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Úvod

Ve své bakalářské práci se budu zabývat dílem Dějiny ženy (1931‒1932), které napsal
Stanislav Kostka Neumann. Poprvé jsem se o tomto díle dozvěděla v roce 2016 na
přednáškách Úvodu do feministických studií I., které vyučovala PhDr. Hana Havelková,
Ph.D. Tuto knihu při svém výkladu navrhla jako vhodný materiál k bakalářské práci. V té
době jsem hledala téma v oblasti genderových studií, kterým bych se mohla blíže zabývat a
chtěla jsem si rozšířit své znalosti v tomto oboru. Tato kniha mě velmi upoutala svou šíří a
také proto, že jsem S. K. Neumanna dříve znala jen jako básníka. Dalším důvodem, proč jsem
si toto dílo vybrala, je, že jsem se chtěla ohlédnout do historie a zjistit, jaké postavení dříve
ženy měly, s čím se musely potýkat a co všechno vedlo k utvoření světa mužů a žen, jaký ho
známe dnes. To se mi snad podařilo díky této obsáhlé knize, sekundární literatuře a dobovému
tisku z 30. let 20. století.
Tématem této bakalářské práce je tedy Dílo Stanislava Kostky Neumanna Dějiny ženy
v dobovém kontextu. Jde bezpochyby o velmi široké téma, a proto jsem se rozhodla omezit
jeho rozsah na specifickou oblast, kterou sám Neumann považoval za velmi zásadní. Půjde o
oblast sexuálních vztahů z pohledu autora, kde se budu věnovat třem tématům, která spolu
navzájem souvisí a jsou relevantní i v dobovém kontextu, tedy v době 20. a 30. let 20. století,
kdy autor knihu napsal a vydal. Těmito podtématy jsou: volná láska, svoboda mateřství a
měšťácká morálka. Tato má oblast zájmu vyplynula jak z celé knihy, tak ze zjištěných příčin,
díky kterým došlo k napsání tohoto díla a které budu dále analyzovat.
Nejprve se tedy zaměřím na samotného autora knihy – Stanislava Kostku Neumanna, bez
kterého by tato kniha nevznikla. Jeho osobní postoje totiž sehrály velkou roli v napsání této
knihy. Dále představím knihu, které se budu věnovat a z které budu primárně vycházet – tedy
Dějiny ženy (1931‒1932). Upřesním důvody, které vedly k jejímu napsání přímo z vyjádření
samotného autora a uvedu je do souvislosti s tématy, kterými se v této práci budu zabývat.
Také objasním, proč jsou vůbec dějiny pro ženu důležité a proč se domnívám, že je tato kniha
široce opomíjena. Dále uvedu, jaké prázdné místo se snaží tato práce zaplnit a proč jsem se
rozhodla právě pro toto dílo.
V další části se již zaměřím na témata volné lásky, svobody mateřství a měšťácké morálky.
V kapitole o volné lásce se budu zabývat tím, jak Neumann nahlížel na volnou lásku, jaká
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podle něj byla přirozenost člověka a jaké výhrady měl k manželství. Představím, kým se
Neumann nechal inspirovat a jeho názory uvedu do souvislosti s dobovou diskuzí probíhající
ve 20. a 30. letech 20. století. V kapitole o svobodě mateřství uvedu, jak Neumann nahlížel na
mateřství a čím chtěl přispět do dobových diskuzí o interrupcích. Jeho názory opět porovnám
s postoji dalších autorek a autorů, kteří se tehdy tomuto tématu také věnovali. V kapitole o
měšťácké morálce představím ideály, které na počátku buržoazie měla a které se následně
velmi lišily od reality. Rozvedu tedy, jaké výhrady proti měšťácké morálce Neumann měl a
rovněž jeho postoje porovnám s názory dalších osobností této doby. V každé z těchto tří části
podrobněji analyzuji, v čem se tato témata vzájemně propojují a jak souvisí s dobovými
problémy. V poslední kapitole se věnuji ohlasům na knihu, které jsem nalezla v dobovém
tisku z 30. let 20. století, kdy byly jednotlivé svazky této knihy vydávány. Představím tyto
noviny a časopisy a uvedu, zda se na knihu vyskytovaly pochvalné či naopak kritické recenze
a zda se objevilo recenzí mnoho či nikoli.
Cílem této práce je poukázat i na to, že S. K. Neumann nebyl jen básníkem, ale významnou
osobností 20. století, která se zabývala také genderovými vztahy. Neumann se snažil svým
dílem vzdělávat širokou veřejnost a poskytnout ženám materiál, který by pojednával přímo o
jejich vlastním pohlaví a pomohl jim v jejich cestě za svobodou. Jelikož právě tato kniha je
oproti jiným jeho dílům opomíjena, chci na ni svou bakalářskou prací znovu upozornit.
Domnívám se, že by tak mohla být tato práce přínosem.
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Seznámení se Stanislavem Kostkou Neumannem (1875‒1947)

V této části představuji Stanislava Kostku Neumanna jako významnou osobnost 20. století,
která zasahovala jak do kultury, tak do politiky. Nastiňuji tu vývoj Neumannových názorů a
postojů, které ho přivedly až k napsání knihy Dějiny ženy (1931‒1932/1999)1. Jeho osobní
postoje totiž sehrály v jejím vytvoření zásadní roli.
Vycházím zde z knih, které podrobně pojednávají o Neumannově osobě, životě a dílech, která
napsal. Tomu se věnuje hlavně kniha Miroslava Macháčka s názvem Stanislav K. Neumann
(1985) a dále kniha Jiřího Taufera s názvem St. K. Neumann: básník, jeho doba a odkaz
(1956). Ovšem obě knihy jsou vydané před rokem 1989 a Neumann je v nich zobrazen velmi
nekriticky či je spíše opěvován jako národní hrdina. K vyvážení těchto děl jsem použila studii
Evy Strohsové z Dějin české literatury IV.: literatura od konce 19. století do roku 1945
(Mukařovský, Pešát, Strohsová, ed., 1995), kde je uveden popis Neumannových všestranných
zájmů a jeho činnosti v průběhu let. Dále pak dílo Aloise Bauera Čeština na dlani: přehled
světové a české literatury: český jazyk vydaná v roce 2005.
Stanislav Kostka Neumann se narodil 5. 6. 1875 v Praze. Po otci Stanislavu Neumannovi,
který byl doktorem práv a říšským poslancem za staročechy, měl aristokratické předky. Matka
pocházela z chudého prostředí a po smrti svého muže vychovávala svého syna s pomocí
manželových sester. „V Neumannově dětském světě se tak střetl dvojí kontrast: bohatství a
chudoba, konzervatismus a demokratismus.“ (Strohsová, 1995 : 109) Postupně uvidíme, že
tyto kontrasty budou i nadále hrát v jeho životě zásadní roli.
Jak se brzy ukázalo, ve škole nebyl Stanislav K. Neumann spokojený a střední školu
nedokončil. Díky pomoci rodinných přátel mohl začít pracovat v redakci časopisu Hlas
národa. Již od střední školy ho začínala velmi zajímat literatura a politika. Pravidelně
docházel do Politického klubu dělnického v Čechách, kde se poprvé seznámil se socialismem.
Pro jeho literární činnost mělo velký význam uvěznění v trestnici na Borech v Plzni, kam se
dostal kvůli policejním zákrokům proti tajnému spolku Omladina, který měl mít za cíl
vzburcovat lid proti tehdejší politické situaci. Zde začal psát a vydávat své první básně, které
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Svazky této knihy vycházely původně v letech 1931‒1932. V této bakalářské práci cituji z vydání, které vyšlo

v roce 1999, kde jsou všechny svazky pohromadě. Uvádím proto obě vročení.
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vyjadřovaly zklamání z tehdejší společnosti. Dostal se tu k němu také časopis Moderní revui,
který na něj nejspíše svou bojovností udělal velký dojem a později s ním spolupracoval. Tento
časopis byl spojen s individualistickým anarchismem a dekadentní tvorbou, s čímž se
Neumann ztotožnil. Jak poznamenává Strohsová, „[v]yzývavé aristokratické gesto negace a
pohrdání spojuje Neumanna s dekadenty; jeho rubem je však bojovný vztah ke staré
společnosti i vášnivá touha po kráse a plnosti života.“ (Strohsová, 1995 : 110)
Jeho další díla, např. Jsem apoštol nového žití a Apostrofy hrdé a vášnivé, vydané v roce 1896
a o rok později vydaná Satanova sláva mezi námi apelují na svobodu člověka a výrazně se
staví proti pokrytecké morálce. Podle Macháčka „[j]eho verši stále více zaznívala vzpoura ve
jménu slunečného života, zdravého a svobodného. Je v nich silný racionální prvek. Proti
mlhavosti a neurčitosti tvorby ostatních symbolistických básníků lze Neumannovy symboly
snadno dešifrovat. Jeho básně mají jednoznačný ráz. Vyjadřují pohrdání měšťáckým světem,
útočí na jeho morálku a náboženství.“ (Macháček, 1985 : 26 - 27)
V roce 1897 začal vydávat vlastní časopis Nový kult, kolem kterého se shromáždily významné
osobnosti zastávající stejný názor — např. Fráňa Šrámek, Karel Toman, František Gellner atd.
Časopis propagoval anarchistické myšlenky a poté, co se dostal i k dělníkům, mezi tkalce a
horníky, se Neumann začal sbližovat s anarchistickým hnutím. Postupně se proměnil
v časopis anarchokomunistický a zabýval se spíše osvětovou činností, kritikou pokrytecké
morálky, vztahy mezi muži a ženami a domácí politikou apod. (Macháček, 1985 : 28 - 29)
Tímto nastala u Neumanna nová epocha, kdy se rozešel s dekadencí a ztotožnil se
s dělnictvem, které považoval za kapitalismem vykořisťovanou třídu a kvůli kterému chtěl
bojovat za lepší společnost. Šlo mu také o vzdělávání této vrstvy obyvatelstva, o které se
snažil skrze Kalendář neodvislého dělnictva na rok 1900, kde šířil své antiklerikální
myšlenky. I jeho básnická tvorba se začala zaměřovat tímto směrem. (Macháček, 1985 : 31)
V roce 1904 se Neumann uchýlil na krátkou dobu do Vídně, kde hledal pomoc, která by
zajistila další vydávání časopisu Nový kult. Ten byl totiž ohrožen nedostatkem finančních
prostředků. Ovšem podle Taufera to bylo pro S. K. Neumanna období „kdy se třela nouze
s bídou a nechybělo mnoho, aby rebelantský redaktor a básník bez pevné existence nehledal
obživu jako sezónní nádeník v periferní cihelně.“ (Taufer, 1956 : 73)
Po svém návratu z Vídně v roce 1905 se usadil na Moravě, která jeho tvorbu také významně
ovlivnila. Začal tu vydávat nový časopis Anarchistická revue a přispíval i do dalších
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anarchistických časopisů. Stal se také redaktorem Moravského kraje, později přispíval do
časopisu Pozor, Komuna, Moravskoslezská revue a také do Lidových novin. Mnohé ze svých
článků následně vydal knižně. V díle Přede dveřmi Pantheonu vydaném v roce 1911 se
vyskytly články ze Zádruhy, Komuny, Pozoru a Moravskoslezské revue. Dílo S městem za
zády vycházelo ze spolupráce s Lidovými novinami, ale bylo vydané až v roce 1922.
Vyznával se tu ze svého socialistického cítění a oceňoval tu přínos jak přírody, tak civilizace
a pokroku. (Strohsová, 1995 : 112 - 114)
Stále tedy spolupracoval s anarchistickým hnutím, již ale ne přímo, jednak kvůli svému
vzdálenějšímu pobytu na Moravě, ale také kvůli krizi hnutí. Svůj vnitřní svět tedy obrátil
k přírodě a Morava mu v tom pomáhala svou přírodní krásou. Kvůli rozčarování z tehdejší
politické situace hledal nové pozitivní zdroje života a také zdroje pro svou tvorbu. Jeho návrat
k přírodě výstižně shrnuje Strohsová tím, že „básník hledá ve splynutí s přírodou a její
moudrou zákonitostí i v oproštění smyslů nejen protiváhu sociální disharmonie a osobní
deziluze, ale i integritu vlastní osobnosti, schopnost obnovit svůj kontakt se společností na
nové úrovní.“ (Strohsová, 1995 : 113) Vzniká tak významné dílo Kniha lesů, vod a strání,
které bylo vydané v roce 1914. Některé jeho básně vznikaly ale už v dřívějších letech.
V letech 1911‒1914 také vznikaly básně knihy Nových zpěvů, která vyšla knižně až v roce
1918. Zde vyjadřuje radost z lidského pokroku a moderního života a technologií.
V předválečných letech vznikla také sbírka Horký van a jiné básně vydaná ale až v roce 1918.
Jde o milostnou lyriku, která se zabývá přirozenými lidskými vztahy a morálním
pokrytectvím. (Macháček, 1985 : 51 - 53)
V roce 1915 narukoval do války a z této doby vznikly tři knihy jeho válečných vzpomínek
(Válčení civilistovo, Elbasan, Bragožda). Přesto tu nenajdeme přílišné líčení hrůz války, spíše
se zaměřoval na přírodu a krajinu a vítězila u něj láska k životu a člověku, která mu pomáhala
překonat těžké válečné období. (Macháček, 1985: 56)
Po válce znovu navázal styky s anarchistickým hnutím. Anarchisté považovali za nutné
zaštítit se nějakou silnou stranou — vybrali si Českou stranu socialistickou. V ní Neumann
spolupracoval se známými osobnostmi, jako např. Bohuslavem Vrbenským, Antonínem
Boučkem, Louisou Landovou – Štychovou. Stal se také poslancem za tuto stranu a působil na
Ministerstvu školství a národní osvěty v letech 1918‒1920. (Macháček, 1985 : 61 - 62) Podle
Taufera je po válce zřejmý zmatek, který dříve svedl socialisty a anarchisty dohromady, také
panovaly nejasnosti ohledně hodnocení ruské revoluce. (Taufer, 1956 : 107 - 108)
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Neumann se ale zanedlouho rozešel s anarchismem i Českou stranou socialistickou. Bylo
potřeba přejít k činům prostřednictvím ruského komunismu s marxistickými základy. V roce
1920 tedy vystoupil z České strany socialistické a začal zakládat komunistické skupiny,
z kterých následně vzešel Svaz komunistických skupin a nakonec v roce 1921 Komunistická
strana Československa. S. K. Neumann přispíval do Rudého práva, redigoval také týdeník
KSČ pro proletářskou kulturu a v organizaci Proletkult se staral o to, aby se k proletariátu
dostávaly potřebné materiály. Šlo tedy o agitační činnost. V roce 1923 vydal sbírku Rudé
zpěvy, kde povzbuzoval proletariát ke vzpouře a doufal v úspěšnou komunistickou revoluci.
(Strohsová, 1995 : 116 - 117)
V roce 1925‒1927 vyšlo jeho popularizační dílo Dějiny lásky. V šesti dílech se zabývá
manželstvím a prostitucí od pravěku až po současnost. Neumannovi šlo o vzdělání širších
vrstev v této oblasti, a proto došlo i k zveřejnění některých částí v Komunistické revui. Podle
Neumanna měla komunistická strana vést dělníky k vědění a tak je odpoutat od měšťáckých
předsudků. V roce 1925 také řídil časopis Reflektor. Jednalo se o čtrnáctideník KSČ, kde i
přímo komunikoval se čtenáři a odpovídal jim na dotazy. Tohoto kontaktu využil také ke
vzdělávání veřejnosti. V roce 1930 vyšlo jeho dílo Krize národa, ve kterém se vyjadřuje ke
stavu české společnosti a dává najevo nesympatie k buržoazii, tedy měšťanstvu a naopak víru
v proletariát, tedy dělníky. V tom samém roce se dostal do Levé fronty a redigoval její
časopis. Cílem bylo propagovat socialistickou kulturu a snažit se o spolupráci pokrokové
inteligence s dělnickou třídou. (Macháček, 1985: 80 - 87)
V letech 1931‒1932 vydával své čtyřsvazkové dílo s názvem Dějiny ženy. Podle Macháčka
„S. K. Neumann se ve svém díle velice často zabýval ženskou otázkou, vztahem mezi mužem a
ženou, problematikou osvobození ženy. To můžeme vysledovat v jeho pracích z epochy
anarchismu, v jeho výchovném a vzdělávacím úsilí v období Proletkultu atd.“ (Macháček,
1985 : 94) Více se ale o této knize v žádném z uvedených děl sekundární literatury
nedozvídáme.
Podobnou tematikou se pak zabýval i ve svém dalším díle Monogamie, které vyšlo v roce
1932 a ve svém prvním románu Zlatý oblak, vydaném ve stejném roce. Z jeho rozsáhlé práce
vyplývá, že v této době se rozhodl přispívat a šířit mezi veřejnost hlavně vědění. Dokonce i
různé instituce si přály, aby v jejich městech přednášel. Neumann se tedy rozhodl, že bude
vzdělávat veřejnost i tímto způsobem a postupně cestoval kolem republiky a psal o tom
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fejetony do Lidových novin. Nakonec je upravil a vydal jako cestovní deník s názvem
Československá cesta. (Strohsová, 1995 : 118 - 119)
Po návratu ze svých cest se mu výrazně zhoršilo zdraví, a proto se přesunul do poklidných
Poděbrad. Zde vznikla jeho sbírka Srdce a mračna vydaná v roce 1935, která vyjadřuje
sympatie k Sovětskému svazu, do kterého Neumann vkládal svou víru. S rostoucí mírou
fašismu v polovině třicátých let také sílila protisovětská nálada. Neumann vydal v roce 1937
polemickou knihu Anti-Gide, kde reagoval na francouzského spisovatele André Gida. Ten
vydal knihu Návrat ze Sovětského svazu (česky vyšla v roce 1936), ve které Sovětský svaz
otevřeně kritizuje. Neumann obhajoval sovětskou politiku a poukazoval na Gidovu neznalost
socialistické problematiky. Podle Taufera jeho kniha pomohla zabránit zmatku u pokrokové
mládeže. (Taufer, 1956 : 125) V této době byl velmi činorodý, vyjadřoval se v tisku o fašismu
a za spojence vyzdvihoval Sovětský svaz. Kvůli nebezpečí ze zatčení nacistickými vojáky se
uchýlil do Prahy a později na Moravu, i když mu vedení KSČ nabídlo klidné zázemí
v Sovětském svazu, které by mu poskytl Svaz sovětských spisovatelů. Psal fejetony se
skrytým poselstvím o špatnosti a nebezpečnosti fašismu. (Macháček, 1985 : 114‒115)
Po válce pracoval jako šéfredaktor Tvorby, ale kvůli svému stále se zhoršujícímu zdraví
nemohl vykonávat všechnu potřebnou činnost. Přesto byl velmi aktivní a stále se věnoval
činnosti literární a publicistické. V roce 1945 byl také jmenován národním umělcem. Do
poslední chvíle se snažil psát a být v obraze politického dění. Zemřel 28. června 1947 ve věku
72 let. Byl pochován na Vítkově. (Macháček, 1985 : 119 - 120)
Na závěr lze říci, že „Neumannova tvorba prošla dlouhým vývojem, ale po celou dobu měla
jeden společný rys: popírání tradičních hodnot a nesnášenlivost ke všemu duchovnímu.“
(Bauer, 2000/2005 : 140) Stanislav Kostka Neumann byl, jak můžeme vidět, velkou osobností
20. století a jeho vývoj prošel řadou proměn. Díky nim se dostal až k dělnické třídě, se kterou
se ztotožnil a pro kterou byl ochotný bojovat. Zároveň ji toužil vzdělávat a bořit tak
převládající předsudky ve společnosti. Proto vydával svá popularizační díla, pořádal
přednášky a publikoval v komunistickém tisku. A tyto jeho názory, se kterými se hluboce
ztotožňoval, jsou patrné napříč téměř všemi jeho díly.
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3
3.1

Seznámení s knihou Dějiny ženy

Obecné informace a struktura knihy

Kniha Stanislava Kostky Neumanna Dějiny ženy vyšla ve čtyřech svazcích v letech 1931‒
1932. První svazek o ženě přírodní vyšel v roce 1931. Další tři svazky zabývající se ženou
starověkou, ženou středověkou a ženou renesanční a moderní vyšly v roce 1932. Vydalo je
nakladatelství Melantrich, což byl největší tiskový koncern v Československu. Vydával se
v něm hlavně tisk Československé strany národně socialistické. V jeho čele stál Jaroslav
Šalda, který z něho vytvořil nejvýznamnější vydavatelský koncern v meziválečném
Československu. Melantrich vydával knižní publikace, které byly různorodého zaměření.
(Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011 : 165) Kniha Dějiny ženy byla také přeložena do
slovenštiny. V roce 1970 vyšly první dva svazky v Bratislavě v nakladatelství Epocha.
Poslední dva svazky následně vyšly v roce 1971 v Bratislavě v nakladatelství Pravda.
Moje práce vychází z nově zredigované knihy Dějiny ženy, kterou vydalo nakladatelství
Otakar II. v Praze v roce 1999. Jde o první takto zredigované vydání, kde se nachází všechny
čtyři svazky pohromadě a je tu uveden i dodatek k dílu od Dr. Evženie Kloučkové, jehož
záměrem je zaplnit mezeru v dějinách ženy od doby prvního vydání ve třicátých letech až do
konce minulého století. Cílem této knihy je zachovat zajímavosti, které Neumann zjistil o
mnoha národech v různých částech světa pro širší veřejnost. Jak uvádí nakladatelská
předmluva,

„[č]etné

etnické

(dnes

bychom

řekli

spíše

kulturně

antropologické)

pozoruhodnosti, které autor uvádí, jsou jinde nedostupné a nebýt této reedice, pro širší
neodbornou veřejnost by asi zůstaly nadále neznámé.“ (Neumann, 1999 : 5)
Důležité je také zmínit, jak je kniha strukturována. Nachází se zde čtyři Neumannovy svazky,
zabývající se dějinami ženy v různých dobách a v různých částech světa. Každou část
doprovází obrázky zachycující ženy na různých malbách, dřevorytech, sochách, obrazech
apod. Jednotlivým svazkům a jejich myšlenkám se v této práci věnovat nebudu, neboť
obsahují velkou šíři informací. Vyzdvihnu tedy, jak jsem zmínila v úvodu této práce, tři
zásadní témata, kterým se Neumann věnuje ve všech svazcích a kvůli kterým byla kniha
napsána. Jde o volnou lásku, svobodu mateřství a měšťáckou morálku. Více se důvody proč
kniha vznikla, zabývám v následující části této kapitoly. Poslední části knihy Dějiny ženy,
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tedy dodatku díla, se věnovat nebudu, jelikož jeho autorem není Neumann a není tedy
relevantní pro toto bádání.

3.2

Důvody, které vedly S. K. Neumanna k napsání knihy Dějiny ženy

Proč vůbec vznikla tato kniha a co jejím napsáním autor zamýšlel, se můžeme dozvědět
v časopise Eva, který rovněž vydávalo nakladatelství Melantrich. V článku „Proč a jak
vznikly Dějiny ženy“ (obr. 1), který vyšel v roce 1931, je přímo vyjádření samotného autora,
který se snaží zodpovědět tuto otázku. Ukáži zde tedy hlavní důvody, které vedly k napsání
knihy Dějiny ženy a uvedu je do souvislosti s tématy mé bakalářské práce.
Neumann zde nejprve ukazuje, jak se k tomuto tématu vůbec dostal. Píše, že „[u]ž jako
všetečného chlapce, když jsem počal čísti první noviny a vážnější knihy, dráždily mne a
k nesmyslnostem, nespravedlnostem a krutostem dnešního zřízení společenského mne
přiváděly dvě otázky: Proč vedle přeplněných skladů mají chudí při těžké práci bídu, kdežto
bohatí mohou lenošiti a hověti všem choutkám? A proč dvé lidí z dopuštění své fysické a
psychické přírody se milujících musí prodírati se tak často a někdy k smrti zablouditi v lese
všelijakých překážek, předsudků a formalit, chtějí-li dosíci spojení, jež by mělo býti přece
jejich nejsoukromější věcí? Tak jsem byl patrně předurčen k tomu, aby vedle lyriky a jiných
koníčků intelektuálských staly se závažnými punkty mého zájmu socialism a sexuologie.“
(Neumann, 1931 : 24) Zde je vidět, jak jeho oblast zájmu koresponduje se zaměřením mé
bakalářské práce, zabývající se rovněž sexuálními vztahy. Poukazuje zde na to, že svazek
mezi mužem a ženou by měl být jejich soukromou záležitostí a že se mu stále do cesty kladou
všemožné překážky. Toto téma dále rozvedu v kapitole o volné lásce.
Přesný důvod, který vedl ke vzniku knihy Dějiny ženy, Neumann vysvětluje tak, že „[b]yly to
impulsy velmi náhodné, které mne uvedly v pokušení, psáti větší monografie z oborů mi
blízkých, které by seznamovaly české čtenáře s výsledky nezávislého bádání, jichž naši
konservativní a opatrní vědci se velmi často štítí nebo s nimiž aspoň nechtějí seznamovati
širokou veřejnost ze strachu o měšťácký pořádek a měšťáckou morálku.“ (Neumann, 1931 :
24) Podle něj pravdy biologické, fyziologické, historické a sociologické jsou opomíjeny,
protože se nehodí vládnoucí třídě, tedy buržoazii tvořené zbohatlým měšťanstvem. Zde
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můžeme vidět, že měšťácká morálka2 hraje velkou roli v napsání této knihy. Neumann chce
totiž veřejnost seznámit s informacemi, které nejsou v souladu s měšťáckou morálkou a proti
které má výhrady. Tak chce poukázat na její pravou podstatu. To ukazuji dále v samostatné
kapitole o měšťácké morálce.
O knize také říká, že „takové populární a ilustrované monografie mohou býti nejvhodnější
formou novodobé činnosti buditelské, i když běží o pouhé kompilace nebo právě proto, že běží
jen o kompilace, které podávají jednotný obraz dosažených výsledků, aniž matou čtenáře
nějakou chtěnou originalitou nebo subjektivní fantasií.“ (Neumann, 1931 : 24) Neumann si je
tedy vědom, že jeho kniha je pouhou kompilací, ovšem v tom vidí právě její přínos. Podařilo
se mu totiž nashromáždit mnoho informací z různých dob a různých národů od mnoha autorů
a tím chce poukázat na pravou podstatu věcí a bořit tak mnohé převládající předsudky. Jak
jsem již uvedla v kapitole věnované přímo S. K. Neumannovi, jeho cílem je hlavně vzdělávat
širokou veřejnost.
Neumann zde také vyjadřuje přání, aby jeho knihu Dějiny ženy četly hlavně samotné ženy. Je
tu totiž vysvětleno postavení ženy, její vztah k muži a společnosti ve všech dobách a u všech
národů a příčiny tohoto postavení a vztahu vězící v hospodářských poměrech. Také říká, že
„[r]ubem mužské galantnosti je opovržení, rubem mužské duchaplnosti je frivolnost, rubem
mužské ironie je nevědomost. Střežil jsem se všech těchto metod obvyklých u mužů, kteří se
domnívají, že mají právo posuzovati ženské pohlaví neposuzujíce předem pohlaví svého.“
(Neumann, 1931 : 25) Snažil se tedy o jistou nezaujatost vůči ženě, kterou nechce soudit bez
toho, aby nejdříve nesoudil své vlastní pohlaví. Nechce tedy posuzovat ženy bez toho, aby
nejprve nepoukázal na příčiny jejího nižšího postavení ve společnosti, ve kterém hraje roli
právě muž.
Vše uzavírá tím, že „[v]ývoj lidské samičky k svobodné osobnosti ženské byl neskonale
trnitější než vývoj pohlaví mužského. Tak málo toho víme o dlouhých dobách, kdy žena byla
rovna muži a kdy svobodna, byla středem mateřskoprávního pořádku, za to tak strašlivě
mnoho víme o tisíciletích jejího zotročení. Čím lépe však a rychleji pozná žena a zapamatuje
si pravé příčiny osudů svého pohlaví, tím blíže bude míti ke své integrální emancipaci. A tím

2

S. K. Neumann obecně používá výraz „měšťáctvo“, který nese negativní konotaci. Mravy měšťanstva považuje

za nesprávné a pokrytecké a proto se uchyluje k tomuto výrazu. V této práci se zabývám zejména
Neumannovými názory, a proto pro zachování významové přesnosti přebírám tento výraz.
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blíže bude míti i muž ke společenskému pořádku, který oběma pohlavím zjedná platformu
k vyššímu a čistšímu životu.“ (Neumann, 1931 : 25)
Z Neumannova vyjádření je patrné, že chtěl ženám umožnit přečíst si něco o vlastním
pohlaví, o jejich vlastní historii a pomoci jim tak uvědomit si pravé příčiny jejich
nesvobodného postavení. Toto uvědomění je poté povede k emancipaci. Jeho důvody, které
vedly k napsání knihy, jak zde uvádím, také korespondují se zaměřením mé bakalářské práce.
Za oblast jeho zájmu uvádí vztahy mezi pohlavími. K této oblasti se dostal skrze uvědomění
si, jakým předsudkům a překážkám žena a muž čelí, pokud chtějí být spolu. Jejich svazek by
měl být jejich soukromou záležitostí, což také souvisí s jeho představou volného svazku mezi
mužem a ženou. A dále tu naráží i na měšťáckou morálku, pro kterou jsou všechny tyto
poznatky nevhodné a nechtějí s nimi seznámit širší veřejnost. Tato témata rozvádím dále
v samostatných kapitolách.
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4

Žena a její dějiny

V této kapitole se zaměřím na to, zda ženy mají své dějiny a pokud nemají, proč tomu tak je.
Přiblížím zde myšlenky Simone de Beauvoir, která se právě k ženám a jejich dějinám
vyjadřuje ve svém díle Druhé pohlaví (1967) a také uvedu myšlenky z knihy Ženy, muži a
společnost (2005) od Claire M. Renzetti a Daniela J. Currana. Dále se budu věnovat tomu,
proč se domnívám, že je kniha Dějiny ženy (1931‒1932/1999) opomíjena a jaké prázdné
místo se svou bakalářskou prací snažím zaplnit.
Nejprve se zaměřím na myšlenky Simone de Beauvoir, která ve své knize Druhé pohlaví
jasně říká, že „[v]idí-li žena sama sebe jako něco nepodstatného, co se nikdy nestane
podstatným, je to proto, že sama tuto změnu neudělá. Proletáři o sobě říkají ‚my‛. Stejně tak
černoši. Kladou sami sebe za subjekt a už tím proměňují měšťáky a bělochy v ‚ty druhé‛. Ženy
– s výjimkou některých sjezdů, které zůstávají abstraktními manifestacemi – neříkají nikdy
‚my‛. Muži říkají ‚ženy‛ a ženy se chápou toho slova, aby se jím samy označovaly. Ale už tím
ukazují, že se samy nepokládají za subjekt. Proletáři provedli revoluci v Rusku, černoši na
Haiti, domorodci se bijí v Indočíně; akce žen byly vždy jen symbolickou agitací, ženy jimi
nezískaly nikdy víc než to, co jim muži chtěli dopřát. Nedobyly nic, pouze něco dostaly. To
proto, že nemají konkrétní prostředky, aby se spojily v jednotu, která by se kladla tímto
protikladem. Nemají ani minulost, ani historii, ani náboženství, které by byly jejich vlastní.“
(Beauvoir, 1967 : 13) Simone de Beauvoir vychází z myšlenky, že žena je vždy „tou
Druhou“. Tato kategorie Druhého je základní kategorií lidského myšlení, kdy každá skupina
má jistou tendenci vytvářet a proti sobě klást tu Druhou skupinu. Tímto se skupina jasně
vymezí a nazírá sebe jako subjekt, tedy to podstatné oproti těm Druhým, kteří jsou
nepodstatní. Ovšem Žena je dle Simone de Beauvoir výjimkou, která sama sebe také vždy
vidí jen jako „to Druhé“, tedy jako to, co není podstatné oproti mužům, kteří se kladou jako
Jedno. Ženy tedy toto své postavení ochotně přijímají. (Beauvoir, 1967 : 10‒12) Jak
z myšlenek Simone de Beauvoir vyplývá, ženy se nedokáží spojit v jeden celek. Nemají totiž
dějiny, které by jim to umožnily, dějiny, o které by se mohly opřít a vybojovat si svojí
svobodu, jako kterákoli jiná skupina.
Oproti tomu v knize Ženy, muži a společnost se setkáváme s jiným úhlem pohledu. Je zde
odkazováno na feministickou historičku Gerdu Lerner, která provedla analýzu středověkých
dokumentů a zajímala se o protesty žen proti patriarchálnímu útlaku. Jak z jejího zkoumání
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vyplývá, ženy byly vylučovány z aktivního vytváření dějin a jen muži určovali co je a co není
jejich součástí. Činy žen, které se nějak vzepřely genderové nerovnosti, nebyly nikdy
dokumentovány, a proto se další generace nemohly opřít o jejich poznatky. Jak je zde
uvedeno, „[p]rávě tato skutečnost tak dlouho bránila zrodu feministického vědomí –
pochopení, že sociální nerovnost se vztahuje na ženy jako kolektivum, nikoli individuálně, a že
jejich podřízenost je společensky utvářena a udržována systémem, který lze prostřednictvím
kolektivního úsilí nahradit spravedlivějším uspořádáním.“ (Renzetti, Curran, 2005 : 36;
zvýraznění v originálu)
Simone de Beauvoir viděla příčinu toho, že se ženy neidentifikují jako jedna skupina, v tom,
že nemají vlastní dějiny. Gerda Lerner oproti tomu zastávala názor, že činy žen, které se
patriarchálnímu útlaku vzepřely, nebyly nikdy dokumentovány. Ženy, které tak mohly mít
stejné snahy, nenašly oporu v historii. Nezrodilo se tak u nich kolektivní vědomí, které by je
mohlo posunout v jejich snahách mnohem dál. A právě toto kolektivní vědomí je velmi
důležité, jak poznamenává Renzetti a Curran: „Jakmile je skupinové vědomí ustaveno a jako
příčina problému je označeno institucionální uspořádání, může dojít ke kolektivní akci s cílem
prosadit strukturální změnu. Může vzniknout i sociální hnutí, tedy organizovaná skupina lidí
usilující o realizaci konkrétního politického cíle právě prostřednictvím kolektivní akce.
Členové hnutí, jehož cíl může být vymezen pozitivně i negativně, společně pracují na tom, aby
jejich hledisko bylo začleněno do oficiální státní politiky.“ (Renzetti, Curran, 2005 : 35) Ženy
se tedy nevidí jako jedna skupina a jejich dějiny v tom hrají velkou roli.
A právě důvodem, proč jsem si vybrala knihu Dějiny ženy (1931‒1932/1999) k mé bakalářské
práci, je zjištění, jak je tato kniha v rámci dalších Neumannových děl opomíjena. V dílech,
která se zabývají jeho životem a prací, je tato kniha jen letmo zmíněna oproti jiným pracím,
které jsou více rozebírány. V dobových recenzích se také spíše dozvíme o jeho básnických a
jiných dílech než o knize, která se zabývá genderovými vztahy. Tato jeho práce je tedy
odsouvána do pozadí a domnívám se, že by bylo chybou, kdyby se na toto dílo zapomnělo.
Důležité je si však položit otázku, proč vůbec není o Neumannovi široce známo, že se zajímal
o postavení ženy ve společnosti a genderové vztahy vůbec. Proč není uváděn jako autor, který
hojně psal na toto téma, a jsou spíše vyzdvihována jeho básnická díla o přírodě apod. Proč je
vůbec nutné toto dílo připomínat a muset zdůrazňovat jeho hodnotu. Nepochybně jde o téma
samotné — o ženy a jejich osvobození z patriarchálního útlaku. Tehdy si totiž S. K. Neumann
kladl za cíl ženy spojit, aby pro ně nebylo nemožné říci to slavné slůvko „my“ a dát jim
povědomí o jejich vlastních dějinách, aby si následně mohly vybojovat svou svobodu. Snažil
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se tedy téma genderových vztahů zařadit mezi hlavní zájmy celé společnosti, kam nepatřilo a
ukázat, že je hodné výzkumu. Proto je důležité, aby se jeho historické a kulturně
antropologické poznatky neztratily a aby byl známý nejen jako velký básník, ale také jako
muž, který se snažil ženy vzdělávat v jejich vlastních dějinách a povzbudit je v jejich úsilí.
Domnívám se, že právě v tomto ohledu je tato práce přínosná.
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5

Tři stěžejní témata knihy Dějiny ženy

Na počátku této práce jsem vymezila své zaměření v díle S. K. Neumanna Dějiny ženy (1931‒
1932/1999) na tři témata, která budu analyzovat. Každému z těchto témat se detailně věnuji
v samostatné kapitole. Vycházím primárně z myšlenek Neumanna a dávám je do souvislosti
s dobovými diskuzemi 20. a 30. let 20. století, kdy autor knihu psal a poté publikoval
postupně jednotlivé její svazky. Přibližuji, kým se nechal inspirovat a jak chtěl právě dějiny
využít k přispění do dobových debat.
Autorky a autory, jejichž názory používám ke komparaci s postoji S. K. Neumanna, jsem
zvolila na základě knihy Iluze spásy: české feministické myšlení 19. a 20. století od Marie
Bahenské, Libuše Heczkové a Dany Musilové. Zde jsem zjistila, jaké debaty týkající se
postavení žen ve společnosti probíhaly ve 20. a 30. letech 20. století a čeho se týkaly.
Následně jsem tedy zvolila autorky a autory, kteří významně k této veřejné debatě přispívali.
V kapitole o volné lásce se budu věnovat přirozenosti člověka a tomu jak vzniklo manželství.
Následně se budu zabývat volným svazkem mezi mužem a ženou, který Neumann vnímá jako
lepší variantu vztahu a také tomu, co mu brání, aby se stal obecně uznávaným typem vztahu.
Kapitola o svobodě mateřství pojednává nejprve o mateřství a vztahu mezi rodiči a dětmi
v pravěkých dobách. Následně se zabývá názory na interrupci a dobovými debatami.
V kapitole o měšťácké morálce nastíním ideály buržoazie, které na počátku měla a poté se
budu zabývat měšťáckou pokryteckou morálkou. Uvádím také, jak se tato témata vzájemně
propojují v každé z těchto kapitol.
Jelikož Neumann ve své knize používá u těchto témat terminologii, která se dnes již
nepoužívá, uvádím u daných výrazů, jaký mají význam v dnešní době.
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5.1

Volná láska

V této kapitole se budu věnovat nejprve přirozenosti člověka a původu manželství, jak ho
vykládá Neumann ve své knize Dějiny ženy (1931‒1932/1999). V této části se nechal
inspirovat zejména Friedrichem Engelsem3. Porovnám tedy, jaké myšlenky má s ním S. K.
Neumann společné. Oba se také odkazovali na Edvarda Westermarcka4, s jehož názory
nesouhlasili. Ukážu tedy, v čem se jejich postoje lišily. Následně se budu zabývat volným
svazkem mezi mužem a ženou, tak jak si ho představuje S. K. Neumann a jeho spojitostí
s manželstvím, rozvodem a osvobozením ženy. Jeho názory uvedu do dobové souvislosti.
5.1.1 Přirozenost člověka a původ manželství
Neumann chce skrze své dějiny ukázat na pravou přirozenost člověka, která mu dále poslouží
v posouzení manželství a navržení volného snubního svazku mezi mužem a ženou jako lepší
varianty vztahu mezi oběma pohlavími. Uvedu zde tedy jaká je podle Neumanna přirozenost
člověka a jak nahlíží na vznik manželství. Poukáži na rozdíly v názorech mezi Neumannem a
Edvardem Westermarckem v této oblasti. Také uvedu, jaké názory má Neumann na
manželský svazek mezi mužem a ženou, a zda se shoduje s postoji Friedricha Engelse a Marie
Majerové5.
S. K. Neumann zastává názor, že člověk je od přírody „volnosnubný“6 tvor. Dříve
v pravěkých dobách žil ve velkých společenstvích a nikoli v oddělených rodinách. Podle něj
„[z]astánci monogamické lidské povahy, převážně lidé pobožní a zpátečničtí, se někdy
dovolávají jednosnubnosti7 v živočišné říši, přičemž zapomínají na svůj obvyklý odpor
k vývojové teorii.“ (Neumann, 1931/1999 : 27) Podle Neumanna jsou tedy lidé, kteří věří v
pravěkou monogamii zejména lidé církevně založení. Využívají ovšem, aby obhájili svůj
názor, vývojovou teorii, která není v souladu s jejich učením. Poukazují tedy na živočichy,
kteří se vyvíjeli monogamně a dávají to do souvislosti s člověkem a jeho podstatou. Neumann
ovšem vysvětluje, že u nejvyšších savců i těch nejnižších je ovšem trvalá monogamie
výjimečná. Navíc antropomorfní opice nelze považovat za předky lidí v přímé linii.
3

Friedrich Engels (1820 ‒1895) ‒ německý filozof, ekonom a spolupracovník Karla Marxe.

4

Edvard Alexander Westermarck (1862‒1939) ‒ finský filozof a antropolog.

5

Marie Majerová (1882‒1967) ‒ československá spisovatelka, komunistická novinářka, od roku 1908 členka

sociální demokracie a od roku 1921 členkou KSČ.
6

Volnosnubnost ‒ soužití jedné nebo několika osob s jednou či několika dalšími osobami.

7

Jednosnubnost ‒ monogamní vztah, tedy soužití dvou jedinců opačného pohlaví.
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(Neumann, 1931/1999 : 27) Stejný názor zastává i Engels, podle kterého „zvířecí rodina a
lidská praspolečnost jsou věci, které se nedají srovnávat; že pralidé, kteří se propracovali nad
zvířecí stav, buďto neznali rodinu vůbec, nebo znali nanejvýš takovou rodinu, jaká se u zvířat
nevyskytuje.“(Engels, 1884/1949 : 36) Jiný názor však zastává Westermarck, podle kterého se
monogamní vztah vyskytuje mezi nižšími živočichy, je pravidlem u antropomorfních opic a
univerzálním jevem mezi lidmi. Také odmítá stádní charakter lidského společenství
v dávných dobách. Podle něj kvůli nesnadnému získávání dostatečného množství potravy žili
kdysi lidé v oddělených rodinách. (Westermarck, 1891 : 537) Tento spor nám blíže přibližuje
Kate Millett8, kde můžeme dále vidět, že zastánci monogamie berou patriarchální rodinu jako
prvotní formu lidské sociální organizace a udávají, že kmen a národ se z ní potom dále
vyvíjel. Podle nich je tedy patriarchát přirozenou formou společnosti, která vychází
z biologických daností – fyzické síly muže a těhotenstvím „oslabené“ ženy. Podřízenost ženy
je pak podle nich nezbytným výsledkem okolností. Jak udává Millett, právě Westermarck
zastává názor, že patriarchální monogamie je prvotní lidskou institucí. Členové druhého
táboru zabývající se matriarchátem, tedy vládou ženy, byli v té nevýhodě, že se snažili
vyvrátit již zavedenou teorii a předsudky. Jednalo se např. o Bachofena, Louise Henryho
Morgana atd. Ti zastávali názor, že patriarchátu předcházela nějaká forma matriarchátu.
Millett ale udává, že tento spor nelze snadno vyřešit, neboť nemáme dostatek informací
z těchto prehistorických dob. (Millett, 1969/2016 : 108‒110) Právě Neumann i Engels patřili
mezi zastánce myšlenky matriarchátu a vycházeli z myšlenek Bachofena, na kterého se ve
svých dílech také odkazují. Matriarchátem se podrobněji zabývám v této kapitole níže, kde
přibližuji myšlenky Bachofena a probírám postoje Neumanna, Engelse a Majerové na toto
téma.
Neumann se dále zabývá pohlavním stykem mezi ženou a mužem v této době, kdy nám
ukazuje, že byl tehdy pro lidi zcela přirozený a neomezený. Zastává názor, že „[p]řírodní
člověk nemohl vidět v pohlavním styku nic nečistého, nic ‚hříšného‛, ale jakousi přirozenou
věc, kterou je jídlo a pití, a proto ho pokládal za potřebný a později, když vznikly představy o
kmenových anebo přírodních božstvech i za bohulibý. Volnosnubný stav tedy mohl pokládat
za morálnější než monogamii, která vnikla do kmenové pospolitosti jako sobecké znásilnění
kmenové solidarity či božského řádu.“ (Neumann, 1931/1999 : 29) Podle Neumanna se
člověk tehdy řídil jen instinktivními pudy, neznal stud ani žárlivost a pohlavní pud tak ukájel
8

Kate Millett (1934‒2017) ‒ učitelka filozofie a literatury, umělkyně, spisovatelka, aktivistka, pracovala také ve

výboru Národní organizace žen (National Organization for Women).
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se stejnou chutí jako hlad či žízeň. Také nebyla známá zamilovanost do určité osoby a touha
po ní. Z toho všeho vyplývá, že živočišný pohlavní pud není zcela zaměřen výhradně na
rozmnožování. Engels také vychází z dřívějšího neomezeného pohlavního styku a říká:
„Odmyslíme-li se však od nejstarších forem rodiny, které známe, představy o krvesmilstvu, jež
jsou s nimi spojeny – představy, které se naprosto liší od představ našich a namnoze jim
přímo odporují – dospějeme ke způsobu pohlavního styku, který se nedá označit jinak než jako
neomezený. Neomezený potud, že tenkrát neexistovala ještě omezení vytvořená pozdějšími
mravy.“ (Engels, 1884/1949 : 37) Westermarck ovšem usuzuje, že hypotéza o pradávném
neomezeném pohlavním styku, který definuje jako promiskuitu, je nevědecká a dostatečně
nepodložená. I kdyby se ukázalo, že některá z těchto tvrzení se zakládají na pravdě, bylo by
chybné se domnívat, že by tyto případy reprezentovaly stádium lidského vývoje. Podle něj jde
u promiskuity o potlačení individuální náklonnosti. Nejpravější formou promiskuity je pak u
něj prostituce. (Westermarck, 1891 : 538‒539) Engels neodmítá, že by v době, kdy vládl
neomezený pohlavní styk, nemohlo dojít k dočasnému spojení jednotlivých dvojic a reaguje
ve svém díle na Westermarckova slova takto: „Mně se však spíše zdá, že pravěkým poměrům
nelze porozumět, pokud se na ně díváme bordelovými brýlemi.“ (Engels, 1884/1949 : 38)
Engels tedy odmítá, že by se v prehistorických dobách jednalo o vzájemné poskytování
rozkoše za úplatu.
Neumann také zastává názor, že tento volný pohlavní styk mezi lidmi v pravěkých dobách
probíhal i mezi příbuznými, dokud se daná tlupa nesetkala s jinou a tam se neprojevila
přirozená touha člověka po změně. Dále má takový názor, že u historických manželství mezi
příbuznými šlo většinou o nějaké vyšší rodinné, politické či náboženské zájmy, kde pak
exogamní9 pud ustupoval do pozadí stejně tak jako v době Neumannově ustupuje láska
hospodářským zájmům. (Neumann, 1931/1999 : 35) Engels má na tuto věc stejný názor, kdy
říká, že „[d]okud nebylo nalezeno krvesmilstvo (a krvesmilstvo je vynálezem, a to nanejvýš
cenným), nebylo v pohlavním styku mezi rodiči a dětmi nic ohavnějšího než v pohlavním styku
mezi jinými osobami patřícími k rozličným generacím, a k tomu přece dochází ještě dnes
v nejšosáčtějších zemích, aniž to vzbuzuje přílišné pohoršení.“ (Engels, 1884/1949 : 37)
Ovšem Westermarck si myslí, že různé teorie, které předpokládají, že se vyhýbáme incestním
manželstvím proto, že jsme tomu učeni, jsou chybné. Ve skutečnosti nás to neučí zákony,
zvyky ani vzdělání, ale máme vrozený instinkt, díky kterému je sexuální láska mezi blízkými
příbuznými nemožná. (Westermarck, 1891 : 544)
9

Exogamie – uzavírání sňatků mezi členy jiných skupin a kmenů
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Monogamie byla podle Neumanna u některých národů nejprve považována za nepřirozenou.
Převládal názor, že na ženu jednoho muže mají právo i ostatní příslušníci daného kmene. U
některých kmenů to můžeme vidět na zvyku, kdy po hostině mužští svatebčané souložili
s nevěstou dříve než manžel ‒ a to např. u Srbů, Chorvatů atd. (Neumann, 1931/1999 : 29)
Takové zvyky popisuje i Engels: „U jiných národů si zase osobují ženichovi přátelé a
příbuzní nebo sami svatební hosté při svatbě starobylé právo na nevěstu, a ženich přijde na
řadu až naposledy; tak tomu bylo na Baleárech a u afrických Augilerů ve starověku, tak je
tomu u Bareů v Habeši podnes. U jiných zase nějaká úřední osoba, náčelník kmene nebo
rodu, kazik, šaman, kněz, kníže nebo jak ho nazývají, zastupuje společenství a vykonává na
nevěstě právo prvé noci.“ (Engels, 1884/1949 : 51) Podle Neumanna velký význam hrají i
volnosnubné slavnosti přírodních i kulturních národů, kde vládla úplná promiskuita.
Prozrazovaly totiž, jaká je lidská povaha. Jak říká, „[j]en co se konvenční uzdy zpřetrhají,
propukne v člověku nezastřený živočišný pud volnosnubnosti“ (Neumann, 1931/1999 : 31)
Neumann byl také toho názoru, že se u národů na vyšším stupni kultury vytvořily
mateřskoprávní ‒ tedy matriarchální ‒ poměry. Děti patřily mateřskému rodu a muž si musel
ženu vysloužit. Podmínkou mateřskoprávního řádu bylo usedlictví a hospodářským základem
zemědělství. Vynálezkyní zemědělství byla žena a vládly zde prvotní komunistické poměry.
Neumann říká, že „[n]a tomto kulturním stupni dosáhlo ženské pohlaví společensky
nejvyššího postavení, jaké kdy vůbec mělo, a v matriarchátu byla žena vládkyní.“ (Neumann,
1931/1999 : 62) Engels také zastává názor, že kdysi existovaly tyto poměry a udává, že
představa ženy, která byla na počátku společnosti otrokyní muže, je nesmyslná. (Engels,
1884/1949 : 48) Majerová tuto dobu komentuje tak, že „[n]ikdy v dějinách celého lidstva
neměla žena od těch dob lepšího postavení a uvidíme, že zase nebude lepšího postavení míti,
leda v novém, moderním, marxistickém komunismu, který jí dá po tisíciletích ponížení,
zanedbávání a utlačování opět stejná práva hospodářská a stejné lidské postavení jako muži.“
(Majerová, nedat. /2011 : 237)
Tato debata o matriarchátu se rozvinula na základě knihy Johanna Jakoba Bachofena Das
Mutterrecht (Mateřské právo), která vyšla v roce 1861. Podle Bachofena je právě mateřské
právo základním právem země a žena jako matka je chápána jako dárkyně života. Zrození a
život je u něj spojen výlučně se ženou a v tomto smyslu převyšuje mužství. Jeho myšlenky
pak převzali a rozvinuli mnozí další historikové a antropologové. Mezi nimi i Friendrich
Engels, který Bachofena zmiňuje ve své knize Původ rodiny, soukromého vlastnictví a státu,
z které zde čerpám. (Bahenská, Heczková, Musilová, 2011 : 59 - 60) Historička Karen Offen
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zařazuje Johanna Jakoba Bachofena do doby, kdy se vedle oslavování ženství, velebení
mateřství a vyvyšování ženského pohlaví, začal rozvíjet i opačný názorový proud, který se
snažil ospravedlnit nutnost patriarchátu. Někteří z nejvýznamnějších znalců 19. století se
zabývali ženskou otázkou a svými nashromážděnými fyziologickými, antropologickými a
historickými poznatky bránili a ospravedlňovali mužskou nadvládu. Bachofen ovšem v roce
1861 publikoval své dílo Das Mutterrecht (Mateřské právo), které odhaluje zásadní důležitost
ženské otázky v teoriích o historii společenského vývoje. Bachofen byl zaujat významem
náboženství a důležitostí mýtu jako interpretačních nástrojů. Domníval se, že zdokumentoval
svržení ženské vlády vládou mužskou a považoval patriarchát za vyšší stav sociální
organizace. Snažil se prokázat matrilinearitu či skutečnou ženskou vládu v rané středomořské
kultuře. Jeho zjištění spojená s poznatky dalších autorů poskytly nové možnosti pro
přehodnocení náhledů na pohlaví v současných evropských společnostech. Jejich vliv je pak
patrný v dalších dílech různých autorů jako Friedricha Engelse a Friedricha Nietzscheho.
(Offen, 2000 : 130 - 133)
Když se pak zaměříme na manželství a jeho vznik, definuje ho Neumann tak, že „[z]ákonné
manželství je sociální instituce, která nemá mnoho společného s pohlavním poměrem.
Pohlavní styk je dílem přírody, manželství zřídili lidé.“ (Neumann, 1931/1999 : 80) Jak dále
uvádí, manželství tu nebylo od počátku, ale postupně se vyvinulo po vzniku pojmu
soukromého vlastnictví a ve chvíli kdy lidé poznali souvislosti mezi pohlavním stykem a
porodem dítěte. Sociologové podle Neumanna zastávají názor, že manželství vzniklo únosem.
Neumann tento vznik manželství rozvádí tak, že tento způsob získávání žen se vyskytoval u
národů na nižším stupni kultury, kde museli lidé bojovat o přežití a potravu. Právě u těchto
národů získal muž převahu nad ženou. Nevytvořily se zde mateřskoprávní poměry, tak jako u
národů na vyšším stupni kultury, ale otcovskoprávní. Často tedy lidé hledali nové území, kde
by sehnali potravu, a když takové našli a zotavili se z hladu, dostali muži znovu „chuť na
ženy“. (Neumann, 1931/1999 : 81) Jelikož jich měli málo po tom, kdy často některé ženy
pobili před cestou za novým lovištěm, snažili se je sehnat u sousedních tlup únosem. Stejně
tak Engels tento únos přibližuje tak, že „[p]ři loupení žen se ostatně již ukazuje stopa
přechodu k monogamnímu manželství, aspoň v podobě manželství párového: když mladý muž
s pomocí svých přátel uloupí nebo unese dívku, tu s ní obcují pohlavně všichni jeden po
druhém, je však potom považována za manželku mladého muže, který nastrojil únos.“
(Engels, 1884/1949 : 45) A Neumann pak dodává, že právě tímto způsobem došlo k objevení
„vlastní ženy“, která byla dále základem pro rodinu a manželství. (Neumann, 1931/1999 : 82)
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Neumann poukazuje na to, že spojení manželství se soukromým vlastnictvím dává společnosti
násilný charakter. Muž si ženu nechce přivlastnit kvůli lásce, kterou ještě ani nezná, ale kvůli
tomu, že pro něj představuje pracovní sílu. Toto se později za patriarchální doby rozšířilo.
(Neumann, 1931/1999: 82)
Postupně tedy z větší hojnosti potravy roste i hustota obyvatelstva, vzniká obchod a výroba
začíná převyšovat spotřebu. Vzniká tedy bohatství a toho se zmocňuje v prvé řadě muž. Ženu
si tak podle Neumanna opatřil muž tím, že si jí koupil a udělal si z ní soukromé vlastnictví.
(Neumann, 1931/1999 : 71) Engels to dále rozvádí tak, že „[z]vrácení mateřského práva bylo
světodějnou porážkou ženského pohlaví. Muž se uchopil kormidla také doma, žena byla
zbavena své důstojnosti, porobena, stala se otrokyní jeho žádosti a pouhým nástrojem na
rození dětí.“ (Engels, 1884/1949 : 55) Neumann dále uvádí, že pro muže byla v manželství
důležitá žena hlavně jako služka a roditelka jeho potomků. Láska tu nehrála žádnou roli.
(Neumann, 1931/1999 : 98) Majerová má na věc stejný názor a říká, že „[m]už nabyl
majetku, chce si ten majetek zachovati pro své děti, tedy musí míti záruku, že to jsou skutečné
děti jeho, zavírá ženu do manželství a zavádí si ve společnosti právo otcovské.“ (Majerová,
nedat. /2011 : 238) Aby měl tedy muž záruku, že jsou děti jeho, je po ženě vyžadována
cudnost a panenství před svatbou. Panenství pak dále vyzdvihovalo křesťanství jako ctnost.
Neumann poznamenává, že křesťanství ženu teoreticky povzneslo a zrovnoprávnilo ženy
s muži, ovšem jen na onom světě. Převažují spíše špatné stránky, kdy křesťanství vyvyšovalo
askezi a pohlavní věci pro něj byly nečisté. Žena začala představovat pokušení a svou
smyslností sváděla muže k pohlavní rozkoši. Tak ohrožovala myšlenku křesťanské askeze.
(Neumann, 1932/1999 : 592‒603) Jak Neumann říká, „[c]írkevní učení o nečistotě ženy a její
pohlavně svůdnické povaze vedlo nejen k opovrhování individuální láskou, nýbrž k pravému
strachu před ženou, před níž utíkali nejen ve svých myšlenkách, ale i ve skutečnosti.“
(Neumann, 1932/1999 : 600)
Neumann také upozorňuje, že pokud mravy nějak začnou omezovat volný pohlavní styk a ten
se začne považovat za nemravný, vznikne jako náhrada prostituce. Když vznik soukromého
vlastnictví a bohatství začal dělit lidi na bohaté a chudé, láska se stávala prodejnou. Podle něj
„[n]aivní oddávání se pohlavnímu pudu pomalu vystřídala vypočítavá spekulace s vlastním i
cizím tělem. Žena se však mohla stát prodejným předmětem pohlavní rozkoše až tehdy, když se
stala prodejným předmětem vůbec, když ji začali pokládat za soukromé vlastnictví a vstupem
do manželství se stala mužovým majetkem. Až manželství vneslo hospodářský moment do
mezipohlavních vztahů a spojilo tento okamžik i s mimomanželským snoubením.“ (Neumann,
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1931/1999 : 103) Rubem manželství se tak stává prostituce. A bude přetrvávat do té doby,
dokud bude trvat i manželství. Engels také upozorňuje, že dřívější pohlavní volnost nezmizela
s nastolením monogamního manželského svazku. Mimomanželský pohlavní styk je rozšířený
v období civilizace a nabývá stále více formy prostituce. (Engels, 1884/1949 : 63-64)
Prostituci se více věnovat ve své práci nebudu, neboť se jedná o širší téma a z prostorových
důvodů se jí zabývat nemohu.
Z celého Neumannova výkladu vyplývá, že „[ž]ena, i když se všeobecně považuje za
monogamickou, touží stejně po sexuální změně a volnosti jako muž, ačkoliv často vědomě či
bezděčně předstírá opak: žije pod větším sociálním i morálním tlakem a od mládí bývá vedena
k tomu, aby všechny přirozené pohlavní city skrývala a potlačovala.“ (Neumann, 1931/1999 :
31 - 32) Engels pak dodává, že monogamie má od počátku zvláštní ráz a to takový, že je
určena jen pro ženu a tento ráz si zachovává dodnes. Pokud se však žena věnuje prostituci je
slovně zatracována, kdežto muž nikoli. (Engels, 1884/1949 : 60 - 64)
V této části jsem ukázala, jaké názory měl Neumann na lidskou přirozenost. Jak jsme mohli
vidět, vycházel z volnosnubné lidské povahy. Stejný názor zastával také Engels. Oproti tomu
Westermarck měl odlišný názor a monogamie pro něj byla přirozeným stavem v pravěkých
dobách. Neumann, který vycházel z Engelse, také zastával názor, že se kdysi vyskytovaly
matriarchální poměry, kdy měla žena významné postavení v dané společnosti, a děti patřily
k mateřskému rodu. Tato debata se rozvinula na základě poznatků Johanna Jakoba Bachofena,
který se zabýval důležitostí ženské otázky v oblasti dějin společenského vývoje. Majerová
také vycházela z existence matriarchátu, kdy měla žena význačné postavení a stejná práva
jako muž a tvrdila, že tohoto postavení žena dosáhne opět až v komunismu. Manželství pak
podle Neumanna vzešlo z hospodářské nutnosti a žena pro muže znamenala hlavně pracovní
sílu a roditelku dětí. Stejný názor jako Neumann má i Majerová, která tvrdí, že když muž
získal majetek, chtěl si ho zachovat jen pro své děti a tak ženu uvrhl do manželství, aby měl
jistotu, že děti budou opravdu jeho. Manželství tedy nevzešlo ze vzájemné lásky mezi mužem
a ženou. Následně se tedy v další části zaměřím na volný svazek mužů a žen, který Neumann
považoval za lepší variantu jejich vzájemných vztahů, než manželství.
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5.1.2 Volný svazek mezi mužem a ženou
V této části rozvedu, co si S. K. Neumann představoval pod volným svazkem muže a ženy a
jak k tomuto typu vztahu dochází. Jeho názory uvedu do dobové souvislosti 20. a 30. let 20.
století. Ukáži tedy, jaký názor na manželský svazek měla Betty Karpíšková 10, Marie
Majerová, Louisa Landová – Štychová11, Zdeněk Záhoř12, co chtěli změnit a jaké představy
měli do budoucna.
Nejprve se tedy zaměřím na to, jak vypadalo manželství v měšťáckém zřízení, které bylo
charakterizováno pokryteckou morálkou, kdy nastával rozpor mezi tím, co lidé hlásali a tím
co ve skutečnosti konali. Zde opět porovnám názory S. K. Neumanna a Friedricha Engelse.
Toto téma zaměřené na volnou lásku tedy uvedu do souvislosti s tématem o měšťácké
morálce, které v této práci také následně rozvedu v samostatné kapitole.
Ačkoli měla být v měšťáckém zřízení náklonnost hlavním důvodem manželství, ve velké
většině převažovala stále spíše manželství z rozumu. Buď muž, nebo žena si snažili
manželstvím zlepšovat své společenské postavení, zaplatit své dluhy apod. Engels udává, že
manželstvím z rozumu se žena vlastně prodává navždy do otroctví. (Engels, 1884/1949 : 67)
Jak dále uvádí Neumann, „[j]ednotlivá rodina jako drobné individuální království se snaží
udržet a rozmnožit na úkor celku, především však majetná rodina, která se tak stává
nástrojem nadvlády menšiny nad většinou. Takové rodiny, které pomáhají udržet a hromadit
soukromý kapitál, potřebovala měšťácká třída ke svému obchodnímu a průmyslovému
rozmachu: tedy monogamické manželství s legitimním dědicem, s manželkou, která je
chloubou a ozdobou firmy, s dcerami, které mohou učinit ‚znamenitou partii‛, tj. rozumově a
obchodně pojaté manželství, jež je v jádru konvenční a tedy pravidelně neslučitelné
s milostným svazkem, který prohlásila za svůj ideál.“ (Neumann, 1932/1999 : 906)
Jak Neumann udává, láska se postupně vyvíjela a stávala tou nejsložitější a nejcitlivější
záležitostí. Stávala se ideálem. Měšťácké manželství na ní mělo být postaveno. Realitou
ovšem bylo manželství konvenční, kde se takováto láska nevyskytovala. Podle Neumanna
10

Betty Karpíšková (1881‒1942) – československá poslankyně a senátorka Národního shromáždění za

Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou.
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Louisa Landová-Štychová (1885‒1960) – novinářka, feministka, politička, poslankyně České strany národně

socialistické (1918‒1920) a později Komunistické strany Československa (1925‒1929).
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Zdeněk Záhoř (1881‒1931) – středoškolský profesor, kritik, spisovatel, známý svými příručkami o pohlavní

výchově.
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tedy „buržoazie nebyla tak upřímná a nedovedla svou praxi obhájit jinak než přetvářkou.
Proto mají nejtypičtější milostné poměry tohoto věku formu manželské nevěry.“ (Neumann,
1932/1999 : 906 – 907) Jenže manželská nevěra byla v teorii odsuzována a v praxi co nejvíce
podporována. Vidíme zde opět rozpor mezi tím, co lidé prohlašovali za správné a tím co
opravdu prováděli. Na tento rozpor upozorňuje i Zdeněk Záhoř. Tvrdí totiž, že zákony
uznávají pouze monogamii, v praxi se však spíše vyskytuje polygamie. (Záhoř, 1927 : 215)
Neumann tedy shrnuje nevýhody těchto konvenčních manželství, které z nich obecně
vyplývají. Jelikož se podle něj volné svazky mezi ženami a muži založené na vzájemné
náklonnosti nemohou stát obecným jevem a stále je vyžadováno konvenční manželství, tak
jsou v něm lidé nadobro uvězněni. Jenže milostné city a potřeby lidí se stále vyvíjejí a
zjemňují, tudíž taková manželství vedou k jisté nevěře. Navíc v konvenčním manželství, kde
není láska, nejsou jak muž, tak žena schopni pohlavního uspokojení. Nepřitahují se navzájem
tak, jako by to bylo možné s jinou osobou. Přitom oba touží po tom, oddat se druhému se
vším všudy a toto lze uskutečnit jen ve vztahu stojícím na pevných základech lásky.
(Neumann, 1932/1999 : 907)
Ovšem podle Neumanna se společnost postupně mění a „[m]už v ženě objevuje osobnost, vidí
a hledá v ní už nejen pouhý nástroj rozkoše a pohodlí, ale svéráznou a rovnoprávnou bytost,
která má stát na stejném stupni osobní samostatnosti.“ (Neumann, 1932/1999 : 984)
Hospodářské úkoly domácnosti byly totiž omezeny nejprve řemeslnou výrobou, následně
průmyslovou organizací. Rodina tedy poklesla a začala se postupně rozkládat. Její funkce
začíná přebírat stát a muž ztrácí v rodině své výsadní postavení. Poměr mezi mužem a ženou
prochází změnou směrem k uvolňování manželství. Navíc tím, jak některé dřívější funkce
rodiny zastává nyní stát, se i ženská domácí práce stává omezenější. Ženy jsou tak vedeny
k výdělečné práci a stávají se hospodářsky nezávislé na mužích. Právě tímto se přetrhlo
nejsilnější pouto rodinného svazku. (Neumann, 1932/1999 : 984) Majerová také tvrdí, že
„[k]apitalism nejen rozrušil rodinu, ale rodina sama se rozkládá a hnije jako přežitek starých
mravů. Stačí se rozhlédnouti ve všech třídách společenských, kam to dospělo s rodinou.“
(Majerová, nedat. /2011 : 248) Dochází tedy ke znehodnocování manželství jako sociální
instituce vlivem úpadku hospodářských, sociálních funkcí domácnosti, rozkladem
patriarchální autority a emancipací žen. Neumann uvádí, že čím více se bude stát přiklánět
k rovnoprávnému postavení ženy a zaručí jí svými zákony svobodu v pohlavních
záležitostech, svobodu lásky a mateřství, nebude činit rozdíly mezi manželskými a
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nemanželskými dětmi a vztah mezi ženami a muži bude uznán za soukromou záležitost, tím
více bude konvenční manželství neudržitelné. (Neumann, 1932/1999 : 986)
Problémem Neumannovy doby je nastolení volného svazku mezi muži a ženami. Udává, že
„[p]rávě obhájci konvenčního manželství vždy dávají znovu najevo svou neupřímnost, neboť
je nemůžeme tak často přistihnout při tom, že přímo nebo nepřímo schvalují chvilkový
mimomanželský pohlavní styk v prostituci nebo v cizoložství bez hlubších vztahů, ale za
bezectný vyhlašují každý volný snubní poměr dvou dospělých, samostatných lidí, kteří se
navzájem milují.“ (Neumann, 1932/1999 : 1029) Společnost tak dovoluje, aby svobodní muži
měli nezávazný pohlavní styk se ženami, ale svobodné dívky mají nařízenou zdrženlivost před
manželstvím. S kým jiným tedy mají muži provozovat pohlavní styk, než s prostitutkami. Zde
rozhodně nejde o zdravý a vyšší pohlavní život. Tuto pohlavní bídu podle Neumanna můžeme
vyřešit volnými snubními a milostnými svazky, které popisuje jako „umělecké milostné dílo
dvou rovnoprávných osobností, které jsou stejně uvědomělé k tomuto kulturnímu cíli
moderního pohlavního života, v němž pak dítě, které je eugenicky zplozeno v nejkrásnější
chvíli pravdivého milostného entusiasmu, znamená jedno vítězství moderního sociální cítění.“
(Neumann, 1932/1999 : 1031) Neumann, jak zde vidíme, vidí volné svazky mezi muži a
ženami jako vyšší cíl pohlavního života, kde budou lidé plodit děti rozumně a z důvodu, že
děti opravdu chtějí. Tím se podle něj také omezí návštěvy mladých mužů u prostitutek a
přenášení nakažlivých pohlavních chorob. (Neumann, 1932/1999 : 1031) Zdeněk Záhoř
ovšem zastává opačný názor a tvrdí, že právě monogamie je tím vyšším cílem, zaručí člověku
klidný rodinný život a z dětí se tak vychovají charakterní jedinci. Pro člověka tento vyšší
život znamená hlavně sebevládu, odříkání a sebezapření. Pohlavní choroby, které jsou
výsledkem pohlavní volnosti, jsou podle Záhoře „výstrahou přírody, jimiž sama naznačuje
protivývojový úpadek“ (Záhoř, 1927 : 216) Pudy je třeba potlačit a tím se u nás zesílí pudy
tvůrčí. Pokud potlačíme přání a vášně, tak si utužíme charakter a budeme více tvůrčími
osobami. Když se nám je podaří potlačit, znamená to, že jsme mocnějšími než živelné síly.
Vlastně síla pudu přechází v naší vůli. (Záhoř, 1927 : 218) „Vývoj žádá po nás tudíž
monogamii, věrnost jedné ženě aneb jednomu muži. A sledovat vývoj znamená sledovati
úmysly boží, žíti v souladu s vesmírným plánem“ (Záhoř, 1927 : 215) Zde je vidět i Záhořovo
náboženské cítění.
Pokud dále nahlédneme do dobových debat, zjistíme, že ve 20. letech probíhaly pokusy o
uzákonění obligatorního občanského sňatku a rozluky. S. K. Neumann tedy chtěl svými
myšlenkami do těchto debat přispět a poukázat na výhody volnějších forem vztahů mezi
23

ženami a muži. Bahenská, Heczková a Musilová uvádějí, že tyto pokusy ovšem narazily na
odpor ze strany katolické církve, která byla ochotna ustoupit jen v případě rozluky. To bylo
ovšem velkým pokrokem, který pomohl mnoha ženám z manželství, ve kterém se
vyskytovalo násilí. Otázkou však zůstalo hmotné zajištění ženy z takových rozloučených
manželství, pokud neměla vlastní příjem. Neexistovala alimentační povinnost a tak se řada
žen dostala do obtížné situace. Navíc návrhy na rozluky často podávali muži, kteří byli
ekonomicky zajištění. Řešení se objevilo až v roce 1949, kdy byl československým Národním
shromážděním přijat zákon o rodinném právu, který také zaváděl i alimentační povinnost.
(Bahenská, Heczková, Musilová, 2010 : 24) O tom také mluvila v roce 1919 i Louisa
Landová-Štychová na 52. schůzi poslanecké sněmovny, kdy říkala, že „[r]eforma
manželského práva má své dalekosáhlé nejen mravní, ale i hospodářské účinky. Možnost
rozluky staví ženu před povinnost, zabezpečit si především existenční neodvislost od
vyvoleného muže. Manželství samo o sobě jest věcí vzájemné náklonnosti, vnitřní shody a
hygieny, nemá být hospodářskou spekulací. Neboť pak přestává býti manželstvím a stává se
prostitucí.“ (Landová-Štychová, 1919/2010 : 230) Touto reformou, jak říká, mělo dojít k
zušlechtění poměru mezi ženou a mužem, protože stále mnoho žen považuje lásku k muži za
jediný smysl jejich života. Tato reforma také měla za cíl, aby ženy dostávaly za stejnou práci
stejný plat jako muži a nebyly tak nuceny uchylovat se k prostituci. Mluvilo se v ní i o zrušení
zákona 144 trestního zákoníku, který budu podrobněji diskutovat v kapitole o svobodě
mateřství. Betty Karpíšková pak zastávala takový názor, že „[n]ejvětší vymožeností
budoucnosti bude pro ženy dosažení hospodářské nezávislosti, třeba že si toho dne ani cele
neuvědomují. Socialistka však, právě jako socialista, nemohou ani na okamžik pochybovati o
dalekosáhlých mravních i hospodářských důsledcích hospodářské nezávislosti žen. Jí bude
definitivně vyřešena otázka nespokojených a zoufalých manželstev, jí bude vrácena ženě
vážnost, důstojnost a svobodné rozhodování a vstupu do manželství.“ (Karpíšková, asi
1927/2010 : 262; zvýraznění v originálu) Pronikáním žen do povolání se také znemožní to,
aby propadaly prostituci. Stejně tak Majerová uvádí, že manželství se stalo v životě ženy
jediným jeho smyslem, ovšem nejedná se o takové manželství, které by bylo uzavřeno z lásky
či ženu nějak zaopatřilo, nýbrž o takové, kde je žena zavřena ve svém bytě a je z ní učiněna
jen pohlavní bytost, která má za úkol rodit děti a poskytovat potěšení svému muži. Podle ní
ženy z buržoazie a středních stavů myslí v této době jen na to, aby se provdaly. Žena podle ní
tak už nedovede být samostatná osoba, ale potřebuje mít nějakou oporu, za to však musí být
oddaná a poslušná. (Majerová, nedat. /2011 : 238 - 239) Engels se také domnívá, že „[ú]plná
svoboda při uzavírání sňatku může být tedy obecně uskutečněna teprve tehdy, až zmizí
24

kapitalistická výroba a jí vytvořené vlastnické poměry a až tím zmizejí všechny vedlejší
hospodářské ohledy, které stále ještě mají tak mocný vliv na volbu druha v manželství. Pak
totiž nezbude žádný jiný motiv nežli vzájemná náklonnost.“ (Engels, 1884/1949 : 76)
Všichni výše uvedení se tedy shodují, že žena se může osvobodit od muže hlavně tím, že se
stane hospodářsky nezávislou. Pak zůstane jedině láska, která bude základem vztahu muže a
ženy. Neumann pak zastává názor, že „[z]namená-li emancipace ženy na jedné straně její
hospodářské osvobození zařazením do výrobního procesu, znamená na druhé straně její
pohlavní osvobození ve volném milostném svazku.“ (Neumann, 1932/1999 : 1029)
V této kapitole jsem se věnovala tomu, jaké myšlenky Neumann zastával, co se týče
přirozenosti člověka a samotné povahy manželství. Neumann i Engels vycházeli
z volnosnubného lidského pudu, který se u člověka stále dere na povrch a nezastaví ho ani
vytvořená instituce manželství, která vznikla z hospodářských důvodů, nikoli kvůli lásce.
Westermarck však zastává odlišné stanovisko a myslí si, že už v pravěkých dobách lidé žili
v oddělených rodinách nikoli ve skupinách a odmítá myšlenku neomezeného pohlavního
styku. Neumann pak prosazuje myšlenku volného svazku mezi mužem a ženou, tedy mezi
rovnoprávnými osobami, které jsou spolu z lásky. Navíc v takovém volném svazku pak bude
možné, aby byly děti plozeny rozumně. To bude ovšem možné až ve společnosti, která
nebude postavena na měšťácké pokrytecké morálce. Zdeněk Záhoř také upozorňuje, že
zákony prosazují monogamii, ale ve skutečnosti pěstována není, ovšem oproti Neumannovi
zastává názor, že by lidé měli žít monogamně a své pudy se snažit co nejvíce potlačovat. Tady
vidíme, jak se všechna tři témata, kterým se věnuji, vzájemně propojují. Je tedy zejména
třeba, aby ze svazku zmizel hospodářský základ, na kterém bylo manželství postaveno. Aby
žena začala pracovat a byla tak hospodářsky samostatná, což zastává jak Friedrich Engels, tak
Betty Karpíšková, Louisa Landová-Štychová i sám S. K. Neumann.

25

5.2

Svoboda mateřství

Toto téma jsem z hlediska sexuálních vztahů vymezila proto, že se mu Neumann ve své knize
Dějiny ženy (1931‒1932/1999) široce věnuje v každé části svého díla. Rozebírá mateřství od
pravěkých dob až do jeho současné doby. Naráží také na fakt, že v jeho době jde o velmi
diskutovanou otázku a proto si myslím, že chtěl přispět do debat svými názory a samozřejmě
vzdělat širokou veřejnost v této problematice. (Neumann, 1931/1999 : 228) Jak v průběhu této
kapitoly uvidíme, svoboda mateřství se u Neumanna úzce propojuje s tématem volné lásky a
měšťácké pokrytecké morálky. Dalším důvodem ke zvolení tohoto tématu je, že ve 20. a 30.
letech 20. století, jak uvádí Marie Bahenská, Libuše Heczková a Dana Musilová, probíhaly
velké diskuze na toto téma. Týkaly se paragrafů 144-148 trestního zákoníku, které trestají
„vyhánění plodu“ (starší výraz pro interrupci). Celou tuto debatu spustila poslankyně
Národního shromáždění Louisa Landová-Štychová (Československá strana socialistická) s
kolegy, která po první světové válce navrhla dekriminalizování potratu. V roce 1931‒1932
byla pak projednávána Meissnerova předloha13, která „řešila problematiku kriminalizace
interrupce nezávisle na platném zákoníku. Návrh kvalifikoval interrupci jako přečin a
vymezoval případy, kdy ji bude možno provést bez právních důsledků. Připouštěl sociální
indikaci interrupce a umožňoval její bezplatné provedení nemajetným ženám.“ (Bahenská,
Heczková, Musilová, 2011 : 215) Následně se rozvinula veřejná diskuze na toto téma. Proto
v této kapitole rozvedu, zda Neumann vnímá mateřství jako základní úkol ženy, co si vůbec
pod pojmem „svoboda mateřství“ představuje a zda interrupce schvaluje a je i pro preventivní
opatření proti nechtěnému početí. Neumannovy názory a myšlenky uvedu do souvislosti
s probíhající diskuzí v této době. Na Meissnerovu předlohu zareagoval v roce 1932 i filozof,
vědec a vychovatel Emanuel Rádl14 svou polemikou Proti takzvané sociální indikaci. Tato
polemika vzbudila velké pobouření a k dané otázce se vyjadřovala např. Marie Majerová,
Betty Karpíšková a další. Ostatně o tuto otázku se zajímala velká část ženských organizací a
zapojila se i Ženská národní rada15.

13

JUDr. Alfréd Meissner (1871‒1950) – československý politik a ministr spravedlnosti v letech 1929 ‒1934 za

Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou.
14

Emanuel Rádl (1873‒1942) – československý filozof, vědec, vychovatel a polemik.

15

Ženská národní rada – zastřešující organizace ženského emancipačního hnutí založená v roce 1923 a působící

do roku 1942, zakladatelkou a hlavní osobností byla Františka Plamínková.
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Nejprve je třeba osvětlit, jak Neumann nazíral na mateřství ženy a vztah dítěte a matky. Skrze
dějiny mateřství se nám Neumann snaží ukázat, co je přirozeností člověka a lze tak odkrýt
jeho názory na tuto problematiku. Určitým záležitostem, které spadají do oblasti mateřství, se
věnuje i Emanuel Rádl, Marie Majerová a Betty Karpíšková. Porovnám tedy, v čem
konkrétně se jejich postoje shodují či rozcházejí.

5.2.1

Žena a mateřství

Mateřství pro Neumanna představuje čistě živočišnou funkci, která je něčím zcela neutrálním.
Lidskou funkci pak dostává až po nabytí kulturního smyslu, tehdy pokud splňuje požadavky
dobrovolnosti, moudrosti a vědomosti. Jak uvádí, „samo o sobě není ničím ‚posvátným‛, stává
se jím až za určitých okolností, ale také za jiných okolností může nabýt nemorální a
protisociální povahy.“ (Neumann, 1931/1999 : 227) Ženy tu dělí na matky a na milenky,
z nichž ani jedna nepřevyšuje mravně tu druhou. Dává to do souvislosti s vnitřní sekrecí, kdy
je smyslnost matky uspokojena mimogenitálním způsobem a jde o infantilní erotiku. Milenka
naproti tomu uspokojuje svoji smyslnost genitálním způsobem a děti si mít nepřeje. Žena není
tedy jen pouhou roditelkou dětí a jejím cílem nemá být pouhé mateřství. Cílem mateřství má
být ale to, aby dítě bylo zdravé, vzešlé ze vztahu rozumných rodičů. Proto podle autora „[j]de
o slepě živočišné stanovisko, je-li pouze potomstvo pokládáno za účel milostného života. To je
zásada moudrá pro chovatele dobytka, nikoli však pro kulturní lidi. Vyšší mravnost je na
straně těch, pro které má milostný život i svou individuální svéprávnost a samoúčelnost, která
je vědomě a s rozmyslem plněna. Pokud umělé omezování počtu dětí neslouží jen pustému
požitkářství, je důležitým předpokladem povznesení obecné duchovní i fyzické úrovně.“
(Neumann, 1932/1999 : 902) Žena, která má méně potomků se tak pozvedne i duchovně, bude
se moci vzdělávat a tak věnuje čas něčemu užitečnějšímu i pro ni samotnou. Podle
Neumanna, pokud žena nechce, nemá být k mateřství nijak nucena. (Neumann, 1932/1999 :
1031)
Betty Karpíšková tvrdí, že ve většině zemí je právě matka k mateřství nucena i tehdy, pokud
už má dětí mnoho a již si nepřeje mít další děti i kvůli své špatné materiální situaci. Jedině
žena má právo rozhodovat o věci mateřství, protože se v prvé řadě týká jen jí a společnost se
svými nároky nedělá nic proto, aby jí její těžkou situaci ulehčila. Muž může mít podle ní
svobodně pohlavní styky a nikdo po něm nežádá, aby vedly nutně k otcovství. (Karpíšková,
asi 1927/2010 : 264) Emanuel Rádl zastává opačný názor a tvrdí, že je nepřirozené, aby žena
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sama rozhodovala nad životem dítěte, podle něj „[c]o svět světem stojí, měla matka jediné
právo: za své dítě obětovat všechno!“ (Rádl, 1932 : 19) Podle Rádla má matka za své dítě
bojovat a nemá být nějakým rozhodčím, kde egoisticky staví své zájmy nad zájmy dítěte.
Také tu vyvyšuje pozici otce, který má také k dítěti jisté povinnosti a má tedy právo se k dané
záležitosti vyjádřit. (Rádl, 1932 : 19) Stejné mínění, jako má Neumann, zastává podle Dany
Nývltové i Marie Majerová, která se snaží ukázat, jak mateřství ovlivňuje život žen. Většinou
se totiž mluví o narození dítěte jako o šťastné záležitosti, ale opomíjí se porod z pohledu
matky. Zabývá se tělesnými pochody a ukazuje, jak porody zatěžují matky fyzicky a jakým
nebezpečím pro ně může být. Nývltová, která shrnuje postoj Marie Majerové z textu Matka a
dítě v sovětském Rusku (1926) uvádí, že „[ž]ena má ale právo věnovat se něčemu jinému, ba
co víc, má povinnost věnovat se tvorbě a výchově nového člověka. Nejprve však musí ona
pochopit, vzdělat se, odpoutat se od zažitých tradic, stát se novým člověkem – ženou.“
(Nývltová, 2011 : 111; zvýraznění v originálu)
Dějiny, jak jsem zmínila v úvodu této kapitoly, jsou pro Neumanna důležité. Osvětlují nám
přirozenost člověka a jejich prostřednictvím se nám ukazují i Neumannovy názory na
záležitosti mateřství a interrupcí, kterými chce přispět do debat probíhajících v jeho době.
Také chce právě ukázkou dějin pomoci odhalit a odstranit předsudky, které tato témata
obklopují.
Když tedy nahlédneme se S. K. Neumannem do pravěkých dob, zjistíme, že tehdy ještě
nebylo mateřství individuální povahy. Spíše šlo o skupinový vztah, kde měly děti hromadnou
matku. Stávalo se i to, že dítě kojily zcela cizí ženy. Také se v této době vyskytuje výměna a
adopce dětí, což dle Neumanna dokazuje, že pouto mezi rodiči a dětmi nemělo takovou
hloubku. V pravěkých dobách lidé nebyli, co se týče mateřství, nijak sentimentální. Pokud jim
dítě překáželo, zbavovali se ho s jistou lhostejností. Rádl také poukazuje na to, že dříve
primitivní kmeny zabíjely novorozence, umělé potraty ale považuje za „vědečtější formu
tohoto zabíjení.“ (Rádl, 1932 : 26) Je to u něj známka úpadku společnosti a toho, že „[s]vět
pozbývá vůle k životu.“ (Rádl, 1932 : 26) Oproti Neumannovi zastává tedy negativní
stanovisko. Tím, že toto zabíjení provádíme, se podle Rádla vracíme na úroveň primitivních
kmenů, kdežto Neumann se na to dívá spíše z hlediska svobody člověka. Neumann v těchto
pravěkých dějinách vychází ze sociálního původu člověka, kdy lidé v primitivních dobách žili
ve velkých skupinách a ne v monogamních a oddělených rodinách. Jak jsem již poukázala
v kapitole o volné lásce, v této době vládla pohlavní volnost a přírodní člověk na pohlavním
styku neviděl nic špatného. Vztah dítěte k otci nebyl v této době ničím důležitým, protože
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muž nemohl vědět, které z mnoha dětí zplodil. Podle Neumanna tedy „[z] našich
dosavadních úvah je zřejmé, že živočišný pohlavní pud, který je vrozen i člověku, nelze
pokládat za pud přímo zaměřovaný na rozmnožování lidského rodu, tak jako nelze hovořit o
jakémsi pudu vyživovacím.“ (Neumann, 1931/1999 : 49) Tento vztah mezi rodiči a dětmi
prošel od těchto dob velkými změnami. V rodinné epoše, která počala vznikem soukromého
vlastnictví a vznikem rodiny jako mužova panství, byl otec velitelem a hlavou rodiny a měl
nad všemi členy neomezenou moc, kdežto 19. století bývá již označováno jako století dítěte.
Jak tvrdí Neumann, vztahy v rodině získávají na jisté přátelskosti a dítě je vedeno
k samostatnosti. Zdůrazňuje se tu jistá odpovědnost za zplozené dítě a člověk se tak má starat,
aby dítě mělo dobrý život, tedy co se týče i materiální stránky věci. (Neumann, 1932/1999 :
985)

5.2.2

Názory na interrupce

Pokud se pak zaměříme na samotné „vyhánění plodu“, Neumann dokládá prostřednictvím
antropologických poznatků od mnoha přírodních národů, v jaké míře se u nich vyskytuje.
Podle Neumanna totiž jisté dozvuky pravěkých vztahů můžeme najít ve zvycích a morálce
přírodních a také starověkých národů. (Neumann, 1931/1999 : 47) Tímto by chtěl přispět
k otázce interrupcí, která je v jeho době „předmětem úporných bojů“. (Neumann, 1931/1999 :
228) Z informací, které Neumann nashromáždil o různých kmenech z různých částí světa,
vyplývá, že ženy se často zbavovaly dětí před narozením různými prostředky. Například bitím
do spodní části těla (Nová Guinea, ostrov Tami), různými kouzly a odvary (Kaiové, dále
Nová Kaledonie), dřevěnými předměty s hroty, které si zaváděly do dělohy (Havaj) apod.
Důvodem těchto vyhánění plodu je u australských kmenů např. to, že výchova dětí je velmi
náročná, u Doresů na Nové Guinei mají ženy jen dvě děti. Ženy tu totiž mají mnoho práce
v domácnosti a více dětem by se tak matka věnovat nemohla. V Nové Kaledonii byl umělý
potrat také běžný i u vdaných žen z toho důvodu, aby se vyhnuly dlouhému kojení a udržely
si krásu svých prsou. Podle Neumanna tak „[a]le i uvedené příklady ukazují dostatečně, že
umělý potrat ze sociálních i individuálních důvodů je jevem, který provází lidstvo od chvíle,
kdy člověk přestal být slepou a pasivní hračkou přírodního mechanismu“ (Neumann,
1931/1999 : 232) Domnívám se, že se nám tím Neumann snaží ukázat, že už v pravěkých
dobách se ženy dětí zbavovaly kvůli náročnosti jejich výchovy, kvůli kráse a dalším
důvodům. Jistě jsme od té doby kulturně vyspěli, ovšem uvedené důvody jsou stále relevantní
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i v jeho době samotné. Například taková výchova dítěte, kterou už v primitivních kmenech
lidé považovali za velmi náročnou, je v době autorově jistě ještě náročnější. Jak dále uvádí,
dříve výchova působila jen malé výlohy, ale jak doba pokročila, „[ž]ivobytí je stále složitější
a nesnadnější, každé dítě navíc je zatěžuje a každé další dítě vyrůstá jen na útraty těch
předešlých.“ (Neuman, 1932/1999 : 901) Pokud je tedy rodina početnější, trpí tím nejen
živitelé rodiny, ale i ostatní děti z této rodiny. Nývltová dodává, že pracující žena se v této
době dostala do složité situace, kdy po válce společnost kladla důraz na zvyšování populace a
přitom nehleděla k hmotné nouzi těchto žen. Jak dodává, „[z]e společenského hlediska je
kritizována za snahu omezovat počet svých dětí, v dělnickém prostředí se stává roditelkou
konkurence na poli výživy, výchovy a možnosti práce. Matka a dítě jsou tak viděni jako škůdci
vlastních řad.“ (Nývltová, 2011 : 113) K názoru, že chudí lidé nemohou své děti uživit a měl
by jim být tedy povolen potrat, se vyjádřil i Emanuel Rádl. Jeho názorem je, že obráncům
chudých dělnických zájmů jde jen o to, aby měli stejné výsady jako má buržoazie. Dítě je
podle něj jako chudý člověk, kterému mocní kvůli svým egoistickým důvodům nedávají šanci
k životu. Komentuje to tak, že „[p]roti nejelementárnějšímu programu socialistickému se tu
předpokládá, že hospodářské poměry jsou něco nezměnitelného a život dítěte se činí na nich
závislý. Protože prý jsou hospodářské poměry chudé matky špatné, nemají její děti právo na
život! Nesocialistický základ takové argumentace zrovna křičí; správný soud je: protože
matka nemůže za dnešních hospodářských poměrů uživit svoje děti, musí se hospodářské
poměry změnit, tak aby je uživit mohla … neboť život těchto dětí má přednost před
hospodářskými poměry“ (Rádl, 1932 : 24)
Podle Neumanna až když se v kulturních společnostech vytvořily určité třídy a vznikaly
náboženské pověry, lidé již nebrali v potaz materiální a výchovné možnosti a brali plození
dětí za mravní příkaz. Ve středověku pak svobodu mateřství vzalo ženě křesťanství, které
přijalo představy o duši z úpadkové řecké filozofie. Přívrženci této filozofie přijali učení,
které se zabývalo preexistencí duše a odklonem od smyslových požitků, což podle Neumanna
hlásal už Platon. Jistá opora se najde i v Hippokratových a Aristotelových spisech. (Neumann,
1932/1999 : 734) Dále zmiňuje také novoplatoniky, kteří byli zaměřeni proti přírodě, spíše
k askezi a zabývali se rozporem mezi tělem a duší. Novopytagorská škola zase požadovala,
aby pohlavní styk byl určen výhradně jen k rozmnožování rodu. Stejně tak esejská sekta, která
podle Neumanna ovlivnila rané křesťanství, vyzdvihovala myšlenku sňatků se ženami, které
budou hlavně rodit děti. (Neumann, 1932/1999 : 506 - 507) Křesťanství pak „[s]ice už na
počátku uznalo, že soulož je nezbytná podmínka početí, ale nepovzneslo se nad učení o ‚duši‛
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která je prý naprosto nutná ke vzniku člověka, a tím trvale zatížilo celý kulturní vývoj
křesťanského světa pověrou, jejíž důsledky stále ještě straší i v novodobém zákonodárství.“
(Neumann, 1932/1999 : 733) Když pak na křesťanství začali přecházet i císaři, rozšířil se
tento názor i mezi světskou vrchnost. Prvním světským zákonem, který trestal vyhánění
plodu, byl Bamberský řád práva hrdelního z roku 1507. (Neumann, 1932/1999 : 736)
Otázkou však zůstávalo, kdy dochází k získání této duše. O problematice oduševnělého plodu
pojednává i Emanuel Rádl, který tvrdí, že „[l]idský zárodek vzniká při oplození; není to kus
masa matčina, nýbrž je to v tu chvíli samostatná živá bytost, která od začátku žije svým
životem, přissátá jsouc k tělu matčinu, podobně jako je později přissáto dítě k prsu, jenže je
přissáta pevněji. Je to tvor ovšem malinký a ještě nemá formu dospělého člověka; ale jen
navenek vypadá jinak; vskutku má v sobě už všechny předpoklady budoucího života; jeho
vlastnosti tělesné, fysiologické i duševní jsou už na počátku z veliké části tu, jsouce zděděny
po otci a matce a jen se rozvíjejí.“ (Rádl, 1932 : 9) Rádl se snaží poukázat na to, že zárodek
dítěte v těle matky je již oduševněn. Již se může jen dále vyvíjet a své další vlastnosti
zdokonalovat. Jako každý člověk má tady na světě nějaké poslání a má právo na to, aby ho
mohl naplnit. Považuje tedy za egoistické a necitelné řešení odebrání mu takové možnosti.
Neumann ale říká, že tato otázka týkající se toho, zda má embryo nějaká práva již jako živá
bytost, či je jen součástí matky, o kterém má rozhodovat ona sama, ustoupilo do pozadí před
mocenskými zájmy státu. Vykořisťující třída se totiž stará hlavně o to, aby měla dostatek
dělníků a vojáků a nezajímá jí, jaké děti se plodí. (Neumann, 1932/1999 : 736)
Díky umělým potratům se podle Neumanna omezí i nemoci a další nebezpečné jevy pro
společnost. Dítě má být zplozeno jen uvědoměle za podmínek, kde si jak muž, tak žena
potomka přejí a jsou ve zdravém rozkvětu. Záležitosti omezování počtu dětí za účelem
uzdravení lidstva se věnuje i E. Rádl, který je v tomto velmi skeptický. Pokládá si tedy
otázky: „[A]le jak je možno za dnešního stavu společnosti udat i jen s největší všeobecností,
kolik jest mezi potracenými dětmi zdravých a kolik nemocných? A jak chcete tuto tajnou praxi
regulovat? Jestliže však jest potracených dětí zdravých poměrně mnoho (a každý uzná, že jich
mnoho jest) tedy se zároveň s několika nemocnými dětmi zabíjí veliké množství zdravých, aby
se zachovalo zdraví lidstva.“ (Rádl, 1932 : 6) Nepovažuje tedy za správné rozhodnutí, když
se kvůli strachu před nemocnými dětmi zabijí i ty zdravé. Tento eugenický důvod je ovšem
ještě více vratký v tom, že s jistotou nemůžeme určit, zda dítě postiženého či jinak nemocného
člověka bude také postižené. Proto zabít dítě na základě nejistého důvodu, není správné.
(Rádl, 1932 : 7) Zde je důležité zmínit i debaty probíhající právě v této době kolem
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eugeniky16. Jak udává Bahenská, Heczková a Musilová jednou z důležitých osob
pohybujících se na tomto poli byl Jaroslav Kříženecký17, který se zabýval hlavně dědičností a
z toho pak vyvozoval důsledky pro zdraví celého národa. Jednou z hlavních myšlenek
Kříženeckého bylo, že se stát musí starat o početnost populace. Podle něj „vzdělaná a zdravá
žena je mnohem podstatnější pro národ než jen žena, která je strojem na rození dětí.“
(Bahenská, Heczková, Musilová, 2011 : 82) Zavrhoval tedy myšlenky, že by emancipace
ženy vedla k zeslabení rasové a národní populace. Podle Kříženeckého dále vzdělaná žena
provádí také eugenický výběr tím, že si sama vybere lepšího muže. Ženské hnutí se v této
době s eugenikou téměř shodovalo, zejména co se týče ochrany matek, pohlavních chorob
apod. Většina myšlenek eugeniky byla ovšem proti rozhodování ženy o vlastním těle a znovu
se tak vynořovalo redukování ženy pouze na matku. (Bahenská, Heczková, Musilová, 2011 :
82 - 83)
Faktem zůstává, že v Neumannově době se široká veřejnost začala vědomě rozhodovat a
zvažovat důvody, zda děti opravdu chce. Ženy, které se rozhodly dítě nemít, byly ovšem
vydány do rukou různým podvodníkům a „fušerům“, protože interrupce byla trestnou
záležitostí. Neumann to dává za vinu pokryteckým poměrům, které ve společnosti vládnou.
Zde se tedy dostáváme k bodu, ve kterém se svoboda mateřství propojuje s měšťáckou
pokryteckou morálkou. Neumann tu uvádí, že tím, jak stále širší vrstvy vyhledávají možnosti
„vyhánění plodu“, rozšiřuje se i „andělíčkářství“18. To je pro Neumanna „mnohostranné a
těžké sociální zlo“, jehož kořen tkví v přetvářce celé společnosti. (Neumann, 1932/1999 :
904)
Ženy se k interrupcím mohou uchylovat také proto, že stát a veřejnost zahrnují svobodnou
matku opovržením, jak popisuje: „Pokrytectví naší společnosti zde sehrává celou komedii:
Nemanželské těhotenství je považováno za hřích a hanbu, ale na život vznikajícího dítěte
svobodné matky je hleděno jako na posvátnou věc, aby pak bylo dítě po svém narození opět
vydáno v opovržení a zkráceno na svých právech.“ (Neumann, 1932/1999 : 904) Neumann
dále poznamenává, že společnost nečiní nic, čím by ulehčila ani mateřství vdaných žen.
Nývltová udává, že v časopisu Komunistky se v roce 1923 tímto tématem zabývala i Marie
Majerová a její argumentaci sumarizuje a interpretuje následovně: „Skutečnost, že dítě
16

Eugenika – filozofie směřující ke zlepšení genetického fondu člověka.
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Doc. Dr. Ing. Jaroslav Kříženecký, DrSc. (1896 – 1964) ‒ vědecký pracovník, zabýval se eugenikou, učitel na

vysoké škole.
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Andělíčkářství – dobový termín znamenající provádění nelegálních potratů.
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nepochází z manželského lože, diskriminuje matku, znemožňuje dítěti pocházejícímu z takové
matky zařazení do společnosti. Zároveň takový přístup k reprezentaci mateřství nutí vdanou
ženu přidělávat nové a nové jedince, společensky akceptovatelné bez ohledu na další
podmínky jejich života, tím méně na podmínky života matky samotné.“ (Nývltová, 2011 : 114)
Podle Neumanna pak stát a vládnoucí třídy nepovažují za mravné, aby se veřejnost seznámila
s preventivními prostředky, které by zamezily nežádoucímu početí. Umělé potraty trestá, aniž
by jim nějak mohla zabránit. Je tedy nutná změna společenských poměrů pro to, aby došlo
k osvobození mateřství. Jak uvádí, celá společnost by měla mít zájem na zabránění
řemeslného andělíčkářství, jelikož nezajišťuje, že bude potrat proveden ženě bez újmy na
jejím zdraví, navíc je pro chudé lidi velmi drahý, mohou ho provádět nebezpeční lidé za
účelem zisku. Trestnost umělého potratu nijak nedovede zabránit jeho tajnému provádění a je
tak příčinou neštěstí, která se v této oblasti dějí. Umělý potrat by měl být tedy zařazen mezi
běžné lékařské úkony. (Neumann, 1932/1999 : 904 - 905) Oproti tomu Rádl zastává názor, že
zákon nemá schvalovat to, co je nelidské či udávat podmínky, za kterých je tato věc dovolena.
Nové návrhy zákona mají za to, že je lepší tuto záležitost nějak reglementovat, protože se jí
stejně nedá nijak zabránit. Rádl tvrdí, že „[z] toho je vidět, že reglementace potratů v praxi
znamená, že zákon schvaluje nepřímo jednání, kterého soustavně provádět nemůže ani
nechce, že pouze ustupuje nutnosti, tj. jako reglementace nevěstinců počítá s nutností
mimomanželských styků, tak reglementace potratů počítá s nutností umělých potratů.“ (Rádl,
1932 : 36) Z toho tedy vyvozuje, že si tuto záležitost mají řešit jednotlivci podle svého
svědomí. Stát má akorát stíhat důsledky umělého potratu, což je ohrožení zdraví ženy, pokud
je to možné. Tím by tedy trestal „fušery“, ovšem na nic dalšího stát už nestačí. (Rádl, 1932 :
38) Jak můžeme vidět, Rádl se s Neumannem tedy shoduje v bodě, že žádný zákon nezabrání
provádění interrupcí. Rádl by ovšem stíhal příčiny špatně provedeného potratu, tedy lidi, kteří
ženu ohrozili na životě. Tím by ale dané ženě v navrácení jejího zdraví už nijak nepomohl a je
otázkou, zda by byl opravdu daný člověk stíhán.
Závěrem se ještě Rádl s Neumannem obecně vyjadřují, k jakým změnám by přistoupili.
Neumann stanovuje, že tajné andělíčkářství může být potlačeno jen: „1. propagandou
preventivních a zdraví neškodných prostředků proti nežádoucímu početí, a to ve všech
vrstvách dospělého obyvatelstva. Veřejnou podporou vědecké a technické činnosti směřující
ke zdokonalení těchto prostředků, aby byly zcela bezpečné, neurážely estetické cítění,
nepřekážely dokonalému ukojení, byly také zcela neškodné zdraví a cenově dostupné; 2.
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beztrestností a právním uznáním umělého potratu, pokud je prováděn na žádost matky
odpovědným lékařem. Umělý potrat budiž zařazen mezi normální výkony lékařské soukromé i
veřejné praxe.“ (Neumann, 1932/1999 : 905 - 906) Rádl však má zcela odlišnou představu.
Podle něj „[j]de o to, probudit ve veřejnosti vědomí, že jde opravdu o sociální nemoc, o
slabost ducha, o úpadek, a že jest třeba tuto nemoc léčit. Tu je příležitost uvádět humanitní
ideály v praxi. Škola musí bojovat proti tendenci naší doby, která láme vůli lidí a dělá z nich
jen hříčku osudu a jejich instinktů. Lékaři musí být vychováváni nejen k mechanickému léčení,
nýbrž k vědomí, že mají humánní poslání ve společnosti, bez něhož lékařství jistě ztroskotá.
Lékařské komory musejí dbát solidnosti lékařů a zakročovat tam, kde státní zákon zakročit
nemůže. Jest třeba poučovat lidi o zdravém pohlavním životě. Organizace, které ještě věří
v mravnost, tj. ve vůli člověka přemáhat svoje zlé sklony, mají tu praktické pole působnosti:
církve, YMCA19, YWCA20, etické sdružení, Ligy pro lidská práva by bojovaly za vlastní
poslání, kdyby se stavěly soustavně proti vyhánění plodu poučováním lidu, povznášením jeho
sebevědomí, podporováním vůle k životu.“ (Rádl, 1932 : 38 - 39) Z těchto vět tedy vyplývá,
že umělý potrat má být podle Neumanna povolen všem ženám, pokud si tak přejí a má se to
stát normálním úkonem lékaře. Nejprve je ale podle něj třeba rozšířit preventivní prostředky,
které by zabránily interrupcím. Rádl umělé potraty jako úkony lékařů zamítá s tím, že lékař
má lidi zachraňovat a ne je zabíjet. Podle Rádla se mají také lidé vzdělávat v tom, že umělý
potrat je špatný. Měli by pěstovat mravný život a nepodléhat svým instinktům. Neumann by
naopak zavedl sexuální pedagogiku, kde by byla lidem láska zobrazována jak z fyzického,
technického, tak i duchovního hlediska. Rádl vidí ovšem jako hlavní důvod umělých
potratů rozšíření nemravnosti. Žena si v dnešní době podle něj přeje být stejně tak nemravná
jako bývá muž. Neumann toto pojetí zamítá a zásadní důvody umělých potratů spatřuje
v jiných věcech, jako jsou hospodářské poměry.
Zásadní je v této problematice tedy změna poměrů, které mají dle Neumanna směřovat ke
komunismu. V nich by měla žena dosáhnout své svobody, která zahrnuje i svobodu mateřství.
Jak jsem již uvedla, Neumann zmiňuje současné pokrytecké poměry společnosti a jejich
špatné důsledky na svobodu mateřství. V nových ‒ komunistických ‒ poměrech si však
budou všichni rovni a nebude tudíž žádných takových snah. Marie Majerová zastává stejný
názor a povzbuzuje dělnické ženy k boji za novou společnost: „Pracujte politicky! Uvidíte!
Bude méně bolesti, méně omrzelosti života. V nově stavěné budoucnosti pracující třídy
19

YMCA – Young Men's Christian Association (Křesťanské sdružení mladých lidí)

20

YWCA – Young Women's Christian Association (Křesťanské sdružení mladých žen)

34

zřejměji uvidíte plody své práce a dojdete spíše uznání než jen při věčné šedé a zneuznané
práci u ‚rodinného krbu‛. Tím splníte nejen svou živočišnou ale i svou lidskou povinnost, tím
stanete se teprve lidmi.“ (Majerová, 1926/2011 : 401) Betty Karpíšková se také zasazuje za
socialistické uspořádání společnosti, která podle ní bude šťastným obdobím jak pro matku,
tak pro dítě. Nastolena bude podle ní i svoboda mateřství a nebude už žádné falešné morálky,
která jí stojí v cestě. Dále dodává, že „[s]ocialistická společnost se nebude muset báti poklesu
populace, poněvadž vybuduje nejširší zákonnou ochranu mateřství a dětství, a proto mohou
ženy vším právem očekávati od socialismu rozřešení této choulostivé otázky, která právě pro
svoji choulostivost musí být řešena před očima celého vzdělaného světa, nikoli stavovskými
zájmy lékařů, ani hrozbami peklem z úst nemravných kněží a dokonce fňukáním hysterických
babiček obého pohlaví nad úpadkem mravnosti.“ (Karpíšková, asi 1927/ 2010 : 265)
V neposlední řadě dojde v této nové společnosti díky svobodnému mateřství i k nastolení
volnější formy soužití. Autor referující o textu Osvobozené mateřství Majerové dodává, že
manželství z lásky zůstane ideálem, vedle něho se ale prosadí i volnější a dočasné formy
svazků mezi mužem a ženou. (Ref. Al. H., nedat. /2011 : 357) A toto je právě názor, který
zastává i Neumann, který spojuje svobodu mateřství se svobodou lásky. V této svobodné
lásce jde o volný snubní svazek, ke kterému není ani muž ani žena nijak nucena či držena. Jde
o svazek dvou rovnoprávných a uvědomělých bytostí. V tomto svazku pak bude dítě plozeno
rozumně a s láskou. (Neumann, 1932/1999 : 1031) Vidíme tu tedy jasné propojení mezi
nesvobodou mateřství a pokryteckou měšťáckou morálkou, která ženě do cesty staví překážky
a volným svazkem dvou uvědomělých osob, kteří se podle svého svědomí a rozumu rozhodují
mít děti či nikoli.
V této kapitole jsem chtěla ukázat, jak se S. K. Neumann staví k mateřství a jakými názory
přispívá do debaty o interrupcích. Pro ženu si do budoucna přál svobodu mateřství, kdy se
svobodně bude moci rozhodovat, zda chce či nechce být matkou. Budou ji poskytnuty
preventivní prostředky před nechtěným početím a bude moci podstoupit lékařsky provedený a
spolehlivý potrat bez možných následků na zdraví. To bude ale možné až v nové společnosti
bez pokrytecké morálky. Jak vyplývá z uvedené diskuze, stejné názory zastávala i Marie
Majerová a Betty Karpíšková. V přístupu Neumanna a Majerové k této otázce se odráží jejich
politické přesvědčení, které bylo založeno na myšlence komunismu. Blízké názory měla i
sociální demokratka Betty Karpíšková. Zatímco Emanuel Rádl tíhnul sice k sociální
demokracii, ovšem měl konzervativní smýšlení založené na křesťanském pojetí morálky.
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5.3

Měšťácká morálka

V této kapitole rozvedu, jak S. K. Neumann vnímá měšťáckou morálku. Z předcházejících
kapitol je patrné, že měl vůči ní značné výhrady. Uvedu tedy, čeho se tyto výhrady týkaly a
propojím tuto část s předchozí částí o volné lásce a svobodě mateřství, z čehož jasně vyplyne
provázanost těchto témat. Nejprve se zaměřím na měšťácké ideály, s kterými tato společnost
přišla a které se později velmi lišily od reality, která panovala. Následně rozvedu, v čem
spočívala měšťácká pokrytecká morálka a co jí bylo vyčítáno. Porovnám myšlenky S. K.
Neumanna s postoji Friedricha Engelse, ze kterého Neumann čerpal a dále s dalšími
osobnostmi doby jako např. Betty Karpíškovou, Marií Majerovou, Zdeňkem Záhořem, Annou
Malou21 a Annou Křenovou22.

5.3.1 Počátek buržoazie a její ideály
V této části uvedu, jak buržoazie23 vznikla a jaké ideály si na počátku vysnila. Postupně
uvidíme, co tyto ideály ohrozilo a jak vznikala pokrytecká morálka. Uvedu názory S. K.
Neumanna a porovnám je s názory Marie Majerové, která se k buržoazii také vyjadřuje.
Jak uvádí Neumann, přechod od ruční výroby ke strojní znamenal konec absolutismu a vznik
buržoazní společnosti, která vlastnila prostředky či zdroje výroby a byla tak nositelkou tohoto
výrobního způsobu. Vytvořila si tak i moderní demokratický stát, který by sloužil více jejím
zájmům. Potřeby trhu rychle narůstaly a to dalo vznik hromadné strojní výrobě založené na
nových technických vynálezech. Začala tak průmyslová revoluce. Z poddaných se stávali
státní občané a žena se měla opět stát člověkem a mužovou družkou. (Neumann, 1932/1999 :
861 - 862) Marie Majerová se pak k počátkům buržoazie vyjadřuje takto: „První stroj, který
byl postaven v Anglii, aby zastával práci dělníkovu, nesl v sobě již zárodek ženina osvobození,
nesl v sobě již příčinu ozdravení onoho duševního pahýlu, který v ženě zbyl po zkomoleninách
staletí.“ (Majerová, nedat. /2011 : 241) Ženy dosud žily v domácnostech, ovšem když byly
postaveny továrny, ženy se začaly dělit na pracující a na ty, které pracovat nemusí. Ovšem
21

Anna Malá (1886 – 1948) ‒ československá politička, poslankyně Národního shromáždění v letech 1920‒

1925 za Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou, později ovšem přešla do nově vytvořené
Komunistické strany Československa.
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Anna Křenová (1874 – 1944) – redaktorka, pracovnice v Komunistické straně Československa.
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Buržoazie ‒ S. K. Neumann tento termín používá pro nešlechtické měšťanstvo, které vlastní prostředky či

zdroje výroby.
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všude žena pracovala za nižší mzdu, byla zatížena dvojím způsobem a to tak, že měla na
starosti práci a následně pak domácí práci. Ovšem podle Majerové získala výhodu a to
takovou, že se stala samostatnou na muži. Tato kultura sice přivedla ženu do hospodářské
nouze a ohrozila její zdraví prací ve strašných podmínkách, ale také stvořila novou ženu a tím
byl obohacen svět. (Majerová, nedat. /2011 : 245 - 246) Majerová tedy vidí v této kultuře
buržoazie počátek postupného osvobození žen, neboť zrodil ženu pracující a ta je pro
Majerovou ideálem.
Buržoazie měla dle Neumanna takovou představu, že nejvyšším stupněm lásky je manželství
a potomstvo pro ní zase znamenalo nejvyšší stupeň manželství. Dítě už nepředstavovalo jen
dědice majetku, ale i pokračovatele lidského rodu. Pohlavní styk byl tedy legalizován jedině
v manželství a důležitá byla předmanželská cudnost a následně věrnost v manželství.
(Neumann, 1932/1999 : 863) Těmito svými ideály se buržoazie vymezovala proti
nemravnosti, která vládla za absolutismu. Ovšem třídní rozdíly nezmizely a na místo starých
nastoupily nové zápasy a třídy. V počátcích průmyslové revoluce pracovala obě pohlaví
společně v nevyhovujících podmínkách. V továrnách se stával pohlavní život velmi živým a
častými se stávaly nemanželské porody a znásilnění. Nevyhovujícími se staly také bytové
poměry, kdy obě pohlaví žila i spolu s dětmi v nepřiměřených místnostech. Díky
přepracovanosti často ani nebylo známo, s kým měli muži a ženy pohlavní styk. (Neumann,
1932/1999 : 865 - 866) Takováto realita se výrazně odlišovala od proklamovaného ideálu
buržoazie. Tak tedy měšťanstvo brzy pochopilo, že „musí překlenout propast, která zela mezi
jejími idejemi, kterých se nemohla vzdát a skutečností, které se vzdát nechtěla. A tak
v pohlavním životě zavládlo mravní pokrytectví. Fíkový list se rozšířil po celé společnosti,
nejvíce pak v maloměšťáckých kruzích.“ (Neumann, 1932/1999 : 867)
V této části jsem přiblížila, jaké podle Neumanna měla zpočátku buržoazie ideály a co vedlo
ke vzniku pokrytecké morálky. Marie Majerová přikládá této době jistou hodnotu, protože se
zrodila pracující žena, i když jí uvrhla často do bídy a ohrozila její zdraví v nevyhovujících
továrních podmínkách. Přesto získala jistou hospodářskou samostatnost. Neumann dále uvádí,
že ideály a hesla, které na počátku buržoazie měla, povznášely úroveň všech národů, tak jako
v žádné předchozí společnosti. V duchovním životě se tak mohly odehrát značné změny, ale
to, co mohlo být novým lidským řádem, zůstalo jen na půdě pouhých proklamací a realita
byla nakonec zcela jiná. (Neumann, 1932/1999 : 862)
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5.3.2 Měšťácká pokrytecká morálka
V této části ukáži, jak se lišila skutečnost od ideálů, se kterými zpočátku buržoazie přišla.
Budu vycházet z postojů Neumanna v knize Dějiny ženy (1932/1999) a opět porovnám jeho
myšlenky s názory Marie Majerové, Zdeňka Záhoře, Friedricha Engelse, Betty Karpíškové,
Anny Malé a Anny Křenové. Také zde rozvedu, jak se pojilo téma měšťácké morálky
s tématy o volné lásce a svobodě mateřství, což jsem již nastínila v každé z těchto kapitol.
Ve druhé polovině 19. století podle Neumanna byly z veřejného života vyloučeny pohlavní
záležitosti. Sexualita jako by přestala existovat a zavládla pohlavní nevědomost. Dospělí
neměli jasno v těchto věcech a dospívající mladí lidé už vůbec neměli žádné skutečné
znalosti. Jak říká Neumann „[z]e zábav a hovorů bylo přísně vyloučenost všechno, co bylo
nebo mohlo být pohlavně dvojsmyslné. Ani vážné rozhovory o pohlavních otázkách nebyly
dovoleny: mluvit se ženou o pohlavních věcech bylo pokládáno za velmi nežádoucí.“
(Neumann, 1932/1999 : 868) Lidé se tedy na veřejnosti projevovali jako bezpohlavní osoby.
Žena nemohla být s mužem o samotě, chodit sama po městě a přijímat návštěvy mužů. Této
morálce se následně přizpůsobovalo i umění a literatura. Podle Neumanna „[v] románech a
na divadlech pro pořádné lidi bylo vždy milováno co nejslušněji. Zde neznali cizoložství ani
nemanželské děti a prodejnou lásku. Každá láska končila tím, že ‚se vzali‛ nebo si zoufali, že
‚se nemohou vzít‛.“ (Neumann, 1932/1999 : 869) V opovržení byli však ti lidé, kteří se podle
těchto pravidel nechovali a chovali se upřímně či nedbali toho, jak se projevují na veřejnosti.
Neumann dále uvádí, že většina takových předsudků a pokryteckých nároků není v jeho době
ještě překonána a pokrytectví je stále velmi rozšířené (Neumann, 1932/1999 : 869)
Jak jsem již uvedla v kapitole o volné lásce, podmínkou manželství v buržoazní společnosti
měla být vzájemná náklonnost, ale ve skutečnosti stále přetrvávalo konvenční manželství, kde
se přihlíželo spíše k majetku než k lásce. Z manželství se tak měl stát nejlepší obchod, ale
přitom mělo trvat zdání těch nejušlechtilejších zásad. V denním tisku se objevuje pravidelně
sňatková inzerce, kde je nejlépe vidět obchodní charakter manželství. Muži jsou zde hledáni,
nebo se nabízejí a nebere se zřetel k věcem, které se považují za vady, např. nemanželské dítě,
pokud je jim poskytnut dostatečný obnos peněz. (Neumann, 1932/1999 : 886 - 887) Engels
také poukazuje na neupřímnost společnosti, která vězí v uzavírání sňatků. Manželství je totiž
podle měšťáckého pojetí smlouvou a oficiálně se manželství uzavírá dobrovolně. Jak
poznamenává, „[a]však každý věděl přespříliš dobře, jak k tomuto kladnému projevu došlo a
kdo to tu vlastně manželství uzavírá. Požaduje-li se však při všech ostatních smlouvách
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skutečná svoboda rozhodování, proč se nežádá také při této smlouvě? Což ti dva mladí lidé,
kteří byli kuplířsky spojeni, nemají právo rozhodovat o sobě samých, o svém těle a jeho
orgánech?“ (Engels, 1884/1949 : 75) Zde Engels tedy upozorňuje na to, že v měšťáckých
manželstvích jde především o majetek a často tak svým dětem nacházejí rodiče vhodnou partii
z jejich vlastní třídy, než aby se přihlíželo k lásce. Zdeněk Záhoř si také všímá toho, že
zákony propagují monogamii, ovšem ve skutečnosti se děje pravý opak. Zastává názor, že by
vztah muže a ženy měl být postaven na lásce, ovšem na rozdíl od Neumanna je spíše pro
upevnění monogamie, kde si budou oba naprosto věrní. Člověk podle něj musí své pudy krotit
a pěstovat sebekázeň. Lidé, kteří jsou dnes polygamičtí, jsou podle Záhoře bezcharakterní.
Jsou pak nuceni se přetvařovat a lhát a to má negativní dopad na rodinu a výchovu dětí.
(Záhoř, 1927 : 215 - 220)
U dělníků pak manželství podle Neumanna není vůbec zdravým řešením, protože oba mladí
lidé jsou oloupeni o poslední kousek svobody, který jim zbyl. Často vstupují do manželství
z předpokladu, že ve dvou bude živobytí lacinější. Dělníci však nemají čas vybírat si nějak
zdlouhavě partnerku a spíše se řídí momentálním erotickým popudem. Jenže chudé poměry a
pracovní podmínky v této společnosti pak zapudí všechnu lásku a domácnost se stává peklem
pro oba. (Neumann, 1932/1999 : 894) Podle Engelse ovšem manželství dělníků není přesným
monogamickým manželstvím, neboť pozbývá vlastnického základu, na němž bylo postaveno
a tak se tu téměř neuplatňuje nadvláda mužů. Rozhodují tu jiné společenské a osobní poměry.
Díky tomu se tu téměř nevyskytuje cizoložství, a pokud se manželé již nesnesou, tak se raději
rozejdou. (Engels, 1884/1949 : 67 - 68) Engels tedy zastává názor, že až bude odstraněn
hospodářský základ z manželství, pak teprve zbyde pouze láska, která vztah udržuje, a tudíž
se v takovém svazku nebude vyskytovat ani cizoložství. Zde tedy již neběží o konvenční
manželství.
O hospodářské nezávislostí pak hovoří Anna Malá a Anna Křenová, které vyzdvihují ženu
jako dělnici, která je podle nich novým ideálem. Ovšem ještě není zcela ustáleným typem
ženy. Žena totiž bojuje sama se sebou a „[z]hlouplá, maloměšťácká morálka radí: ‚vdej se
včas! Sniž své tělo na zboží a obchoduj s ním, pokud je čerstvé, sice zůstaneš na ocet!‛ Ale
nad hlouposti a dědictví minulé ženské morálky triumfuje neúprosný hospodářský řád, který
nutí novou ženu neposlouchati pudů, ani splesnivělých rad a který ji zapřahuje do služeb
‚vyšší lidské kultury‛, protože hospodářsky samostatná žena, toť tisícimílový krok kupředu.“
(Malá, Křenová, 1921/2010 : 239) Stejně tak se Marie Majerová domnívá, že ženská práce je
„velikou osvoboditelkou ženinou, která ji povznáší z otroctví k svobodě.“ (Majerová, nedat.
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/2011 : 246) Podle ní ženská práce má akorát špatné podmínky, jinak by byla blahodárná a
takovou bude v komunistických podmínkách. Poté, co se dělnická třída dostane k moci, dojde
ke změně mravů. V té pak dojde žena osvobození, bez mužských výsad a na druhé straně
ženina ponížení. (Majerová, nedat. /2011 : 247) Stejný názor zastává i Neumann a ve své
ideální představě do budoucna uvádí, že nový společenský a hospodářský řád zrovnoprávní
muže i ženu jako výrobní činitele a to bude mít za následek i to, že povaha lásky jako zboží
bude snížena. (Neumann, 1932 : 1030)
Autor dále uvádí, že někteří lidé se chtějí v této době osvobodit od konvenčnosti manželství a
spíše pěstovat vztah založený na lásce než na penězích. Zde se také propojuje téma volné
lásky s tématem měšťácké morálky. Neumann totiž říká, že „[t]o je myšlenka tzv. volné lásky,
nejvíce pronásledovaná a vysmívaná morálním pokrytectvím, protože přetvářka nejvíce
nenávidí skutečnou ctnost.“ (Neumann, 1932/1999 : 897) Tato volná láska může být však
v takovéto společnosti jen individuální vzpourou uvědomělých lidí než nějakým hromadným
jevem. Typickými milostným poměrem této doby je manželská nevěra. Jelikož se volné
svazky nemohou stát obecným jevem, konvenční manželství se pak pro oba stává
nesnesitelným a lidé se uchylují k nevěře. Tyto konvenční svazky, které nejsou založené na
lásce, pak mají další negativní dopad a to ten, že lidé se v něm nedokáží dostatečně pohlavně
uspokojit. (Neumann, 1932/1999 : 907) Změna podle něj tedy nastane až zavedením
komunistického pořádku. Stejně tak autor referující o textu Marie Majerové Osvobozené
mateřství reaguje na její vizi do budoucna takto: „Společnost až dosud zatracovala
nemanželskou matku a její dítě a i životní společenství muže založené na vzájemné jejich lásce
a vůli, ale z rozmanitých důvodů státem nebo církví nepotvrzené odsuzovala jako nemravný a
opovrženíhodný konkubinát. Budoucnost i zde zjedná nápravu. Zákonité manželství jako
doživotní svazek dvou se milujících osobností zůstane arci i nadále kulturním a sociálním
ideálem, ale vedle něho osvobozené mateřství samosebou vytvoří si jiné volnější a dočasnější
společensky uznávané formy soužití muže a ženy, přičemž ovšem zásada pohlavní
zodpovědnosti obou vůči potomstvu zůstane uplatněna a povznesena nade vši pochybnost.“
(Ref. Al. H., nedat. /2011 : 357) Referující autor, jak můžeme vidět, také spojuje volný svazek
mezi mužem a ženou se svobodou mateřství, tak jako Neumann. Oba však vidí tuto
budoucnost až v nové komunistické společnosti.
V přetvářce společnosti podle autora tkví i rozšíření „andělíčkářského“ řemesla. Zde se zase
měšťácká morálka propojuje se svobodou mateřství. Dříve byl umělý potrat podle autora
běžnou záležitostí. Dnešní společnost ho ale trestá, pokud není utajený. Život dítěte je pro
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společnost posvátnou záležitostí. Ovšem když se narodí nemanželské dítě hledí se na něho
jinak než na dítě manželské. Svobodnými matkami se navíc opovrhuje a nemanželské
těhotenství je považováno za hanbu. Pokud se žena uchýlí k umělému potratu, musí se vydat
do rukou „fušerům“, kteří jí mohou ohrozit na životě či ji poškodit zdraví. O rozšíření tohoto
jevu jsem psala v kapitole o svobodě mateřství. Autor sám říká, že „[p]řesto však představuje
tajné andělíčkářství mnohostranné a těžké sociální zlo, jehož kořen není ani v nemravnosti ani
v hospodářské situaci různých vrstev, ale v přetvářce společnosti.“ (Neumann, 1932/1999 :
904) Jako východisko vidí Betty Karpíšková tedy společnost socialistickou, která přinese
matkám svobodu v otázkách mateřství „i tam, kde se mu kladly z falešné morálky a
omezeného šosáctví těžké překážky.“ (Karpíšková, asi 1927/2010 : 265)
Jak již z předchozích vyjádření vyplývá, jako vyřešení problému pokrytecké morálky s jejími
špatnými vlivy vidí jak Marie Majerová, Anna Malá a Anna Křenová i sám S. K. Neumann
v nastolení komunistické společnosti. Anna Malá a Anna Křenová přibližují komunistickou
společnost tak, že „[k]omunism praví poctivě: Je potřebí, vrátit ženě její lidskou důstojnost
tím, že vytrhneme ji z poddanství mužova, úplným zrovnoprávněním. Co je zrovnoprávnění
ženy? Že to není volební právo, to již víme, že to není návrat do domácnosti, zamořené
chudobou, to cítíme. Zrovnoprávniti ženu nejen na papíře, ale v živoucí skutečnosti znamená,
postaviti ji vedle muže, jako člověka stejně užitečně pracujícího, stejně dobře placeného,
stejně samostatného.“ (Malá, Křenová, 1921/2010 : 240) Majerová udává, že žena
osvobozená z otroctví v domácnosti, manželství osvobozené od hospodářského vlivu a mnoho
dalších změn k lepšímu bude výsledkem toho, jak bude komunismus nabývat na větší síle nad
kapitalismem. (Majerová, nedat. /2011 : 247) Sám S. K. Neumann udává, že se společnost
postupně vyvíjela a člověk se učil a bystřil svůj rozum. A tento rozum je ztělesněn právě
v socialismu. Podle něj „[p]řes všechny černé a nejčernější stíny dnešního života a současné
společnosti, směřuje lidstvo jako celek k vyšším cílům, než kdykoli dříve a zabočuje na cesty
vedoucí k obecnému blahu a nikoli jen k cizopasnému blahobytu privilegovaných.“
(Neumann, 1932/1999 : 1026)
V této kapitole jsem přiblížila měšťáckou morálku, tak jak ji vnímá sám S. K. Neumann.
Uvedla jsem, s jakými ideály buržoazie na počátku přišla a jak se postupně začaly lišit od
reality společnosti. Následně jsem nastínila, čím se vyznačovala měšťácká pokrytecká
morálka a jaké výhrady proti ní Neumann měl. Přiblížila jsem i názory dalších autorek 20. a
30. let 20. století, mezi kterými byla Marie Majerová, Betty Karpíšková, Anna Malá a Anna
Křenová. Společně spatřovaly jako východisko z nevyhovujících poměrů nastolení nové
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socialistické společnosti. Takový názor zastával i sám S. K. Neumann. Také jsem uvedla,
v čem se měšťácká pokrytecká morálka propojuje s tématy o volné lásce a svobodě mateřství,
které v této bakalářské práci rovněž probírám. Z toho, co jsem tu nastínila, vyplývá, že
měšťácká morálka byla nejen proti volnému svazku dvou rovnoprávných osob, tak jak ho
probírá ve svém díle Neumann, ale také se staví i proti svobodě mateřství, protože trestá
umělé potraty a žena se následně uchyluje k nebezpečným opatřením.
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6

Dějiny ženy a dobové ohlasy

V této části porovnám ohlasy na knihu Dějiny ženy od S. K. Neumanna, které jsem nalezla
v dobovém tisku a v časopisech z let 1931‒1932. Recenzí na knihu jsem nenalezla mnoho,
neboť se domnívám, že to souvisí s tématem osvobození ženy z patriarchálního útlaku a
vůbec s tématem genderových vztahů, které se v knize probírají. Kritikové se mu snaží
vyhýbat a jsou rozebírána spíše jiná publikovaná díla S. K. Neumanna. Recenze, které zde
uvádím, jsou z deníku Národní osvobození, který vyjadřoval postoje zejména skupiny Hradu24
a jeho vydavatelem pak byla společnost Pokrok. Dále Rudé právo, které od počátku dvacátých
let bylo hlavním tiskovým orgánem KSČ. Recenze se vyskytuje i v časopise Hvězda
československých paní a dívek, který vydávalo nakladatelství Melantrich. Stejně tak
Melantrich vydával i časopis Eva ‒ ten jsem již uvedla v kapitole o tom, proč Neumann vůbec
Dějiny ženy napsal. Recenze se objevuje i v deníku Nová svoboda a epigram v Literárních
novinách. Dále přiblížím reklamy, které se v této době na knihu vyskytovaly. Tyto reklamy
jsem nalezla v deníku České slovo. Ten byl ústředním tiskovým orgánem Československé
strany národně socialistické a vydávalo ho nakladatelství Melantrich. (Bednařík, Jirák,
Köpplová, 2011 : 166 - 172)
V Národním osvobození (obr. 2) vyšel článek od Zdeňka Záhoře, kterého jsem již zmiňovala
v kapitole o volné lásce i měšťácké morálce. Záhoř psal často o lásce a o výchově mládeže.
V tomto článku upírá Neumannovi kvalifikaci k napsání díla Dějiny ženy. Obrázky žen, které
Neumann zařadil do svého díla a které provází každý jeho svazek, jsou pro Záhoře
pornografií. Nazývá tuto literaturu škodlivou a Neumann sám je pro něj „literárním
škůdcem“. (Záhoř, 1931 : 5)
V Literárních novinách (obr. 3) se nato objevil epigram na knihu Dějiny ženy, v kterém se
píše: „Pan profesor Záhoř lomí rukama: Takhle znesvěcená má být úcta má k lásce, již tak
jemně oprašoval jsem, ‚Děje žen‛ píšícím českým básníkem“ (Bidlo, 1931 : 5). Jde tedy o
reakci na recenzi Zdeňka Záhoře. Ten knihu otevřeně kritizoval a samotný Neumann podle
něj neměl na napsání takového díla potřebnou kvalifikaci, což je také patrné v tomto
epigramu, ve kterém je Neumann zmíněn pouze jako básník. Vše provází kresba, kde je
vyobrazen S. K. Neumann, jak v podpaží nese dvě nahé ženy. Zdeněk Záhoř byl na rozdíl od
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Skupina Hradu – skupina kolem T. G. Masaryka, která také zastávala stejné ideály.
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Neumanna nábožensky založený a propagoval ve svých dílech monogamii. Člověk podle
Záhoře má v sobě sice polygamní pud jako pozůstatek dávných dob, má ho ale umět ovládat a
pěstovat odříkání a věrnost. (Záhoř 1927 : 215 - 216) V tomto se jasně odlišuje od Neumanna,
který naopak propaguje volný vztah mezi mužem a ženou, v kterém jsou oba ze vzájemné
lásky. Ovšem když láska vyprchá, je lepší pro oba, aby šel každý svou cestou.
Neumanna se po této kritice jeho díla zastalo Rudé právo (obr. 4), kde vyšel článek, který
Neumanna a knihu Dějiny ženy naopak obhajoval. Tento článek vyobrazuje Zdeňka Záhoře,
který knihu kritizoval, jako křesťansky zaměřeného muže, který volá po cenzuře. Kritikové
jsou podle článku jen pokrytci, kteří skrytě holdují volnému pohlavnímu životu. Navíc článek
vykládá reakci Záhoře na knihu Dějiny ženy tak, že se Záhoř cítí Neumannem a jeho knihou
ohrožen. Záhoř byl totiž známý svými příručkami o pohlavní výchově a lásce a mohl se tak
obávat, aby se Neumannova kniha neprodávala lépe než jeho vlastní knihy. Dále pak článek
kritizuje nakladatelskou reklamu Melantrichu, která se snaží z knihy udělat pornografii.
Reklamu, která se vyskytovala na knihu Dějiny ženy, probírám níže na závěr této kapitoly.
Dále Neumannův text článek rozebírá takto: „[a]le uvnitř v textu je docela střízlivý, a
v určitých směrech i záslužný v dnešní době fašizace vědy výklad o vývoji ženy, jako součásti
společnosti.“ (gb., 1931 : 6) Zde je vidět, že výklad o historii žen Rudé právo nepovažovalo
tehdy za součást zájmu širší společnosti.
Dále vyšla recenze v deníku Nová svoboda (obr. 5). Zde se upozorňuje i na další díla o lásce
(Dějiny lásky, Píseň o jedné věci), které Neumann vydal s tím, že ho téma lásky evidentně
zajímá. Podle tohoto článku chce Neumann možná probrat měšťácké a malátné občany a
snaží se otřást měšťáckými myšlenkami a iluzemi o pohlaví. Také si lze ovšem jeho velkou
sbírku děl o pohlavních věcech vysvětlit tím, že pro něho neexistují důležitější věci pro krizi
národa, o které sám Neumann píše. Pravděpodobně mu tedy nestačí o krizi národa psát jen
brožury, ale chce psát i velké svazky. (V., 1931 : 148) Zde se tedy zmiňuje myšlenka, že chtěl
svým dílem upozornit na měšťáckou morálku a chtěl jí otřást svými poznatky. Také se uvádí
to, že pro Neumanna pohlavní věci mnoho znamenají a chce tím vyřešit krizi národa.
V kapitole o samotném autorovi jsem zmínila jeho studii Krize národa, kterou vydal v roce
1930. V té rozebírá stav české společnosti a kritizuje měšťáckou společnost za to, že více
podléhá fašismu. (Strohsová, 1995 : 118)
Další recenze vyšla v časopisu Hvězda československých paní a dívek (obr. 6). V tomto
článku se odkazuje na příhodu známé filmové hvězdy Marlene Dietrich, které po příjezdu do
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Prahy učinil jeden novinář poklonu, že by na ní byla pramáti Eva pyšná, kdyby viděla, jakou
bude mít jednou dokonalou dceru. Ovšem na to se mu dostalo odpovědi, že by se s ní nejspíše
nedorozuměla. V článku se upozorňuje na fakt, že dnešní žena se od pravěké pramáti Evy
značně odlišuje. Zevně se prý tehdy moc nelišila od Adama. Neměla tak oblé tvary díky boji
s drsnou přírodou, která ji vybavila přesně takovým tělem, jaké bylo potřeba pro přežití.
Ovšem ještě neexistovala láska a tak se lidé řídili svými pudy. Žena tehdy neměla podle
článku povědomí o lásce, které právě tu dnešní vede k tomu, aby žila ve vztahu s jedním
mužem. Tehdy se vztah mezi jednou ženou a jedním mužem vyskytoval jen tam, kde se
nedalo žít ve větší skupině. Tehdy měla také žena stejné postavení jako muž a tak
neexistovala ještě ženská otázka. Upozorňuje se tu na nespravedlnost, že dnešní žena je na
tom vlastně společensky mnohem hůře než pramáti Eva, protože se kultura vyvíjela tím
směrem, který byl lepší a výhodnější pro muže. Tento článek vyzdvihuje S. K. Neumanna
jako básníka, který nám osvětluje otázky o vývoji ženy. V článku se píše: „Plamenným
hlasem a krásnou řečí se ve svém díle staví v čelo ženského hnutí a to, o co my ženy jednotlivě
a po různu bojujeme, shrnuje on v celek vědecky podložený.“ (Eva kouzla zbavená, 1931 : 12)
Zde se tedy píše o tom, že ženy bojují jen jednotlivě a různým způsobem nikoli jako jeden
celek. Toto zmiňuji v kapitole o ženě a jejích dějinách, kdy uvádím, že ženy samy sebe
nevidí jako jednu skupinu. Neumann však podle tohoto článku jejich snahy umně zceluje a
své poznatky má vědecky podložené. Tedy on je tím, kdo je může sjednotit, dát jim dějiny a
tak jim pomoci bojovat za jejich svobodu.
V neposlední řadě je důležité zmínit i nakladatelskou reklamu Melantrichu, o které se ve své
recenzi zmiňuje Rudé právo. Vycházím z reklam, které jsem nalezla v deníku České slovo
z roku 1931. U všech těchto reklam jsou zobrazené nahé ženy a u nich je popsáno, o čem
kniha Dějiny ženy pojednává. V první reklamě (obr. 7), kde je po levé straně zobrazena
polonahá žena se zdůrazňuje, že o ženě toho víme méně, něž dříve a postavení ženy ve
společnosti je nevyjasněné. Podle této reklamy Neumann v knize ženu obhajuje a je zaměřen
proti předsudkům, které ji obklopují. Neumann v knize také rozebírá to, proč jsou schopnosti
žen v poměru k těm mužským pokřiveny. V této reklamě je uvedeno, že jde o obrazové dílo a
vyskytuje se v něm na pět set fotografií žen. V další podobné reklamě (obr. 8) jsou po obou
stranách textu zobrazeny dvě nahé ženy ‒ černoška a běloška. Je zde uvedeno, že
Neumannovo dílo se poutavě zaměřuje na bílé ženy i ženy jiné barvy pleti než bílé v různých
dobách a v různých poměrech. Reklama upozorňuje, že dílo je jedinečné tím, že vyplňuje
mezeru v oblasti literatury zabývající se antropologií a sociologií a vyniká i nad zahraničními
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publikacemi. Stejného rázu je i poslední reklama (obr. 9), ve které jsou opět zobrazeny dvě
nahé ženy. Běloška je zobrazena jako svůdně stojící a černoška jí leží u nohou. Obrázky
doprovází podobný text jako u předchozí reklamy. Tato nakladatelská reklama, která se
vyskytovala na knihu Dějiny ženy, se Rudému právu zdála pornografická. Upozorňovalo na
to, že Neumann sice v knize uvádí mnoho obrázků, mezi kterými jsou i obrázky nahých žen,
ovšem s textem to pramálo souvisí. (gb., 1931 : 6) Z uvedených reklam vyplývá, že
nakladatelství zvolilo typ reklamy, která mu měla zajistit zvýšení prodejnosti této knihy a tím
i zisk. Uchýlilo se tedy k reklamě, která mohla být v této době považována za pornografickou,
a snažilo se v čtenářích vzbudit dojem, že budou v knize uvedeny podobné typy obrazových
příloh. V knize se sice vyskytují reprodukce uměleckých děl zobrazující i nahé ženy ‒ to však
souvisí s historickým kontextem a Neumannovými uváděnými poznatky z různých dob a od
různých národů.
V této části jsem porovnala recenze, které vyšly v roce 1931 na první svazek Dějiny ženy
(1931‒1932/1999) od S. K. Neumanna. V dalších letech jsem žádné další recenze nenalezla.
V uvedených recenzích se opět objevuje profesor Zdeněk Záhoř, který napsal na Neumannův
svazek kritiku v Národním osvobození. V kapitole o volné lásce jsem již uvedla Záhořovy
myšlenky, kde vyzdvihuje monogamii a je zde i vidět jeho náboženské zaměření. V tomto se
výrazně lišil od S. K. Neumanna. Toho se poté zastává Rudé právo a naopak kritizuje Zdeňka
Záhoře. Také vyzdvihuje Neumanna a jeho snahu vývoj ženy začlenit do zájmu společnosti.
Deník Nová svoboda se snažil zase nalézt důvody k napsání knihy Dějiny ženy (1931‒
1932/1999) a upozorňuje na možnost, že se svým dílem snaží Neumann otřást měšťáckou
morálkou. Toto se shoduje i s jeho vlastním vyjádřením v časopise Eva, které uvádím
v kapitole, kterou věnuji tomu, co vedlo Neumanna k napsání knihy Dějiny ženy.
Z Neumannova vyjádření totiž vyplývá, že chce společnost seznámit právě s poznatky, které
nejsou s měšťáckou morálkou v souladu. Právě měšťáckou morálku rozebírám také
v samostatné kapitole. V časopise Hvězda československých paní a dívek se zase upozorňuje
na odlišnost dnešní ženy od ženy pravěké. Neumann je tu také vykreslen jako ten, který snahy
žen shrnuje a vědecky podkládá. Tato myšlenka se tedy shoduje s tím, proč je kniha Dějiny
ženy důležitá a proč je také opomíjena. To probírám podrobněji v kapitole zabývající se ženou
a jejími dějinami. Na závěr jsem uvedla reklamy, které se na knihu vyskytovaly v deníku
České slovo. Tyto reklamy kromě textu, o čem kniha pojednává, zobrazovaly i nahé ženy.
V této době byl však takový typ reklamy považován za pornografický. Reklama tak měla za
cíl zvýšit prodejnost knihy a tak zajistit nakladatelství dostatečný zisk.
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7

Závěr

Na počátku této bakalářské práce jsem vymezila jako oblast mého zájmu sexuální vztahy
z pohledu autora v knize Dějiny ženy (1931‒1932/1999) se zúženým zaměřením na tři témata
– volnou lásku, svobodu mateřství a měšťáckou morálku. Tato témata jsou vzájemně
provázána a jsou také relevantní v dobovém kontextu 20. a 30. let 20. století, kdy autor
svazky napsal a postupně vydával. Chtěla jsem tedy poukázat na to, jak autor tato témata
pojímá a jejich aktuálnost v dané době, kdy jsem jeho myšlenky porovnala s jinými autorkami
a autory. Cílem práce pak bylo i ukázat Neumanna jako významného autora zabývajícího se
genderovými vztahy. Dále také jako autora, který chtěl vzdělávat širokou veřejnost a ženám
touto knihou poskytnout poznatky o jejich vlastním pohlaví a dějinách. Zaměřila jsem se také
na fakt, že je kniha opomíjena a vysvětlila jsem jaké prázdné místo má tato práce za úkol
vyplnit.
V kapitole, věnované samotnému autorovi – S. K. Neumannovi, jsem zobrazila jeho vývoj od
anarchismu k socialistickým názorům. Poukázala jsem na jeho všestranné zájmy nejen na poli
spisovatelské činnosti ale i v politické oblasti, které z něho utvářejí významnou osobnost 20.
století. Nastínila jsem Neumannovy osobní postoje, které jsou patrné v jeho dílech a touhu
vzdělávat jimi širokou veřejnost.
V kapitole zabývající se knihou Dějiny ženy (1931‒1932/1999), která je primární literaturou
z které vycházím, jsem uvedla základní informace o knize a jak je kniha strukturována.
Následně jsem se věnovala důvodům, proč Neumann knihu napsal, které korespondují se
zaměřením mé bakalářské práce. Z jeho uvedených důvodů vyplývá, že jeho zájmem se stalo
zkoumání vztahů mezi muži a ženami a to díky zjištění, jaké překážky jsou jim stavěny do
cesty, pokud spolu chtějí mít vztah. Dále také Neumann ve svém vyjádření upozornil na fakt,
že chce veřejnost seznámit s informacemi, které nejsou v souladu s měšťáckou morálkou.
Následně uvedl své přání, aby knihu četly hlavně ženy, protože jim poskytne poznatky o
jejich pohlaví.
Kapitola o ženách a jejich dějinách upozorňuje na to, že se ženy nevidí jako jedna skupina a
že v budování jejich kolektivního vědomí hrají právě jejich dějiny významnou roli. Nastiňuji
zde, jaké prázdné místo má za cíl tato bakalářská práce zaplnit. Uvádím, že je kniha Dějiny
ženy opomíjena a větší důraz se klade na jiná Neumannova díla. Zaměřuji se na to, proč tomu
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tak je a proč Neumann není obecně znám jako autor zabývající se genderovými vztahy.
Uvádím, že je to způsobené samotným tématem, tedy osvobozením ženy z patriarchálního
útlaku, kterým se zabývá a které chtěl učinit součástí zájmu celé společnosti.
V další kapitole jsem se zabývala volnou láskou. Analyzuji zde názory S. K. Neumanna na
přirozenost člověka, která dále hraje roli v jeho pojetí vztahu mezi mužem a ženou. Uvádím
zde, kým se nechal ve svých postojích inspirovat a jeho názory dávám do souvislosti
s dobovou diskuzí a autorkami a autory 20. a 30. let 20. století. Následně uvádím
Neumannovy výhrady, které měl k manželství a zabývám se volnou formou svazku mezi
mužem a ženou, který byl pro něj lepší variantou vztahu. Ta je ovšem možná až ve
společnosti, která není postavena na pokrytecké morálce.
Kapitola o svobodě mateřství se nejprve zaměřuje na mateřství a vztah mezi rodiči a dětmi
z pohledu Neumanna, který se svými poznatky z pravěkých dob snaží upozornit na
přirozenost člověka. Tím chce přispět do dobových diskuzí ohledně trestnosti interrupcí, které
probíhaly ve 20. a 30. letech 20. století. Poukazuje na fakt, že díky měšťácké pokrytecké
morálce se ženy uchylují k nebezpečným opatřením, která mohou následně poškodit jejich
zdraví. Podle Neumanna jen ve společnosti nezaložené na tomto pokrytectví může žena dojít
svobody mateřství a volného svazku mezi mužem a ženou, kde budou lidé plodit potomky
rozumně a z důvodu, že si děti opravdu přejí.
V kapitole o měšťácké morálce se zabývám ideály buržoazie, které si na počátku vysnila a
které se později dost výrazně odlišovaly od reality. Věnuji se tomu, jaké výhrady měl
Neumann k této měšťácké morálce a porovnávám jeho názory s postoji dalších autorek a
autorů dané doby. Také propojuji toto téma s předchozími dvěma kapitolami o volné lásce a
svobodě mateřství, v kterých jsem již nastínila, jaký má na ně měšťácká pokrytecká morálka
vliv. Na závěr se věnuji tomu, jak si Neumann představuje spolu s dalšími autorkami a autory
vyřešení problému měšťáckého pokrytectví. Uvádím, že jako řešení vidí novou
komunistickou společnost, ke které podle něj vedl celý lidský vývoj.
Závěrečná kapitola se věnuje dobovým ohlasům, které se na Neumannovy svazky vyskytly ve
30. letech 20. století. Analyzuji zde časopisy a deníky, kde se vyskytly nějaké pochvalné či
kritické recenze. Poukazuji také na fakt, že mnoho recenzí na tuto knihu nevyšlo a spíše se
vyskytovaly ohlasy na jiná jeho díla. V nalezených recenzích se objevuje názor, že Neumann
nemá dostatečnou kvalifikaci na psaní tohoto typu díla a že znehodnocuje lásku. V dalších
ohlasech se ovšem také upozorňuje na to, že Neumannovým záměrem bylo touto knihou
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otřást měšťáckou morálkou a vyzdvihuje se jeho zájem o pohlavní věci. Také zaznívá
myšlenka, že shrnuje ženské snahy zabývající se dosažením rovnoprávného postavení ve
společnosti a vše vědecky podkládá. To koresponduje s tím, proč dílo vzniklo a proč se jeho
dílem zabývám. To probírám již v kapitole věnované samotné knize Dějiny ženy (1931‒
1932/1999) a dále pak v kapitole o ženě a jejích dějinách.
V této bakalářské práci docházím k závěru, že dílo Dějiny ženy (1931‒1932/1999) od
Stanislava Kostky Neumanna je široce opomíjené a sám Neumann není znám jako autor
zabývající se genderovými vztahy. Jeho úmyslem bylo vzdělávat širokou veřejnost a chtěl,
aby toto jeho dílo četly zejména ženy, které by tak měly materiál věnující se jejich vlastnímu
pohlaví v průběhu dějin a který by je mohl sjednotit na jejich cestě za svobodou. Svou knihou
se snažil upozornit na přirozenost člověka, což dále využil ve svých názorech, kterými chtěl
přispět do probíhajících debat ve 20. a 30. letech 20. století ohledně pokusu o uzákonění
obligatorního občanského sňatku a rozluky a dále trestnosti potratů. Tomu se věnuji
v samostatných kapitolách o volné lásce a svobodě mateřství. Jeho ideální představou do
budoucna v těchto záležitostech bylo zavedení volného svazku mezi mužem a ženou jako
rovnoprávných osob, které pak budou následně plodit děti rozumně a kvůli tomu, že si děti
přejí. Byl tedy i pro rozšíření preventivních antikoncepčních prostředků a pro zavedení
umělých potratů. Tomu byly ale kladeny překážky ze strany měšťácké pokrytecké morálky a
východiskem bylo nastolení komunistické společnosti. Zde je tedy patrné jak se jednotlivá
témata, kterým se tu primárně věnuji, vzájemně propojují a jsou aktuální v dobovém kontextu.
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