydlí byla ještě jednodušší. Domy se
dostupnější

jelikož byl kámen mnohem
okna a vchod byly

stavěny

dřevo.

nežli

stavěly převážně

Domy

měly

a

tvz. selamik a ženskou

především představy

ploché nízké

střechy,

tak nízko, že vyvolávaly dojem kamenné jeskyně.

Mohamedánská obydlí byla podobná, jen s tím rozdílem, že se
část

z kamene,

část

dělila

na mužskou

tvz. harem. O haremu existují všemožné
představ

velmi romantické. Podle našich

představy

Orientu si harem

vybavíme jako rozkošný pokoj s veškerou noblesou a luxusem, kde na nádherných
kobercích a
tohoto
v

nejjemnějších

světa.

Bosně

pohovkách leží

něco

jiného.

V bosenském haremu, což je
žádného nábytku, pouze

Uprostřed

často

několik

většinou

jedna malá místnost, nebylo v

nízkých lavic podél

velmi potrhaných

koberců

husté

podvečer

dřevěné mřížoví, často doplněné

i za dne dost šero.

Tvář

stěn,

pokrývajících

stropu byla malá svítilna, která se v

překrývalo

a nejspanilejší ženské bytosti

Takovéto haremy jsou snad v Pohádkách tisíce a jedné noci, ovšem

byl harem zcela

spalo a pár

nejsvůdnější

muslimské ženy nebyla

na kterých se
hliněnou

podstatě

sedělo

nebo

podlahu.

nakrátko rozsvítila. Okna

záclonami. Proto v haremu bývalo

téměř

nikdy vystavěna

přímému

slunci, jak venku, kde se zakrývala, natož pak doma. Proto byly mohamedánky velmi
bledé. Dívky vstupovaly do haremu velice mladé a v
část

podstatě

zde strávily

svého života. Muži považovali harem za nedotknutelný kraj, do

mužům

vstup

přísně

převážnou

něhož

je cizím

zakázán. Dokonce ani vlastní muž nevstoupil do haremu,

navštívila-Ii jeho ženu

přítelkyně,

což poznal podle zutých bot

návštěvnice přede

dveřmi.
Města

uvnitř měst
náramně

v ulicích

bývala obklopena

předměstími

bylo velké množství

zeleně

a

(ma hala), bujnými sady a zahradami. I

různých parků,

což

z dálky,

pitoreskní a vesele romantický pohled. Ovšem kdybychom se ocitnuli
města,

Tudíž byly ulice

přímo

objevili bychom obraz všeobecné zanedbanosti, jelikož každý, dle

orientálního zvyku, staral se pouze o sebe a svá obydlí a

21

působilo, hlavně

měst

společného

zájmu nedbal.

špinavé a zašlé.

Světozor 1876, č.4-5., Irby, A.P.: Bosna
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Značný

vzdělání,

nedostatek u bosenského obyvatelstva se také projevoval v úrovni

která byla stále dosti nízká. "Národ postrádá, ani jeden obyvatel ze sta

neumí čísti, a hlavní město Sarajevo,

čítající

20 až 40 tisíc duší, nemá ani jedno

knihkupectví. ,,22
Nejvíce zanedbanou skupinou byli pravoslavní, o
úroveň

lepší

vzdělanostní

vykazovali katolíci, díky řádu františkánů, kteří o ně v tomto směru pečovali

Největší počet

měli

škol

mohamedáni, ale byly to školy pouze náboženské, tzv.

mektebya medresy, kde se
Samozřejmě

gramotnosti
počet

něco

situace byla

hovořit

škol zvýšil,

učil

pouze výklad Koranu a tureckému jazyku.

příznivější

ve

městech

než na

venkově,

kde se dalo o

spíše jako o výjimce. Pod rakousko-uherskou vládou se však

přibyly

školy

veřejné

i soukromé.

Počet

škol, tedy dosahoval skoro

jeden tisíc.
Změna,

kterou přinesla rakousko-uherská vláda do těchto poměrů, byla forma

úhrady daní. Kmeti už nemuseli

odvádět daň

podstoupením

části

své úrody

pronajímateli či vlastníkovi půdy, ale měli právo na odvod peněžité daně. Druhá věc
se týkala vyvázání se ze závislosti kmetů na pronajímatelích či vlastnících půdy
formou odkoupení pozemků. V tomto směru rakousko-uherská vláda poskytovala
koupěschopným kmetům peněžité půjčky.

Díky tomu už okolo 10 tisíc rodin kmetů

dosáhlo vlastních pozemků.
Naopak bosenský průmysl zaznamenal větší rozvoj, a i když se omezoval
pouze na výrobu v malém,

přesto úplně

kryl

potřeby

zdejšího obyvatelstva. Nejvíc se

zde vyrábělo železných produktů, zejména pušky a šavle, to bylo hlavně za turecké
vlády, a také nože a handžary (turecká

zakřivená sečná zbraň)

řemesel

zde bylo

rozšířeno kotlářství,

výroba plátna a hrubých

vlněných

látek. Veškerá tato

ocele. Z dalších

mohamedánská. S

příchodem

z výborné bosenské

koželužství, provaznictví a
řemesla

byla

obyčejně

rakousko-uherské vlády vzniklo v zemi mnoho nových

továren, zejména lihovarů, které vyráběli především slivovici, dále továrny na tabák,
na papír a na líh, a také tu vzniklo několik nových pivovarů. Celkem bylo v zemi 80
továren. Ovšem na prvním
vlády sice

prodělalo

Příznivý

místě

v

Bosně

stálo hornictví a hutnictví, které za turecké

velký úpadek, ale po okupaci nastal rychlý obrat.

obrat nastal i v bosenském obchodu. Do okupace

trpěl

zdejší obchod

monopoly;'vysokými cly a špatnou komunikací. Za rakousko-uherské vlády se však
22

Tamtéž
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situace

změnila.

Vyváželi se polní plodiny a ovoce, zejména pšenice z Bosny do

neúrodné Hercegoviny, Dalmácie a Černé hory, sušené švestky, ořechy do
rakouských zemí; rohatý a malý dobytek,

vepři, koně, ovčí kůže,

vlna, med ,vosk,

lůj

-

to vše také do zemí monarchie.
Z Rakouska se dováželo sukno,

bavlněné

hedvábí, mušelínové šátky, sklo zejména
lihoviny, pivo, slanina, aj.
důležitými

Střediskem

české;

látky,

měď;

dále cukr, surové

z potravin se dovážela mouka, víno

obchodu bylo hlavní

město

Sarajevo, dalšími

obchodními městy byl Travnik, Banjaluka, Livno a Mostar. Obchodu velmi

prospívaly Rakušany

nově

postavené silnice a železnice.
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IV. O muslimkách
tvořilo

Muslimské obyvatelstvo

velkou

bylo, že se Anna Bayerová jako ženská
lékařem

kterým do té doby byl styk s

Mohamedánství, jak islám
náboženství, které

řeší

otázky

část lékařčiny

lékařka

Důležité

však

dostala k muslimským ženám,
důvodů zapovězen.

z náboženských

nesprávně označují

veřejného

klientely.

dobové prameny, je komplexní

i rodinného života, ale i zcela intimní otázky

jednotlivce.
Islám se zabývá

samozřejmě
člověka,

Z pohledu
muslimské ženy

i ženskou otázkou a postavením ženy ve

společnosti.

žijícího v západní křesťanské civilizaci je postavení

přinejmenším podřízené

a nesvobodné. Nelze však takto jednoduše

charakterizovat muslimskou ženu. Tím bychom se

dopouštěli nadřazeného

xenofobního europocentrismu.
Nejdůležitější

je si uvědomit odlišnost kultury jako celku, nejen ženské otázky.

Základní rozdíl mezi islámem a

křesťanstvím

je v pojetí státu a náboženství. Zatím co

v islámu je jednota náboženství a státu naprosto
k sekularizaci, odtržení církve od státu. Být

samozřejmá,

křesťanem

Naopak v islámu stát drží ochranou ruku nad obcí

je tedy

věřících

v

křesťanství

věcí

došlo

soukromou.

(umma), která se

řídí

podle božího zákona (šarí'a). Dohled nad obcí a nad dodržováním Božího zákona
mají nejvýše postavení islámští
muslimem je tedy

věcí

zcela

učenci,

veřejnou.

neboli

doktoři

islámského práva (ullamá). Být

Vše co se týká

veřejného,

rodinného, ale i

osobního života, se odehrává pod neustálým dohledem obce. Pro muslimy jsou
náboženské

předpisy

a stát

dvě součásti

téhož, totiž islámu. Ten vystupuje v roli

všeobjímající totality, v jejímž rámci jsou lidé povinni vystupovat v první
muslimové, a teprve potom jako

občané.

Toto je obecný popis, ale pro

jako

Muslimská obec stojí výše než stát.

nastínění

diverzity velice

důležitý.

zde rozvíjet historické okolnosti a odlišnosti islámských zemí. Jde
naznačení

řadě

základního principu, který determinuje

dění

Nebudeme

především

v islámském

o

světě.

Korán, základní náboženský text islámu, soubor Božích zjevení, který lidstvu
zprostředkoval

prorok Muhammad a sunna, norma jednání a chování odkazující na

Muhammada (podle tradice) a jeho
současně představují

Dále je ještě

příkladnost,

jsou zdroji islámského práva a

východisko k poznání Alláha a jeho

třeba určitých

pravidel, na jejichž

základě

záměrů

na tomto

světě.

lze odvozovat povinnosti
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muslima náboženské a právní povahy. Systém pravidel tohoto druhu

představuje

Boží zákon (šarí'a).
Šarí'a, doslova stezka k napajedlu, je věčný etický a morální kodex islámu.
Hovoří

se o vyšlapané

pěšiny

stalo zárukou

obměna

cestě,

po níž je

bezpečí,

ve smyslu novoty,

třeba kráčet.

" Pro beduína se sledování

které svými kroky vyšlapali jeho

označené

arabským termínem

nových cest mimo zavedené stezky, bylo pro

člověka

předkové.

biďa,

Jakákoliv

jakékoliv hledání

žijícího v bezbřehé poušti

rizikem, který se záhy mohl změnit v hazard. Proto také v náboženském slovníku
islámu dostala šarra význam cesty, která má být následována, záruka jistoty a
bezpečí,

zatímco slovo

biď a

se stalo hanlivým

označením

pro

nepřípustný

hazard

či

dokonce kacířství.,,23 Tudíž šarí'a zavazuje každé ho muslima k životu v souladu
s božím zákonem a dotýká se všech stránek života
předpisů

a

nařízení

aktech vznešených,
aktech daleko
činností,

Je to soubor stanovení,

Předepisuje,

jak se chovat

jako stanoví, co je

všednějších, například při vyměšování.

při

třeba činit při

Je vetknuta do všech lidských

vede k neustálému náboženskému zhodnocování každého životního kroku

závažnou

či

důsledků

a

detailů

bez ohledu na to, zda se jedná o záležitost

malichernou.

Z těchto

s

životní situaci.

například při modlitbě, stejně

a promlouvá do všech

dění

určitou

pro každou

věřících.

důvodů

je život

je prolnuto neustálým,

nekončícím

muslimů

z našeho pohledu tolik odlišný. Každodenní

všudypřítomným

náboženským

uvědomováním

respektem k tradicím.

Dodržování a žití podle tradic je další výrazné specifikum islámu.

Kromě

Koránu a sunny - tedy teoretické i praktické stránky islámu - jsou zde ještě velmi
důležité

výroky (hadíthy) proroka Muhammada. Jsou to každodenní proslovy a

výroky ode dne, kdy se mu dostalo prvního zjevení, až do jeho smrti. Muslim toužící
po zbožném

životě prostě

Prorokovými - sunna,

dodržuje normy a vzory ustanovené životem a výroky

tvoří

ji hadíth a síra (život Proroka), je vodítkem islámského

života. " Sunna má pomíjivé a absolutní části a od muslima se vyžaduje, aby je
rozlišoval.

Například

to, že Muhammad nosil turban a jezdil na velbloudu, ještě

neznamená, že všichni muslimové musí nosit turban a jezdit na velbloudu.
Muhammad ale trval na tom, že lidé musí nosit čistý šat, který musí zakrývat určité
23KŘ1KAVOVÁ A., MENDEL M., MULLER Z., DUDÁK V., Islám ideál a skutečnost, Praha, Nakladatelství

Baset, 2002 s. 38.
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části těla,

nebo že musíme krmit a napájet svá

zacházet s nimi

vlídně.

Tyto

části

zvířata, dopřát jim odpočinek

a

sunny se musí dodržovat. Zde však tkví jádro

sporů: některé tradičněji orientované

skupiny muslimů trvají na tom, že je

třeba

dodržovat všechny aspekty sunny do všech podrobností." 24
Z tohoto hlediska je patrné, že i v ženské otázce existují jasně stanovená
pravidla, ale jsou zde i nařízení, která jsou už méně pochopitelná a jejich původ nebo
výklad je

víceméně

nejasný.

V tomto ohledu je

důležité

zmínit kontext historického vývoje.

Vznik islámu ovlivnil postavení ženy mezi

kočovnými

arabskými kmeny.

Situace v před islámském období nebyla pro ženy nikterak příznivá. Ženy tehdy patřily
pevně

k rodu a byly pokládány za jeho majetek.

Neměly

žádná práva a v

podstatě

byly na úrovni hospodářského zvířectva. Když muž zemřel, ženy po něm pozůstalé,
ať

to byly manželky, dcery nebo sestry,

staly

součástí dědictví.

potomky a starat se o

neměly

právo nic zdědit, naopak se samy

Jejich základní a rozhodující funkcí bylo

ně.

Od žen se tedy

očekávala

přivádět

na

svět

plodnost a jejich vážnost rostla,

pokud rodily chlapce. Mužský prvek rozhodovalo síle rodu a o schopnosti chránit
jeho

členy

manželek,

a rodový majetek. K rodovým ctnostem
neboť

na nich

patřilo

panenství dívek a věrnost

spočívala oceňovaná čistokrevnost

a

čest

celého rodu.

Ranný islám za Muhammada fixuje zkušenost, která se odvozovala od praxe
předislámské

Arábie,

zároveň

však

dosavadní situaci." Muhammadovo

panovaly před jeho

příchodem.

přinesl
učení

ženám jistá práva a

celkově

zlepšil jejich

bylo významnou revizí zvyklostí, které

Tím, že islám vybavil ženu jistými právně

zakotvenými možnostmi i povinnostmi, zbavil ji v mnohém bezprávného postavení
otrokyně

a vykonavatelky mužských představ. Islám například přísně zakázal

zabíjení prvorozených dcer (va'd). V některých oblastech Arábie bývala
novorozeňata

ženského pohlaví, zejména v dobách hladu a sucha nebo významného

vychýlení rovnováhy mezi muži a ženami

(například

po vleklých kmenových válkách)

zakopávána za živa. ,,25
V Koránu lze nalézt situace ve kterých je muž
vykladači

Koránu však tuto

nadřazenost

nadřazen ženě. Někteří

shledávají spíše z preference mužovy

fyzické síly a některých sociálních rolí převzatých z předislámského období. Na

3
25

SARDAR Z., MALIK Z A., Islám, Praha, Portál S.LO., 2004, s. 34.
KŘIKA VOVÁ A., MENDEL M., MULLER Z., DUDÁK V., Islám ideál a skutečnost, s. 133.
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výroků,

druhou stranu existuje spousta Prorokových
jako rovnocenný

protějšek

muže.

"Původní učení

kde by

měla

být žena chápána

islámu podrývá patriarchát a

nahrazuje jej nábožným svazkem, v němž jsou si všichni rovni - žena
či

bílý, bohatý nebo chudý. Islám usiluje o nahrazení otcovských

loajality a

třídních

či

svazků

muž,

černý

kmenové

vazeb, vazbami založenými výhradně na morálních a

náboženských principech a naprosté rovnosti.

Tradiční

myšlení a právní

věda

(fikh)

v průběhu svého vývoje však podryly tento cíl a ve jménu islámu institucionalizovali
nespravedlnost vůči ženám. ,,26
Citace verše z Koránu: "Nedopustím

věru,

aby se ztratil skutek jediný, který

kdokoliv z vás učiní, ať je to muž či žena, vždyť jeden ke druhému patříte. ,,27
Sám Muhammad jistě ženy ctil, což dokazuje jeho první manželství
s Chadídžou, jenž mu poskytla materiální i citové zázemí. Chadídža o patnáct let
starší,

ovdovělá, vzdělaná

něho nejtěžších.

z jeskyně Hira,
odpověděla:

obchodnice, stála po boku Muhammada v dobách pro

" Chadídža byla prvním

přišel

"Nikdy,

ke své

Bůh

ženě

a

věřícím

řekl: "Bojím

(anděl

se, že se mi něco stalo!" Chadídža

by tě nepotrestal. Máš se všemi dobré vztahy, pomáháš

chudým a zkrachovalým a jsi štědrý ke svým
Waraqu, který byl

islámu: Když se Muhammad vrátil

vzdělaný

hostům".

Zavolala svého bratrance

muž. Waraqa vyslechl Proroka a

řekl:

Gabriel), který opatruje boží tajemství a kterého Bůh poslal k Mojžíšovi". Imám

Ahmed podává zprávu, co Prorok řekl (Chadídže): "Ona ve mne
nevěřil

" To je ten stejný

věřila,

když mi

nikdo, dotvrzovala mou pravdomluvnost, když mne ostatní vinili ze lhaní a

podporovala mne svými penězi, když mne všichni opustili". Nikdy neopustila svého
muže v nesnázích, co víc, Muhammad nikdy neznevážil názor Chadídži jako ženy.
Nikdy neignoroval její ženskou intuici. Nikdy se

nestyděl,

že byl slabý, když obdržel

první zjevení, zatímco ona zvládla situaci. ,,28 Muhammad žil přes dvacet let
s Chadídžou v monogamním svazku. I jeho druhá milovaná žena A'iša, dokazuje, že
ji ctil a pokládal za velmi
člověk vůbec může

vzdělanou,

jelikož o ní tvrdil, že si osvojila polovinu toho, co

znát. Muhammad

lpěl

na

vzdělanosti

26

SARDRA Z., MALIK Z. A., Islám, s. 162.

27

Korán, Praha, Odeon, 1972, sÚfa 3:195

28

Dr. ABULATA, N. K., Pionýrská role žen pod záštitou islámu, 2007,

žen, sám se v muslimské
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obci staralo jejich výuku,

zasvěcoval

je do základních

článků

víry a odpovídal na

jejich otázky.
přínosem

Velkým
Pravdou, ale

zůstává,

raného islámu pro ženy, bylo právo

že praxe byla

poněkud složitější.

dědit

Co se

a právo na rozvod.

týče

rozvodu, žena

musí složitě dokazovat důvody, proč se chce s mužem rozvést, naopak muž může
ženu jednoduše zapudit z jakéhokoliv důvodu neposlušnosti. U dědictví připadá ženě
polovina toho, co by
dále dává (ženám,
dědictvím

zdědil

muž. Jelikož se

počítá

s tím, že muž ze svého

dětem, rodičům, sourozencům),

kdežto žena

může

dědictví

se svým

nakládat pouze podle svého uvážení.

Proto není pochyb o tom, že Muhammad ženy ctil a islám
zlepšení v ženských právech

přinesl.

při

svém vzniku jistá

Mají-Ii však jistí západní analytikové ve svých

tvrzeních pravdu, pak je islám nezvykle náchylný k tomu, aby byl zneužit,
v

současnosti
Proč

žena

teroristy a v minulých století šovinisty, tvrdí žurnalista R. Spencer.

tedy, kdy v

téměř plně

počátcích

vývoje arabsko islámské

svobodna v otázkách politiky,

společnosti

společenského

v otázkách lásky a citu, není takováto úloha ženy v reálném
nastala

změna

vystupuje

postavení, ale i

životě muslimů?

Kde

a ženy se staly nerovnoprávnými a utiskovanými?

V první řadě je důležité zmínit, že ženská otázka je islámem chápána a
vykládána ve

třech

rovinách: 1)korán a výroky zachované sbírkami tradic - teoretická

rovina, 2)islámská právní
praktická rovina,

věda

-

3)společenské

tvořena

právníky a vykladači islámského práva -

zvyklosti formované

časem

a

prostředím

- historické

a krajové odlišnosti.
Proto není postavení ženy, vycházející z teoretické roviny koránu a postavení
ženy v praxi totožné. Naopak
začalo měnit

relativně

svobodné postavení žen v raném islámu se

v prvních stoletích po odchodu Muhammada a bylo

hlubokými ekonomickými a sociálními

změnami. Při

zapříčiněno

obsazování dobytých území se

začali přejímat zvyky tamních obyvatel. Šlo o přejímání zvyků Byzantinců a Peršanů.

"Muslimové v té

době

napodobovali řecké

zahalovali a izolovali, a

rovněž

křesťany

si přivlastnili

z Byzance,

kteří

část jejich křesťanského

píše spisovatelka Karen Armstrong, která se islámem zabývá a dále

své ženy
misogynství",
spatřuje

problém
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v tom, že muži víru zneužili a

přizpůsobili

ji

převládajícímu

patriarchátu -

kvůli

křesťanskému vlivu se Prorokova velkorysost nepřenesla na následující generace. 29

Další vlivy od kterých se odvíjel
sociální vztahy.

Středověký

původní

statut ženy byly ekonomicko

islám byl duchovním výtvorem obchodnické a

řemeslnické středostavovské

jako

společenský

kultury

městské společnosti.

ideál muslimské obce s jeho sklonem k

mravních hodnot (mužnost, hrdost,

čest),

to bylo

Beduínský živel,

rovnostářství

přežito

stejně

a uznávání

čistých

a dokonce tím bylo i

opovrhováno.
Středověký

islám se velice odklonil od

rovnostářské společnosti

která

ostatně

svůdnice,

a

především

původního

Prorokova ideálu

v postavení ženy. V muslimské

nebyla nijak vzdálena židovské

či křesťanské,

představě,

byly ženy svou podstatou

ne nadarmo jim bylo dáno kouzlo a vnady, ale zároveň byly považovány za

velice mazané, prohnané, dokonce

ďábelské.

Islámští duchovní

začali

být ženou

velice zneklidňováni. Žena představovala jakousi mravní hrozbu, jelikož převládal
všeobecný názor, že žena
být

potlačena

a

představuje přirozenou

usměrněna,

aby byla zachována

sexuální vyzývavost, která musí

vnitřní

stabilita muslimské obce.

" Žena v sobě skrývá vlastnosti, jež jsou obsaženy v arabském slově fitna, což lze
přeložit jako

pokušení, svod, zmatek, ale také blud a

netěší zájmu jako nositelka prvotního

Tento stav se pro ženy v

kacířství.

Islámská žena se

a Bohem posvěceného hříchu. ,.30

podstatě

do

současnosti nezměnil. Samozřejmě

existují různé interpretace Prorokových výroků ke vztahu k ženám, od dosti
konzervativních až po jistě velice liberálních, ale stále z toho žena vychází jako
podřízená

muži, respektive muslimovi jako fungující jednotce muslimské obce.

Zde je několik příkladů z Koránu o podřízeném stavu ženy:
" A nedávejte nerozumným jmění své, jež Bůh pro vás učinil podstatou obživy,
ale dávejte jim z něho na jejich výživu a odívání a mluvte s nimi slovo vlídné. ,.31
" Proti

těm

z vašich žen, jež dopustí se hanebnosti,

z vás. A jestli, že tito to

dosvědčí,

vezměte jako svědky čtyři

podržte ženy v domech, dokud smrt je nezavolá

anebo Bůh pro ně nepřipraví nějaké východisko. ,,32

29

SPENCER R., Islám bez závoje, Praha, Triton, 2006, s. 188.

30

KŘIKA VOVÁ A., MENDEL M., MULLER Z., DUDÁK V., Islám ideál a skutečnost, s. 135.

31

Korán, súra 4:4/5

32

Tamtéž, súra 4: 19/15
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" Muži zaujímají postavení nad ženami, protože

Bůh

dal přednost jedněm před

druhými, a protože muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou
pokorně

oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž

neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás
jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim

důvody.

A

Bůh věru je

vznešený,

veliký. ,,33
" Ženy pro vás jsou polem, vcházejte tedy na pole své odkud chcete, však
učiňte před

tím

něco

pro duše své a bojte se Boha a

věřte,

že se s ním setkáte.

Oznam tuto zvěst radostnou věřícím. ,:34
Korán stanovil tedy společenský statut ženy o
zároveň

však

nařízení

se

nařizuje,

například

že s ženami má být nakládáno

čtyřmi

laskavě

a

ženy takové, které jsou vám

příjemné dvě, tři

vezměte jen

mužův,

spravedlivě.

Toto

oficiálně

ženami, ovšem je nutné, aby se ke všem choval

Bojíte-Ii se, že nebudete spravedliví k

spravedliví, tedy si

níže než

objevuje ve vztahu k mnohoženství. Muslim má

povoleno oženit se až se
spravedlivě:"

stupeň

a

čtyři,

sirotkům ...

Berte si za manželky

avšak bojíte-Ii se, že nebudete

jednu, nebo ty jenž vládnou pravice vaše. A tak se

nejlépe vyhnete odchýlení. ,:35 Tento verš byl některými odpůrci polygamie vykládán
jako

Prorokův

zákaz mnohoženství,

nestrannosti a

upřímné

prakticky prý není možné docílit naprosté

spravedlnosti mezi

Dále Korán obsahuje
nabádání k tělesným

neboť

několika

kromě doporučení

trestům

ženami.

vyvolávající

nedůvěru

k ženám a

za neposlušnost, také výzvy k harmonickému soužití.

Manželství je pro muslimy bohulibý stav, který utužuje obec. Staromládenectví je
chápáno jako

prohřešek

proti etickým normám, jako úchylka se sklonem

k mimomanželskému styku, což je

hřích.

Dobrovolné staropanenství je bráno jako

zakázané (haram), jelikož žádná muslimská žena nemá právo
základního poslání být matkou. Zde je
nemá právo se
ani nešlo,

dobrovolně

neboť

žena v

opět

patrné

podřízené

rozhodnout o svém budoucím

tradičně

islámském

zříci

postavení ženy, která

mateřství.

prostředí nemůže

se svého

Prakticky by to

žít sama. Je-Ii

svobodná, bylo by to proti etice a cti celé rodiny a zároveň by se ocitla bez
jakýchkoliv

prostředků.

33

Tamtéž, sÚIa 4:38/34

34

Tamtéž, sÚIa 2:223

35

Tamtéž, súra 4:3

Manželství je tedy pro ženu automaticky daný stav. Islámský
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sňatek

je však spíše obchodem, nebo jakousi smlouvou mezi mužem a ženou,

respektive její rodinou. Muž je povinen dát ženě
(mahr), který je pouze v

ženině

obvjenění,

neboli svatební dar

osobním vlastnictví a zůstává jí i po rozvodu nebo

manželově úmrtí. Žena dostává část před svatbou a další část po případném rozvodu
ovdovění.

nebo po

někdy

Podle šarí'y je dar,

se také používá termín výkupné, pouze

a jenom ve vlastnictví ženy, který nelze zcizit nebo
Manželství splnilo svoji funkci a bylo
pravověrných muslimů,
nezřídka

přivede

naplněno

teprve

příchodem dětí

jako

což utužuje obec. Neplodnost nebo nenarození syna vede

k velkým frustracím, kdy

nebo si muž

promlčet.

může

následovat zapuzení manželky, tedy rozvod,

novou ženu.

Rozvod se pro muže sám o
ženou rozvede tak, že

třikrát

sobě může

zdát velice snadný,

vysloví formuli "zapuzuji

tě".

neboť

muž se

Ovšem celá situace není

tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá. V Koránu je jasně stanoveno, jakým
způsobem

se má postupovat. Je to věc dlouhotrvající a uvážená. Koránský verš ze

súry Ženy se snaží dokonce rozvodu předejít jakousi "manželskou poradnou": " A
obáváte-Ii se rozvratu mezi oběma, povolejte

z její rodiny: A přejí-Ii si oba manželé

rozhodčího

usmíření, Bůh

z jeho rodiny a

rozhodčího

mezi nimi zařídí shodu,

neboť

Bůh je vševědoucí a dobře zpraven. ,,36 Dojde-Ii nakonec k samotnému rozvodu a

muž vyřkne zapuzovací formuli, nastává
aby se

vyloučilo,

zda-Ii je žena

těhotná.

čekací

období

třech menstruačních cyklů,

Po tuto dobu, žena nadále žije u svého

muže, který ji stále živí a šatí.
" Proroku rozvádíte-Ii se svými ženami, tedy se s nimi rozveďte v ustanovené
pro ně lhůtě a počítejte přesně dny čekací lhůty a bojte se Boha, Pána svého!
Nevyhánějte je

z jejich

domů

a

nechť z

nich neodcházejí, leda kdyby se dopustily

hanebnosti zjevné. A toto jsou omezení Boží a kdo

přestupuje

omezení Boží, ten

sám sobě křivdí. Ty nevíš, ale možná, že Bůh později způsobí nějakou věc jinou. ,:37
" Pro ty z vašich žen, jež již nemají naději na menstruaci - ale jste-Ii přesto na
pochybách,

nechť jsou čekací lhůtou tři měsíce

menstruaci neměly. Pro ty, jež jsou

a stejné platí pro ty, které ještě

těhotné, skončí čekací lhůta

tehdy, když porodí.

A kdo je bohabojný, tomu Bůh věc jeho ulehčí. ,:38

36

Tamtéž, sÚTa 4:35
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Tamtéž, súra 65:1
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" Ubytujte ženy své po rozvodu tam, kde sami bydlíte, podle možností svých.
Nečiňte

jim žádnou újmu s úmyslem je utiskovat. Jsou-Ii

těhotné přispívejte jim,

pokud neporodí. A jestliže pro vás kojí dítě vaše, dávejte jim jejich
dohodněte

se

vzájemně

odměnu

a

podle zvyklosti uznané, však narazíte-Ii na obtíže, dejte je

kojit ženě jiné. ,<39 V islámských zemí je zvykem, že děti zůstávají v rodině otce,
jelikož tam mají zázemí na které jsou zvyklé, vyplývající z velké rodiny.
"

Nechť ten

obživa je

kdo je blahobytný, dává

odměřena,

dává z toho co

Bůh

úměrně

mu

k blahobytu svému a ten jehož

uštědřil.

Bůh

A

neukládá duši žádné

více než to, co sám jí dal. A Bůh po těžkostech přinese ulehčení. ,.40 Při rozvodu by
se nakonec oba manželé

měli

dohodnout na podmínkách s chladnou hlavou a

dohledu soudce (kadího). Muž má
manželství

přinesla

a dát ji druhou

stanovena ve svatební

smlouvě.

ženě
část

vrátit veškerý hmotný majetek, který si do
svatebního daru, jejíž výše by

kmenové právo. Podle nich si žena,

vzít pouze to, co

měla

v tu chvíli na

beduínek a venkovanek nosit na

měla

Bohužel v praxi to vždy takto nefunguje, v

sociálních vrstvách a oblastech se do výkladu šarí'y vmísily
původní

sobě.

sobě

při

například

předislámské

mužově

po

Odtud asi pochází zvyk

být
některých

zvyky a

zapuzení, mohla
kočovných

všechny šperky, které vlastní.

Právo na rozvod má i žena, není pro ni však nikterak jednoduchý. Žena
nemůže

pronést zapuzovací formuli, naopak musí

rozvést.

Důvody,

složitě

dokazovat,

které jsou pro ženu k rozvodu relevantní, jsou

manžela, nebo jeho dlouhá

nepřítomnost. Důvodem může

strany manžela s ní nebo s jejími

dětmi,

proč

například

se chce
neplodnost

být také zlé zacházení ze

nebo špatné zacházení ze strany

manželových příbuzných, jestliže muž tomu nechce nebo nemůže zabránit. Žena
zároveň přichází

o nárok na vyplacení svatebního daru a v

manžel rozvod schválit, jinde rozhoduje soud. Z tohoto
přivede

některých případech

důvodu

nejsou

ojedinělé

případy,

kdy si muž

Zároveň

sám nechce být iniciátorem rozvodu, aby nemusel vyplácet druhou

svatebního daru. První

ženě

novou manželku a nechce už nadále žít s

nastávají zlé

časy, neboť

aby o rozvod požádala sama. Prorok sám

ženě

oběmi
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vědu

ženami.
část

je vystavena velkému nátlaku,

povolil rozvod i za

předpokladu,

už svého muže nemiluje. Ovšem rozvod spadá pod soudce a právníky,
vypracovali právní

musí

že

kteří

(fikh) a ti už tak liberální nebyli.

48

Ženám je doporučována skromnost a cudnost: " A řekni věřícím ženám, aby
cudně

střežily

klopily zrak a

jež jsou viditelné. A

svá pohlaví a nedávaly na odiv své ozdoby kromě

nechť spustí

závoje své na

ňadra

svá. A

nechť ukazují

těch,

své

ozdoby jedině svým manželům nebo otcům nebo tchánům nebo synům nebo synům
svých

manželů

nebo

nebo,

těm jimž

vládne jejich pravice, nebo

chlapcům, kteří
postřehli

bratřím

nebo

synům

svých

bratří či

sester nebo jejich ženám

služebníkům, kteří nemají chtíče,

nemají pojem o nahotě žen. A

nechť nedupou

anebo

nohama, aby lidé

ozdoby, které skrývají. A konejte všichni konání před Bohem, Ó věřící, snad

budete blažení!,.41 Těmito "viditelnými ozdobami" jsou dle výkladu prorokova
společníka

a ibn Abbáse,

tvář

a ruce. S výkladem cudnosti se pojí i zahalování

muslimek. Korán obsahuje verše o zahalení, avšak není zcela jasně specifikované
jaké

části těla

mají být na

veřejnosti

skryty: " Proroku,

ženám, aby přitahovaly k

sobě

řekni

manželkám svým,

dcerám svým i

věřícím

nejvhodnější k

tomu, aby byly poznány Uako muslimky) a nebyly uráženy. A Bůh je

své závoje! A toto bude

odpouštějící, slitovný. ,.42

Co se

týče oblečení

určitá

definovaná

pravidla:

vlasů,

šíje a dekoltu.

Stejně

tak nesmí být

důstojné.

Oděv

muslimek, neexistuje
tělo

nějaký

má být zakryto od

kotníků

musí být natolik volný, aby

průsvitný

a mít

křiklavé

daný standard. Jsou však

barvy -

Svými šaty nesmí muslimka napodobovat

zápěstí

ke krku

včetně

nezvýrazňoval

ženské

křivky.

po

vzezření
opačné

jeho nositelky má být

pohlaví, tj. žena nesmí

nosit typicky mužský oděv a naopak. Šaty nesmí nést znaky jiných náboženství.
Slovem hidžáb - závoj,
vlasy,

přes

šátek

po celkové
zřejmě

pevně

odloučení

můžeme rozumět

sepnutý pod bradou, aby nekoukal ani jediný vlas

konzervativními muslimy je

nikdy ne na

pozdější

nepřípustné,

smějí spatřit

veřejnosti:

ležérně
(čádor),

až

žen z dohledu cizích lidí (burka). Zvyk zahalovat si i obličej je

až pokoránský a opírá se o

Nezahalenou ženu

šátek zakrývající jen tak

pouze

výklad tohoto verše. Mezi

aby nezahalenou ženu

členové

spatřil

cizí muž.

rodiny a pouze ve vlastním

" A není pro manželky Prorokovy hříchem, jsou-Ii

domě,

viděny

otci

svými, syny svými, bratry svými, syny bratřích svých a syny sester svých, nebo

41

Tamtéž, sÚfa 24:31

42

Tamtéž, súra 33:59

49

ženami jejich a

otrokyněmi

Nechťjsou

svými.

vždyť Bůh

bohabojné,

je

věru svědkem

věci každé. ,A3

Toto byla teoretická rovina pojetí ženské otázky vycházející z tradice,
Muhammadových a Koránu. A i

přesto,

věda podrobně

životě veřejném

statutem ženy, jejím vztahem k muži v
a intimním, kontinuita

že se právní

společenských představo

výroků

zabývá

i soukromém, tedy rodinném

vztahu muže a ženy je v

podstatě

prokazatelná od rozpadu první muslimské "modelové" obce až do 19.století.
V mnohých islámských

společnostech

dodnes

přetrvávají některé

stránky tohoto

klasického pojetí ženy.
Moderní historie islámských zemí
nespočetněkrát,

ale

většinou

z pozice

samozřejmě řešila

nějaké

Irán, Alžírsko, Lybie.). Mluvíme-Ii však o

ženskou otázku

politické propagandy

rovině

(např.:

citového a intimního života, je zde

stále obrovská propast mezi pohlavími. Vztah mezi mužem a ženou bývá
formální, o

nějaké

lásce mezi milenci nebývá

k Bohu, pak láska k vlasti, láska k

rodičům

Turecko,

řeč.

často

velmi

V islámu je nejvyšším citem láska

a láska k bližnímu.

Alžírská feministka Fádila Murábitová tvrdí, že hranice mezi mužem a ženou
se zdají ještě dnes
životě je

jedním z

nepřekonatelné.

"

Nedostatečný

nejčastějších faktorů

vážného

hrubě přehlíženo, ačkoliv často vyúsťuje

prostor v citovém a sexuálním

společenského napětí,

které je

ve výbuchy bezmezné frustrace. Vysoké

procento sebevražd a zločinnosti je logickým důsledkem tohoto stavu. ,A4
Sami muži prožívají smíšené pocity v situacích, kdy se
pouze mezi sebou, jelikož
vnitřním

v

rozporem. Na jedné

předmanželském

na

straně

by si

misogynství,

hříšnosti. Většina

veřejnosti,

prostor je

chtěli

mužský

užívat ženské
vylučuje.

mužů

Jsou zmítáni

společnosti

Na druhé

vypěstované představou

svobodných

svět.

pohybují

straně

v mužích

ženy jako objektu

by se nebránila kontaktu s cizí ženou

avšak málo který muž by dovolil, aby se jakákoliv jeho ženská

pohybovala sama ve

společnosti

cizích

manželském sexu. Sex je

samozřejmě

přirozenou součástí

nejpřirozenější činnost

příbuzná

mužů.

V otázce sexu je islám velice liberální,

bohulibý akt a

především

období, což islám naprosto

podvědomě dřímá určité

vrozené

veřejný

převážně

je-Ii

řeč

o legitimním

Božího plánu pro lidstvo. Je to

pro manželství. Ovšem aktivní

činitelkou
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žena, která

při

své vrozené

hříšnosti

nedokáže udržet svou žádostivost, proto její

chování musí být neustále sledováno a upravováno zákonem. Sex je bohulibá
činnost,

pokud po

něm

následuje zrození muslima a pokud podporuje zdravý vývoj

rodiny a tím i muslimské obce. Žena však nemá sexu zneužívat k pustému
naplňování

neboť

své sexuální touhy. To už není žádoucí,

odvádí

věřící

od zbožných

skutků.

Sexuální svoboda ženy je limitována požadavkem naprosté poslušnosti a
pokory. Žena by nikdy neměla odmítat svého manžela, pouze v případě přirozených
důvodů,

avšak sama by nikdy

neměla

muže

sexuálně

Mimomanželský intimní styk je v islámu

vyzývat.

nepřípustný,

je to

těžký hřích,

který je

trestán tvrdými sankcemi.
Cizoložství je v islámu považováno za jeden z

nejtěžších hříchů.

s matkou nebo sestrou platí trest smrti. Tresty za cizoložství se liší
podle výkladu právní školy.
bičem,

Například

dopouští-Ii se cizoložství

Za incest

oblastně

nebo

muž, je-Ii to poprvé, je trestán sty ranami

opakovaně,

bude setnut

mečem.

U ženy byl

často

požadován trest ukamenováním.
Rodina je v islámských zemí velice
typem rodiny je

většinou

důležitá

soudržná jednotka.

velkorodina, budovaná na

tradičních

Převládajícím

rodových vazbách.

Ženy po svatbě odcházejí ze svých rodin do rodin manželů, proto se investice do
dcer

příliš

nevyplácejí a

že živit dceru je jako
v

rodině zůstávají

často

se považují za zcela

obdělávat

av

zbytečné.

cizí pole. Naopak investice do

dospělosti pečují

o své

Arabské
synů

přísloví

tvrdí,

se vrací, jelikož

rodiče, či nezaopatřené

sourozence a

závisí na nich další budoucnost rodiny.
Když mladá dívka po

svatbě

odchází do cizí, tedy manželovy rodiny, nemusí

to být z počátku vůbec lehké. V manželově rodině vládne již zavedená hierarchie a
nová snacha
čili

jakýsi

většinou

"vnitřní svět"

- pracují,

zajišťují

Tradiční

zaujme poslední místo.
je teritoriem žen a

dětí,

Důležité

naopak

je

uspořádání

"veřejný

rodiny.

Dům,

prostor" ovládají muži

obživu nebo studují.

muslimové tvrdí, že žena opustí

dům

dvakrát za život: poprvé, když

se stěhuje od rodičů k manželovi a podruhé, když zemře.-Skutečně není ojedinělé,
že ženy nesmí bez dovolení

či

doprovodu

opouštět dům:

" Prorok Mohamed říká, že
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pokud žena opustí dům bez manželova svolení,

andělé

ji proklejí, dokud se nevrátí,

nebo nelituje. ,,45
V této domácí ženské hierarchii zaujímá nejvyšší místo manželova matka,
která

řídí

většinou

chod domácnosti. Má také právo zasahovat do výchovy vnoučat a
novomanželů.

i do soukromých záležitostí mladých

pár frustrující,
očekávané

zvláště

je-Ii veškerá pozornost

porození syna. Na druhé

z hlediska výchovy, hlídání a

směřována

straně přináší

zaopatření dětí. Dětí

To

může

být pro mladý

na mladou snachu a její
řadu

takováto velkorodina

je

hodně pohromadě, čímž

výhod
vzniká

kolektiv vrstevníků, který je velice důležitý pro psychický vývoj. Je to jakási náhrada
jeslí. Kolem

dětí

neobvyklého, kojí-Ii jedno
příbuzných. Děti

různých členů

dospělých, převážně

je také neustále spousta
dítě

více žen, nebo naopak jedna žena kojí i děti svých

nejsou fixované pouze na
Zároveň

rodiny.

pravděpodobnost,

kdyby se

dítě neosiří

že

tet. Není nic

rodiče,

něco

a bude o

s

něj

ale osvojují si vzory chování

rodiči

stalo, je zde velká

postaráno.

Žena v této rodinné hierarchii získává vážený statut, až když se stane matkou
syna, jako dalšího právoplatného muslima, a tím splní své
Proto také vztah mezi matkou a již
silnější,

dospělým

nejdůležitější

ženatým synem je

často

poslání.

hlubší a

než mezi synem a jeho mladou ženou. V souladu s mravním kodexem matka

vyžaduje od syna povinnou pozornost a od snachy pokoru. Z toho jasně vyplývá, že
z

nenaplněného

se bude chovat

citu v manželství se
stejně

opět

mladá matka upne na svého synka a pak

ke své budoucí snaše, jako se k ní chovala její

tchýně.

Tuto

teorii rozpracovala libanonská socioložka Madžida Salmanová. 46

Tento

výčet

je

záměrně

geografická oblast, sociální

velmi obecný,

prostředí, či

nepřihlíží

či

terénních

ovlivňující

faktory jako je

doba, ve které muslimská žena žije. To jsou

specifika velkých odlišností a šlo by je popsat až na
sociologických studií,

na

výzkumů.

základě

rozsáhlých

kulturně

Tento popis hledá paralely, vycházející

z náboženství, z islámu jako životního názoru.
V následující kapitole se seznámíme s osobními

postřehy

z Bosny, kde byla konfrontována s tradičně muslimským

45
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Tamtéž

Anny Bayerové

prostředím.
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Anna Bayerová jako horlivá bojovnice za ženskou emancipaci a ženská práva,
byla

ztělesněním

úsilí a nikdy

pokrokové moderní ženy své doby. Ovšem toto její neutuchající

nekončící

práce ji

zřejmě odepřela čas

Anna Bayerová se nikdy neprovdala a

neměla

i sílu na její vlastní osobní život.

domov, pobývala na všelijakých místech a bydlela u

různých přátel.

dnešního pohledu by nešlo o nic až tak neobvyklého, ale
ženu nebyla zcela

běžná

neměla

vlastní rodinu. Nikde

před

stálý

Z našeho

sto dvaceti lety to pro

praxe. I Anna Bayerová musela bojovat s

předsudky

svého

okolí. Avšak takovýto způsob života by byl, ještě dnes, pro spoustu žen v islámském
světě

naprosto

nepředstavitelný.
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v. Osobní postřehy Anny Bayerové z Bosny
Anna Bayerová strávila v

úřadu

lékařky

zemské

pouze jeden rok, což bylo

období velmi krátké, porovnáme-Ii ho s dobou působnosti jejích následovnic. Přesto
se zde jako první musela potýkat s
příjemných

řadou

v každém

nových a ne vždy

zkušeností. Toto prvenství, ač bylo jistě velmi těžké a průkopnické, však
odpovědností

cítila jako své poslání, které brala s obrovskou
očekávání,

případě

ale

zároveň

s drobnou obavou z

příliš

a vážností. Plná

obtížného úkolu, se vypravila na

cestu do nového působiště.
O prvních zážitcích z cesty a

nečekaně

vlídném

přijetí,

jak ve Vídni ministrem

Kállayem, tak v Dolní Tuzle místním krajským úřadem, píše, v duchu prvotního
nadšení, své drahé

" Velectěná

přítelkyni

Elišce Krásnohorské.

slečno,

i kdyby jste se nezajímala o vše, co v poslední době mne se přihodilo z přátelství, tož
by Vás to vše zajímalo,
ustanovená

lékařka

řekla

bych, už z historického stanoviska. Teda, první, vládou

nastupuje

28.prosince dojela jsem

svůj úřad!
šťastně

do

Vídně, večer,

o 9té

hodině.

Ubytovala jsem

se tam v Hotelu Métropole, poblíže prof. Neumanna, který záležitost mou u

ministerstva vedl.
29.prosince došla jsem k

němu,

byl nejvyšší čas, 2x celkem pan ministr Kál/ay

se už doptával, jsme-Ii už ve Vídni.

Druhého dne o 1hodině přijal mne pan ministr a to

způsobem

tak přes míru

povzbuzujícím a láskavým, že všecka jsem byla překvapena. Ovšem žet: dávaje mi
podrobné instrukce,

přesně

ale mluvil se mnou s takovým zájmem, že
popsati namohu - mne

zůstane

pouze z politických a lokálních
v Rakousku ozývají výtky

úředníkem,

podotkl, že mluví se mnou už jako se svým
věru

lituji, že Vám rozmluvu tu dopodrobna

vždy v milé paměti. Zdá se mi, že pan ministr není

příčin

pro

vládě činěné,

rakouských a podotkl, že on zavedl v

lékařky.

S patrným potěšením

řekl,

že se

že otázky té si nevšímá i v ostatních zemích

Bosně

zavedli - tak že i jistě tuto novou instituci po

už leccos, co pak po
něm

něm

i v Rakousku

v Rakousku zavedou -

lékařky,

a

že by dobře bylo, kdyby všude vládou zvedeny byly, ne tedy na vlastní riziko, nebo

privátní cestou.
Velice povzbuzena a potěšena tím, že práce má tak už předběžně došla
ocenění,

jakého jsem se nenadala a nabyla

důležitosti, žeť se

mi úkol můj zdál příliš
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velkým, odjela jsem z

Vídně

2.ledna, pro led na Dunaji a

nedostatečnou

informaci o

dvojí cestě do Bosenského Brodu, jsem ale uvázla v Pešti - lituji toho velice 3.ledna vžicci p.p.

lékaři

do jednoho, civilní i vojenští u nádraží, aby mne

uvítali - to se také ještě žádné

lékařce

hodině

Tuzly v jedné
hotelu -

máť

přednostovi

u Dalji a Bosenského Brodu 4.ledna do

v poledne; p.krajský lékař Dr. Dul/er mne uvítal a zavedl do

Tuzla Grand Hotel. Odpoledne představila jsem se p.okružnímu
Vukovičovi,

místodržitelskému radovi p.

představeným je

- i on mne přes míru

8.1edna o jedenácté dopoledne
krajského

úřadu

p. Vukovič

chtěl

slavně

- konaku též - kde

láskavě

mne p.Dr.Dul/er a odvedl mne do

shromážděni

měla

byli všichni

Vukovič řeč,

úředníci

s jakou

péčí

zvláště

byli mi hned představeni, ale brzo

ve které vytkl, že

zúmyslně

skládání přísahy první státní lékařky rakouské na act slavnostní,
zřejmé

zdejší -

složit v ruce jeho přísahu,

Někteří z pánů "col/egů" úředních

pronesl p.místodržitelský rada

který tu mým nejvyšším

uvítal.

přišel pro

významnou chvíli, kde jsem

vytknout.

vytkl zcela

col/egiálně

nestalo!

přestávkách

Dojela jsem po nemilých

byliť

povyšuje

předně,

aby tím

a povinností jeho Excelence pomýšlí i na zájmy žen

mohamedánských, které v tak trapných okolnostech žijí, je v dobách

těžkých-

v nemocích nemají péče a pomoci potřebné a jisté, pak ale, aby také vytkl, že v den
přítomni jsme

tomu důležitému, historickému momentu, že zásluhou p.ministra

Kál/aye, poprvé v

Evropě

civilosované žena jako

ustanovena, pod přísahu se
Na to

četl

státem zvolena a

béře!

mi okresní lékař p.Dr.Dul/er přísahu, kterou pak jsem v ruce

p.místodržitelského rady
"col/egu" v

lékařka,

Vukoviče

úřadě představil

a

složila. Páni se mi poklonili, jak mne jim jako

doporučil.

Velice zajímavý byl druhý oddíl slavnosti. Na dané znamení vešli
Mufti (nejvyšší náboženský

hodnostář),

teď zdejší

zdejší "purkmistr" a jiní mohamedáni -

mělť

být Mufti dekorován.
Pan místodržitelský rada pronesl krátkou,
Jeho výsost
řádem

k

Císař král

ustanovil se Muftiho

příslušnou řeč

odměnit

za jeho

- po srbsku - že

věrnost

a loajálnost

železné koruny III. třídy a napomenul ho, aby setrval v příchylnosti

císařskému

domu. Mufti velmi

vážně,

místodržitelský rada na nejvyšším
výsost ujisti/-

načež

krátce a

místě

dobře odpověděl,

dík excelenci vyslovil a

p. Vukovič připnul řád na

pěkný

aby p.

věrnosti jeho

Jeho

kožich Muftiho. To byla velice

55

zajímavá combinace - neli? Já jsem ustoupila z ohledu na mohamedány hned

z počátku stranou, ale Mufti si přál, aby mi sám mohl povědit,
velmi

důležité,

mi ruku,

žeť i

on sám to má za

že poslána jsem k ženám mohamedánským a že se z toho

rovněž

ostatní. Tím

Večer byla

i podal

slavnosť skončila.

ovšem hostina v konaku - já jsem

p.místodržitelského rady

těší

Vukoviče,

seděla

vpravo, Mufti vlevo vedle

byl přítomen zdejší generál Sommer, štábní lékař,

vojenský lékař, krajský lékař, krajský ingenicur, správce hutí atd. as 14 pánů. Po
hostině

šli jsme k "čaji" do vedlejších místností, kde se shromáždili zatím ostatní

p.úředníci

a zdejší obecní rada. Po jedenácté odvedl mne p.Dr.Duller do hotelu.

Nedobře

se mi vedlo s bytem. Až potud jsem nemohla

nalézť bytu,

ale

p. Dr. Duller s paní se nade mnou smilovali a vzali mne do svého hostinného pokoje,
kde

zůstanu,

až byt naleznu.

- ale zatím uvyknu
Začátek

řeči

Teď ovšem

a pak navštívím

mne

návštěvy

vznešenější

byl tedy skvělý - kéž se mi ostatek

oficiální uberou mnoho

času

mohamedánky.

vydaří.

Pomoci ku všemu mám

dost, ze všech stran! Především zavedl mne p.Dr.Duller, který se mne v skutku přes
míru

obětavě

ujal, do

kanceláře, buduť ho zastupoať i

seznamuji se s prací

kancelářskou.

Tolik pro zatím z té Bosny, která se pojednou vyšinula na

nejpřednější zemi -

se státní lékařkou! Doufám ovšem, že zase o Vás zvím, nejdražší přítelkyně a
Vám

vroucně

za list Váš,který jsem v Bernu ještě obdržela. V upřímné

úctě,

děkuji

všecka

Vám oddaná A.B.
p.s.: Dolní Tuzla se mi velmi líbí - dnes máme čarokrásný den - srbský nový rok. ,,47
Z tohoto dopisu je patrné, že z
přívětivě.

Instituce

úředních lékařek

poměrech ojedinělým zařízením,

počátku

vše vypadalo jedinečně a velmi

byla bezesporu pokrokovým a v evropských

kterému však

chybělo

k hladkému a plynulému fungování. O tom se již brzy
přesvědčit

na vlastní

mnoho náležitostí

měla

Anna Bayerová

kůži.

V první kapitole jsme se již zmiňovali o jistých problémech, které
znesnadňovaly

jak práci, tak osobní život. Jednalo se o její

postavení, o nestálé platební
příjezdu

(

do Dolní Tuzly

poměry

neměla

především

zajištěno

o

nevyřešené

služební

ubytování. Po

bydlení ani ordinaci. Teprve

v

polovině března

47
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se jí

podařilo

nikde

a

nevyjasněné

Anně

najmout byt, který byl ovšem zcela

nezařízený.
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Jakmile jí došel nejnutnější nábytek, nastěhovala se s radostným uspokojením, které
jí bohužel velice záhy opustilo, jelikož byt se ukázal jako naprosto nevhodný.
O svém rozčarování se opět svěřuje v dopise Elišce Krásnohorské.

" V Tuzle jsem nemohla vydržeti! Po třech měsících jsem tam našla byt u

Turka, pod mým spacím pokojem byla turecká kavárna, nejhorší v celé Tuzle.
Domácí slíbil, že ji změní v

z rána, ve

tři

často

nezměni/!

zběhli

Vpravo, vlevo byla pekárna,

těžká

polena. Dole hulákali do jedné

tam byla i cikánská hudba! Když se jim to

v 9 nebo v 10hodin

buráceli,

ale

hodiny začali v obou štípat dlouhá,

i do dvou o půlnoci,
přestali

skladiště,

večer

a

začali

tři

zato ve

zapovědělo,

hodiny z rána! Když tam

nejhůře

se potulující se psi, sedli si před kavárnu a vyli o překot! Bylo Vám to

k zoufání a nikdo mi, zdá se, nemohl pomoci. Byt sám byl plný švábů a cvrčků často jsem při
cvrček,

všem tom hlomozu únavou usnula, bylo-Ii pěkně ticho, došel si na

sedl si docela blízko mé postele a

je mi nejhorší, já nejsem s to
co zmohu! A aby

chutě

něčeho většího

těch příjemností

mě

spustil, už jsem ho zamordovala - to

zabít - moucha

bylo ještě více - záchod v

dotěrná je
domě

to

největší,

žádný nebyl,

musila jsem na dvůr, za deště ovšem z deštníkem a přezůvkami, kol strašného
bahniště,

jelikož si sanitární komise naprosto všimnouti nechtěla, a do záchodu jen

se lilo! Domácí pokrčil k reklamacím rameny a slíbil- slíbi/- vše, co jsem si přála, to
bylo také jediné na co se zmoh/!,dB
Činnost úřední lékařky se však neomezovala jen na město její působnosti, ale
zahrnovala i města, obce a vesnice v širším okolí. Dojížděla často za nemocnými do
Brčky,

Derventy,

Gračanice

zrovna snadné. Pacienti si pro své stonání
vyjíždět

někdy

aj. Mnohahodinové a
počasí

i vícedenní cesty nebyly

nevybírali, a tak musela Anna

za každého počasí, což například v jarních plískavicích bylo velice

namáhavé a vysilující, a také to

mělo

neblahý vliv na její již podlomený zdravotní

stav.

"A ty vyjížd'ky z jara po
telegram na krajský

úřad

od

Bosně!

Z

tamějšího

Hradače,

okresního

k jedné mohamedánce. Drahou jsem jela do
přenocovala

- v hostincích není možná pro

kde je v
úřadu,

Zvačanice,

nečistotu

místě

okresní lékař, došel

aby mne ihned poslali
tam jsem v okresním

úřadě

a hmyz všeho druhu. Ráno

v 7hodin stojí před vraty místo slíbeného krytého vozu malý vozík s trochou sena a
dvěma

48

sedadly a sníh jen se chumelil. Vylezu na vozík, zahrabu nohy do sena a
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zahalím se do kožichu a jedem do hor; sotva jsme se ocitli nahoře, zdvihla se vánice
sníh a

déšť pronikal

mi každou skulinkou a brzo jsem

seděla jako

vodě.

ve

Jak živa

nezapomenu na ty čtyři hodiny strašné jízdy - o kousek dále mohamedán přede
mnou zpola zmrzl,

kvůli

koním nikdy nechtěl zastavit - mne drkotaly zuby, zastavili

jsme před bídnou chaloupkou,

chtěla jsem

nedostala i jeli jsme dál; Turek se

jen trochu kávy

soucitně přes

černé,

ale nic jsem

tu chvíli obracel ke

a ptal se: Je

mně

ti tuze zima? Můžeš ještě vydržet? Ke všemu to není docela jisté s Bošnijaky jezdit
přes

hory a doly, oni totiž nikdy nezadržejí

vůz jedou-Ii

z vrchu, oni zadržují své malé

koníky v horní třetině vrchu, pakje ale pustějí plným tryskem z vrchu a každý si může
gratulovat, dostane-Ii se
často

ale

gratulovat!

dolů

s celými údy. Já jsem si mohla, chvála Bohu, tenkráte

Konečně jsme

otevřela dveře

dojeli a zastavili přerd okresním

u chodby, už se proti mně hnala služka a zdaleka

okresní není doma. To bylo přivítání a já se
v chodbě, ale když jsem si
dovedla mne k

úřadem,

vzpomněla,

Dr.Jakřickému,

těšila

že tu je

sotva jsem

křičela:

Pan

na teplá kamna! Nechali mne

lékař,

služka navlékla

křampky

a

Poláku tuším, který mne hned rozehříval horkou

kávou a teplým koutkem nedaleko kamen. Byl velice laskava hned mi řekl, že
nemocná mohamedánka už po léto

stůně

a že ji po udáních muže léčil jako

tuberkulózní - kdyby se ho p. okresní ptal, byl by mu řekl, že to všechno
Konečně jsem viděla

nemocnou - byla to

těžká srdeční

nespěchá.

vada v posledním stádiu.

Odpoledne jsem usedla do bosenské pošty - krytý, veliký

vůz

s vysokými sedadly a

jela jsem v těch dočista promoklých šatech do Šumace; v malé loďce jsme přepluli
přes rozčeřenou,

krásnou Sávu a po dvouhodinových

přestávkách jsem

dvanácté v noci do Bosenského Brodu, dostala jsem tam
v mizerné

hospůdce,

pokojíček

dojela o půl

bez kamen

ráno po té jsem jela do Tuzly. Kamž jsem dojela k jedné

v poledne. To vám dá ponětí o praxi v Bosně!,,49
V Dolní Tuzle Anna vykonávala
půl

a

zdravotně-výchovnou činnost přes

roku. Během tohoto období si však uvědomila, že zde nemůže zůstat natrvalo.

Problémy, které jsou
Avšak ani v Sarajevu

zmíněny

výše, ji donutily podat žádost o

neměla předem

vlastní byt, bydlela u své anglické

49

lékařskou

nic zajištěno, proto z

přítelkyně

přeložení

počátku,

do Sarajeva.

než si pronajala

A.P. Irbyové.
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,,6.8. jsem

konečně

dostala officic. Zprávu, že jsem

příhodný, tichý byt, jsem ale, než můj nábytek dojde

Sarajevo

Anně

přesazena.

Nalezla jsem i

z Tuzly, u miss Irby. ,60

vyhovovalo po zdravotní stránce lépe než Tuzla. Pro vyšší

polohu Sarajeva, která se podobala švýcarskému horskému

prostředí,

mohla lépe

snášet suchá letní horka. Také muslimské klientely zde bylo více než v Dolní Tuzle,
takže

úřední lékařka

tu byla jistě velice

potřebná.

Bohužel po krátké

době

se

začaly

objevovat problémy i zde. V jednom z dopisů Elišce Krásnohorské si postěžovala na
nedorozumění,

který

měl

co

které vzniklo v Sarajevu, když A.P. Irbyová potkala barona Kutscheru,

dočinění

s Anniným

přeložením .

... "došla do Sarajeva (Irbyová), náhodou se setkala s Excelencí baronem
Kutscherou; i řekla mu, aby mne přeci vzali do Sarajeva, Tuzla že pranic mi nesvědčí
- a bylo zle! Jak jsem sem dojela, hned se mi vyčítalo, že jsem porušila disciplínu, že

místo, abych o přesazení žádala

přímo,

Chudák - ona mi chtěla pomoci z dobré
spiknutí!

Teďje

nechala jsem
vůle

přijít

tu miss Irby - strašné!

a ono to po všem bylo náramné

na kolik měsíců v Anglicku a než přijde, budu ve svém bytu, a snad

pak bude dobře!,61
Ale dobře nebylo ani později. Nespokojenost narůstala kvůli přemíře
administrativní práce, kterou ji její

představený

do

značné

míry

odváděl

od

lékařské

služby.

" Tuhle já mám

sedět

mezi samými mužskými v okružním

ženská si netroufá a žádná mohamedánka ani nesmí! Pak mám
dne tam pracovat a nemocné mohou
času

čekat,

rozumného

při těch, těžkými jídly

udělať a

Jedí tu velice nezáživné a nemoudré

masa a

uvařejí

hodně

50

Tamtéž
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Tamtéž

věci:

a

dobu

každý lék, každé

doporučím

do hrnce plného cibulí strčejí kus

spečou

těsta černého

zabalují kapustu

a jedí zpola syrové. Naše pokrmy

chutnají asi tak, jako nám jejich, musím

kuchařské umění

masť,

co jim k jídlu

to a je hotovo! Do trochu rozváleného

tlustým masem, trochu to

většinou jim

nejpříhodnější

zkoušených žaludcích, to jim hned sama musím

udělať.

s

kam žádná

kdy se jim ukáži. Nemáte zdání, co já

musím mít pro mohamedánky. Každý obkladek, každou

theé - zkrátka všechno jim musím ukázat:

úřadě,

hleděti jejich věci poopravit:

teď do

podrobna studovat jejich

fyziologicky zušlechtit, sice nic
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nesvedu a mne srdce bolí, vidím-Ii ty nebohé
nožky i ruce a

bříško

děti jako

pavouci vypadají - tenké

hrozné!

O tom všem slavný úřad nemá zdání; jim se tam sypou acta, že skorem se
chytřejšího

zalknou, teda co

než mne

A já jsem dnes usedla a napsala

zapřáhnout!

jsem to p.sanitárnímu radovi, že tohle asi nepůjde a teďjsem zvědava, kdo vyhraje:
já, nebo ůřad?
Vidíte, se vyskýtá dost z počátku a dokud jsem sama, dokud se bijejí, že by
sem žádná druhá nešla, kdyby se mnou trochu
věc

jedno po druhém,

se urovná a které

zdvořile

později

nezacházeli, dobydu přece
rovnější,

dojdou, budou mít už

pěknější cestu - ostane toho ale ještě dost!,,52

Po podání stížnosti, uvedeno výše, jí byla
k ministrovi financí Kállaye musela být zrušena.
stalo její postavení v

Bosně

udělena důtka,
Přesto

se po

která ale na odvolání

těchto střetech

s

úřady

neudržitelné.

"Šli si na mne s zvláštními dekrety, jen v Sarajevu samém slátanými, až jsem
to oznámila ve Vídni - toho se ovšem od pouhé ženské nenadáli. Ale pouhá ženská
si dovedla

představit,

jak by se jí vedlo dál, ani pp.

Představení

musili vymazat na

rozkaz p.Kállaye samého důtku jí udělenou, že se osmělila protestovat proti
sarajevským, věznícím ji ukazům a podala demisi; provizorium zrovna vypršelo. Tím
jsem ovšem zajistila následující lékařce zlaté

časy

- sama jsem si neodnesla než

výtky, ale to nic. ,,53

Bosenský pobyt byl tedy pouze krátkou epizodou v jejím
značné

míry zoufalém zápase o hlubší

zvoleného oboru.

Přesto

razilo cestu novým
pocity

rozčarování

Tuzle, Sarajevu,
vzdělávacím

její

náplň

statečném, přitom

vlastního života a využití znalostí ze

průkopnické působení mělo nezměrný

úředním lékařkám.

do

Cesta, na které Anna

význam,

osobně

neboť

zažila spíše jen

a zklamání, otevírala jiným jejím kolegyním v Mostaru, Dolní

Bihaču,

Banjaluce i v Travniku možnosti uplatnit se v

lékařském

a

poslání mezi bosenskými a hercegovskými muslimkami. Na druhou

stranu Anna nezažívala jen útrapy spojené s administrativní a
pronikala stále

hlouběji

Lékař-muž,

do

způsobů

jak již bylo

života bosenských

zmíněno,

úřední

mašinérií, ale

muslimů.

vykonával praxi mezi muslimkami pouze

v

nejtěžších případech
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Pozdější korespondence Elišce Krásnohorské - 6.9. 1910

a na poslední chvíli, takže

měl

málo

času

a dalších podmínek,

60

potřebných

k úspěšnému zákroku;

mohl vstoupit pouze v

lehčí případy

mu byly zcela utajovány. Do domu

přítomnosti "kučniho stařešiny",

starší bratr pacientky, prohlídku vykonával v jeho

což byl bud' otec, manžel nebo

přítomnosti,

kdy žena byla zcela

oblečena, včetně zahalené tváře. Často dokonce zůstávala v jiné místnosti, že jí
lékař

nespatřil

ani

lékařovy

a na

Z toho jasně vyplývá, že
výhodě, neboť

jako žena

měla

lékařka

volný

působit

značné

byla proti mužskému kolegovi ve

přístup

do muslimských

snadno proniknout mezi muslimskou klientelu a
a výchovně

prostřednictvím.

otázky odpovídala jen mužovým

domů

a tak mohla

samozřejmě přesněji

diagnostikovat

na muslimské ženy.

Úřední lékařky muslimky rozdělovaly do tří sociálních skupin. První dvě byly
relativně

málo

početné,

kdežto ta

třetí představovala

masu obyvatelstva.

První skupinou byly muslimky ze zámožných rodin, které byly
kulturnímu pokroku a s ochotou
životosprávě.

správné

přijímaly lékařskou péči, stejně

Do druhé skupiny

patřily

muslimky z

nakloněny

jako rady a pokyny ke

dělnických

a nádenických

rodin žijících a pracujících ve městech. Živily se často jako služky a pradleny a díky
svému sociálnímu

zařazení

byly celkem emancipované a

přirozeně. Většina

naprosto

byly konzervativní a zcela
nedůvěřovaly ničemu

netečné, lpěly

na zastaralých zvyklostech, žily v

novému, tedy ani instituci

vychovaly si z nich pomocnice pro

rozdělení,

aby

naučily

je

lékařky

času

a tuto

a

pomáhaly

základům

zdravotně-výchovnou osvětu

však dostatek

bídě

úředních lékařek.

muslimky z první skupiny vyvést z negramotnosti,

Neměla

braly

muslimských žen však pocházela z venkova. Tyto ženy

Anna navrhovala, vycházejíc z tohoto

muslimkami.

činnost úřední lékařky

hygieny a

mezi ostatními

činnost začaly provádět

až její

nástupkyně.

Bytová situace se lišila podle sociálního postavení. Zámožní obývali
čistá

a

větraná

uzavřené.

obydlí, zatím co domy chudých bývaly špinavé a

Tmavé a

těsné

obytné místnosti

neměly téměř

poměrně

takřka neprodyšně

žádný nábytek, pouze po

podlaze byly položeny doma tkané koberce a na nich různé houně a polštáře.
Všichni

příslušníci

byla po celý rok

domácnosti

zakouřena

av

měli

ve zvyku se kupit v

zimě

v

přetopených

vznikala naprosto nedýchatelná atmosféra. Na
škodlivé

účinky

nevstal a

na zdraví, všichni

souhlasně

nevětrané

místnosti, která

místnostech s 10 až 15 lidmi

upozornění,

že vydýchaný vzduch má

opakovali: "Tako je! Tako je!" nikdo však

nevyvětral.
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Oblečení

převážně vlněné

muslimek,

nebo

bavlněné,

bylo po celý rok stejné.

Když opouštěly dům, oblékaly si v létě i v zimě těžkou, tmavou a dlouhou feredžu
(plášť),

kterou při návštěvách neodkládaly, zůstávaly v ní sedět v sebevyhřátějších

místnostech a v
košili s rukávy,

zimě

přes

v ní spaly na studené zemi. Doma nosily dimije (kalhoty) a
přehazovaly

kterou

Krajně nedostatečná

rukou a nohou sice

patřilo

koporan a jačermu (úzké

byla u muslimek také

k rituálním

očista

úkonům, nemělo

nevyměňovalo

Používání stejného peškyru

však pro ochranu zdraví

(měděného

džbánku) bylo velmi

chorob. Bylo totiž naprosto
čeleď,

ale i hosté a každý

a bylo propocené a

(ručníku)

věcí, podobně

jako

nečisté.

a zvláště pití vody z jednoho ibriku

nebezpečné

běžné,

kazajky).

a osobní hygiena. Omývání

žádný význam. Koupání s použitím mýdla bylo zcela neznámou
praní prádla, které se

přiléhavé

z

důvodu přenosu různých infekčních

že ibrik používala nejen celá rodina a domácí

příchozí, včetně tuláků

a žebráků.

"Jednou jsem byla v Švašanici, kde mne uložili na holé prkno, mezi dvě rozbitá
okna, na noc! Ke všemu je tu velmi nebezpečno vzít lžíci nebo sklenici v bosenských
domech - je tu bohužel, přijice náramně rozšířená - to jsou pak rozpaky při jídle!"s4
Pokrmy
připravovaly
některé

přičemž

černé

pouze z

zeleniny,

dřevěnými

Kromě

muslimů

byly jednotvárné,

kukuřičné

hlavně

tučné

a těžce stravitelné,

neboť

se

mouky, tlustého skopového masa, kyselého mléka a

cibule. Bylo obdivující s jakou chutí jedla celá rodina

lžícemi polévku z jednoho hrnce. Holýma rukama pak jedí i hlavní pokrm,

místo

příboru

slouží kus somunu (místní chléb-placka z nekynutého

těsta).

vody, která však byla v mnoha okresech závadná, se pilo velké množství

kávy a v chudých rodinách se míchala s domácí

pálenkou. Každé jídlo provázelo

časté

a hlasité

kukuřičnou

a

pšeničnou

říhání.

Účinky uvedené stravy, nadměrného požívání kofeinu a nikotinu, byly méně

škodlivé u
jako
v

děti

mužů

dostatek pohybu na

uzavřených,

péčí

než u žen. Muži je totiž kompenzovali fyzickou prací a

temných a

čerstvém

nevětraných

o domácnost a výchovou

života byly krátké

dětí.

vzduchu, kdežto ženy trávily

většinu

místnostech, kde se sporadicky

života

zaměstnávaly

Drobným rozptýlením z tohoto stereotypního

návštěvy příbuzných

a známých z blízkého okolí, nebo

domácké práce, tkaní látek a plátna, šití

54

měli podobně

oděvů

různé

a prádla a vyšívání orientálních

vzorů.
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většinu

Ale

způsob

sedavý

nečinnosti. Neuspořádaná

dne ženy prožívaly v sladké
života

měly

životospráva a

neblahý vliv na jejich zdravotní stav.

Muslimské dívky se vdávaly velice mladé,

běžně

Měly

už okolo 12. a 13. roku.

vždy mnoho dětí a rodily obvykle samy, neboť se pokládalo za nedůstojné dožadovat
se

při

porodech cizí pomoci. Když se dostavily porodní bolesti, pila

z pravého mužova
neprobíhal

střevíce

normálně, čekaly

Také v období
den po porodu
mnoho

a pak

černé

šestinedělek
pokračovaly

Péče

třikrát překročila

lékařskou

s

šestinedělí

toto místo. Když i

pomocí až do

přesto

nejposlednější

kouřily

kterých se

hlasitě

porod

chvíle.

mluvilo, neustále se pilo

silný domácí tabák. O dodržování

nějaké

diety u

nemohla být ani řeč. Hlavně pak velmi brzo po porodu opouštěly lůžko a
ve vykonávání každodenní

činnost.

o dítě byla stále v zajetí zastaralých přežitků. Hygiena u novorozenců

byla na velmi špatné úrovni, koupání probíhalo jednou za dva až
vodě, samozřejmě

bez použití mýdla, které bylo

velice nedbale osušily a
růst měla

Jejich

vodu

ženy nedbaly o ochranu svého zdraví. Hned druhý

přijímaly návštěvy, při

kávy a ženy

rodička

někdy

věcí

tři

dny ve vlažné

naprosto neznámou. Poté

dokonce zcela mokré zabalily do složitého

podporovat zelená košilka. Jinak dětem otíraly pouze

a tak se stávalo, že se na

hlavě dítěte vytvořil

dítě

oblečení.

obličej

a ruce,

měl

jakýsi špinavý škraloup, který

podle tamních pověr napomáhat růstu vlasů. Kojení obvykle trvalo dva až tři roky,
někdy

však až do

čtyř

let, což sice matce

období dlouhé laktace ji

zároveň

zabraňovalo

velmi oslabovalo.

v novém

Současně

otěhotnění,

vedle

ale

mateřského

mléka dostávali už půlroční kojenci stejné pokrmy jako dospělí, což bylo příčinou
jejich

častých žaludečních

a

střevních

potíží, ale i

neobyčejně

vysoké úmrtnosti. To

však rodiče přijímali s naprostou netečností se slovy: "Tak hoée bog!"
O jednom takovém to zážitku se zmiňuje v korespondenci Marii Červinkové
Riegrové, už z nového působiště - Sarajeva.

"Zdejší mohamedánky jsou zrovna tak přítulné, jako tuzlanské, což mne velmi
těší.

Jsou velmi rády, ukážu-Ii jim, jak se co kuchtí a upravuje pro nemocné, mají

takové
ale

těžké

kříž!

nezáživné

Fidžija,

věci -

patlanice z

Turkyně pěkná,

osm

kukuřičné

měsíců

mouky, zpola syrové. S

stará, prý je nemocná. Ký div! Jedla

všechno se starýma! Povídám matce, ta vypadá jako patnáctileté
starší nebude: "Podívej se

dceři

dětmi je

děvče,

mnohem

do úst, má-Ii kusu zubu? - "Nemá." - "Nu tak! A

pak má tedy kousat váš tvrdý chléb, vaši pithu, vaše maso? Spolkne to celé,

čím

zůstane
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hrůzou nějak

to ležet v žaludku, až se toho z

mi, že jí nedají nic než mléko. Když jsem

zbaví." - "Ah može biti. Može biti!" Sdělil

přišla,

ukazovali mi velikánskou sklenici

medu a hlásili mi jako náramnou moudrost, že Fidžiji dávali med s octem, tot:
s esencí octovou, kterou by juchtovou kůži propálil. A dítě vrhlo v jednom kuse. "Med
je dobrý, když kašle, "- kážu znova - "ale ne do nemocného žaludku". Oni na to: "A
znáš, to je náš med v takovém
poctiví a

upřímní.

případě." Naštěstí jsme obě

strany vždycky velice

Oni mne poctivě hlásejí, co všechno nemocnému dávali, když jsem

odešla, a já jím opět se skrupolózní poctivostí na to odpovím. ,,55
Starší

děti zůstávaly

ponechávány více

obvykle v harémech a poslouchaly neustálé
nedostatečně oblečené

I

méně

svému osudu. Posedávaly

vyprávění

a špinavé na dvorcích nebo venku na ulicích.

přes činnost úředních lékařek

dlouho

zůstávalo léčení

vývojovém stupni. Nemocné se sice dávaly ošetřovat i
stále

přežívalo

lidové

tradičních prostředků

z

česneku,

žen nebo si hrály

léčitelství.

Vedle

na komplikovaném

léčit lékařkami,

předepsaných léků

ale

se používalo i nadále

v podobě čajů, mastí a náplastí z nejrůznějších bylin, ale také

konopí, okurek aj. K nemocným byli také stále zváni hodžové,

léčili zaříkávacími

kteří

je

formulemi.

Vzhledem k
neuvěřitelný

přesto

počtu

kus práce v

muslimek bylo
čele

úředních lékařek

stále málo,

přesto

s prvotní pionýrkou Annou Bayerovou a

vykonaly

měly přitom

možnost důvěrně poznat život tamních obyvatel.

55

Sarajevo, 10.10.1892, korespondence Anny Bayerové Marii Červinkové-Riegrové

64

VI. Konfrontace odkazu Anny Bayerové se
současností
V

současné době

Bosně,

je situace v

době před

naprosto odlišná od situace v

co se

týče

muslimského obyvatelstva, není zde
popředí

Naopak do
muslimské

země,

opět

popředí

nebyly v

kvůli

mocenských

Těmito zeměmi
zároveň poválečné.

ozbrojených sil a v

jsou

svým totalitním

zájmů

například

zkoušena krutostmi válek. Ale co

většího

zájmu se v posledních

které byly

muslimského obyvatelstva

sto dvaceti lety. Bosna je integrovanou

evropskou zemí, která v moderní historii byla
se

týče

rozdílu s jinými Evropany.

několika

letech dostaly jiné

režimům

izolovány a
států.

silných a rozhodujících
Afghánistán a Irák.

Obě země

jsou to

země

jsou muslimské a
účasti

V obou zemích byl svržen diktátorský režim za

současné době

zároveň

nesoběstačné

velice nestabilní,

a

odkázané na mezinárodní pomoc.
Z

důvodu těchto

seznámit se se

světem

masovým médiím má
zemích, i když

běžnému

většina

obyvatel "západního

zájmu se

populace

jen

a opustily titulní stránky, zájem ochabl.

je pro místní lidi dále otázkou

paralyzovaně čeká

Obě země

příležitost

světa" povědomí

paradoxně těšily

je situace stále žalostná a každodenní boj o
samozřejmé,

Evropanovi naskytla

vzdálené, zcela jiné kultury a naprosto odlišných hodnot. Díky

skutečnému

zevšedněly

zprávy

událostí se

věci

denní

během

dění

těchto

v

války. Dnes, kdy už

Nicméně

potřeby,

o

v

těchto

zemích

nám tak

přežití. Vyčerpaná, nevzdělaná

a hladová

na pomoc.

jsou zařazeny do mnoha humanitárních programů zaměřených na

pomoc obyvatelům a rekonstrukci země. Česká republika poskytla zdravotnickou
humanitární pomoc vysláním prestižní vojenské polní nemocnice Armády České
republiky. Vojenská polní nemocnice

působila

jak v Iráku (Basra), tak v Afghánistánu

(Kábul).
Zde se
působení

v

začínají

Bosně

objevovat jisté paralely mezi

činností

Anny Bayerové, jejího

a misí vojenské polní nemocnice. Za prvé vojenští

respektovat rozdílnost náboženství a kultury potencionálních
velmi nízká sociální
mezi muslimy a
ohledech
státním

úroveň

především

můžeme

úředníkem

je nemálo podobná situaci v níž
muslimkami v

shledávat stejné

Bosně.

skutečnosti.

pacientů.

působila

I přes velký

lékaři

časový

musejí

Za druhé

Anna Bayerová
rozdíl v

těchto

A nakonec Anna Bayerová byla

pod záštitou Rakousko-uherské vlády,

stejně

jako projekt
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vojenské polní nemocnice spadá do kompetence vlády České republiky. S tím
úřední lékařky mělo

rozdílem, že Anna Bayerová a její postavení bosenské
ministerstvo financí, však

působením

na starost

vojenské polní nemocnice se zabývá

ministerstvo obrany.

určena

Vojenská polní nemocnice je
raněným

hospitalizaci
tvoří

průběhu

a nemocným v
raněných

bojové

k poskytování odborné

činnosti

lékařské

pomoci

i mimo ni a ke krátkodobé

a nemocných. Organickou strukturu

české

polní nemocnice

zdravotnické jádro s chirurgickými schopnostmi a odbornostmi, jednotkou

intenzivní a pooperační péče a rozšířená polní laboratoř. Nemocnice působí jako
zdravotnický samostatný celek, který spolupracuje

při

odsunu

pacientů

s odsunovou

sběrnou raněných.

Zde je

několik

technických

údajů

k

parametrům

6.polní nemocnice

působící

od

dubna 2002 do ledna 2003 v Afghánistánu:
dvěmi

- 6.polní nemocnice disponuje

chirurgickými týmy,

šestnáct resuscitativních chirurgických
- Jednorázová kapacita

přijímacího

přičemž

denní kapacita je

operačních výkonů.

a třídícího

oddělení

(v

případě

hromadných ztrát)

jsou:
- dva pacienti vyžadující urgentní
pacientů, kteří potřebují

- šest

došlo k ohrožení jejich
- třicet

pacientů

s

lůžek

životů

relativně

lůžek, krátkodobě

pro interní

a chirurgický výkon pro záchranu života

chirurgický zákrok, který je možné odložit, aniž by

lehkými

- 6. polní nemocnice je schopna
padesáti

ošetření

zraněními

zřídit

(úrazy).

a provozovat

až sto padesát

lůžek

dočasnou

(z toho

hospitalizaci do

čtyři lůžka

pro JIP a šest

péči).

- 6. polní nemocnice je schopna poskytnout sto dvacet až sto šedesát
výkonů

-

ambulančních

za den.

Průměrná

doba hospitalizace

pacientů

je jeden až dva dny.

- Doba rozvinutí polní nemocnice:
-

příjem

prvního pacienta

- doba rozvinutí

operačních sálů

- doba rozvinutí celé polní nemocnice

120 minut
12 hodin
5

dnů.
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Schopnosti personálu:
-

naplněnost

-

příslušníci

kurzů,

nemocnice personálem je 100%

polní nemocnice jsou

kromě

odborných stáží také vysíláni do jazykových

požadované komunikace v angličtině je schopno 60% zdravotnického

personálu.

56

Polní nemocnice je
mezinárodních misí,
z místních lidí

součástí

stejně

přicházejí

s

celého armádního kontingentu,

pečuje

o vojáky

jako o místní civilní obyvatelstvo. Pacienti rekrutující se

nepředstavitelně

širokým spektrem diagnóz, a to ve všech

věkových kategoriích. Častá jsou chronická onemocnění, popáleniny, minová či
střelná poranění,

lidé trpí

válečnými

traumaty, jsou dehydratovaní

zde jsou velké problémy s vodu, region je

totálně

(převážně

Basra,

závislý na humanitárních

dodávkách) a podvyživení, jejich celkový stav je velice žalostný.
Čeští zdravotníci však musí řešit ještě jeden důležitý aspekt v přístupu

k pacientům, a tím je již zmíněná kulturní a náboženská odlišnost. Ta s sebou nese
různá

specifika a omezení, i při nám zcela běžných úkonech. Nejvíce problémů

vzniká kolem již zmíněného postavení ženy v islámu.
IV.kapitola pojednává o muslimkách a o náboženských

nařízení,

která musí

být následována a respektována, i když se žena stává pacientkou. Proto v

těchto

zemích nejsou absurditou, ale spíše samozřejmostí žádosti, aby lékař vyšetřil
například břicho

pacientky

přes

šaty a pokud možno bez dotyku, nebo zrentgenoval

ženu aniž by odložila hidžáb nebo burku.
Zkušenosti s odlišnostmi muslimských pacientek získala

při

dvou misích

v Iráku zdravotní sestra Miroslava Skalová z letecké záchranné služby Armády
České republiky, laureátka ocenění Sestra roku 2005:

" V Iráku jsme ošetřovali především místní obyvatele, což byl v této muslimské zemi

docela

oříšek",

usmívá se podpraporčice Miroslava Skalová. "Bylo to totiž jiné než

ošetřovat české
společnou

pacienty. Museli jsme se přizpůsobit jejich

cestu,

někdy

mentalitě

a najít

se i podřídit. I když jsme byli na jejich území a přišli jsme jim

pomoci, vyžadovali po nás, abychom se drželi jejich pravidel". Miroslava Skalová se
bez problému vyrovnala s tím, že musí nosit dlouhé kalhoty a rukávy a přestala si
všímat i tázavých pohledů, když hovořila s muži jiným způsobem a tónem, než jsou
tam zvyklí. Něco ji však zarazilo, a to bylo postavení pacientky. "Žena chodí na
56
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vyšetření vždy v doprovodu muže a s mužským doprovodem přicházejí i děti. Žena

nikdy nezůstává

při vyšetření

sama. Veškerá rozhodnutí, která se jí týkají, musejí být

mužem schválena. Jinak to nejde". Miroslava Skalová vzpomíná, že k
chodily ženy zahalené. "Povolení k odhalení a

vyšetření

vyšetření

je to docela komplikované, protože muži požadují vyšetřit oblečenou ženu,
vyšetření břicha

Někdy

musí dát zase muž.

aťjde

o

nebo jakékoli další části těla. Myslí si, že se to zvládne i přes

oblečení, což samozřejmě nejde. ,,57

S muslimskými pacientkami zažil specifické zkušenosti i Milan Rabas, který
působil

v polní nemocnici v Afghánistánu, kde také mimo jiné jezdil se sanitkou:

"Afghánská žena

většinou

nesmí sama vyjít na ulici, jenom když ji doprovází nejstarší

bratr, manžel nebo jiný mužský zástupce rodiny",

říká pětapadesáti/etý praporčík.

S mužským doprovodem chodí i tady ženy samozřejmě k lékaři a na odborná
vyšetření.

"Hrozné problémy měl s nimi náš

"Vždycky

vyletěl

rentgeňák",

celý rozčilený z laboratoře, že je

přece

usmívá se Milan Rabas.
nebude rentgenovat, když

mají na sobě burku a ještě nějaký svetřík. Ženy se u rentgenu odmítaly svlékat,
nechtěly

si odložit ani svetr. Situace se vždy musela

složitě řešit přes tlumočníka,"

vzpomíná na těžkosti českých zdravotníků v muslimském světě. 58
Řadu let si mezi muslimkami prožila i publicistka a spoluzakladatelka

humanitární organizace Berkat Petra Procházková, která působila jako válečná
zpravodajka v Čečensku a Afghánistánu: "Obecně nelze shrnout nic, protože v každé

zemi je to jinak",
důsledku,

životě

upozorňuje

tak i v každé

hned zpočátku Petra Procházková. "A když to vezmu do

rodině

je to jinak. V Afghánistánu jsou ženy, které se nikdy v

nenechají vyšetřit nejen od křesťanského doktora, ale vůbec od žádného muže

v bílém plášti. Proto i za Talibanu byly lékařky jedinou profesí, kde se ženy mohli
uplatnit". Publicistka Petra Procházková
jako

lékařky potřebné,

rozhoduje manžel. Chce být u

není problém

57

vůbec,

že za vlády Talibanu byly ženy

protože i talibanské ženy musely k

stane, že i v téhle zemi se žena k

pokládá za slušnou,

vysvětluje,

lékaři -

"Pak se ovšem

muži odhodlá. Dost často ale za ni

vyšetření přítomen

vyšetření ukončí.

lékaři.

a jakmile by přesáhlo míru, kterou

Je to opravdu rozmanité natolik, že to

někde

jinde naopak neskutečný". Petra Procházková potvrzuje slova

GALIS R., Komunikace,V islámských zemí rozhoduje o vyšetření ženy její muž, 2.7.2006,

http://www.sestra.cz
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praporčíka

Milana Rabase.

"Největší zkušenosti

mají čeští lékaři z 6.polní

nemocnice, která působila v Kábulu. Mám dokonce natočeno, jak pacientce
vyšetřovali přes

pacientkou a

burku plíce. " Petra Procházková tvrdí, že mezi muslimskou

křesťanským lékařem

problém vyvolaný rozdílným náboženstvím

nevzniká. "Muslimové pokládají křesťany za

přijatelné, neboťjsou rovněž

následníci

Abrahama, respektive Ibrahima, stejně jako Židé. Jsme lidé Knihy, kteří věří
v jednoho Boha. Nejde tedy o to, zda je doktor muslim, nebo
Křesťan

chlap!

křesťan,

ale o to, že je

nevadí, vadí muž. Naopak před doktorem muslimem by se

někdy

dokonce muslimka mohla stydět i víc," domnívá se Petra Procházková. ,,59
Z těchto zkušeností a zážitků jasně vyplývá, že ženy - lékařky jsou
Lékařky

v takovýchto místech nezastupitelné a nepostradatelné.
především

pediatričky.

v oboru gynekologie a porodnictví, ale i jako
úřední lékařky

byla funkce

Dnes,

čeští

Anny Bayerové

zdravotníci, teprve

nadčasovým

několikaletou

jsou

potřebné

V tomto smyslu

vynálezem.

zkušeností v muslimských

zemích, pochopili, jakým problémům a omezením vyplývajících z kulturních odlišností
musí

čelit.

"Když zcela zahalená žena v
nemluvně

černém oblečení a

a za ruku vede pacientku,

třináctiletou

šátku vchází do stanu, chová
uctivě

Nnor. Usmívá se, chová se

a

je vidět,že cizincům věří. Proto přišla. "Má astma, " říká lékařům s neotřesitelnou
jistotou a

tlumočník

Václav Richter se ptá, je-Ii možné

poslechl. Nejen žena, ale i Nnor sama
všichni muži odejít,
připojeného
tlumočník

naučeným

rozhodně

dítě

svléknout, aby ho doktor

odmítají. Po chvilce

dohadů

musejí

pohybem rozepnou zadní zip stanu a vejdou do

auta Tatra, kde je sklad s léky. Zip za sebou zatáhnou až na zem. I

Richter, který je pro

aniž by pacientku

vyšetření nezbytný,

viděl. Lékař Michal

se v koutě

otočí zády

a překládá,

Onderka jí opatrně zasunuje fonendoskop pod

silnou vrstvu šatů, aby neodhalil ani kousek kůže. "Slečna ať dýchá zhluboka," prosí
tlumočníka

a pak diagnostikuje. Není to astma, nejspíš jen alergie. Nnor si okamžitě

pečlivě

upravuje šaty i šátek, a

mužům

dovoleno vrátit se z azylu tatrovky.

sestřička

poté zavolá "už

můžete!"

na znamení, že je

" Vyšetřit iráckou ženu může často jen žena, proto tady máme české lékařky i
sestry. Stejná pravidla platí v zásadě i pro muže,

neboť muž

se nesmí obnažit

v přítomnosti ženy. Tyhle základy islámské morálky dodržujeme",
59

vysvětluje

velitel 7.
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polní nemocnice Mojmír Mrva. Po zkušenosti z mise v Afghánistánu to považuje za
samozřejmé. ,.60

O svých zkušenostech z 7. polní nemocnice v
lékařka

všeobecná

vyšetřit žena.

kapitánka Martina Dobiášová: "Pokud žena

Tuhle jsem díky tomu zažila docela

pohybovali. To je taková místní terapie,

desetiletím. Chronické, léta
traumata a

zbytečné

neléčené

zánět ji

přikládají červy

popisuje taje iráckého zdravotnictví,

přijde

sama, musí ji

náročný případ. Přišla

s rozsáhlým nádorem prsu. Byl tam už zánět a ten

unaveně

Basře hovoří devětadvacetiletá

totálně

choroby jsou

paní

už léčili červi,

kteří

se tam

na rány, aby je vyhojili, {{

rozloženého posledním

stejně časté

jako

poválečná

úrazy, dané zdejším životním stylem, se kterým se

stejně

nedá

nic dělat. ,m
"Ženy, když tady vaří jídlo, topí v kamínkách čímkoli, co najdou. Většinou to
špatně

dopadne, ale ony nemají jinou možnost. Máme tady těhotnou paní, která cosi

divného

přiložila

do kamen, ta

vzápětí

explodovala, a tak má

zbytečně

popálené

břicho i ruce," říká lékař Michal Onderka. 62

Svoje zážitky z Afghánistánu o postavení muslimských žen, o jejich boji za
vlastní identitu a o jejich problémech s doktory muži,

líčí novinář

z agentury

Epicentrum Jaromír Štětina: "Sedm měsíců po pádu Talibanu potkáte na

afghánských ulicích i nadále ženy, které nosí burku, ačkoliv už to není povinné. Život
afghánských žen nezažil velké zvraty, ale oproti pěti letům talibanské vlády už zase
smějí

chodit do školy, vycházet ven bez mužského doprovodu a

hlavně

vydělávat

peníze. V Afghánistánu je asi milion vdov, protože tato

třiadvacet

let ve válce a ty vdovy nemohly pracovat,

živit rodinu, proto se tak strašným

způsobem

nesměly

země

si mohou
byla

pracovat a

neměly čím

rozmohl ženský zločin, drobný zločin, to

znamená ženy, aby uživily rodiny, tak kradly a taky se v Kábulu velmi silně rozmohla
prostituce. Afghánské ženy se sice osvobodily od talibanského jařma,
týkají jen velkých
sestry nebo

měst.

V Kábulu se už ženy živí jako

učitelky, sekretářky,

se ale

zdravotní

lékařky. {{

" Ty holčičky nemají prakticky velikou šanci
vzdělávání

změny

(hovoří

o znovuotevření dívčích škol a o

dívek). My jsme se třeba ptali našich vzdělaných kolegů Afghánců, co je

60

Nazí a živý, 2003, http://www.reflex.czlClanek 12338.html
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pro

ně přednější,

jestli

vzdělaná

žena nebo žena, která

něco

umí a všichni říkají, pro

nás a pro mladíky v naší rodině nebo v našem rodu je daleko
žena umí tkát koberec, než když má

důležitější,

nějaké středoškolské vzdělání

nebo má
cennější pro

dokonce maturitu, protože ta žena, která umí tkát koberec je mnohem
rodinu. Takže ještě dlouho si myslím, že tam to
nejzákladnější práva

když ta

rozdělení společnosti

tu

bude a ta

žen budou velmi nízká. Není to ale jen rodina a okolí, co

afghánské ženy svazuje. Samy totiž

dodržují tradice. Jednou z nich je ta,

úzkostlivě

že jí kromě jejího manžela nesmí vidět žádný jiný muž. S tím mají dodnes veliké

potíže naši vojenští lékaři šesté polní nemocnice, která tam pracuje a
obyvatelstvo, že ten doktor se na ní vlastně
naše

sestřičky,

nemůže

léčí

místní

podívat, všechno tam musí dělat

které ty ženy prohlížejí. Také burka, v západním

světě

považována

za symbol útlaku žen, nadále zakrývá tváře Afghánek a to nejen kvůli tomu, že si to
přejí jejich

manželé nebo

bratři.

Já bych

neřekl,

že to vyplývá, nošení burky,

z pravidel šaTÍ y, to znamená islámského práva, protože v Koránu není nikde
napsáno, že by si lidé

měli

zahalovat tvář. To znamená, že to nošení zakryté

tváře

vyplývá spíše z Agatu, to znamená ze zvykového práva, nikoli z práva
náboženského. My jsme se na to kolikrát ptali,

proč

to nosí a ony nám

říkaly,

my se

pod tou burkou cítíme svobodně. Protože vidíme ten svět a nikdo na nás nemůže a
v zemi, kde válka zvrátila všechny morální normy je to celkem pochopitelné. &153
Své

postřehy

o postavení afgánských žen

líčí Ondřej

Zapletal z humanitární

organizace Člověk v tísni, sídlící v severoafghánském městě Mazare Šarif:
"Nejuvolněnější ta

situace je asi v Kábulu, kde ty změny probíhají samozřejmě

nejrychleji. My tady
naprostá

většina

třeba

na severu v Mazare, tam je to velmi pozvolné,

žen nosí burky. Na vesnicích se ta situace asi tak moc

ten život tam

běží pravděpodobně

opět otevřely

dívkám. I když ve

vesnicích je ta situace zase
hlavně třeba

ve

středním

jako za Talibanu.

městech

různá.

pořád ještě
nezměnila,

Před několika měsíci

je velký zájem o

Jsou oblasti, kde jsou

vzdělání i

dívčí

se školy

mezi dívkami, na

školy a jsou oblasti,

a severním Afghánistánu, možná i v jižním Afghánistánu,

kde o dívčích školách nechtějí ani slyšet. ,J54
Afghánský velvyslanec v České republice Azizuláh Karzáí ale tvrdí: "že za

poslední měsíce prodělala

společnost

v zemi výrazné
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postavení žen, v jejich životech a ve způsobu, s jakým se zapojují do společenského
života. Ženy se teď považují za nedílnou součást společnosti. Připouští ale, že cesta

za rovnoprávností mezi muži a ženami bude dlouhá. Jsme velmi drsný a tvrdý národ,
a tom není pochyb. Vyplývá to z tradice

Afgánců.

důsledek politické

Možná je to

situace, možná i přírodních poměrů. Jsme ale připraveni vybudovat

Mluvil jsem s lidmi, dokonce i na vesnici jsou připraveni dát ženám práva.

společnost.

Bude to

otevřenou

nějaký čas

trvat.

Celkově

vzato jsou ale ženy v naší zemi svobodné,

nedopustíme žádný druh jejich diskriminace. Jednou z cest ke zlepšení práv žen má
být jejich zapojení do politiky. Proto zasedlo v nové afgánské
stejně jako několik

vládě několik

žen,

míst obsadily ženy v Loya Džirze (afhgánské národní

shromáždění). ,.65

U hospitalizovaných muslimských
duchovní

potřeby.

potřeby tělesné
víceméně
potřeby

celkově

často

vyprazdňování,

způsobem

fyziologické

potřeby

výživy,

hygienická
potřeby

hygiena atd.), avšak

péče,

může

důležitou

základní biologické

nějaká

důležitější

motlitby

může

dodržovat

složkou pacientovy osobnosti, která

minimálně

jeho

hygieny atd., ale pro pacienta

půst

být mnohem

na úrovni

mění

můžeme například

než

přijímat

naléhavější,

potřeb

na

může

potravu. Nebo

než

například

kterou má mít pacient zrovna poskytnut. Proto by

respektovány,

spiritualita

stát velkým problémem,

a jejich uspokojování. Demonstrovat to

potřebě vyprazdňování, potřebě

potřeba

zajišťovat

modifikuje jeho myšlení, prožívání a zároveň

být v danou chvíli daleko
momentální

neopomenout i jejich

uspokojivého stavu pacienta, je nutné sladit

není akceptována. To se však

opomíjená duchovnost je kolikrát

potřebě

důležité

a duševní, nalézt jakousi bio-psycho-sociální rovnováhu. To je

(dýchání, výživa,

zásadním

je

úkolem zdravotních sester, které jsou zvyklé

nemocného
neboť

Pro dosažení

pacientů

měli

být tyto

fyzických.

Specifika s sebou přináší i hygiena a stravování muslimů. Obecně platí, že
muslim je pokládán za
tělesnými

nečistého

po

sekrety a exkrety. Dále se

vyprazdňování
znečišťuje

kontaktem s pohlavními orgány. K těžkému
ejakulaci,
65

při

menstruaci a v

a po kontaktu s jakýmikoli

dotykem osoby

znečištění

době šestinedělí.

opačného

pohlaví a

dochází pohlavním stykem,

Pro takto

nečisté

osoby je

při

zapovězena
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motlitba, dotýkání se Koránu, jeho

přednes,

zdržování se v

mešitě.

Lehké

znečištění

muslimové odstraňují omytím rukou a předloktí, nohou ke kotníkům a otřením hlavy.
Při těžkém znečištěním

je nutné úplné vykoupání nebo omytí celého těla včetně

vypláchnutí úst a nosních otvorů. Za minimální očistu se kromě předepsaného
umývání před každou motlitbou považuje osprchování jednou týdně, vždy v pátek.
Rituální omývání před motlitbou se činí vodou, ale je zde výjimka u muslimů
pohybujících se na poušti, může posloužit místo vody písek. Důležitá je pro muslima
také

péče

odstranit

třikrát týdně,

Muslimové
kartáčku

třeba

o jeho ochlupení. Axilární ochlupení (ochlupení v podpaží a hrudi) je

přikládají

ochlupení pubické (pohlavní ochlupení) jednou za

také velký význam ústní

hygieně. Ještě před

čtrnáct

dní.

nástupem zubního

používali dlouhý úzký klacík k čištění zubů. V optimálním případě si čistí

zuby před každou motlitbou. Muslimští pacienti rovněž vyžadují absolutní dodržování
práva na intimitu. Tito nemocní

většinou

trvají na

provádění

hygienické

péče

v přítomnosti příbuzných a od zdravotníků ji odmítají. Provádí-Ii hygienickou péči u
muslimského pacienta zdravotník, je

důležité opět

dodržet pravidlo, že muže omývá

muž a ženu žena.
Stravování muslimů vychází z nařízení a předpisů Koránu. V Koránu je jasně
při

uvedeno, co je

konzumaci zakázáno a co naopak

je jíst maso uhynulých

zvířat

a

ptáků,

doporučeno.

syrové a polosyrové maso,

Zakázané (haram)

vepřové

maso a

maso zvířat usmrcených ve jménu někoho jiného nežli Boha. "Bůh zakázal vám
jedině

zdechliny, krev,

vepřové

maso a to, co bylo

zasvěceno někomu jinému,

než

Bohu. Kdo však byl donucen jísti toto, aniž po tom toužil nebo přestupníkem byl, na
tom nebude hříchu, vždyť Bůh je odpouštějící, slitovný. ,,66 "A jsou vám zakázány,
zdechliny, krev,
zardoušená
zvěří

či

vepřové

zabitá úderem, pádem

kromě těch,

-

vztyčených.

maso a to co bylo

jež jste

očistili

či

zasvěceno jinému

než Bohu, dále

zvířata

bodnutím rohu nebo zakousnutá divokou

- a dále to, co bylo podřezáno na kamenech

Je vám též zakázáno losování pomocí šípů - a to je hanebnost! A dnes

jsou ti, kdož neuvěřili, zoufalí z náboženství vašeho, proto se jich nebojte, bojte se
Mnef'157
Zakázané je požívání jakýchkoliv omamných látek, alkoholu

včetně

vína,

s odůvodněním, že tyto látky otupují mysl věřícího a tím ho odvádějí od dobrého

66

Korán, sÚIa 2:168/137

67

Tamtéž, súra 5:4/3
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konání. Tyto látky jsou škodlivé a

ničivé

pro lidského ducha a mravnost, také pro

fyzický stav a morálku, to obsahuje koránský verš, který zakazuje všechny toxické
látky a veškeré formy hazardu. "Vy,

vrhání losů šípy jsou

věru věci

kteří věříte!

Víno, hra majsir,

hnusné z díla satanova.

obětní

Vystříhejte

kameny a

se toho - a možná

budete blažení. Satan chce mezi vámi podnítit pomocí vína a hry majsiru

nepřátelství

a nenávist a odvést vás od vzývání Boha a od mot/itby. Přestanete s tím tedy?"68
Pro výjimky a
možnosti: " ... a

těm,

oznámeného jím v

případy

absolutní nezbytnosti vždy existuje jistá pružnost a

kdož následují posla, proroka

Tóře

neučeného,

jehož naleznou

a Evangeliu a který jim přikazuje vhodné a zakazuje

zavrženíhodné, který jím dovoluje pokrmy

výtečné

a zakazuje jím škodlivé a snímá

ti, kdož v něj uvěří a podpoří jej a
budou následovat svět/o, jež bylo s ním sesláno, ti budou blaženW69
z nich tíživé povinnosti a pouta, jež je tíží. A

věru

Naopak dovolené jsou pro muslimy potraviny tzv.: halal, jedná se
maso z

rituálně

poražených

zvířat.

například

o

Jelikož pro muslimy je zakázaná krev, maso

z poraženého zvířete musí být kompletně odkrvené. Proto je z tohoto důvodu nutná
rituální porážka, kdy je zvířeti přerušena krční tepna a tímto způsobem je tělo
zbaveno veškeré krve. Termínu halal, jak obsahově, tak prakticky, odpovídá termín
košer, který používají židé.
V souladu s islámem dodržují muslimové i

určité

podmínky a etiketu

při

"stolování". Muslimové tradičně sedí při jídle na zemi, většinou na kobercích, kde se
jídlo servíruje na ubrusy a obvykle do velkých společných talířů či mís. Před jídlem
pronášejí frázi "bismilláh" (ve jménu Boha) a po jídle

opět děkují

možné, berou jídlo pouze pravou rukou, jelikož levá ruka je
účelům.

vyprázdnění

buď

k

nečistým

všechna nebo se podat dál sousedovi, nikdy se nesmí vylít. Po

šálku vody se má

běžném nemocničním

determinované zákazy,

příkazy

poděkovat

"al-hamdu lilláh" (chvála Bohu).

provozu není možné
a

doporučení

plně

respektovat nábožensky

a o to více je to složité v podmínkách

vojenské polní nemocnice, která je už tak vzdálena praxi
zařízení.

určena

Chléb nekrájejí nožem, ale lámou, při pití nehltají, ani hlasitě nesrkají. Voda

se má vypít

V

Bohu. Pokud je to

běžných nemocničních

Vždy ale lze, projevit snahu o realizaci v podmínkách možného. Pokud to

68

Tamtéž, súra 5:92-93

69
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situace dovoluje je
alespoň částečně

důležité

pacienta vyslechnout, snažit se ho pochopit, poradit a

pomoci.
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Závěr
Působení

Anny Bayerové v postavení

trvalo pouze jeden rok. Bylo však

důležitou

samotnou, ale také pro rakouské

úřady

působením přesvědčila,

lékařů

mužů. Právě

-

v

Bosně

Hercegovině

a

sociální zkušeností nejen pro ni

českou společnost.

Anna Bayerová svým

že ženy mohou úspěšně vykonávat lékařskou profesi a že

může

v jistých kulturách

a

úřední lékařky

být jejich

působení užitečnější

mezi muslimkami se

a

účinnější

činnost lékařek

než zákroky

ukázala jako

nezastu pitel ná.
Vedle vykonávání své profese byla Anna Bayerová schopna
také informovat o
korespondenci,

způsobu

výročních

kultuře

života a

bosenské muslimské

článcích

zprávách,

a

přednáškách

českou veřejnost

společnosti.

V její

nalezneme mnoho

informací o zvycích, hygienických návycích, stravování i způsobu bydlení

těchto

lidí.

Řada jevů, o kterých hovoří bychom dnes terénním výzkumem již nezaznamenali.

Proto jsou její

postřehy

současnosti

v

antropologického. Její literární
zůstala

cenné jak z hlediska historického, tak i

pozůstalost

již zcela zapomenuta, nebýt

se však využívá jen

působení

historika Ctibora

zřídka

především

na

činnost úředních lékařek.

ve kterém Anna Bayerová svoji praxi

a zřejmě by

Nečase.

zcela nezpracovával reálie z muslimského života a jeho publikace se

kulturně

Ani on však

soustřeďují

Tato práce se naopak zaměřuje na kontext,

prováděla

a na každodenní život své muslimské

klientely.
Práce se nesnaží

představit

pouze samotnou

činnost

Anny Bayerové, ale

pokouší se vykreslit dobovou atmosféru Bosny a Hercegoviny na
20.století, jako
zaostalá, ale

přesto

Z historického
lid v

země

sobě

v

skrývala nepatrný nádech dálného orientu a exotiky.

je patrné, co všechno musel zakusit bosensko hercegovský

Díky svému geografickému položení se

v centru mocenských

zájmů

země

je protkán

měla

z hlediska osobního,

různých

díky svému povolání obrovskou

kulturní rozmanitost, a ještě o tom informovat své
působení rozhodně

neustále nacházela

nešťastnými dějinami,

tomu je Bosna a Hercegovina tak bohatou mozaikou
Anna Bayerová

země

a tudíž nebyla Bosna a Hercegovina nikdy zcela

svobodná a nezávislá. Osud této

jejího

19.a

která byla pro "civilizované Evropany" zcela primitivní a

přehledu

průběhu dějin.

přelomu

přátele

kultur.

příležitost

i širší

pro

člověka

zvyklého na

poznat tuto

veřejnost.

nebyly lehké, jak z hlediska pracovního, tak

neboť

avšak díky

velkoměstský

Podmínky

samozřejmě

život, bylo drsné a
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divoké balkánské
setrvala a

prostředí

připravila

daleko

obtížnou zkouškou.

schůdnější prostředí

poprat s byrokratickou mašinérií, ale v první
svým pacientkám,

čímž

Přesto

Anna Bayerová v

pro své

řadě

nástupkyně.

si našla velice

úřadu

Dokázala se

přátelský přístup

pozvedla nejen zdravotní, ale také sociální

ke

úroveň

muslimských žen.
Toto její poslání

přesahuje

i do

současnosti, neboť stejně

tak i dnes se

čeští

zdravotníci v muslimských zemí potýkají s podobnými kulturními odlišnostmi, které
popisovala Anna Bayerová.
Působení českých
české veřejnosti

zdravotnických zařízení v islámských zemí dává nejen

možnost

utvořit

si bez

předsudků konkrétnější představu

o

životě

a

v tuto chvíli velice zoufalé životní situaci tamních obyvatel.
Právě

muslimské ženy a jejich

často

probírané

společenské

postavení,

z hlediska náboženství působí mnohdy velice rozporuplně. Jejich svět je jiný, "nám
připadá

ze západu"

leckdy nepochopitelný. A proto je

nepopsatelně důležité citlivě

pronikat do jejich kultury a snažit se respektovat dané kulturní odlišnosti. Na druhé
straně

bychom však

neměli

tolerovat bezpráví a diskriminaci páchanou na ženách

pod záštitou náboženských diferencí. Pravdou však zůstává, že samy muslimské
ženy,

stejně

hledání jim
nám

tak jako celý islám, prožívají jakési hledání nové identity. V tomto

můžeme

přirozených

především

- ke

pomoci. Pomoc by však

hodnot,

vzdělání.

pomocí, kterou my

měla

otevřít

v násilném

vštěpování

cestu ke svobodným informacím a

Gramotnost a necenzurovaný

můžeme

cestou se rozhod nou

by jim spíše

neměla spočívat

přístup

ke

světu

je

největší

nabídnout, protože pak už záleží jenom na nich, jakou

vykročit.
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RESUMÉ
Diplomová práce se snaží zmapovat a
první

české lékařky

lékařka

žena

měla

Anny Bayerové v

Bosně

osvětlit

na

okolnosti

přelomu

průkopnické činnosti

19. a 20. století. Jako

možnost dostat se do kontaktu s muslimskými pacientkami a

s skrze ně poznat tehdejší život bosenských muslimů. Hledáním paralel s aktuálním
působením českých zdravotníků

muslimských zemích, se snaží
v nám vzdálených kulturách,
zkušenosti

zpětně

v dnešním Iráku a Afghánistánu, tedy v

zdůraznit

vystavěných

význam našich

lékařů

ženského pohlaví

na silné patriarchální tradici. Jejich dnešní

podtrhují a vyzdvihují pionýrskou úlohu jedné z prvních takových

žen, Anny Bayerové.

The thesis strives to map out and shed a light upon the circumstances of the
first Czech dostress's (Anna Bayer's) pioneer activities in Bosnia at the turn of the
20th Century. Being a doctor-female, for Anna Bayer it was her contact with her
Muslim female patients that had given her the opportunity to learn about the life of
the Bosnian Muslim society of that time.
By searching for para/lel between Bayer's activities in the past and the
activities of the Czech medical workers in today's Muslim countries of Iraq and
Afghanistan, the thesis aims to emphasize the importance of our female doctors in
cultures remotely distant to us, cultures, which have been build upon strong
patriarchate tradition.
The experience of these medical workers today underlines and praises the
pioneer role of one of the first such women, Anna Bayer.
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