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Úvod

Složité období pozdně viktoriánské a edwardiánské Británie je
možné vzhledem k jeho rozporuplnosti hodnotit jako „věk extrémů: éru
imperiální pompy a obřadnosti, jež poutala pozornost politických elit i
veřejnosti, a, na druhé straně, období rostoucího kultu jednoduchého života;
jako dobu zenitu imperialismu s jeho idealizací války, ale i počátků Labour
Party, renesance socialismu a politiky sociální péče, a také jako období
radikální výzvy tradičním genderovým stereotypům, v první řadě
převažujícímu kultu maskulinity“.1 Dějiny Velké Británie na přelomu 19. a
20. století, v jejichž kontextu je nutné analyzovat i postavení žen ve
společnosti, lze charakterizovat též jako „věk přechodu“ (Age of
Transition),2 počátek „nové éry“, dobu vrcholného imperialismu, ale také
nástupu demokracie a socialismu, velkých společenských změn, úpadku
vyšších tříd, projevujícího se mimo jiné slábnoucím individualismem ve
prospěch důrazu na komunitu, nových technologických změn a nástupu
modernity v umění.3 G. R. Searle, autor jedné z nejnovějších syntéz
k britským dějinám této doby, trvá na tom, že klíčovým slovem tohoto
období je „přechod“ (Transition), nikoli „změna“ (Change). „Bylo by ale
zavádějící a naivní,“ píše, „pojednávat o letech 1886-1918 ve smyslu
přímého pohybu od tradice k modernitě; tato doba se totiž vyznačovala jak
kontinuitou,

tak

změnou.

Již

Disraeli

kdysi

upozornil

prvního

marxistického vůdce, že Anglie je ‚pane Hyndmane, zemí, kterou lze velmi
obtížně změnit, opravdu velmi těžko.’“4 Dynamika a rozpory z přelomu 19.
a 20. století jsou z velké části určovány tím, jak na sebe narážely tradiční
1

Searle, G. R., A New England? Peace and War 1886-1918, Oxford 2004, s. 2-3
Tamtéž, s. 3-4.
3
K impériu srv. Koebner, R. & Schmidt, H. D., Imperialism: The Story and Significance
of a Political Word 1840-1960, Cambridge 1965, passim. K demokratickým reformám srv. Barker,
M., Gladstone and Radicalism: The Reconstruction of Liberal Policy in Britain 1885-1894,
Hassocks 1975, s. 91-150 an. K nástupu socialismu srv. Laybourn, K. & Reynolds, J., Liberalism
and the Rise of Labour 1890-1918, Beckenham 1984, passim. K úpadku vyšších tříd srv.
Cannadine, D., The Decline and Fall of the British Aristocracy, New York 1990, s. 1-34 an.
K umění a kultuře srv. Tylliard, S. K., The Impact of Modernism 1900-1920: Early Modernism
and the Arts and Crafts Movement in Edwardian England, London 1988, s. 22-57 an.
4
Searle, G. R., A New England?..., s. 3.
2

5

britská společnost se svými elitami a konzervativními názory a tzv. „noví
lidé“ (New People), jež byli nositeli moderních, často „revolučních“
myšlenek a postojů.5
Postavení žen ve Velké Británii na konci 19. a na počátku 20. století
ovlivňovalo velké množství faktorů; předložit vyvážený pohled na jejich
roli ve společnosti proto představuje velmi složitý úkol. Ženy žily
v „mužském světě“,6 v němž měly přesně vymezené sféry; teorie
„oddělených sfér“ a „domácího krbu“7 ženám určovala místo v domácnosti
(v soukromé sféře). Takto nastavené hranice překračovaly ženy, usilující ve
viktoriánské a edwardiánské společnosti o proniknutí do „veřejné“
(mužské) sféry, jen velmi těžce. Rozdělení rolí mezi muži a ženami se
navíc v čase proměňovalo a lišilo v závislosti na příslušnosti k té které
společenské vrstvě, regionu atd.8
Podle Leonore Davidoffové a Catherine Hallové se zásadní
podmínky k oddělení sfér mezi muži a ženami ve střední vrstvě vytvářely
v letech 1780-1850;9 tyto změny, k nimž významně přispívala pokračující
industrializace, se odrazily také v britském zákonodárství: ženy nesměly
vlastnit majetek a uzavírat smlouvy svým jménem, čímž byly vyloučeny
z obchodu; Zákon o zastoupení lidu (Representation of the People Act)
z roku 1832, známý též jako Zákon o volební reformě (Reform Act),
zbavoval ženy výslovně volebního práva.10 Podle ideálů viktoriánské
společnosti se od žen vyšší a střední vrstvy očekávalo, že zůstanou
5

O nových lidech psal Sidney Webb v Twentieth Century Politics: A Policy of National
Efficiency, Fabian Tract No. 108, London 1901, s. 3. K diskusi o „nové Anglii“ (New England)
srv. též Searle, G. R., The Quest for National Efficiency: A Study in British Politics and British
Political Thought, 1899-1914, Oxford 1971, s. 51-52.
6
Srv. Gilman, C. P., The Man Made World: or, our androcentric culture, London 1911,
s. 210-211.
7
Srv. Abramsová, L., Zrození moderní ženy. Evropa 1789-1918, Brno 2005, s. 28, 35-39.
8
Srv. například Young, M. & Wilmott, P., The Symmetrical Family, New York 1973,
passim.
9
Davidoff, L. & Hall, C., The Architecture of Public and Private Life: English Middle
Class Society in a Provincial Town 1780-1850, in: Fraser, D. & Sutcliffe, A. (eds.), The Pursuit of
Urban History, London 1983, s. 326-346.
10
Srv. Brock, Michael, The Great Reform Act, London 1973; Evans, E. J., The great
Reform Act of 1832, London 1983, s. 111 an.; Morgan, K. O., The Great Reform Act of 1832,
London 2001, passim; Pearce, E., Reform!: the fight for the 1832 Reform Act, London 2004,
passim; Salmon, P., Electoral reform at work: local politics and national parties, 1832-1841,
London 2002, passim.
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v domácnosti a nebudou pracovat za mzdu; sociální reformátoři
(reformátorky) usilovali (usilovaly) ve druhé polovině 19. století o to, aby
se rozdělení zodpovědností mezi muži jako živiteli rodiny a ženami jako
hospodyněmi prosadilo také v řadách working classes. Tyto cíle se nicméně
nepodařilo naplnit, protože většina rodin z pracující vrstvy na placené práci
žen závisela.11
Ve druhé polovině 19. století se hranice mezi veřejnou a soukromou
sférou značně měnily v důsledku rostoucího počtu žen, které se začaly ve
veřejné oblasti angažovat; velké množství převážně svobodných žen ze
střední třídy pracovalo za mzdu, zatímco vdané ženy, které si již před
polovinou 19. století počínaly aktivně v dobročinné práci, začínaly hrát
významnou roli v místních vládách.12 V poslední čtvrtině 19. století se
začalo ozývat také stále silnější volání po udělení volebního práva ženám.13
Různá ženská hnutí a organizace, usilující na konci 19. století o
zrovnoprávnění žen s muži, přispěla k řadě zlepšení, například v oblasti
manželských, majetkových a opatrovnických práv. Na druhou stranu,
většinová britská společnost (včetně žen) nadále podporovala tradiční
rozdělení ženských a mužských rolí.14
Tzv. „nová žena“, usilující na přelomu 19. a 20. století o emancipaci,
byla konfrontována s převažujícími konzervativními názory britských
společenských elit.15 Důvody, proč se většina žen neztotožňovala
s radikálními názory feministek, byly vysvětlovány různě.16 Podle mnoha
11

Srv. například Meacham, S., A Life Apart, the English Working Class 1890-1914,
London 1977, s. 95-115.
12
K práci žen ze střední vrstvy srv. Branca, P., Silent Sisterhood: Middle Class Women in
the Victorian Home, London 1975, s. 48-51. K ženám, působícím v místních vládách, srv. Hollis,
P., Ladies Elect: Women in English Local Government 1865-1914, Oxford 1987, passim.
13
K problematice ženského volebního práva srv. například Holton, S. S., Feminism and
democracy: women’s suffrage and reform politics in Britain 1900-1918, Cambridge 1986; Lewis,
J. (ed.), Before the Vote Was Wone: Arguments For and Against Women‘s Suffrage 1864-1896,
London 2001.
14
Lewis, J., Women in England 1870-1950: Sexual Division and Social Change, Brighton
1984, s. x-xi.
15
Tamtéž, s. xi-xii.
16
Jednalo se například o teorii žen jako obětí. Srv. Barker Benfield, G. J., The Horrors of
the Half-Known Life, New York 1976; Wood, A. D., The Fashionable Deseases: Women’s
Complaints and Their Treatment in Nineteenth Century America, in: Banner, L. & Hartman, M.
(eds.), Clio’s Consciousness Raised, New York 1974, s. 1-22.
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současných historiků se tyto ženy nepřizpůsobovaly mužskému chápání
světa zcela, ale vykládaly si své postavení ve společnosti po svém. Jejich
nově

definovaný

postoj

k tématům,

souvisejícím

s genderovým

uspořádáním, měl vliv na vytváření „nové ženské kultury“. Podle tohoto
názoru připisovaly věcem a vztahům, jež s muži sdílely (například rodině),
jiný význam, který se proměňoval v závislosti na společenském postavení,
rodinném stavu či postavení na pracovním trhu.17 Ačkoli se zdálo, že ženy
se s muži v názoru na „předepsanou roli“ ztotožňují, mívaly pro tento postoj
často vlastní pohnutky. Typickým příkladem mohou být názory žen
odmítajících udělení ženského volebního práva; jejich mínění se totiž jen
zřídka krylo s argumenty odpůrců mezi muži.18 V dizertační práci se proto
zaměřím na motivy chování britských žen na přelomu 19. a 20. století a na
důvody jejich příklonu k feminismu či naopak k tradičním, konzervativním
konceptům.19
Dizertační práce je věnována postavení britských žen v pozdní
viktoriánské a edwardiánské éře, tedy v období přibližně od 80. let 19.
století do počátku první světové války (v některých případech do jejího
konce). Analýza většiny témat ženského světa nicméně vyžadovala
zkoumání tohoto fenoménu v dřívějších desetiletích 19. století, protože by
bez něj nebylo možné porozumět tomu, co se odehrávalo v době, na niž se
zaměřuji. Cílem mé dizertační práce bylo analyzovat všechny klíčové
faktory a oblasti, jež měly na postavení žen na přelomu 19. a 20. století
vliv. Zpracování této problematiky v celé šíři bylo nesmírně náročným
úkolem; domnívám se nicméně, že se mi podařilo analyzovat všechny
důležité aspekty, jež život tehdejších žen ovlivňovaly. O některých
tématech, která jsem nepovažoval pro svou práci za stěžejní, jsem se snažil
zmínit alespoň okrajově a v budoucím bádání jim budu případně věnovat
17

Lerner, G., Politics and Culture in Women’s History, in: Feminist Studies 6, Spring
1980, s. 49-54.
18
Lewis, J., Women in England..., s. xii.
19
Srv. například Banks, O., Becoming a Feminist: The Social Origins of „First Wave“
Feminism, Brighton 1986, passim; Banks, O., Faces of Feminism: A Study of Feminism as a
Social Movement, Oxford 1981, passim; Dyhouse, C., Feminism and the Family in England 18801939, Oxford 1989, s. 4-13 an.
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větší pozornost; jednalo se například o podíl žen na volebních kampaních
svých manželů či o rostoucí vliv žen v socialistických organizacích.20
Při volbě tématu jsem stál před nelehkým rozhodnutím, zda se
zaměřit na celkovou analýzu postavení žen na sklonku viktoriánské éry a
v edwardiánské době, či se soustředit na některé z dílčích témat, například
na analýzu života žen z pracující vrstvy či feministického hnutí. Pro první
možnost jsem se nakonec rozhodl zejména proto, že toto téma nebylo
v České republice dosud zpracováno, takže moji práci lze chápat jako první
příspěvek k této problematice; široce pojatý výzkum jsem navíc vnímal
jako důležitý pro zorientování se v problematice žen ve Velké Británii na
přelomu 19. a 20. století a jako nutný předpoklad budoucího
specializovanějšího bádání. V budoucnosti plánuji tyto důležité informace
využít pro další podrobný výzkum, zaměřený na working class women.

Dizertační práce je rozdělena do tří tematických části. V první z nich,
jež je složena ze tří kapitol, analyzuji postavení žen v „soukromé (domácí)
sféře“. Všechny tři kapitoly (kromě poslední) jsou rozčleněny do čtyř
podkapitol, v nichž zkoumám danou tématiku z pohledu aristokratek, žen ze
střední třídy; žen z pracující vrstvy a feministek.21 V první kapitole jsem
analyzoval zejména materiální zabezpečení žen a jejich podřízenou pozici,
vycházející ze skutečnosti, že ženy nemohly vlastnit majetek a disponovat
svými výdělky. V této souvislosti jsem se pokusil odpovědět na otázku, zda
se majetková práva žen v tomto období alespoň částečně zlepšovala a jaké
procesy stály v pozadí těchto změn (snažil jsem se také zjistit, proč se od
poslední čtvrtiny 19. století nechávaly stále častěji najímat za mzdu i ženy

20

Srv. například Hollis, P., Ladies Elect..., s. 1-67. K vlivu žen v socialistických srv.
například Collette, C., For Labour and for Women: The Women’s Labour League, 1906-1918,
Manchester 1989, s. 1-40.
21
K rozdílům mezi jednotlivými společenskými skupinami srv. Lorimer, D., Colour,
Class and the Victorians, New York 1978, passim; Lown, J., Not So Much a Factory, More a
Form of Patriarchy: Gender and Class during Industrialisation, in: Gmarnikov, E. (ed.), Gender,
Class and Work, London 1983, s. 28-45; Hall, L. A., Sex, Gender and Social Change in Britain
since 1880, Basingstoke 2000, passim.
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ze střední vrstvy);22 kromě toho jsem zkoumal, v jakých typech zaměstnání
ženy pracovaly a hledal jsem důvody toho, proč postavení žen na trhu
práce, zůstávalo i nadále podřadné.23
Druhá kapitola je analýzou postavení žen v rodině, zaměřenou
především na jejich manželské, mateřské a domácí povinnosti; velkou
pozornost jsem soustředil na rozbor jejich životních podmínek a pokusil
jsem se vysvětlit příčiny vysoké porodnosti žen ze všech společenských tříd
a vysoké úmrtnosti rodiček.24 Součástí této kapitoly jsou také mé úvahy o
tom, do jaké míry názory žen na rodinu, manželství a domácnost
ovlivňovaly náboženské a společenské předsudky či nové vlivné ideologie
(maternalismus, sociální darwinismus, eugenika) atd.25
Třetí kapitola je analýzou výchovy a vzdělání dívek v pozdně
viktoriánské a edwardiánské společnosti. V této souvislosti jsem se snažil
odpovědět na to, proč byly dívky z vyšších a středních vrstev svými rodiči,
guvernantkami a učitelkami vychovávány k tradičním ženským ctnostem;26
vysvětlil jsem také, proč dosahovaly nesrovnatelně nižšího vzdělání než
jejich bratři a poukázal jsem na rozdíly ve výuce na kvalitních chlapeckých
soukromých středních školách a na školách, kde studovaly dívky.27 Věnoval
jsem se též analýze výchovy a vzdělání dívek z pracující vrstvy a pojednal
jsem o tom, jak ji ovlivňovala chudoba a závislost většiny rodin na jejich
práci.28 Dále jsem soustředil pozornost na analýzu trendů, jež vedly ke

22

Srv. May, T., An Economic and Social History of Britain: 1760-1970, New York 1987,
s. 127-131 an.; Jordan, E., The Women‘s Movement and Women‘s Employment in Nineteenth
Century Britain, London 1999, passim.
23
Se skladbě zaměstnání žen srv. Lewis, J., Women in England..., s. 145-205.
24
K aristokratkám srv. Horn, Pamela, Ladies of the Manor. Wives and Daughters in
Country-house Society 1830-1918, Stroud 1991, s. 52-110; ke středním třídám srv. Steinbach, S.,
Women in England 1760-1914, London 2004, s. 41-77 ; k working class women srv. Meacham, S.,
A Life Apart..., s. 60-115.
25
K eugenice srv. například Searle, G. R., Eugenics and Politics in Britain 1900-1914,
Leyden 1976, passim. K maternalismu srv. Lewis, Women in England..., s. 98.
26
Srv. Dyhouse, C., Girls Growing Up in Late Victorian and Edwardian England,
London 1981, s. 3-39.
27
Tamtéž, s. 40-78.
28
Srv. například Meacham, S., A Life Apart..., s. 156-193.
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zkvalitňování vzdělání dívek a žen,29 a odpověděl jsem na otázku, jak
významnou roli hrál v podpoře povinné školní docházky na základních
školách stát, a proč tomu tak bylo.30 V nepolední řadě jsem se pokusil
vysvětlit příčiny vzniku několika velmi kvalitních dívčích středních škol,
díky nimž se úspěšným studentkám otvíraly i univerzity, a charakterizovat
postavení a možnosti prvních dívek a žen na vysokých školách.31
Ve druhé i třetí části své dizertace jsem analyzoval činnost tzv.
„nových žen“ a pokusil se objasnit příčiny jejich angažovanosti ve „veřejné
sféře“, dosud vyhrazené mužům. Druhá část, rozdělená na dvě kapitoly, je
rozborem „veřejné činnosti“ žen, které své aktivity vnímaly jako rozšíření
domácích povinností.32 Jednou ze základních otázek, před níž jsem, stejně
jako ostatní historikové, zabývající se touto problematikou, stál, zní, zda lze
jednoduše konstatovat, že tato skupina nepodporovala nároky feministek,
prosazujících rovná práva s muži, a do jaké míry případně společně obě
skupiny spolupracovaly.33 Feministkám bojujícím za rovná práva s muži je
věnována třetí část, jež obsahuje také dvě kapitoly. Součástí dizertační
práce je i komparace přínosu obou skupin pro ženské hnutí.
V první kapitole druhé části jsem pojednal o počátcích pronikání žen
do „veřejné sféry“ prostřednictvím dobročinných aktivit a analyzoval, do
jaké míry jim jejich charitativní akce otevíraly v poslední čtvrtině 19. století
cestu do místních zastupitelstev a různých státních výborů a institucí.34 Ve
druhé kapitole jsem soustředil pozornost na ženské organizace na podporu
impéria, a odpověděl na otázku, jak velký byl jejich přínos pro rozvoj
29

Ke zkvalitňování dívek na školách srv. Kamm, J., Hope deferred: girls’ education in
English history, London 1965, passim; Hunt, F. (ed.), Lessons for life: the schooling of girls and
women, 1850-1950, Oxford 1987, s. 53-75 an.
30
Stephens, W, Education in Britain, 1750-1914, Basingstoke 1998, s. passim; Sturt, M.,
The education of the people: a history of primary education in England and Wales in the
nineteenth century, London 1967, s. 52-75.
31
Srv. Dyhouse, C., No Distinction of Sex? Women in British Universities, 1870-1939,
London 1995, s. 11-48.
32
Srv. Lewis, J., Women in England..., s. 88-90.
33
Srv. Prochaska, F. K., Women and Philanthropy in Nineteenth-Century England,
Oxford 1980, s. 7-8. Srv. také Bush, J., Edwardian Ladies and Imperial Power, London 2000, s.
170-192, 213-215.
34
Srv. Hollis, P., Ladies Elect..., s. 193-299; Prochaska, F. K., Women and Philanthropy
in Nineteenth-Century England, Oxford 1980, s. 179-181.
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kontaktů se ženami v zámoří, vzdělavatelských aktivit a pomoc Britkám,
jež usilovaly o vystěhování do kolonií a dominií.35
V poslední třetí části jsem analyzoval činnost žen prosazujících
rovná práva s muži. První kapitola je věnována aktivitám ženských
mírových organizací před první světovou válkou i během ní. Jednou z jejích
hlavních otázek je, jaký byl přínos mírových aktivistek ženskému hnutí, jak
ovlivňovaly britské veřejné mínění v době válečných konfliktů (búrské a
první světové války) a jak v době míru. Pokusil jsem se také vysvětlit, jak
se ženské mírové hnutí proměňovalo poté, co se k liberálkám převážně ze
středních vrstev začaly krátce před první světovou válkou přidávat též
socialistky, a proč mírovému hnutí toto spojenectví přineslo větší vliv ve
společnosti.36 Ve druhé kapitole jsem pojednal o skupině žen, která se do
roku 1914 vymezila vůči zažité představě o ženskosti nejradikálněji.
Jednalo se o sufražetky, bojující od roku 1903 násilnými prostředky o
uznání ženského volebního práva. Soustředil jsem se zejména na analýzu
příčin jejich násilné taktiky.37

Jedním z nejnáročnějších problémů, s nimiž jsem se musel během
výzkumu vypořádat, bylo obrovské množství pramenů a literatury.
Z velkého počtu nevydaných pramenů jsem studoval především archívní
záznamy z The National Archives, London – Kew. Při studiu pracovních a
platových podmínek žen z pracující vrstvy mi pomohly zejména záznamy
britského ministerstva vnitra (HO 45/9942/B29035; HO 45/9951/B31752;
HO 45/9986/X68918), dále ministerstva práce a dalších institucí
zodpovědných

za

politiku

zaměstnanosti

(LAB

15;

LAB

2/17/TBM176/1922). Ve druhé kapitole první části jsem se opíral
především o záznamy ministerstva vnitra (HO 144/21168; HO 144/21906) a
místních vlád (HLG 29/66), ve třetí o zápisy ministerstva pro vzdělání (ED
35

Srv. zejména Bush, J., Edwardian Ladies and Imperial Power, London 2000, s. 36-104.
Srv. zejména Liddington, J., The Long Road to Greenham. Feminism and AntiMilitarism in Britain since 1820, London 1989, s. 27-127; Wiltsher, A., Most Dangerous Women:
Feminist Peace Campaigners of the Great War, London 1985, s. 39-147.
37
Srv. například Bartley, P., Emmeline Pankhurst, London 2002, s. 69-159.
36
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12/154; ED 14; ED 21; ED 49; ED 109/3982), ministerstva vnitra (HO
45/10287/110083) a dalších (PRO 30/69/1788). Při zkoumání problematiky
dobročinnosti jsem využil archívní prameny ministerstva vnitra (HO
45/9798/B5239; HO 45/9799/B5239; HO 45/9511/17273A), Friendly
Society (FS 15/1382) a dalších (MH 9/1-37; HLG 25); při studiu ženských
společenství na podporu impéria záznamů ministerstva vnitra (HO
45/10531/148679). K problematice ženských mírových společností jsem
využil zápisy ministerstva vnitra (HO 45/10814 312987; HO 45/10743
263275/264, 274); z bohatých zdrojů k činnosti sufražetek vybírám
prameny ministerstva vnitra (HO 144/1709/425859, HO 144/1548/181784,
HO 144/847/149245; HO 45/24665; HO 45/10389/170808; Kew, HO
144/871/161505,

HO

144/837/145641,

144/891/171454,

HO

144/552/185732;

HO
HO

144/882/167074,

HO

144/1039/182085;

HO

144/1041/182749; HO 144/1052/187234 a řada dalších), londýnské policie
(MEPO 2/1567, MEPO 2/1568; MEPO 2/1560; MEPO 2/1308, MEPO
2/1438; MEPO 2/1551) a dalších.38
Studium nevydaných pramenů mi nejvíce pomohlo ve třech
kapitolách dizertační práce. Za prvé jsem si na základě jejich zkoumání,
četných příkladů a souhrnných zpráv mohl udělat poměrně jasnou představu
o pracovních a platových podmínkách žen v továrnách a dalších
zaměstnáních, stejně jako o jejich podřízeném postavení a jejich
možnostech na trhu práce. Velmi jsem také ocenil prameny k problematice
školství, především zprávy školních výborů o podpoře státu v oblasti
základního školství. Největším přínosem mi bylo studium archívních
záznamů v poslední kapitole o činnosti sufražetek. Díky detailnímu
sledování činnosti Women’s Social and Political Union (WSPU)
ministerstvem vnitra a londýnskou policií jsem se mohl podrobně seznámit
s násilnou taktikou sufražetek, ale také s podmínkami v britských věznicích,
kde si tyto ženy odpykávaly trest. Dílčím způsobem mi bylo zkoumání
archivních pramenů užitečné i v dalších kapitolách.
38

Srv. seznam pramenů a literatury na konci práce.
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Studoval jsem rovněž velké množství vydaných pramenů – úředních
záznamů, které jsem rozdělil na parlamentní zprávy a zprávy nejrůznějších
institucí.

Z parlamentních

zpráv

upozorňuji

především

na

zápisy

k pracovním a platovým podmínkám žen na pracovišti (Board of Trade,
Report on Changes in the Rates of Wages and Hours of Work, 1912, xcii,
Cd. 6471), k zdravotním (P. P., Interdepartmental Commission on Physical
Deterioration, 1904, xxxii, Cd. 2175; P. P., Report of the Royal
Commission on National Health Insurance, Cmd. 2596, 1929) a životním
podmínkám dětí a žen (P. P., Report from the Select Committee on the
Protection of Infant Life, 1871; P. P., Report of the Royal Commission on
the Poor Laws and the Relief of Distress. Cd. 4499, 1909; P. P., Second
Report on Infant and Child Mortality (Local Government Board), 1913,
xxxii, Cd. 6909), dále na zprávy nejrůznějších výborů, například ke školství
(P. P., Report of Schools Inquiry Commission, 1867-1868; P. P., Royal
Commission on Secondary Education, 1895), k různým zákonům (P. P.,
Minutes of Evidence to the Royal Commission on Divorce and Matrimonial
Law Reform, Cd. 6481, 1912-1913, xviii, Q. 37141; P. P., Report from
Commissioners, Report of the Royal Commission upon the Administration
and Operation of the Contagious Diseases Acts, 1871; P. P., Reports from
Committees, Report from the Select Committee on Contagious Diseases
Acts, 1882) atd.
Ze zpráv mimoparlamentních institucí uvádím například zprávy,
které jsem studoval k zmapování činnosti Victoria League (Victoria
League’s annual balance sheets; Victoria League Executive Minutes;
Victoria

League

Annual

Reports),

dále

či

zprávy

nejrůznějších

charitativních společností (Proceedings of the Church Missionary Society
for Africa and the East. Ninety-Ninth Year, 1897-1898; Report of the
Committee of the Guardian Society for providing temporary asylum, with
suitable employment, for Females, London 1880; Report of the
Metropolitan Association for Befriending Young Servants for 1886, London
1887; Report of the Workhouse Visiting Society upon the proposed
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industrial home for young women: and the correspondence with the Poor
Law Board, London 1860).39
Zkoumání parlamentních i mimoparlamentních zpráv bylo pro moji
práci velmi přínosné. Díky studiu dokumentů k problematice sociálního
zákonodárství a chudoby jsem se mohl podrobně seznámit s celou řadou
nedokonalostí systému vycházejícího ze Zákona o chudobě a z jeho
dodatků. Tyto materiály mi poskytly mnoho cenných odpovědí na otázky
ohledně

někdy

velmi

problematické

spolupráce

státních

institucí

s dobročinnými organizacemi, stejně jako informace o obrovském rozsahu
pomoci charit. Díky zprávám výboru k zákonům o nakažlivých nemocech
jsem si mohl udělat poměrně jasnou představu o reformním úsilí státu
v oblasti prostituce a důvodech, proč se proti němu některé ženské
organizace postavily. Zkoumání dalších zpráv vděčím za přesné i rámcové
informace, týkající se tematiky porodnosti, mortality, zdravotního stavu žen
a dětí, počtu potratů atd. Další kategorie zpráv mi pomohla sledovat
podrobně činnost, měnící se cíle a úspěchy nejrůznějších organizací –
například některých ženských institucí na podporu impéria, sufražistek,
sufražetek, mírových a dobročinných organizací atd. Díky jiným zprávám,
například ze školních výborů, jsem si doplnil obraz, který jsem získal
prostřednictvím studia nevydaných pramenů.
Využil jsem také možnosti prozkoumat velmi bohaté zdroje
dobových pamfletů a pojednání, z nichž k nejvýznamnějším patří úvahy a
průzkumy sociálních reformátorů, jejichž postřehy vycházely z praktické
práce mezi chudými v řadě průmyslových měst Velké Británie, a měly
proto velkou vypovídací hodnotu. Doplňují vhodně poněkud strohý
charakter záznamů, s nimiž jsem se mohl seznámit při studiu nevydaných
pramenů a parlamentních i mimoparlamentních zpráv. Našel jsem v nich
řadu fundovaných postřehů o principech práce mezi chudými a cenné
statistické údaje.40 Velmi jsem ocenil také práci J. Batemana, která mi
39

Srv. seznam pramenů a literatury na konci práce.
Za všechny uvádím Acton, W., Prostitution, London 1857; Besant, W., East London,
London 1901; Beveridge, W. H., Unemployment: A Problem of Industry, London 1909; Black, C.
40
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poskytla poměrně přesnou představu o největších britských vlastnících
půdy a jejich majetkových poměrech.41 Díky dalším pamfletům a
pojednáním jsem se mohl seznámit s osobními názory odborníků na velké
množství témat jako výchova a vzdělávání dívek,42 práci domácích
sloužících,43

morálku

navštěvování

prostitutek

žen

v manželství,44,

dobročinnými

charitativní

pracovnicemi,46

činnost,45
porodnost,47

vzdělání atd.48
Z bohaté memoárové literatury vybírám jen díla, která byla pro mou
práci nejdůležitější. Pro pochopení bohatosti „všedního i slavnostního
života“ žen z vyšší společenské vrstvy, s nímž jsem se seznamoval v první
řadě prostřednictvím vzpomínek aristokratek, hrály klíčovou roli memoáry
C. Asquithové,49, lady Cavendishové50 a E. Sidgwickové51. U některých
aristokratek mi jejich deníky a vzpomínky posloužily nejen k pochopení
života vyšších společenských skupin, ale také při analýze jiných témat.
Příkladem mohou být významné členky ženských organizací na podporu
impéria L. M. Knightleyová52 či V. Markhamová.53 Velmi poučné pro mě
bylo nahlédnout také do myšlenkového světa jedné z nejvýznamnějších
viktoriánských filantropek L. Twiningové a odpovědět si díky analýze
(ed.), Married Women’s Work, London 1915; Booth, C., Life and Labour of the People in London,
London 1891; Cadbury, E., Matheson, C. M. & Shann, G., Women‘s Work and Wages, London
1906. K dalším srv. v seznamu pramenů a literatury na konci práce.
41
Bateman, J., The Great Landowners of Great Britain and Ireland, 4. vydání, London
1883.
42
Srv. například Bremner, C. S., The Education of Girls and Women in Great Britain,
London 1897.
43
Srv. například Butler, C. V., Domestic Service, London 1916.
44
Srv. Caird, M., The Morality of Marriage, and Other Essays on the Status and Destiny
of Woman, London 1897; Clapperton, J. H., A vision of the future: based on the application of
ethical principles, London 1904.
45
Srv. například Davies, J. L., „District Visiting“, Lectures to Ladies on Practical
Subject, Cambridge 1855.
46
Srv. například Hopkins, E., The Visitation of Dens. An Appeal to the Women of
England, London 1874.
47
Srv. Elderston, E., Report on the English Birthrate, Dulau 1916.
48
Například Ellis, S. S., The Education of Character: with hints on moral training,
London 1856.
49
Asquith, C., Haply I May Remember, London 1950.
50
J. Bailey (ed.), The Diary of Lady Frederick Cavendish, London 1927.
51
Sidgwick, E., Mrs. Henry Sidgwick: A Memoir, By Her Niece, London 1938.
52
Knightley, L. M., The journals of Lady Knightley of Fawsley, 1856-1884, London
1915.
53
Markham, V. R., Return Passage, Oxford 1953.
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jejích vzpomínek na otázku, jaké byly motivy její vskutku obětavé práce.54
Velký význam pro pochopení myšlení a pohnutek sufražetek pro mě měly
také paměti a úvahy E. Pankhurstové55 a jejích dcer Chrystabel56 a Sylvie,57
stejně jako vzpomínky H. Swanwickové,58 jež reprezentovala jednak
umírněný proud, usilující o dosažení ženského volebního práva, a také
ženské mírové hnutí.59
Z dobových tiskovin jsem pročítal zejména noviny The Times, díky
nimž jsem mohl analyzovat politické, hospodářské, sociální, náboženské a
jiné problémy konce viktoriánské a edwardiánské éry i jiné běžné „události
všedního dne“. Tyto noviny mi poskytly také množství cenných
faktografických informací, zprostředkovaly mi závěry některých tehdejších
výzkumů, statistiky, informace o důležitých událostech, či různé názory na
tehdejší politickou situaci atd. Podobné cenné informace mi poskytlo i
studium dalších deníků, například Pall Mall gazette se slavnými
Steadovými reportážemi o Jacku rozparovači či dětské prostituci, Daily
Herald, týdeníku The Guardian. Z velkého množství dalších tiskovin
zmiňuji specializované časopisy a noviny, například Jus Suffragii, v němž
publikovaly vlivné sufražistky, či sufražetské Votes for Women a poté
Suffragette.60
Z velkého množství odborné literatury na tomto místě uvádím
alespoň základní monografie a studie, s nimiž jsem při svém výzkumu
pracoval v první řadě. Ze všeobecných děl o pozdně viktoriánské a
edwardiánské éře stojí za zmínku především jedna z nejnovějších
monografií G. R. Searla,61 v níž autor předkládá ucelený pohled na období
od druhé poloviny 80. let 19. století do konce první světové války.
K nejdůležitějším knihám mého výzkumu patřila také monografie J.
54

Twining, L., Recollection of Life and Work, London 1893.
Pankhurst, E., My Own Story, London 1914.
56
Pankhurst, C., Unshackled: The Story of How We Won the Vote, London 1959.
57
Pankhurst, S., The Suffragette Movement, London 1977.
58
Swanwick, H., I Have Been Young, London 1935; Swanwick, H., The Future of the
Women’s Movement, London 1913.
59
Dále srv. seznam pramenů a literatury na konci práce.
60
K dalším tiskovinám srv. seznam pramenů a literatury na konci práce.
61
Searle, G. R., A New England?...
55
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Lewisové, věnovaná postavení žen ze střední a pracující vrstvy na přelomu
19. a 20. století, v níž se autorka kromě obecného výkladu soustředila
výrazně na specifika pozice žen na trhu práce.62
Při studiu života aristokratek jsem se kromě vzpomínek a deníků žen
z vyšší vrstvy opíral především o dílo P. Hornové, jež ve své knize
analyzovala zvláštnosti jejich životního stylu a postojů.63 Při výzkumu
života vyšších společenských vrstev jsem samozřejmě nemohl opominout
rozsáhlou a dosud nepřekonanou syntézu D. Cannadina64 či velmi ceněné
dílo F. M. L. Thompsona.65
K nejdůležitějším knihám o ženách ze středních vrstev řadím práce
C. Dyhousové, v nichž jsem se seznámil s ucelenou analýzou rozvoje
základního, středního a vysokého školství a principy výchovy dívek
v pozdně viktoriánském a edwardiánském období.66 Vynikající monografii
o životě working classes, věnující velkou pozornost ženám této společenské
skupiny a založenou na rozsáhlém výzkumu spisů tehdejších sociálních
reformátorů, představuje dílo S. Meachama,67 jež vhodně doplňuje
specializovaná analýza chudých londýnských oblastí od E. Rossové.68
V problematice sexuálních vztahů mezi muži a ženami a ženského
vnímání sexuality jsem čerpal informace v první řadě od vynikající
odbornice této tematiky J. Walkowitzové.69 Při výzkumu ženských
dobročinných aktivit jsem nemohl opominout ucelený přehled F. K.
Prochasky, založený na rozsáhlém výzkumu pramenů.70 Podobně je možno
vyjádřit se i o práci J. Bushové, jež za pomoci analýzy pramenů pojednala o

62

Lewis, J., Women in England...
Horn, P., Ladies of the Manor. Wives and Daughters in Country-house Society 18301918, Stroud 1991.
64
Cannadine, D., The Decline and Fall of the British Aristocracy, New York 1990.
65
Thompson, F. M. L., The rise of respectable society: a social history of Victorian
Britain 1830-1900, London 1988.
66
Dyhouse, C., Girls Growing Up...; Dyhouse, C., No Distinction of Sex...
67
Meacham, S., A Life Apart...
68
Ross, E., Love and Toil. Motherhood in Outcast London 1870-1918, Oxford 1993.
69
Ze všechny její knihy uvádím Walkowitz, J., Prostitution and Victorian society:
women, class, and the state, Cambridge 1982. Další viz v přehledu odborné literatury.
70
Prochaska, F. K., Women and Philanthropy...
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činnosti ženských společností na podporu Britského impéria.71 Při výzkumu
ženského mírového hnutí jsem zaměřil pozornost na studium děl dvou
vynikajících

znalkyň

tohoto

fenoménu,

J.

Liddingtonové72

a

A.

Wiltsherové,73 jejichž analýzy patří k nejkvalitnějším ukázkám britské
feministické historiografie. Z mnoha knih, jež mi byly k dispozici při
výzkumu činnosti sufražetek, oceňuji především jeden z nejnovějších
životopisů Emmeline Pankhurstové od P. Bartleyové, který je zasvěceným
průvodcem a analýzou aktivit členek Women’s Social and Political Union
(WSPU).74

Závěrem bych rád vyjádřil poděkování a vděčnost, zejména svému
školiteli a ctihodnému příteli, řediteli Ústavu světových dějin Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze, doc. PhDr. Martinu Kovářovi, Ph.D.,
za cenné rady a všestrannou pomoc při práci na této dizertaci. Můj dík patří
rovněž dalším členům tohoto ústavu i dalších historických pracovišť FF UK
v Praze – prof. PhDr. Aleši Skřivanovi, CSc., prof. PhDr. Vladimíru
Nálevkovi, CSc., prof. PhDr. Robertu Kvačkovi, CSc., prof. PhDr. Ivanu
Jakubcovi, CSc., doc. PhDr. Františku Stellnerovi, Ph.D., doc. PhDr. Janu
Pelikánovi, CSc., PhDr. Václavu Drškovi, Ph.D. a PhDr. et JUDr. Jakubu
Rákosníkovi, Ph.D. a všem kolegům, kteří mi v práci pomohli, ať už svými
odbornými radami, postřehy a připomínkami, či „pouhým“, ale velmi
cenným povzbuzením. V neposlední řadě bych rád vyjádřil dík svému
nejbližšímu příteli, slovutnému PhDr. Jaromíru Soukupovi, PhDr. Martině
Soukupové a PhDr. Blance Augustínové (všichni z Ústavu světových dějin
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze), stejně jako kolegům a
přátelům z Katedry hospodářských dějin Národohospodářské fakulty
Vysoké školy ekonomické v Praze (zejména PhDr. Radku Soběhartovi) a
z Katedry historie Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci (v
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první řadě PhDr. Milanu Svobodovi, Ph.D. a PhDr. Miloslavě Melanové).
Dík náleží rovněž mým kolegům, partnerům a přátelům v zahraničí,
zejména Dr. Jamesi Aitkenovi a Dr. Edwardu Kesslerovi z Cambridgeské
univerzity, dále prof. Dr. Franzi Bosbachovi a prof. Dr. Hermannu J.
Hierymu (oba z Universität Bayreuth), prof. Dr. Arnoldu Suppanovi
z Universität Wien, prof. Dr. Winfriedu Beckerovi z Universität Passau,
prof. Dr. Arno Herzigovi z Universität Hamburg a dalším kolegům a
partnerům v zahraničí, kteří mi pomohli cennými radami. Dík náleží též
Filozofické fakultě UK v Praze za podporu mých zahraničních pobytů, bez
nichž by tato práce nemohla vzniknout.
Za všestrannou pomoc a podporu děkuji také svým rodičům, Věře a
Stanislavu Tumisovým.
Práci věnuji členům, přátelům a sympatizantům Britského klubu
(The British Club, P.P.), jenž se stal, jak jsme již s docentem Kovářem
uvedli v naší knížce „Zrození velmoci“, nedílnou součástí našich životů.

PhDr. Stanislav Tumis, M.A.
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První část
Soukromý život žen

Život žen všech společenských vrstev byl podle ideálů viktoriánské
společnosti spojen v první řadě s péčí o domácnost a rodinu. Podle teorie
tzv. „oddělených sfér“ zodpovídali muži za výdělek a živobytí rodiny,
zatímco ženy za udržování „rodinného krbu“. Ženy měly v manželství
podřízené postavení, což souviselo především s tím, že muži podle
britských zákonů plně kontrolovali majetkové a finanční poměry rodiny.
Tato skutečnost měla pro ženy všech společenských skupin různé důsledky.
Jestliže

aristokratky

se

díky

majetkovým

poměrům,

možnostem

seberealizace a bohatosti společenského života považovaly většinou za
relativně spokojené a svobodné, ženy ze středních vrstev, jež tolik možností
neměly, se cítily spíše izolované; proto vnímaly rozdělení rolí mezi muži a
ženami nejkritičtěji. Ženy z working classes byly navzdory chudobě na
mužích nezávislejší zejména proto, že většina z nich pracovala a
disponovala vlastním výdělkem. V první části dizertační práce se
soustředím na analýzu „soukromého života žen“ všech společenských tříd a
srovnání shodných i rozdílných znaků, jež vycházely především z jejich
majetkových poměrů a s tím souvisejícím životním stylem.

1. 1. Materiální zabezpečení žen
Majetková a finanční závislost žen na mužích byla rozhodující
příčinou jejich podřízenosti i v dalších oblastech života. V první kapitole
pojednám o majetkových poměrech žen všech společenských skupin a o
různém charakteru ženské podřízenosti, jež byla jejich důsledkem.
Významný prostor věnuji ženské práci, která byla navzdory viktoriánským
ideálům, vymezujícím ženám místo v domácnosti, v Británii ve druhé
polovině 19. a počátku 20. století zcela běžná především u working class
women, ale také u některých skupin žen ze střední vrstvy.
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1. 1. 1. Aristokracie
Postavení aristokratek uvnitř společenské skupiny, jejíž společenský
i majetkový vliv začal vinou agrární krize na konci 19. století upadat,
závisel v první řadě na majetkových poměrech. Ačkoli muž měl v rodinách
z vyšší společenské vrstvy rozhodující postavení, což vycházelo především
z jeho majetkové dominance, neznamená to, že by ženy z této vrstvy
nedisponovaly žádným vlivem. Jejich zodpovědnost za organizaci
domácího života a společenských akcí jim dávala poměrně velké možnosti
seberealizace a prosazování svých myšlenek.
Většina žen z aristokratických kruhů materiálně závisela na mužích –
otcích, manželech, bratrech, bratrancích, kteří měli nad financemi po celé
období kontrolu; ženy dostávaly pouhé „kapesné“.75 Hlavním úkolem
rodiny (včetně okruhu příbuzných a přátel) bylo najít pro dospívající
respektive dospělou dívku ženicha, jenž by ji materiálně zabezpečil.76 Ty,
pro něž se životního partnera nalézt nepodařilo, musely hledat podporu u
příbuzných. Situace „starých panen“ se zpravidla velmi zhoršila po smrti
otce či svatbě bratra, kdy se musely smířit s osobním vykořisťováním ze
strany rodinného „dobrodince“.77
Ekonomickou

podřízenost

žen

mužům

ve

viktoriánské

a

edwardiánské éře podporovala právní doktrína couveture, jež vycházela ze
zásady, že „muž a žena jsou jedno a jedno je muž“.78 Tato teorie kromě
jiného ospravedlňovala skutečnost, že ženy nedisponovaly volebním
právem, protože měly stejný politický zájem jako jejich manžel. V takto
nastaveném právním řádu se vdaná žena stávala fakticky majetkem muže.
75

K výjimkám například patřila Francis Anne, markýza z Londonderry, či Sarah,
hraběnka z Jersey, které samostatně disponovaly svým jměním. Po smrti lady Jersey byl její
osobní majetek odhadován na 300,000 liber. Horn, P., Ladies of the Manor. Wives and Daughters
in Country-house Society 1830-1918, Stroud 1991, s. 11.
76
Davidoff, Leonore, The Best Circles: Society Etiquette and the Season, London 1986, s.
50-51.
77
Většina starých panen byla příbuzným na obtíž. Jen málokterá měla v spřízněné rodině
tak výsadní postavení jako Louisa Jebbová, jež sloužila bratrovým dětem jako druhá matka. Srv.
Wilson, F. M., Rebel Daughter of a Country House. The Life of Eglantyne Jebb, Founder of the
Save the Children Fund. London 1967, s. 33, 35.
78
Lewis, J., Women in England 1870-1950: Sexual Division and Social Change, Brighton
1984, s. 119; k právní doktríně couveture dále srv. Lewis, J. (ed.), Before the Vote Was Wone:
Arguments For and Against Women‘s Suffrage 1864-1896, London 2001, s. 3.
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Za ochranu a materiální podporu z jeho strany se od ní očekávalo, že se
bude starat o domácnost, poskytovat muži sexuální uspokojení a společnost
(právně určeno jako právo manžela na „společenství ženy“). Manžel mohl
žalovat každého, kdo by ho o „společenství manželky“ připravil. V roce
1861 soud dokonce rozhodl, že je možné odhadnout peněžní hodnotu
služby ženy, a stanovit tak případný rozsah škody způsobený manželovi.79
Jeho právo násilím přinutit ženu k vykonávání jejích povinností zpochybnil
teprve případ manželů Jacksonových z roku 1891, kdy soud odmítl únos
paní Jacksonové svým mužem a stanovil, že žádný manžel nemá právo
zbavit ženu svobody proto, aby si vynutil obnovení svých práv; tento výrok
nicméně nezměnil nic na tom, že manžela nebylo možno obvinit ze
znásilnění.80
Doktrína couveture zdůvodňovala i skutečnost, že po uzavření sňatku
ztratila manželka kontrolu nad svým veškerým majetkem. Podle obecného
práva předala osobní vlastnictví manželovi a bez jeho souhlasu nemohla
disponovat nemovitostmi ani nájemním statkem, který vlastnila před
svatbou. Kampaně reformátorek za prosazení Zákona o vlastnictví vdaných
žen (Married Women’s Property Act)

přinesly v letech 1870 a 188281

drobná zlepšení. Zákon z roku 1870 dával ženám právo disponovat svými
výdělky, z čehož profitovaly hlavně pracující ženy (working classes
women); právní normy z roku 1882 jim přiznávaly nárok spravovat jakýkoli
majetek, který mohly získat (například dědictvím či darem), což mělo
pozitivní dopad i na ženy ze středních a vyšších společenských tříd. Ačkoli
mnozí historikové považovali a považují především zákon z roku 1882 za
„skutečný průlom“ v této oblasti legislativy, ve skutečnosti znamenal spíše
odstranění některých rozporů, týkajících se zabezpečení dcer ze střední a

79

Lewis, Women in England..., s. 120.
Tamtéž, s. 120; srv. Graveson, R. H. & Crane, F. R. (eds.), Century of Family Law
1857-1957, London 1957, s. 116.
81
Srv.
www.legislation.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1882/cukpga_18820075_en_1,
31. ledna 2008.
80
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vyšší vrstvy než zavedení principu odděleného vlastnictví, jenž by jim
umožnil dosáhnout rovných majetkových práv s muži.82
Hospodářská podřízenost žen byla podle názoru většiny odborníků
nejvíce patrná ve venkovských aristokratických kruzích. Velkostatkáři,
uplatňující zásadu mužské primogenitury, jen málokdy dopustili, aby
majetek přešel na ženskou linii. Odhaduje se, že v letech 1840-1880 tvořily
převody vlastnictví na ženy pouhých 8-10 % z celkového počtu.83 Podle
Batemanova přehledu z roku 1883 se mezi patnácti velkostatkáři s ročním
příjmem z půdy nad 100.000,- liber

nenacházela žádná žena a

z jedenapadesáti velkostatkářů s ročním příjmem mezi 50.000,- a 100.000,librami se objevila jediná, lady Willoughby ďEresby, jež zdědila rodinný
statek po úmrtí svobodného bratra v roce 1870; po její smrti v roce 1888 se
majetek opět vrátil do rukou muže – jejího syna, pozdějšího hraběte
z Ancasteru.84 Ve Velké Británii patřilo podle Batemanova přehledu
k největším velkostatkářům (vlastnících více než 3.000 akrů půdy) pod 7 %
žen a k menším velkostatkářům (disponujících 2.000 až 3.000 akry nebo

82

K tomu srv. Lewis, Women in England..., s. 120-123; Dyhouse, C., Feminism and the
Family in England 1880-1939, Oxford 1989, s. 56-57; Vicinius, M., A Widening Sphere:
Changing Roles o Victorian Women, Bloomington 1977, s. 4; Erickson, A. L., Women and
Property in Early Modern England, London 1993; May, T., An Economic and Social History of
Britain: 1760-1970, New York 1987; Shanley, M. L., Feminism, Marriage, and the Law in
Victorian England, 1850-1895, Princeton 1989; Stetson, D., A Woman's Issue: The Politics of
Family Law Reform in England, London 1982; Combs, M. B., Cui Bono? The 1870 British
Married Women‘s Property Act, Bargaining Power, and the Distribution of Resources Within
Marriage, in: Feminist Economics, Vol. 12, No. 1-2, January-April 2006, s. 51-83; Combs, M. B.,
A Measure of Legal Independence: The 1870 British Married Women‘s Property Act and the
Portfolio Allocations of British Wives, in: The Journal of Economic History, Vol. 65, November
2005, s. 1028-1057, článek je také k dispozici na:
http://cniss.wustl.edu/workshoppapers/2006combs.pdf, 31. ledna 2008; Combs, M. B., Wives and
Households Wealth: the Impact of the 1870 British Married Women‘s Property Act on WealthHolding and Share of Household Resources, in: Continuity and Change, Vol. 19, May 2004, s.
141-163; Holcombe, L., Wives and Property: Reform of the Married Women‘s PropertyLaw in
Nineteenth Centrury England, Toronto 1983; Staves, S., Married Women‘s Separate Property in
England, 1660-1883, Cambridge (MA) 1990.
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Stone, L. & Stone, J. F., An Open Elite? England 1540-1880, Oxford 1984, s. 118-119.
84
Bateman, J., The Great Landowners of Great Britain and Ireland, 4. vydání, London
1883. Srv. též Cokayne, G. E. (ed.), Complete Peerage of England, Scotland, Ireland, Great
Britain, and the United Kingdom, extant, extinct, or dormant, vol. xii, London 1959, s. 682;
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London 1981, s. 194-195; Cannadine, D., The Decline and Fall of the British Aristocracy, New
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ročním výnosem mezi 2.000 až 3.000 librami z půdy o rozloze nad 3.000
akrů) přibližně 8 % žen.85
Výše zmíněné skutečnosti se odrážely i v početním stavu peerů:
v roce 1880 drželo aristokratický titul 580 osob; jen sedm žen ale bylo
šlechtičnami nezávisle na manželovi, tj. drželo šlechtický titul přímo.86
Zcela běžnou praxí bylo, že veškeré statky a finanční aktiva se – pokud
měla rodina k dispozici dědice – převáděly na prvorozeného syna; mladší
synové a dcery dostávali vcelku skromnou sumu a vdovy prostřednictvím
vdovského věna rentu z velkostatku.87 Příkladem může být rozdělení
majetku po smrti lorda Leconfielda v roce 1901. Celkovou částku 1.8
milionu liber zdědil jeho nejstarší syn Charles, zatímco jeho čtyři bratři se
museli spokojit s 150.000,- librami pro každého a s dalšími menšími
částkami, například za prodej domu v londýnské Great Stanhope Street po
matčině smrti. Každá ze tří dcer dostala částku 32.000,- liber. Dvě vdané
dcery převzaly stanovenou sumu jako součást manželského uspořádání,
nejmladší a svobodná Margaret po otcově smrti.88
K běžné praxi aristokratických rodin patřilo i to, že se snažily pro
dědice rodu zajistit co nejbohatší nevěstu. Ještě více než dříve to platilo
v poslední čtvrtině 19. století, kdy krize v zemědělství vedla k poklesu
příjmů z nájemného a mnoho rodin přiváděla do svízelné situace.89
„Manželství pro peníze“ byla uzavírána stále častěji; zároveň přiváděla na
Britské ostrovy bohaté americké nevěsty, „lačné“ po šlechtických titulech a
85
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1990, s. 41-42.
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K zemědělské depresi a jejím dopadům na britskou aristokracii srv. Cannadine, The
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z toho plynoucím společenském postavení. Jednou z nich byla Consuelo
Vanderbiltová, jež se provdala za 9. vévodu z Marlborough; na základě
manželské smlouvy jí otec poskytl pro její a vévodovy potřeby roční příjem
100.000,- amerických dolarů a pro ni samotnou dalších 100.000,- dolarů.90
Jednání rodin snoubenců o finančním vyrovnání často trvala velmi
dlouho. Částky, k nimž se obě strany nakonec zavázaly, se lišily podle
jejich hospodářské situace. Bohaté americké dědičce Mary Leiterové, která
se v roce 1895 provdala za George Curzona, například rodina poskytla při
svatbě 140.000,- liber, tedy 6.300,- liber ročního příjmu; po smrti jejího
otce se tato částka zvýšila na 30.000,- liber. Naproti tomu Curzonovi rodiče
přispěli 25.000,- librami, tj. přibližně 1.000,- librami ročně; jednalo se o
částku, již tehdejší britské nejbohatší rodiny považovaly za dostatečnou
k zaopatření dětí. Podobnou částku věnovaly obě rodiny při svatbě Maud
Cecilové s Williamem Palmerem, budoucím lordem Selbornem.91
Existuje samozřejmě velké množství případů, kdy se uzavíraly
skromnější i nerovnější smlouvy. Při svatbě Violet Maxseové s Edwardem
Cecilem, mladším synem třetího markýze ze Salisbury, poskytla rodina
nevěsty manželům 10.000,- liber, zatímco rodina snoubence přispěla
25.000,- librami, což tvořilo společný roční výnos přibližně 1.600,- liber.92
S mnohem menší částkou mohl počítat venkovský šlechtic Dearman
Birchall, jenž po své druhé svatbě disponoval souhrnnou sumou 10.000,liber – nevěsta dostala věno 6.000,- liber, jeho otec mu poskytl 4.000,liber.93
Někteří rodiče odmítli dát k zasnoubení souhlas, protože je
neuspokojovaly finanční podmínky nabízené rodinou partnera. Kupříkladu
Barbara Tasburghová z Burghwallisu se musela na nátlak rodičů vzdát
milovaného mladého armádního důstojníka, neboť jako mladší syn
90

Montgomery, M. E., Gilded Prostitution. Status, Money, and Transatlantic Marriages
1870-1914, London 1989, passim; srv. také knihu o třech amerických sestrách Jeromových, které
se v Británii provdaly; Jennie se stala matkou budoucího premiéra Winstona Churchilla: Kehoe,
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Tamtéž, s. 66-67, 71.
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Horn, , Ladies of the Manor..., s. 78.
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nedisponoval dostatečným jměním. Nakonec se provdala za omezeného,
avšak bohatého Williama Charltona z Hesleydise z Northumbrie, i když ani
to se neobešlo bez komplikací.94 Občas se stávalo, že rodiny zakázaly
dětem sňatek pro otevřené nepřátelství, jež mezi oběma rody panovalo; jako
příklad lze uvést lady Charlottu Bertieovou, která se zamilovala do mladého
Augusta O’Briena.95
Ženy z aristokratických kruhů zůstávaly po svatbě v domácnosti a
vyžadovalo se od nich, aby vykonávaly povinnosti vyplývající z jejich
společenského postavení – podpora manželových aktivit, péče o domácnost
a společenskou prestiž rodiny, výchova dětí, charitativní činnost atd. O
všech těchto tématch bude pojednáno v dalších kapitolách.

1. 1. 2. Střední vrstva
To, co platilo pro aristokratické kruhy, přebírala postupně i střední
vrstva, která se životním stylem – v rámci svých možností – stále více
přizpůsobovala vyšší společnosti. Pro ženy ze střední třídy to znamenalo
závislost na mužích a připoutání k domácnosti. Některé z nich dokonce
argumentovaly tím, že tzv. „oddělené sféry“ mezi mužem a ženou zde byly
nastaveny mnohem přísněji, než jak tomu bylo v případě working classes a
aristokracií. Lydia Beckerová, vůdčí viktoriánská feministka, se k tomu
vyjádřila následovně: „To, co si přeji nejvíce, je dosáhnout stavu, kdy se
vdané ženy ze střední třídy domohou stejně rovných podmínek, jaké
převažují mezi pracujícími a vyšší šlechtou. Dámy (ladies) a ženy pracující
v továrnách jsou nezávislými osobami, zatímco ženy ze střední vrstvy
neznamenají vůbec nic a pokud se snaží jednat ve svém zájmu, ztrácejí
prestiž.“96
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Odmítavé postoje středostavovských feministek k jejich podřízenosti
v rodinách vycházely ze skutečnosti, že jejich striktní ekonomická závislost
na mužích se odrážela též v podrobování se jejich vůli. Otcové a manželé
věnovali velkou pozornost tomu, aby jejich manželky či dcery nepřekročily
předepsané hranice mezi veřejnou a soukromou sférou. Většina dívek
zůstávala v 80. letech 19. století existenčně závislá na otcích, bratrech či
manželích.97
Jako příklad mohou posloužit životní osudy Emily Hobhousové,
která proslula jako mírová aktivistka během Búrské války (1899-1902).
Hobhousová, dcera anglikánského arcijáhna z Cornwallu, patřila k přední
liberální rodině: její strýc a bratranec zasedali v parlamentu za West
Country a její mladší bratr Leonard se stal vůdčím liberálním intelektuálem.
Po smrti matky převzala Emily ve věku devatenácti let její farní povinnosti;
otec jí však nikdy nedovolil zodpovědnější práci, dokonce „vetoval“ návrh
biskupa, jenž si přál, aby Emily vedla ženský výbor pro získávání peněz pro
místní

katedrálu.

V roce

1892

otec

onemocněl

a

dvaatřicetiletá

Hobhousová, stále závislá na jeho vůli, byla další tři roky plně zaměstnána
péčí o invalidního muže. Teprve po jeho smrti roku 1895 se Emily stala
nezávislou; ačkoli o ni bylo finančně postaráno, stála před otázkou co
v budoucím životě dělat. Nakonec se rozhodla pro „misionářskou činnost“
mezi horníky ve Virginii, v americké Minnesotě, kde bojovala s korupcí
městských úředníků, s prostitucí a s opilstvím. Rok nato se vydala do
Mexika.98
Příkladem dívky z nižší střední třídy může být též Annot Wilkieová
(po sňatku přijala příjmení Robinsonová). Prostředkem k osvobození ze
závislosti na otci se pro ni, stejně jako pro mnoho dalších dívek a žen, stal
rozvoj základního školství a dalších úřednických zaměstnání. Annot,
narozená v roce 1874 ve Skotsku, pracovala jako učitelka. Využila
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příležitosti externě studovat na nedaleké univerzitě v St. Andrews a v
sedmadvaceti letech získala vysokoškolský titul. Její další životní dráhu
ovlivnila zkušenost, kterou získala mezi rodinami horníků v Dundee; jejich
chudoba a ubohé životní podmínky ji přivedly k podpoře kampaně za
ženské volební právo a k socialismu nové Independent Labour Party (ILP)
vedené Keirem Hardiem.99
V 80. a 90. letech dospěla nová generace žen, jíž se podařilo
prolomit tradiční ideologii „oddělených sfér“ a „rodinného krbu“, které
ženám vykázovaly místo v domácnosti.100 K této změně tradičního pojetí
role ženy došlo díky četným proměnám britské společnosti; pozvolný
úpadek soukromých rodinných podniků a zvyšující se potřeba zaměstnávání
mužů jako manažerů ve velkých firmách a podnicích měnily postavení
středostavovských žen v rodině a umožňovaly jim odpoutat se alespoň
částečně od domácnosti a najít si aktivnější místo ve společnosti. Většina z
nich

se

stávala

dobrovolnými

sociálními

pracovnicemi.101

Jejich

„osvobození“ se realizovalo také prostřednictvím studia, práce, cestování a
rozvoje různých hnutí a organizací.102
Postavení žen ve vztahu k mužům se – nazíráno z jejich pohledu –
zlepšovalo i díky nové legislativě. Výše uvedené zákony o vlastnických
právech žen z let 1870 a 1882 umožnily svobodným dívkám a ženám
disponovat

vlastním

majetkem;

o

omezeních

vlastnických

práv,

vztahujících se na vdané ženy, je pojednáno v předchozí kapitole. Díky
tomu se mohly ženy, mimo jiné, snáze domáhat rozvodu. Reformy
majetkového a rozvodového zákona tak odrážely změny, odehrávající se ve
společnosti na přelomu 19. a 20. století.103
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Přesto se většina žen v této době držela tradičního vzorce: vdát se za
„perspektivního muže“, jenž bude schopen postarat se o manželku, děti,
zajistit jejich vzdělání a společenské postavení. Menšina ambiciózních a
vzdělaných žen musela volit mezi manželstvím a kariérou. Vdavek se
vzdávaly především politicky aktivní ženy – například převážná část členek
Women’s Social and Political Union (WSPU).104 Feministky se odvolávaly
na názory Američanky C. P. Gilmanové, jež odsuzovala manželství jako
obchod.105

Některé

ženy,

například Florence Nightingalová,106

se

neprovdaly, protože se chtěly plně věnovat svému „poslání“. Beatrice
Webbová, která v 80. letech prožívala intenzivní milostné vzplanutí
k Josephu Chamberlainovi, si přála vést rodinný život; současně si však
uvědomovala, že by to znamenalo vzdát se práce, jíž se chtěla i nadále
věnovat. Nakonec zvolila cestu celoživotního celibátu, což pro ni bylo
velmi bolestné.107
Feministky, které se rozhodly zůstat svobodné, tak učinily z velké
části proto, že by v manželství přišly o nezávislost, o niž dlouho usilovaly.
Mabel Atkinsonová se v roce 1914 zamýšlela nad dilematem žen, jež
přirozeně toužily po rodinném životě a dětech, ale na druhé straně se
nechtěly vzdát svobody, kterou si vydobyly: „...největším zármutkem
kvalifikovaných žen je, že jsou bezdětné ... některé se s tím vyrovnají
adopcí, jiné hledají útěchu ve filantropii a sociální práci pro děti.
Nezasvěcený člověk by se mohl podivovat nad tím, proč se nevdají.
Manželství je ale pro ženu tohoto typu neobyčejně obtížné. I když je
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pravdou, že běžná žena, stejně jako muž, touží po lásce a dětech, nelze
v jejím ani v jeho případě říci, že si nepřejí nic jiného. Společnost a
zvyklosti však před dámy (ladies) střední třídy staví dvě alternativy:
nezávislost a množství prožitků doprovázené celibátem bez dětí, a nebo
manželství a mateřství spolu s monotónním životem hospodyňky znásobené
v devíti z deseti případů sociální, intelektuální a ekonomickou podřízeností
postojům a názorům manžela. Není to manželství a mateřství jako takové,
k čemu má moderní žena nepřátelský postoj... [Žena – S. T.] se nemůže,
dokonce ani kdyby chtěla, vzdát intelektuální a duchovní svobody a
‚ekonomické nezávislosti‘.“108 Jiná feministka Cicely Hamiltonová
protestovala proti degradaci žen na úroveň neplacených domácích služek a
osobního vlastnictví manželů. Manželky podle ní nebyly „lidskými
bytostmi“, ale pouhým „rozmnožovacím strojem a nutným doplňkem
pánve“.109
Od žen ze střední třídy se obecně očekávalo, že se stanou
pomocnicemi manželů a veškerá jejich energie se soustředí na domov,
manžela a děti. Ačkoli většina z nich neměla status zaměstnaných žen,
mnohé pomáhaly rozpočtu podporou rodinného podnikání či jinou pomocí
manželovi. Jednalo se o tzv. skrytou práci, vyplývající z jejich závazku
rodině. Ženy střední třídy tak vykonávaly pomocná zaměstnání,110
například pomáhaly manželovi s přípravou večírků pro obchodní partnery,
opisovaly firemní dokumenty, zastupovaly manžela, pokud onemocněl,
mnohé z nich převzaly roli dnešních sekretářek či asistentek. Většina z nich
to nevnímala jako práci, nýbrž jako povinnost vyplývající z jejich
společenského postavení.111
Ačkoli se převážná většina žen střední třídy držela vzoru,
vymezujícího jim místo v domácnosti, vytvářely se v pozdní viktoriánské
éře předpoklady pro to, aby se „mateřský“ vliv uplatnil i ve veřejné oblasti.
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Feministé a feministky, kteří tyto snahy podporovali, hovořili o tzv.
sociálním nebo občanském maternalismu. V průběhu 19. století se diskuse
soustředily především na ustavení vhodných omezení veřejných ženských
aktivit. Většina společnosti brzy pokládala za žádoucí, aby se ženy
věnovaly dobročinné práci. Byla to tedy hlavně filantropie, o níž pojednám
ve zvláštní kapitole, která ženám otevírala cestu do „veřejného světa práce a
občanských práv“.112
Od filantropie vedla přímá spojnice k profesionalizaci ženské práce.
V tomto ohledu sehrála významnou roli i skutečnost, že zvláště nižší střední
třída měla se zvyšujícími se náklady na životní standard ve druhé polovině
19. století stále větší finanční problémy; snaha udržet si svůj společenský
status nutila ženy chodit do zaměstnání.113 Ani poté samozřejmě neutichly
diskuse na téma, co „ženská práce“ vlastně je, a co není.114 Nepřekvapuje
tedy, že se ženy ze střední vrstvy se nechávaly zaměstnávat v tzv.
„ženských odvětvích“ blízkých filantropii, například ve zdravotnictví jako
ošetřovatelky,115 učitelky na dívčích školách,116 úřednice117 či sociální
pracovnice.118

1. 1. 3. Pracující vrstva
Viktoriánský model muže jako živitele rodiny a ženy a dětí závislých
na jeho práci se měl podle tehdejších teoretiků vztahovat na celou
112

Lewis, Women in England..., s. 92.
Branca, Silent Sisterhood..., s. 48-51.
114
Jordan, E., The Women‘s Movement and Women‘s Employment in Nineteenth Century
Britain, London 1999.
115
Práce ošetřovatelek byla velmi populární díky pozoruhodným aktivitám Florence
Nightingalové za Krymské války. K Florence Nightingalové srv. Gordon, R., The private life of
Florence Nightingale, Harmondsworth 1980; Baly, M. E. (ed.), As Miss Nightingale said:
Florence Nightingale through her sayings: a Victorian perspective, London 1991; Baly, M. E.,
Florence Nightingale and the nursing legacy, London 1997; Brown, P., Florence Nightingale: the
tough British campaigner who was the founder of modern nursing, Exley 1988; k práci žen v této
oblasti srv.: Summers, A., The Costs and Benefits of Caring: Nursing Charities, cca 1830-1860,
in: Barry, J. & Jones, C. (eds.), Medicine and Charity Before the Welfare State, London 1991.
116
Copelman, D. M., London’s Women Teacher: Gender, Class and Feminism 18701930, London 1996; Perrone, F., Women Academics in England, 1870-1930, in: History of
Universities 12, 1993.
117
Jordan, E., The Lady Clerks at the Prudential: The Beginnings of Vertical Segregation
by Sex in Clerical Work in Nineteenth Century Britain, in: Gender and History, April 1996.
118
O tom více v kapitole o filantropii.
113

32

společnost, tedy i na pracující vrstvu. Idealistické představy sociálních
pracovníků o nesobecké péči otců a manželů o rodinu se však často
rozcházely s realitou. V důsledku toho se muselo velké množství žen nechat
zaměstnat. Tuto skutečnost potvrdil například již výzkum z roku 1906 mezi
pracujícími ženami v Birminghamu, podle něhož byly „ženy donuceny
pracovat jako dělnice, protože jejich manželé byli nestálí, opilci a líní
lidé“.119
Selhání mužů v podpoře rodiny se odrazilo i v zákonodárství. Již
zmiňovaný zákon o vlastnických právech vdaných žen z roku 1870
poskytoval dělnicím právní ochranu umožňující jim disponovat svou
mzdou. Celá série zákonů o továrnách (Factory Acts) omezovala
zaměstnání žen a dětí na určitý počet hodin a místo, kde pracovaly.120
Postavení žen z pracující vrstvy v rodině, kde často čelily bití a krutostem
ze strany manželů, se zlepšilo také po přijetí zákonů, umožňujících jim
žádat před soudy o rozvod. Především opatření z roku 1886, umožňující
ženě požádat o rozvod na základě manželovy neochoty či neschopnosti
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podporovat rodinu, znamenalo v této oblasti zásadní průlom, a to navzdory
tomu, že nemohly počítat s příliš velkou materiální podporou od státu.121
Největší problém ve vztazích mezi manžely pracující vrstvy
představovala neschopnost mužů vydělat dostatek peněz, což by jim
umožnilo postarat se o rodinu. Podle výzkumu zakladatele Armády spásy
Charlese Bootha, uskutečněného v Londýně v roce 1889,122 se nemohlo 30
% populace spolehnout jen na výdělek mužů. O deset let později vypočítal
Joseph Rowntree minimální mzdu živitele, jenž se musel starat o manželku
a tři děti, na 21 šilinků a 8 pencí za týden; v roce 1908 se podle Edwarda
Cadburyho zvýšila na 25 šilinků.123 Podle mzdového censu z roku 1906 se
výdělek 27.2 % dělníků v bavlnářském průmyslu pohyboval v průměru pod
22 šilinky za týden a u 41.6 % byl nižší než 25 šilinků. V železářském
průmyslu a stavbě lodí, zahrnujícího 12 % veškeré mužské pracovní síly,
vydělávalo 20 % všech mužů nad dvacet let méně než 22 šilinků týdně a
30.6 % méně než 25 šilinků. Nejhůře placení zaměstnanci v zemědělském
sektoru vydělávali průměrně jen 18 šilinků a 4 pence týdně.124 V roce 1906
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vypočítal A. L. Bowley průměrnou mzdu mezi dělníky na 29 šilinků a 4
pence.125
Jak jsem již uvedl, ve viktoriánské a edwardiánské éře nemohly
vdané ženy z pracující vrstvy příliš počítat ani se zaopatřením od státu,
který podporoval model tzv. „rodinné mzdy“, jenž měl „udržet ženu v
domácnosti“. V roce 1911 přijali britští poslanci zákon o národním
pojištění,126 který se stal základem moderního britského sociálního systému.
Zdravotní pojištění se ale netýkalo závislých osob a vdané ženy z něj mohly
těžit jen v případě, že se nechaly pojistit v práci z vlastního titulu. Dělnice,
jež byly do národního systému pojištění zahrnuty, čelily přísnému dohledu
kontrolorů, a to vzhledem k tomu, že uplatňovaly ve velkém počtu a míře
nároky na nemocenskou.127
V případě, že se muži nedokázali o svou rodinu postarat, hledaly
jejich manželky jiné zdroje příjmů. První možností, která se nabízela, bylo
půjčit si na úvěr – ženy se často stávaly kořistí obchodníků prodávajících na
splátky, majitelů zastaváren a pouličních prodavačů, nabízejících nekvalitní
a drahé zboží, přičemž o tom jejich manželé často vůbec nevěděli. Podle
významné studie, vydané za první světové války, si mohly ženy se
zaplaceným nájemným půjčit až 1 libru, z níž jim obchodníci odečetli mezi
1 šilinkem a 6 pencemi až 5 šilinky na úrok. Nejchudší ženy si mohly
vypůjčit jeden nebo 2 šilinky, přičemž musely zaplatit za týdenní úrok 1
penci za půjčený šilink.128 Zprostředkovatelé půjček přitom zpravidla patřili
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k respektovaným osobám; někteří z nich si mohli vydělat až 450,- liber za
týden.129
Významnou pomoc pro ženy představovaly fungující sousedské
vztahy, jež výrazně přispívaly ke stabilitě místní komunity. Málokdo se rád
stěhoval, protože se nechtěl vzdát pomoci sousedů, která přicházela
v kritické situaci.130 Sousedská pomoc však měla i své limity, jež se týkaly
především neochoty postarat se o sirotky či staré lidi, ačkoli i zde se našly
výjimky.131 Chudinské zákony do roku 1948 vyžadovaly od dětí, aby se
postaraly o staré rodiče; vymáhání zákona se však v různých čtvrtích a
oblastech velmi lišilo. Často se stávalo, že staří lidé zůstávali se svými
dětmi jen v létě, kdy mohli rodinám pomoci v práci na poli či s hlídáním
malých dětí, a na zimu se vraceli do chudobince.132 Charles Booth měl za
to, že některé rodiny si nechaly rodiče u sebe vzhledem k tomu, že v roce
1908 dostávali lidé po dosažení sedmdesáti let starobní penzi ve výši 5
šilinků týdně, což pro některé představovalo vcelku významný příspěvek do
rodinného rozpočtu.133
Půjčování peněz na dluh a sousedská výpomoc většinou řešily náhlý
nedostatek materiálních zdrojů, způsobený nepravidelným příjmem, nemocí
či nutností zaplatit nepředpokládané výdaje.134 Vzhledem k nedostatku
finančních zdrojů se však ženy musely často nechat příležitostně zaměstnat
či pracovat na plný úvazek. V roce 1901 pracovalo v Anglii a Walesu přes
čtyři miliony žen, z nichž většina (kromě asi tří set tisíc) zastávala dělnické
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profese.135 Podle odhadů z roku 1911 byla pětina všech zaměstnaných žen
provdaná. Podíl vdaných žen najatých na plný úvazek tvořil ve stejném roce
10 % z jejich celkového počtu.136 Do tohoto soupisu nebyl zahrnut velký
počet žen, které se nechaly zaměstnat příležitostně, protože to bylo obtížné
spočítat.
Velká část žen se na konci 19. a na počátku 20. století věnovala
domácím pracím, mezi něž lze zahrnout například výrobu krabiček na
zápalky, triček, umělých květin, deštníků, kartáčů, knoflíků, různých druhů
krabiček, řetězů a dalších drobných předmětů. K takzvaným prodlouženým
domácím pracím se podle Shelley Penningtonové počítalo i praní,
posluhování v domácnostech, hlídání dětí či úklid bytů.137 Podle přehledu
z roku 1894 provedeného Women’s Cooperative Guild nechávaly pracující
matky děti v péči babiček či jiných příbuzných, jimž obvykle platily, či
opatrovnic.138
Do této činnosti, například výroby krabiček na zápalky, se od věku
čtyř či pěti let zapojovaly i děti. Dívky od sedmi let hlídaly menší děti,
umývaly schody a chodívaly na pochůzky, za což si mohly vydělat od 1
šilinku a 6 pencí do 2 šilinků

za týden. Podle vyšetřování Women’s

Industrial Council bylo v 90. letech takto zaměstnáno 5 % ze zkoumaných
deseti tisíc dívek. Další pomáhaly doma, u příbuzných a u sousedů.139
Většina rodin se nemohla dočkat doby, kdy dívka dosáhne dostatečného
věku, aby mohla vstoupit do domácí služby, což se podle průzkumu z roku
1881 týkalo více než třetiny dívek ve věku od patnácti do dvaceti let.140
Tyto dívky musely často cestovat za prací velmi daleko a již v mladém
135
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věku se musely vyrovnávat s pocity osamocenosti a vytržení z rodinného
prostředí, což pro ně nebylo snadné. Svoji mzdu přirozeně posílaly domů
rodičům.141
Výzkum z Birminghamu roku 1906 prokázal, že 52 % tzv. domácích
dělnic (outworkers) bylo provdaných za muže, jenž dostával nízkou či
nepravidelnou mzdu; 46 % představovaly vdovy či opuštěné ženy a jen 0.4
% pracovalo výhradně pro vlastní potřeby.142 Výdělky v tzv. příležitostných
zaměstnáních nedosahovaly vysoké úrovně a na konci 19. a počátku 20.
století dokonce klesaly; práce navíc často ohrožovala zdraví žen, byla
fyzicky náročná a, mimo jiné, monotónní, s čímž – pro změnu – souvisely
psychické problémy žen. V roce 1888 si jedna z žen, jejíž manžel byl
zdravotně postižen, před parlamentní komisí stěžovala na to, že během dne
ušije čtyři páry kalhot, za což dostane maximálně 1 šilink a 2 pence, tedy
asi o 4 pence méně než před čtyřmi roky; po zaplacení nájmu jí na
zaopatření manžela, sebe a tří dětí zůstane na týden 5 šilinků.143 Ačkoli ani
po přijetí právních předpisů o minimální mzdě v roce 1909 více než 42 %
domácích pracovnic této výše nedosahovalo,144 je nutné poznamenat, že
pouhý 1 šilink a 6 pencí, vydělaný za týden, umožnil ženě nakoupit jídlo na
dva dny.145
Kromě žen, které se nechávaly zaměstnat příležitostně, pracovalo
v Anglii a Walesu podle censu z roku 1901, jak jsem uvedl výše, přes čtyři
miliony žen na plný úvazek. Během pozdně viktoriánské a edwardiánské
éry zůstával počet pracujících žen pozoruhodně stabilní – pohyboval se
kolem 29 %.146 Následující tabulka nabízí základní kategorizaci ženské
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práce v letech 1881-1921 a procentuální zastoupení žen v jednotlivých
sektorech:147
Pracovní kategorie
Osobní služba

1881

1891

1901

1911

1921

-

-

42

39

33

- Služba v domácnosti

36

35

33

27

23

- Jiná

-

-

9

12

10

Úřednice, písařky

-

-

1

2

8

Obchod a finance

-

-

7

9

10

Školství, zdravotnictví

5

6

7

8

7

Textilní zboží a oblečení

18

17

16

14

11

Dělnice v textilním průmyslu

17

15

14

13

12

Kovoobráběcí a stroj. průmysl

-

-

1

2

3

Skladnice, balicí továrny atd.

-

-

-

-

2

Doprava atd.

-

-

-

-

2

Papíren. a tiskařský průmysl

1

2

2

2

2

Potrav. prům., alkohol, tabák

-

-

1

1

2

Kůže a kožešiny

-

-

-

-

3

Zemědělství

2

1

1

2

2

Nekvalifikované,

-

-

-

-

1

nespecifikované

Employment 1979, s. 25. Ve studovaném období zůstávalo poměrně stálé i zastoupení žen podle
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V tomto období se začal významně projevovat trend, který se
prohluboval po první světové válce – přesun žen od manuální k jiné práci.
Zatímco počet učitelek, prodavaček, úřednic, zdravotních sester atd. v
letech 1881-1911 vzrostl o 161 %, množství žen zaměstnaných
v průmyslových továrnách a službě v domácnosti vzrostlo o pouhých 24
%148 (tato čísla byla v případě žen mnohem vyšší než v případě mužů);
dívkám a ženám z working classes se tak otevírala možnost sociálního
vzestupu, především díky školskému systému, jenž jim nabízel přístup ke
vzdělání.149
V pozdně viktoriánské a edwardiánské Británii obecně platily ve
vztahu k zaměstnání žen dva doplňující se koncepty: představa o tzv.
„ženské práci“, předpokládající, že existují povolání, jež může vykonávat
jen muž, a o tzv. „ženské mzdě“ – ve srovnání s muži dostávaly ženy za
vykonanou práci nižší plat.150 Dělení na ženskou a mužskou práci nelze
chápat striktně: lišilo se kraj od kraje. Jako typický příklad lze uvést výrobu
cihel v Black Country, kde muži, pracující v železárnách a uhelných
šachtách, přenechali tuto práci ženám, zatímco v Lancashiru cihly vyráběli i
nadále muži (ženy nalezly uplatnění v textilním průmyslu).151
Současně platí, že ženy měly na trhu práce druhořadé postavení.
Catherine Hakimová definovala na základě zkoumání sčítání lidu, která
sledovala od roku 1901 dále, dva typy jejich segregace: 1) horizontální –
podíl všech zaměstnání, kde byly ženy spolu s muži proporčně zastoupeny
přibližně stejně, zůstával trvale kolem 25 % z celkového počtu; pracovní
místa s převahou mužů dosahovala konstantně kolem 75 %, zatímco ryze
ženská povolání se objevovala zřídka; 2) vertikální – ženy v zaměstnání
zastávaly nižší pozice než muži; ponecháme-li stranou dělnickou profesi,
148
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často pracovaly jako úřednice či prodavačky, zatímco ve vedení podniků,
firem či jiných institucí (soukromých, komunálních či státních) jich
pracovalo velmi málo.152
Doklady o podhodnocení ženské práce ve srovnání s mužskou lze
najít téměř ve všech průmyslových odvětvích. Například Sidney Webb
zjistil, že britské sazečky dostávaly za vysázení 1000 půlčtverečníků pět a
půl pence, zatímco muži osm a půl pence.153 V roce 1909 stanovil
Obchodní výbor pro krejčířský průmysl (Trade Board for the tayloring
industry ) hodinový plat tři a čtvrt pence pro ženy a šest pencí pro muže.154
V továrnách si ženy vydělaly přibližně polovinu týdenní mzdy mužů.155
Zaměstnavatelé navíc přicházeli s novými strategiemi výplaty, které mzdy
žen dále snižovaly. Jedním z takových opatření bylo zavádění úkolových
sazeb namísto hodinového výdělku, což umožňovalo plat žen snáze
zredukovat, pokud se zaměstnavatelům zdálo, že vydělávají příliš.156 Ke
krácení výplat dělnic sloužily i další prostředky, například uvalování
různých druhů pokut a srážek. V 90. letech se tyto peněžní tresty
pohybovaly mezi 1-6 pencemi za pozdní příchody, způsobené škody a,
v případě prodavaček, i za zboží, jež se jim nepodařilo prodat. Podle
svědectví Margaret Bondfieldové, tehdejší zástupkyně generální tajemnice
Národní unie prodavaček (National Union of Shop Assistants), z roku 1907
byly tehdejší prodavačky trestány pokutou od 3 pencí do 5 šilinků za to, že
152
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zákaznice oslovovaly Miss a nikoliv Madam, za nehospodárné používání
provázků či papíru při balení nákupu a další prohřešky.157
V nemanuálních odvětvích byl rozdíl mezi mužskou a ženskou
mzdou o něco nižší. V roce 1900 prodavačky vydělaly přibližně 65 % mzdy
svých kolegů, učitelky krátce po první světové válce přibližně 80 % mzdy
učitelů, úřednice před válkou přibližně o třetinu méně než jejich mužské
protějšky; písařky si v roce 1914 přišly na 1 libru týdně, zatímco jejich
spolupracovníci až na 3 libry.158
Většina žen se svými výdělky pohybovala pod hranicí životního
minima, tedy pod 14-16 šilinky týdně, jež Cadbury a Shann v roce 1906
považovaly za mezní pro zaopatření svobodných žen;159 v roce 1914 se tato
suma podle Rowntreeho zvýšila na 1 libru týdně.160 V roce 1906
dosahovala průměrná týdenní mzda dospělých dělnic v textilkách 15 šilinků
a 5 pencí, v oděvním průmyslu 13 šilinků a 6 pencí, v kovoobráběcím
průmyslu 12 šilinků a 8 pencí, v tiskárnách 12 šilinků a 2 pencí,
v potravinářském odvětví 11 šilinků a 3 pencí.161
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Druhořadé postavení žen na trhu práce v pozdně viktoriánské a
edwardiánské Británii vysvětlovali odborníci různě. Sidney Webb měl
například za to, že podřízená pozice žen vyplývá z přirozeného stavu věcí:
jejich produktivita byla podle něj obvykle nižší co do kvantity i kvality.162
Podle mnoha tehdejších ekonomů stály za nižšími mzdami žen a za
podřízeným postavením na trhu práce jejich prvotní závazky k mateřským
povinnostem a k péči o rodinu – důsledkem toho bylo, že neinvestovaly
tolik jako muži do vzdělání a profesionální pracovní přípravy, vyhledávaly
práci poblíž domova, byly ochotné přerušit kariéru a „náchylné“
k nepravidelné docházce do práce. Řád, který připoutával ženy k domácím
povinnostem a péči o děti, podle výše uvedených odborníků odráželo
„přirozený stav genderového uspořádání“.163
Jiní odborníci spojovali tzv. „přirozené“ argumenty s „historickými“.
Podřízenou pozici žen na trhu práce bylo podle nich možno vysvětlit
„složitými změnami ve vztazích mezi pracujícími ženami a muži, odbory,
zaměstnavateli a státem a ve vztazích k měnící se struktuře práce, závislé na
stupni postupů výroby a metodách pracovní organizace“.164 Kromě toho
poukazovali na existenci tzv. primárního a sekundárního pracovního trhu;
„primární“, tj. kvalifikovaní zaměstnanci, měli zajištěnou stabilní a dobře
placenou práci, zatímco „sekundární“, tj. nekvalifikovaní pracovníci,
k nimž v Británii na přelomu století ženy převážně patřily, se řadily do

Ke srovnání pracovní a mzdové situace žen v různých sektorech srv. Tippett, L. H. C., A
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International Forum 6, 1983, s. 517-524; Drake, Women in the Engineering Trades...; Rowe, J. W.
F., Wages in Practice and Theory, London 1928; John, A. V., By the sweat of their brow: women
workers at Victorian coal mines, London 1984; Valenze, D., The First Industrial Women, Oxford
1995; Holloway, G., Women and work in Britain since 1840, London 2005; Jordan, E., The
Women’s Movement and women’s employment...; Bottero, W., Women’s occupations, mobility and
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kategorie nestálých a špatně finančně hodnocených;165 také tato teorie
vychází z toho, že za nedostatečnou kvalifikací stály ve většině případů
jejich „přirozené“ závazky vůči domácím povinnostem. Teorie o
„kvalifikovaných

a

nekvalifikovaných“

pracovních

silách

nicméně

neobstojí, neboť kvalifikované ženy měly na stejném pracovišti často nižší
plat než nevyučení muži. Jejich podřízené postavení a horší mzdy odrážely
skutečnost, že si nebyly schopné sjednat lepší podmínky.166
Podle Mary MacArthurové byla příčina tohoto stavu v nedostatečné
organizovanosti žen,167 především v jejich slabém zastoupení v odborových
svazech.168 Muži si členství žen v odborech často nepřáli, protože se
obávali, že by to mohlo mít vliv na snižování jejich platů. Koncept tzv.
ženské práce sdíleli všichni – dělníci, zaměstnavatelé, odboráři, vláda a
dokonce samotné dělnice. Rozdělení práce na mužskou a ženskou se
vnímalo jako něco „přirozeného“.169 Většina žen z working classes
požadavek na vyšší status mužů na trhu práce podporovala, protože to mělo
příznivý dopad na rodinný rozpočet a prosperitu rodiny.
Ženám, které se na přelomu 19. a 20. století nemohly po finanční
stránce opřít o muže – vdovy, opuštěné manželky, svobodné matky a
podobně – nezbývalo nic jiného než se spolehnout na systém péče o chudé
formulovaný v Dodatku k zákonu o chudých z roku 1834 (Poor Law
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Amendment Act),170 jenž se ale o ženách příliš nezmiňoval; věnoval jen
stručnou poznámku postavení svobodných matek, protože předpokládal, že
ostatní ženy by měly následovat své manžele.171 Nedokonalost zákona
spočívala především v tom, že zanedbával problémy vdov, rozvedených a
opuštěných žen, manželek nepřítomných vojáků, námořníků a mužů žijících
v jiném hrabství.172 Jeho předkladatelé navíc navrhli opatření, která
zabraňovala jeho zneužívání tělesně zdatnými jedinci. To komplikovalo
život nejpostiženější skupině žen, jejichž převážná část se do kategorie
tělesně zdatných řadila; většina z nich ale také musela pečovat o děti, což
jim bránilo v tom postarat se plnohodnotně o sebe. Úřady tak musely čelit
základní otázce: chovat se k těmto ženám jako k matkám či jako
k potenciálním dělnicím na trhu práce? Existovaly dvě možnosti: buď je
„povzbudit“, aby se zapojily do pracovního procesu, což by nevyhnutelně
znamenalo, že by své děti musely svěřit do opatrování příbuzným
(například prarodičům), cizím lidem či do chudobinců, nebo jim poskytnout
vnější podporu.173
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Druhá možnost, udržující rodinu pohromadě, se začala více
prosazovat od počátku 20. století; v předchozích letech na sebe ale stát
přebíral roli živitele jen velmi neochotně. V roce 1871 rozeslal Výbor pro
místní správu (Local Government Board) oběžník, zpřísňující podmínky
pro poskytování vnější podpory ženám: 1) podporu neměly dostávat tělesně
zdatné vdovy s jedním dítětem; 2) pokud se ženy staraly o více potomků,
doporučovalo se místním poručnickým výborům ověřit jejich skutečnou
potřebu nabídkou umístit děti do chudobince než jim poskytnout finanční
příspěvek; 3) na opuštěné ženy se nahlíželo s větší nedůvěrou než na vdovy;
oběžník navrhoval odejmout jim podporu na dvanáct měsíců, aby se zjistilo,
zda se předem nedomluvily s manžely na tom, že se pokusí úřady
podvést.174
Královská komise, ustavená v roce 1909 k problematice chudinských
zákonů (Royal Commission on the Poor Laws), zjistila, že ze tří doporučení
z roku 1871 místní poručnické výbory obecně dodržovaly jen první. Další
dvě nerealizovaly hlavně proto, že finanční příspěvek poskytovaný ženám
byl levnější než péče o děti v chudobincích. I tak ale poklesl počet žen
přijímajících státní podporu ze 166.407 v roce 1871 na 53.371 v roce 1892
(počet vdov z 53.502 v roce 1873 na 36.627 v roce 1892).175
Samotné příspěvky dosahovaly výše od 1 šilinku a 6 pencí do 2
šilinků a 6 pencí pro matku a 1 šilinku a 6 pencí za každé dítě; někdy měly i
formu naturálií. Úřady občas přistoupily ke srážkám, například když žena
použila částku na manželův pohřeb nebo neudržovala svoje obydlí
dostatečně čisté.176 Pravidla o poskytování finanční pomoci ženám se
výrazně uvolnila až v roce 1911.177
Pokud měla žena nelegitimní dítě, nemohla počítat s podporou
vůbec. Mladé svobodné těhotné dívky svůj stav často tajily a některé
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v zoufalství děti zabily.178 Méně radikální řešení představovala možnost
neformální adopce – místní noviny byly plné inzerátů lidí nabízejících
pěstounskou péči. Od matek se však často vyžadoval každotýdenní
příspěvek nebo jednorázová suma mezi 5-100 librami. Ačkoli mnoho těchto
inzerátů bylo vedeno ryzí touhou po dítěti, objevovaly se i případy
tzv.„dětských farem“, budovaných pro zisk, kde jejich „malí svěřenci“
vzhledem ke špatné péči často umírali.179 Většina nevdaných žen si v době
porodu prožila nepříjemnou zkušenost v chudobinských nemocnicích.180

1. 1. 4. Feministky
Viktoriánský a edwardiánský feminismus se mimo jiné vyznačoval
snahou podporovat pracovní příležitosti pro ženy a jejich možnost vydělat
si na živobytí. Pro tento účel byla založena celá řada společností, jež měly
vychovávat kvalifikované ženské pracovní síly, vzdělávat dívky ze
středostavovských rodin, prosazovat reformu vlastnických práv žen
v manželství atd. Za všechny instituce, které v této době vznikly, uvádím
například Společnost na podporu zaměstnanosti žen (Society for Promoting
the Employment of Women)181 Jessie Boucherettové z poloviny 19. století a
tzv. Langham Place Circle.182 Na přelomu 19. a 20. století se stalo pro
feministy

(feministky)

klíčovým

problémem

dosažení

ekonomické

nezávislosti žen; diskutovalo se především o tom, zda ji lze uskutečnit
v existujících společenských strukturách manželství a rodiny, o typech
práce, rovné mzdě, sociálních dávkách v době mateřství, výchově dětí atd.
Objevovaly se různé nové organizace; k nejvýznamnějším patřila Fabian
178
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Society Women’s Group (FWG), založená v roce 1908, jež udržovala úzké
kontakty se sufražistkami z Women’s Co-operative Guild či s Women’s
Industrial Council (WIC).183 Právě v této době vznikla, často s podporou
dvou výše jmenovaných společností, významná díla o ekonomickém
postavení ženy v rodině v předindustriální době a řada studií, které se
pokoušely „mapovat“ postavení žen na trhu práce. Ty měly velký dopad na
formulování feministických požadavků.
V klasickém díle Woman and Labour,184 o němž se některé čtenářky
zmiňovaly jako o „bibli ženského hnutí“,185 zkoumala Olive Schreinerová
příčiny ekonomické závislosti žen na mužích. Podle jejího přesvědčení
spočívaly v historických, především technologických změnách, v době
průmyslévé revoluce. Přemístění průmyslových odvětví z domovů zbavilo
ženy ze střední třídy v některých ohledech sociální užitečnosti. S tím, jak
rostl s rozvojem technologických novinek význam mužů na trhu práce,
stávaly se na nich ženy ekonomicky stále závislejší. Většina feministek
neváhala hovořit o tzv. parazitujícím – myšleno ženském – pohlaví (sex
parasitism). Schreinerová kritizovala skutečnost, že ženy byly tlačeny do
rolí „pěkných loutek“ (doll-like status ) a „jemných paniček“ (fine
ladyism).186 Poukazovala na to, že „všechny naše kolovrátky jsou rozbité;
v tisíci velkých budovách vyrábějí tkalcovské stavy poháněné parou a
řízené několika stovkami tisíc rukou (většinou mužských) oblečení pro
polovinu světa... Motyky a mlýnské kameny nám odebraly již dávno, když
nás nahradili oráči a mlynáři. Po nějakou dobu jsme si ale udržely kontrolu
nad zaděláváním těsta a vařením piva...“187 Schreinerová měla za to, že
nástup průmyslu měl dopad i na to, že ženy nižších společenských vrtev,
závislé na mzdě, musely vzít za vděk nejhůře placenou prací.188
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Mabel Atkinsonová ve svém traktátu The economic foundation of the
Women’s movement189 vysvětluje změnu v postavení žen, stejně jako
Schreinerová,

dopady

průmyslové

revoluce:

„Abych

to

zkrátila,

parasitismus se stal osudem žen ze střední vrstvy, nemilosrdné
vykořisťování údělem žen z dělnické třídy.“190 Tento společenský rozdíl
měl podle ní i dopady na to, komu (či čemu) přičítaly vinu za své neblahé
postavení: „Ženy z dělnických vrstev si nejvíce stěžují na příliš dlouhou a
monotónní práci a na to, že musí nosit příliš těžké předměty. Největší
břemeno pro ně představuje síla kapitalistického vykořisťování pramenící
z nespravedlnosti našeho sociálního systému... Nejsou to muži jejich vrstvy,
kdo by jim zavíral dveře k dobře placenému zaměstnání. Proto si pracující
ženy

méně

uvědomují

rozdíly

mezi

pohlavími.“191

Atkinsonová

poukazovala na to, že dělnice měly sklon vnímat se jako „oběti
kapitalismu“, zatímco ženy střední třídy jako „oběti patriarchátu“. Tato
skutečnost podle ní mezi oběma skupinami vyvolávala nevraživost.
Práce

Schreinerové

ovlivnila

v řadě

ohledů

pozoruhodnou

historickou studii Alice Clarkové s názvem Working Life of Women in the
Seventeenth Century.192 Clarková měla stejně jako Schreinerová za to, že by
mateřské povinnosti neměly ženám bránit v tom, aby se zapojily do práce,
jak tomu bylo v 17. století, jehož výzkumu se věnovala. Ve vyloučení žen
z výroby jako důsledek rozvoje kapitalistických vztahů viděla příčinu jejich
útisku ve veřejném životě.193
Výše zmíněné feministické práce útočily na tradiční whigovský
výklad hospodářských dějin jako pokrok projevující se v rozvoji britského
kapitalismu. Představitelé tohoto proudu argumentovali hlavně tím, že
průmyslová revoluce pozitivně ovlivnila životní úroveň obyvatelstva a
hospodářský růst. Podle vlivných sociálních teoretiků, především Herberta
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Spencera, měla průmyslová revoluce příznivý dopad také na sociální status
rodiny, jejímž ideálem se stal model, kdy manžel přebral roli živitele, čímž
svou ženu zprostil nutnosti pracovat a umožnil jí soustředit veškerou energii
na výchovu dětí. Většina současníků vnímala toto „osvobození“ ženy od
starostí o živobytí jako ideál – ukazatel cesty od „primitivní“ společnosti k
„civilizaci“.194
Feministky také významně ovlivnily diskusi o proměňujících se
vztazích mezi muži a ženami v rodině, především o základní otázce, tj. zda
byla

patriarchální

rodina

odjakživa

„přirozenou

jednotkou

lidské

společnosti“, či zda se vyvinula z dřívějších matriarchálních sociálních
forem.195 Na úvahy tehdejších britských feministek v tomto smyslu
významně zapůsobil článek Eleanor Marxové a Edwarda Avelinga196 z roku
1885, jenž rozvíjel myšlenky knihy německého socialisty Augusta Bebela
Die Frau in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.197 Na základě
těchto

reflexí

se

například

ustavila

malá

skupina

feministek

a

volnomyšlenkářů, The Wollstonecraft Society, která se brzy přejmenovala
na Klub mužů a žen (The Men and Women’s Club), jejímž hlavním cílem
bylo svobodně zkoumat všechny záležitosti týkající se vztahů obou
pohlaví.198 K vůdčím osobnostem Klubu patřili Karl Pearson, Olive
Schreinerová a Maria Sharpová.

194

Srv. Spencer, H., Principles of Sociology, vol. 1, London 1876, především část
„Vztahy v domácnosti“ (Domestic Relations); dále též Duffin, L., Prisoners of Progress: Women
and Evolution, in: Delamont, S. & Duffin, L. (eds.), The Nineteenth Century Woman: Her Cultural
and Physical World, London 1978.
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Podrobněji k této diskusi srv. Coward, R., Patriarchal Precedents: Sexuality and
Social Relations, London 1983.
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Marx, E. & Aveling, E., The Woman Question, from a Socialist Point of View, in:
Westminster Review 6, No. 25, 1885.
197
Bebel, A., Die Frau in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Curych 1883.
Kniha byla do angličtiny přeložena H. B. Adamsem Waltherem jako Woman in the Past, Present
and Future, London 1885; E. Marxová a E. Aveling ve své úvaze propagovali také vlivnou knihu
Friedricha Engelse, Ursprung der Familie, des Eigenthums und des Staats, Curych 1884. Do
angličtiny byla kniha přeložena E. Untermannem jako Origin of the Family, Private Property and
the State, Chicago 1902.
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Walkowitz, J., Science, Feminism and Romance: the Men and Women’s Club, 18851889, in: History Workshop Journal, No. 21, Spring 1986; Bland, L., Marriage Laid Bare: Middle
Class Women and Marital Sex, 1880-1914, in: Lewis, J. (ed.), Labour and Love: Women‘s
Experience of Home and Family, 1850-1940, Oxford 1986.
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Antropologickým otázkám se věnovaly dvě členky společnosti,
Mona Cairdová a Emma Frances Brooková. První z nich v díle The
Morality of Marriage, and Other Essays on the Status and Destiny of
Woman z roku 1897 dokazovala, že podřízení žen mužům ovlivnily
hospodářské změny. Patriarchální model rodiny podle ní nelze vnímat jako
odraz lidské přirozenosti; feminismus by se měl proto soustředit na
ekonomickou roli ženy v rodině, jež je příčinou jejího útlaku.199
S podobnými zavěry vystoupila v článcích z roku 1894 ve Woman’s Signal,
i Emma Brooková, podle níž existence matriarchálních forem rodinného
uspořádání popírala

myšlenku přirozeného charakteru patriarchální

rodiny.200
Tyto úvahy začaly podkopávat všeobecně sdílený ideál postupného
přechodu od „primitivní“ společnosti k „civilizaci“, kde se ženy měly těšit
„ochraně“ v rámci patriarchální rodiny. Spencer nechápal, proč se
feministky tomuto vzoru vzpírají, a vnímal jejich kritiku jako „dočasnou
odchylku“. Jiní, jako Frederic Harrison, se feministek obávali jako hrozby
sociální anarchie.201
Na závěr alespoň ve stručnosti uvádím další významné feministky,
které aktivně zasáhly do diskuse o podřízenosti žen mužům: Barbara Lee
Smithová (později Bodichonová),202 Lucy Wyatt Papworthová a Dorothy
Zimmernová,203 B. L. Hutchinsová,204 Clementina Blacková,205 Ellen
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Caird, M., The Morality of Marriage, and Other Essays on the Status and Destiny of
Woman, London 1897, s. 21-40, 67; srv. též Letters to the Daily Telegraph in response to an
article by Mona Caird, London 1888.
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Brooke, E., The Position of Woman: its Origin and History, in: The Woman’s Signal,
A Weekly Record of the Progress of the Woman’s Movement, 8 March and 29 March 1894.
201
Harrison, F., The Emancipation of Women, in: Fortnightly Review, No. 298, October
1891, s. 452.
202
Bodichon, B. L., Women and Work, New York 1859. Srv. Lacey, C. A. (ed.), Barbara
Leigh Smith Bodichon and the Langham Place Group, London 2001.
203
Papworth, L. W. & Zimmern, D. M. (ed.), Women in Industry: A Bibliography, The
Women’s Industrial Council, London 1915.
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Hutchins, B. L. & Harrison, A., A History of Factory Legislation, London 1903;
Hutchins, B. L., Women in Modern Industry, London 1915.
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Smithová,206 Eleanor Rathbonová,207 Maud Pember Reevesová,208 Helena
Swanwicková,209 Wilma Meiklová210 a mnoho dalších.

Ze

srovnání

dopadu

majetkových

poměrů

na

ženy všech

společenských vrstvech vyplývá na první pohled poměrně překvapivý
závěr, že nejméně spokojenou společenskou skupinou byly ženy ze
středních tříd. Aristokratky i working class women se sice vyjadřovaly
k majetkovému uspořádání poměrně kriticky, ale přesto nelze míru jejich
rozhořčení srovnávat s ohlasy žen z řad middle classes. Jestliže ženy
z pracující vrstvy zaměstnávalo v první řadě řešení problému chudoby a
jestliže se vnímaly spíše jako oběti sociálního, nikoli patriarchálního
uspořádání společnosti, aristokratky byly poměrně vytížené organizováním
chodu domácnosti a bohatým společenským životem. Naproti tomu ženy ze
středních vrstev, které žily dosti nudným a izolovaným životem (v
průmyslových městech na vznikajících předměstích), si hledaly nové
možnosti seberealizace, jež často narážely na tradiční genderové uspořádání
společnosti.
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1. 2. Manželství, rodina a mateřství

Péče o rodinu a mateřské povinnosti představovaly pro vdané ženy
všech společenských vrstev „výzvu“, s níž se musely vypořádat. Ideály
viktoriánské společnosti jim právě tuto sféru života vymezily a na sklonku
19. století ji posilovaly novými ideologie (sociální darwinismus, eugenika,
maternalismus atd.). Život žen ze všech společenských vrstev ovlivňovaly
také různé předsudky (náboženské, společenské, sexuální atd.), vysoká
porodnost a mortalita rodiček a jiné okolnosti. Všechny tyto vlivy se
v jednotlivých

společenských

třídách

projevovaly

různě;

jestliže

aristokratky a stále více také ženy z řad středních tříd se spoléhaly na
pomoc služebných, chův a vychovatelek, ženy z working classes byly
závislé na sobě, na práci svých dětí a v některých případech i na sousedské
výpomoci.

1. 2. 1. Aristokracie
Manželství a rodina představovaly klíčovou hodnotu pro ženy ze
všech společenských vrstev, aristokratické kruhy nevyjímaje. Veškerá jejich
existence a téměř všechny společenské aktivity se totiž nějakým způsobem
rodinného života dotýkaly. Z tohoto důvodu se v této podkapitole zaměřím
na analýzu partnerských vztahů v rámci této společenské vrstvy. Pojednám
zejména o vstupu dívek do společenského života, jehož cílem bylo najít si
životního partnera, podrobím analýze průběh společenské sezony, charakter
aristokratických sňatků, požadavky na roli žen v manželství; zásadní bude
také srovnání manželství aristokratek a žen ze střední vrstvy.
Dívky a mladé ženy z aristokratických kruhů se do společenského
života zpravidla zapojovaly po dosažení sedmnácti či osmnácti let,
nejčastěji během londýnské plesové sezóny, jež začínala na jaře a v jejímž
průběhu měly najít budoucího manžela.211 Symbolem vstupu do „dospělé
211

Mabel Goreová, lady z Airlie, ve vzpomínkách píše: „Pokud dívka nebyla zcela
výjimečná – a to jsem nebyla – rozhodovalo o jejím osudu to, jak od počátku zapůsobila na
společnost. Ty, které nedostaly nabídku ke sňatku během prvních šesti měsíců, kdy se ve
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společnosti“ se stalo představení u dvora na jednom z několika oficiálních
slavnostních večerů, jichž se účastnila královna; podle „Etikety pro dámy“
(Etiquette for Ladies) z roku 1900 totiž dosáhla dívka dospělosti teprve
poté, co se „hluboce poklonila královskému majestátu“.212 Tento
mimořádný večer přirozeně vyžadoval pečlivou přípravu ještě před
začátkem sezóny, včetně návštěvy příbuzných a přátel, což debutantkám
pomáhalo adaptovat se ve „světě dospělých“.213
Průběh celé společenské sezony představoval pro mladé a nezkušené
dívky velkou zátěž, což lze analyzovat z jejich deníků, dopisů i jiných
záznamů, ve kterých si zapisovaly, co jim půlrok v Londýně přinesl.214
Kromě samotných plesů se věnovaly nejrůznějším vzdělávacím aktivitám
(například kreslení a malování, kurzům literatury, hudby, zpěvu a jízdy na
koni), což bylo poměrně náročné; hodně času trávily také návštěvami přátel
a příbuzných.215 Plesová sezóna byla náročná i z dalších důvodů. Jedním
z hlavních, třebaže na první pohled triviálních, byla skutečnost, že každý
společnosti objevily, musely čekat na druhou sezonu, čímž se jejich šance velmi snižovaly. Ve
třetí sezoně již byly jejich naděje takřka nulové, a tak jim jako poslední východisko zbyla cesta do
Indie – pokud nechtěly čelit realitě staropanenství.“ Srv. Horn, P., Ladies of the Manor..., s. 52-57;
Warwick, F. E. M. G., Life’s ebb and flow, New York 1929, s. 32.
212
Etiquette for Ladies ... A Complete Guide to the Rules and Observances of Good
Society, London 1900, s. 16. Lucy Lytteltonová byla představena královně 11. června 1895: „Po
všem tom hrozném čekání ... to byla chvíle velkého štěstí. Zájem a vlídnost, které jsem zahlédla
v královnině srdečné malé tváři, její úklona a způsob, jakým mi podala ruku, abych ji políbila, mě
naplnily radostí.“ Pro Constance Weldovou bylo představení u trůnu naopak „noční můrou“: „V
životě jsem se tak nebála... Dělala jsem všechno špatně – například to, jak jsem uchopila ruku
královny... Nedostaly jsme se odtamtud dříve než před půl sedmou – obě jsme byly naprosto
unavené a vyčerpáné.“ Horn, P., Ladies of the Manor..., s. 61. Ke zkušenostem dalších dívek srv.:
Battersea, C., Reminiscences, London 1922, s. 108-110; Asquith, C., Remember and Be Glad,
London 1952, s. 58-59; Gell, E. M., Under Three Reigns, London 1927, s. 60; Ellis, J. (ed.),
Thatched with Gold..., s. 40; Bailey, J. (ed.), The Diary of Lady Frederick Cavendish, London
1927, vol. i, s. 89.
Slavnost v přítomnosti panovnice přitom nebyla zdaleka jediná, kterou musely ženy
z vyšších společenských kruhů podstoupit. Dělo se tak vždy, když se měnil jejich sociální status –
například po svatbě nebo po udělení vyššího šlechtického titulu manželovi. Srv. Bailey, J. (ed.),
The Diary of Lady Frederick Cavendish...., s. 263.
213
Srv. například Ellis, J. (ed.), Thatched with Gold..., s. 41; Bailey, J. (ed.), The Diary of
Lady Frederick Cavendish..., vol. i, s. 73-76.
214
Sezóna lady Cavendishové začala 18. května 1859. Asi o týden později se spolu se
sestrou Meriel účastnila svého prvního bálu: „Tančily jsme mnohem více, než jsem očekávala:
Meriel šestkrát a já čtyřikrát... Bylo tam velmi mnoho lidí.“ Ani další bál konaný u lady z Derby,
přeplněný gardedámami a starými gentlemany, ... ji příliš nenadchnul. Vyčerpávající byly i další,
stále se opakující akce: návštěvy opery, koncertů a obrazáren, společenské večírky, kriketové
zápasy atd. Bailey, J. (ed.), The Diary of Lady Frederick Cavendish, London 1927, Vol. I., s. 85.
215
Například deník Cecilie Harbordové vypovídá o tom, že pravidelně navštěvovala
kurzy literatury, hudby a zpěvu a podílela se na aktivitách pěvecké společnosti. Diary of Lady
Carrington, Bodleian Library, University of Oxford, záznamy z května-července 1877.
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den provázelo nekolikanásobné převlékání šatů. Lady Muriel Beckwithová
později vzpomínala, jak typický všední den debutantky vypadal. Dopoledne
se mladé dámy většinou procházely centrem města, setkávaly se s přáteli a
diskutovaly o bále, který navštívily minulý večer. V půl dvanácté spěchaly
k Hyde Parku či k Albert Gate, kde sledovaly pochod stráží do kasáren.
K obědu se většinou scházely kolem druhé hodiny odpoledne. Po obědě se
znovu převlékly do odpoledních šatů a vydaly se na projížďku městem. Po
čajovém dýchánku se opět odebraly na procházku do parku nebo zůstaly
sedět další hodinu u stolu, dokud nenastal čas převléknout se a přichystat se
na večeři, která obvykle začínala ve čtvrt na devět. Čas k tanci nastal
v jedenáct hodin večer. Od dívek se čekalo, že se budou chovat ve
společnosti uměřeně. Samotná Muriel navštívila během týdne tři bály –
pokud se nenaskytla nějaká mimořádná událost – a vracívala se domů
kolem třetí ráno.216 Není divu, že se některým dívkám takový život
nezamlouval, zejména těm, jež ve společnosti příliš neuspěly. 217
Vzhledem k tomu, že bály a společenské večery během londýnské
sezony sloužily, jak jsem již uvedl, též jako příležitost k seznámení
s potenciálními partnery, se jich (stejně jako jejich příprav) účastnily osoby,
jež dívkám pomáhaly s navazováním prvních kontaktů, schůzek atd.218 Jako
ukázku „ideálních námluv“ lze uvést například vztah mezi Cecilií
Harbordovou a lordem Carringtonem z roku 1878,219 neboť splňovaly tři
216

Beckwith, M., When I Remember, London 1936, s. 159-161.
Lady Constance Mallesonová svou zkušenost z roku 1905 popsala následovně: „Stále
stejní lidé, stejné rozhovory a nekonečně se opakující tzv. radovánky ... Přísahám, že jsem se
během celé londýnské sezony nesetkala s jediným inteligentním mužem.“ Jalland, P., Women,
Marriage and Politics..., s. 23.
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Ačkoli si mnozí aristokraté společenský život v Londýně ošklivili a nebylo jim příliš
po chuti usadit se na část roku v hlavním městě, museli se těmto zvyklostem přizpůsobit, protože
sezona fungovala jako „aukční síň svateb“. Horn, P., Ladies of the Manor..., s. 62, 65.
219
Carringtonův návrh udělal celé rodině velkou radost. Lord vlastnil asi dvakrát více
půdy než jeho budoucí tchán lord Suffield a v letech 1865-1868 zasedal v Dolní sněmovně za High
Wycombe, kde dosáhl volebního vítězství za liberály. Svatba se konala 16. července 1878 za
účasti prince a princezny z Walesu v Chapel Royal ve Whitehallu. Do 27. července novomanželé
trávili líbánky na Carringtonově loveckém sídle v Barleythorpe a po krátké zastávce v Londýně
odcestovali do High Wycombe, kde se jim dostalo za účasti starosty nesmírně vřelého přijetí.
Cecilia si ve svém deníku poznamenala: „Celé město nádherně vyzdobili, všechny balkony a okna
byly plné lidí ... Nikdy na naše přijetí nezapomenu. Postávalo tam tisíce lidí! ... Večer jsme
sledovali velký ohňostroj ... Byla to božská noc.“ Diary of Lady Carrington..., záznamy z roku
1877 a z 31. července 1878.
217
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základní předpoklady, jež se v této souvislosti braly v potaz, a sice 1)
sociální postavení partnerů, 2) jejich zdravotní stav a 3) ekonomickou
situaci jejich rodin.
Co se sociálního postavení partnerů týče, většina manželství byla
uzavírána v rámci stejné společenské vrstvy; zejména nejvyšší britští
aristokraté neoblomně trvali na zásadách endogamie, což znamenalo, že
nedovolovali svým příslušníkům ženit se či vdávat „pod svoji úroveň“.220
Teprve zemědělská krize, jež zasáhla Británii v 80. letech a o níž jsem psal
v předchozí kapitole, vedla k jistému uvolnění poměrů, takže počet
endogamních manželství poněkud poklesl.221 Někteří aristokraté hledali pro
své syny nevěsty též v rodinách obchodníků a professionals – nejčastěji
mezi bankéři v City, kteří od konce 19. století stále častěji usilovali o
získání šlechtického titulu.222 Další skupinou, na niž se vysoká aristokracie
v tomto smyslu zaměřila, byly bohaté rodiny z ciziny, především ze
Spojených států amerických. Přirozeně docházelo i k uzavírání nerovných,
v některých případech i „skandálních manželství“ různého typu.223
Zdravotní stav byl, jako další důležitý faktor ovlivňující volbu partnera,
zvažován především v souvislosti s eugenikou, o níž podrobněji pojednám
při výkladu o střední vrstvě.
Manželství byla často uzavírána na konci společenské sezóny.224
Poté následovaly líbánky,225 jež sloužily i jako jakási „přechodová fáze“,
kdy si nevěsty mohly odpočinout předtím, než převzaly odpovědnost za
220

Thomas, D., Social Origins of Marriage Partners of the British Peerage in the
Eighteenth and Nineteenth Centuries, in: Population Studies, vol. xxvi, no. 1, March 1972, s. 102,
106.
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Tamtéž, s. 106-108; Cannadine, D., The Decline and Fall of the British Aristocracy...,
s. 347; Cassis, Y., Bankers in English Society in the Late Nineteenth Century, in: Economic
History Review, Second Series, vol. xxxviii, no. 2, May 1985, s. 218.
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Například když se sedmdesátiletý markýz z Westmeathu oženil s krásnou umývačkou
nádobí Marií Jervisovou; časté byly i svazky šlechticů s herečkami. Horn, P., Ladies of the
Manor..., s. 70-73; Bulloch, J. M., Peers Who Have Married Players, in: Notes and Queries, vol.
169, 1935, s. 92-94; k herečkám srv. Davis, T. C., Actresses as Working Women. Their Social
Identity in Victorian Culture, London 1991.
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Srv. Burke’s Peerage and Baronetage, London 1910.
225
Novomanželé je většinou trávili na venkovských sídlech, menší počet se rozhodl pro
zahraniční cestu. Srv. například Bailey, J. (ed.), The Diary of Lady Frederick Cavendish, London
1927, vol. i, s. 222-223.
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vedení vlastní domácnosti.226 Po jejich skončení se žena podle zvyklostí
tehdejší společnosti plně začlenila do rodiny manžela. Zapojení se do nové
domácnosti ale často neprobíhalo hladce, mnoha nevěstám se dostalo velmi
chladného přijetí.227
Aristokratky měly v manželství v zásadě tři povinnosti: 1) péči o
manžela, 2) správu domácnosti a 3) výchovu dětí. Ve vyšší společnosti se
pěstoval tzv. „kult domesticity“ (cult of dometicity); od vdaných žen se
očekávalo, že budou za všech okolností podporovat soudržnost rodiny,
budou patřičně zbožné a trpělivě se podřídí manželovi. Feminismus,
přispívající od konce 19. století k emancipaci žen, se nicméně projevil
v tom, že se některé aristokratky těmto názorům vzpíraly.228 Přesto ve
většině šlechtických manželství panovaly vcelku přátelské vztahy a partneři
si dokázali vyhovět.229
Některé mladé dámy se obávaly převzetí odpovědnosti za řízení
chodu velké domácnosti, což souviselo s povinností „dobře reprezentovat“.
Pokud manželé vlastnili více sídel, což bylo poměrně obvyklé, nároky na
paní domu se zvyšovaly, protože rodina často měnila místo pobytu; ačkoli
manželkám pomáhali četní zaměstnanci, konečnou odpovědnost nesly
ony.230 Hlavní úkol aristokratek při řízení domácnosti spočíval v dohlížení
226

Ani tento čas oddechu nebyl pro převážnou část mladých dam jednoduchý – musely se
vyrovnat s odchodem z domova, na nějž nebyly zcela připravené; málokterá z nich měla
vědomosti o sexuálním životě, jehož začátek pro ně často znamenal naprostý šok, který se
nezřídka znásobil okamžitým otěhotněním. Horn, P., Ladies of the Manor..., s. 81-82.
227
Příkladem může být Mary Tribeová, která se provdala za lorda Herbranda Russella,
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na služebnictvo. To obnášelo jeho přijímání a propouštění, každodenní
pohovory s hospodyněmi a kuchaři i jejich instruktáž před událostmi
odehrávajícími se v domě.231 Počet služebnictva se lišil podle velikosti
domu a rodiny.232 Od 70. let začal ve většině rodin počet domácích
zaměstnanců v důsledku již zmíněné zemědělské deprese klesat.233 Mnohé
dámy náročnou správu domu zvládaly s menšími či většími problémy;234
například v souvislosti s vedením účtů za domácnost235 či s přípravami
velkých oslav.236
Třebaže u žen z aristokratických vrstev byla na prvním místě péče o
muže a o rodinné sídlo, případně účast na nejrůznějších společenských a
charitativních akcích, mnohé z nich věnovaly velkou pozornost také svým
dětem.237 První povinností aristokratek bylo co nejdříve porodit syna a
dědice jako pokračovatele rodu. Po narození dítěte musely ženy skloubit
společenské povinnosti s péčí o potomky, což nebylo vždy jednoduché.
Současný stav výzkumu vypovídá o tom, že většina matek měla s dětmi
231
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harmonické vztahy, ačkoli velkou část výchovy

svěřovaly chůvám,

vychovatelkám a učitelkám,238 o čemž podrobněji pojednám v následující
kapitole.
Jak jsem již uvedl, ženy z vyšších společenských vrstev věnovaly
hodně času i společenským, vzdělávacím, kulturním a dalším (například
sportovním) akcím. Stále oblíbenějším se stávalo cestování – aristokraté
vyhledávali hlavně lázeňská, přímořská či vysokohorská letoviska,
evropská historická města (zejména v Itálii a Řecku) a různé části
impéria.239
Srovnáme-li manželství šlechtičen s ženami ze středostavovských
vrstev, o nichž teprve bude řeč, najdeme zde řadu podobností i rozdílů. Tato
komparace je velmi užitečná, neboť – mimo jiné – ukazuje, že partnerský
život aristokratů s sebou nesl jiné, v zásadě menší genderové rozpory a
napětí než u jejich protějšků ze středních vrtev. Ačkoli pro ženy obou
společenských skupin stála rodina na prvním místě, většina aristokratek se v
této roli cítila svobodnější a spokojenější než ženy ze střední třídy. Tato
skutečnost souvisela s jejich majetkovými poměry, s tím, že ve vyšších
společenských kruzích se od vdaných žen očekávalo něco jiného než od
manželek ze střední vrstvy,240 a také s tím, že tyto ženy vedly bohatý
společenský život,241 což vše jim dodávalo pocit důležitosti a smysl
života.242
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Aristokratky se přirozeně musely vypořádat i s obecnými ženskými
problémy (časté porody a s nimi související úvahy o antikoncepci, vlivná
ideologie maternalismu, jež v souvislosti s eugenikou apelovala na
odpovědnost ohledně udržení kvality lidského rodu, atd.). Analýza života
žen z aristokratických kruhů nicméně potvrzuje, že výše zmíněné problémy
a genderové „výzvy“ pro ně nebyly tak tíživé jako u nižších společenských
skupin. Velmi podstatná je také skutečnost, že navzdory podřízenosti všech
viktoriánských žen mužům, měl relativně svobodný život aristokratek
dopad na celkovou kvalitu a spokojenost partnerských vztahů v tomto
společenském prostředí, zatímco u middle classes a working classes
vytvářela závislost žen předpoklady pro hluboké genderové rozpory.
Z tohoto důvodu pojednám o všeobecných ženských problémech,
vzahujících se k rodině a mateřství, v kapitolách věnovaných střední a
pracující vrstvě.

1. 2. 2. Střední vrstva
Pro příslušníky středních vrstev měly manželství a rodina velmi
významnou,

až

„posvátnou

funkci“.

Důležitou

roli

v tom

hrály

evangelikální církve, k nimž se velká část této skupiny hlásila a jejichž
mravními ideály se řídila.243 Podřízenost žen mužům, vycházející z jejich
ekonomické závislosti, o níž jsem pojednal výše, a zakořeněné ideologie
oddělených sfér a rodinného krbu,244 vymezující ženám oblast domácnosti a
mužům oblast veřejného života, vytvářela mezi manžely nepřekonatelné
genderové rozpory; mezi partnery velmi často vázla komunikace, mnoho
manželských párů žilo téměř oddělenými životy.
každodenní nudě, hledaly si náplň života, již našly hlavně v dobročinnosti. Narozdíl od
aristokratek, které ve svých obtížných úkolech úzce spolupracovaly se svými manžely a sledovaly
v zásadě společné cíle, si ženy ze středních tříd hledaly aktivity nezávislé na svých partnerech, což
mělo velký podíl na tom, že manželé žili téměř oddělené životy. Steinbach, S., Women in
England..., s. 41-77, 78-91. Srv. též Gerard, J., Country House Life: Family and Servants, 18151914, Oxford 1994; Sambrook, P., Keeping their place: domestic service in the country house,
1700-1920, Stroud 2005; Thompson, F. M. L., The rise of respectable society: a social history of
Victorian Britain 1830-1900, London 1988; Branca, P., Silent Sisterhood...; Langland, E.,
Nobody’s angels...; Morgan, S., A Victorian woman’s place...
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Ke špatné komunikaci mezi manžely přispívalo slabé vzdělání žen,
jež nemohly svým mužským protějškům v rozhovoru často konkurovat.
Většina žen získala základní znalosti a dovednosti doma; jenom některé
z nich strávily jistý čas v soukromých školách, kde se jim až na několik
výjimek (nové dívčí školy245) dostávalo velmi nízkého rozhledu a
omezených vědomostí.246 Výtečně to vystihl Eric Trudgill, podle něhož
byla viktoriánská středostavovská žena „duševním a morálním mrzákem,
domácím andělem, ale také přihlouplým pitomcem“.247 Ačkoli muži ze
střední třídy po ženách přirozeně toužili, většina z nich s nimi odmítala
trávit příliš času; volné chvíle často prožívali s přáteli v klubech, případně
ve společnosti žen, které byly podle morálních a náboženských hodnot
středostavovské společnosti „nečisté“, ale pro ně „zajímavější“ než jejich
manželky. Poměřujeme-li oddělený způsob života tehdejších manželů
dnešními normami, které kladou značný důraz na společenství a blízkost
partnerů, může se nám jevit kvalitativně horší; viktoriánská a edwardiánská
společnost však na tuto praxi hleděla jako na něco zcela běžného – pokud
mezi oběma partnery existoval vzájemný respekt, plnila taková manželství
svou společenskou úlohu velmi dobře.248
Především v souvislosti se střední třídou se ve viktoriánské a
edwardiánské éře formovaly teorie a názory na mateřskou roli žen, jež měla
úzkou souvislost s jejich postavením v rámci patriarchální společnosti.
Podle těchto teorií, ovlivněných darwinismem a obhajovaných tehdejšími
vědci, byly ženy pouze nositelkami reprodukce lidského rodu; v tomto
smyslu byly blíže přírodě (živočichy na nižším stupni vývoje) než muži. Na
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přelomu 19. a 20. století se v důsledku eugeniky začal prosazovat nový
pohled na mateřství, přiznávající ženám větší podíl na kvalitě lidské rasy.249
Soudobá věda odvozovala psychologické a kulturní rozdíly mezi
muži a ženami z dispozic daných jejich pohlavím. Mnozí tehdejší
biologové, fyziologové, psychologové, sociologové a další vědci brali
v potaz dílo Charlese Darwina „O původu člověka“ (The Descent of
Man)250 z roku 1871, v kterém vyložil teorii, podle níž se muži v průběhu
generací vyvinuli v dokonalejší lidskou formu, obdařenou vyššími
duševními schopnostmi, než ženy.251 Jedním z nejvlivnějších vědců, který
na konci 19. století rozvíjel Darwinovy názory a zabýval se rozdíly mezi
pohlavími, byl Herbert Spencer. Zatímco ve svém raném díle vyjadřoval
pod vlivem Johna Stuarta Milla mírně „profeministické“ postoje
(akademické schopnosti žen se podle něj nerozvíjely v důsledku jejich
podřadného společenského postavení, byť byly, navzdory „přirozeným“
limitům, „vzdělavatelné“), v jeho pozdějších dílech je patrná změna.
V práci Principles of Biology z roku 1867252 a Principles of Sociology
z roku 1876253 Spencer vysvětloval, že pohlavní rozdíly byly výsledkem
úspěšného přizpůsobení se, jehož cílem se stalo přežití lidského rodu; vývoj
žen se podle něj zastavil dříve než u mužů, protože si musely uchovat
energii na „reprodukci druhu“. Zákon, který formuloval, stanovil, že čím
více se společnost rozvíjela, tím více se lišily role obou pohlaví a tím více
ženy rodily „dokonalejší formy života“. Spencer proto odmítal každý pokus
změnit postavení žen ve společnosti, stejně jako státní zásahy ve prospěch
chudých a slabých (sociální darwinismus); ty by totiž nepříznivě zasáhly do
„přirozeného procesu evoluce a přirozeného výběru, zajišťujícího pokrok
civilizace“. Spencer se obával, že poskytování vyššího vzdělání ženám by
jim „ubíralo energii nutnou k reprodukci (včetně nebezpečí neplodnosti)“.
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Role žen se proto podle Spencera měla omezit „na uchování lidského
rodu“.254
Za zpopularizováním těchto myšlenek ve středostavovských kruzích
stáli především praktičtí lékaři, kteří pod vlivem této teorie učinili
z reprodukční schopnosti žen morální a sociální povinnost“.255 Praktičtí
lékaři vyvozovali ze Spencerových teorií další závěry, jež je možno shrnout
ve výroku gynekologa Otty Weiningera: „Muži své sexuální orgány
ovládají, zatímco žen se ty jejich zmocňují.“256 V důsledku toho byly ženy
podle nich „psychologicky nestabilní“. Většina ženských nemocí, včetně
psychických, se od 80. let 19. století připisovala špatnému fungování jejich
pohlavních orgánů; mnoho gynekologů a porodníků dokonce doporučovalo
odnětí klitorisu jako lék na hysterii a psychické poruchy.257
Podle teoretiků spencerianismu nebyla role manželky a matky
slučitelná s tím, aby ženy pracovaly mimo domácnost. Darwinisté
argumentovali tím, že práce, již vykonávaly dělnice, je pouhým
„anachronickým přežitkem“ a že společnost spěje k „vyšší formě“, kdy
„všechny ženy budou zůstávat v domácnosti“. Feministky proti tomu ostře
útočily; v první řadě požadovaly, aby byl ženám umožněn vstup do veřejné
sféry, což se projevovalo voláním po rovných právech v otázce majetku,
vzdělání, pracovních možností a volebního práva.258
Na přelomu 19. a 20. století došlo k posunu v názorech na roli žen
jako matek, zdůrazňující pod vlivem eugeniky jejich „nezastupitelnou úlohu
pro rozvoj a udržení kvality lidského rodu“.259 Anglickou společnost od té
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doby prostupovala vlivná a všudypřítomná ideologie maternalismu. Tyto
změny se projevily i díky oslabujícímu dopadu teorií „brutální soutěže
spenceriánského individualismu“, které nahrazovaly liberální myšlenky
„harmonické součinnosti“.260 Ovlivnily to především dvě skutečnosti: 1)
vzrůstající pochyby o Darwinových předpokladech přirozeného a
pohlavního výběru a 2) nové empirické výzkumy, sledující rostoucí podíl
především svobodných žen na trhu práce.261
Teoretická východiska eugeniky se od počátku zaměřovala na rasový
původ a plodnost žen střední a vyšší vrstvy. Již v roce 1869 hovořil
antropolog a zakladatel Eugenické laboratoře (The Francis Galton
Laboratory of National Eugenics) při University College Francis Galton o
tzv. „pozitivní a negativní eugenice“. Porodnost se měla podporovat u
geneticky

nadřazených

jedinců,

jež

tehdejší

vědci

zjednodušeně

ztotožňovali s vyššími a středními vrstvami, a potlačovat u geneticky
podřízených, tedy u working classes. Eugenikové v té době považovali za
největší problém to, že vyšších a středních tříd klesala, zatímco working
classes naopak vzrůstala.262 Ideologie maternalismu se od 90. let projevila
ideologickým tlakem na ženy středních tříd, které se neměly v zájmu
zachování kvality rodu vyhýbat povinnosti rodit „vysoce kvalitní
jedince“.263 Tendenci svázat ženu výlučně s plozením dětí, s jejich

Britain, Liverpool 2002; Oram, G., Worthless men: race, eugenics and the death penalty in the
British Army during the First World War, London 1998; Thomson, M., The problem of mental
deficiency: eugenics, democracy, and social policy in Britain, c.1870-1959, Oxford 1998.
260
Srv. Lewis, Women in England..., s. 98; Bristow, E. J., Vice and Vigilance, Purity
Movements in Britain since 1700, Dublin 1977, s. 140; srv. též Cominos, P. T., Late Victorian
Sexual Respectability and the Social System, in: International Review of Social History 8, 1963, s.
18-48.
261
Významný byl příspěvek dvou výzkumnic, Ethel Elderstonové a Alice Leeové,
zaměstnaných na University College Karlem Pearsonem. První se zabývala anglickou porodností a
druhá zkoumala vztah mezi velikostí lebky a duševní schopností. Obě ve svých závěrech
dokazovaly nesmyslnost teorií o ženské podřízenosti, nicméně na druhé straně podporovaly
důležitost role žen jako manželek a matek. Obě jako sociální darwinistky také věřily, že existuje
vztah mezi kvalitou mateřství a budoucností lidské rasy. Srv. Lewis, Women in England..., s. 98;
dále srv. Caine, B., Beatrice Webb..., s. 28.
262
Srv. například Cominos, Late Victorian Sexual Respectability..., s. 24.
263
Srv. Gordon, L. & Dubois, E., Seeking Ecstasy on the Battlefield: Danger and
Pleasure in Nineteenth Century Feminist Sexual Thought, in: Feminist Review, No. 13, Spring
1983, s. 42-54.
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výchovou a rodinou nicméně zpochybňovalo především rozvíjející se
feministické hnutí, usilující vymezit ženám i jiné sféry života.
Navzdory názorům darwinistů a spenceriánů manželé ze střední
vrstvy přibližně od 60. let 19. století velikost svých rodin omezovali. Podle
většiny výzkumů patřila v totmo ohledu iniciativa mužům, které
„znepokojovaly roustoucí náklady na výchovu dětí“.264 Snaha zabránit
početí však narážela na řadu problémů. Ženy se například jen výjimečně
dostávaly k literatuře o antikoncepci. Většina tehdejších lékařů navíc
zastávala názor, že kontrola porodnosti způsobuje vážné nemoci. Podle
seznamu C. H. F. Routhe z roku 1879 se jednalo například o rakovinu,
neplodnost, nymfomanii a šílenství vedoucí k sebevražedným tendencím.265
Je překvapivé, že mortalita středostavovských rodiček byla vyšší než u žen
z working classes.266
Ženy ze střední třídy se na přelomu 19. a 20. století potýkaly
s poměrně vysokou nemocností. Z dnešního pohledu odcházel překvapivě
vysoký počet žen z ordinací lékařů s diagnózou hysterie. Carol Smith
Rosenbergová to vysvětlovala především napětím, jež u žen způsobovala
„neschopnost sladit úsilí o dosažení co nejvznešenějšího životního stylu
(přizpůsobování se aristokratickým rodinám) s péčí o chod domácnosti a
neustálým rozením dětí“. Připouštěla také, že mnohé středostavovské ženy
měly tendenci nemoci simulovat, protože je to zbavovalo zodpovědnosti za
vedení domácnosti. Jednalo se o „společensky přijatelnou výmluvu“; lékaři
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Banks, A., Victorian Values. Secularism and the Size of Families, London 1981, s. 73.
Srv. též Gittins, D., Fair Sex: family size and structure, 1900-39, London 1982; Soloway, R. A.,
Demography and Degeneration: eugenics and the declining birthrate in twentieth-century Britain,
Chapel Hill 1990.
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Trudgill, E., Madonnas and Magdalens..., s. 69. Srv. například Mason, M., The
Making of Victorian sexuality, Oxford 1994; Paersall, R., The Worm in the Bud: the world of
Victorian sexuality, Harmondsworth 1969; Pearsall, R., Public Purity, Private Shame: Victorian
sexual hypocrisy exposed, London 1976; Hall, L. A., Sex, Gender and Social Change in Britain
since 1880, Basingstoke 2000; Weeks, J., Sex, Politics, and Society: the regulation of sexuality
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Bloomington 1996.
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Více k tomu srv. analýzu v rámci následující kapitoly pojednávající o mateřství
pracující vrstvy.
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totiž takové chování omlouvali jako přirozený důsledek ženské fyziologické
slabosti.267
Ačkoli mnohé ženy své zdravotní problémy nepochybně zveličovaly,
neznamená to, že by jejich zdraví bylo zcela v pořádku. Například Emily
Daviesová poznamenala, že „se jen zřídka potkala s nějakou dámou
jakéhokoli věku, která by netrpěla bolestmi hlavy, malátností, hysterií či
jiným neduhem“,268 což vysvětlovala nudným životem žen ze střední třídy.
Statistiky z tohoto období naznačují, že zdravotní stav dívek z middle
classes byl ve srovnaní s chlapci značně horší a jejich mortalita vyšší.269
Přispíval k tomu především jejich životní styl: nedostatek cvičení a pohybu
na čerstvém vzduchu, nošení sešněrovaných korzetů, jež měly podle
některých studií nepříznivý dopad na porodnost,270 nedostatečná výživa
(dívky dostávaly běžně méně jídla než jejich bratři) atd. Nové výzkumy na
konci 19. století přispěly k tomu, že se tento negativní trend začal postupně
měnit.271 Důraz na sport, cvičení, pobyt na čerstvém vzduchu a volnější
oblékání přispíval k zlepšujícímu se zdravotnímu stavu žen a dívek.272
Sexuální vztahy mezi středostavovskými partnery byly značně
napjaté. Ženský sexuální instinkt se u velkého množství manželek
projevoval jen ve sféře mateřství. Některé lékařské příručky dokonce
konstatovaly, že viktoriánské ženy nemají žádnou sexuální identitu. Lékař
William Acton svá pozorování shrnul následovně: „Láska k domovu, dětem
a domácím pracím je jedinou vášní, kterou [ženy – poznámka S. T.] cítí.
Obecně platí, že cudné ženy jen zřídka vyžadují sexuální uspokojení pro
sebe. Svému muži se sice podvolují, ale jen aby ho uspokojily.“273 Od ženy
267
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se

vyžadovala

pasivita,

nevinnost

a

čistota;

tehdejší

společnost

předpokládala, že ženy by měly zůstat v jistém smyslu jako děti,
neobeznámené se sexuální stránkou a fungováním svého těla. Ideálem se
stal otcovský vztah muže k ženě: role manžela se blížila úloze otce a role
ženy údělu dcery. Také z tohoto důvodu se značná část středostavovských
žen a dívek provdala za muže starší než jejich otcové.274 Předpoklad, že
ženy v zásadě zůstávají svým myšlením a způsobem života dětmi a jsou
méně vyvinuté než muži, ospravedlňoval nutnost chránit je před sklonem
chovat

se

nezodpovědně

nebo

dokonce

nezákonně,

především

v majetkových a sexuálních záležitostech. Společnost měla obavy hlavně ze
sklonu „nechráněných“ žen k prostituci.275
Postoje žen k sexualitě se ve viktoriánské éře velmi lišily, jen málo
z nich však bylo ochotno se k této problematice veřejně vyjádřit;276 pokud
tak učinily, mluvily o tématu se značným despektem,277 například jako o
něčem hříšném či „zvířeckém“. V této představě ženy podporoval i již
zmíněný Herbert Spencer a další evolucionisté, kteří zastávali názor, že
sexuální instinkty jsou ve své podstatě „nižší vášní“ a jako takové by měly
být být kontrolovány. Sexualita mužů hrála v evolučním myšlení naopak
důležitou úlohu, protože se podílela na „vzestupu rasy a národa“.278
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„Sexuální purismus“ viktoriánské éry a představy střední vrstvy o
roli manželek v rodině a ve společnosti,279 podporované módními
darwinistickými myšlenkami a vlivnými evangelikálními církvemi, nutily
ženy přijmout ideál nevinnosti a asexuálnosti. Některé práce dnešních
badatelů, podpořené řadou příkladů, naznačují, že se tento ideál rozcházel
s realitou a že především ženy z middle classes byly na sklonku 19. století
sexuálně velmi aktivní.280 Tyto důkazy ale příliš nevypovídají o většinovém
chování žen ze střední vrstvy, jež hrály svou roli střízlivých, morálních,
duchovně založených partnerek, omezujících svou sexuální aktivitu na
mateřské povinnosti, téměř dokonale. Svědčí však o napětí mnohých žen,
které nedokázaly svou sexualitu zcela potlačit. Většina z nich hledala
náhražku v duchovnu, případně v „romantickém přátelství“ s jinými
ženami.281

1. 2. 3. Pracující vrstva
Většinu manželství, uzavíraných v poslední čtvrtině 19. století a na
počátku 20. století mezi partnery z řad working classes, lze charakterizovat
jako střízlivou, všední událost, jež měla především praktickou ekonomickou
funkci.282 V Londýně a v dalších velkých průmyslových městech byla od
poslední třetiny 19. století zjevná tendence mužů z working class ženit se
s dívkami

svých

sousedů.

Tato

tzv.

„sousedská

endogamie“

(neighbourhood endogamy),283 v této době známá z celé „průmyslové
Evropy“, postupně nahrazovala dosavadní manželství uzavíraná v rámci
279

Nestřídmé sexuální chování a neschopnost ovládnout „zvířecký“ chtíč se přičítaly
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Constance hovořila jako o své ženě. Vicinus, M., One Life to Stand Beside Me: Emotional
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stejné živnosti či řemesla.284 Námluvy se vyznačovaly přesně danými
pravidly, určovanými rodiči. Ti kontrolovali sexuální život dcer téměř
stejně přísně jako střední třída, určovali, kolik času mohou dívky
s nápadníky trávit, i délku a formu námluv.285
Námluvy i svatební den byly většinou prosty všech rituálů a
formálností; se zásnubami, jejichž symbolem se stalo odevzdání prstenu
vyvolené dívce, jak to bylo běžné u střední třídy, s líbánkami či s
„nevěstami v bílém“, se u pracující vrstvy v této době setkáváme jen velmi
zřídka. Svatební slavnost proběhla většinou velmi rychle a klidně. Poté
následovala malá a jednoduchá hostina, po níž se novomanželé odebrali do
nového bydliště.286
Ačkoli se mělo obecně za to, že do sféry ženské odpovědnosti patří
péče o děti a domácí práce a do mužské sféry starost o živobytí, nebylo
rozdělení rolí na mužskou a ženskou u working classes tak ostře vyhraněné
jako v domácnostech střední třídy. Muži se často již v dětství obeznámili
s domácími pracemi – praním, uklízením, šitím, pletením a vyšíváním – a
péčí o děti.287 Přesto se většinou odmítali domácností jakkoli zabývat.288
Rodiny z pracující vrstvy zůstávaly ve sledovaném období mírně
početnější než v případě middle classes, což bylo způsobeno především
jejich neschopností kontrolovat porodnost. Podle průzkumů z londýnských
porodnic z let 1877-1882 a z let 1892-1894, tedy z doby, kdy porodnost
mezi dělnictvem dosahovala vrcholu, měly ženy nad pětatřicet let většinou
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pět a více dětí.289 Od 80. let 19. století do počátku první světové války pak
lze mezi dělnictvem ve velkých britských městech pozorovat pozvolný
pokles porodnosti, který se na počátku 20. století ještě urychlil;290 Počet
potratů či mrtvě narozených dětí je vzhledem k nedostatečným záznamům
nesmírně obtížné určit.291
289

Porody žen nad 35 let a více z let 1877-1882 (nejsou zahrnuty možné pozdější
přírůstky):
Počet porodů
Procento žen
Počet zaznamenaných žen
0-4
17.18
44
5-8
50.78
130
9 a více
32.03
82
Celkově
99.99
256
Zdroj: General Lying-In Hospital, York Road, Outpatient Registers, July 1877-November
1882, GLRO; převzato z Ross, E., Love and Toil..., s. 93.
Porody žen nad 35 let a více z let 1892-1894 (nejsou zahrnuty možné pozdější přírůstky):
Počet porodů
Procento žen
Počet zaznamenaných žen
0-4
13.24
174
5-8
47.49
628
9 a více
38.88
512
Celkově
99.9
1314
Zdroj: Guy‘s Lying-In Charity (Outpatient) Maternity Record, GLRO. převzato z Ross,
E., Love and Toil..., s. 94.
290
Lewis, Women in England..., s. 15. Následující tabulka srovnává pokles porodnosti v e
vybraných londýnských obvodech v letech 1880-1911 (pro roky 1880-1901se zahrnují žen od 1545 let, poslední sloupec matky od 15-49 let) podle počtu porodů na 1000 žen v reprodukčním
věku:
Obvod
1880-1881
1890-1891
1900-1901
1909-1911
Bermondsey
306
290
273
223
Bethnal Green
313
298
283
226
Hackney
291
257
233
169
Hampstead
261
222
183
121
Kensington
255
226
201
149
Lambeth
284
266
243
164
Paddington
255
227
203
151
Poplar
302
286
282
219
St. Marylebone
288
280
276
148
Shoreditch
297
277
272
225
Southwark
279
261
252
201
Westminster
238
210
174
124
Zdroj: Welton, T. A., A Study of Some Portions of the Census of London for 1901, in:
Journal of the Royal Statistical Society 65, 1902, s. 43. Srv. též Innes, J. W., Class Fertility Trends
in England and Wales 1876-1934, Princeton 1934, s. 134. Tabulka mimo jiné výborně ilustruje
skutečnost, že pokles porodnosti byl v letech 1880-1901 daleko nižší v obvodech, kde žili dělníci
než v obchodech s vyšším zastoupením obyvatelstva střední vrstvy. Například ve velmi dělnickém
obvodu Poplar poklesla v tomto období o pouhých 6 %, zatímco v Hampsteadu skoro o 30 % a
v Kensingtonu o 21 %. Na počátku století pak porodnost klesala prudce v podstatě ve všech
londýnských obvodech.
Podle Report of the Medical Officer of Health of the County [of London], in: London
County Council, Annual Reports, 1910, vol. 3, s. 12 - poklesla v Londýně ve srovnání s lety 1870
a 1910 porodnost dětí manželského původu o 25 %, zatímco nemanželských o 45 %.
291
Pro jistou představu uvádím zprávy dvou institucí, které se touto problematikou
zabývaly. Je ale patrné, že uváděná čísla jsou mnohem nižší než realita: 1) Podle Westminster
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Díky zkušenosti svých matek si mladé ženy velmi dobře
uvědomovaly, že „jsou odsouzeny k dvaceti letům porodů a vaření“.292
Porodní asistentka Katherine Robertsová vyjádřila přesvědčení, že „život je
pochmurným ... místem pro další nechtěné děti“.293 Postoje většiny žen na
konci 19. a na počátku 20. století svědčí o jejich rezignaci vůči problému
opakovaných porodů. Ze svědectví dotazovaných žen vyplývá, že účinné
zavádění antikoncepce omezovaly 1) naprostá nevědomost o ženské
fyziologii a sexualitě, 2) nedostatek informací o prostředcích antikoncepce
a 3) nedostatek soukromí v dělnických domovech, který nevytvářel
podmínky k tomu, aby ženy mohly metod antikoncepce využívat.294
Hovory o sexualitě a antikoncepci zůstávaly v pozdní viktoriánské
éře tabu, „tajemnou a zakázanou oblastí života“. Matky své dcery udržovaly
v sexuálních otázkách záměrně v nevědomosti;295 velká část dívek a
chlapců po svatbě nevěděla, jak se jejich první dítě narodí.296 Teprve krátce
před první světovou válkou se stala sexuální výchova předmětem činnosti
sociálních reformátorů. V roce 1911 byla založena první klinika pro
regulaci porodnosti.297

Children’s Health Society, jejíž statistika vznikla v roce 1910 na základě pozorování návštěvníků
mezi rodičkami, se ze zkoumaných 986 porodů narodilo 39 mrtvě narozených dětí, tj. přibližně 4
%. Srv. Westminster Children’s Health Society, 1911 Annual Report, Table IA, s. 22; 2) Podle
Kensington medical officer of health‘s study ze stejného roku se 1487 zkoumaným těhotným
ženám narodilo 67 mrtvých dětí., tj. asi 4.5 %. Srv. Kensington Medical Officer of Health, Annual
Reports, 1910, s. 11. Srv. též Kent, S. K., Sex and Suffrage in Britain, 1860-1914, Princeton 1987,
s. 105-110; Douglas, J. W. B., Social Class Differences in Health and Survival During the First
Two Years of Life; the Results of a National Survey, in: Population Studies 5, pt. 1, July 1951, s.
35-58; Graham, H., Women, Health and the Family, Brighton 1984, s. 49-50; Chamberlain, M.,
Growing up in Lambeth, London 1989; Hewitt, M. (ed.), Wives and Mothers in Victorian Industry,
Westport 1975, s. 104-105; Smith, F. B., The People’s Health 1830-1910, New York 1979, s. 6768.
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and rebel, London 1968, s. 96.
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Srv. Davies, M. L., Maternity: Letters of Working Women...; Soloway, R. A., Birth
Control and the Population Question in England 1877-1930, London 1982; McLaren, A., Birth
Control in Nineteenth-Century England, London 1978.
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vzpomněla, jak si před ní dospělí o sexuálních záležitostech a těhotenství šeptali. Flint, E., Hot
Bread and Chips: the Story of a Family Living in London‘s East End, London 1963, s. 95. Srv. též
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V důsledku strachu z dalšího porodu neměla většina žen z řad
working classes z pohlavního styku žádnou tělesnou rozkoš; dokonce se
zdá, že v tomto ohledu převzaly názory žen ze středních vrstev.298 Pro
mnoho žen znamenal pohlavní styk něco, čemu se musely podrobit, co
„náleželo muži“ a čemu se bránily.299 Nedostatek tělesné rozkoše
žen vyplýval také ze skutečnosti, že se, jak stálo v jedné parlamentní
zprávě, partneři „nenaučili náležitě používat svá těla“.300 Muži z této
společenské

skupiny

se

sexuální

zodpovědností

skutečně

příliš

nevyznačovali, čemuž pomáhala i jejich nevědomost;301 mnoho mužů také
věřilo, že za časté porody jsou zodpovědné jejich manželky.302
Navzdory všem výše zmíněným potížím se zdá, že antikoncepce
začala hrát jistou roli v poklesu porodnosti od druhé dekády 20. století.
Podle studie z roku 1905, postavené na důkladném průzkumu londýnských
městských obvodů, „bohatá“ desetina obyvatelstva britské metropole
antikoncepční metody „systematicky a z velké části využívala“, zatímco
čtvrtina nejchudších „o nich pravděpodobně vůbec nevěděla“. Zbytek,
včetně stovek tisíců dělnických párů, se pohyboval někde mezi oběma
kraji.303 Dokonce i nejplodnější obvody britské metropole dosahovaly nižší
porodnosti než zbytek Anglie a Walesu. Jen menšina londýnských žen na
počátku 20. století rodila děti během celého reprodukčního cyklu.304 Podle
pozdější studie z roku 1946, založené na vzorku 161 žen, narozených před
rokem 1910, se zjistilo, že antikoncepci používalo jen 15 % z tohoto počtu,
298

Tento termín používá ve své studii o sexualitě žen střední třídy Judith Walkowitzová.
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zatímco z 361 žen, narozených v letech 1910-1919, to bylo

40 %.305

K nejčastějším prostředkům omezování porodnosti ve sledovaném období
patřily stále potraty, jež měly v Británii velmi dlouhou historii.306
V souvislosti s řadou výzkumů dělnického prostředí na konci 19. a
na počátku 20. století a s prosazující se ideologií maternalismu se začalo
diskutovat o tom jak zlepšit zdravotní stav a životní podmínky žen.
Záznamy, pořízené sociálními pracovníky před první světovou válkou,
potvrzovaly, že mortalita vdaných žen pod pětačtyřicet let věku dosahovala
značně vyššího čísla než u svobodných žen, což nelze vysvětlit jen vyšším
počtem matek, které zemřely při porodu.307 Podle Jane Lewisové
ovlivňovalo špatný zdravotní stav vdaných žen z dělnické vrstvy v zásadě
pět důvodů: 1) častá těhotenství, 2) špatná výživa, 3) těžká domácí práce, 4)
skličující životní podmínky a 5) nedostatek odpočinku.308
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Lewis-Faning, E., Report on an Enquiry into Family Limitation and Its Influence on
Human Fertility During the Past Fifty Years, Papers of the Royal Commission on Population, vol.
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British Medical Journal, 17 September 1898; The Traffic in Abortifacients, in: British Medical
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Report on the English Birthrate, Dulau 1916; McLaren, A., Birth Control..., s. 242; McLaren, A.,
Reproductive Rituals: the Perception of Fertility in England from the Sixteenth Century to the
Nineteenth Century, London 1984; Petchesky, R., Abortion and Women’s Choice: The State,
Sexuality, and Reproductive Freedom, New York 1984; Shorter, E., A History of Women’s Bodies,
New York 1982. Dále srv. The National Archives, London – Kew, HO 144/21168, HO 144/21906.
307
V roce 1913 si například Magdalen Stuart Pember Reevesová povšimla, že velmi
mladé dělnice v Lambethu vypadaly jako ženy středního věku. Pember Reeves, M. S., Round
about a Pound..., s. 64.
308
Lewis, Women in England..., s. 24.

73

Před první světovou válkou rodily ženy z dělnické třídy většinou
doma a nedostávalo se jim žádných utišujících prostředků proti bolesti. Od
přijetí Zákona o porodech (Midwifery Act) v roce 1902,309 nařizujícího
výcvik a národní registraci porodníků,310 se situace rodiček neustále
zlepšovala. V roce 1910 dosahovala v Anglii a Walesu mortalita rodících
žen počtu 4.1 na 1000 porodů, což bylo ve srovnání s dalšími evropskými
státy jedno z nejlepších čísel.311 V Londýně zaznamenaly úřady ve srovnání
s celonárodním průměrem ještě nižší „mateřskou mortalitu“; v letech 19011915 navíc dále klesala.312 Na rozdíl od všech ostatních statistik,
zabývajících se úmrtím žen, byla mortalita při porodech mezi rodičkami
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K poměrům v prorodnictví srv. The National Archives, DV; PC 8/797.
Ross, E., Love and Toil..., s. 114.
311
Meigs, G. L., Maternal Mortality from All Conditions Connected with Childbirth in
the United States and Certain Other Countries, Washington: U.S. Department of Labor 1917,
Table XIII, s. 56.
312
Mateřská mortalita na počátku 20. století ve vybraných londýnských obvodech a
anglických městech (počet úmrtí na 1000 porodů zaznamenávajících roční průměr):
Městský obvod / město
1901-1903
1911-1913
1915
Bermondsey
3.2
2.1
2.8
Camberwell
3.0
3.1
2.2
Chelsea
3.8
3.8
2.2
Finsbury
3.12
3.09
3.19
Hackney
1.9
2.6
1.6
Hammersmith
2.93
3.2
1.9
Hampstead
4.3
4.1
3.7
Holborn
1.5
1.5
Paddington
3.3
3.3
1.4
Poplar
2.7
2.1
Shoreditch
1.8
2.4
3.9
Southwark
1.4
0.9
1.7
Stepney
3.27
2.56
1.98
St. Marylebone
3.4
4.4
2.1
St. Pancras
1.8
3.2
2.3
Wandsworth
4.2
3.6
2.5
West Ham
3.29
1.81
2.14
City of Westminster
2.77
4.13
4.53
Woolwich
3.4
2.02
3.2
Bath
0.66
1.74
6.64
Liverpool
2.7
2.8
3.1
Oldham
5.4
6.0
6.0
Zdroj: Ross, E., Love and Toil..., s. 117. Srv. Campbell, J. & Hope, E. W., Report on the
Physical Welfare of Mothers and Children: England and Wales, Liverpool 1917, vol. I. Tato čísla
mohou být samozřejmě nižší než ve skutečnosti, protože úředníci mohli mít zájem na zatajení
skutečného stavu. Srv. Smith, F. B., The people’s health..., kapitola 1.
310
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z pracující třídy nižší než ze střední vrstvy, což hodně vypovídá o významu
a funkčnosti sousedských kontaktů i kvalitě charity pro chudé.313
U žen z pracující vrstvy a chudých bylo běžné, že se porodů
účastnily vyškolené porodní asistentky. V roce 1917 si kvalifikovaná
porodní asistentka v Londýně účtovala u prvorodiček 12 šilinků a 6 pencí a
u dalších porodů 10 šilinků. Lékař stál přibližně dvakrát tolik. Po roce 1911
dostávaly ženy manželů pracujících v zaměstnání, kde se vyplácelo
pojištění, 30 šilinků mateřské podpory, jež byla téměř úplně vyčerpána
zaplacením ošetřovatelky.314 V Londýně byla situace těhotných žen lepší
než na venkově, protože se tam nacházely tzv. teaching hospitals, (fungující
na obdobném principu jako například tzv. fakultní nemocnice v dnešní
České republice), školících každoročně lékaře, zdravotní sestry a porodní
asistentky. Například v roce 1898 poskytlo jedenáct teaching hospitals
téměř 15,5 tisíce ambulantních ošetření. V několika velkých chudých
městských obvodech odrodili studenti těchto nemocnic či lékaři většinu
těhotných žen. Z celkového počtu registrovaných porodů v Londýně se
podíleli přibližně na 12 %. Uvážíme-li, že o další se staraly desítky
charitativních organizací a menších nemocnic, nepřekvapuje, že byla v
Londýně péče o rodičky na relativně slušné úrovni.315
V obtížnější situaci se ocitala většina svobodných matek, které se
většinou uchylovaly do nemocnic, spravovaných chudobinci, kde se
narodila převážná část nelegitimních dětí. Navzdory pokusům o zlepšení
životních podmínek v těchto nemocnicích jejich stav neodpovídal potřebám
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1900-1939, London 1980, s. 140-164.
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Ross, E., Love and Toil..., s. 118. Podrobněji k porodům v Londýně a v Anglii srv.
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Bartholomew’s Hospital Journal 15, November 1907; Peterson, M. J., The Medical Profession in
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těhotných žen, což se projevovalo především v úmrtnosti novorozenců, jež
byla více než dvakrát vyšší než v případě běžné populace.316
Další důvody, podílející se na špatném zdravotním stavu žen z řad
working classes, souvisely s jejich nerovným postavením v rodině. Manželé
jim na chod domácnosti poskytovali málo peněz. Většina manželek
netušila, kolik jejich partner vydělává; muži si běžně ponechávali velkou
část mzdy pro vlastní potřebu.317 Ženy, zodpovědné za organizaci
rodinného rozpočtu, musely hospodařit se zbytkem.
K nejvyšším výdajům patřily položky za bydlení a jídlo. Na konci
19. století a na počátku 20. století platily dělnické rodiny za nájem od 20 do
35 % příjmu.318 Růst výše nájmů, přibližně od roku 1912, začal ohrožovat
domácnosti a vedl k protestům a stávkám, například v Leedsu a
Glasgowě.319 Hospodyně musely často řešit základní otázku, a sice zda dát
přednost lepšímu bydlení za cenu šetření na jídle či opačně. Podle zjištění
M. S. Pember Reevesové utratila například rodina v londýnském obvodě
Lambeth před první světovou válkou za jídlo v průměru 6 pencí denně na
hlavu pro muže a 2.5 pence na hlavu pro ženu a děti. Stávalo se často, že
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„ženy zůstávaly o chlebu a čaji, zatímco téměř všichni muži jedli hlavní
jídlo s masem, slaninou, rybami či bramborami“.320
Špatně živené ženy vykonávaly v domácnostech poměrně těžkou
fyzickou práci, s níž jim manželé pomáhali jen zcela výjimečně. Vybavení
domů a bytů se lišilo region od regionu či čtvrť od čtvrti. Obecně lze
konstatovat, že kvalita bydlení321 zůstávala žalostná, ačkoli, lze-li v tomto
případě vůbec komparovat, o něco lepší než ve vlhkých, přeplněných
domcích na venkově. Například v Barrow disponoval v 80. letech 19. století
každý dům vlastním vodovodním kohoutkem, zatímco v Lancasteru sdílelo
jeden kohoutek ještě po první světové válce 475 domů a v Manchesteru
bylo ještě v roce 1931 označeno 70 000 nájemních domů jako nevhodných,
protože se zde muselo třicet až padesát lidí dělit o jeden kohoutek.322
V takových hygienických podmínkách bylo udržení pořádku a
čistoty velmi náročným až nemožným úkolem.323

1. 2. 4. Feministky
Diskuse feministek a v mnohém i těch žen, které se k feminismu
nehlásily, se soustředily na dva základní okruhy problémů: 1) na tzv. double
moral standard, tj. skutečnost, že společnost na jednání mužů, především
v sexuálních záležitostech, pohlížela – na rozdíl od žen se značnou
shovívavostí; 2) na prostituci. Ženy z řad middle classes vedly na konci 19.
320
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77

století kampaně proti sexu, jehož cílem nebylo plodit děti (zvláště proti
používání antikoncepce), a proti nemanželskému sexu (kampaně proti
prostituci a za přijetí rovného rozvodového zákona).324 Dříve než budu tyto
konzervativní tendence feministického hnutí vůči sexuálním vztahům mezi
muži a ženami analyzovat, je třeba konstatovat, že v pozdní viktoriánské a
edwardiánské společnosti působily také skupiny, protestující proti
tehdejším morálním standardům, jež ponechávaly ženy ohledně jejich
sexuality, jak již víme, v nevědomosti.325
Námitky vůči tehdejší sexuální morálce a požadavek na osvícené
vzdělání v sexuálních záležitostech se nejčastěji objevovaly v pamfletech
feministek, případně v krásné literatuře.326 K větší otevřenosti přispíval též,
často mimoděk, populární tisk; proslulými se staly především příspěvky
Williama Thomase Steada, který zásoboval v Pall Mall Gazette veřejnost
„ošklivými“ detaily o rozšiřování dětské prostituce či podrobnými
reportážemi o vraždách Jacka Rozparovače,327 o nichž pojednám v kapitole
o filantropii. Jeho nejznámější a nejskandálnější reportáží se stala The
Maiden Tribute of Modern Babylon z roku 1885.328
Živé diskuse o prostituci a sexuálních záležitostech v tisku
vyvolávaly u většiny žen ještě větší pocit „sexuální a sociální zranitelnosti“,
nutily je však také k tomu, aby k těmto otázkám zaujímaly vlastní postoje.
V tomto období vznikla řada společností, jež se těmito problémy zabývaly.
K nejvýznamnějším patřily Fellowship of the New Life, Legitimation
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Lewis, Women in England..., s. 129.
V pozadí těchto snah o osvětu se často objevovaly utopické tendence, které
předpokládaly vybudování nové společnosti, založené na „pravé monogamii“. Ellis, E., The New
Horizon in Love and Life, London 1921, s. 11.
326
Dyhouse, C., Feminism and the Family in England..., s. 157-160. Srv. též Jeffreys, S.,
„Free From All Uninvited Touch of Man“: women’s campaigns around sexuality, in: Women’s
Studies International Forum, No. 6, 1982, s. 637.
327
K článkům W. T. Steada o Jacku Rozparovačovi v Pall Mall Gazete srv. vynikající
webové stránky: http://www.casebook.org/press_reports/pall_mall_gazette/, 19. června 2008; srv.
též výborné webové stránky věnované osobnosti W. T. Steada, kde je možno se seznámit s dalšími
statěmi tohoto autora: http://www.attackingthedevil.co.uk/, 19. června 2008.
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Stead, W. T, The maiden tribute of modern Babylon: The report of the "Pall Mall
gazette’s " secret commission, London: Pall Mall gazette 1885.
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League, Proudhon Society a především Men and Women’s Club.329 Podle
autobiografických vzpomínek Marie Sharpeové z roku 1889 vznik Men and
Women’s Club významně ovlivnily právě články v Pall Mall Gazette.
Členové Klubu, k nimž patřili Karl Pearson,330 Maria Sharpeová,331 Mona
Cairdová,332 Annie Besantová,333 Jane Clappertonová334 či Clementina
Blacková,335 se snažili uchovat „vysokou morální čistotu společnosti“ a
zavrhovali všechny spolky, které podporovaly mravní a sexuální nevázanost
či

„volnou

lásku“.336

Odmítali

být

například

spojováni

s tzv.

hintonianismem, přívržencům filosofa Jamese Hintona, jenž údajně rozvíjel
„mesiášský zápal pro polygamní volné svazky“.337
Klub si členy pečlivě vybíral a jejich počet neměl překročit dvacet
lidí; muži a ženy měli mít shodné zastoupení. Během čtyř let, kdy se konala
jeho shromáždění, členové diskutovali o řadě problémů, například o
fyziologii, o antikoncepci, o manželských vztazích ve viktoriánské Anglii
atd. Ačkoli se v Klubu zdůrazňovalo rovné postavení mužů a žen, držely se
členky v přítomnosti významných právníků a lékařů, z nichž všichni
studovali v Oxfordu či Cambridge či na evropských univerzitách,338 spíše
zpátky. Vzhledem k malé sebedůvěře žen tak zůstávaly rozpravy pod
kontrolou mužů, kteří měli tendenci pohlížet na problémy ze svého pohledu
329

Weeks, Sex, Politics and Society..., s. 21. Srv. též Walkowitz, J., Science, Feminism
and Romance...; Bland, L., Marriage Laid Bare...; Frey, W., On religion: a paper read before the
Fellowship of the New Life, London 1888; Humpherys, A., The Journal that Did: Writing about
Sex in the Late 1890s, in: Interdisciplinary Studies in the Long Nineteenth Century 3, 2006.
330
Porter, T., Karl Pearson: the scientific life in a statistical age, Princeton 2004;
Merringdon, M. (ed.), A list of the papers and correspondence of Karl Pearson (1857-1936): held
in the Manuscripts Room University College London Library, London 1983.
331
Sharpe, M., Autobiographical History...
332
Z jejích knih uvádím Caird, M., The morality of marriage...; Caird, M., The wing of
AzraeL, London 1889.
333
Taylor, N., Annie Besant: a biography, Oxford 1992; Dinnage, R., Annie Besant,
Harmondsworth 1986; Wessinger, C. L., Annie Besant and progressive Messianism (1847-1933),
Lewiston 1988.
334
Searle, R., From frozen north to filthy lucre, with remarks by Groucho Marx and
commentaries by Jane Clapperton, London 1964; Clapperton, J. H., A vision of the future: based
on the application of ethical principles, London 1904; Clapperton, J. H., Scientific meliorism and
the evolution of happiness, London 1885.
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Glage, L., Clementina Black: a study in social history and literature, Heidelberg 1981.
336
Walkowitz, J., Science, Feminism and Romance..., s. 40, 57.
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Haddon, C., The larger life: studies in Hinton’s ethics, London 1886; Havelock, E., James Hinton,
a sketch, London 1918.
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a na ženy jako na předmět svého zkoumání: „Ženy byly obviňovány
z přecitlivělosti,
charakterizovali

subjektivity
jako

a

předsudků.

problematickou,

zatímco

Ženskou

sexualitu

mužskou

nikoli.“339

Z osobních vztahů mezi členy Klubu340 vyvstávala řada problémů;
podstatnější však byly věcné rozpory, které se týkaly tří klíčových témat: 1)
antikoncepce, 2) prostituce a 3) dvojího standardu sexuální morálky.341
Ačkoli většina feministek před první světovou válkou antikoncepci
odmítala, neboť se obávala, že mužům poskytuje „širší prostor
k uspokojování jejich smyslnosti“,342 nebo jako morálně nepřijatelnou,
objevovaly se i názory, které ji obhajovaly. Diskuse k této otázce probíhaly
v rámci Men and Women’s Club. Karl Pearson měl za to, že sexuální
aktivity, „oddělené od reprodukční funkce, mohou, ale také nemusejí být
sociálně a fyzicky škodlivé“. Dokonce i některé ženy, například Olive
Schreinerová a Emma Brooková, připouštěly navzdory všeobecně
přijímanému názoru o „absenci chtíče“ u žen střední třídy, že „sexuální
vášeň“ u žen může být stejně silná jako u mužů. Některé feministky byly
proto používání antikoncepce příznivě nakloněny.343
Vzhledem k tomu, že většina společnosti nebyla antikoncepci
příznivě nakloněna, byly i feministky v této otázce rozpolceny. Nepřekvapí,
že se za její užívání veřejně postavily jen ty nejodvážnější a nejradikálnější
ženy jako Annie Besantová, Jane Clappertonová, Stella Browneová, Dora
339

Dyhouse, C., Feminism and the Family in England..., s. 163.
Je známo, že například Olive Schreinerová chovala hluboké cíty ke Karlu Pearsonovi,
jehož pro změnu přitahovala Maria Sharpeová, s níž se později oženil. Srv. Walkowitz, J., Science,
Feminism and Romance..., s. 89.
341
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vedením Karla Pearsona.
342
Srv. McLaren, A., Birth Control in Nineteenth Century...; Banks, J. A. & Banks, O.,
Feminism and family planning in Victorian England, Aldershot 1993.
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Například Elizabeth Wollstenholme-Elmyová a Frances Swineyová trvaly na tom, že ženy mají
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Russellová, Theresa Billingdon-Greigová, Florence Fenwick Millerová,
Anna Martinová či Alice Vickeryová.344 Dvě posledně jmenované se
aktivně podílely na kampaních jak antikoncepci využívat.345 Také
feministické lékařky nezaujímaly k antikoncepci jednoznačný názor.346
Shoda mezi feministkami však panovala v tom, že by ženy měly mít
v manželství stejná základní práva a postavení jako muži; vzájemný respekt
a uspokojení společných tužeb se měly stát podmínkou „rovnoprávného
sexuálního spojení“.
Nejaktivněji si feministky a celkově ženy ze středních tříd počínaly
v kampaních proti nemanželskému sexu, především proti prostituci.
William Edward Hartpole Lecky v knize History of European Morals347
napsal, že „prostitutky byly nejefektivnějšími strážkyněmi ctnosti a bez
nich by byla nevinnost viktoriánské rodiny znečištěna“. Zodpovědnost za
nevěru či návštěvy mužů v nevěstincích se obvykle přičítala neschopnosti
žen vytvořit fungující rodinné prostředí.348 Dvojí morální měřítko vůči
mužům a ženám se projevovalo také v tom, že nevěra ženy se považovala
za velmi vážnou záležitost, zatímco u muže se všeobecně přijímala jako
cosi běžného a „normálního“.
Ženy ze střední třídy vnímaly prostituci jako ohrožení mravní
integrity rodiny. Kromě toho se cítily ponížené tím, že jejich manželé měli
většinou poměr s ženami z pracující vrstvy.349 Některé vyjadřovaly, zcela
v duchu eugeniky, obavu o „zdraví národa“,350 jiné zdůrazňovaly
zodpovědnost mužů za pohlavní nákazu velkého množství žen.351 Zřejmě
344
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349
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nejznámější kampaň Josephine Butlerové proti Zákonům o infekčních
nemocech (Contagious Diseases Acts; dále jen CDA) tak byla příznačně
více založena na myšlence, že by se vztahy mezi muži a ženami měly řídit
jednotným morálním měřítkem, než na konkrétním způsobu jak nemoci
vymýtit (o což usiloval CDA). Pohlavní nemoci měly vymizet v důsledku
zodpovědného

chování

a

zavedení

vyšších

morálních

standardů

v rodinách.352
V roce 1869 Butlerová založila Národní asociaci žen (Ladies’
National Association), která bojovala za zrušení CDA. Agitátorky měly za
to, že prostituce pošpinila vztahy mezi muži a ženami a prostitutky vnímaly
jako „oběti mužského chtíče“. V tomto smylu často hovořily o prostituci
jako o „otroctví mužské chlípnosti“ a vyjadřovaly prostitutkám sympatie.353
Aktivitám

středostavovských

žen

v pomoci

prostitutkám

se

budu

podrobněji věnovat v kapitole o filantropii.

Rodina a mateřství představovaly na konci viktoriánské éry a v době
vlády Edwarda VII. jednu z nejdůležitějších hodnot tehdejší společnosti.
Ideologie maternalismu a eugenika podporovaly důležitou úlohu žen na
budoucí kvalitě lidského rodu a britské rasy; tyto názory měly dopad na
myšlení všech společenských skupin. Dalším vlivným názorem na konci 19.
a na počátku 20. století bylo volání po uchování vysokých morálních
hodnot společnosti, zejména v sexuálních záležitostech. Sexuální purismus
pozdně viktoriánské a edwardiánské společnosti často ztěžoval tehdejším
ženám život.

352
353
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Walkowitz, J., Male Vice and Feminist Virtue..., s. 79-93.

82

1. 3. Výchova a vzdělávání dívek

Význam výchovy a vzdělání dívek na konci 19. a na počátku 20.
století vzrůstal. Vzdělávací systém vyšších a středních vrstev sice
ovlivňovaly tradiční názory na výchovu dívek; zejména working class girls
doplácely na chudobu, jež je nutila již v brzkém věku pracovat, ale přesto je
možno od druhé poloviny 19. století sledovat celou řadu zlepšení, na nichž
se podílely soukromé subjekty i stát. Počátky rozvoje základního a
středního školství pro dívky, stejně jako příchod prvních žen na univerzity,
spadá právě do tohoto období. V této kapitole se zaměřím především na
analýzu rozdílů ve výchově dívek z různých společenských vrstev, dále na
analýzu rodinných vztahů (ve vztahu k výchově a vzdělání), na roli
soukromých vychovatelů a učitelů při vzdělávání dívek z vyšší a střední
vrstvy a na počátky rozvoje dívčích základních a středních škol a na
možnosti jejich studia na univerzitách. V jednotlivých podkapitolách se
budu věnovat i tomu, jak ženy hodnotily své postavení v rámci rodiny, budu
analyzovat vztahy s nejbližšími příbuznými a hodnotit cíle a kvalitu
výchovy a vzdělávání v pozdně viktoriánské a edwardiánské Británii.

1. 3. 1. Aristokracie
Výchova dívek z upper classes byla zacílena v první řadě na to, aby
dívky a mladé ženy mohly dobře plnit roli, odpovídající jejich
společenskému postavení. V této podkapitole budu na prvním místě
analyzovat příčiny a důsledky tzv. oddělené výchovy dětí (separate
education of children) – rodiče totiž výchovu a vzdělání dcer a synů354
svěřovali v první řadě najatým chůvám, vychovatelkám a učitelkám a svůj
osobní vliv uplatňovali až na výjimky pouze v krátkém a přesně určeném
čase, kdy se s dětmi viděli. Analýza kvality a šíře výchovy a vzdělání, jichž
se dívkám na rozdíl od bratrů, kteří vesměs odcházeli na kvalitní střední
školy, dostávalo doma prostřednictvím nejrůznějších guvernantek a
354

U synů do doby, než odešli na soukromé střední školy.
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učitelek, odhaluje v řadě ohledů jejich „záměrnou nedostatečnost“, neboť až
na výjimky směřovaly k tomu, aby dívky přijaly za svou „jasně vymezenou
ženskou roli“.
Dívky z aristokratických kruhů byly od raného dětství vychovávány
k tomu, aby se ztotožnily s morálními, společenskými a náboženskými
postoji své vrstvy. Vychovatelé jim připomínali, že výsady, jichž se jim
dostalo díky příslušnosti k aristokracii, s sebou nesou také zodpovědnost za
udržování vážnosti a tradic rodiny.355 Dívky si svou výlučnost
uvědomovaly nejen díky neustálému upozorňování svých rodičů,
příbuzných a guvernantek, ale i díky specifikám života v rodinných sídlech,
jež mohly při charitativních akcích svých matek porovnat s podmínkami,
v nichž žili příslušníci nižších společenských vrstev.
Dívky a mladé ženy z vyšší společenské vrstvy se na dobročinných
aktivitách se podílely od raného věku. Jejich „filantropické instinkty“ byly
rozvíjeny prostřednictvím různých praktických úkolů (například šití
oblečení, kreslení obrázků s náboženskými motivy atd.),356 stejně jako čtení
knih a traktátů, jež povzbuzovaly k dobročinnosti (k oblíbeným patřily
například Daisy in the Field či Ministering Children).357 Na charitativních
akcích dívky své matky či příbuzné pouze doprovázely, zatímco ve vyšším
věku jim byly svěřovány i samostatné úkoly: některé z nich si mohly
„adoptovat“ dceru jednoho z místních vesnických obyvatel,358 jiným matky
dovolily vypomáhat s výukou ve vesnických školách,359 podílet se na
distribuci oblečení, přikrývek, jídla chudým atd. Roli filantropie v životě
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žen a dětí na přelomu 19. a 20. století je podrobně analyzována ve druhé
kapitole disertační práce.
Podíl aristokratek při výchově dětí omezoval jejich bohatý
společenský život. Dokonce i matky, které braly roli vychovatelek velmi
vážně, musely své potomky často opouštět. Z tohoto důvodu hrály v životě
dětí z vyšší společenské vrstvy významnou roli najaté chůvy, poručnice,
pěstounky a jiní zaměstnanci, jež zodpovídali za jejich výchovu a
vzdělání.360 Pro velkou část aristokratek platilo, že kontakty se svými dětmi
omezovaly na víceméně formální denní návštěvy, tzv. „dětské hodiny“
(children hours), na něž byly dívky pečlivě připravovány svými
vychovateli.361 Ve většině takových rodin se mezi matkou a jejími dětmi
nemohlo rozvinout intimní pouto;362 synové a dcery své matky ctili a
obdivovali jako někoho, kdo se k nim přibližuje „nikoli zevnitř, ale spíše
zdáli“.363 K jistému „odcizení“ rodičů a dětí přispívaly také velké domy,
v nichž žili dospělí a jejich potomci většinou zcela odděleni. Pokud rodina
vlastnila více nemovitostí nebo rodiče trávili hodně času v Londýně, což
většinou souviselo s politickou či profesní kariérou otce, žili děti a rodiče
často i několik měsíců v roce v úplně jiných domech.364 Jako příklad
360

K najatým vychovatelkám srv. Hughes, K., The Victorian governess, London 2001;
Zeepvat, C., From cradle to crown: British nannies and governesses at the world’s royal courts,
Stroud 2006.
361
Některé dívky své dětství prožily téměř bez kontaktu s matkou, s níž se setkaly třeba
jen jednou denně na krátkou chvíli v přijímacím pokoji. Srv. Jalland, P., Women, Marriage and
Politics..., s. 9.
362
V denících a vzpomínkách mnoha žen lze najít stesky nad nelaskavým chováním
matek a nad nedostatkem mateřských citů. Například Vita Sackvillová-Westová nesla velmi nelibě
nezájem své matky v době jejího dětství. Vzpomínala na to, jak jí jednou matka sdělila, že „se na
ni nemůže dívat, protože je příliš ošklivá“ a jak se jí vyhýbala. Srv. Hartcup, A., Children of the
Great Country Houses..., s. 26. Viola Bankesová si ve svých vzpomínkách stěžovala na šok, když
se jako dítě od své vychovatelky náhodou dozvěděla pravdu o tom, že její otec zemřel již před pěti
lety a nežije v Indii, jak jí o tom přesvědčovala matka. Srv. Watkin, P., A Kingston Lacy
childhood: reminiscences of Viola Bankes, Wimbourne 1986, s. 24.
363
Joan Pownderová, narozená v roce 1897 v Hartham Parku ve Wiltshiru to v polovině
70. let 20. století komentovala následovně: „Nemohli jste tehdy mít ... takový intimní vztah, jaký
mají dnes děti se svými matkami.“ Srv. Thompson, T., Edwardian Childhood, London 1981, s.
216. Mladý Winston Churchill vnímal svou matku jako „pohádkovou princeznu, ... která vlastnila
neomezené bohatství a moc ... Svítila pro mě jako večernice.“ Srv. Churchill, W. S., My Early
Life, London 1965, s. 12-13.
364
K životu dětí v aristokratických rodinách srv. Horn, P., The Victorian country child,
Stroud 1997; Walvin, J., A child’s world: a social history of English childhood, 1800-1914,
Harmondsworth 1982; Brown, P., The captured world: the child and childhood in nineteenthcentury women’s writing in England, London 1993; Hendrick, H., Children, childhood and
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aristokratek, jež měly se svými dětmi hluboké intimní vztahy, lze uvést lady
Leithovou, lady Suffieldovou, lady Lytteltonovou či lady Leconfieldovou,
které se na výchově svých potomků aktivně podílely.365
O výchovu dívek v nejmladším věku, někdy i později, se
v anglických aristokratických rodinách staraly převážně chůvy; v některých
případech tuto roli přebíraly vzdálené příbuzné, jež samy děti neměly;366 na
dozoru nad malými dětmi se téměř ve všech rodinách podílely i starší dcery.
Většina chův byla mezi dětmi velmi oblíbená, protože do jejich života
vnášela prvek stability, řádu, péče a zájmu; proto nepřekvapuje, že se k nim
jejich svěřenci (svěřenky) upínali (upínaly) jako k nejbližším rádcům a
důvěrníkům; jejich odjezd pro ně nezřídka představoval traumatickou
zkušenost367 (přirozeně existovaly i výjimky).368
V pěti nebo šesti letech najímali rodiče dívkám vychovatelky (a –
v jistém smyslu – též učitelky), jež odpovídaly za jejich vzdělání. Pozice
těchto zaměstnankyň nebyla jednoduchá: vesměs sice byly považovány za
nadřazené sloužícím, ale nikoli za rovné se svými zaměstnavateli; mnoho
aristokratek jimi pohrdalo, „považovaly je za nudné a odmítaly se s nimi
vídat více, než bylo nutné“.369 Vychovatelky vedly většinou velmi osamělý

English society, 1880-1990, Cambridge 1997; Fletcher, A., Growing up in England: the
experience of childhood, 1600-1914, London 2008.
365
Srv. Jalland, P., Women, Marriage and Politics..., s. 9; Bailey, J. (ed.), The Diary of
Lady Frederick Cavendish...., vol. i., s. 14-15; nekrolog lady Leconsfieldové v The Times, 28 June
1939.
366
V Jebbově rodině se například jednalo o svobodnou tetu Louisu, přísnou ve výuce, ale
ochotnou podílet se na dětských hrách a zábavách, a proto velmi oblíbenou. Srv. Wilson, F. M.,
Rebel Daughter..., s. 33.
367
Velmi oblíbenou chůvou byla například Davis, která se starala o Edith Sitwellovou až
do patnácti let. Rozvíjela její přirozené zájmy: jezdila s ní na lodi na jezeře u jejich domu v
Derbyshire, učila jí jména polních květin; Edith se k ní upnula jako k jediné důvěryhodné dospělé
osobě a poté, co musela po neshodě se sirem Georgem Sitwellem opustit dům, jejího odchodu
hluboce želela. Srv. Glendinning, V., Edith Sitwell: A Unicorn Among Lions, Oxford 1983;
Elborn, G., Edith Sitwell: a biography, London 1981; Sitwell, O., The scarlet tree, London 1975.
Příkladem další oblíbené chůvy byla paní Gaileyová, jež pečovala o Margaret Leighovou a zůstala
u ní až do důchodu. Srv. Powell, V., Margaret Countess of Jersey: a biography, London 1978, s.
11.
368
Viola Bankesová si stěžovala na vzteklou a zlou chůvu paní Stanleyovou, jež nahradila
hodnou paní Turrellovou. Krátce nato byla proto nahrazena paní Startinovou. Srv. Watkin, P., A
Kingston Lacy childhood..., s. 19-20.
369
Horn, P., Ladies of the Manor..., s. 42.
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život a jejich vztahy se žáky bývaly značně napjaté, mimo jiné proto, že
některé z nich postrádaly akademickou kvalifikaci.370
Cílem vzdělání, zaměřeného především na výuku angličtiny a cizích
jazyků (francouzštiny, italštiny a němčiny) a jen okrajově na aritmetiku,
geografii, botaniku atd., bylo připravit dívky na to, aby se staly „zábavnými
společnicemi“. Náročnější vzdělávací program odmítali rodiče podporovat
hlavně ze dvou důvodů: 1) v obecném povědomí se na „příliš vzdělané
dívky“ pohlíželo jako na

neatraktivní emancipované ženy, odrazující

možné nápadníky;371 2) na základě Darwinových a Spencerových teorií, o
nichž jsem pojednal v předchozí kapitole, se mnozí rodiče obávali, že příliš
přísný vzdělávací režim by mohl mít neblahé důsledky pro psychiku dívek a
poškodit jejich reprodukční funkci.372 Z těchto důvodů rodiče zakazovali
dcerám studovat na „reformovaných“ dívčích školách, jež začaly v Anglii
vznikat v druhé polovině 19. století. Například Mabel, hraběnka z Airlie, v
pamětech potvrdila, že „v 70. letech 19. století se na dívčí školy hledělo
s hrůzou a nikdo z mých současníků je,

kromě našich sestřenic

Ashleyových, jež chodily na státní střední školu, nenavštěvoval. Odměnou
jim bylo vynikající vzdělání...“373 Místo středním školám dávaly rodiny
přednost návštěvám najatých učitelů, jež dívky školili v tanci, ve zpěvu a v
kreslení, nebo dcery posílaly – nejlépe během londýnské sezóny – na jistou

370

Příkladem poměrně vzdělané guvernantky byla slečna Blakeová, jež dohlížela na
vzdělání Frances Maynardové. První vychovatelka Frances Maynardové, slečna Phillipsová, byla
podle vzpomínek Frances velmi nervózní osoba. Učila ji hrát na klavír a číst. Po ní následovala
„neúprosná grande dame ... ve věci etikety a způsobů“, slečna Blakeová, vynikající učitelka
francouzštiny, němčiny a italštiny, jejichž znalost byla pro mladé dámy v druhé polovině 19.
století značně důležité; byla také dobrou učitelkou historie a poskytla své žákyni také základní
informace v botanice a geologii, zatímco astronomie a geografie byly zanedbávány. Navštěvovala
s Frances koncerty a galerie, aby ji připravila na návštěvu koncertů a galerií v Paříži a Florencii.
Srv. Warwick, F. E. M. G., Life’s ebb and flow, New York 1929, s. 13-14; Blunden, M., The
Countess of Warwick: a biography, London 1967, s. 17; Masterman, L. (ed.), Mary Gladstone.
Her Diaries and Letters, London 1930, s. 2; Bailey, J. (ed.), The Diary of Lady Frederick
Cavendish...., vol. i., s. 7-8.
371
Rosalind Stanleyová se během první sezony bránila tomu, že se učila latinsky a řecky,
a naopak tvrdila, že jejími největšími zálibami jsou hudba a literatura. Srv. Roberts, C., The
Radical Countess. The History of the Life of Rosalind Countess of Carlisle, Carlisle 1962, s. 10.
372
Typickým příkladem může být přání Florence Nightingalové studovat ryze „mužské“
předměty jako matematiku, řečtinu, latinu a vědecké disciplíny, jemuž její rodiče odmítly vyhovět.
Srv. Woodham-Smith, C., Florence Nightingale..., s. 36.
373
Ellis, J. (ed.), Thatched with Gold..., s. 33.
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dobu do exkluzivní neinternátní školy, kde se mohly setkat s jinými
dívkami ze stejné společenské vrstvy.374
K nejznámějším a nejkvalitnějším dívčím školám, které se ucházely
o studentky z vyšších společenských kruhů, patřily Cheltenham Ladies’
College,375 založená v 50. letech 19. století jako neinternátní škola (později
se stala internátním vzdělávacím zařízením), a exkluzivní střední školy
v Roedanu (založena v roce 1885)376 a Wycombe Abbey (1896).377
V Cheltenhamu se od 60. let 19. století vyučovala mimo jiné matematika,
přírodní vědy, latina a řečtina, což byla především zásluha ředitelky školy
Dorothey Bealové.378 Všechny dívčí střední školy se mohly v tomto období
vzhledem k převažujícím předsudkům pochlubit jen malým počtem
studentek z řad aristokracie. Jednou z „nejexkluzivnějších absolventek“
Cheltenham Ladies’ College byla Mary Tribeová, budoucí vévodkyně
z Bedfordu, kterou se škola při každé příležitosti velmi pyšnila.379
Odmítání kvalitních dívčích středních škol a spoléhání na
vychovatelky bylo hlavním důvodem, proč měly aristokratické dívky jen
povrchní znalosti jazyků, literatury, hudby, kreslení a ještě menší povědomí
o dalších školních předmětech. Některé z nich měly příležitost rozšířit své
vzdělání na ročních či víceletých pobytech ve školách ve Francii,
v Německu, Švýcarsku a dalších, kde zdokonalovaly své jazykové
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Srv. například zkušenosti Joan Poynderové, která se takové výuky v Londýně
účastnila, v Thompson, T., Edwardian Childhood..., s. 224-225.
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K historii Cheltenham Ladies’ College srv. Clarke, A. K., A history of the Cheltenham
Ladies’ College 1853-1979, Great Glemham 1979.
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K historii Roedean School srv. De Zouche, D. E., Roedean School, 1885-1955,
Roedean 1955.
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Flint, L., Wycombe Abbey School 1896-1986: A partial history, vytištěno soukromě,
1989.
378
Srv. Steadman, F. C., In the days of Miss Beale: a study of her work and influence,
London 1931; Shillito, E. H., Dorothea Beale: principal of the Cheltenham Ladies’ College, 18581906, London 1920; Raikes, E., Dorothea Beale of Cheltenham, London 1908.
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Mary, dcera kněze Triba z Lahore, se však se svým manželem seznámila v době, kdy
žil ještě jeho prvorozený bratr, a byla jen malá pravděpodobnost, že by se mohl stát dědicem
šlechtického titulu. Když se spolu se svým mužem vrátila z Indie, kde sloužil, dostalo se jí prý od
aristokratických příbuzných z manželovy strany „velmi chladného přijetí“. Duke of Bedford, J., A
silver-plated spoon..., s. 24.
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schopnosti a společenské chování.380 Kromě nedostatečného školního
vzdělání se mnoha dívkám z vyšší společenské vrstvy nedostalo ani
kvalitního školení, jak vést domácnost.381
Většina dívek z upper classes se s nekvalitním vzděláním smířila a
přijala i důvody, které je ospravedlňovaly: především tvrzení, že jsou méně
schopné dosáhnout vzdělání než chlapci, a také názor, že přílišné vzdělání
odporuje tomu, aby byly dobrými manželkami a matkami. S „ideologií
domácího života“ (domestic ideology) byla smířena většina aristokratek;
některé velmi talentované ženy jako Florence Nightingalová, Mary
Gladstonová či Cecilia Harbordová se snažily doplnit nedostatky ve
znalostech usilovným sebevzděláváním.382

1. 3. 2. Střední vrstva
V pozdní viktoriánské a edwardiánské Británii se výchova dívek ze
střední vrstvy odehrávala, stejně jako v případě aristokracie, v první řadě
v rodině. Až do první světové války nechodila velká část dívek z vyšší
střední třídy (upper middle classes) nikdy do školy a vzdělání se jim
dostávalo prostřednictvím najatých vychovatelek a učitelek. Většina z těch,
které studovaly ve školách, navštěvovala soukromé vzdělávací ústavy, nad
nimiž neměl stát žádnou kontrolu.383 Rodina zůstávala pro formování
postojů dcer z middle classes po celé období jednoznačně rozhodující. Proto
budu v této podkapitole nejdříve analyzovat vliv rodiny na dívky a teprve
poté roli školního vzdělání.
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Cynthia Charterisová a Emily Jebbová například vzpomínaly na svá studia
v Drážďanech, kde se věnovaly studiu umění a němčiny. Srv. Asquith, C., Haply I May
Remember, London 1950, s. 222-224; Wilson, F. M., Rebel Daughter of a Country House..., s. 54.
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kuchařka naučily vařit, spravovat domácnost a šít. Srv. Horn, P., Ladies of the Manor..., s. 47.
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382
Srv. například Ellis, J. (ed.), Thatched with Gold..., s. 65.
383
Dyhouse, C., Girls Growing up..., s. 3.

89

V prostředí středostavovských rodin, které se v souvislosti s rychlým
rozvojem průmyslu, budováním nových městských čtvrtí a, mimo jiné,
železnice stěhovaly ve velkém počtu na předměstí, si dívky od raného
dětství uvědomovaly realitu oddělenosti ženského a mužského světa. Muži
každé ráno cestovali do práce vlaky a své ženy a děti zanechávali doma.384
Synové a dcery se tudíž se svými otci setkávali jen krátce večer a potom o
víkendech. Realitu odděleného světa otců, „vzdáleného a neviditelného“, si
dívky uvědomovaly i díky řadě typických rysů organizace středostavovské
domácnosti. Velkou pozornost dětí vzbuzovaly například otcovské
pracovny, do nichž nemohly běžně vstupovat. Muži se po návratu z práce
stávali hlavním objektem zájmu žen, jež se jim snažily připravit co nejlepší
jídlo, zajistit veškeré pohodlí pro odpočinek atd.385 V rodinách vyšší střední
vrstvy se od dětí většinou nevyžadovalo zapojení do domácích prací, které
vykonávali sloužící; ve skromnějších domácnostech s jednou nebo dvěma
sloužícími se od dívek naopak očekávalo, že se na domácích povinnostech,
na rozdíl od jejich bratrů, podílet budou.386
Podřízenost dívek chlapcům ve středostavovských rodinách byla
součástí „přirozeného řádu věcí“. Moralistní pisatelé příruček o „ženském
chování“ vyzývali dívky, aby „kontrolovaly své chování“: zatímco jednání
chlapců v pubertě omlouvali jako „přirozenou nevázanost“, u dívek se
jednalo o „uličnictví“.387 Od dívek se očekávalo také to, že budou
nápomocné svým bratrům.388 Privilegované postavení chlapců v rodině
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Typický obrázek středostavovských obytných čtvrtí vystihla velmi dobře Katherine
Chorleyová, která na konci 19. století žila v Alderley Edge na předměstí Manchesteru: „Poté, co
vlak v 9,18 hodin opustil nádraží, stala se Alderley Edge výlučně ženskou. Nikdy jsi zde nepotkala
muže na cestě, pokud to nebyl doktor nebo klempíř, a nikdy jsi kromě zahradníka či vozky
neviděla muže v žádném domě.“ Srv. Chorley, K, Manchester Made Them, London 1950, s. 149.
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vyvolávalo často žárlivost a rozmrzelost sester, jež si své nerovné postavení
uvědomovaly bolestně zejména v pubertě. 389
Největší závist dívek vzbuzovala skutečnost, že jejich bratři mohli
studovat na soukromých či státních školách, zatímco ony byly odkázány na
své matky a vychovatelky; uvědomovaly si velmi dobře, že vzdělání jejich
bratrů se přikládá větší důležitost a vynakládají se na něj vyšší finanční
prostředky.390 Po návratu bratrů ze škol na prázdniny často čelily jejich
povýšenému chování; ti si byli vědomi své intelektuální převahy a dávaly to
sestrám jasně najevo. Většina dívek tak přicházela do kontaktu se středními
školami

nepřímo

díky sourozencům,

kteří

jim alespoň

částečně

zprostředkovávali své vědomosti;391 sestry se na pozvání bratrů účastnily s
rodiči také různých školních slavností. Některým dívkám se pod záminkou,
že chtějí bratrům pomoci ve studiu, podařilo v určitých oborech dosáhnout
velmi dobré úrovně vědění.392
Ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století měly dcery k matkám
často velmi rozporuplný vztah. Na jedné straně pro ně představovaly hlavní
rádce, na druhé straně k nim měly řadu výhrad. Nová generace
středostavovských dívek kritizovala matky především za to, že se jim
snažily vnucovat „zastaralé koncepty feminity“, založené na podřízenosti
389

Helen Swanwicková dala ve svém životopise průchod frustraci z promarněných
možností dívčího věku. Připomněla, že v dětství měla se svými bratry, především s Bernardem,
velmi pěkný vztah, který se zhoršil v době puberty, kdy si Helen své „nespravedlivé“ postavení ve
vztahu k bratrům uvědomovala stále bolestněji. Srv. Swanwick, H., I Have Been Young, London
1935, s. 16, 57-58.
390
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špatnými hodinami hry na klavír a několika povrchními lekcemi němčiny s dalšími dvěma
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rozhodli ve čtrnácti letech poslat na Notting Hill High School, kde „jsem prožila čtyři roky
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H., Strong-Minded Women and Other Lost Voices from Nineteenth Century England, New York
1982, s. 107.
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Suffragette and Rebel, London 1977, s. 44.
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žen mužům ve veřejných a materiálních záležitostech, jež matky
považovaly za „řádný model ženského chování“; dívky byly od dětství
konfrontovány s představou „poslušných dcer“ (dutiful daughterhood),
jejímž ideálem bylo mít v první řadě na paměti prospěch mužů; zabývat se
vlastními zájmy bylo považováno za sobecké.393 Příkladů nelibosti dívek
vůči postojům matek lze najít v prostředí střední vrstvy velké množství.394
Jak jsem již uvedl na začátku této podkapitoly, většina dívek z upper
middle classes nestudovala na moderních a drahých internátních školách
jako jejich bratři; místo toho je vzdělávaly, podobně jako mladé
aristokratky, najaté vychovatelky. Do deseti let byly dívky vyučovány
guvernantkami doma. Poté, co bratři odešli studovat na internátní školy,
bylo vzdělání dívek ve vyšší střední třídě svěřeno většinou do rukou učitelů
francouzštiny či němčiny; znalost cizích jazyků byla považována za velmi
důležitou.395
Rodiny z maloměstských středních vrstev (middle middle classes)
dívky zpravidla posílaly na dva až tři roky na místní (neinternátní) školy; od
dvanácti (či třinácti) do sedmnácti let pak obvykle studovaly na výběrové
internátní škole. Po jejím dokončení buď zůstávaly doma, nebo je poslali na
rok na tzv. finishing school, jejímž hlavním cílem nebylo dosažení
akademického,

nýbrž

společenského

vzdělání;

rodina

tím

také

demonstrovala svou společenskou prestiž.396 Dívky z lower middle classes
většinou vzdělávala do deseti let věku střídavě jejich matka a vychovatelka
(často se nejednalo o specialistku na výuku, nýbrž o služebnou, která
393
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v domácnosti vykonávala i jiné práce); poté dívky navštěvovaly po dobu
čtyř nebo pěti let malou místní (neinternátní) školu.397
Domácí vzdělávání nebylo zaměřeno v první řadě na rozvoj
akademických znalostí, ale, podobně jako v případě mladých aristokratek,
na rozvoj „ženských ctností“.398 Ačkoli při posuzování kvalit guvernantek
nelze generalizovat,399 můžeme říci, že dívky naučily v různé kvalitě číst a
psát; základy numerické matematiky byly na velmi slabé úrovni; další
znalosti závisely na stupni vzdělání rodičů, z něhož některé dcery
profitovaly.400
Velké množství místních (neinternátních) škol, v nichž studovaly
dívky z lower middle classes v 60. a 70. letech 19. století, byla malá
soukromá zařízení. Podle zprávy Jamese Bryce, jenž vedl v roce 1866
šetření pro School’s Inquiry Commission, jich bylo v Lancashiru podle jeho
odhadu kolem pěti set; jen málo z nich mělo padesát žákyň (většinu
navštěvovalo méně než třicet a některé jen šest až osm dívek), což bylo, jak
konstatovala zpráva, značně nehospodárné.401 Tyto malé domácí školy
formovaly především „ženské kvality dívek“, založené na rodinných
ideálech; v zásadě představovaly rozšíření rodinného života. Učitelky
převzaly ve vztahu ke svým žákyním mateřkou roli; výuka se odehrávala
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P. P., Report of Schools Inquiry Commission, 1867-1868, vol. ix, ch. viii, s. 791, 826.
Tamtéž, vol. xxviii, ch. vi, s. 547. Hughes, M. V., A London Child..., s. 41-58
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v malém neformálním prostředí, kde se mohly rozvíjet vzájemné sympatie a
úzké osobní vazby.402
Podle výzkumů z konce 19. století se odhaduje, že přibližně 70 %
všech dívek, jež v té době dosáhly středního vzdělání, studovalo na
soukromých internátních školách.403 Kolem roku 1895 bylo podle
tehdejších zjištění v Británii od 10.000 do 15.000 soukromých dívčích
internátních i neinternátních škol.404 Podle dalších výzkumů neexistovaly ve
většině hrabství pro dívky jiné než soukromé střední školy; ty zůstávaly
velmi malými zařízeními s dvaceti a méně studentkami, organizovanými na
rodinném modelu a umístěnými převážně v pronajatých soukromých
domech.405 Ella Armitageová, jež zkoumala kvalitu přibližně sedmdesáti
dívčích škol v Devonu, označila jako „vynikající“ (excellent) pouhých
sedm, jako „dobré“ (fair) pětatřicet, jednadvacet jako „průměrné“
(indifferent) a sedm jako „naprosto bezcenné“ (perfectly worthless).406
Většinu dívčích soukromých středních škol lze charakterizovat jako
„snobské a intelektuálně nezajímavé“.407
Ve druhé polovině 19. století vznikl nový typ dívčích škol, jež
otevřely ženám přístup na univerzity.408 Z těchto tzv. „nových škol“ (new
402
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schools) však měla užitek jen menšina dívek ze střední vrstvy. V zásadě je
můžeme rozdělit do tří kategorií. Do první skupiny patřily tzv. Ladies’
Colleges. První taková škola vznikla v roce 1848 v Londýně s názvem
Queen’s College; byla založena s cílem zlepšit vzdělání guvernantek,
přičemž nabízela vzdělání, jež bylo možno charakterizovat jako střední,
nikoli univerzitní.409 O rok později byla založena Bedford Ladies’ College
s cílem poskytovat vyšší vzdělání410 a v roce 1858 Cheltenham Ladies’
College, o níž jsem psal v předchozí podkapitole.411 Prudký rozvoj
zakládání Ladies’ Colleges se datuje do 60. let 19. století.412 Druhý typ škol
se inspiroval velmi úspěšnou North London Collegiate School, založenou
v roce 1850 Frances Mary Bussovou.413 Do této skupiny patřily dívčí
střední školy (high schools), jež vznikaly po celé zemi, včetně Girls’ Public
Day School Company (založena 1872), jež v roce 1896 sdružovala
šestatřicet škol, a Church Schools Company z roku 1883,414 starající se
v roce 1896 o čtyřiadvacet škol.415 Náležely do ní také školy financované
z dotací, například Manchester High School či střední škola dotovaná
z nadace krále Jiřího VI. v Birminghamu, a řada nových městských škol.416
Do třetí kategorie patřila dívčí školská zařízení, jejichž zakladatelé usilovali
o to stát se protějškem úspěšných chlapeckých internátních výběrových škol
(public schools); jednalo se například o školy v St Leonard’s (založena
v roce 1877), v Roedeanu (1885) či ve Wycombe Abbey (1896).417 Tato
kategorizace není vždy zcela přesná; některé školy, například Worcester
High School for Girls,418 je obtížné do některé z těchto skupin zařadit.
409
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Každá z nich totiž byla něčím specifická. Historikové je však vesměs
vnímají jako „ztělesnění reformních proudů“.
Řada historických prací interpretovala vznik těchto nových škol jako
úspěch úsilí feministek rozšířit možnost uplatnění žen ve veřejném a
profesním životě. Podle současných výzkumů ale toto vysvětlení neobstojí.
Přesvědčené feministky totiž v této době tvořily v Británii výraznou
menšinu; navzdory tomu, že byly relativně dobře zorganizovanou
„nátlakovou skupinou“, nelze předpokládat, že by od střední třídy získaly
dostatečnou podporu k prosazení tak rozsáhlých reforem. Někteří
historikové vysvětlují tyto úpravy z let 1850-1900, jež měly dopad na vznik
nových, mnohem větších škol, usilujících o výuku teoretických předmětů, a
na růst sociální a profesionální prestiže dobře placených a do jisté míry
nezávislých ředitelek, dynamickými společenskými změnami. Nově
vzniklým dívčím školám se dostávalo podpory od bohatých podnikatelů a
professionals, v jejichž zájmu bylo poskytnout svým dcerám nový typ
vzdělání. Tito zámožní lidé usilovali o „nový typ urozenosti“, jenž je měl
oddělovat od zbytku střední třídy. Proto odmítali podporovat čistě
komerční, utilitářské cíle a rozvíjeli nové zásady profesionální etiky a
kulturního idealismu, jež měly dopad i na rozvoj ženského vzdělání. Jeho
podpora pro ně byla velmi důležitá; od žen se v tomto novém uspořádání
očekávalo, že se stanou „strážkyněmi národní kultury“ a „budou udržovat
kulturní standardy nově vznikající elity uvnitř střední vrstvy“. Muži se tak
mohli nadále věnovat podnikání, obchodu a práci.419
Některé feministické historičky z této skutečnosti vyvozují, že nové
školy a colleges usilovaly v principu o stejné cíle jako ty předchozí; nadále
vychovávaly dívky a ženy z middle classes k podřízenosti mužům a
vymezovaly jim místo v domácí sféře. Reformátoři se podle nich jen snažili
nově definovat viktoriánský koncept feminity, jenž měl zkultivovat ženy
419
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důrazem na jejich intelektuální a kulturní stránku. Bylo by absurdní
domnívat se, že ve střední viktoriánské době by uspělo reformní hnutí, které
by se pokusilo podkopat tradiční genderové rozdělení sfér – mužské veřejné
a ženské domácí.420 Podle Sary Delamontové se průkopnice vzdělávacích
reforem dělily na 1) „separatistky“, které byly s pokroky v oblasti ženského
vzdělávání v zásadě spokojeny a nepožadovaly, aby se tyto výdobytky
průběžně poměřovaly s mužskými a vysokoškolskými standardy; 2)
„neústupné“, mezi něž patřila například Emily Daviesová, jež věřily, že
dívky by měly studovat stejné předměty a skládat stejné zkoušky jako
chlapci (veřejné mínění „nesmiřitelné“ často obviňovalo z neženského
chování).421 Nové typy všech dívčích škol byly plně závislé na „patronáži“
a kontrole mužů.422
Boj o to, aby byl ženám otevřen přístup k univerzitnímu vzdělání,
začal v 60. a 70. letech 19. století v souvislosti se snahou zlepšit vzdělání
učitelek.423 První britskou univerzitou, která povolila udělovat akademické
tituly ženám (s výjimkou medicíny) byla v roce 1878 University of London;
ve stejném roce otevřela výuku ženám také University College London,
která se stala první univerzitou, na níž studovali společně dívky i mladí
muži.424 Určit chronologické pořadí dalších univerzit není jednoduché; na
některých bylo totiž ženám dovoleno nejprve navštěvovat vybrané kurzy a
teprve potom skládat zkoušky;425 jinde se dívkám a ženám nabízela jiná
odborná kvalifikace než mužům (například skotská St Andrews University
udělovala od roku 1876 certifikát LA, či později LLA, tj. Lady Literate in
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Arts).426 Poslední univerzitou, která začala ženám udělovat akademické
tituly před oxfordskou a cambridgeskou univerzitou, byla v roce 1895
univerzita v Durhamu (kromě teologie), jež nicméně své studentky až do
roku 1914 vylučovala z členství v Convocation.427 Ačkoli v Oxfordu a v
Cambridgi studovaly ženy již od poslední čtvrtiny 19. století, začala jim
oxfordská univerzita udělovat akademické tituly až od roku 1920 a
cambridgeská univerzita dokonce až od roku 1948.428 Jak jsem již uvedlo
výše, některé obory zůstaly ženám uzavřeny na delší dobu, což platilo
především pro medicínu; například na University College London, která
udělovala ženám akademické tituly od roku 1878, bylo ženám studium
lékařství umožněno teprve v roce 1917.429
Univerzity dovolovaly dívkám studovat kurzy, jak jsem již ukázal na
případu Oxfordu a Cambridge, ještě před tím, než jim přiznaly právo
získávat akademické tituly.430 Dělo se tak pod záštitou univerzitních úřadů
a, od 60. a 70. let 19. století, pod dohledem Ladies’ Educational
Associations (LEA); ženy díky nim mohly studovat a skládat zkoušky
dokonce i v Oxfordu a Cambridgi.431 Ve srovnání s počtem žen, jež na
426
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univerzitách navštěvovaly přednášky organizované místními LEA, dosáhlo
na univerzitní titul jen minimum žen.432 Přibližně od roku 1900 počet
studentek na britských univerzitách rychle vzrůstal; v roce 1900 zde již
tvořily 16 % všech studentů.433 Na skotských a waleských univerzitách byl
poměr studentek ještě vyšší.434 Zvyšující se počet studentek na univerzitách
nepochybně přispěl k větší míře emancipace žen ve společnosti, ale
převažující genderové rozdělení sfér mezi muži a ženami do konce první
světové války v zásadě nezměnil.435

1920, London 1985; Vicinus, M., „One Life to Stand Beside me“..., s. 602-628; Griffin, P. (ed.), St
Hugh’s: one hundred years of women’s education in Oxford, Oxford 1986.
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Mezi prvními získaly v Anglii bakalářský titul čtyři ženy na University of London a
v roce 1887 získaly titul také čtyři ženy v Manchesteru. Ve skotském Glasgowě získala v roce
1894 jedna studentka titul z medicíny na Queen Margaret College. Srv. Tylecote, M., The
Education of Women..., s. 43; Tuke, M., Women Students in the Universities, in: Contemporary
Review, vol. 133, 1928, s. 72.
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V letech 1907-1908 tvořily ženy 40 % všech studentů, v Aberdeenu 31 %, v Glasgowě
24 % a v Edinurghu 18 %. Srv. Moore, Bajanellas and semilinas: Aberdeen University and the
Education of Women 1860-1920, Aberdeen 1991, s. 43-44.
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Počet prezenčních studentů (mužů a žen) na britských univerzitách:
Univerzita
1900-1901
1900-1901
1910-1911
1910-1911
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Birmingham
238
93
519
288
Bristol
209
127
448
216
Cambridge
2830
296
3822
396
Durham
166
16
219
16
Leeds
494
86
550
110
Liverpool
411
70
661
258
King’s College, London
262
12
414
90
London School of Economics
32
16
117
49
University College London
295
167
512
162
Manchester
738
123
881
276
Notingham University College
137
90
135
107
Oxford
2537
239
3114
328
Reading
33
73
128
117
Sheffield
90
6
203
81
Southampton Univ. College
133
62
153
75
Aberystwyth
266
208
262
192
Bangor
179
100
229
95
Cardiff
333
167
408
189
Aberdeen
362
29
379
107
Edinburgh
2119
235
2331
580
Glasgow
1575
346
1967
670
St Andrews & Dundee
242
109
292
242
Zdroj: Dyhouse, C., No Distinction of Sex..., s. 248.
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1. 3. 3. Pracující vrstva
Ve výchově dívek z pracující vrstvy hrála ve druhé polovině 19. a na
počátku 20. století rodina ještě větší roli než v případě střední třídy. Ačkoli
od 80. let 19. století se odpovědné autority ve Velké Británii snažily
prosadit povinné základní vzdělání a v dalších desetiletích povinnost školní
docházky prodlužovat, pro většinu dívek zůstávala škola jen krátkodobou
zkušeností. Ve velkém množství případů se tak dělo proto, že starší dívky
pro rodiny working classes představovaly nezbytnou pomoc v zabezpečení
všech potřeb domácnosti.436

Život dětí z pracující třídy nebyl ve

srovnání s dnešním pohledem na dětství i tehdejším životním stylem dětí
z vyšší a střední vrstvy vůbec jednoduchý. Podílela se na tom celá řada
faktorů. Za prvé, výzkumy z tehdejší doby potvrzovaly, že working class
children vyrůstaly ve zdravotně závadnějším prostředí než děti ze střední
třídy.437 Chlapci a dívky z chudých rodin byli mnohem náchylnější
k nemocem; lékaři při svých inspekcích potvrzovali, že chudoba měla na
jejich zdraví negativní dopad.438 Podle parlamentní zprávy z roku 1913
dosahovala dětská mortalita ve vyšší a střední vrstvě počtu 77 dětí z 1.000,
zatímco

mezi

pracujícími

za

mzdu

133

dětí

z 1.000

a

mezi

nekvalifikovanými dělníky 152 z 1.000.439
Za druhé, rodiče se k dětem, co se týče jejich pracovních a jiných
povinností a zodpovědností „chovali jako k dospělým“, zatímco ve všech
jiných ohledech jen jako k „dospívajícím dětem“.440 Očekávali od dívek i
chlapců, že se přizpůsobí přísným kázeňským standardům rodiny; v případě
436

Dyhouse, C., Girls Growing up..., s. 3.
Výzkumy domácností v Nottinghamu, Warringtonu, Stanley a Readingu zjistily, že 27
% z 3.287 dětí statistického vzorku žilo v rodinách, kterým nedostatečné finanční příjmy zabránily
v zdravém životním stylu. Srv. Bowley, A. L. & Burnett-Hurst, A. R., Livelihood and Poverty,
London 1915, s. 47.
438
Výzkum v Birminghamu v roce 1911 potvrdil, že 88.000 dětí potřebuje okamžité
ošetření od zubaře, 14.000 trpělo vadami zraku, 11.500 potížemi sluchu a hrtanu a 1.400 různými
druhy plísně. Ze zkoumání 200 dětí ve Westminsteru vyplynulo, že 59 % pětiletých dětí mělo
rozpadlé zuby, 41 % trpělo zánětem mandlí, 23 % mělo zvětšené nosní mandle a 18 % potřebovalo
brýle. Freeman, A. J., Boy Life and Labour in London, London 1914, s. 83; Pember Reeves, M. S.,
Round About a Pound a Week..., s. 179.
439
P. P., Second Report on Infant and Child Mortality (Local Government Board), 1913,
xxxii, Cd. 6909, s. 73.
440
De Rousiers, P, The Labour Question in Britain, London 1896, s. 35.
437
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porušení pravidel následovaly přísné, většinou tělesné tresty.441 Tento dvojí
přístup často vyvolával mezi dětmi a rodiči velké napětí a nedůvěru. Postoje
dívek k matkám byly značně rozporuplné. Zášť a nepřátelství se mísily
s úctou, vděčností a sympatiemi; dcery si často stěžovaly na to, že s nimi
matky zacházely krutě a že dávaly při výchově přednost jejich bratrům, což
považovaly za nespravedlivé, protože jim pomáhaly mnohem více než
chlapci.442 Jiné záznamy však naopak svědčí o tom, že dcery a matky k sobě
měly velmi blízko a vzájemně se sdílely se svými potřebami a obavami.
Mnoho matek, opotřebovaných těžkou prací a neustálým rozením dětí, si
uvědomovalo, že jejich předčasně dospělé dcery nečeká nic lepšího a že
z tohoto údělu není úniku. V takové situaci nedávalo žádný smysl dcery
rozmazlovat. Ačkoli záznamy naznačují, že většina matek se k nim chovala
značně autoritativně a necitlivě, vyskytuje se i řada svědectví, že se jich
zvláště v případě, kdy byly přepracované či napadané někým mimo rodinu
zastávaly.443
Za třetí, dcery i synové od dětství velmi tvrdě pracovaly.
V domácnosti matky všeobecně očekávaly větší pomoc od dcer než od
synů. V zemědělských oblastech dívky matkám pomáhaly s domácími
pracemi, dojením, vařením atd., zatímco chlapci pracovali s otci na
farmě.444 V městských oblastech se od dívek očekával ještě mnohem větší
díl odpovědnosti za domácnost než od jejich bratrů. Praktické dívky
z pracující vrstvy ve věku od deseti či jedenácti let, známé v Londýně jako
„malé matky“, se v hlavním městě i jiných průmyslových centrech Anglie
běžně staraly o mladší sourozence a vypomáhaly s dalšími domácími
povinnostmi.445 Starší děti se ve městech nechávaly velmi často zaměstnat

441

Přísná disciplína sloužila nejen jako prostředek k výchově dětí, ale také k udržení
pořádku v domácnostech, kde by v opačném případě hrozil chaos. Srv. Meacham, S., A Life
Apart..., s. 160-161.
442
Srv. například zkušenosti Flory Thompsonové v Thompson, F., Lark Rise to
Candleford, London 1954, s. 15-16.
443
Dyhouse, C., Girls Growing up..., s. 19-20.
444
Srv. například zkušenosti M. K. Ashbyové v Ashby, M. K., Joseph Ashby of Tysoe,
1859-1919: A Study of English Village Life, London 1974.
445
May Craskeová například v roce 1908 psala o „malé dívce ve věku od devíti do
čtrnácti let, která je skutečným otrokem rodiny. Pečuje o děti, pomáhá s praním a uklízením, chodí
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za velmi nízkou mzdu; celá nebo větší část těchto výdělků obvykle končila
v rukách matky.446 Podle výzkumu z roku 1908 bylo asi 9 % všech školních
dětí zaměstnáno;447 do této statistiky nebyly započítány děti pracující na
poloviční či menší úvazek a děti z nejchudších rodin, které si hledaly každý
den příležitostnou práci za málo peněz.448 Zaměstnavatelé najímali dívky a
chlapce na velmi rozmanité práce, například na pochůzky, umývání oken,
roznášení mléka, novin, ale i do továren na šití, opravování bot atd.; dívky
se často uplatnily jako pečovatelky o malé děti.449
Jako určité pozitivum rodinného života pracujících vrstev lze uvést
skutečnost, že rozdělení rolí mezi matkami a otci nebylo tak vyostřené jako
u middle classes; zaměstnání otců v pracovním týdnu mezi nimi a jejich
dětmi nevytvořilo „neproniknutelnou“ bariéru jako v případě střední třídy.
Většina mužů pracovala nedaleko svého bydliště; děti zpravidla prostředí
jejich zaměstnání důvěrně znaly nejen z návštěv, ale také proto, že se často
do pracovního procesu samy zapojovaly; starší chlapci i dívky si po
absolvování školní docházky často vybírali učení (apprenticeship) v
oborech, kde pracovali jejich otcové či příbuzní.450 Pojem „učňovství“ se
však v této době stával spíše eufemismem pro těžkou práci za málo peněz
(sweating).451 Instituce učňovství kolem roku 1900 upadala v souvislosti
s průmyslovými novinkami a technologickými změnami, jež způsobily, že
se zdlouhavé učení řemeslu stalo mařením času. Kvalifikované mistry
nahrazovali pomocní dělníci a dělnice, schopní naučit se jednoduchým
na pochůzky; její práce za drobný peníz nikdy nekončí“. Srv. v Craske, M., Girl Life in a Slum, in:
Economic Review, 18, April 1908, s. 186-187. Srv. též Morley, C., Studies in Board Schools,
London 1897, s. 42-43.
446
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Women in Industry, London 1908, s. 132.
448
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Black, C., Sweeted Industry..., s. 105-106; Gilding, B., The Journeyman Coopers of
East London, Oxford 1971, s. 15; Fox, A., A History of the National Union of Boots and Shoe
Operatives, Oxford 1958, s. 17.
450
Dyhouse, C., Girls Growing up..., s. 5-7. K tendenci dětí pracovat v zaměstnáních
svých rodičů či příbuzných srv. Gosling, H., Up and Down Stream, London 1927, s. 1; Chapman,
S. J. & Abbott, W., The Tendency of Children to Enter Their Fathers’ Trades’, in: Journal of the
Royal Statistical Society, lxxvi, May 1913, s. 599-604.
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K příkladům nízkých výdělků mezi učni srv. Cadbury, E., Women’s Work and
Wages..., s. 72; McDonald, J. R., Women in the Printing Trades..., s. 87.

102

technikám ve velmi krátkém čase.452 Zaměstnavatelé se ale nehodlali zříci
systému, pomocí něhož získávali mladé, nekvalifikované pracovníky za
nízkou mzdu. Chlapci a dívky nadále uzavírali smlouvy, ne však
s profesními svazy, ale s firmami, na dobu od pěti do sedmi let, za mzdu,
jež měla každoročně růst se zvyšující se kvalifikací. Velmi často se ale
stávalo, že výcvik k získání kvalifikace znamenal pouhou asistenci lépe
placeným dělníkům a nikoli rozvíjení řemeslných schopností. J. R.
MacDonald k tomu v roce 1904 ve své knize o ženách v tiskařském
průmyslu poznamenal: „Není důležitá formální délka učňovství, ale
skutečnost, že práce, již dnes ‚učeň‛ vykonává, je méně výchovná než dříve,
a že učeň již od počátku uvažuje více o výdělku.“453
Tyto skutečnosti vedly dívky k tomu, že většinou na učňovství
rezignovaly nebo ho chápaly jen velmi volně a hledaly na trhu práce
zaměstnání, vyžadující méně řemeslné zručnosti za více peněz. Kromě
práce sloužících v domácnostech, jež na počátku 20. století proporčně
k populaci klesala,454 rostl počet dívek, zaměstnaných v továrnách. Mzda
sloužících po přijetí dosahovala částky od 2 šilinků a 6 pencí do tří šilinků
týdně a k tomu ubytování na pokoji či v internátě; po několika letech služby
mohla vzrůst až na 8 šilinků týdně. Podle výpočtů C. V. Butlerové sloužící
ušetřily za jídle, ubytování a praní týdně 10-12 šilinků; po započtení těchto
úspor si podle ní mohly vydělat alespoň o 2-3 šilinky týdně více než dívky
v továrnách.455
Život dětí však rozhodně nepředstavoval jen disciplínu a práci.
Ačkoli rodiče se jejich her účastnili jen výjimečně a děti si musely vystačit
samy, našly si celou řadu příležitostí jak se pobavit. Zábavy a hry se
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453
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většinou odehrávaly na ulici a často odrážely původ místní městské lokality.
V drsnějších oblastech se chlapci a dívky bavili hrou „na opilce“; hry na
ulicích občas vyvolávaly hádky s místními policisty.456 Chlapci a dívky
z working classes také vstupovali do řady společností a klubů pro děti a
mládež, organizovaných muži a ženami ze střední třídy, o nichž podrobně
pojednám v kapitolách o filantropii a impériu. Obecně lze konstatovat, že
chlapci měli na hry a zábavu mnohem více času než dívky, kterým se
vzhledem ke každodenním domácím povinnostem dostávalo na hraní a
zábavu mnohem méně.457
V středním viktoriánském období se mělo za to, že chudí jsou za
svou chudobu osobně zodpovědní. Většina sociálních reformátorů proto
usilovala o změnu chování working classes a nikoli o zlepšení jejich
životních podmínek. „Zušlechtit“ životní styl pracující vrstvy podle vzoru
middle classes, a tím vyřešit problém chudoby, měly pomoci zajistit
reformy v oblasti vzdělávání, jež se dotýkaly i dívek.458 Klíčovou reformu
v oblasti školství představoval Zákon o vzdělání (Education Act) z roku
1870, předložený kvakerským místopředsedou první Gladstoneovy liberální
vlády Williamem Forsterem, který zaváděl systém volených místních
školních výborů (Local School Boards) k vykonávání tohoto zákona a k
zakládání nových škol. Na základě zákona mělo být zajištěno sekulární
základní školní vzdělání pro všechny děti od pěti do třinácti let.
V pravomoci školních výborů bylo zaplatit školné za děti z nejchudších
rodin. Povinné základní vzdělání do deseti let se zavádělo v roce 1880; od
roku 1893 bylo povinné do 11 let a od roku 1899 do 12 let. Od roku 1891
bylo navíc zavedeno bezplatné základní vzdělání pro všechny děti
navštěvující školy spravované místními školními výbory.459
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Education Act Forster: a political biography of W.E. Forster (1818-1886), London 1997; Rich, E.
E., The Education act 1870: a study of public opinion, Harlow 1970; Ainslie, A. C., Notes on the

104

Nepočítám-li děti z nejchudších rodin, navštěvovali chlapci a dívky
z pracující vrstvy školy průměrně od sedmi do devíti let, což mělo pozitivní
dopad na zvyšující se gramotnost v zemi.460 Od roku 1870 měly místní
školní výbory pozitivní vliv na zlepšování školních podmínek dokonce
v nezávislých

(Voluntary

schools),

většinou

církevních

školách

(podporovaných soukromými osobami a subjekty), jejichž kvalita byla
obecně mnohem nižší než u škol spravovaných školními výbory.461 Sociální
reformátoři si ještě v roce 1902 stěžovali zejména na

skutečnost, že

v nezávislých školách „prakticky ještě neexistují učebny a pro všechny
žáky slouží jedna nebo dvě místnosti, v nichž zápasí tři nebo čtyři učitelé se
svými žáky“.462 Navzdory reformnímu úsilí místních školních výborů,
podporujících vyšší standard výuky v základních škol pro working classes,
nebylo vše ideální. V přeplněných třídách se mnohdy tísnilo až 60 žáků,
výuka se často odehrávala v nepříjemném prostředí.463 Při stavbě nových
škol usilovaly School Boards především o zlepšení životních podmínek
budoucích žáků.464
Jedním z hlavních cílů školních výborů se stala jejich snaha rozšířit a
pozměnit studijní osnovy základních škol.465 School Boards podporovaly
především výuku řemesel, vaření, praní a vedení domácnosti; připravily ale
i základní kurzy zeměpisu, přírodních věd a dějin. V lepších školách
Elementary Education Act: as affecting rural parishes and schools, London 1870. K vzdělávání
žen z working classes srv. dále The National Archives, London – Kew, PRO 30/69/1788; ED 14;
ED 21; ED 49.
460
Počet obyvatelstva ve věku 25-55 let, který prošel minimálně několika třídami
základních škol se v průběhu tohoto období prudce zvyšoval: v roce 1891 se jednalo o 23 %,
v roce 1901 to bylo 52 % a v roce 1911 dosáhl 78 %. Srv. Phleps Brown, E. H., The Growth of
British Industrial Relations, London 1959, s. 45. K negramotnosti srv. Pember Reeves, M. S.,
Round About a Pound..., s. 15; Roberts, R., The Classic Slum, Manchester 1971, s. 104.
461
Rowntree, B. S., Poverty,,,, s. 335.
462
Bray, R., The Children of the Town, in: Masterman, C. F. G. (ed.), The Heart of the
Empire, London 1902, s. 154.
463
Podle výzkumu z roku 1905, provedeného pod patronací Brassworkers’ Union, jež
srovnávalo podmínky ve školách pro pracující vrstvu v Birminghamu a Berlíně se zjistilo, že
učebny v Berlíně se uklízejí každý den, zatímco v Birminghamu jen sedmkrát do roka, záchody
v Berlíně se splachují po každém použití, zatímco v Birminghamu jen jednou denně, což vyvolává
strašlivý zápach atd. Srv. Best, R. H., Davis, W. J. & Peks, C., The Brassworkers of Berlin and
Birmingham, A Comparison, London 1905, s. 5.
464
Srv. Rowntree, B. S., Poverty..., s. 335.
465
Výbory usilovaly především o rozšíření výuky, jež byla do té doby postavena na tzv.
třech „R“ (třech základních předmětech, které obsahovaly písmeno „R“): reading, writing,
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105

nahrazovala výuka podněcující myšlení a fantazii „biflování“ a rutinní
vyučování, jež byly na základních školách standardem do vydání
revidované sbírky zákona o vzdělání v roce 1890, která rušila i systém
odměňování za dosažené výsledky. Ani s touto úpravou ale nebyla většina
progresivních učitelů spokojena, protože se podle nich děti musely
přizpůsobit zákonu a nikoli zákon dětem.466 Na druhou stranu učitelé od
dětí ve třídách vyžadovali podobně dokonalou disciplínu, jakou znali dívky
a chlapci ze svých domovů.467
Docházka dětí do škol závisela zejména na ochotě rodičů poskytnout
dívkám a chlapcům základní vzdělání. V druhé polovině 19. a na počátku
20. století počet žáků, účastnících se pravidelně výuky, stoupal: v 70. letech
19. století dosahoval v Londýně 70-80 % všech zapsaných studentů a v roce
1904 již 87.2 %; celkový národní průměr (bez započítání Londýně) se blížil
83

%.468

V oblastech

Londýna

s vysokým

výskytem

nejchudšího

obyvatelstva však do školy pravidelně chodilo jen 52.5 % dětí. Matky
v nejchudších domácnostech často posílaly do školy jen své nejmladší děti,
aby jim nepřekážely při práce, zatímco nejstarší dívky a chlapce využívaly
k pochůzkám a hlídání nemluvňat. 469
Ačkoli rodiče z working classes nemuseli od roku 1870 platit školné,
znamenala pro ně podpora vzdělání dětí zátěž jejich napjatého rodinného
rozpočtu. Chození do školy vyžadovalo například investice do slušného
466

Pravděpodobně nejlepší přehled britské vzdělávací politiky v 19. století lze nalézt v
Simon, B., Education and the Labour Movement, 1870-1920, London 1965. Dále srv. Scott, P., &
Fletcher, P. (ed.), Culture and education in Victorian England, Lewisburg 1990; Stephens, W,
Education in Britain, 1750-1914, Basingstoke 1998; Sturt, M., The education of the people: a
history of primary education in England and Wales in the nineteenth century, London 1967;
Müller, D., Ringer, F. K. & Simon, B. (eds.), The Rise of the modern educational system:
structural change and social reproduction 1870-1920, Cambridge 1987. Podle výzkumů v letech
1911-1912 v Manchesteru se z 35.000 dětí v základních školách nad 11 let dostalo 12.613
chlapcům výcviku v práci se dřevem a v řemeslech, 8.089 dívkám ve vaření, 3.585 v praní prádla,
572 v domácích pracích a 5.797 v péči o kojence a v jejich krmení. Podobnými kurzy procházely
děti i v Londýně, Birminghamu, Liverpoolu, Newcastlu a dalších městech. Srv. Russell, C. E. B.,
Social Problems of the North, London 1914, s. 40-41; Watt Smyth, A., Physical Deterioration,
London 1904; Philpott, H. B., London at School, London 1904, s. 54-55.
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Charles Booth to komentoval následovně: „Každé oddělení ve škole vypadá naprosto
stejně. Nepokoj ulic je zkrocen přičinlivým klidem.“ Booth, C., Life and Labour..., ii, s. 493.
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Rubenstein, D., School Attendance in London, 1870-1914, Hull 1969, s. 112; Philpott,
H. B., London at School…, s. 87.
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Booth, C., Life and Labour…, iii, s. 235. Vyhýbání se školní docházce se týkalo i
jiných velkých průmyslových měst než Londýna. Srv. Meacham, S., A Life Apart..., s. 171-172.
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oděvu dcer a synů, do sešitů, psacích potřeb či dalších věcí vyžadovaných
učiteli. Vydržování starších dětí ve školách navíc rodičům ubíralo finanční
zdroje, které mohli jejich potomci vydělat v práci a na nichž podle všech
tehdejších výzkumů rodiny závisely.470 Po absolvování stanoveného počtu
hodin a složení určitých zkoušek, byly děti oprávněny

pracovat na

poloviční úvazek (jako tzv. half-timers); počet tzv. half-timers však na
přelomu 19. a 20. století významně klesal,471 což vypovídá o tom, že na
vzdělání se kladl stále větší důraz. Významnou roli ve snaze o dosažení
„demokratického“ přístupu ke vzdělání sehrály na počátku 20. století
odbory a Labour Party.472 Podle statistického průzkumu Výboru pro
vzdělání (Board of Education) z roku 1906-1907 navštěvovalo školy
celkově 99 % dětí ve věku jedenácti let, 98 % dvanáctiletých, 77 %
třináctiletých, 35 % čtrnáctiletých, 23 % patnáctiletých a 18 %
šestnáctiletých.473 Čísla pro working classes byla samozřejmě o dost
menší.474
Srovnáme-li výchovu a vzdělání dívek z aristokratických kruhů,
středních a pracujících vrstev, lze konstatovat, že u všech skupin byla
v kontextu jejich společenské skupiny nedostatečná. U vyšší a střední třídy
to souviselo především s rolí, kterou dívkám určovala jejich společenská
vrstva, u working class women zejména s jejich chudobou, jež nutila děti
pracovat. Druhá polovina 19. století nicméně přinesla celou řadu opatření,
podílejících se na zlepšení kvality vzdělání dívek. Významnou měrou se na
tom podílel stát, ovlivněný požadavky některých skupin především ze
střední vrstvy, který začal připravovat systémová opatření v oblasti
470

Srv. Seebohm Rowntree, B., Poverty..., s. 60; Booth, C., Life and Labour…, ix, s. 380-

381.
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Srv. například Annual Report, Trades Union Congress, 1904, London 1905, s. 69.
K Labour Party srv. Adelman, P., The Rise of the Labour Party, 1880-1945, London 1972.
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vzdělávání a požadovat povinnou základní školní docházku (nejprve do
deseti, později do dvanácti let). V druhé polovině 19. století vznikaly také
první střední školy pro dívky a setkáváme se i se studentkami na
univerzitách. Ačkoli ve srovnání s chlapci vzdělávání dívek značně
zaostávalo co do kvantity i kvality, jednalo se o důležitý impuls, který
ženám otevíral možnosti, o nichž se jim dříve nesnilo.
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Druhá část
Veřejné aktivity žen v domácnosti

Ženské (feministické) hnutí se ve druhé polovině 19. a na počátku
20. století dělilo na dvě klíčové větve, z nichž každá reagovala různě na
postavení žen v rámci tehdejší společnosti. První skupina, v zásadě
uznávající podřízené postavení žen, usilovala o začlenění „domácího talentu
a ženských ctností“ do veřejné sféry. Druhé seskupení feministek
obhajovalo myšlenku rovných práv s muži ve vztahu k majetku, vzdělání,
pracovním příležitostem a k volebnímu právu.475 V této části budu
analyzovat první proud ženského hnutí, založený na myšlence, že ženy by
se měly stát přirozenými strážkyněmi morálního řádu, zatímco v třetí části
se soustředím na analýzu veřejných aktivit žen, jejichž cílem bylo
dosáhnout rovného postavení s muži.
Obě části obsahují dvě kapitoly, z nichž jedna je analýzou činnosti
společností, které měly úzkou spojitost s domácí i mezinárodní politikou;
ženské společnosti na podporu impéria a militarismu řadím do této části,
protože byly spojeny převážně s představitelkami, podporujícími veřejné
aktivity žen v rámci „přirozeného rozdělení sfér“ mezi muži a ženami,
zatímco mírové aktivistky měly zřetelné spojnice s ženským hnutím za
rovná práva. Činím tak samozřejmě s vědomím, že ženské hnutí takto
jednoznačně rozdělit nelze, protože obě feministické větve byly propojené:
mezi první skupinou je možné najít celou řadu žen, podporujících boj za
ženské volební právo, rovný přístup k pracovním příležitostem, vzdělání a
majetku;476 na druhou stranu velké množství přesvědčených sufražistek a
sufražetek podporovalo například kampaň za zrušení zákonů o nakažlivých
nemocech, typickou pro filantropky.477 Jasnou definici britského ženského
hnutí (feminismu) komplikují i další okolnosti; Olive Banksová například
475
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britský feminismu spojuje 1) s evangelikální tradicí; 2) s tradicí rovných
práv; 3) socialistickou tradicí.478 Caroline Rowanová z toho vyvozovala, že
je užitečné o feminismu přemýšlet v termínu „různé škály feminismu“, jež
v Británii současně existovaly.479

2. 1. Filantropie
V této kapitole budu analyzovat práci dobročinných společností, jež
byly pro ženy pozdně viktoriánské a edwardiánské společnosti jednou
z nejtypičtějších forem seberealizace. Kapitola je rozdělena do několika
podkapitol: v úvodní části soustřeďuji pozornost na obecnou analýzu
vzniku, funkce a významu charitativní činnosti od poloviny 19. století do
vypuknutí první světové války, v dalších pojednávám o konkrétních
formách pomoci, nejprve o roli bazarů a významu dětí pro charitu, poté o
činnosti tzv. visiting societies, práci žen ve věznicích, chudobincích,
sirotčincích, nemocnicích, útulcích a azylových domech; v poslední
podkapitole se věnuji dobročinné práci žen mezi prostitutkami.
Jak jsem již naznačil, jednou z oblastí, v níž se ženy z vyšší a střední
vrstvy v 19. století výrazně angažovaly, byla charita nejrůznějšího typu (u
working classes women tomu tak bylo jen výjimečně). Tato forma
seberealizace úzce souvisela s ekonomickým a sociálním vývojem, který –
v případě middle classes – výrazně změnil její postavení ve společnosti.480
Dynamický hospodářský rozvoj a s tím související prosperita totiž mimo
jiné znamenaly, že se většina žen ze střední vrstvy mohla začít věnovat
činnosti, jež byla doposud vyhrazena aristokracii a úzké skupině majetných
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October 1982. K definicím feminismu dále srv. Banks, O., Becoming a Feminist: The Social
Origins of „First Wave“ Feminism, Brighton 1986; Lewis, J., Labour and Love: Women’s
Experience of Home and Family, 1850-1940; Banks, J. A. & Banks, O., Feminism and Family...;
Rover, C., Love, Morals and the Feminists, London 1970; Vicinus, M., Independent Women...
480
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jednotlivců mimo ni (majitelé továren, obchodníci, finančníci, případně ti,
kteří vykonávali svobodná povolání).481
Klíčovou roli v charitativních aktivitách viktoriánských žen hrálo
v 19. století křesťanství. Ačkoli všechny křesťanské denominace filantropii
v zásadě podporovaly, nejaktivněji si počínali evangelikálové, jejichž vliv
v Anglii stoupal od konce 18. století. Popularita evangelikálních
(„biblických“) církví souvisela s jejich individualistickou etikou, založenou
na myšlence, že všichni lidé jsou zodpovědni za své spasení, která měla
řadu styčných bodů s převažujícím étosem laissez-faire charakteristickým
pro tehdejší sekulární svět. V 19. století se začaly stírat rozdíly mezi
metodisty a evangelikály z Church of England. Kalvinistická predestinační
„svěrací kazajka“ byla odložena a, jak konstatoval známý britský politik a
filantrop William Wilberforce,482 spasení se stalo něčím, co „nám není
vnuceno, ale co je nám nabídnuto“.483 Evangelikálové začali klást důraz na
dobré skutky. John Wesley křesťany s odkazem na Evangelium svatého
Matouše upozorňoval na to, že by měli pomáhat chudým, pokud chtějí
„uniknout věčnému ohni a stát se dědici věčného království“;484
evangelikální církve tedy nadřadily službu učení (doktríně) a jejich citlivost
vůči sociálním problémům, chudobě a strádání se stala předpokladem jejich
dobročinných aktivit.
481
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Ženy byly vůči vlivům náboženství otevřenější než muži. Této
skutečnosti si všímal i Wilberforce v díle A Practical View, které jeho
současníci vnímali jako „druhou nejvýznamnější knihu po Bibli“.485 Ženám
se v 19. století od dětství dostávalo pečlivé náboženské výchovy. Většina
dívek musela chodit pravidelně do kostela, číst Bibli, účastnit se rodinných
modlitebních setkání, pomáhat matkám na dobročinných shromážděních a
navštěvovat s nimi rodiny chudých.486 Pro viktoriánské křesťanky, a to
nejen pro metodistky, baptistky či kvakerky, ale také pro příslušnice
Church of England, katoličky a další byla charitativní práce velmi důležitá:
vysvobozovala je z každodenního stereotypu a navíc hrála významnou
sociální funkci, neboť jim pomáhala navazovat přátelské kontakty nejen
s jejich „potřebnými sousedy“, ale i uvnitř jejich sociální skupiny, dodávala
jim sebeúctu, novou identitu a poskytovala jim křesťanské vzory hodné
následování.487
Význam filantropie v britské společnosti 19. století byl naprosto
jedinečný. Počet charitativních nadací a institucí v průběhu století prudce
stoupal.488 Někteří jednotlivci věnovali na dobročinnost obrovské částky;489
mnoho středostavovských rodin dávalo na dobročinné účely ze svých
příjmů „desátek“. Průzkum v 90. letech 19. století prokázal, že některé
rodiny utrácely více za charitu než za nájemné, oděvy, mzdu služebnictva a
další věci kromě jídla.490 Každoroční částka na dobročinnost, do níž nejsou
započteny dary v kostelech a almužny, značně převyšovala hrubé výdaje
státu na péči o chudé.491 Podle reportáže The Times z roku 1885 překročily
jen částky vydané na charitu v Londýně národní rozpočet Dánska,
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Portugalska, Švédska či Švýcarské konfederace.492 Na konci 19. století
působilo v Londýně téměř tisíc charitativních institucí s ročním příjmem
přesahujícím šest milionů liber.493
Dobročinné společnosti, financované z darů a řízené výbory,
vznikaly ve Velké Británii mnohem dříve, ale teprve v 19. století nastal
jejich velký rozvoj. Příležitostná charita, známá z předindustrální Anglie,
již nedostačovala, a proto začaly vznikat „specializované spolky“. Zpočátku
se ženy v charitě příliš neangažovaly.494 Známý kazatel Rowland Hill
například na ustavujícím zasedání Southwark Bible Society řekl, že „ženy
obecně nedisponují příliš velkým měšcem“, a jejich příspěvek filantropii
tudíž závisí na tom, co jim jejich dobří manželé poskytnou.495 Ženy se
naopak velmi brzy prosazovaly v tzv. pomocném systému (auxiliaries),
ustavovaném většinou na místní úrovni. Tzv. auxiliaries byly velmi
úspěšné při organizování ženských charitativních aktivit a brzy začaly
vynášet hodně peněz.496 První auxiliary, založená ženami, Female
Missionary Society, vznikla v Northamptonu v roce 1805 a přispívala 10
šilinků a 6 pencí Baptist Missionary Society.497 Krátce nato vznikla další
ženská sdružení – v roce 1809 Female Servant’s Society, podporující
Edinburgh Bible Society,498 či London Society for Promoting Christianity
amongst Jews.499 První ženská asociace přímo spojená s British and
Foreign Bible Society, jež zřejmě nejúspěšněji rozvíjela myšlenku
492
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auxiliaries, vznikla v roce 1811 v londýnském Westminsteru.500 V první
polovině 19. století získaly ženské auxiliaries, někdy nazývané také
associations, navzdory počáteční opozici konzervativních kruhů velkou
prestiž a patřily k nejpodporovanějším charitativním organizacím v zemi.
V některých pracovalo jen několik žen, jiné disponovaly třeba stovkou
členů.501
V roce 1819 existovalo v rámci Bible Society 350 ženských asociací,
jež zaměstnávaly 10.000 žen a každoročně získaly desetitisíce liber.502
Stejně

úspěšné

byly

ženské

auxiliaries

v dalších

dobročinných

organizacích. Ačkoli podle F. K. Prochasky nelze vzhledem ke skrovným
záznamům přibližně tisíce charitativních institucí působících v 19. století
v Anglii zjistit přesný poměr mužů a žen, kteří tam pracovali, můžeme si na
základě padesáti dobře zdokumentovaných společností, z nichž většina
patřila k největším a nejvýznamnějším, vytvořit poměrně spolehlivý
obraz.503 Ve všech těchto padesáti společnostech, v jejichž výborech
zasedali převážně muži, lze sledovat v průběhu 19. století zřetelný nárůst
procenta ženských pracovníků. V Baptist Missinary Society vzrostl podíl
žen v letech 1800-1900 z 15 % na 43 %, v British and Foreign Bible
Society v letech 1805-1895 z 12 % na 40 %, v Church Missionary
Society504 v letech 1801-1900 z 12 % na 49 % a v London Missionary
Society v letech 1820-1900 z 17 % na 44 %. V jiných velkých
společnostech byl nárůst ještě vyšší – na konci 19. století tvořily ženy 57 %
všech přispěvatelů největší visiting society London City Mission, 59 %
London Society for Promoting Christianity amongst the Jews a 69 %
v Royal Society for Prevention of Cruelty to Animals. Jen v šesti
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společnostech zůstával podíl žen přibližně na stejné úrovni, ve třech mírně
klesal.505
Ještě obtížnější je zhodnotit, jak se ženy podílely na finančním chodu
charitativních organizací, záznamy společností jsou totiž ve většině případů
velmi neúplné.506 Významnou roli v podílu žen na finančních záležitostech
charit hrála také dědictví, která dobročinným společnostem odkazovali
muži i ženy. V průběhu 19. století počet dědictví odkázaných ženami
prudce rostl. Celkový procentuální podíl dědictví, které charitám odkázaly
ženy, byl většinou vyšší než podíl ženských přispěvatelek.507 Výzkumy
505

Podrobně srv. Prochaska, F. K., Women and Philanthropy in Nineteenth-Century..., s.

231-245.
506

Finanční příspěvky žen na vzorku charitativních organizací:

Jméno společnosti

Aborigines’ Protection Society
Church Lads’ Society
Church Missionary Society
Colonial Missionary Society
Home Missionary Society
Institution for the
Employment of Needlewomen
Irish Evangelical Society
Jewish Association for the Diffusion
of ReligiousKnowledge
Labourers‘ Friend Society
Metropolitan Female Asylum
National Temperance Society

Philanthropic Society
Prayer-Book and Homily Society
Ragged Church and Chapel Union
Reformatory and Refuge Union
Royal Jennerian Society
Society for Promoting
Christianity amongst the Jews
Society for Supplying Home Teachers and Books in Moon’s Type
Society for the Abolition of
Capital Punishment
Society for the Diffusion of Knowledge upon Punishment of Death

Rok
záznamu

% žen ve
společnosti

Celkový
finanční
příspěvek

Ženský
finanční
příspěvek

% ženského
finančního
příspěvku

1840
1893
1801
1853
1853
1864

14 %
49 %
12 %
23 %
26 %
75 %

£286
£323
£178
£181
£349
£208

£79
£129
£15
£25
£60
£149

28 %
40 %
8%
14 %
17 %
72 %

1853
1865

15 %
9%

£4.830
£187

£1.868
£24

39 %
13 %

1831
1830
1844
1816
1814
1857
1857
1803
1809

4%
28 %
12 %
23 %
10 %
35 %
10 %
7%
12 %

£294
£120
£821
£1.854
£670
£471
£935
£2.748
£342

£25
£36
£88
£402
£77
£182
£67
£258
£37

9%
30 %
11 %
22 %
11 %
39 %
7%
9%
11 %

1859

47 %

£335

£193

58 %

1864

11 %

£447

£30

7%

1811

8%

£493

£33

7%

Tamtéž, s. 246-248.
Dědictví odkázaná dobročinným společnostem:
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Jméno společnosti

Zkoumané
roky

Baptist Missionary Soc.
Benevolent Society
British and Foreign
Bible Society
Church Missionary Soc.
Colonial Missionary S.

1895-1900
1801-1826
1870-1875

Celkový
počet
dědictví
134
50
587

1895-1900
1836-1853

511
32

Počet
žen.
dědictví
75
18
291
340
16
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% žen.
dědictví
56 %
36 %
50 %

Celková
částka
dědictví
£30.949
£3.291
£133.956

Částka
odkáz.
ženami
£24.344
£731
£59.967

%
žen.
dědic.
79 %
22 %
45 %

67 %
50 %

£146.167
£2.665

£90.961
£1.177

62 %
44 %

potvrzují také to, že ženy odkazovaly na účely filantropie více peněz než
muži. V letech 1891-1898 zaznamenával Daily Telegraph každoročně, vždy
v posledním prosincovém týdnu, celkový přehled asi 50-60 závětí za
uplynulý rok. Během tohoto období deník zveřejnil celkem 466 posledních
vůlí. Celkový majetek z těchto závětí se blížil částce 76.000.000,- liber,
z nichž šlo 10.200.000,- liber, tedy přes 13 %, na charitu.508 Podle listu The
Times, který se odvolával právě na údaje z Daily Telegraph, tyto závěti
zahrnovaly 150 žen, které průměrně poukázaly na dobročinné účely 25.8 %
z majetku, zatímco 316 mužů průměrně jen 11.3 %.509 Jedním z důvodů,
Jméno společnosti

Zkoumané
roky

Guardian Society
Home Missionary Soc.
Irish Evangelical Soc.
London City Mission
London Missionary S.
Lord’s-Day
Observance Society
Methodist Miss. Soc.
Nat. Refuges for Homeless and Destitute
Child.
Nat. Soc. for Promoting
Education of the Poor
Naval and Military
Bible Society
Philanthropic Society
Prayer-Book and
Homily Society
Reformaroty and
Refuge Union
Religious Tract Soc.

1816-1876
1852-1853
1817-1853
1865-1870
1875-1880
1844-1876

Celkový
počet
dědictví
34
12
66
133
217
39

1871-1876
1853-1885

178
167

1815-1868

32 %
50 %
44 %
66 %
50 %
59 %

Celková
částka
dědictví
£3.499
£770
£6.904
£27.115
£39.813
£6.312

Částka
odkáz.
ženami
£600
£325
£1.374
£18.837
£14.627
£3.652

%
žen.
dědic.
17 %
42 %
20 %
69 %
37 %
58 %

84
80

47 %
48 %

£51.849
£54.475

£22.162
£15.470

43 %
28 %

143

44

31 %

£71.560

£13.474

19 %

1820-1882

90

44

49 %

£13.368

£5.909

44 %

1838-1848
1817-1856

31
86

15
28

49 %
33 %

£9.910
£8.731

£3.310
£2.982

33 %
34 %

1861-1900

79

30

38 %

£32.376

£13.945

43 %

1855-1860
1830-1900

138
727

63
473

46 %
65 %

£15.183
£301.658

£8.102
£194.115

53 %
64 %

Scripture Readers‘ Ass.
Soc. for Promoting
Christian Knowlege

1851-1895
1840-1850

178
106

112
46

63 %
43 %

£30.146
£46.684

£17.811
£15.862

59 %
34 %

Soc. for Promoting Christianity amongst the Jews
Soc. for Promoting the
Employment of Additiona
l Curates in Populous
Places
Society for Propagation of
the Gospel in Foreign
Parts

1895-1900

272

200

74 %

£42.761

£23.070

54 %

1840-1853

41

22

54 %

£14.323

£7.844

55 %

1840

21

12

57 %

£5.985

£4.258

71 %

Society of Friends of
Foreigners in Distress

1806-1866

34

4

12 %

£6.706

£548

8%

Thames Church Mission S.

1852-1885
1832-1885
1876-1886

29
101
41

14
72
23

48 %
71 %
56 %

£3.590
£23.613
£4.199

£1.109
£20.079
£2.959

31 %
85 %
70 %

Royal Soc. for Prevention
of Cruelty to Animals

Trinitarian Bible Soc.
United Brethern Miss. Soc.

Počet
žen.
dědictví
11
6
29
88
109
23

Tamtéž, s. 249-252.
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509
The Times, 25 September 1899.
508

116

% žen.
dědictví

proč ženy odkazovaly charitativním organizacím vyšší sumy, spočívá
v tom, že „velký počet vdov a starých panen neměl žádné rodinné
závazky“.510
Oddanost žen charitě byla jedním z typických rysů viktoriánské éry.
Na dobročinnosti se podílely i některé working classes women, jež ale
přispívaly spíše příležitostně svým sousedům v nouzi;511 některé z nich
dokonce finančně podporovaly různé dělnické charity.512

2. 1. 1. Bazary
Jedním z nejúčinnějších způsobů jak získat peníze na charitativní
účely bylo v Británii 19. století pořádání bazarů (bazaar). Ty se těšily
značné oblibě nejen proto, že nabízely možnost přispět na dobročinnost, ale
také proto, že poskytovaly městskému obyvatelstvu příležitost k zábavě a
odpočinku.513 Organizátoři si velmi dobře uvědomovali, že čím zábavnější
dobročinný trh bude, tím více peněz přinese. Proto vynakládali mnoho času
na přípravy a vymýšlení nových atrakcí a „lákadel“. Od 40. let 19. století
většina bazarů připomínala spíše karnevaly než trhy. Nabízela rozmanité
způsoby povyražení. Návštěvníci se zde mohli setkat například s cikánkami,
které jim hádaly z ruky, cvičenými zvířaty, básníky, herci, skupinami
zpěváků se začernalými obličeji, kouzelníky, harfistkami a kytaristkami,
královnami, dětmi ve zdobených šatech, vojáky a námořníky pochodujícími
ve formacích atd.514 Na některých trzích se prodavači u stánků oblékli do
kostýmů postav a postaviček z oblíbených Dickensových románů a povídek
510
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513
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kuriózních, komických a potřebných předmětů. Naleznete zde všechno, po čem toužíte, botičky
pro děťátka, spodničky pro děvčátka a shetlandské vlněné kravaty; dále mnoho užitečných věcí
jako přikrývky, náramky, bráhmanské korálky či košíky z Madrásu, předměty neodbytné potřeby
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(podobných dokladů vynalézavosti lze najít v tehdejších novinách,
časopisech a pamfletech nespočet).515 Jednou z nejdůležitějších částí
každého bazaru byl zahajovací ceremoniál. Organizátoři se hned na počátku
snažili

přilákat

návštěvníky

co

nejpestřejšími

nápady.

Například

organizátoři charitativních trhů, jejichž cílem bylo získat peníze na
nemocniční zařízení, přiváděli na pódium zdravotní sestřičky v modrých
uniformách, jež dokázaly upoutat pozornost přihlížejících; bazary
organizované

pro

potřeby

dětí

zahajovaly

pro

změnu

dětskými

představeními; trhy, jejichž výtěžek šel na náboženské potřeby, zase
nezřídka začínaly modlitbou.516
Velké dobročinné trhy se v Londýně konaly od jara do začátku léta,
kdy v hlavním městě probíhala společenská sezona a kdy jejich pořádání
přálo počasí. V podzimních a zimních měsících se organizovaly hlavně
v předvánočním období. Většina bazarů trvala od tří dnů do jednoho týdne.
Tradičními lokalitami velkých londýnských trhů byly koncertní sály,
například Hannover Square Rooms či Willis’s Rooms, hodovní síně atd., od
70. let, se zvyšujícími se nároky na prostor, také hotely, Royal Albert Hall
či

Regent’s Park.517 Menší londýnské bazary se běžně pořádaly také

v kostelech, školách, v pobočkách charit i na jiných místech jako kriketové
hřiště atd. S podobnými lokalitami se setkáváme i mimo Londýn.518
Dobročinné trhy se však neomezovaly na samotnou Velkou Británii; konaly
se také v Indii, Austrálii, Africe i v severní Americe; v řadě případů byly
spojeny s protiotrokářskými a misijními společnostmi.519
Charitativní bazary začaly získávat velkou oblibu přibližně od 20. let
19. století. Na základě výzkumu v londýnských The Times a v místních
515

The Chelsea News and General Advertiser, 29 July 1865.
Press Bazaar News, 28, 29 June 1898; The Times, 27 June 1895. Srv. Harrison, C.,
Entertainments for bazaars, fancy fairs, and home circles: how to prepare and arrange them at
small cost, London 1886; Sylvia’s book of bazaars and fancy fairs: containing practical advice as
to the organisation of bazaars, and the selection and preparation of saleable articles, London
1881; Foster, J. P., Fancy fair religion, or, The world converting itself, London 1888; Woods, J. J.,
Threefold bazaar handbook, Birmingham 1899.
517
Vanity Fair, xxii, July 12, 1879, s. 26.
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londýnských novinách, například v East London News, The Hampstead
Record v letech 1830, 1850, 1875 a 1895 historikové odhadují, že se od 30.
let 19. století v tzv. Velkém Londýně každoročně konalo kolem sta
dobročinných trhů.520 Z 57 zkoumaných bazarů inzerovaných v The Times
byly výnosy určeny na potřeby nemocnic či zdravotnických charit (12), na
školy (11), na misii doma i v zahraničí (7) a na stavbu nových kostelů (7).
Zbylých 20 si charity rozdělily na nejrůznější účely. Ze 6 zkoumaných trhů
v The East London News v roce 1875 se 4 organizovaly pro dětské účely; ze
17 bazarů inzerovaných v The Hampstead Record v roce 1895 se jich 11
pojilo s nějakou církevní denominací či charitou.521
Podobný výzkum provedený v několika provinčních novinách jiných
větších anglických měst, například v The Brighton Herald, The Leeds
Mercury či The Newcastle Daily Journal, přivedl odborníky k závěru, že
provinční tisk každoročně inzeroval přibližně tisíc charitativních bazarů.
Také v této inzerci dominovaly trhy, jejichž výnos směřoval do pokladny
nějaké církevní denominace či charity, na stavby kostelů atd.522 Hlavně na
venkově se organizovaly tisíce dalších malých trhů, jež inzerci
nevyžadovaly, protože dostačovalo, když je jejich organizátoři vyhlásili
ústně, vývěskou či oznámením v kostelech. Tuto skutečnost potvrzuje
mimo jiné zpráva Church Missionary Society, jedné z mnoha charit se
sídlem v Londýně, jež roku 1900 oznámila, že roční příjmy z 1083
dobročinných trhů dosáhly částky 28.817,- liber; z této zprávy mimo jiné
vyplývá, že výnos z některých bazarů byl spíše symbolický, protože se
jednalo o příliš malé akce.523
Stanovit celkový výtěžek dobročinných bazarů je ještě obtížnější než
určit jejich počet, především proto, že informace o jejich výnosech nejsou
520
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většinou k dispozici. Na základě výzkumu dobročinných trhů v The Times
je známo, že na nich organizátoři vydělali od 1.000,- do 25.000,- liber. Tato
suma se blížila spíše nižší hranici; částka 25.000,- liber, kterou v roce 1845
vydělala během sedmnácti dní Anti-Corn Law League, jejíž bazary patřily v
19. století k nejúspěšnějším,524 byla spíše výjimečná. Z průzkumu trhů
inzerovaných

v londýnských

novinách,

(například

The

Hampstead

Records), vyplývá, že se zisk pohyboval mezi 100,- až 1.000,- librami; v
samotném Velkém Londýně tak mohly charitativní bazary v 19. století
vydělat až několik milionů liber.525 Výnosy inzerovaných trhů mimo
Londýn se pohybovaly mezi 100,- až 10.000,- librami, přičemž i zde je
horní hranice určena výtěžkem z akce pořádané Anti-Corn Law League
v Theatre Royal v Manchesteru v roce 1842;526 i v této kategorii platí, že
zisky se blížily spíše nižší sumě.527

2. 1. 2. Děti a charita
Výchova dětí pro filantropii souvisela především s významnou rolí
náboženství ve viktoriánské Anglii (Velké Británii). Povinností matek bylo,
mimo jiné, učit své děti „bát se Boha“ a uvážlivému chování. Vzhledem
k důrazu, jejž evangelikální církve kladly na zkušenost „obrácení“528 a
s vědomím toho, že mnoho dětí zemřelo dříve, než se mohlo „obrátit“,
usilovali věřící rodiče o to, aby se jejich potomci byli schopni „přiznat
524

McCord, N., The Anti-Corn Law League, 1838-1846, London 1958, s. 161. Srv. též
Prentice, A., History of the Anti-Corn-Law League, London 1858; Pickering, P. A., The people’s
bread: a history of the Anti-Corn Law League, London 2000; Almack, J., Character, motives and
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would result from a free trade in corn, London 1843.
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Prochaska, F. K., Women and Philanthropy in Nineteenth-Century..., s. 54.
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Prentice, A., History of the Anti-Corn-Law League..., vol. i, s. 300-301.
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„Je přiměřené odhadnout, že [dobročinné trhy – poznámka S. T.] přidaly mnoho
milionů liber k milionům liber vydělaných z charitativních bazarů inzerovaných v londýnských
novinách. Kolik to bylo přesně, ... je předmětem dohadů. Celková suma, získaná charitativními
bazary v celém 19. století, se však musela pohybovat v řádu desítek milionů liber.“ Prochaska, F.
K., Women and Philanthropy in Nineteenth-Century..., s. 54-55.
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„Obrácení“ představuje podle evangelikálů dramatickou vnitřní událost v životě
křesťana, kdy se zříká své hříšné existence (vyznává své hříchy) a zasvěcuje svůj život Bohu.
Teologický důraz evangelikálních církví na „obrácení“ či „znovuzrození“ (často velmi emoční až
extatické ve svých projevech), které byly podle evangelikálů předpokladem a důkazem spasení,
způsoboval značný problém v otázce, zda mohou být spaseny děti, jež „obrácení“ neprožily,
protože předtím zemřely.
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k Bohu“ co nejdříve, tedy ještě v dětských letech. Důraz na dobročinnou
aktivitu dětí byl spojen s vírou tzv. „biblických křesťanů“, podle níž jsou
dobré skutky jedním z velmi důležitých kroků na cestě k „obrácení“.529
V důsledku toho byly dětské charitativní aktivity, podpořené bohabojnými
matkami, velmi významné. Dívky a chlapci byli prostřednictvím návštěv v
domovech „potřebných“, jež vykonávali spolu s matkami, účastí na
pracovních setkáních různých charitativních organizací, například League
of Pity530 či Children’s Union,531 odmalička obeznámeni s životem
chudých; v rámci Bands of Hope532 se pro změnu setkali s lidmi, kteří měli
problémy s alkoholismem, v Bands of Mercy533 se učili ohleduplnosti ke
zvířatům atd.
Potenciál, spočívající v dětech, využívaly především evangelikální
misijní charity. Počátky organizované dětské dobročinnosti lze hledat již
v prvních letech 19. století, kdy začaly v Británii, zejména v Anglii, vznikat
první mládežnické biblické společnosti; zřejmě vůbec prvním takovým
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Anderson, C., The Domestic Constitution; or the Family Circle the source and test of
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uskupením byla Sheffield Juvenile Bible Society, založená roku 1804.534
V roce 1808 dostávaly British and Foreign Bible Society a Church
Missionary Society peníze ze sbírek organizovaných nedělními školami pro
děti.535 První skutečně dětská charitativní organizace vznikla jako součást
British and Foreign Bible Society v Southwarku v roce 1812. Tvořilo ji
3.000 mladých návštěvníků nedělních škol, kteří v prvních letech získali
2.215,- liber.536
Ve snaze zvýšit množství peněz z dětských a mládežnických asociací
a nedělních škol rozvíjely misijní společnosti nové metody, jež zajistily
jejich rozkvět. Lze mezi ně zahrnout vydávání dětských časopisů, zpráv
misionářů z cizokrajných zemí, přednášky, letní tábory chlapců a děvčat
v přímořských letoviscích, budování knihoven pro mladé, měsíčně
organizované modlitební setkání a velká výroční dětská shromáždění.537
Významnou roli hrála také systematická výchova školitelů a učitelů,538 kteří
dětem vštěpovali styl života, jenž směřoval k charitativní práci. Dětské
organizace se v průběhu 19. století staly nedílnou součástí aktivit biblických
společností, které rozpoznaly jejich potenciál a brzy si bez podpory dětí a
mládeže nedokázaly svou činnost představit.
Stanovit alespoň přibližný výtěžek, jež misijním společnostem
přinesly děti a mládež, je téměř nemožné. Dostupné účty biblických
společností potvrzují, že jejich finanční příspěvek v průběhu let neustále
stoupal. V Church Missionary Society činil v roce 1864 skoro 6.000,- liber,
zatímco v letech 1898-1899 vybraly děti jen prostřednictvím misijních
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Bernard, T., „Extract from an Account of the Juvenile Bible Society at Sheffield“, The
Reports of the Society for Bettering the Condition and Increasing the Comforts of the Poor,
Lodnon 1815, vol. vi, s. 183-189.
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pokladniček přes 17.000,- liber.539 The Metodist Missionary Society, jež se
v roce 1841 ocitla ve velkých finančních potížích, schválila tzv. dětskou
vánoční výzvu, která se setkala s tak velkým úspěchem, že se od té doby
pořádala každoročně. Příspěvek z této sbírky v dalších desetiletích rostl a
později se ustálil kolem 8-9.000,- liber; stejně rostl i výnos z přibližně pěti
set mládežnických asociací, který společnost zveřejňovala od roku 1881.540
Podle některých historiků „musely děti v 19. století Metodist Missionary
Society vydělat přes milion liber“.541 Na základě celkové analýzy
dostupných dokumentů, jež přinášejí informace o příspěvcích žen a dětí, se
odhaduje, že „na konci století činily společné příspěvky žen a dětí těchto
[evangelikálních – poznámka S. T.] charitativních společností přibližně 70
% celkových příjmů z výročních účtů“.542
Z časopisů, výročních zpráv a náborových listů misijních společností
vyplývá, že se v jejich aktivitách angažovaly mnohem více dívky (ve věku
od šesti do šestnácti let) než chlapci.543 Na členství neměla monopol žádná
společenské třída.544 Většina misijních společností, a platilo to především
pro baptisty a metodisty, využívala významně dětí z dělnických rodin.
V oblastech, kde žili příslušníci working classes, se děti z nedělních škol
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Proceedings of the Church Missionary Society for Africa and the East. One-Hundredand-First Year, 1899-1900, London 1900, s. 34.
540
Poměr mládežnických příspěvků k celkovým sumám v The Metodist Missionary
Society:
Rok Vánoční sbírka Mládežnické
Celkový příjem
% dětských
organizace
příspěvků
1841
£4.721
£75.849
6%
1851
£5.159
£75.810
7%
1861
£8.133
£101.613
8%
1871
£9.143
£110.763
8%
1881
£7.617
£9.980
£117.727
15 %
1891
£7.881
£11.066
£119.080
16 %
1901
£8.333
£13.860
£111.579
20 %
Zdroj: The Report of the Wesleyan Methodist Missionary Society, for the Year, London
1841, 1851, 1861, 1871, 1881, 1891, 1901. Dětský příspěvek by byl ještě vyšší, kdyby do něj
společnost zahrnula peníze z misijních pokladniček nedělních škol, které nebyly v jejich přímé
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stávaly „ideálními agenty“, schopnými získat alespoň nepatrný příspěvek
tam, kde jiní neuspěli. Malým „výběrčím“ se od učitelů nedělní školy,
matek a dalších dostávalo dostatečné teoretické i praktické průpravy jak
postupovat co nejúčinněji.545 Dříve, než vyrazili klepat na neznámé dveře,
což pro většinu z nich muselo být psychicky velmi náročné, si vyslechli
následující rady: „Pamatuj na důstojnost svého povolání. Nejsi nějaký
žebrák;“546 „Požádej o dar s veselou myslí a očekávej štědrost. Modli se.
Přemýšlej o vině a o bídě hříchu. Obejdi všechny. Buď soucitný. Choď
s pokorným srdcem.“547
Mnohá dětská dobročinná sdružení začala brzy využívat reklamních
triků a manipulace. British and Foreign Bible Society se například chlubila
mladou ženou v Dorsetu, která si vycvičila papouška, jenž se naučil říkat:
„Hoď něco do biblické pokladničky.“548 Děti žehnaly domácím zvířatům,
zdobily své pokladničky a rozdávaly sběratelské pohlednice.549 Kromě
rutinních povinností mohli mladí v misijních společnostech prožít také
hodně zábavy. K nejoblíbenějším akcím patřily návštěvy misionářů
z dalekých zemí, neboť věděli, že s sebou vždy přinesou něco zajímavého.
Misijní společnosti na těchto setkáních využívaly dětského nadšení a
obratně s dětmi manipulovaly. Poté, co misionář dokončil své vyprávění,
zaznívaly výzvy k většímu úsilí v charitativní práci, ke štědrosti a
k vyplnění přihlášky těmi, kteří ještě nebyli členy této charity.550
Děti byly vystaveny téměř soustavnému tlaku ze strany křesťanských
církví a společností: v rodinách od svých zbožných matek, v nedělních
školách, při běžných, letních a výročních setkáních biblických společností a
také prostřednictvím knih a časopisů. K nejznámějším publikacím
545
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podporujícím mladé v misijní práci patřily knihy F. L. Bevana a později F.
L. Mortimerové The Peep of Day,551 Mary Ann Barberové Missionary
Tales552 či Jamese Boltona The Missionary Stick Gatherers.553 Misijní
společnosti tiskly též hodně dětských časopisů. British and Foreign Bible
Society vydala například v roce 1869 přes 500.000 výtisků časopisu
Gleanings for the Young,554 Church Missionary Society rozdala nedělním
školám od roku 1856 do počátku 20. století přibližně 900.000 výtisků
časopisu A Quarterly Token.555 Všechny časopisy zaměřené na mládež se
držely podobné struktury: obsahovaly příběhy, reportáže, básničky,
chvalozpěvy, články o přírodě a novinky asociací, nedělních škol a
misionářů. K jejich oblíbeným tématům patřily důraz na spořivost a
sebeobětování, nebezpečí hříchu, spasení skrze víru, zdůrazňování morální
a kulturní nadřazenosti Britů, antikatolicismus. Redakce, v jejichž čele stálo
hodně žen, se zaměřovaly také na těžký život v Africe a Asii, což mělo děti
seznámit se „zlem“.556 Časopisy misijních společností se tak přímo podílely
na vytváření předsudků vůči „primitivním“ Afričanům a Asijcům“, jež si
děti přenášely do dospělosti.557

2. 1. 3. Visiting Societies
Od konce 18. století procházela britská společnost velkými změnami,
jež se projevovaly především v rychlém růstu obyvatelstva, rozvojem měst
a neschopností státních, místních i dalších institucí (nemocnice, lékárny,
nápravná zařízení, útulky a azylové domy) vypořádat se se zhoršujícími
sociálními problémy. Na konci 18. století proto začaly vznikat první visiting
551
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societies,

jejichž cílem bylo zabránit nejhorším projevům bídy.558

Příležitostné návštěvy, jež měly v Británii dlouhou tradici, se v 19. století
rozvinuly v systematickou dobročinnou pomoc. Organizátoři rozdělili
města na městské obvody, ulice a jednotlivé domácnosti; každému
„návštěvníkovi“ pak přidělili dvacet až čtyřicet rodin, o něž měl pečovat.559
Za počátek tzv. district visiting lze považovat založení londýnské
Benevolent, or Strangers’ Friend Society metodistou Johnem Gardnerem
v roce 1785,560 jež se stala vzorem mnoha dalším.
Většina prvních ženských charit tohoto druhu se zaměřovala na
navštěvování těhotných a nemocných. V druhé polovině 19. století již
existovaly stovky specializovaných „navštěvovacích“ společností, které
mezi sebou vedly často sektářské spory a soupeřily o přízeň chudých;561
vzhledem k velké aktivitě a zápalu nejrůznějších církevních i necírkevních
charit ve městech, jejichž práce se často překrývala, mohly být některé
rodiny navštíveny i několikrát během měsíce. Kritikové si dokonce kladli
otázku, zda se již nejednalo o nežádoucí vpád do soukromí.562 V roce 1889
bylo

známo

například

42

„navštěvovacích“

charit

pro

slepé.563

K nejvýznamnějším a nejbohatším patřily v Londýně v druhé polovině 19.
století General Society for Promoting District Visiting, Strangers‘ Friend
Society a London City Mission, která za rok uskutečnila přibližně 2 miliony
návštěv a jejíž roční rozpočet se pohyboval v rozmezí 20-40.000,- liber.564
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Tyto charity sponzorovaly prakticky všechny farní církve.565 Většina
společností však žila především z dobrovolných členských příspěvků a
řídily je výbory složené z členů, volených na rok. Každý člen přispíval
jednou guineou (21 šilinky) ročně. Velké charity jmenovaly pro práci
v jednotlivých městských obvodech podvýbory, které měly být lépe
seznámeny s místními podmínkami.566
Ačkoli se ženy o práci v „navštěvovacích“ společnostech poměrně
rády hlásily, vyskytovala se zjevná neochota středostavovských žen
pracovat ve čtvrtích se špatnou pověstí, k nimž patřily například londýnský
East End či Seven Dials. Charity proto do těchto „nejpotřebnějších“ oblastí
posílaly kohokoli, kdo byl ochoten se této práce ujmout, často i ženy
z pracující vrstvy.567 Poměr ženských dobrovolníků k mužským zůstával
jednoznačně ve prospěch žen; ve smíšených společnostech činil přibližně 23:1.568
Hlavní

cíle

„navštěvování“

stanovila

většina

společností

v příručkách. Ačkoli se jejich záměry v lecčems lišily, zůstávalo několik
principů, o něž usilovaly všechny: naučit své pracovnice, jak mají vést
navštěvované k píli, ke skromnosti, střídmosti, čistotě, křesťanskému
životnímu stylu a ke schopnosti postavit se na vlastní nohy, čímž by se
zbavili závislosti na charitě či na pomoci uplatňované podle Zákona o
chudobě.569 Čtenářky se mohly v příručkách setkat s následujícími radami:
„Připomínej si, že je výsadou, nikoli právem, vstupovat do obydlí chudých.
Měj pochopení, nebuď povýšená. Buď přátelská a nevystupuj jako dáma,
která přišla nabídnout úlevu. Vyvaruj se toho, abys dávala peníze.
Nepodporuj ducha závislosti. Rozeznej případy skutečného utrpení od
předstírané bídy. Cituj z Písma. Vyhni se náboženským hádkám. Podporuj
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chození dětí do školy. Poukaž na to, že dobročinnost není jen záležitostí
bohatých, ale také předností chudých. Navštěvuj pravidelně. Veď si
záznamy,

ale

neukazuj

je

chudým.

Buď

v kontaktu

s ostatními

dobrovolníky a úředníky v místě, kde pracuješ. Prostuduj si Zákon o
chudobě. Neočekávej, že povinnosti jsou vždy příjemné.“570
Práce dobrovolnic byla fyzicky i psychicky velmi náročná, o čemž
svědčí četné zprávy a svědectví žen. V jedné z mnoha zpráv z konce 19.
století se dočteme: „Při návštěvě slumů v jednom městě na severu Anglie
vstoupili naši pracovníci do díry, kterou nelze nazvat lidským příbytkem ...
Obyvatelem tohoto ubohého doupěte byla chudá žena..., oběť surového
muže, jenž jí nikdy nedovolil přiblížit se k venkovním dveřím a udržoval ji
naživu jen tím, že jí poskytoval skrovný příděl jídla... Vzali jsme tuto
ubožačku ven, umyli jsme ji a oblékli, čímž jsme proměnili její srdce a
život. Stala se jednou z mnoha zachráněných požehnanou prací Armády
spásy.“571 Podobných případů lze najít ve svědectví „navštěvovacích“
společností značné množství.
Jaké tedy byly tyto ženy a jaké motivy je k této práci vedly?
Typickou představitelkou dobrovolnic může být metodistka z Newcastlu
Jane Gibsonová, jež navštěvovala pro Strangers’ Friend Society. V jejích
pamětech narážíme téměř všude na citáty z Bible a z tehdejších
křesťanských autorit. Neustále se odvolávala na lásku ke Kristu, jenž je
zdrojem její lásky k chudým. Nepřímá podstata její lásky (odvozená od
lásky Kristovy) pomáhá vysvětlit neosobnost a neutrálnost lásky, s níž tyto
pracovnice přistupovaly ke svým svěřencům.572 Většina evangelikálních
570
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křesťanek tuto práci vykonávala hlavně kvůli sobě, protože se potřebovaly
vypořádat s pochybnostmi o tom, zda v boji se zlem a hříchem vítězí.
Potřeba neustále potvrzovat pravost náboženské konverze byla jedním
z typických znaků evangelikálních křesťanů.573
V poslední čtvrtině 19. století se visiting societies v městských
obvodech postupně profesionalizovaly, což souviselo s tím, že se na
náboženské koncepty, vycházející z církevní organizace, „roubovaly“
metody sociálních reformátorů. Ve vývoji směřujícím „od charity k sociální
práci“, sehrály významnou roli ženy jako Ellen Ranyardová574 či Octavia
Hillová.575 Ellen Ranyardová proslula především experimenty při
formování myšlenky tzv. „biblických žen“ či založením centra pro
ošetřování nemocných. Cílem tzv. „biblických žen“ bylo prodávat Bible a
rádit v domácích záležitostech.576 Ranyardová usilovala alespoň o
částečnou profesionalizaci těchto pracovnic; již v roce 1867 disponovala
234 „biblickými ženami“, jimž poskytla školení v Písmu, Zákoně o

k dobročinné práci navíc živily některé biblické texty, které se neustále opakovaly. Nejtypičtějším
byla citace z Evangelia podle svatého Matouš (25:41-43): „Potom řekne těm na levici: ‚Jděte ode
mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům! Hladověl jsem, a nedali jste
mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít, byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý,
neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‛“ Citace podle Českého
ekumenického překladu.
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chudobě a v hygieně a také plat ve výši 32,- liber ročně.577 Správa této
organizace, jež spolupracovala s různými charitativními společnostmi, čímž
demonstrovala svůj odpor vůči sektářskému soupeření,578 byla směsí
placených pracovnic a dobrovolnic ze střední vrstvy i z řad working classes.
Pomoc chudým byla založena na myšlence jejich zodpovědného přístupu,
nikoli milodarů; proto také zavedla zásadu, aby se za zboží muselo po
doručení zaplatit. O úspěchu „biblických žen“ vypovídá skutečnost, že
v prvních deseti letech přijaly od chudých 44.000,- liber, většinou za
oblečení a nábytek.579
Ranyardová

uplatňovala podobné principy i při ošetřování

nemocných. V letech 1868-1869, kdy s tímto experimentem začínala,
vykonaly její pracovnice, jimž platila ročně 39,- liber, pět tisíc návštěv u
devětadevadesáti pacientů. V roce 1874 se toto číslo zvýšilo na 111.601
návštěv u 4.392 pacientů.580 Ranyardová se tak stala spolu s dalšími ženami
zakladatelkou ošetřování nemocných v londýnských městských obvodech
(district nursing).581 Podobné principy práce můžeme sledovat též u
Octavie Hillové, zakladatelky Charity Organisation Society (COS),582 která
se pokoušela zdokonalit správu péče o chudé tím, že jim nabízela raději
práci než milodary či finanční podporu. Stejně jako Ranyardová své
spolupracovnice školila v „centrech pro navštěvování“. Aktivity COS byly
založeny na principu, že charita začíná tam, kde končí státní podpora. COS
proto úzce spolupracovala s úředníky, pomáhajícími na základě Zákona o
chudobě.583
Mnozí dnešní badatelé v této souvislosti nicméně argumentují tím, že
výše uvedené ženy nebyly seznámeny s vlivnými sociálními teoriemi té
577

Prochaska, F. K., Women and Philanthropy in Nineteenth-Century..., s. 127.
Ranyard, E., London, and Ten Years..., s. 8-10; Ranyard, E., The True Institution of
Sisterhood..., s. 16
579
Ranyard, E., London, and Ten Years..., s. 8-10.
580
Ranyard, E., Nurses for the Needy, London 1875, s. 118, 250.
581
Stocks, M., A Hundred Years of District Nursing, London 1960, s. 25.
582
K COS srv. Humphreys, R., Poor relief and charity, 1869-1945: the London Charity
Organization Society, Basingstoke 2001; Mowat, C. L., The Charity Organisation Society, 18691913, London 1961; The Charity Organisation Society: its objects and mode of operation, London
1875.
583
Prochaska, F. K., Women and Philanthropy in Nineteenth-Century..., s. 129-132.
578

130

doby a měly jen malé znalosti o ekonomické organizaci společnosti;
zůstávaly tak spíše ženami praxe, které v řadě ohledů navazovaly na staré
osvědčené principy, aniž by aplikovaly moderní poznatky o sociální
struktuře společnosti, s nimiž se mohly seznámit například u Thomase
Bernarda či Skota Thomase Chalmerse.584 Podle těchto odborníků si jen
výjimečně uvědomovaly, že jejich filantropické přístupy jsou již zastaralé a
že neobstojí v konkurenci moderních poznatků politické ekonomie a
sociální teorie. V jistém smyslu za to nesla zodpovědnost jejich politická
izolace a náboženské předsudky. Mnohé ale podvědomě chápaly, že jejich
vliv by v případě většího angažmá vlády v péči o chudé poklesl, a proto
bojovaly za omezení role státu v pomoci chudým.585 Práci žen,
navštěvujících working classes families, je však navzdory tomu nutné
hodnotit pozitivně – v 19. a na počátku 20. století totiž svým způsobem
přispívaly k udržení sociální stability v zemi.

2. 1. 4. Charita a veřejné instituce
Práce ženských charitativních společností se neomezovala jen na
pomoc chudým domácnostem; zaměřovala se také na věznice, chudobince,
sirotčince, nemocnice, útulky a azylové domy. Přes počáteční nedůvěru se
ženy v těchto institucích začaly prosazovat od počátku 19. století. Jednou
z průkopnic „navštěvování“ ve špitálech byla unitářská filantropka
Catherine Cappeová, která ve vzpomínkách přibližuje, jak obtížně získávala
povolení pro práci v York County Hospital (nakonec souhlas dostala díky
tomu, že pro nemocnici získala finanční zdroje od vlivných místních žen).
Od konce roku 1813 proto mohly dvě ženy pravidelně navštěvovat oddělení
nemocných;586 o rok později dovolil návštěvy žen také ředitel blázince
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v Yorku.587 V dalším desetiletí a pak v průběhu celého 19. století se role
žen ve veřejných institucích neustále zvyšovala; v některých společnostech
přebíraly ženy řadu pravomocí od mužů. Podle zprávy Guardian Society
z roku 1880, založené v roce 1812 za účelem poskytovat útočiště a práci
bývalým prostitutkám, převzaly ženy zodpovědnost za všechny domácí
záležitosti v instituci; měly také podrobně sledovat chování svěřenkyň a
přijímat či odmítat nové žadatelky.588
Významný impuls v hledání práce pro chovance chudobinců,
sirotčinců, vězení atd. poskytoval nedostatek spolehlivých sloužících
v Británii 19. století. V souvislosti s touto zvyšující se potřebou začalo ve
druhé polovině 19. století vznikat velké množství charit, zabývajících se
zásobováním trhu práce sloužícími z těchto zdrojů. Jako „informační
středisko“ svého druhu sloužila pro mnoho těchto dobročinných společností
The Reformatory and Refuge Union, jež – mimoděk – zaznamenávala růst
jejich počtu. V polovině 70. let vzrostl počet přidružených charit na 450;
v roce 1900 jich existovalo kolem 1.000, přičemž 600 se jich věnovalo
výhradně dívkám.589 V době, kdy společnost slavila padesáté výročí
činnosti, mohla se pochlubit tím, že zajistila 60.000 chovanců práci
sloužících.590 Tato čísla neobsahují údaje o vězeňských společnostech, jichž
byla v roce 1895 přibližně stovka a jež do té doby zajistily práci více než
26.000 vězňů, z toho asi 6.000 ženám.591
Kromě charit spojených s The Reformatory and Refuge Union
působila ve Velké Británii celá řada dalších významných společností,
v nichž

našel

uplatnění

velký

počet

navštěvovatelek,

učitelek

a

organizátorek, podporujících u svých svěřenců službu v domácnosti. Patřila
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k nim The Ragged School Union, disponující v roce 1865 přibližně 600
školami a poskytující základní výuku čtvrt milionu dětí,592 či The
Children’s Aid Society, která za padesát let své existence od založení v roce
1856 připravila na službu v domácnosti na 38.000 opuštěných dětí.593 Dále
se jednalo o Waifs and Strays Society,594 záchranné domy Armády Spásy,595
Metropolitan Association for Befriending Young Servants596 či Workhouse
Visiting Society.597 Dobrovolnice se významně podílely na vzdělávání dětí
ve školách, zřizovaných podle Zákona o chudobě. V chudobineckých a
oblastních školách (workhouse a district schools) se v letech 1850-1900
každý den vzdělávalo průměrně 30.000 dětí, z nichž bylo asi 13.000 dívek;
těm se dostalo základního kurzu o domácích pracích, který trval šest až
sedm měsíců.598 Ve věku třinácti či čtrnácti let je kurátorky posílaly do
služby, i když se vzhledem k vysoké poptávce po službě děvčat občas
stávalo, že odcházely pracovat již v deseti letech.599
Většina

výše

zmíněných

charitativních

společností

přispěla

k velkému vzrůstu počtu služebnictva, většinou v domácnostech řemeslníků
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a obchodníků.600 Pracovní podmínky byly vesměs velmi špatné. Podle
šetření, připraveného pro Local Government Board v roce 1874, „byly
nízké platy, jež dívky a ženy dostávaly, příčinou toho, že ... se o jejich práci
ucházelo mnoho lidí, kteří se ještě před několika lety starali o svou
domácnost sami a jejichž příjem jim nedovoloval vydržovat si kvalitnější
služebnictvo“.601 Tento trend byl patrný přibližně od 50. let 19. století, kdy
začaly chudé dívky či dřívější trestankyně využívat poptávky po
sloužících.602 Kolik z těchto dívek a žen zůstalo ve službě delší dobu, je
předmětem úvah, záznamy charit i sociálních úředníků se totiž velmi liší.603
Špatné podmínky dětí z chudobinců přitahovaly i pozornost vlády, která
řadu charit aktivně podporovala.604 Spolupráce politiků s dobročinnými
organizacemi přispěla k relativně velkému vlivu ženských dobrovolných
pracovnic, jež dokázaly úředníky přesvědčit o tom, že dívky a ženy, které
prošly charitativními školami a zařízeními, mají větší šanci „uspět v životě“
než ty, jež odcházejí do služby přímo z chudobince či vězení.605
Dívkám a ženám se v charitativních zařízeních dostalo tradiční
výuky domácích prací a náboženské výchovy, hraničící s křesťanskou
indoktrinací, jejímž cílem bylo přivést „vyvrhele“ do slušné společnosti.606
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Náboženské působení se projevovalo také v nemocnicích a dalších
léčebných zařízeních, jež dobrovolnice zásobovaly velkým množstvím
Biblí.607 Typickým rysem viktoriánských nemocnic byla služba misionářek
u lůžek nemocných. Typické téma rozhovorů, vedených s pacienty, se
týkalo víry v Ježíše Krista, který „na sebe vzal hřích světa“ a má moc
„zachránit i tebe“.608 Zdá se, že pro mnoho nemocných znamenalo působení
těchto dobrovolnic opravdovou útěchu a usnadňovalo jim umírání.
K nejdůležitějším příspěvkům „navštěvování“ patřilo působení žen
ve věznicích a chudobincích. Ve vězeňství byla situace pro „ženské mise“
ve druhé polovině 19. století poměrně složitá; ještě více se zhoršila poté, co
nad vězeními převzalo v roce 1877 kontrolu ministerstvo vnitra.609
Filantropky si stěžovaly především na to, že jejich přístup do vězení státní
úřady neustále omezují a že se brání jakékoli kontrole podmínek, v nichž
žijí vězni, sociálními pracovnicemi.610 Slabá pozice dobrovolnic ve
věznicích se projevila především v tom, že se jejich pozornost přesunula od
vnitřních problémů věznic, kde se vůči 20 % žen postupovalo stejně jako
vůči mužům, k ženám propuštěným, jimž poskytovaly pomoc, zacílenou na
co nejrychlejší začlenění do společnosti.611 Navzdory těmto omezením
nebyla role žen ve vězeňské službě bez významu. V roce 1892 existovalo
v Británii 54 věznic pro ženy; ve 29 vedení návštěvy sociálních pracovnic
povolovalo. V 90. letech jejich počet ještě vzrostl.612 Dobrovolnice se
607
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London 1917, s. 230-231.
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K problematice vězeňství ve viktoriánské Anglii srv. Priestley, P., Victorian prison
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Meredith, S., Saved Rahab! An Autobiography, London 1881; Tomkonson, E. M., Sarah
Robinson, Agnes Weston, Mrs. Meredith, London 1887; P. P., Report from Commissioners, Report
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potýkaly i nadále s řadou překážek, především s kontrolou vstupu do
zařízení a s omezováním počtu, zavedených ministerstvem vnitra. Jejich
situace se přesto zlepšovala. Vězeňská komise totiž uznala jejich užitečnost
a mírně rozšiřovala jejich práva. V roce 1901 založila Adeline, vévodkyně
z Bedfrordu, Association of Lady Visitors, která v dalších letech přebírala
v oblasti vězeňství stále více pravomocí.613
O práci v chudobincích614 se dobrovolné pracovnice začaly
významně ucházet po vydání Zákona o chudobě v roce 1834. Vedení
většiny těchto zařízení ale na jejich nabídky zpočátku pohlíželo se značnou
skepsí.615 Práce žen v chudobincích se tak začala rozvíjet teprve od 50. let
19. století. Tato skutečnost se v první řadě vysvětluje tím, že Výbory
Zákona o chudobě začaly klást větší důraz na výchovu nemajetných dětí a
chtěly při tom se sociálními pracovnicemi spolupracovat. Ženy, jimž se
podařilo do chudobinců proniknout již předtím, navíc vydávaly zprávy a
pamflety, ve kterých volaly po reformě neutěšených poměrů v těchto
institucích.616 Díky tomuto úsilí vznikla na konci 50. let národní charitativní
organizace pro práci v chudobincích – The Workhouse Visiting Society,617
úzce spojená se zřejmě nejznámější osobností, angažující se v této oblasti,
Louisou Twiningovou.618
The Workhouse Visiting Society sdružovala reformátory sociálních
podmínek a mravů. Jednalo se například o F. D. Maurice, dr. Williama
Farra, Williama Cowpera, lorda Lytteltona a další; mezi ženami patřily
kromě Twiningové k významným členkám Anna Jamesonová, Emma
613
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K chudobincům srv. Crowther, M. A., The workhouse system, 1834-1929: the history
of an English social institution, London 1983; Driver, F., Power and pauperism: the workhouse
system, 1834-1884, Camridge 1993; Wood, P., Poverty and the workhouse...
615
Twinning, L., Workhouses and Women‘s Work, London 1857, s. 37; Twinning, L., A
Paper on the Condition of Workhouses, London 1858, s. 50.
616
Srv. například Archer, H., A scheme for befriending orphan pauper girls, London
1861; Sheppard, E., Experiences of a Workhouse Visitors, London 1857; Sheppard, E., Sunshine in
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Sheppardová, lady Shaftesburyová, Catharine Taitová a další.619 Společnost
od počátku usilovala o to, aby její zástupci působili ve všech chudobincích
v zemi. Dosáhnout tohoto cíle nebylo jednoduché, protože Poručníci
Zákona o chudobě, volení do Výboru poručníků (Board of Guardians)620 a
určení k dohledu nad chudobinci, stejně jako vedoucí těchto ústavů,
pohlíželi na charitativní pracovníky se značnou nedůvěrou. K prolomení
předsudků pomohly velmi často osobní či příbuzenské kontakty pracovníků
společnosti s Poručníky či představiteli chudobinců, doporučující dopisy
místních úřadů atd. Dobrovolníci měli postupovat vůči vedení chudobinců
velmi opatrně i poté, co dostali povolení ke vstupu do těchto zařízení;
společnost se totiž obávala ztráty důvěry a snažila se vyhnout všem
problémům.621
Úsilí Louisy Twiningové a jejích spolupracovníků nakonec přineslo
jisté výsledky. Počet chudobinců, které se otvíraly spolupráci s The
Workhouse

Visiting

Society, každoročně rostl, stejně jako počet

dobrovolnic.622 Jejich práce si vysoce cenili nejen vykonavatelé Zákona o
chudobě, ale i představitelé místních vlád, členové parlamentu i chudí
sami.623 Ženy se soustředily na reformy, jež přinášely zlepšení vnitřního
chodu těchto zařízení, tj. na práci v odděleních nemocných, kde se snažily
prosadit ošetřovatelský systém, uplatňovaný poprvé Agnes Jonesovou
v Liverpoolu.624 Zdravé ženy a děti připravovaly na službu v domácnostech
a pracovaly s nimi i poté, co opustily chudobinec. Twiningová hledala také
cesty k tomu, jak chudé dívky posílat do rodin, kde by se naučily domácím

619

Až 85 % pravidelných finančních příspěvků přinášely do pokladny této charity ženy.
Srv. finanční účty v Journal of the Workhouse Visiting Society.
620
Srv. The National Archives, London – Kew, MH 9/1-37.
621
V roce 1866 londýnský chudobinec zabránil v přístupu několika charitativním
pracovníkům poté, co si jedna dáma stěžovala Poručníkovi Zákona o chudobě na nepřijatelné
podmínky, v nichž žijí chovanci ústavu. Twining, L., Recollection of Workhouse..., s. 60.
622
Tamtéž, s. 90.
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Srv. například The Westminster Review, cl, 1898, s. 32-46; Parliamentary Debates,
cccxxxiii, 22 February 1889, s. 119; P. P., Reports from Committees, Report from the Select
Committee of the House of Lords on Poor Law Relief, 1888, xv, s. x.
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povinnostem, a poté jim poskytnout pomoc k vystěhování do kolonií.625
K lepšímu životu chovanců příspívala i drobná zlepšení, například
zakládání knihoven s náboženskou i sekulární literaturou, zdobení stěn
obrázky, zřizování čajoven či distribuce hraček pro děti.
Práce ženských dobrovolnic v chudobincích a dalších sociálních
pracovnic se od 70. let projevovala také jejich vzrůstajícím vlivem ve
výborech a orgánech místních vlád, odpovědných za péči o chudé. V roce
1874 se Jane Elizabeth Nassau Seniorová stala první ženou, již jmenovali
do Výboru místní vlády (Local Government Board) jako Inspektorku
chudobinských škol (Inspector of Workhouse Schools).626 O rok později
voliči v Kensingtonu zvolili Marthu Merringtonovou první ženskou
Poručnicí Zákona o chudobě. Louisa Twiningová, jež vedla od roku 1861
kampaně za zvolení žen za Inspektorky či Poručnice, a dokonce pro tyto
účely později založila Society for Promoting the Return of Women as Poor
Law Guardians, se stala Poručnicí v roce 1884 v Kensingtonu.627 Práce
výše uvedených žen brzy přinesla další výsledky: v roce 1893 pověřilo
ministerstvo pro místní vlády Výbory poručníků, aby ustavily ženské
„navštěvovací“ výbory;628 Zákon o místních vládách (Local Government
Act) z roku 1894 pak stanovil právo žen být zvoleny Poručnicemi Zákona o
chudobě, zastupitelkami v městských či místních a farních radách.629

2. 1. 5. Charita a prostituce
K typickým rysům charitativní práce ve druhé polovině 19. století
patřilo úsilí o záchranu „padlých dívek“, tj. prostitutek. Sociální pracovníci
625

Transactions of the National Association for the Promotion of Social Science, iii,
1859, s. 699-701.
626
Srv. Oldfield, S., Jeanie, an "Army of One": Mrs Nassau Senior, 1828-1877, The
First Woman in Whitehall, Brighton and Portland 2008.
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v v roce 1910 jejich počet vzrostl na 1.655, přičemž 234 výborů nemělo žádné ženské zastoupení.
Sociální postavení ženských Poručnic bylo v průměru vyšší než u mužů. Srv. Walton, R. G.,
Women in Social Work..., s. 30-31; Hollis, P., Ladies Elect. Women in English Local Government
1865-1914, Oxford 1987, s. 193-299.
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P. P., Reports from Commissioners, Twenty-Third Annual Report of the Local
Government Board, 1894, xxxviii, s. xci.
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56 and 57 Vict. c. 73. Srv. The Local Government Act, 1894 (parish & district
councils): abstract of clauses of the Act with full index, and explanatory note, London 1889.
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byli přibližně od 50. let 19. století šokováni statistikami, podle nichž se
odhad počtu prostitutek jen v Londýně pohyboval mezi 10.000 až 80.000;
mnozí se dokonce domnívali, že „v Anglii neexistuje jediná rodina, která by
tímto národním hříchem nějakým způsobem netrpěla“.630 Úsilí, s jakým se
v druhé polovině 19. století pustily ženy do „svaté války“ proti
„nemorálnosti a nečistotě“, souviselo s jejich náboženským přesvědčením a
rodinnými ideály. Prostituce „pošpinila všechno, co jim bylo svaté“, a navíc
poškozovala zdraví žen, které často trpěly pohlavními nemocemi, jež
přenášeli jejich manželé.631 Obrovský vzestup zájmu o nevěstky se projevil
ve značném růstu „záchranářských“ společností a azylových domů pro
prostitutky (tzv. Magdalene homes).632
„Záchranářství“

představovalo

systematický

pokus

přesvědčit

prostitutky, aby se vzdaly práce v nevěstincích a na ulicích a uchýlily se do
útulků a domů pro kajícníky, jež spravovali sociální pracovníci. Jednou
z prvních „záchranářských“ organizací, v níž měly ženy značnou převahu,
byla Female Mission to the Fallen, založená v roce 1858, jež do roku 1906
poskytla ubytování či útulek 12.500 prostitutkám.633 Od 50. let vznikalo
velké množství dalších, často velmi malých „záchranářských“ společností,
jež se opíraly o dobře zorganizované charity v městských či farních

630
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K sexuálnímu chování v manželství v 19. století srv. Bland, L., Banishing the beast:
English feminism and sexual morality 1885-1914, London 1995; Mason, M., The making of
Victorian sexual attitudes, Oxford 1994; Mason, M., The making of Victorian sexuality...; Miller,
A. H. & Adams, J. E. (eds.), Sexualities in Victorian Britain...; Livesey, R., Socialism, sex, and the
culture of aestheticism in Britain, 1880-1914, Oxford 2007; Matus, J. L., Unstable bodies:
Victorian representations of sexuality and maternity, Manchester 1995; Sanders, M. (ed.), Women
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obvodech.634 K nejaktivnějším a také nejúspěšnějším společnostem patřila
kromě jiných aktivit Armáda spásy (Salvation Army). V roce 1890
disponovala 4.500 pracovníky „na plný úvazek“, z nichž velkou část tvořily
ženy z pracujících vrstev; podle zprávy z roku 1899 „zachránily“ ročně
přibližně pět tisíc žen, včetně prostitutek.635 Do pomoci prostitutkám se
zapojovaly také církve a náboženské skupiny.636 Přesný počet dobročinných
pracovnic ve veřejných domech nelze přesně určit; určitě jich ale bylo méně
než těch, které se zaměřovaly na domácnosti chudých a na práci ve
veřejných institucích. Odborníci odhadují, že jich bylo dost na to, aby
navštívily

všechny

nevěstince

a

„vykřičené

čtvrti“

v zemi.637

Pravděpodobně se s nimi setkala většina prostitutek, jež si takto pravidelně
vydělávala na obživu.
Dobrovolnice procházely ulicemi, kde působily prostitutky a kde se
nacházely veřejné domy638 ve dvojici, většinou od osmi hodin večer
přibližně do jedné hodiny po půlnoci. Prostřednictvím různých traktátů,
kartiček, a pokud se jim to podařilo, i přímých rozhovorů, se pokoušely
nevěstkám nabídnout možnost odejít do azylových domů, útulků; některé
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ženám nabízely čaj či přespání u nich doma.639 S prací v ulicích šla ruku
v ruce také nová strategie tzv. půlnočních setkání (midnight meetings), na
něž sociální pracovnice během pochůzek zvaly prostitutky, přičemž je
lákaly na bezplatné občerstvení.640 Na těchto schůzkách, obvykle končících
ve tři hodiny ráno, se filantropky snažily apelovat na prostitutky
náboženskými a morálními argumenty, aby se svého „povolání“ zřekly a
odešly do útulků či azylových domů. Některé ve své snaze uspěly, jiné
čelily nepřátelským reakcím často opilých a hysterických dívek a žen.641
Ačkoli výše zmíněné aktivity přinášely jisté úspěchy, dospěly
některé sociální pracovnice – k jejichž průkopnicím patřily Sarah
Robinsonová a Ellice Hopkinsonová – k názoru, že není jiná možnost než
začít prostitutky „navštěvovat“ přímo v nevěstincích. První „návštěva“
nevěstince v Aldershotu však způsobila Sarah Robinsonové těžký šok.642
Zanedlouho se nicméně obklopila několika spolupracovnicemi, které se za
ni venku modlily, zatímco ona sama vstupovala dennodenně do dalších
veřejných domů.643 Ellice Hopkinsonová, inspirovaná jejím příkladem,
začala „navštěvovat“ s dvěma přítelkyněmi nevěstince v Brightonu; ani její
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hrozných věcech, které jsem tam viděla a slyšela, vůbec přemýšlet; ale s nepřátelstvím jsem se tam
setkala jen na jednom místě, kde mně ženy, jež právě žehlily, hrozily, že mě spálí, pokud tam
zůstanu.“ Hopkins, E., The Visitation of Dens. An Appeal to the Women of England, London 1874,
s. 126-127.
643
Podle vlastního svědectví mluvila každý den přibližně s pěti sty prostitutkami a každý
týden přivedla pět až deset do azylového domu. Srv. Robinson, S., The soldier’s friend: a
pioneer’s record, London 1913, s. 97-99.
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první návštěva nedopadla dobře.644 Hopkinsová se nicméně nenechala
odradit a stala se jednou z žen, které formulovaly „taktiku práce“
v nevěstincích.645
Ohledně strategie vedly sociální pracovnice spory o ideální době pro
návštěvu veřejných domů,646 o tom, zda chodit ve dvojici, případně
v doprovodu policisty, či samy, zda jsou pro tuto práci vhodnější ženy
z pracující nebo střední třídy, o přiměřeném věku atd. Shodovaly se v tom,
že když už se jim podařilo do nevěstince proniknout, což nebylo vždy
jednoduché, měly použít jakýchkoli prostředků k tomu, aby prostitutky
přiměly k odchodu. Používaly přitom řadu „triků“: dobrovolnice se neměly
uchylovat ke kárání, ale být empatické, nabídnout spíše přátelství, pozvání
domů,647 kde měly vytvořit příjemnou atmosféru bez vyrušování ze strany
mužů, poukázat na možnost ubytování v útulcích a pomoc v hledání
práce.648 Vzhledem k tomu, že si většina prostitutek svoji „profesi“ zvolila
pod tlakem sociálních a hospodářských okolností, a jen málo z nich bylo
natolik otrlých, že necítilo výčitky svědomí, uspěly dobročinné pracovnice
v zásadě i s křesťanským (morálním) poselstvím, jehož cílem bylo vzbudit
u „padlých“ žen a dívek vinu a nabídnout jim únik „ke Kristu“.649

644

Popuzena chladným přijetím, začala hystericky křičet: „Nemohu to vydržet ... Musíte
padnout na kolena a modlit se se mnou.“ Ze dveří domu ji vyprovázel výsměch a obscénní žerty
dívek a žen. Hopkins, E., The Visitation of Dens..., s. 12-13.
645
O významu Ellice Hopkinsové vypovídá fakt, že podle odhadů měla přímy vliv na
zformování více než dvou set „záchranářských“ a morálních charitativních organizací. Barrett, R.
M., Ellice Hopkins: a memoir, London 1907, s. 5.
646
Ellice Hopkinsová se domnívala, že ideálním dopoledne, zatímco Mary Steerová
obhajovala dobu mezi polednem a třetí odpolední, protože z vlastní zkušenosti věděla, že
prostitutky do dvanácti většinou spí a po třetí hodině jsou již většinou opilé. Steer, M. H., Opals
from Sand, a story of early days at the Bridge of Hope, London 1912, s. 58.
647
Jednou z nejobětavějších „záchranářek“ byla Josephine Butlerová, která si i díky
pochopení svého manžela brala k sobě domů nemocné prostitutky, aby tam mohly zemřít. Srv.
Johnson, G. W. & Johnson, L. A. (eds.), Josephine E. Butler, an Autobiographical Memoir, Bristol
and London 1909, s. 58-59, 67; P. P., Reports from Commissioners, Report of the Royal
Commission upon the Administration and Operation of the Contagious Diseases Acts, 1871, xix, s.
437. K Josephine Butlerové srv. Jordan, J. & Sharp, I. (eds.), Josephine Butler and the prostitution
campaigns: diseases of the body politic, London 2003; Jordan, J., Josephine Butler, London 2001;
Daggers, J. & Neal, D. (eds.), Sex, gender, and religion: Josephine Butler revisited, New York,
Oxford 2006.
648
Hopkins, E., Work in Brighton: or, Woman’s Mission to Woman, London 1877, s. 98;
Seeking and Saving, i, May 1881, s. 8.
649
Prochaska, F. K., Women and Philanthropy in Nineteenth-Century..., s. 200-203.
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Dobročinné aktivistky jako Ellice Hopkinsová a Josephine
Butlerová, rozhněvané nerovností mezi muži a ženami a dvojím morálním
standardem, se v 60. letech postavily do čela boje za reformu morálky a
sociální čistotu. Kampaň proti zákonům o nakažlivých nemocech
(Contagious Diseases Acts)

vycházela

z jejich zkušeností

z práce

s prostitutkami. Zákony, přijaté v parlamentu v letech 1864, 1866 a 1869, se
pokusily omezit pohlavní nemoci regulací prostituce v součinnosti
s policejními složkami. Policie měla povinnost zajistit, registrovat a předat
k lékařskému vyšetření ženy podezřelé z prostituce. Nakažené ženy mohly
být zadrženy po dobu devíti měsíců ve schválených nemocnicích pro
venerické choroby. Ženy, u nichž nebyla pohlavní nemoc zjištěna,
v policejním registru nadále zůstávaly a jejich povinností bylo dostavovat
se pravidelně k vyšetření. Odmítnutí podrobit se zákonu bylo trestné;
provinilým ženám hrozilo vězení od jednoho do třech měsíců.650
Pro většinu sociálních reformátorek v čele s Josephine Butlerovou
byly Zákony o nakažlivých nemocech nepřijatelné. Argumentům lékařů,
kteří tato opatření obhajovali, nadřazovaly argumenty náboženské a
občanská práva.651 Kromě biblických zdůvodnění se proti zákonům
postavily proto, že je chápaly jako pokrytecké potvrzení dvojí morálky,
uplatňované vůči oběma pohlavím a jako omezení osobní svobody žen.
V roce 1869 založila Josephine Butlerová Národní asociaci žen za odvolání
Zákona o nakažlivých nemocech (Ladies’ National Association for the
Repeal of the Contagious Diseases Acts) a v poslední čtvrtině 19. století
z ní vytvořila jednu z největších ženských charit.652 Významný podíl na
650

Více srv. Kučerová, A., Státní regulace prostituce v Egyptě..., s. 87-92; P. P., Reports
from Commissioners, Report of the Royal Commission upon the Administration and Operation of
the Contagious Diseases Acts, 1871, xix; P. P., Reports from Committees, Report from the Select
Committee on Contagious Diseases Acts, 1882, ix; Walkowitz, J., The Making of an Outcast
Group: Prostitutes and Working Women in Nineteenth-Century Plymouth and Southampton, in:
Vicinus, M. (ed.), A Widening Sphere, Bloomington, London 1977, s. 72-93. The National
Archives, London – Kew, HO 45/9798/B5239; HO 45/9799/B5239.
651
Srv. The National Archives, London – Kew, HO 45/9511/17273A.
652
V roce 1882 se mohla pochlubit devadesáti dvěma místními výbory. Srv. P. P.,
Reports from Committees, Report from the Select Committee on Contagious Diseases Acts, 1882,
ix, s. 230. Křesťanský sentiment společnosti se odrážel i v názvu časopisu společnosti: štít (The
Shield), který odkazoval k biblickému textu z listu Pavla k Efezským.
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pozastavení zákona v roce 1883 a na jeho zrušení v roce 1886 měl kromě
Butlerové a jejích spolupracovnic také James Stansfeld, který měl velké
zkušenosti z práce v parlamentních komisích.653 Národní asociace žen a
celá řada dalších společností, například Vigilance Association for the
Defence of Personal Rights, Social Purity Alliance, Moral Reform Union,
National Vigilance Association, National Society for Women’s Suffrage či
Ladies’ Association for the Care of Friendless Girls, mezi nimiž existovaly
úzké osobní vazby a společné projekty, pokračovaly v aktivitách, jež
podněcovaly hnutí za soudní reformu a sociální čistotu a za volební právo
žen, což podle nich mohlo pozitivně ovlivnit dosud nerovné vztahy mezi
muži a ženami.654 Kampaně různých „bdělostních“ a jiných společností za
zlepšení zákonů na ochranu žen a dětí pak pokračovaly i v 80. letech 19.
století.655

Charitativní aktivity žen ve viktoriánské a edwardiánské Británii
patřily bezesporu k nejvýznamnějším formám ženské seberealizace.
Příspěvek filantropek společnosti se projevoval množstvím finančních
zdrojů, jež byly dobročinné společnosti schopné získat, podílem na řešení
sociálních a morálních problémů společnosti, širokou škálou aktivit, v nichž
se angažovaly, či nesporným vlivem a respektem, který si charitativní
pracovnice vydobyly. Ačkoli se dobročinnost od počátku soustředila
především na rozšíření „ženského domácího talentu“ a neusilovala
programově o zrovnoprávnění s muži, měla pro emancipaci žen významný
dopad a dodávala impulz začínajícímu feministickému hnutí. V druhé
polovině 19. století se některé filantropky prosadily do řady vládních
výborů a orgánů, zabývajících se problémem chudoby, prostituce a dalších
sociálních a morálních problémů společnosti. Řada z nich se zvláště do
konce 19. století stávala přesvědčenými feministkami a podporovala i
653

Srv. Hammond, J. L. & Hammond, B., James Stansfeld; a Victorian champion of sex
equality, London 1932.
654
Harrison, B., State Intervention and Moral Reform in Nineteenth-Century England, in:
Hollis, P. (ed.), Pressure from Without in Early Victorian England, New York 1974, s. 319.
655
Prochaska, F. K., Women and Philanthropy in Nineteenth-Century..., s. 212-219.
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požadavek na prosazení ženského volebního práva. Dobročinné aktivity žen
byly, alespoň podle mého soudu, nejúspěšnější ženskou činností na přelomu
19. a 20. století.
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2. 2. Ženy a impérium

Na přelomu 19. a 20. století stanulo Britské impérium na vrcholu
moci, třebaže se již začaly projevovat první příznaky krize. Britové vnímali
impérium jako symbol své politické, vojenské, kulturní a hospodářské
nadvlády nad zbytkem světa. Na konci 90. let 19. století Velká Británie
kontrolovala přibližně čtvrtinu světa a vládla pětině světové populace.
Disponovala koloniálním (dominiálním) vojskem, jež sestávalo z téměř 1.5
milionu

Indů,

600.000

Kanaďanů,

322.000

Australanů,

124.000

Novozélanďanů, 55.000 Afričanů a více než 10.000 Jamajčanů. Na druhé
straně procházely tzv. „bílé kolonie“ od druhé poloviny 19. století
procesem, na jehož konci jim byl udělen statut dominia: Kanadě de facto
v roce 1867 (termín „dominium“ byl nicméně poprvé užit až v roce 1907 na
Imperiální konferenci), Austrálii v roce 1900, Novému Zélandu v roce 1907
a Jižní Africe v roce 1910.
Od 80. let 19. století do první světové války působila propaganda,
podporující britský nacionalismus, vlastenectví, budování impéria a
jedinečnost Britů jako „první rasy světa“, jejímž úkolem bylo vládnout
„nižším“ rasám a být průkopníkem pokroku a nositelem civilizace v méně
rozvinutých národech.656 Nadšení pro impérium a rostoucí obavy o jeho
budoucnost, které se projevily nejvýrazněji po skončení Búrské války, se
odrážely v zakládání velkého množství „imperiálních lig“ (společností).657
Již v roce 1869 byl založen Royal Colonial Institute, nejvýznamnější ligy
však vznikaly až od 90. let 19. století, kdy, především v souvislosti s
„německou hrozbou“,658 sílil mezi britskými elitami i ve veřejném mínění

656

Searle, A New England?..., s. 31-36. Srv. též Chamberlain, J., Foreign and Colonial
Speeches, London 1897, s. 244; Milner, A., The Nation and the Empire, London 1913; Dawe, C.
S., King Edward’s Realm – Story of the Making of the Empire, London 1902; Porter, A. (ed.), The
Oxford History of the British Empire: The Nineteenth Century, Oxford 1999; Reader, W. J., At
Duty’s Call: A Study in Obsolete Patriotism, Manchester 1988; Schmidt, H. D., Imperialism: The
Story and Significance of a Political Word 1840-1960, Cambridge 1965; MacKenzie, J. M.,
Propaganda and Empire: The Manipulation of British Public Opinion 1880-1960, Manchester
1984; MacKenzie, J. M., Imperialism and Popular Culture, Manchester 1986.
657
Více srv. kapitola o ženských mírových společnostech.
658
K německé hrozbě srv. Searle, G. R., A New England?..., s. 510-525.
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pocit ohrožení a přesvědčení o slabosti Britské říše; k nejvýznamnějším
patřily British Empire League (založená v roce 1894), Navy League (1897),
League of the Empire (1901), National Service League (1902), Tariff
Reform League (1903) a Overseas Club (1910).659
V této kapitole budu analyzovat zejména práci nejvýznamnějších
ženských imperiálních společností, k nimž patřily Girls’ Friendly Society,
Primrose League, British Women’s Emigration Association a Victoria
League (1901). Největší pozornost zaměřím na analýzu jejich spolupráce
s Britkami, žijícími v zámoří, vzdělavatelské a výchovné činnosti (zvláště
působení na ženy z řad working classes a na mládež), spolupráce
s mužskými „imperiálními ligami“ a podpory vystěhování do Kanady,
Austrálie, Nového Zélandu, jižní Afriky atd.
Myšlenka podpory impéria našla mezi ženami velkou odezvu.
Některé z výše zmíněných vlasteneckých lig umožňovaly vznik oddělených
ženských „poboček“.660 V poslední čtvrtině 19. století však začaly vznikat
samostatná ženská imperiální sdružení, jejichž záměrem nebylo vymezovat
se vůči „mužským“ ligám, ale naopak rozvíjet či doplňovat jejich příspěvek
k budování impéria ryze ženskými aktivitami.661 Členky těchto sdružení se
více než na rozvíjení ideologie a propagandy zaměřovaly na praktickou
práci. Kladly důraz na pomoc (přípravu) ženám, jež se chystaly začít „nový
život“ v některé britské kolonii či v některém z dominií, nabízely morální
podporu ženám žijícím mimo Britské ostrovy, podporovaly církevní a
misijní aktivity v „zahraničí“, vychovávaly mládež k úctě vůči impériu a
poskytovaly pohostinství návštěvníkům z kolonií.662
Vedení ženských spolků a organizací zaměřených na podporu a
propagandu impéria bylo převážně v rukou aristokratek, což nepochybně
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K vlasteneckým ligám srv. Coetze, F., For Party or Country: Nationalism and the
Dilemmas of Popular Conservatism in Edwardian England, New York 1990; Coetze, F. & Coetze,
M., Rethinking the Radical Right in Germany and Britain Before 1914, in: Journal of
Contemporary History, 21, 1986, s. 515-537.
660
Srv. například Royal Colonial Institute Year Book, 1912; Navy League Year Book,
1907-1908.
661
Lyttelton, K., Women and Their Work, London 1901.
662
Bush, J., Edwardian Ladies..., s. 3.
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souviselo s tím, že se většina jejich rodin na budování impéria aktivně
podílela. Impérium nabízelo aristokracii poměrně velké možnosti ve
správních, armádních a církevních úřadech, v nichž si na přelomu 19. a 20.
století udržovala rozhodující roli; členům mnoha rodin umožňovala služba
v koloniálních institucích zachovat si životní standard, který si na ostrovech
nemohli dovolit.663 Ženy, jež – v nejrůznější formě – aktivně pracovaly pro
impérium,

využívaly

příbuzenských

kontaktů

ke

krátkodobým

i

dlouhodobým pobytům na různých místech říše; po návratu se stávaly
v ženských organizacích „odbornicemi“ na oblast, v níž strávily část života.
Největší vliv si získaly ženy, které se vracely domů po dlouhodobém
pobytu v koloniích či dominiích, kde žili po boku manželů, zastávajících
významný úřad.664
K nejdůležitějším ženským organizacím patřily, jak jsem již zčásti
uvedl, Girls’ Friendly Society (založená v roce 1874), Primrose League
(1883), British Women’s Emigration Association (1884) a Victoria League
(1901). První z nich, Girls’ Friendly Society (GFS), byla nejstarší a největší
plně ženskou organizací, založenou ve Winchesteru jako „společenství
dívek, jež spojuje pouto čistoty a modlitby“.665 Společnost, již vytvořily
manželky vysokých představitelů anglikánské církve (s níž byla GFS po
celé období úzce svázána) a místní gentry, kladla od počátku důraz na
zodpovědnost žen z vyšších a středních vrstev za výchovu dívek z řad
pracující třídy. Vznikla jako klasická charita, ovlivněná tehdejšími
kampaněmi za sociální čistotu a v prvních letech se o záležitosti říše téměř
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Cannadine, D., The Decline and Fall of the British Aristocracy..., s. 255-262, 588-602;
Cannadine, D., Aspects of aristocracy..., s. 109-129. K ženám srv. Reynolds, K. D., Aristocratic
women and political society in Victorian Britain, Oxford 1998.
664
Typickým příkladem významných imperialistek se zkušenostmi ze „zahraničí“ mohou
být následující ženy: Margaret Jerseyová žila po boku svého muže, který předtím odmítl ze
zdravotních důvodů stát se guvernérem Bombaje, od roku 1890 tři roky v Novém Jižním Walesu
v Austrálii (srv. Powell, Countess of Jersey, London 1987, s. 83); Violet Cecilová začala svou
„zahraniční misi“ v roce 1897 na Gibraltaru, kde doprovázela manžela, jenž tam dostal významný
armádní post. Později odjeli manželé do Egypta, kam byl lord Edward povolán lordem
Kitchenerem (Milner, V., My Picture Gallery 1886-1901, London 1951); Maud Selbornová byla
manželkou posledního Vysokého komisaře v Jižní Africe před vydáním Zákona o unii (Act of
Union) v roce 1910.
665
Heath-Stubs, M., Friendship’s Highway, London 1926, s. 4.
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nezajímala.666 Příklon k impériu lze zaznamenat přibližně od počátku 80.
let.667 V předvečer první světové války již měla přibližně čtvrt milionu
členů;668 většinu z nich tvořily working class girls, vedené ke křesťanským
zásadám, pracovitosti a k úctě vůči imperiálním hodnotám.669
GFS měla jednu z nejpropracovanějších organizačních struktur,
spojenou s diecézní organizací anglikánské církve. Volená rada s vlastními
úředníky a podvýbory dohlížela na práci předsedů na diecézní i ústřední
úrovni;670 ústřední orgány se opíraly o práci placených profesionálů,
působících ve čtyřech specializovaných odděleních. Nejvlivnějším z nich
byla finanční komise, vedená třemi správci: lordem Brabazonem,
reverendem sirem Talbotem Bakerem a panem Townsendem.671
Ačkoli ve všech ženských imperiálních organizacích dominovaly
aristokratky, velké společnosti jako GFS či Primrose League se od počátku
20. století ve vztahu ke členům a k místním organizacím přizpůsobovaly
alespoň částečně „demokratickým tendencím“ a byly jim ochotné ponechat
jistý stupeň autonomie. Jedna ze zakládajících členek GFS lady
Townsendová dokonce v roce 1897 usilovala o to, „abychom již více
666

K prvním spolupracovníkům GFS patřila například Louisa Knightleyová či Laura
Asquithová, z jejichž svědectví tato skutečnost jasně vyplývá. Srv. Asquith, M. (ed.), The
Autobiography of Margot Asquith, London 1995, s. 227; Knightley, L. M., The journals of Lady
Knightley of Fawsley, 1856-1884, London 1915.
667
V roce 1883 ustavila Ellen Joyceová emigrační oddělení (Emigration Department) a
„emigrantům“ se začalo v GFS dostávat plné morální podpory. Joyce, E., Thirty Years of Girls’
Friendly Society Work, London 1912. Od roku 1882 začalo vznikat také mnoho poboček GFS
v zámoří, především na Novém Zélandu, v Austrálii a v Kanadě. Srv. Money, A., History of the
Girls’ Friendly Society, London 1897, s. 149. Od 90. let 19. století se GFS začala zaměřovat díky
svým svazkům s „bílými“ koloniemi a dominii více na spolupráci s místními pobočkami, jež
podporovala v jejich misijních aktivitách, než na podporu jednotlivým členům společnosti.
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Členská základna GFS v letech 1895-1910:
Rok
Pobočky
Spolupracovníci
Členové
Kandidáti
1895
1.270
31.783
147.770
44.938
1900
1.361
32.103
152.398
55.521
1905
1.442
34.009
164.174
68.639
1910
1.653
38.401
191.269
82.526
Zdroj: Money, A., History of the Girls’ Friendly Society, London 1913.
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Bush, J., Edwardian Ladies and Imperial Power..., s. 9, 41.
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GFS se touto strukturou hlásila ke spolupráci s mužskou hierarchií Národní církve.
V roce 1882 mělo pětadvacet z šestadvaceti diecézí zastoupení na Ústřední radě GFS.
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Jmenování mužů finančními správci, na rozdíl od ostatních oddělení a výborů, jež
zůstávaly pod kontrolou žen, může být poněkud překvapivé, nicméně finanční stabilita
společnosti, napojené na spolupráci s anglikánskou církví, ovládanou muži, se ukázala být
úspěšnou strategií. Heath-Stubs, M., Friendship’s Highway..., s. 8-10.

149

nebyly sdružením žen z vyšší společnosti, pracující hlavně v zájmu jedné
společenské vrstvy, ale skupinou žen všech tříd, věku a zaměstnání, které
budou pracovat pro stejnou věc a podporovat každá podle svých možností
shodné principy...“672 Snaha o zrovnoprávnění žen ze všech společenských
vrstev se projevila v roce 1899, kdy bylo ustaveno jednotné oddělení pro
nábor členů, jež mělo rozšířit členskou základnu o více vzdělanějších žen ze
střední a vyšší vrstvy. Podle analýzy Briana Harrisona to ale k velkému
úspěchu nevedlo – GFS měla více členů na jihu než na severu země, na
venkově než ve městech a mezi sloužícími než v továrnách (v roce 1911
tvořily členskou základnu téměř z poloviny sloužící v domácnostech; ze
194.617 členů bylo jen 3.257 nepracujících vzdělaných dívek).673
Primrose league (PL) byla organizací, která na rozdíl od GFS
přijímala do svých řad muže i ženy. Většinu členské základny tvořily
working classes, jejichž počet se v roce 1914 odhadoval na 800.000; podíl
mužů a žen mohl být přibližně vyrovnaný.674 Jednalo se o imperiální
společnost, v níž měla rozhodující slovo Velká rada (Grand Council),
tvořená převážně muži. Přesto o ní lze psát v souvislosti s ženskými
672

Money, A., History of the Girls’ Friendly Society...
Harrison, B., For Church, Queen and Family: The Girls’ Friendly Society 1874-1920,
in: Past and Present 1973, 61, s. 120.
674
Členská základna PL:
Rok
Celkový počet členů
1884
957
1885
11.366
1886
237.283
1890
910.852
1895
1.259.808
1900
1.518.561
1905
1.703.708
Tato čísla nebyla přesná, protože se získávala pouhým připočítáváním nových členů, aniž
by se odečetli ti, kteří ze společnosti odešli. V letech 1907-1913 proto Grand Habitation
zveřejňovala celkový počet nových členů:
Rok
Noví členové
1906/1907
68.960
1907/1908
75.573
1908/1909
74.806
1909/1910
81.052
1910/1911
96.241
1911/1912
70.853
1912/1913
60.439
Záznamy o genderovém rozdělení společnost nepublikovala. Podle Martina Pugha však
měly muži a ženy přibližně stejné zastoupení. Zdroje: Zvláštní vydání Primrose League Gazette
v jednotlivých letech; Pugh, M., The Tories and the People. 1890-1935, Oxford 1985, s. 71,168.
673
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vlasteneckými organizacemi; její organizační struktura totiž dávala velký
prostor politickému aktivismu aristokratek. Na počátku 20. století
disponovala Ženská velká rada (Ladies’ Grand Council) patnácti sty
přispěvatelkami (členský příspěvek byl stanoven na 1 guineu), jež byly
velmi aktivními organizátorkami na místní úrovni.675 PL se od GFS či
British Women’s Emigration Association lišila jednoznačnými politickými
cíli a zřejmou svázaností s Konzervativní stranou. Ze všech vlasteneckých
společností měla kolem roku 1900 nejvíce členek z aristokratických kruhů;
k nejvýznamnějším patřily Margaret Jerseyová, Louisa Knightleyová, Lily
a Georgina Frereovy, Gwendolen Cecilová, Jennie Churchillová, Alice a
Betty Balfourovy, Susan Malmesburyová či Meresia Nevillová. Základním
cílem ligy bylo „podporovat náboženství, společenské poměry v království
a převahu Britského impéria“ ve světě.676
V organizační struktuře PL uplatňovala jistý vliv Ladies’ Grand
Council, nikdy se jí však nepodařilo převzít rozhodující roli. V 80. a 90.
letech 19. století navrhovala řadu reforem, které by posílily pozici žen
v centrálních úřadech a především v místních pobočkách; podporovala
například plány na snížení procenta finančních zdrojů, jež využívala Grand
Council pro vlastní potřeby, vytvoření tzv. divizních rad atd. V červenci
1887 byla ustavena společná poradní rada, jež měla řešit spory mezi
ústřední Velkou radou a Ženskou velkou radou. Veškeré snahy žen
dosáhnout v PL jako celku většího vlivu ztroskotaly; ženy se proto nakonec
smířily s podřízeností centrální organizaci. Některé z nich se rozhodly
věnovat více času a energie jiným ženským imperiálním organizacím,
především nově založené Victoria League.677
British Women’s Emigration Association (BWEA) byla ve srovnání
s GFS a PL velmi malou organizací; spolu se sesterskými společnostmi
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Bush, J., Edwardian Ladies and Imperial Power..., s. 9-10. K Primrose League srv.
Rob, J. H., The Primrose League 1883-1906, London 1942; Williams, W. H., Primrose League
organisation, Bristol 1886; The warden’s official book: containing full instructions and
information, London 1894.
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Gordon, Politics and society...., záznam z 12. května 1885.
677
Bush, J., Edwardian Ladies and Imperial Power..., s. 59.
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South African Colonisation Society (SACS) a Colonial Intelligence League
(CIL) měla méně členů a členek, přibližně 1.000. Svůj vliv uplatňovala díky
politickým vazbám a organizačním schopnostech svých vůdkyň, ačkoli
jejími členy se staly i sympatizanti, patroni a „imperiální odborníci“ – muži.
BWEA se soustřeďovala na výběr a přípravu žen, jež se chystaly odjet
z Britských ostrovů do zámoří, a na jejich podporu v koloniích a dominiích.
Na její práci se aktivně podílely ženy činné například v GFS, například
Ellen Joyceová a Louisa Knightleyová.678 BWEA navazovala na tradici
prvních ženských emigračních společností, které byly „volným sdružením
pracujících“ a měly silný odpor vůči budování centrálních výborů.
Organizační struktura BWEA byla téměř zanedbatelná; do roku 1893
pracovaly její představitelky, slečna Lefroyová a Ellen Joyceová, doma.
V 90. letech 19. a na počátku 20. století v BWEA dominovala Ellen
Joyceová, jejíž autoritativní způsob řízení vedl v roce 1902 k odštěpení
SACS. 679
Další z malých, ale vlivných ženských imperiálních organizací byla
Victoria League (VL),680 mezi jejímiž členy můžeme podobně jako v
BWEA najít i muže. Většinu z šesti tisíc platících přispěvatelů však tvořily
ženy. VL představovala jakýsi „vrchol“ vlasteneckých společností, neboť
sdružovala nejvlivnější ženy ze všech starších organizací. VL vznikla jako
reakce na búrskou válku; jejím cílem se od počátku stala snaha podporovat
britské imperiální zájmy. Búrská válka představovala v činnosti ženských
imperiálních organizací důležitý impuls; všechny společnosti se od jejího
vypuknutí doslova předháněly v tom jak pomoci zlepšit „pošramocenou
reputaci impéria“. Do jižní Afriky směřovalo velké množství darů
oblíbeným regimentům, válečným uprchlíkům atd.681
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K BWEA srv. především Hammerton, J., Emigrant Gentlewomen: genteel poverty and
female emigration, 1830-1914, London 1979. Srv. též kolekci materiálů k BWEA v London
Metropolitan University, The Women’s Library, 1/BWE.
679
Monk, U., New Horizons: A Hundred Years of Women’s Migration, London 1963, s.
15.
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K VL srv. Riedi, E., Women, Gender and the Promotion of Empire: the Victoria
League, 1901-1914, in: The Historical Journal, 45, 2002, s. 569-599.
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Ke klíčovým představitelkám VL, jež se podílely na jejím
rozhodování, patřily Violet Cecilová, Edith Lytteltonová a Violet
Markhamová, které se v letech 1899-1900 náhodně setkaly v Kapském
městě,682 kde na různých formálních a neformálních schůzkách začaly
uvažovat o zformování nové ženské ligy. První velké shromáždění VL se
konalo 2. dubna 1901 na pozvání sestry britského premiéra Alice
Balfourové v Downing Street č. 10; na jeho organizaci se podílely Edith
Lytteltonová a Violet Cecilová. Mítinku se zúčastnily ženy, sympatizující
s konzervativci (například lady Jerseyová a vévodkyně z Marlborough) i
s liberály (lady Tweedmouthová a hraběnka Carringtonová). Lady
Jerseyová později vzpomínala, že první shromáždění navštívily „manželky
a sestry kabinetních ministrů, vůdců opozice a další významné dámy“.683
Ženy přišly na schůzku oblečeny ve smutečním a název strany vybraly na
počest nedávno zemřelé královny Viktorie. VL se zavázala k následujícím
cílům: 1) stát se centrem, jež bude přijímat a rozšiřovat informace (důležité
především pro ženy), týkající se dominií a kolonií; 2) podporovat „každou
praktickou práci, vyžadovanou koloniemi a napomáhající zdravému vývoji
impéria jako celku“.684 Podpory se téměř okamžitě dostalo britským
uprchlíkům v jižní Africe, nizozemským ženám a dětem v různých táborech
a také jihoafrické ženské organizaci Guild of Loyal Women, jehož
zakladatelka Dorothea Fairbridgová britské aristokratky v Jižní Africe
k založení VL částečně inspirovala.685
Stejně jako BWEA, ani VL si nekladla za cíl vybudovat organizaci,
založenou na velkém počtu členů. Složení jejího výkonného výboru
odráželo snahu udržet rovnováhu mezi sympatizanty dvou největších
682

Violet Markhamová přijela do Jižní Afriky v říjnu 1899, kam ji rodina poslala na
zdravotní odpočinek, s cílem provést rozsáhlý průzkum sociální a politické situace v zemi. Jako
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velmi podporoval. Violet Cecilová s ním dokonce udržovala více než přátelský vztah. K Violet
Markhemové srv. Markham V. R., Return passage, London 1953; k Edith Lytteltonové srv.
Lyttelton, E. S., Alfred Lyttelton: an account of his life, London 1923; k Alfredu Milnerovi srv.
Thompson, J. L., A wider patriotism: Alfred Milner and the British Empire, London 2007.
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politických stran. Organizace ligy do velké míry závisela na placených
pracovnicích (v roce 1915 jich VL měla patnáct) a na pěti čestných
(neplacených) úřednicích, zodpovědných za různá odvětví společnosti.
Výročním zasedáním Rady dominovali pozvaní řečníci, hlavně muži.
Praktické cíle uskutečňoval výkonný výbor, o jehož nominaci Rada
každoročně hlasovala. Volily se také podvýbory pro vzdělávání, literární
činnost, místní pobočky a pohostinnost; v každém výboru zasedala alespoň
jedna členka výkonného výboru.686 VL spoléhala, podobně jako BWEA, na
dary bohatých patronů; velké zisky plynuly například z Rhodesova trustu,
darů a z příspěvku členů.687
Ačkoli o to liga programově neusilovala, podařilo se jí do první
světové války vybudovat poměrně rozsáhlou síť místních poboček.
Chaotické zakládání nových poboček mimo Londýn se potýkalo s velkým
množstvím problémů,688 dokud se této práce nechopila Violet Markhamová,
která se v roce 1904 stala první předsedkyní výboru poboček a v roce 1911
dostala od výkonného výboru podporu pro svůj ambiciózní plán rozšířit
686

Záznamy VL poukazují na to, jak bylo někdy složité při volbách udržet žádoucí
rovnováhu mezi sympatizantkami liberální a konzervativní strany. Srv. Victoria League Executive
Minutes, například z 19. července 1904.
687
Příjmy VL v letech 1901-1914:
Rok
Celkové příjmy
Příspěvky členů
Příjmy z poboček
Dary
£
s.
d.
£
s.
d.
£
s.
d.
£
s.
d.
1901
403 8 10
343 8
10
60
0
0
1902
748 17 10
367 9
6
224
3
9
1903
617 9
8
353 9
6
39 15
6
1904
614 17
6
468 5
6
10
13
11
29 10
0
1905
808 10
6
461 4
0
17
18
8
8
8
6
1906
881 2 10
472 6
6
20
4
1
104
7
3
1907 1.900 8
2
1.237 12
8
34
10
2
359
2
11
1908 2.063 2
1
1.223 14
0
39
17
5
98
6
3
1909 2.209 6
4
1.308 17
3
48
5
3
493 12
0
1910 2.165 6
8
1.386 1
0
52
7
10
358 16
4
1911 2.682 19
5
1.484 3
6
47
0
9
818 11
10
1912 2.701 0 11
1.397 16
3
45
19
7
358 18
1
1913 2.903 15
2
1.422 6
8
48
14
10
668 15
9
1914 4.105 10
2
1.433 2
0
40
2
8
1.841 13
6
Zdroj: Bush, J., Edwardian Ladies and Imperial Power..., s. 203, autorka vycházela
z Victoria League’s annual balance sheets. Tato čísla nejsou zcela přesná, protože učetní
procedura se v letech 1901-1914 měnila. Rozdíl mezi celkovým příjmem a součtem tří hlavních
položek, zaznamenaných v tabulce, vyplňují další příjmy, jež nejsou v přehledu uvedeny,
například příspěvky přidružených členů, příjmy z prodeje lístků, odznaků, vlajek, publikací atd.
688
Victoria League First Annual Report, 1901-1902; Victoria League Sixth Annual
Report, 1907.
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práci VL hlavně do průmyslových měst. Společně s Meriel Talbotovou
naplánovaly „severní turné“ a v Sheffieldu a Newcastlu se jim i díky
přípravě a podpoře tamějších vlasteneckých poradců a odborářů dostalo
velmi příznivého přijetí. VL v těchto aktivitách pokračovala až do
vypuknutí první světové války; po odjezdu Violet Markhamové do
zahraničí v roce 1912 nicméně tyto „mise“ ztratily dynamiku.689 V důsledku
postupu práce mimo Londýn došlo v roce 1912 ke změně stanov VL, podle
níž dostaly právo rozhodovat i ženy, které neplatily roční příspěvek jednu
guineu; v praxi to velkou změnu nepřineslo.
Mnohem více než jiné organizace VL spolupracovala s muži.
Mužské organizace se na ligu často obracely se žádostmi o společný postup
v různých záležitostech. VL se tomu nebránila, ale zároveň si střežila
nezávislost.

Rozhodnutí

koordinovat

některé

aktivity

s „mužskými

společnostmi“ či jednotlivci předpokládalo, že to bude mít pro VL
praktický užitek. Do výkonného výboru, v němž měly ženy jednoznačnou
převahu, byli přizýváni jen vlivní muži: ředitelé čtyř nejvýznamnějších
public schools, vůdci hlavních politických stran, londýnský starosta,
osobnosti jako hrabě Cromer, vikomt Milner, Rudyard Kipling či Sidney
Webb. Známí lidé zvyšovali kredit společnosti, která z jejich vlivu těžila,
zvláště při jednáních o dotacích. VL a emigrační společnosti se snažily
profitovat též ze spolupráce s velkými vlasteneckými organizacemi, jež jim
mohly

pomoci

s financováním

společných

projektů.690

Nejčastěji

spolupracovala s londýnskými British Empire League, Navy League,
Empire Day Movement, National Service League a Royal Colonial Institute,
jejichž aktivity podporovala. S British Empire League dokonce její
představitelé vedli neúspěšná jednání o možném sloučení.691 K formálnímu
spojení dala VL souhlas jen dvakrát: poprvé v letech 1912-1913, kdy
vytvořila spolu s Royal Colonial Institute stálý společný výbor pro výměnu

689

Victoria League Executive Committee Minutes, 21 January 1911; Victoria League
Eleventh Annual Report, 1912.
690
Victoria League „preliminary meeting“ Minutes, 2 April 1901.
691
Victoria League Executive Committee Minutes, 3 May 1906.
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informací a diskusi o možné budoucí „praktické spolupráci“;692 podruhé se
tak stalo v předvečer první světové války s Overseas Club, kdy se rozhodla
podpořit síť mezikoloniální spolupráce v oblasti pohostinnosti.693

2. 2. 1. Ženské imperiální organizace a ženy v zámoří
Práce ženských imperiálních společností závisela na spolupráci
s podobně smýšlejícími ženami v zámořských koloniích a dominiích. Britky
se soustředily především na rozvoj kontaktů s „bílými“ osadníky. Od 80. let
19. století vznikalo v Kanadě, Austrálii, na Novém Zélandu, v Oceánii a
v jižní Africe velké množství poboček Girls’ Friendly Society a dalších
podobných společností; na počátku 20. století pak sehrála významnou úlohu
v upevňování vztahů s ženami v „bílých“ koloniích a dominiích Victoria
League. Rozvíjející se partnerství mezi ženami v Británii a v zámoří se
přirozeně neobešlo bez rozporů. Největší problémy způsobovalo nadřazené
a často samolibé chování Britek, věnujících „méně úsilí tomu, aby
vzdělávaly sebe než jiné“,694 které naráželo na probouzející se národní
uvědomění, případně nacionalismus v jednotlivých částech impéria,695
jemuž Britky nerozuměly, a nebo pro ně (pro něj) měly malé pochopení.696
692

Victoria League Executive Committee Minutes, 20 February 1912.
Victoria League Executive Committee Minutes, 17 October 1910.
694
Bush, J., Edwardian Ladies and Imperial Power..., s. 84. Britky na obyvatelky
kolonií, jež přijížděly do Anglie, často pohlížely bez snahy porozumět jejich národním a
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Tennysonová například kritizovala „venkovsky prosté“ chování manželky melbournského
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Většina ženských britských vlasteneckých společností se snažila
vnutit zámořským organizacím své představy, což mělo za následek časté
třenice. Platilo to zejména pro VL, která ze všech sledovaných asociací
formulovala

spolupráci

se

zámořskými

partnery

nejvágněji.

Nejproblematičtější vztahy měla VL s kanadskou organizací Imperial
Order Daughter of the Empire (IODE), již založila Margaret Polsonová
Murrayová po návštěvě v Británii v roce 1900.697 IODE od počátku
usilovala o vytvoření široce založené imperiální organizace, jež by
zastřešovala množství národních poboček (National Chapters), spojených
s imperiální pobočkou (Imperial Chapter) se sídlem v Londýně. Vzhledem
k tomu, že Imperial Chapter neexistovala, rozhodla se kanadská národní
pobočka převzít zodpovědnost za zformování organizace doma i
v zahraničí. V roce 1901 navrhla ústavu a znak – „sedmicípou hvězdu
v modrém poli, ... symbolizující sedm částí Britského impéria: Britské
ostrovy, Kanadu, Indii, Nový Zéland, jižní Afriku, Austrálii a britskou
Západní Indii“.698
Tyto plány se u vůdčích představitelek VL nesetkaly s kladným
přijetím, podle jejich představ se totiž IODE měla stát jednou z poboček
VL; neměly proto příliš velký zájem na tom podřídit se plánované britské
celosvětové organizaci. V červnu 1901 přijela Murrayová do Londýna o
projektu IODE vyjednávat. Přijaly ji Margaret Jerseyová a Edith
Lytteltonová

se

dvěma

loajálními

jihoafrickými

delegátkami,

jež

Murrayové sdělily, že dávají přednost spojenectví s VL. Na druhém setkání,
jehož se kromě Edith Lytteltonové účastnily Violet Cecilová a zakladatelka
jihoafrického South African Guild of Loyal Women Dorothea Fairbridgová,
neměla Murrayová jinou možnost než podpořit spojenectví Daughters of
the Empire s VL.699 Vztahy mezi oběma společnostmi ovšem zůstávaly
velmi chladné a IODE své úsilí stát se mezinárodní organizací
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nevzdávala.700 Bez problémů, i když rozhodně menších než v případě
IODE, nebyla ani spolupráce s partnerskými ženskými organizacemi v jižní
Africe (South African Guild of Loyal Women), v Austrálii (Australian
Women’s National League) i jinde.701
Navzdory různým konfliktům, způsobeným nadřazeným chováním
britských společností, které se až do první světové války držely zásady, že
koloniální partnerské instituce v tzv. „bílých koloniích“ („bílých
dominiích“) potřebují jejich vedení (proto také nadále podporovaly
centralizační snahy), lze pozorovat, že spolupráce mezi centrem a zámořím
se rozvíjela poměrně úspěšně. Například v letech 1909-1911 vzniklo
v Austrálii a na Nové Zélandu velké množství nových odboček VL.
Důležitou roli v tom pravděpodobně sehrála úspěšná okružní cesta Meriel
Talbotové v letech 1909-1910; příznivého přijetí se jí dostalo ve všech
zemích kromě Kanady.702 Rozvoj přátelských vztahů byl ku prospěchu
oběma stranám, protože práce v oblastech emigrace, výchovy či
pohostinnosti vyžadovala úzkou součinnost.
Postoje členek britských imperiálních organizací k obyvatelům
impéria neevropského původu ovlivňovala jejich víra, že lidstvo bude mít
užitek z britské nadvlády nad „nižšími rasami“; tyto názory vycházely,
mimo

jiné,

z

argumentů

sociálního

darwinismu

a

eugeniky.703

Představitelky ženských společností přejímaly názory o vůdčí roli Britů
v impériu, o jejich povinnosti chránit zavedený řád, vychovávat a
civilizovat, o rasové hierarchii, na jejímž vrcholu stála anglo-saská rasa a
pod ní na žebříčku sestupně Evropané, Asiaté, Afričané a domorodí lidé
700

V roce 1907 měla IODE 101 poboček, a to nejen v Kanadě, ale také v Indii, na
ostrovech Západní Indie a na Bahamách. Mezi IODE a VL existovaly neshody v některých
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Australasie a Ameriky,704 a o povinnosti rodit „rasově čisté“ potomky od
vůdčích britských imperialistů jako Cecil Rhodes, Joseph Chamberlain či
Alfred Milner. Zřetelně to můžeme sledovat například ve spisech Violet
Markhamové o jižní Africe, v nichž se odráží řada myšlenek Milnera, který
považoval britskou geopolitickou kontrolu jižní Afriky za „rasovou
povinnost“.705 Postoje Markhamové byly zřetelně inspirovány sociálním
darwinismem; její pohled na budoucnost jižní Afriky předpokládal, že
navzdory předchozímu válečnému konfliktu by Búrové a Britové, jako „dvě
spojené větve velké germánské rodiny“, měli upevnit „bílé bratrství na
černém kontinentu“ a čelit „barevnému problému“, který je „zasáhne
stejným způsobem“.706
Podobné postoje je možné najít i u dalších představitelek britského
imperiálního hnutí. Violet Cecilová sice v době svého pobytu v jižní Africe
neprojevovala žádný zájem o záležitosti domorodých obyvatel, stavěla se
ale velmi striktně proti možnosti rozšířit pohostinnost na návštěvníky
Londýna, pocházející z Indie. V záznamech Laury Riddingové, Violet
Markhamové či Louisy Knightleyová se často objevují motivy strachu
z Afričanů, obrazy útoků černochů na bílé ženy, z nichž se odvíjely
kampaně za segregaci bílých a černých. Většina britských ženských
společností však sdílela názor, že rozvíjení vztahů mezi černou a bílou
rasou v Africe a v některých jiných částech impéria je velmi důležité; na
rozdíl od „bílých dominií“ však podle nich černoši nevyžadovali jen „pouhé
vedení, ale též pevnou a laskavou kontrolu“.707
Ke spolupráci Británie s Indií zaujímaly členky imperiálních
organizací a sdružení rozdílné postoje. V roce 1904 se GFS rozhodla
přijímat v Dillí za členky „domorodé křesťanky“, jež patřily do tamní vyšší
společnosti. Podle zprávy o historii GFS z roku 1926 existovaly před první
světovou válkou také místní pobočky dívek Sinhálců na Cejlonu. Zpráva se
704
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zmiňuje také o tom, že GFS rozdělila práci v Indii do tří sfér: 1) práce mezi
evropskou komunitou; 2) mezi anglo-indickým obyvatelstvem; 3) mezi
domorodým obyvatelstvem, s nímž společnost přicházela do styku převážně
prostřednictvím misijní činnosti. Spolupráce s Indy narážela na velké
množství problémů, vycházejících z nadřazeného postoje Britek, které
v rámci svých aktivit podporovaly ustavenou „rasovou hierarchii“.708
Victoria League se naproti tomu ke spolupráci s Indy stavěla
negativně; zpočátku je zcela ignorovala a později se je snažila ze svých
aktivit vyloučit (od počátku 20. století odmítala přijímat indické členy či
zakládat indické pobočky). Mezi příslušníky VL nicméně vyvolávala otázka
integrace Indů do práce ve společnosti poměrně bouřlivé diskuse, protože
většina členek navzdory předsudkům věřila, že Asiaté zaujímají „na
stupnici civilizovaných národů vyšší postavení než Afričané“. V roce 1907
se například ve výkonném výboru strhla hádka ohledně žádosti angloindických organizací, aby se VL zapojila do práce, jejímž cílem mělo být
„zmírnění osamělosti indických studentů v Británii“. Výkonný výbor
nakonec souhlasil s tím, že „je ochoten prostřednictvím svých členů
nabídnout indických dívkám a ženám přijíždějícím do Anglie pohostinství“.
Lady Cecilová si nicméně vynutila, aby bylo v zápise zaznamenáno, že tuto
„indickou práci“ neschvaluje.709 Výsledkem diskusí, týkajících se začlenění
Indů do práce společnosti, jež probíhaly hlavně v letech 1907-1911, nebylo
jen odmítnutí přijímat je za členy či vytvářet pobočky VL v Indii, ale také
například rozhodnutí zrušit dopisování mezi britskými a asijskými dětmi
organizovaným pod dohledem společnosti.710 VL také vůbec nereagovala
na žádost arcibiskupa Západních Indií, který požádal Výbor pro
pohostinnost, zda by během návštěvy Británie nabídl nějakou formu
708
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pomoci „méně vzdělaným barevným lidem z Jamajky“.711
Zcela opačný postoj k Indům a dalším obyvatelům impéria
neevropského původu zaujaly, jak již jsem naznačil, kanadské Daughters of
the Empire, které s nimi byly připraveny spolupracovat. Zakládání poboček
v Indii, Západních Indiích a jiných částech „britského světa“ však bylo
spíše důsledkem jejich ctižádosti stanout v čele celosvětové imperiální
organizace než jejich rozdílného „rasového myšlení“. Jejich imperiální
aktivity jednoznačně odrážely britský původ, tradici, kulturu i cíle.712

2. 2. 2. Výchova
Důležitým přínosem ženských imperiálních společností byla jejich
vzdělavatelská činnost, na níž se však na konci 19. a na počátku 20. století
nepodílely samy. S „imperiálními ideály“, jež kladly důraz na vlastenectví,
rasovou nadřazenost Britů, úctu k monarchii, ke křesťanství a armádní
službě, se Britové a Britky seznamovali od útlého mládí ve školách, na
univerzitách,

v církvi,

prostřednictvím

politiky,

v literatuře,

tisku,

v reklamě, při lidových zábavách, na výstavách atd.713 Ženské imperiální
organizace musely v této sféře činnosti čelit konkurenci mužských
společností jako Royal Colonial Institute, Imperial Institute, British Empire
League, Navy League či National Service League, jež disponovaly větší
členskou základnou, finančními zdroji a vlivem.714
Britové věnovali, vcelku přirozeně, velkou pozornost výchově dětí a
mládeže. K největším mládežnickým organizacím vedeným muži patřily
711
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Boys’ Brigade (založená v roce 1884), Church Lads’ Brigade (1891) a Boy
Scouts (1908), jež se zaměřovaly především na výchovu chlapců
k militarismu a imperiálním ideálům. Zakladatel skautského hnutí Robert
Stephenson Smyth Baden-Powell zdráhavě připouštěl, že imperiálního
výcviku by se mělo dostat i dívkám; měl však probíhat odděleně od chlapců
a rozvíjet předpokládané ženské kvality.715 Od roku 1910 vedla BadenPowellova sestra Agnes malou organizaci pro výchovu dívek s názvem
Girls Guides Association, která se řídila příručkou How Girls Can Help
Build up the Empire; svázanost tohoto a jiných návodů s viktoriánskými
konvencemi bránila rozvoji úspěšných dívčích mládežnických organizací,
jež by přitahovaly dívky tak, jak se to dařilo chlapeckým společnostem.716
Dívky se tak s imperiálními ideály setkávaly nadále především ve škole
prostřednictvím učebnic,717 na jejichž přípravě se podílely imperiální
asociace spolu s univerzitními profesory, a prostřednictvím oddechového
čtení pro děti a mládež (k nejznámějším „imperiálním“ spisovatelům patřili
Rudyard Kipling, Robert Louis Stevenson, George Alfred Henty a další,
z žen Bessie Marchantová a Evelyn Everett Greenová).718
Imperiální ženské asociace s výše uvedenými tendencemi počítaly a
snažily se oslovit širší veřejnost vlastními aktivitami. Velké úsilí věnovaly
zejména vydávání časopisů a literatury pro organizační a propagandistické
účely. Díky finanční záštitě Rhodesovy nadace a jiným darům mohly i
menší společnosti vydávat měsíčně časopisy, jejichž prodej nedokázal
kompenzovat náklady na výrobu; příkladem takových žurnálů byly The
715
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Imperial Colonist, který od roku 1902 vydávala BWEA, či Victoria League
Notes, vydávaný od roku 1910 VL.
Důraz na propagaci impéria prostřednictvím literatury byl jasně
patrný v GFS. Ta od počátku své existence vydávala časopis Member’s
Magazine. Na podporu vzdělávání založila veřejnou knihovnu a v roce
1879 také oddělení literatury; diecézní výpůjční knihovny a centrální
poštovní knihovna zaručovaly, že členové GFS měli k dispozici kvalitní
literaturu. „Unie čtenářů“ navíc vychovávaly nezkušené čtenáře k tomu, aby
této možnosti využívali. Od roku 1895 vydávala GFS měsíčně „Leták unie
čtenářů“, v němž vypracovala plán „čtení na zimu“, jenž pro nejlepší dívky
vyvrcholil týdenním studijním a modlitebním pobytem v přítomnosti členů
GFS. Členky společnosti často v místě svého bydliště organizovaly studijní
a čtenářské kroužky, pro něž od počátku 20. století připravovaly i vlastní
publikace; kromě toho vydávaly několik dalších časopisů, například
Associates’ Journal, Friendly Work, Friendly Leaves či Our Letters, které
měly kromě organizační také didaktickou funkci. GFS se aktivně
angažovala i v pořádání veřejných setkání a přednášek.719 Druhá velká
společnost PL používala v zásadě stejné metody jako GFS.720
Victoria League se spíše než na vydávání literatury soustředila na
veřejné přednášky s diapozitivy. Série úspěšných přednáškových cyklů
způsobila, že lektorky VL zvaly na své akce i mužské organizace; jednou
z nejúspěšnějších byla Eleanor Percyová Taylorová, která v letech 19061907 vedla polovinu z 52 veřejných přednášek ligy. Témata byla velmi
pestrá; lektoři hovořili mimo jiné o různých problémech kolonií, například
o hladomoru v Indii v roce 1906, či o poměrech v dělnickém prostředí
některých oblastí, populární byly také úvahy o jednotlivých zemích
britského

impéria,

imperiálních

ideálech

719

atd.721
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nejambicióznější publikací VL se stala Industrial Handbook z roku 1907,
jež pro užitek případných „emigrantů“ podrobně popisovala pracovní
podmínky a „ochrannou“ legislativu v dominiích. VL disponovala také
literárním výborem, jenž byl úzce spojen s přednáškovým programem. Díky
finančním příspěvkům jihoafrického hornického magnáta Alfreda Beita
mohla provozovat veřejnou knihovnu a distribuovat knihy, noviny a
časopisy, jež byly nedílnou součástí všech přednášek s diapozitivy, nejen
svým členům v Británii, ale také v koloniích a dominiích. I když se většina
výchovných aktivit VL v zámoří zaměřovala na děti, společnost myslela i
na dospělé, jimž nabízela dálkové studium a jiné programy. V letech 19091910 poslal literární výbor do kolonií přibližně 14.000 knih a časopisů a
72.000 výtisků novin.722
K prioritám GFS, VL i PL patřila výchova mládeže. Většinu členské
základny GFS tvořily dívky a mladé ženy od dvanácti do pětadvaceti let; již
v roce 1879 však bylo rozhodnuto, že společnost bude věnovat pozornost
mladším „kandidátkám vstupu“ ve věku osm až dvanáct let. O důležitosti
práce s dívkami vypovídá skutečnost, že v roce 1896 se stala hlavou
zvláštního oddělené pro kandidátky jedna z čelních představitelek GFS lady
Townsendová.723 V roce 1901 byl založen Our Letter jako časopis
„kandidátek“ a v roce 1906 se z něj stal „časopis pro kandidátky z celého
světa“.724 Mladé dívky v roce 1911 tvořily téměř polovinu (80.000) ze
všech 194.000 členů GFS a byly systematicky připravovány na možnost
odjezdu do některé z kolonií, kde se měly stát „nositelkami imperiálních
myšlenek“. Pro PL byla práce s mládeží stejně důležitá; v roce 1913 měla
65.000 mladých členů (v roce 1912 dosáhl celkový počet dospělých
656.000 členů). Úkol organizovat práci s dětmi a mladými lidmi byl od 90.
let 19. století, kdy v PL vznikly první mládežnické pobočky, svěřován
automaticky ženám. Děti ve věku od sedmi do šestnácti let se stávaly členy
se souhlasem rodičů a liga pro ně organizovala aktivity v oblasti sportu,
722
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zpěvu, kurzy první pomoci atd.; od roku 1908 PL úzce spolupracovala se
skautským hnutím.725
Noví členové přicházeli do Victoria League podobně jako
do Primrose League v důsledku aktivity místních poboček, nikoli v
důsledku systematického působení ústředních orgánů a jejich úsilí
podporovat

práci

s dětmi

a

mládeží.

Zaníceným

organizátorem

mládežnických asociací VL se stal George Hallam, jenž v roce 1908
„zformoval skupinu sedmi set mladých členů VL v Harrow on the Hill“ a
poté začal se souhlasem výkonného výboru zakládat pobočky i v jiných
školách;726 v roce 1910 se podílel na vydání příručky pro chlapce a dívky
s názvem Victoria League Notes. Ve 20. století začaly vznikat mládežnické
pobočky i v zámoří. VL pomáhala dětem navazovat kontakty se
zámořskými školáky (k nejoblíbenějším patřilo dopisování), připravovala
různé soutěže o atraktivní ceny – například „celosvětové soutěže“ o nejlepší
esej na téma impérium, o nejlepší kresbu, báseň atd.727 V roce 1914 se
mohla VL pochlubit dvěma tisíci mladými přidruženými členy. Úspěch ve
výchovné práci VL nicméně závisel na spolupráci sympatizujících učitelů
ve školách, kde narážela na konkurenční organizace.
Největším rivalem Victoria League ve výchovném působení na
mládež byla League of the Empire (LE), jejíž jednatelka Ord Marshallová
nebyla ochotna VL ustupovat. Díky cílevědomé práci se jí brzy podařilo
překonat nevýhodu omezených společenských konexí, jimiž disponovala
VL, a založila svou práci na spojení se skupinou vlivných professionals,
zahrnujících vysokoškolské profesory, učitele, úředníky z výchovných
výborů, kolonií atd. Největšího úspěchu LE dosáhla pořádáním dvou
imperiálních konferencí v roce 1907 a 1911 a konference imperiálních
učitelských asociací v roce 1912.728 Navzdory rozporům v práci ženských
organizací existoval jeden den v roce, který symbolizoval „úspěšnou
725

Bush, J., Edwardian Ladies and Imperial Power..., s. 138-139.
Victoria League Seventh Annual Report, 1908.
727
Soutěžilo se například o sadu známek, připomínající obléhání Mafekingu, o šest
guineí, o různá stipendia. Srv. například Victoria League Ninth Annual Report, 1910.
728
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726

165

spolupráci všech imperiálních společností při výchově nové generace
národa“. Jednalo se o tzv. Den impéria (Empire Day), kdy si Britové
připomínali narozeniny královny Viktorie. Poprvé se slavil v Kanadě 24.
května 1901 na základě podnětu hraběte z Meathu, později se prosadil
v celém impériu.729
Obecně lze konstatovat, že příspěvek ženských společností
k imperiální výchově mládeže byl navzdory všem nedostatkům dosti
významný. Úspěšnější propagandistickou činnost omezovala především
skutečnost, že VL a emigrační společnosti byly příliš malé, GFS dávala
přednost spíše filantropii a Ladies’ Grand Council se musela ohlížet na
postoje Grand Council, kde měli rozhodující slovo muži.

2. 2. 3. Vystěhovalectví
Na přelomu 19. a 20. století na Britských ostrovech věřili, že ti
příslušníci (příslušnice) národa, kteří odejdou do kolonií a dominií, zajistí
jejich budoucí prosperitu, loajalitu a morální kvalitu impéria. Dobrovolné
ženské společnosti, jež pro tuto myšlenku hledaly „správné kandidátky“,
které poté „vychovávaly pro život v zámoří“, vznikaly od 60. let 19. století.
Hlavní motivací žen k vystěhování byla snaha zajistit svou budoucnost
prostřednictvím sňatku730 nebo lepších pracovních příležitostí.731
Přímým předchůdcem BWEA byla Female Middle Class Emigration
729

Srv. tamtéž, s. 141-143.
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1890-1910, in: Women’s History Review, Vol. 3, Issue 3, Spetember 1994, s. 385-409; Swaisland,
C., Servents and Gentlewomen to the Golden Land, Oxford 1993; Obecně k britské emigraci srv.
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Society (FMES), založená v roce 1862. Tato organizace za svůj vznik
vděčila ženské společnosti Society for Promoting the Employment of
Women z roku 1859, jejímž cílem bylo pomáhat ženám při získání
zaměstnání. Vznik těchto organizací inspirovala činnost tzv. Langham
Place,

které

sdružovalo

význačné

osobnosti,

například

Barbaru

Bodichonovou, Bessie Raynerovou Parkesovou, Millicent Fawcettovou,
Emily Daviesovou či Josephinu Butlerovou.732 V Langham Place se
diskutovalo zejména o nedostatku pracovních příležitostí pro ženy; právě
zde se zrodila myšlenka, že kolonie nabízejí v tomto ohledu velké možnosti.
Bessie Parkesová k tomu v The English Women Journal poznamenala:
„Nesmíme zapomenout, že naše kolonie nutně potřebují ženy na všech
pozicích a jsou tedy přirozeným místem určení jejich velkého přebytku
v Anglii.“733 V 60. letech 19. století začala tyto myšlenky v praxi uplatňovat
FMES, jež podporovala vystěhování žen, které měly kvalifikaci
vychovatelek a byly dostatečně zběhlé v domácích pracích. Do 80. let 19.
století vyslala FMES do zámoří 302 převážně vzdělaných žen ze střední
vrstvy, ačkoli jedna z významných organizátorek společnosti Maria Ryeová
na exkluzivně středostavovský charakter vystěhovalectví brzy rezignovala a
posílala do kolonií i ženy z řad working classes.734
Během dalších třiceti let pomohly ženské „vystěhovalecké
společnosti“ přibližně 20.000 ženám v odjezdu z Británie do zámoří, což
bylo méně než 10 % z celkového počtu žen v tomto období.735 Od 80. let
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19. století přebírala velkou část zodpovědnosti za „emigraci“ žen BWEA,736
kterou si pro její odborné znalosti cenili i vládní činitelé; v letech 19021903, tedy po skončení búrské války, usilovali Alfred Milner a Joseph
Chamberlain o její podíl na obnově jižní Afriky. Ženské vystěhovalecké
společnosti měly od roku 1910 významné postavení v mužském a ženském
společném výboru pro vystěhovalectví – Royal Colonial Institute; Ellen
Joyceová a Louisa Knightleyová byly v roce 1911 pozvány jako znalkyně
na zasedání Royal Commission on the Dominions.737
Ženské vystěhovalecké společnosti podporovaly ženy ze střední
vrstvy, neboť se domnívaly, že impérium potřebuje „civilizační vliv žen
z vyšších společenských skupin“. Od konce 19. století však v zámoří
„stoupala poptávka“ po práci žen v domácnostech, na niž nebyly
„vzdělané“ ženy z vyšších vrstev příliš připraveny a neprojevovaly o ni
736

Rok
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

Počet „emigrantů“ do zámoří, podpořených BWEA v letech 1904-1913:
Kanada
Nový Zéland
Austrálie
Tasmánie
USA
474
17
17
1
19
575
7
9
12
677
50
5
2
10
825
53
11
23
417
71
6
11
464
86
21
29
927
92
15
23
1.086
72
31
1
6
1.203
152
19
1
4
1.062
94
37
8

Indie
2
-

V roce 1913 asistovala BWEA při „emigraci“ 1.007 ženám, 170 dětem, 17 mužům a 7
„rodinám“. Zdroj: Bush, J., Edwardian Ladies and Imperial Power..., s. 207.
Počet „emigrantů“ do jižní Afriky s pomocí sesterské organizace SACS v letech 19031914:
Rok
Celkově
Transvaal
Oranžsko
Kapsko
Natal
Rhodesie
1903-4
1.218
734
24
274
82
39
1904-5
339
206
32
82
12
7
1905-6
346
161
36
85
48
16
1906-7
341
192
47
69
7
25
1907-8
299
135
53
74
13
23
1908-9
266
129
15
55
22
45
1909-10
308
157
30
67
20
32
1910-11
365
193
20
99
14
35
1911-12
401
164
36
94
47
53
1912-13
482
180
33
128
55
80
1913-14
469
140
28
139
59
92
Zdroj: Bush, J., Edwardian Ladies and Imperial Power..., s. 207; podle SACS Anual
Reports 1903-1914. Celkový počet zahrnuje i několik „emigrantů“ do jiných oblastí, například do
Britské východní Afriky.
737
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velký zájem. Vystěhovalecké společnosti na to reagovaly snahou domácí
práci v této společenské skupině „zpopularizovat“, a proto začaly vytvářet
„výcviková centra“ či školy, kde se nedostatečně kvalifikované ženy
z middle classes mohly před odjezdem do zámoří připravovat. V roce 1890
založily dvě členky Rady GFS jedno z takových středisek, nazvané Leaton
Home (od 1909 Leaton College), jehož cílem bylo připravovat hlavně ženy
z „dobrých rodin“ na domácí práce v koloniích; škola kromě toho
poskytovala také kurzy včelařství či chovu domácích zvířat (hlavně
drůbeže), později též mlékárenství a krejčovství. Od roku 1904 se ceny za
kurzy od tří do šesti měsíců pohybovaly mezi 10 a 15 šilinky týdně. Za
dvacet let činnosti připravilo středisko více než čtyři sta kvalifikovaných
žen.738 Na počátku 20. století existovalo v Británii několik dalších
podobných center, spojených s vystěhovaleckými společnostmi, zvláště s
BWEA; za všechny připomínám Swanley Horticultural College, založenou
v roce

1903,

jež

nabízela

„praktický

výcvik

v řadě

odvětví“.739

Vystěhovalecké společnosti se musely zájmu o služebné přizpůsobit a
posílaly do zámoří stále více working class women, nicméně nepolevovaly
ani ve snaze podporovat ženy ze střední vrstvy, které se nejvíce uplatňovaly
jako učitelky. Časopis Imperial Colonist vystihl jejich „taktiku“
následovně: „Po sloužících je samozřejmě ve všech koloniích značná
poptávka; jejich vystěhovalectví proto nevyžaduje stimul, ale pouze
usměrnění a záštitu.“740
Nejvíce žen s podporou výše uvedených společností směřovalo do
Kanady, na čemž se podílela především BWEA; kromě podpory tradičních
zaměstnání pro ženy střední třídy a sloužících inzerovala v zimě 1903 na
stránkách Imperial Colonist také možnost vystěhování nezaměstnaných a
špatně placených dělnic z londýnského East Endu do Montrealu, kde žádali
738

Imperial Colonist, vol. iii., no. 32, August 1904; vol. vi, no. 61, January 1907.
Jednalo se o zahradničení, mlékárenství, chov drůbeže, vaření, zavařování, praní,
zdravotnickou výchovu, výuku jihoafrických jazyků atd.“ Tamtéž, vol. ii, no. 5, May 1903.
K dalším významným výcvikovým centrům patřila zemědělská škola, založená hraběnkou
z Warwicku, napojená na Reading College, či malá škola v Ladies’Residential Club v londýnské
Chelsea. Srv. tamtéž, vol. iii., no. 32, August 1904.
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„o okamžité zaslání tří set žen“.741 BWEA vysílala do zámoří rovněž děti; v
letech 1870-1925 pak vyslalo více než dvacet různých společností jenom do
Kanady přibližně 100.000 dětí. Samotní Kanaďané tyto aktivity kritizovali
a stěžovali si na „nízkou fyzickou i morální kvalitu mladých imigrantů“ a
také na to, že se podíleli na snižování výdělků dospělých.742
Vystěhovalecké společnosti si počínaly velmi aktivně i v jižní Africe; do
roku 1905 bylo z 995 vydělávajících žen, které dorazily s podporou SACS
do Transvaalu, 866 domácích sloužících, 25 hospodyní, 23 vychovatelek a
učitelek, 18 zdravotních sestřiček, 17 správkyň domu, 8 úřednic a písařek a
38 v nějakém jiném pracovním zařazení.743
Velká část dívek a svobodných žen, jež vycestovaly do zámoří, se
tam nakonec provdala. Tuto skutečnost potvrzují například statistiky SACS,
podle nichž se z 995 dívek, které přijely do Transvaalu z Británie v letech
1903-1905, do června 1905 provdalo 191 žen; podle zprávy společnosti
byla většina manželství „šťastných“.744 Vystěhovalecké společnosti rodinné
svazky v koloniích a dominiích podporovaly, ačkoli se musely vyrovnávat
s častými výtkami, že jsou „sňatkovou agenturou“. Sňatek byl předstupněm
mateřství a členky imperiálních organizací v souladu se sociálním
darwinismem a eugenikou usilovaly o reprodukci britské rasy. Sňatky byly
podle nich důležité i proto, že díky nim do kolonií a dominií pronikaly
britská kultura, typické „britské ctnosti a tradice“.745
Organizace, podporující vystěhovalectví žen do zámoří, měly za to,
že koloniální životní styl přináší těm, jež se rozhodly vycestovat, řadu
„odměn“. Prvním a pravděpodobně největším přínosem bylo, že tyto ženy
osvobozoval od chudoby. Dalšími výhodami se staly – v mnoha případech
– zdravější životní styl, větší možnost seberealizace a takřka jistota, že
dívka nezůstane starou pannou, nemluvě o vyváženějších vztazích
741
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v manželství a v zaměstnání; kromě toho docházelo obecně ke snižování
rozdílů mezi společenskými vrstvami. Některá svědectví žen, jež se usadily
v zámořských koloniích a která byla často tištěna v časopise Imperial
Colonist, se mohou jevit jako přílišná idealizace tamějších podmínek;
v každém případě však mnohým ženám přinášel život v „cizině“ možnost
lepšího života.746
Život v koloniích a dominiích měl pro ženy, přicházejíc z Britských
ostrovů, samozřejmě i stinné stránky; ve zvýšené míře to platilo o jižní
Africe, kde pro ženy četné hrozby. Vystěhovalecké společnosti poskytovaly
ženám ochranu, jež spočívala v první řadě v dobrovolné práci duchovních
anglikánské církve; vysoký morální standard podporovaly také ženy, jež se
aktivně angažovaly do hnutí, pranýřujícího „dvojí morální standardy“.747
Jedním z hlavních úkolů výše uvedených společností bylo umožnit
ženám co nejbezpečnější vystěhování z Británie. BWEA i SACS své
„klientky“ podrobně instruovaly: den před odjezdem měla celá skupina žen
přespat v noclehárnách vystěhovaleckých společností v Londýně či v
Liverpoolu, kde se jim dostalo informací o cestě a o prvních dnech po
příjezdu; bezprostředně po příjezdu do zámoří byly ženy dopraveny do
ubytoven. „Morální ochrana“, kterou společnosti na místě určení ženám
poskytovaly, hraničila s nevítaným dozorem, z něhož se mnohé ženy
snažily vymanit. BWEA a SACS ženy instruovaly, jak se mají chovat
k „domorodcům“, často jim pomáhaly najít práci; dále je varovaly před
nebezpečím, plynoucím z toho, že přijmou zaměstnání nezávisle na jejich
doporučení.748
746
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Organizované vystěhovalectví lze hodnotit jako jeden z největších
úspěchů ženských imperiálních společností. Ačkoli převážná většina žen,
které odcházely do zámoří, služeb těchto společností nevyužívala, podílely
se ženské organizace významně na podpoře britského životního stylu a na
formování vzorů života v koloniích a dominiích; řadě jednotlivců také
pomohly najít v „cizině“ uplatnění. Jejich příspěvek budování impéria je
proto nezpochybnitelný.
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Třetí část
Ženské hnutí za rovná práva

Ve třetí části disertační práce budu analyzovat činnost feministek, jež
obhajovaly myšlenku rovných práv s muži. V první kapitole se zaměřím na
ženské mírové hnutí, jež odráželo postoje některých žen k politické realitě
Velké Británie na přelomu 19. a 20. století; ve druhé soustředím pozornost
na boj feministek za prosazení ženského volebního práva, zejména na hnutí
sufražetek. Ostatním požadavkům ženského hnutí za rovná práva, zejména
ve vztahu k majetku, vzdělání a pracovním příležitostem jsem se podrobně
věnoval již v jednotlivých kapitolách první části práce.

3. 1. Ženské mírové hnutí
V 80. a 90. letech 19. století reagovalo ve Velké Británii na bouřlivý
vývoj společnosti také ženské mírové hnutí. Nástup radikálních socialistů,
feministek, anarchistů a volnomyšlenkářů749 proměnil mírové hnutí,
spojované dosud především s křesťanskými církvemi, k nepoznání. Nové
skupiny měly za to, že dosavadní náboženské a morální argumenty jsou
nedostatečné, a proto prosazovaly politický postoj.750 Tradiční Mírová
společnost (Peace society; PS), finančně podporovaná bohatými kvakery,
ztrácela na přelomu 80. a 90. let dominantní postavení;751 soupeřila
s organizacemi, jež prosazovaly v otázkách míru a války „političtější
řešení“; jednalo se například o International Arbitration and Peace
Association (IAPA)752 či International Arbitration League (IAL).753
Hovořím-li o britském mírovém hnutí a antimilitarismu od 90. let 19.
století do vypuknutí první světové války, musím konstatovat, že jeho vliv
na společnost nebyl velký; v 90. letech k tomu přispívala zejména relativní
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stabilita mezinárodní situace. Dopisovatel Herald of Peace v roce 1894
poznamenal: „V historii civilizace nebylo nikdy tolik mužů vybaveno
zbraněmi jako dnes; nikdy jsme však nebyli svědky tak všeobecného a
ryzího ustupování od myšlenky války.“754 Prvních čtrnáct let 20. století
souhlasila většina společnosti s militaristickým kurzem britských vlád;
podpora vojenských opatření kabinetu souvisela především se vzestupem
patriotismu, s nadšením pro impérium, s německo-britským soupeřením a s
pocitem ohrožení, který většina Britů vnímala po skončení Búrské války.755
To ale neznamená, že by mírové úsilí organizací či jednotlivců nemělo na
společnost žádný vliv. Myšlenky odpůrců války a zbrojení je třeba zkoumat
i proto, že významně ovlivňovaly řešení prvního celosvětového konfliktu i
meziválečný vývoj Británie a jejího impéria. Ženy se na mírových
kampaních podílely významnou měrou; antimilitarismus tak sehrál
důležitou roli při formování feministického hnutí.

3. 1. 1. Ženské mírové hnutí v 80. a 90. letech 19. století
Ženské mírové hnutí v Británii v zásadě odráželo postavení žen ve
společnosti. Do 80. let 19. století bylo ve srovnání se Spojenými státy
americkými a kontinentální Evropou izolováno od myšlenek ženských práv
a soustředilo se výhradně na otázky míru a antimilitaristickou činnost.
V březnu 1874 byla založena Women’s Peace and Arbitration Auxiliary
(WPAA), ale její úspěchy nebyly příliš velké.756
Převážná většina členek WPAA se hlásila ke kvakerům. Nejznámější
z nich byla Priscilla Peckoverová; k WPAA se připojila v roce 1878 a o rok
později se již aktivně podílela na mírové kampani proti válce vůči Zulům a
Afgháncům. Měla za to, že „v naší křesťanské zemi, kde se čte bible“, musí
být řada lidí, kteří touží „protestovat proti duchu války“.757 Peckoverová
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obešla všechny domy svého kvakerského biblického okrsku a získala
dlouhý seznam žen, jež podepsaly krátkou deklaraci: „Věřím, že všechny
války jsou v rozporu s míněním Krista ... a přeji si udělat, co mohu
k podpoře věci míru.“758 Před koncem roku 1879 ženy svolala a vytvořila
spolu s nimi Women’s Local Peace Association, která měla v polovině 80.
let až deset tisíc členů. V roce 1882 začala vydávat k propagaci myšlenek
„tichého“ kvakerského postoje časopis Peace and Goodwill, A Sequel to the
Olive Leaf. Úspěch Peckoverové inspiroval řadu žen. Její evangelismus a
důraz na „povinnosti“ spíše než na „práva“ nicméně v 80. letech ustoupil
novým trendům ženského hnutí, jež přiměřeněji reagovaly na společenské
změny v Británii.
Rozvoj ženského hnutí v 80. a 90. letech souvisel s nástupem nové
generace dívek z vyšší střední třídy, které využily nově vybojované
možnosti získat vyšší vzdělání. Tyto výhody se nevztahovaly na dívky
z dělnické třídy; ty sice měly povinnost navštěvovat základní školu, ale tzv.
tovární zákon (Factory Act) jim umožňoval opustit studium a odejít ve věku
deseti let pracovat. V 80. a 90. letech se objevila vlivná skupina žen
z nových škol: z Girtonu a Newnhamu v Cambridgi, z Lady Margaret Hall,
ze Sommervillu, z londýnských colleges a ze skotských univerzit.759
Školou, jež vychovala nejznámější osobnosti nové generace ženského
mírového hnutí, se stal Girton, kde působila Emily Daviesová; její neteř
Margaret Llewelyn Daviesová, absolventka Girtonu, spojila svůj osud
s Women’s Co-operative Guild, jehož cílem bylo poskytnout dělnickým
ženám možnost diskutovat o záležitostech mimo úzká omezení domácnosti.
Další významnou absolventkou Girtonu byla napříkad Helena Maria
Sickertová (po svatbě přijala příjmení Swanwicková).760
Důležitou roli v rozvoji britského ženského hnutí hrály mezinárodní
ženské organizace a myšlenky významných feministek ze Spojených států
amerických a z kontinentální Evropy. V roce 1888 se v USA uskutečnila
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konference za účasti delegátek z Evropy; jejím výsledkem bylo založení
International Council of Women (ICW). Ačkoli původním záměrem setkání
bylo vytvořit mezinárodní organizaci bojovnic za ženské volební právo,
delegátky tento návrh odmítly, a podpořily myšlenku širšího sdružení
zahrnujícího i skupiny pro střídmost761 a sociální péči, či církevní
instituce.762 První Národní radu přidruženou k ICW reprezentovaly Spojené
státy americké; následovaly Kanada, Německo a Švédsko. V roce 1895
vytvořila vlastní Radu Velké Británie; ta se v roce 1898 k mezinárodní
organizaci přidružila. ICW začala organizovat v pětiletém cyklu setkání
národních rad – první se konalo v roce 1893 v Chicagu, následující v roce
1899 v Londýně.763
Klíčový kongres ICW v Londýně roku 1899 se uskutečnil
v atmosféře volání po míru. Mezinárodní optimismus vzrostl, když ruský
car Mikuláš II. předložil v roce 1898 manifest vyzývající ke svolání
konference o odzbrojení na příští rok do Haagu.764 Mírové organizace
odpověděly většinou nadšeně. Výjimkou byli socialisté, kteří obviňovali
cara z pokrytectví; na Mezinárodním socialistickém kongresu v roce 1900
haagskou mírovou konferenci ostře odsoudili.765
Mezinárodní mírový optimismus nemohl zastřít skutečnost, že
militarismus měl na konci století významné místo. V roce 1895 vyhráli ve
Velké Británii ve všeobecných volbách toryové; energický ministr kolonií
Joseph Chamberlain přispěl k zintenzivnění debaty o britském imperialismu
a militarismu. Napětí se zvyšovalo především v jižní Africe, odkud
přicházelo varování feministické aktivistky Olive Schreinerové. Její novela
The Story of an African Farm, vydaná již v roce 1883, byla pro svůj úspěch
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stále ještě v živé paměti. Schreinerová později v knize Trooper Peter
Halket of Mashonaland kritizovala krutou „pacifikaci“ obyvatel Matabele a
Mašony Cecilem Rhodesem. Veřejné mínění v Británii ale navzdory této
publikaci a návštěvě manželů Schreinerových na ostrově zůstávalo k jejím
výzvám k míru lhostejné.766
Mezinárodní ženské hnutí bylo na konci 19. století výrazně
ovlivněno antimilitaristickými liberály, socialisty a mírovou atmosférou
doby. Nemělo sice jednotný pohled na imperialismus, ale volání po míru
zaujímalo v agendě ICW klíčové postavení. Na konferenci ICW v Londýně
v roce 1899 se sjely aktivistky z dvaceti osmi zemí světa. Americká a
kanadská rada položily na stůl rozsáhlé rezoluce o arbitráži. Veřejné
shromáždění k arbitráži navštívilo kolem čtyř tisíc delegátek, jež vřele
přivítaly Haagskou konferenci. ICW ustavila Stálou komisi k míru a
mezinárodní arbitráži (Standing Committee on Peace and International
Arbitration), v jejímž čele stanula rakouská mírová aktivistka Bertha von
Suttnerová.767
Současně ovšem došlo na konferenci v Londýně v řadách ženského
hnutí k rozkolu. ICW dávala trvale přednost mírové agendě před podporou
boje za ženské volební právo. Aktivistky za rovná práva se proti tomuto
důrazu ostře ohradily. Na zasedání konference se k otázce ženského
volebního práva plánovala zvláštní schůze, které měly dominovat Millicent
G. Fawcettová, Američanka Susan B. Anthonyová a Marie Strittová,
prezidentka Německé národní rady žen. Odpůrkyně rovného volebního
práva se však rovněž důrazně hlásily o možnost na tomto zasedání
promluvit a exekutiva ICW jejich požadavek podpořila. Organizátorky
podporující rovnost volebního práva se rozhodnutí ICW vzepřely;
mezinárodní ženská organizace proto odmítla zasedání sponzorovat.
Aktivistky za rovná práva žen tak musely hledat podporu nezávislou na
orgánech ICW; setkání se uskutečnilo díky National Union of Women’s
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Suffrage Societies (NUWSS), jež byla v Británii založena v roce 1897 jako
zastřešující organizace regionálních skupin podporujících boj za ženské
volební právo. Rozkol v řadách ženského hnutí potvrdily podporovatelky
rovného práva, rozzuřené bázlivostí ICW, rozhodnutím založit vlastní
mezinárodní organizaci.768
V roce 1899 byly plány těchto feministek ve stádiu příprav; ICW
stále reprezentovala mezinárodní hlas žen; její podpora věci míru a
arbitráže dosáhla vrcholu v roce 1899. Ženou, která na konci 90. let
zosobňovala antimilitaristické volání nejvíce, se stala Bertha von
Suttnerová.769 Kromě aktivní činnosti v mezinárodní organizaci IAPA se
prosadila především novelou Die Waffen Nieder!,770 jež se po vydání
v ostrovním království stala vyjádřením nadějí britské části veřejnosti na
skoncování s válkami.

3. 1. 2. Búrská válka
V roce 1899 ovšem v britské společnosti převažovaly v souvislosti
s krizí v jižní Africe militaristické nálady. Búrská válka vypukla v říjnu
1899 a trvala do května 1902. Představitelky britského ženského hnutí na ni
reagovaly spíše pasivně; byly zde sice malé aktivní skupiny – kolem
Priscilly Peckoverové a PS, kolem ICW a několika jednotlivých
podporovatelek rovného volebního práva, například Isabelly Fordové – ale
nevznikla žádná soudržná, jednotná strategie či organizace. Toto vakuum
zaplnila až Emily Hobhousová.771
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Hobhousová neměla spojení ani s PS ani s NUWSS, ale byla
nepřímo ovlivněna mezinárodním mírovým optimismem a plány arbitráže,
které tak působivě popsala Bertha von Suttnerová. V roce 1899 čekala
Hobhousová v Mexiku na svého snoubence, jenž se však neobjevil; všechny
její plány se tím zhroutily a Emily se rozhodla k návratu do Londýna. Zde
vstoupila do Women’s Industrial Council, nové liberální a fabiánské
organizace dělnických žen, která usilovala o zlepšení pracovních podmínek
dělnic a zvýšení jejich mezd;772 její život ale brzy dramaticky změnilo
vyhlášení Búrské války.773
Napětí mezi búrskými farmáři a britskými osadníky v jižní Africe se
stupňovalo dlouhodobě, zejména od poloviny 90. let. V létě 1899, kdy se
válka zdála nevyhnutelná, předložila Olive Schreinerová vášnivou výzvu,
podepřenou řadou protestních telegramů proti provokativní politice ministra
kolonií Josepha Chamberlaina: „Kdo získá válkou? ... Válka neprospěje
statečným anglickým vojákům. Nečekají je tu žádné vavřínové věnce ...
Kdo získá válkou?“774 Navzdory odvážným snahám Schreinerové zabránit
konfliktu válka v polovině října vypukla. V prosinci 1899 uvrhl tzv. „černý
týden“ porážek britské veřejné mínění do beznaděje. Nové vojenské velení,
lord Roberts a generál Kitchener, mělo větší úspěch než jeho předchůdci –
osvobodilo Mafeking a anektovalo Transvaal. Búrští farmáři ovšem odmítli
přijmout porážku a uchýlili se ke gerilové válce. Britové odpověděli tvrdě;
do podzimu 1900 se rozhodli pro taktiku „spálené země“ a zavedení
koncentračních táborů, do nichž vojáci naháněli búrské uprchlíky,
především ženy a děti. Tzv. „khaki volby“ ponechaly u moci konzervativní
stranu, jejíž politici využili nadšení veřejnosti s násilnou politikou v jižní
Africe. Liberálové a socialisté byli naproti tomu stále více rozhořčeni
brutálním zacházením s Búry, především s civilisty.775
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Na Nový rok 1900 se konalo první setkání nově založeného South
African Conciliation Committee, jehož prezidentem se stal Leonard
Courtney. Emily Hobhousová se díky svému přátelství s Courtneyovými
účastnila ativit výboru od počátku a stala se jednatelkou jeho ženské větve.
Organizovala diskusní skupiny, vzdělávací kurzy a salonní setkání pořádané
její tetou lady Hobhousovou.776 Jak se válka vlekla, Hobhousová uvažovala
o tom, že by ženy mohly posloužit účinně jako prostřednice: „Toužily jsme
protestovat (proti plánované anexi Transvaalu) a mě napadlo, že by
přinejmenším ženy mohly veřejně protestovat bez rozpoutání nepatřičné
kritiky... Byl stanoven 13. červen [1900, pozn. S. T.]; a protože jsme se
rozhodly udělat to [demonstraci, pozn. S. T.] ve velkém měřítku jako
demonstraci skutečné váhy, zajistily jsme si Queen’s Hall. Od tohoto
okamžiku se stal můj byt v Chelsea hlavním stanem příprav... Šest týdnů
jsme pracovaly od osmi hodin ráno často až do jedenácti večer. Výsledkem
bylo vynikající shromáždění žen.“777
Demonstrace, která byla velkým úspěchem Hobhousové a na níž
byly přijaty rezoluce k podpoře míru, následovala další shromáždění
v Leicesteru, Leedsu, Bradfordu a Manchesteru; na hlučném setkání
v Cornwallu, poblíž jejího starého domova, vystoupili kromě Hobhousové
také Ellen Robinsonová a David Lloyd George, velšsský poslanec a
budoucí „hvězda“ liberální strany.778 Po prvních zprávách o vypalování
farem britskými vojáky v jižní Africe se Hobhousová soustředila na
praktickou pomoc civilistům; založila South African Women and Children
Distress Fund, jehož cílem bylo „sytit, oblékat, poskytovat přístřeší a
pomáhat ženám a dětem ... vydaným bídě a zbaveným domova zničením
majetku“.779 Hobhousová mohla od počátku počítat s poměrně vlivnou
podporou; její teta dokonce získala pro fond finanční pomoc od samotného
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Josepha Chamberlaina, stejně jako jeho příslib být ve styku s Alfredem
Milnerem.780
V prosinci 1900 se Hobhousová rozhodla pro plavbu do jižní Afriky,
kde chtěla osobně odevzdat získanou pomoc uprchlíkům; cestu si krátila
učením búrské nizozemštiny.781 Do jižní Afriky dorazila krátce po
Vánocích 1900. Ve stejné době sílily v Británii protiválečné nálady;
veřejnost se totiž obávala zavedení všeobecné branné povinnosti. Ženské
protestní shromáždění se za předsednictví Kate Courtneyové konalo
v Leedsu. Jedna z přítomných zde vyjádřila přesvědčení většiny Britek:
„Dříve jsem nikdy nemluvila na veřejném shromáždění. Nyní ale mohu
srdečně podpořit něco, co zabrání branné povinnosti; mám čtyři syny a
nikdy bych si nepřála, aby se některý z nich stal vojákem.“782
Když Hobhousová přistála v Kapském městě, byla situace Búrů
kritická; britská politika spálené země zvyšovala neúnosně počet lidí bez
domova.

Hobhousová,

která

neměla

před

příjezdem o

existenci

koncentračních táborů zdání, byla postavena před nový problém. Rychle
využila fakt, že ji představili vysokému komisaři Milnerovi, a přesvědčila
jej,

aby

jí

umožnil

osobně

navštívit

tábory

a

předat

pomoc.

V koncentračním táboře v Bloemfonteinu se setkala s nevyhovujícími
životními podmínkami, jež ji naprosto šokovaly.783
Děsivé okolnosti, ve kterých žily ženy a děti internované
v Bloemfonteinu a jiných táborech, přiměly Hobhousovou k návratu do
Velké Británie, kde po příjezdu 24. května 1901 začala burcovat veřejné
mínění. Obrátila se přímo na ministra války Johna Brodricka a další členy
vlády,

aby

se

postarali

o

zlepšení

nejhorších

stránek

života

v koncentračních táborech; vláda ale učinila jen nedostatečné ústupky.
Hobhousová se proto rozhodla publikovat některé pasáže z dopisů, jež psala
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v táborech; v červnu 1901 vydala Report of a Visit to the Camps of Women
and Children in the Cape and Orange River Colonies, která kolovala i mezi
členy parlamentu. Účinek knihy, jež popisovala každodenní život
v táborech, byl obrovský. Při jedné příležitosti navštívila Hobhousová
„malého roztomilého čtyřletého chlapce; nezůstalo z něj nic než jeho velké
modré oči a bílé zuby, za které ustupovaly rty, příliš tenké než, aby mohl
zavřít ústa. Jeho tělo bylo vyhladovělé. Malý človíček se dožadoval
čerstvého mléka; ale samozřejmě, že zde žádné nebylo ... Nemohu popsat,
jaké je vidět tyto děti ležící téměř ve stavu zhroucení. Vypadá to právě tak,
jako když vadnou vyhozené květiny.“784 Na jiném místě se vyjádřila k
podmínkám v táborech následovně: „Tento táborový systém hodnotím jako
masovou krutost. Nemůže to být nikdy vymazáno z lidských vzpomínek.
Nejhůře to sužuje děti ... Zachovat tyto tábory je vraždou dětí.“785
Reportáž Hobhousové z jižní Afriky dostala Salisburyho vládu pod
tlak. Conciliation Committee zásoboval veřejnost přívalem pamfletů o
každodenním životě Búrů. Stop the War Committee dokonce Búrskou válku
srovnával s tureckými masakry v Bulharsku a hovořil o vyhlazování žen a
dětí. Liberální poslanci v parlamentu soustavně útočili na vládu; jejich
vůdce, sir Henry Campbell-Bannerman, neváhal odsoudit britskou taktiku
jako barbarské metody. Reportáže Emily Hobhousové měly velký ohlas i
v cizině; objevily se francouzské, německé a nizozemské překlady; někteří
Američané odsuzovali britské „tábory smrti“.786
Zdálo se, že vláda není schopna očistit pošpiněnou pověst; nakonec
ale přece jen našla prostředek jak útok Hobhousové neutralizovat. Kabinet
se rozhodl ustavit výběrový vyšetřovací Committee of Ladies, jehož
hlavním úkolem bylo zdiskreditovat zprávu Hobhousové. Vláda měla štěstí,
že v její prospěch byla ochotna vystoupit dáma, jejíž kredit zůstával
v ženském hnutí značně vysoký – představitelka NUWSS Millicent G.
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Fawcettová

byla

horlivou

liberální

imperialistkou

a

neoblomnou

podporovatelkou války; reportáž Hobhousové z jižní Afriky ji jako
patriotku znepokojila, protože diskreditovala Británii v očích světové
veřejnosti. Fawcettová, podobně jako řada dalších feministek podporujících
rovné volební právo, neviděla žádné spojení mezi feminismem a
antimilitarismem. Ženy podporující rovné právo byly na základě své víry
přesvědčeny, že by měly být stejně jako muži oddané a statečné v obraně
Británie a jejího impéria.787
V červenci 1901 převzala Fawcettová od ministerstva války pověření
vést oficiální Committee of Ladies; o měsíc později se vydala s dalšími pěti
odbornicemi na cestu do Kapského města. Komise nebyla zcela nekritická
k nedbalým podmínkám v táborech, ubohé hygieně a nedostatečnému
ubytování. Oficiální zpráva komise Report on the Concentration Camps in
South Africa byla vydána na jaře 1902. Dokument, který místy
odsuzoval britskou korupci, splnil očekávání vlády; nejméně objektivní
byla statistika mortality, již lze charakterizovat jako velmi mlhavou.788
Emily Hobhousová komisi vedené Fawcettovou nedůvěřovala; měla
zato, že není čas pro vyšetřování, ale pro pomoc. Proto se pokusila do jižní
Afriky vrátit; Brodrick jí ale podle očekávání odmítl udělit povolení.
Hobhousová mu napsala otevřený dopis, publikovaný v září 1901 v The
Times, v němž jeho zákazy odsoudila: „Opravdu nebude nic uděláno?
Opravdu nepodnítíte prostředky k řešení tohoto hrozného zla? Místo
(souhlasu s mou žádostí), jsme museli čekat měsíc na to, než bude vybráno
šest dam. Během tohoto měsíce zemřelo 576 dětí. Přípravy a cesta těchto
dam vzaly ještě další měsíc; a v tomto intervalu zesnulo 1124 dětí.“789
V říjnu 1901 se Hobhousová navzdory zákazu plavila do Kapského města;
787
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po příjezdu ji ale uvěznili a násilně přemístili na loď, která ji deportovala
zpět do Británie.
Mírová smlouva mezi Brity a Búry byla nakonec podepsána v květnu
1902; napětí válečných let zesláblo a ženské hnutí v Británii se vydalo
novou cestou. Zesílilo především volání po volebním právu žen. V roce
1903 se zformovala Women’s Social and Political Union (WSPU) v čele
s Pankhurstovou, jejíž podporovatelky se brzy staly známé jako
sufražetky.790 V roce 1902 vznikla ve Washingtonu také mezinárodní
organizace pro podporu ženského volebního práva International Woman
Suffrage Alliance.791
Odkaz mírových aktivistek z let 1899-1902, především Emily
Hobhousové, ale nevymizel. Hobhousová vyjádřila své mírové myšlenky
v knize The Brunt of War and Where It Fell.792 Zdůraznila hlavně
myšlenku, že za válku neplatí jen vojáci na válečném poli, ale že dopadá
těžce i na civilisty, hlavně na ženy a děti. Militarismus nevnímala jen jako
nebezpečí pro civilizaci, ale i pro ženy. Její myšlenky se znovu objevily po
vypuknutí první světové války. Odkaz Hobhousové, von Suttnerové a
dalších významných mírových aktivistek měl dopad i na ženské
feministické hnutí; ženské organizace za všeobecné volební právo se stále
více otvíraly debatě o spojnici mezi antimilitarismem a feminismem.

3. 1. 3. Ženské mírové hnutí do první světové války
Búrská válka vyvolala v britské společnosti pocit ohrožení a krize.
Militaristy šokovalo, že armáda byla tak špatně vyzbrojena; v následujících
letech se proto rozhodli přesvědčit veřejnost, že Británii a její impérium je
třeba bránit účinněji. Začala éra zakládání tzv. edwardiánských lig
(společností),793 které požadovaly zvýšení výdajů na obranu, a podporovaly
militarismus, jenž se po Búrské válce stal součástí obecněji pojaté britské
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kultury. Diskuze o budoucnosti impéria probíhala i uvnitř liberální strany;
vedoucí úlohy se v ní zmocnili vlivní „imperialisté“ (tzv. Limps), kteří
v roce 1902 vytvořili tzv. Liberální ligu (Liberal League). Po vítězství
strany ve všeobecných volbách v roce 1906 obsadili „militaristé“ klíčové
pozice ve vládě – Haldane se stal ministrem války a Grey ministrem
zahraničních věcí; jejich triumf byl dokonán, když byl Asquith v roce 1908
jmenován premiérem.794
Jiné ligy, vzniklé po roce 1902, usilovaly o radikálnější opatření;
National Service League (NSL) požadovala povinný vojenský výcvik
mužů. V centru pozornosti všech militaristů byl vývoj v Německu, jehož
hospodářský vzestup a zbrojení vyvolávaly obavy mnoha Britů; během tzv.
„námořní paniky“ v roce 1909, kdy unikly informace o německých úspěších
se stavbou dreadnoughtů, rozpoutal britský tisk hysterické spekulace o
německých imperiálních ambicích a o německých špionech v Británii.795
Militaristické spolky NSL a Navy League (NL) vytvořily také silné
ženské sekce. Ženy se samozřejmě neměly připravovat na boj; jejich úkol
spočíval v získávání finančních prostředků a v agitaci. Ženská organizace
British Women’s Patriotic League, založená v roce 1909, se soustředila na
verbování zdravotních sestřiček a formování záložní armády. Nadšení pro
armádní zdravotní službu umožnilo vládě zorganizovat Voluntary Aid
Detachment (VAD); během pěti let se členkami VAD stalo na padesát tisíc
žen.796 Liddingtonová k tomu poznamenává: „Do roku 1914 se zdálo, že
pro mnoho, mnoho žen nabízela vyhlídka války neodolatelnou příležitost
vzrušení, cestování a horlivé vlastenecké služby.“797
Je nepochybné, že militaristické spolky v Británii byly do první
světové války ve srovnání s mírovými aktivisty a aktivistkami početnější a
lépe organizované; antimilitarismus stál v Británii na okraji zájmu. Jedna
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z mála důležitých mírových skupin se soustředila kolem League of Liberals
against Aggression and Militarism, v jejímž čele působili dva vlivní
žurnalisté: vydavatel Manchester Guardian C. P. Scott a H. N. Brailsford.
Tento spolek podporovala také Helena Maria Swanwicková, účastnice
kampaně za ženské volební právo, nespokojená s nacionalismem
Asquithovy vlády.798
Navzdory slabosti ženského mírového hnutí v Británii po roce 1902
bylo období do vypuknutí první světové války nesmírně důležité. Uvnitř
hnutí, jež se soustředilo především na boj za ženské volební právo, se
pomalu

prosazovaly

argumenty,

které

spojovaly

feminismus

s antimilitarismem. Významnou roli v rozvoji těchto myšlenek sehrála nová
mezinárodní organizace International Woman Suffrage Alliance (IWSA),
jež se pro vzdělané podporovatelky ženského volebního práva stala žádanou
alternativou nepružné ICW;799 její první setkání se uskutečnilo roku 1904
v Berlíně. Britské feministky se na mezinárodních kongresech seznamovaly
s argumenty amerických a kontinentálních „sester“, mezi nimiž se
vyskytovala řada vlivných myslitelek, které spojovaly maternalistické
argumenty a rovná práva s bojem proti militarismu.800
Zvýšený zájem britských feministek o téma míru ohlašovaly dva
články vydané v roce 1911 v Common Cause (týdeník NUWSS); zvláště
druhý příspěvek, sepsaný Idou O’Malleyovou, byl v ostrovním prostředí
přelomovým: „Všechny ženy na světě ..., které nemají hlas v rozhodování o
tom, zda by měla být válka, nebo by měl být udržen mír, ... jsou jistě těmi,
kdo trpí nejvíce, když válka vypukne. Bolest a ztráty, jež válka lidstvu
přináší, pociťují nevyhnutelně nejvíce matky pokolení ... Pokud by se
evropští státníci skutečně o mír starali, dali by volební právo těm, jejichž
úkolem je zachovat život potomstva ... Ve svobodě žen leží naše silná
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naděje budoucího míru.“801 Tyto myšlenky by se v britském prostředí stěží
prosazovaly, kdyby je nepodpořily vlivné feminstky Charlotte Perkinsová
Gilmanová a Olive Schreinerová a mezinárodní kongresy IWSA.
Gilmanová rozšířila britskou čtenářskou obec, když začala v roce
1909 vydávat měsíčník The Forerunner.802 V letech 1909-1910 vycházela
v časopise na pokračování její kniha The Man-Made World,803 v níž autorka
zdůraznila sexuální rozdíly pohlaví, ženskou morální nadřazenost, péči o
děti, tehdejší nadšení pro eugeniku804 a rasové zlepšení; zaútočila také na
patriarchální společnost, která podle ní stále ženy „věznila“.
Jedním z důsledků maskulinní tradice bylo podle Gilmanové
neustálé násilí a boje v lidských dějinách: „Ve válčení můžeme samosebou
najít mužskost ve svém nejabsurdnějším extrému. Můžeme zde studovat
celou škálu elementární maskulinity; od prvotních instinktů boje ke všem
formám nádherné okázalosti ...“805 Na jiném místě tvrdila: „Boj je ... čistě
maskulinní [záležitost – S. T.]; zamýšlí vylepšit lidstvo eliminací
nevhodných. Aplikujeme-li ho na společnost, odstraňuje celkem zábavně, či
spíše absurdně, vhodné a zanechává na věky nevhodné ...“806 Gilmanová
věřila, že naděje na mír spočívá v ženách; kdyby se ženy staly ekonomicky
nezávislé, osvobodily by se podle ní od soukromé dřiny domácích prací, a
mohly by si svobodně volit muže vhodné pro roli otce, takžeby se objevilo
nové ženství, schopné prosazovat mír: „Jsme unaveny válkami mužů. Jsme
unaveny mužskými hádkami. Jsme unaveny jejich soutěžením. Jsme
unaveny jejich zločiny a neřestmi a chorobami, které nám přinášejí, světem
plným hluku, zmatku, nepřátelství a krveprolití“, napsala.807 Víra
Gilmanové, že díky eugenice a moci lásky žen bude vytvořen nový svět bez
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válek, byla utopická. Její myšlenky však významně ovlivnily ženské hnutí
v Británii i v celosvětovém měřítku.
Jinou autorkou, jež výrazně působila na britské ženské mírové hnutí,
byla Olive Schreinerová. Její esej na téma „Ženy a válka“, otištěný ve
Women and Labour v roce 1911, zanechal trvalý ohlas. Schreinerová
rozvinula klasický maternalistický argument; ženy byly podle ní ve své
přirozenosti proti válce, protože se jednalo o matky: „Nenašli bychom snad
žádnou ženu, která porodila dítě nebo je jen potenciální matkou a která by
shlížela na bitevní pole pokryté zabitými, aniž by v ní vystala myšlenka:
´Tak mnoho synů matek! ... Tak mnoho měsíců zemdlenosti a bolesti, když
se uvnitř tvarovaly kosti a svaly...;´ ... Voláme: ´Bez nevyhnutelného
důvodu by se toto nemělo dít.´ Žádná žena, jež je skutečnou ženou, neřekne
o lidském těle: ‚To nic není.‛“808
Na rozdíl od Gilmanové se Schreinerová vyhýbala zdůrazňování
ženské nadřazenosti mužům a eugenice vedoucí k „budoucnosti bez válek“.
Její

naděje

na

mírové

uspořádání

světa

spočívala

ve

spojení

maternalistického feminismu s rovným volebním právem žen: „V den, kdy
ženy převezmou místo ve vládě po boku mužů, ... bude také dnem, jenž
ohlásí zánik války jako prostředku, který uspořádává lidské rozdíly.“809
K dalším autorkám, jež ovlivňovaly britské ženské mírové hnutí, patřily
Rakušanka Rosa Mayrederová či kontroverzní švédská feministka Ellen
Keyová.810
Pro ženské mírové hnutí v Británii, které se prosadilo jako významná
síla krátce po vypuknutí první světové války (v roce 1915), byly důležité
dvě skutečnosti, odehrávající se těsně před rokem 1914. Za prvé, v Británii
se stupňovala kampaň za rovné volební právo žen; její podporovatelé z řad
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ILP,811 jako například Keir Hardie či Annot Robinsonová, pomohli posunu
Labour Party ke spojenectví s NUWSS. V Británii se tak „sesterství“ stalo
masovější záležitostí; skupiny žen, jež se o deset let dříve o otázky rovného
volebního práva či internacionalismu nezajímaly, se nyní spojily s malou
ženskou intelektuální elitou ve snaze prosadit svá práva. V předvečer
vypuknutí války probíhal také proces, kdy ženy stále častěji propagovaly
své mezinárodní ideály v místních podmínkách;812 příkladem může být
Florence Lockwoodová z Lintwaitu, klidné textilní vesnice v Yorkshiru,
která v roce 1913 přijala pozvání na mezinárodní ženský kongres
v Budapešti a později se stala významnou představitelkou ženského mírové
hnutí v Británii.813 Ženské hnutí na ostrovech tak získalo širší základnu, jež
mu dávala do budoucna větší vliv.
Za druhé, mezinárodní kongres IWSA v Budapešti byl pro ženské
mírové hnutí důležitý v mnoha ohledech. Velkou zásluhu na zorganizování
setkání měla maďarská feministka Rosika Schwimmerová, pocházející
z volnomyšlenkářské

židovské

rodiny.

Díky

jejím

organizačním

schopnostem mohly feministické aktivistky z celého světa upevnit základy
mezinárodního „sesterství“; ze Spojených států amerických dorazily
Gilmanová, Jane Addamsová, známá spiskem Hull House Settlement,
určeným nově příchozím imigrantům v Chicagu, a také knihou Newer
Ideals of Peace, a Carrie Chapmanová Cattová; z Německa přijely mimo
jiné Lida Gustava Heymanová a Anita Augspurgová, prezidentka Německé
unie pro ženské volební právo; Nizozemí reprezentovala Aletta Jacobsová,
prezidentka tamní asociace pro ženské volební právo, známá jako první
doktorka, která v Nizozemí v roce 1881 otevřela kliniku pro regulaci
porodnosti. Mezi britskými delegátkami byly Swanwicková, Chrystal
Macmillanová či Maude Roydenová, tehdejší vydavatelka Common Cause.
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Kongresu se celkem zúčastnilo skoro čtyři sta delegátek z více než dvaceti
zemí světa a hovořící dvaceti dvěma jazyky.814
Kongres se věnoval dvěma klíčovým problémům: sufražetkám a
míru. Sympatie pro militantní sufražetky z WSPU, dlouhou dobu vyloučené
z IWSA, nakonec na kongresu převážily; Cattová argumentovala tím, že
utrpení sufražetek vyburcovalo mezinárodní zájem o hlasovací právo žen.
Podařilo se jí, k nelibosti Swanwickové a Fawcettové, přesvědčit exekutivu
IWSA, aby přijala zvláštní rezoluci k podpoře Pankhurstové a WSPU.815
Poté, co delegátky daly podporou militantních sufražetek najevo, že
budou usilovat o prosazení rovných práv, obrátily pozornost k otázkám
míru. Swanwicková na to později vzpomínala následovně: „Delegátky
z kontinentální Evropy položily velký důraz na udělení volebního práva
ženám jako záštitě proti válce. Maria Véronová, francouzská právnička,
pronesla vzrušenou řeč, končící výzvou nám všem vést ‚La guerre contra la
guerre‛.

Anglické

delegátky

tím

byly

překvapeny

a

jedna

z nejvýznamnějších mi řekla: ‚Divím se, proč mluví tolik o válce. Nikdy
nebude další evropská válka.‛“816 Na kongresu se ukázalo, že britské
feministky si byly možnosti přicházející války vědomy daleko méně než
delegátky z kontinentální Evropy; na kongresu si ale uvědomily, že otázky
války a míru jsou důležitým tématem moderního feminismu.817
Kongres byl velkým úspěchem; k jeho největším přínosům je nutno
připočíst skutečnost, že se zde vytvořila dlouholetá přátelství mezi
aktivistkami z různých zemí světa. Budapešťské setkání potvrdilo sílu
mezinárodního „sesterství“. Pro Britky znamenal kongres odpoutání se od
omezeného boje s Asquithovou vládou a dal jim rozměr evropského
feminismu. Mary Sheepshanková byla zvolena novou tajemnicí IWSA a
Londýn se stal novým hlavním stanem IWSA; do hlavního města Velké
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Británie se přemístila také redakce Jus Suffragii, původně vydávaného
v Nizozemí. Významnou posilou byl rovněž příchod dynamické a
organizačně schopné Rosiky Schwimmerové, která zde v roce 1914 začala
pracovat jako mezinárodní tisková sekretářka. V roce 1913 Swanwicková
dokončila knihu The Future of the Women’s Movement, jež odrážela
„mezinárodní duch Budapešti“.818
Po sarajevském atentátu se světová válka přiblížila na dohled. Rosika
Schwimmerová, citlivá k napětí na Balkáně, se pokusila neúspěšně naznačit
Lloydu Georgeovi možnou reakci Rakouska-Uherska na vraždu následníka
trůnu.819 Schwimmerová se cítila ve svém úsilí osamocená; její kolegyně si
totiž vzhledem k neznalosti východoevropských záležitostí nebezpečí války
neuvědomovaly.820 Dne 31. července 1914, tj. v době, kdy Rusko, Německo
a Francie začaly mobilizovat, doručily ženy na Foreign Office a britské
ambasády

manifest

podepsaný

Millicent

Fawcettovou

a

Chrystal

Macmillanovou: „My, ženy světa, nahlížíme s obavami a hrůzou současnou
situaci v Evropě, která hrozí vtáhnout jeden kontinent, ne-li celý svět, do
pohrom a hrůz války. V této těžké hodině, kdy osud závisí na rozhodnutích,
jež nemají ženy moc utvářet, si uvědomujeme naši zodpovědnost matek
pokolení; proto nemůžeme stát pasivně stranou. Ačkoli jsme politicky
bezmocné, vyzýváme vlády a mocné několika našich zemí, aby odvrátili
hrozící bezpříkladnou katastrofu...“821
Před rozhodnutím Británie vstoupit do války se uskutečnilo několik
zoufalých pokusů uchovat neutralitu. V neděli 2. srpna 1914 oslovil Druhé
mezinárodní antiválečné shromáždění na Trafalgar Square Keir Hardie.
Ženy naplánovaly obrovské antiválečné shromáždění na úterý 4. srpna v
Kingsway Hall. Přes rozpory během příprav – Fawcettová znovu odmítla
pozvat sufražetky Pankhurstové – se jednalo o úspěšnou demonstraci proti
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válce; Schwimmerová dokonce soudila, že se tam odehrálo něco, co se ještě
v celé historii pacifismu a ženského hnutí nikdy nestalo. Na shromáždění
promluvily například Emmeline Pethicková Lawrencová z Women’s
Freedom League, Fawcettová, Schreinerová, Schwimmerová, Eleanor
Bartonová, presidentka Women’s Co-operative Guild, Mary Macarthurová
z National Federation of Women Workers, Marion Philipsová za Women’s
Labour League,822 prezidentka National Council of Women Elizabeth
Cadburyová či Helena Swanwicková za NUWSS. Bylo však příliš pozdě –
britské ultimatum dané Německu brzy vypršelo a ostrovní království
vstoupilo do války.823
Antimilitarismus a podpora míru byly na přelomu 19. a 20. století
důležitou součástí britského ženského hnutí. Ačkoli volání po míru bylo
v pozdní viktoriánské a edwardiánské společnosti slabé, hrálo i díky ženám
za Búrské války důležitou roli. Po jejím skončení se hlavním tématem
ženského hnutí stala otázka jejich volebního práva; rozvíjela se však také
diskuze o vztahu mezi volebním právem žen a antimilitarismem, jež oživila
ženské mírové hnutí po vypuknutí první světové války.

3. 1. 4. Ženské mírové hnutí na počátku první světové války
Ženské mírové hnutí ve Velké Británii navazovalo za první světové
války na impulsy z předválečného období, kdy bylo postaveno především
na rozvoji organizací, za nimiž stály střední třídy. Úspěšná mezinárodní
spolupráce, jež v předvečer první světové války vyvrcholila v roce 1913
budapešťskou konferencí, nalezla odraz v prvních letech bojů, kdy ženy
utužily internacionalismus na zasedání International Woman Suffrage
Alliance (IWSA) v nizozemském Haagu. V samotné Británii čelily mírové
aktivistky od počátku útokům britských vlád a vlasteneckých organizací
podporujících válku, docházelo také k řadě rozporů v rámci etablovaných
ženských organizací, jež se štěpily na internacionalistky a nacionalistky.
822
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Tyto myšlenkové střety v rámci ženského hnutí dávaly prostor pro vznik
nových organizací, jež byly schopny pružně reagovat na aktuální vývoj.
Vskutku přelomovou událostí bylo, že se ženy přibližně od roku 1916
stávaly nepostradatelnými pro britské hospodářství, protože nahrazovaly
v klíčových sektorech průmyslu a administrativy muže odcházející bojovat
na frontu. Vzestup role dělnic a ženského sebevědomí obecně proměnil
dramatickým způsobem nejen ženské mírové hnutí, ale i britskou
společnost jako celek.
Na začátku první světové války, kdy ve Velké Británii propukla tzv.
„khaki horečka“ a vlastenecké nadšení společnosti dosáhlo vrcholu, byla
pozice ženského mírového hnutí značně oslabena. Ženské organizace
jingoistické atmosféře doby v mnohém podléhaly: Union of Women’s
Suffrage

Societies (NUWSS) byla

vedena

vlasteneckou Millicent

Fawcettovou, Carrie Chapmanová Cattová z International Woman Suffrage
Alliance (IWSA) se nikdy k tématu války rozhodně nevyjádřila a Emmeline
a Christabel Pankhurstovy z Women’s Social and Political Union (WSPU)
překvapivě podpořily britský vlastenecký patriotismus také; dokonce byly
ochotné propůjčit svá jména vládní verbovací kampani.824
Přesto se v prvních měsících války objevily ženy, jejichž
protiválečné polemiky se staly předzvěstí budoucích rozsáhlých aktivit
ženských mírových organizací. Prvotní protesty navazovaly na tradiční
ženské argumenty, které můžeme shrnout do tří kategorií: 1) válka jako
ryze mužská záležitostí; 2) maternalistické zdůvodňování; 3) tradice
rovných práv.
První, kdo se začal odvolávat na argumenty Gilmanové, že ve válce
je třeba hledat mužskost ve své nejextrémnější nesmyslnosti, byla Rosika
Schwimmerová,825 jež v srpnu 1914 vydala článek s názvem „Úpadek muži
vytvořené světové války“ (The Bankruptcy of the Man-made World824

Dubnové číslo časopisu The Suffragette z roku 1915 bylo například věnované válečné
propagandě. V říjnu 1915 bylo periodikum přejmenováno na Britannia. K postoji rodiny
Pankhurstů srv. Wiltsher, A., Most Dangerous Women: Feminist Peace Campaigners of the Great
War, London 1985, s. 39-42.
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War).826 Podobně zdůvodňovala svůj odchod z WSPU skupina sufražetek
nespokojených s tím, že vedení organizace zradilo svůj dosavadní
protivládní (a tedy protimužský) postoj a začalo podporovat válečnou (tedy
mužskou) propagandu.827 Podobné volání se ozývalo i z regionů. Henrietta
Beanlandová z Lancashiru napsala v místních novinách: „...vlády, tvořené
muži, a zodpovědné v každé zemi jen mužům ... si vzájemně vyhlásily
válku. V žádné z nich se žen neptali, zda by měla válka začít či ne ... Kdyby
muži vědomě nevyloučili ženy, které milují mír, z jejich práva podílet se na
vládě svých zemí a církví, potom by všechny výzvy, názory a modlitby
byly dostatečně účinné v zabránění nepřátelství.“828
Protiválečné postoje, jež se na počátku války odvolávaly
na maternalistické argumenty a zdůrazňovaly utrpení žen během konfliktů,
měly na společnost větší dopad. Mnoho žen bylo velmi nespokojeno
s pasivitou International Council of Women (ICW), od níž se očekávalo, že
by se měla aktivně vyslovit proti válce v zájmu žen jako matek. Jednou
z nich byla Frances Hallowesová, žijící v Indii, kde předsedala jedné
z místních ženských organizací za volební právo. Ještě před vypuknutím
války poslala do Jus Suffragii naléhavý protiválečný článek, který byl
vydán také jako pamflet pod titulem „Women and War: An Appeal to the
Women of All Nations“.829 Hallowesová vysvětlovala, že „hlavní nápor
války nesou ženy“; ale protože nemají volební právo, nejsou za ni
zodpovědné ani z ní nemají prospěch. Podle ní válku podporuje také církev,
jejíž členská základna je tvořena ženami ze dvou třetin. Proto je jejich
povinností vyzývat církev, aby pracovala „ruku v ruce s matkami lidstva
v křížové výpravě proti válce ... Křesťanství po ženách požaduje, aby se
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této křížové výpravy za mír účastnily! ... Matky, manželky, dcery, sestry!
Pojďte kupředu ... Je to Boží vůle“.830
S daleko odvážnější výzvou přišla Dorothea Hollinsová, jež navrhla
vytvořit

Ženskou

mírovou

expediční

jednotku

(Women’s

Peace

Expeditionary Force), tvořenou alespoň tisíci ženami, které by se odebraly
na frontu a žily v příkopech mezi bojujícími nepřátelskými armádami:
„Postavme tuto nevyzbrojenou jednotku ... oblečme se do skromných
šedých uniforem, jež ponesou bílý znak se symbolem holubice... Když
tisíce mužů umírají pro svou zemi, za věc, jíž málo rozumí ... nemohly by
ženy položit životy za mocnější věc? ... Ženská křížová výprava musí být
mezinárodní ... Dovolme, aby se k nám přidaly Francouzky, Belgičanky,
Američanky, ale dokonce i Němky.“831 Výzvy obou aktivistek ovšem
zůstaly nevyslyšeny.
Po prvních ničivých bitvách u Ypres, jež šokovaly světovou
veřejnost, se Hallowesová rozhodla napsat knihu „Mothers of Men and
Militarism“, věnovanou matkám všech národů, v níž se částečně
vyjadřovala pro volební právo žen, útočila proti militarismu jako mužskému
vynálezu,

proti

patriarchálním

institucím

(náboženským,

státním,

školským). Tvrdila, že „cesta militarismu je cestou, jež povede
k sebevraždě rasy ...Eugenika jí [matce] říká, že důsledkem války pro
národy je zničení plemene ... Militarismus silným sděluje: ´jdi a zemři pro
svou zemi – nezpůsobilí vybudují novou civilizaci´“.832 Ani kniha
Hallowesové v Británii nevyvolala příliš velký ohlas, protože její
maternalistické argumenty a praktické výzvy na vytvoření Světové ligy žen,
petiční akci proti dalšímu zbrojení ad. se zdály zastaralé.
Nejživotaschopnějším proudem na počátku války byl důraz žen na
tradici rovných práv. Jejich argumenty se začaly objevovat později;
zdůrazňovaly

je

nejvlivnější

členky

NUWSS

a

IWSA,

Helena

Swanwicková, Mary Sheepshanksová, Catherine Marshallová či Maude
830
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Roydenová. Krátce po vypuknutí bojů ale řešily IWSA a NUWSS vážné
problémy, jež vyvrcholily rozdělením obou organizací. V prosincovém čísle
Jus Suffragii oznámila předsedkyně německé Unie za ženské volební právo
Marie Strittová, která se stala mluvčí nacionalistických Němek, zrušení
berlínského kongresu IWSA plánovaného na rok 1915 do Berlína. Cattová
uznala, že konání kongresu v Berlíně není možné; ve stejném čísle Jus
navrhla Aletta Jacobsová konání zasedání v nizozemském Haagu.833
Na konci roku 1914 bylo zřejmé, že uvnitř IWSA dochází k ostrým
názorovým sporům mezi zapřísáhlými nacionalistkami, representovanými
hlavně Strittovou a Fawcettovou, a internacionalistkami, mezi nimiž hrály
nejvýznamnější roli Jacobsová, Anita Augspurgová, Lida Gustava
Heymannová, Swanwicková, Sheepshanksová a jiné. V Británii se pak
zostřovalo napětí uvnitř výkonné rady NUWSS. Již v lednovém Jus
Suffragii obě znesvářené strany vystoupily s vlastním poselstvím. Vedle
textu podepsaného Fawcettovou, Strittovou a Cattovou zde byl otištěn
„Otevřený vánoční dopis“ adresovaný „ženám Německa a Rakouska“, který
podepsalo kolem sta Britek, mezi nimiž byla taková jména jako Emily
Hobhousová, Swanwicková, Roydenová, Margaret Ashtonová, Annot
Robinsonová, Sylvia Pankhurstová, Priscilla Peckoverová či M. K.
Gandhiová: „Sestry, některé z nás si přály poslat vám několik slov v tomto
smutném vánočním čase... Tak, jak jsme to viděli v jižní Africe a na
Balkáně, hlavní tíha moderních válek dopadá na civilisty; svědomí světa
tuto podívanou nemůže snést. Není naším posláním chránit život?
Nevyzývá nás lidskost a zdravý rozum spojit ruce s ženami neutrálních
zemí? Musíme všichni trvat na tom, aby byl nastolen mír ... zachránit
ženství, dětství, ale i mužství v Evropě. Jsme s vámi v tomto sesterském
zármutku.“834 Na jaře 1915 odpověděly německé a rakouské ženy
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„srdečným sesterským pozdravem“, který podepsalo 155 představitelek
obou zemí – například Heymannová, Augspurgová a Rosa Mayrederová.835
Další spory mezi dvěma vyhraněnými skupinami uvnitř NUWSS se
týkaly příprav a návrhů na kongres IWSA, jenž se měl konat v Nizozemsku.
Fawcettová dala jednoznačně najevo že hovořit o míru, dokud nebudou
německé jednotky zahnány zpět, se rovná zradě.836 Catherine Marshallová a
Kathleen Courtneyová, vlivné členky NUWSS, se však odmítly řídit
míněním své předsedkyně a rozhodly se v polovině února 1915 přijmout
pozvání Jacobsové do Amsterdamu. Na schůzce, které se za Britky
účastnily ještě Chrystal Macmillanová, Emily Leafová a kvakerka Theodora
Wilson-Wilsonová, za Němky Heymannová a Augspurgová a některé
belgické a nizozemské členky IWSA, se plánoval kongres, jenž byl svolán
do Haagu na 28. duben 1915.837
Vnitřní rozpory v NUWSS vyvrcholily po návratu britské delegace
z Amsterdamu. Pět nadšených britských žen se vrátilo z Nizozemska
rozhodnutých udělat vše pro úspěch haagského kongresu.838 Dne 26. února
zorganizovaly výhradně ženské setkání v Caxton Hall. Setkání výkonného
výboru NUWSS se uskutečnilo 4. března 1915 a spustilo příval resignací
řady vlivných členek. Courtneyová a Marshallová odstoupily z funkce
tajemnic a Roydenová se vzdala práce editorky časopisu Common Cause.
Courtneyová svůj odchod zdůvodnila následovně: „Již několik měsíců jsem
silně cítila, že v této době je zásadní věcí probudit veřejné mínění k podpoře
trvalého míru; jsem také přesvědčena o tom, že taková práce je zcela ve
shodě z principy hnutí za volební právo žen ... Rada nicméně dala jasně
najevo, že není ochotna chopit se práce tohoto druhu. Je pravdou, že
schválila nějaké resoluce, ale pouze takové, z nichž bylo patrné, že není
ochotna jednat. Podle mého názoru není odmítnutí Rady pouhou neochotou
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vykonávat práci, již vyžaduje doba, ale také odepřením uznat jeden ze
základních principů hnutí za ženské volební právo.“839
Atmosféra březnového setkání byla velmi napjatá a dokonce i jindy
zdrženlivá Fawcettová vyjádřila hořké zklamání nad resignací svých
spolupracovnic; uvědomovala si dobře, že úspěchy NUWSS byly velkou
měrou výsledkem tvrdé práce těchto žen. Litovala především demise
Marshallové; uvědomovala si, že její delikátní práci parlamentní tajemnice,
v níž dosáhla řady úspěchů díky schopnosti přiblížit se členům sněmoven,
nebude snadné nahradit.840
V dalších měsících se situace v NUWSS ještě více vyhrotila, protože
Fawcettová a její názorové souputnice – především lady Balfourová a
Helena Auerbachová - dělaly všechno proto, aby zabránily mírové
propagandě uvnitř organizace a prosadily proválečný postoj. To značně
ztěžovalo postavení internacionalistek, které stále zůstávaly součástí
výkonného výboru Národní unie.841 O atmosféře v NUWSS vypovídá dopis
Swanwickové Marshallové z 22. března: „Paní Fawcettová mi napsala, že
by mě tady ráda včera navštívila. Pozvala jsem ji na čaj a ona přišla. Byla
jsem k ní naprosto otevřená a řekla jsem jí, že ačkoli jsme jí neoplatili
stejně, nemůže očekávat, že zůstaneme klidně sedět a budeme poslouchat,
jak o nás ona a lady Frances hovoří. Zkusila jsem jí ukázat, že nemůže o
svých kolegyních čestně hovořit jako o zrádkyních a potřeštěncích; ale ona
se jen začervenala a zamrkala a přebíhala od jedné nedůležité věci k další ...
právě když se chystala odejít, řekla jsem jí, že jsem uvažovala o rezignaci
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z výkonného výboru; a ona mě prosila, abych to nedělala ... Cítím, že pokud
bude NUWSS diktovat svou vůli, nebude zde pro mě místo.“842
Do konce května rezignovalo kromě Swanwickové z výkonného
výboru ještě několik vlivných žen; žádná z nich se ale nevzdala členství
v NUWSS. Dne 9. května se sešly v londýnském Sesame Clubu a
diskutovaly o taktice jak dosáhnout znovuzvolení na uprázdněná místa na
Zvláštní radě konané v červnu a jak přesvědčit další členky o správnosti
mírové politiky. Pět z dvanácti internacionalistek bylo ochotno zastávat
znovu úřad v Radě, pokud by podpořila mírovou akci a nové volby
výkonného výboru. Čtyři další váhaly. Marshallová podporovala názor, aby
se NUWSS rozdělila v každém případě, což ostatní odmítly.843
V červnu, kdy se sešla Zvláštní rada, se zdálo, že internacionalistky
mají převahu ve velkých městech, zatímco malé venkovské společnosti
podporovaly Fawcettovou. Většina běžných delegátek, které se účastnily
práce Rady, se ve sporných záležitostech neorientovala; jednání skončilo ve
zmatcích a obhájením pozic nacionalistek.844
Mezitím

se

internacionalistky

připravovaly

na

konferenci

v Nizozemsku. V Londýně byla otevřena kancelář, kde byly přijímány
přihlášky na haagské zasedání. Na 14. dubna svolala Union of Democratic
Control (UDC) do Central Hall

„Národní konferenci žen k diskusi o

základech trvalého mírového uspořádání“. Organizační výbory na přípravu
konference vznikaly nejen v Londýně, hnutí se rychle šířilo také do
Manchesteru, Newcastlu, Birminghamu, Edinburghu, Liverpoolu, ale i
irského Dublinu. Na kongres do Haagu se přihlásilo 180 delegátek,
zahrnujících zástupkyně všech možných britských ženských organizací.
Haagský kongres vyvolal mezi britskými ženami velký zájem a k jeho
kritikům patřilo jen málo organizací. Kromě nacionalistek z NUWSS to
byly především sufražetky Emmeline Pankhurstové, která odsoudila
Haagskou konferenci a prohlásila, že je třeba bránit Francii, aby „nebyla
842

Wiltsher, Most Dangerous Women..., s. 77.
Tamtéž, s,. 80.
844
Tamtéž, s. 80-81.
843

199

rozdrcena ... příliš maskulinním Německem ... Tato hrozná vynucená
záležitost musí být řádně dokončena, aby nás uchránila od nebezpečí další
války, jež by mohla následovat možná v průběhu deseti let“.845 Naproti
tomu Sylvia Pankhurstová, jež spolu s dalšími členkami East London
Federation nadšeně konferenci v Haagu podporovala, byla pokárána
bohatou lady Astorovou (v roce 1919 se stala první ženskou členkou
parlamentu), která v té době Federaci poskytla cennou patronáž. Sdělila
Pankhurstové, že by to nikdy neudělala, kdyby věděla, že se Sylvie hodlá
účastnit takového mezinárodního shromáždění.846
Také britskou vládu dráždila představa, že by se tolik žen mělo vydat
na válkou zasažený kontinent. Dne 16. dubna 1915 odmítl Vízový úřad
udělit povolení delegátkám kongresu odplout do Nizozemska a zrušil i ta,
která již byla vydána: „Vláda Jeho Veličenstva se domnívá, že v současné
době existuje příliš mnoho překážek pro pořádání velkého setkání
politického charakteru tak blízko ohnisku války.“847 Marshallová se ihned
spojila s ministerstvem vnitra, kde jí přislíbili povolení pro 24 vybraných
delegátek. Ministerstvo námořnictva však poté zvláštní shodou uzavřelo
Severní moře pro lodní přepravu. Ženy se doslechly, že jedna loď přesto
pluje následující den přes moře z Tilbury. Delegátky ze seznamu vyvinuly
maximální úsilí, aby se k lodi dostaly, Ashtonová a Roydenová dokonce
dorazily za úsvitu ze vzdálených částí země. Úřady však odkládaly vydání
povolení do doby, kdy už žádná loď nebyla k dispozici. Zklamané ženy se
ubytovaly v tilburských docích a čekaly zde deset dní do skončení
Haagského kongresu; teprve potom se vydaly na cestu domů.848
I tak měly britské ženy na kongresu své zástupkyně. Macmillanová a
Courtneyová totiž již v Nizozemsku byly dříve a Emmeline PethickováLawrencová přijela navzdory nebezpečí a odkladům s americkým
kontingentem. Schwimmerová (Maďarka pracující pro ženské organizace
845
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v Londýně) cestovala nezávisle přes Skandinávii. Tyto ženy se připojily
k dalším přibližně dvanácti stům delegátkám z mnoha zemí, mezi nimiž
byla naprostá většina z domácího Nizozemska. Němky byly zastaveny na
hranicích a jen 28 z nich se přes ně dostalo. Byly zde ženy ze Švédska a
Norska, Maďarska, Rakouska, Dánska, Kanady, USA, Itálie a Belgie.849
Shromážděné přivítala Aletta Jacobsová. Nejdůležitější událost
kongresu se uskutečnila v poslední den, kdy Rosica Schwimmerová
navrhla, že místo psaných rezolucí by ženy měly zvolit vyslankyně, které
by se vydaly s usneseními kongresu k hlavám neutrálních i válčících států.
Tento návrh vyvolal velký odpor, ale díky emotivnímu proslovu
Schwimmerová nakonec pro plán podporu získala: „Jestliže nás mozky
dovedly k tomu, čím jsme nyní, myslím si, že je také čas, abychom nechaly
promluvit svá srdce. Jestliže naši synové umírají po milionech, dovolte
nám, matkám, jen se pokusit dosáhnout dobra tím, že půjdeme za králi a
císaři.“850
Od května 1915 působily v Evropě a Americe dvě skupiny
vyslankyň, které žádaly od vládců předních světových velmocí zastavení
války a obnovení míru. První skupinu vedla Jane Addamsová a Aletta
Jacobsová. Druhá skupina vedená Schwimmerovou a Macmillanovou měla
jednání

se

švédským

premiérem,

jenž

byl

ochoten

hostit

zprostředkovatelskou konferenci, pokud by mu ženy přinesly nóty od dvou
vlád, na každé straně jedné, jež by oznamovaly, že by taková iniciativa
nebyla nepřijatelná. Vyslankyně svého cíle téměř dosáhly, když britský a
německý ministr zahraničí souhlasili, že by se takové konferenci nebránili.
Po odjezdu Addamsové do USA se do Ameriky vypravila také
Schwimmerová; zde ji přijal prezident Woodrow Wilson. Ačkoli se zdálo,
že se ženy přiblížily cíli, žádný státník se nakonec neodvážil chopit se jejich
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výzvy a svolat zprostředkující konferenci, o níž hovořil s vyslankyněmi
Haagského kongresu švédský premiér.851
Do Velké Británie se zprávy z kongresu dostaly prostřednictvím
telegramu, jenž poslala z Haagu Courtneyová; oznamovala v něm, že
navzdory absenci 180 britských žen dosáhlo setkání velkého úspěchu. Dne
11. května se konala v londýnské Central Hall konference řízená
Marshallovou, na níž se delegátky rozhodly založit novou organizaci, která
na prvním podzimním výročním zasedání dostala název Mezinárodní
ženská liga (Women’s International League, WIL). Sdružení se rozhodlo
usilovat o propojení „dvou osudově svázaných hnutí: ženského a
mírového“.852 WIL byla hlavně dílem osobností podporujících volební
právo žen: předsedkyní se stala Swanwicková a jejími zástupkyněmi
Roydenová, Ashtonová a Courtneyová; Fordová a Marshallová byly
členkami výkonného výboru. Základna hnutí byla ovšem mnohem širší a
neomezovala se jen na rebelky z NUWSS; v průběhu roku vzrostl počet na
2458 členů sdružených v 34 pobočkách; na konci války dosáhl čísla 3576 a
42 větví.853

3. 1. 5. Ženské mírové hnutí na konci války
Rok 1916 přinesl do ženského protiválečného hnutí nový impuls.
Jestliže počátek války byl charakteristický mírovou aktivitou žen z vyšších
či středních tříd, od roku 1916 se stále více setkáváme s probouzející se
činností nižších vrstev, především dělnic. Přispěly k tomu zejména dvě
skutečnosti. Za prvé, v roce 1916 byla zavedena branná povinnost, která se
dotkla většiny britských rodin. Za druhé, se jednalo o vzrůst významu žen
jako pracovní síly pro hospodářskou stabilitu země.
Důležitou roli v pomoci lidem odpírajícím válku z důvodu svědomí
sehrálo The No Conscription Felllowship (NCF), založené již v listopadu
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1914. V roce 1916 se do práce v této organizaci zapojila aktivně mj. také
Marshallová.854 Po bitvě na Sommě,855 kde jen v první den bojů přišlo o
život přibližně 20 000 britských vojáků, přijala vláda „Zákon o obraně
království“ (Defence of the Realm Act, DORA), jehož opatření zamezovala
mírovým aktivitám. Útoky úřadů směřovaly hlavně vůči shromážděním
protestujícím proti pokračujícím odvodům a proti aktivním agitátorům.
V březnu roku 1916 byla například odsouzena za své „škodlivé výroky proti
odvodům“ k šestiměsíčnímu vězení členka Workers‘ Suffrage Federation
(WSF) Nellie Bestová.856 Podobný osud stihl v květnu 1916 také známého
filozofa Bertranda Russella, který byl za sepsání letáku proti odvodům
odsouzen ke dvěma letům těžké práce a k pokutě 100 liber.857
S pokračujícím odchodem mužů do války se měnilo postavení
britských žen ve společnosti. Když boje vypukly, bylo mnoho žen
pracujících v odvětví služeb propuštěno. V květnu 1916 bylo v důsledku
skandálu s nedostatkem patron pro vojáky na západní frontě, ustaveno nové
ministerstvo munice (Ministry of Munition), do jehož čela byl jmenován
David Lloyd George. Ženám se v resortech válečného průmyslu otevíraly
možnosti získat lépe placená pracovní místa uprázdněná muži; prosazovaly
se ale také v jiných odvětvích – dopravě, bankovnictví, vládních úřadech.
Například v Glasgowě, jedné z nejprůmyslovějších oblastí Velké Británie,
pracovalo na konci roku 1916 z 11 000 pracovníků zaměstnaných
v továrnách na výrobu patron 6 196 žen.858 Vzrůstající sebevědomí dělnic
se odrazilo také v jejich protiválečných kampaních.
854
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Je

pravděpodobné,

že

nové

mírové

aktivity

měly

základ

v předválečných socialistických a feministických zájmových skupinách. Od
roku 1916 se mezi pracujícími ženami šířila hluboká nespokojenost
s dalšími odvody na frontu a válečnými tribunály, s rostoucím počtem
mrtvých na válečných bojištích, s útoky na osobní svobodu prostřednictvím
DORA, se zvyšujícími se cenami za jídlo a s frontami na chleba; z počátku
malé, izolované a snadno potlačitelné skupiny většinou místních žen se od
léta roku 1917 zformovaly v poměrně dobře organizovanou sílu, Women‘s
Peace Crusade (WPC), jejíž základ se zrodil v létě 1916 v Glasgowě.859
Oblast Clydeside

s Glasgowem jako jejím nejvýznamnějším

průmyslovým centrem měla pro vznik organizace typu WPC příhodné
podmínky. Glasgowská pobočka WSPU, jež byla založena v roce 1906, se
stala již v předvečer první světové války extrémně militantní; v roce 1912
začaly místní sufražetky ničit poštovní schránky a rozbíjet okna, v roce
1913 již přistoupily k vypalování a bombovým útokům na opuštěné
pozemky. Zvláště mladé členky WSPU spolupracovaly také s Independent
Labour Party (ILP), mnohé z nich byly členkami obou organizací.860
Sociální situace clydesideských žen nebyla příliš dobrá. Jen 39
procent, převážně mladých děvčat, mělo práci; většina zaměstnaných byla
velmi špatně placena. Neuspokojivé podmínky se týkaly také bydlení.861
Bytová politika byla před vypuknutím první světové války jednou
z klíčových témat glasgowské městské samosprávy; ženy dokonce vytvořily
svou vlastní organizaci Glasgow Women‘s Houses Association, jež měla na
konci roku 1914 ve městě celou řadu poboček. O politické aktivitě žen
v Clydeside svědčí i to, že zde působily skotské Guildswomen, jejichž
dvanáctitisícová základna se nacházela hlavně v Glasgowě, a že každá
1900-1950, London 1999; Woollacott, On Her Their Lives Depend: Munition Workers in the
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větev Women‘s Labour League měla svou vlastní „ženskou skupinu“
scházející se na každotýdenních schůzích.862
Otázka bydlení se stala klíčovou i v prvních letech války.
V Glasgowě po jejím vypuknutí rychle vzrůstala výroba munice;
průmyslové továrny, vytvářející nová pracovní místa, lákaly nové dělníky,
kteří zaplavili město. Od počátku roku 1915 se prudce zhoršovala ubytovací
kapacita města a výrazně se zvyšovaly ceny. To mezi pracujícími
vyvolávalo neklid. V říjnu 1915 byla jako reakce na další zvýšení cen za
bydlení, jež bylo v polovině roku 1915 zavedeno majiteli, založena Clyde
Workers‘ Committee. Zrodilo se stávkové hnutí, na němž se významnou
měrou podílely také ženy, které se v roce 1916 stanou zakladatelkami WPC
–

Agnes

Dollanová,863

Jessie

Stephenová864

a

Helen

Jacková

(Crawfurdová).865 V říjnu 1915 bylo ve stávce 25 000 nájemníků,
v listopadu demonstrovalo 15 000 lidí; následujícího dne vláda, jež si
nemohla

dovolit

nepokoje

v klíčových

průmyslových

oblastech,

stabilizovala ceny nájmů.866
Crawfurdová

a

Dollanová podpořily po kongresu v Haagu

v Clydeside také mírové aktivity; v listopadu 1915 založily v Glasgowě
pobočku WIL a během jednoho roku získaly 83 nových členů.867
Crawfurdová,

nespokojená

s propojením

WIL

s

UDC

a

s jejím

středostavovským liberalismem, se však nakonec rozhodla vytvořit
bojovnější socialistickou protiválečnou organizaci – WPC. Přesný
důvod založení organizace je zahalen tajemstvím, zdá se nicméně, že
impulsem se stal dopis z května 1916, který se objevil v Labour Leader,
vydávaném ILP, a v němž si autor ztěžoval na to, že „britské socialistky
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dosud nezorganizovaly žádnou veřejnou demonstraci proti tomuto
masovému zabíjení lidstva“.868
„Velké ženské mírové konference“, organizované Crawfurdovou a
ohlášené v Forwardu na 10. června 1916 se zúčastnilo přibližně 200
delegátek z 16 organizací. Mezi řečníky byly Swanwicková za WIL,
Dollanová za Women‘s Labour League, Emma Boyceová z Londýna za
Worker‘s Suffrage Federation. Nová organizace byla nazvána Women‘s
Peace Negotiations Crusade; Crawfurdová se stala její první sekretářkou a
Dollanová předsedkyní.869
V červenci 1916 Crawfurdová a další členky WPC organizovaly
v Clydeside setkání pod otevřeným nebem, jež vyvrcholila 23. července
velkou demonstrací v Edinburghu. Mezi řečníky vystoupily Dollanová,
Crawfurdová, Margaret Ashtonová, Theodora Wilson-Wilsonová a Muriel
Mattersová. Shromáždění přijalo jednomyslně usnesení za volební právo
dospělých a za mírová jednání; účastníkům bylo přislíbeno, že kampaň se
znovu rozběhne v srpnu 1916.870 Na přelomu roku 1916-1917 se nicméně
zdálo, že vliv WPC se začal snižovat. Historici to přičítají skutečnosti, že 1.
listopadu byla Crawfurdová jmenována skotskou organizátorkou WIL. Její
energické úsilí přineslo během jednoho roku zdvojnásobení skotské členské
základny WIL,871 zatímco WPC byla zatím spíše vlivnou lokální záležitostí
v Clydeside,872 jejíž význam vzrostl po ruské revoluci v březnu 1917.
Kromě Glasgowa působily mírové organizace také v Manchesteru,
kde se nacházela i zdaleka největší větev WIL.873 Narozdíl od Glasgowa
zde převažovaly aktivistky ze střední třídy; zdejší pobočka úzce
spolupracovala s Manchesterskou univerzitou.874 Ústředí WIL sídlilo
v Londýně, kde se odehrávalo nejvíce shromáždění, jež přitahovala vlivné

868

Wiltsher, Most Dangerous Women..., s. 147.
Forward, 3. června 1916, 17. června 1916, 8. července 1916, 15. července 1916.
870
Forward, 5. srpna 1915; Glasgow Herald, 24. července 1916.
871
WIL, Annual Report 1915-1916, s. 4-5.
872
Bradford Pioneer, 24. listopadu 1916, vypovídá o aktivitách WPC během zimy 1916.
873
Na podzim 1917 měla 573 členek, což představovalo téměř čtvrtinu členské základny
ve Velké Británii. Srv. WIL, Annual Report 1916-1917, s. 4.
874
Liddington, The Long Road to Greenham..., s. 118.
869

206

řečníky. Narozdíl od bouřlivějších glasgowských demonstrací byly v roce
1915 londýnské mítinky umírněnější a sofistikovanější.875
Od začátku roku 1916 se však stále více mírových aktivistek
v Londýně začalo přiklánět k rázným akcím, což souviselo především se
skutečností, že vláda zakázala o mírových demonstracích informovat
v novinách (některé noviny se dokonce podílely na kampaních proti
hlavním představitelům mírových organizací) a dařilo se jí též přinutit
organizátory akcí opustit taktiku veřejných shromáždění a spokojit se se
soukromými.876 Šestiměsíční uvěznění Nellie Bestové vyburcovalo WSF,
nespokojenou s opatrností WIL, k radikálnějšímu protiválečnému postupu.
Radikalismus WSF se šířil hlavně z poboček na východě Londýna do
severních částí hlavního města. K nejaktivnějším patřily Emma Boyceová a
Jessie Stephenová, jež později působila v Sheffieldu a dalších městech West
Riding, kde organizovala nové pobočky.877
Většina radikálních mírových aktivistů se na přelomu 1916-1917
pohybovala na hraně zákona. Jejich mítinky byly sledovány policejními
špiony a tajnou zpravodajskou službou; ministerstvo vnitra mělo jejich
činnost trvale pod dozorem. Příkladem může být okružní přednášková
kampaň manželů Snowdenových po jižním Walesu. V prosinci 1916
zaznamenal horlivý glamorganshireský velitel policejní stanice slovo od
slova projev Ethel Snowdenové a předal jej ministerstvu vnitra; byl však
varován, že trestní stíhání by mohlo způsobit více škody než užitku.878
Mnohem dramatičtější byl příběh Alice Wheeldonové a její dcery
Hettie, jež byly členkami ILP a dalších ženských organizací; obě ženy
pomáhaly

brancům

odmítajícím

narukovat

z důvodu

svědomí.879

Wheeldonovy a jejich přátelé se dorozumívaly z obav před vládními
informátory v zakódovaných zprávách. V lednu 1917 údajně vládní autority
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dekódovaly spiknutí, jehož cílem byl atentát na Lloyda George. Alice a
Hettie byly spolu s dalšími čtyřmi uvězněny. Hettie byla v následném
vyšetřování osvobozena, ale Alice, podrobená křížovému výslechu státním
žalobcem, byla shledána vinnou a odsouzena na deset let vězení.880 Činnost
radikálních mírových aktivistek v roce 1916 a na počátku roku 1917 nebyla
kromě oblasti Clydeside příliš dobře organizována; ženy zůstávaly
izolovány a jejich činnost snadno kontrolovatelná.881
Policejní dohled, kruté zacházené s branci odpírajícími narukovat
z důvodu svědomí, vzrůstající počet obětí války, dlouhé fronty na chleba, to
vše zvyšovalo v Británii pocit beznaděje. Do této atmosféry dorazily do
země zprávy o březnové ruské revoluci a pádu carského režimu, jež mezi
Britkami vyvolaly vlnu euforie. Charlotte Despardová poslala ruským
ženám otevřený dopis, v němž jim sdělovala: „Moje sestry, nemohu použít
otřepanou frázi. Říci, že vám gratuluji, by bylo nepříhodné. Raději řeknu –
jsem s vámi – jsme jedno.“882 Konference, konané v červnu 1917 v Leedsu
k poctě revoluce, se účastnily zástupkyně WIL, Women‘s Labour League a
Guildu.883
Události v Rusku však nejvýrazněji podpořily vzestup významu
WPC. Na jaře 1917 se ve Skotsku uskutečnilo velké množství
protiválečných shromáždění; největší z nich se konalo v květnu v Glasgowě
a podle Forwardu se jej zúčastnilo asi 100 000 lidí.884 Významnou roli zde
nadále hrála Crawfurdová, která se v květnu rozhodla ukončit svou
angažovanost ve WIL a věnovat se oživení WPC. Impulsem k tomu jí byla
cesta Emmeline Pankhurstové jako údajné zástupkyně britských žen do
Ruska.885 Crawfurdová v červnu vydala ve Forwardu hněvivý dopis pod
názvem:

„Koho

vlastně

[Emmeline
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representuje?“ Dopis končil výzvou k podpoře WPC.886 Na neděli 8.
července byla svolána velká demonstrace. O úspěchu shromáždění
vypovídá reportáž, která vyšla v socialistickém Heraldu: „Neděle byla
dnem triumfu WPC. Ze dvou stran města vyšla velká procesí s hudbou a
plápolajícími vlajkami. A když se přiblížila ke glasgowskému Green
splynula v jeden zástup, čímž symbolizovala jednotu cílů a řešení...
Přibližně 12-14 000 mužů a žen tvořilo stálé publikum.“887 Na mítinku
promluvily Crawfurdová, Dollanová, Swanwicková, Snowdenová a další.
Jednomyslně byly přijaty rezoluce gratulující „ruské revoluční vládě“ a
výzva k okamžitým mírovým jednáním.888
Význam WPC se zvyšoval i v jiných oblastech – v Lancashiru, West
Ridingu a v Midlands. Tři dny po úspěšném shromáždění v Glasgowě byl
do Nelsonu svolán mítink Gertrudou Inghemovou. Další velké demonstrace
WPC se konaly v Birminghamu (29. července) a v Manchesteru.889 Některá
shromáždění, například v Nelsonu 11. srpna 1917, byla provázena
jingoistickými aktivisty, jež se snažily mírovým aktivistkám jejich akce co
nejvíce znepříjemnit.890
I přes tyto nepříjemnosti počet členů WPC rychle stoupal. Zlepšená
organizace umožnila konání mnoha dalších demonstrací po celé Británii.
V listopadu 1917 měla WPC kolem 45 poboček, především ve Skotsku, v
jižním Walesu, v průmyslových Midlands, v Lancashiru, na severu a
severovýchodě a ve West Ridingu.891 Na aktivity WPC, jež patřila spolu
s WIL do konce války k nejvlivnějším mírovým organizacím, měla
významný vliv také ruská bolševická revoluce z listopadu 1917.892
Ženské mírové hnutí, navzdory překážkám, jež mu stavěly do cesty
britské vlády a jingoistické organizace, představovalo po celou dobu války
důležitý hlas, který ovlivňoval řadu Britů v jejich protiválečném úsilí.
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V průběhu války se konstituovalo několik nových organizací, které
nahrazovaly ty, jež nebyly schopny držet krok s celospolečenským
vývojem; v zásadě lze říci, že iniciativu přebíraly ženské antimilitaristické
socialistky, jejichž význam rostl přibližně od roku 1916, kdy vzhledem
k nutnosti nahradit v průmyslových sektorech muže odcházející na frontu
zaujaly v britské společnosti významné postavení. Jejich radikalismus měl
ve společnosti mnohem větší ohlas (demonstrace, které organizovaly, již lze
označit za skutečné masové protesty) než dřívější akce středostavovských
intelektuálek.
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3. 2. Volební právo žen

Volání po ženském volebním právu patřilo na přelomu 19. a 20.
století k zásadním požadavkům britských feministek. K nejvýznamnějším
organizacím, usilujícím o jeho získání, patřily National Society of Women’s
Suffrage Societies (NUWSS)893 a Women’s Social and Political Union
(WSPU),894 které představovaly dva nejdůležitější proudy hnutí; sufražistky
(suffragists) z NUWSS reprezentovaly umírněné křídlo, zatímco sufražetky
(suffragettes) z WSPU radikální směr. Ačkoli příspěvek neoficiálních
jednání NUWSS, jejíž některé aktivity jsem analyzoval v předchozí
kapitole, nebyl zanedbatelný, WSPU jej rozsahem a významem nepochybně
překonala.
analýzu

V této kapitole proto soustředím pozornost především na

činnosti

WSPU

a

její

hlavní

představitelky

Emmeline

Pankhurstové, jejíž radikální aktivity sice k dosažení ženského volebního
práva před první světovou válkou nevedly, ale přesto měly velký dopad na
britské veřejné mínění i politiky.
Obě organizace navazovaly na vývoj hnutí za ženské volební právo
v 19. století, které se od počátku vyznačovalo množstvím frakcí, jež se lišily
v názorech na to, jakým způsobem dosáhnout cíle. Od konce 70. let
představovala nejvýznamnější organizaci hnutí za ženské volební právo
National Society for Women’s Suffrage (NSWS)895 pod vedením Lydie
Beckerové,896 v níž si od poloviny 80. let počínala aktivně i budoucí
vůdkyně sufražetek Emmeline Pankhurstová. Na konci roku 1888 došlo
k jedné z mnoha roztržek, do nichž byla Emmeline Pankhurstová
v následujících

letech

zapojena.

Pankhurstová,

v té

době

aktivní

podporovatelka Liberální strany, usilovala spolu s dalšími mladými
893
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sufražistkami o to, aby se NSWS stala přidruženou organizací ženské sekce
Liberal Party. Lydia Beckerová naproti tomu chtěla udržet ženské hnutí za
volební právo nezávislé na stranické politice. Neschopnost najít kompromis
vyústila v roztržku a vznik dvou organizací – National Central Society for
Women’s Suffrage (NCS), k níž se připojila i Pankhurstová, a Beckerové
Central Committee of the National Society for Women’s Suffrage.897
Pankhurstová se však velmi brzy dostala do konfliktu i s politikou
NCS, jejímž cílem bylo kompromisní řešení; jeho zastánci navrhovali
omezit ženské volební právo na svobodné ženy a vyloučit z něj ženy vdané.
Domnívali se, že by tento návrh mohli snáze prosadit. Emmeline, která
s touto taktikou nesouhlasila, stanula v červenci 1889 u vzniku nové frakce,
nazvané Women’s Franchise League (WFrL), jež se stejně jako NCS
ztotožňovala s politikou liberálů;898 tato organizace usilovala o prosazení
dvou hlavních cílů: 1) práva všech žen (svobodných i vdaných) volit
v parlamentních, komunálních a obecních volbách; 2) prosadit rovná
občanská a politická práva žen. Stala se tak vůbec první ženskou
společností prosazující volební právo vdaných žen.899
WFrL byla malou organizací s velmi vlivnou členskou základnou;
hlásili se k ní kromě jiných Jacob Bright, Josephine Butlerová, Elizabeth
Wolstenholme-Elmyová, William Lloyd Garrison či Harriot Stanton Blatch.
Ve spolupráci s liberály WFrL připravila Women’s Electoral Franchise
Bill, předložený v roce 1889 v Dolní sněmovně Richardem Burdonem
Haldanem, který se ale prosadit nepodařilo.900 Ani této organizaci se ale
nepodařilo udržet jednotu a v roce 1892 se rozdělila; odešla z ní vlivná E.
Wolstenholme-Elmyová, nespokojená s chováním manželů Richarda a
Emmeline Pankhurstových při demonstraci, vedené umírněnými ženskými
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organizacemi za prosazení Parliamentary Franchise Bill, který předložil v
parlamentu konzervativní poslanec James Rollitt.901
Spolupráce Emmeline a Ursuly Brightové, jež nahradila ve vedení
WFrL Wolstenholme-Elmyovou, měla velký vliv na přijetí Zákona o místní
správě (Local Government Act) z roku 1894. Podle tohoto zákona se mohly
všechny ženy (svobodné i vdané) účastnit voleb, pokud měly majetek
požadovaný zákonem.902 Zákon mimo jiné pomohl překlenout nepřátelství
mezi mnoha frakčními organizacemi, protože již bylo zbytečné přít se o to,
zda prosazovat ženské volební právo jen pro svobodné nebo i pro vdané
ženy; na konci 19. století všechny agitovaly za právo žen volit na základě
stejných podmínek jako muži.903 Od roku 1894, kdy vystoupila z Liberální
strany a vstoupila do Independent Labour Party (ILP; vznikla v roce 1893),
se Emmeline Pankhurstová soustředila především na stranickou politiku.904
Od roku 1903 se Emmeline rozhodla věnovat veškeré úsilí prosazení
volebního práva žen a ustavila za tímto účelem WSPU. Hlavní
„konkurentkou“ WSPU byla, jak jsem již poznamenal, NUWSS, založená
v roce 1897 sloučením NCS, Central Committee of the National Society for
Women’s Suffrage, a dalších společností, již vedla Millicent Garretová
Fawcettová.905 Obě organizace usilovaly o společný cíl, ale v dalších
ohledech se značně lišily. Ačkoli Pankhurstová slibovala, že WSPU bude
provádět politiku nezávislou na politických stranách,906 což později
naplnila, zpočátku byla zjevně spojena s ILP;907 naproti tomu NUWSS úzce
spolupracovala s Liberální stranou (Millicent Fawcettová byla dokonce
manželkou ministra).908 Narozdíl od NUWSS a dalších podobných
901
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organizací byla WSPU výhradně ženskou organizací; neznamená to ale, jak
tvrdili mnozí historikové, že by ji bylo možno charakterizovat jako
„protimužskou“.909 Obě organizace se nejvýrazněji lišily metodami, jejichž
prostřednictvím chtěly svých cílů dosáhnout; NUWSS preferovala trpělivé
jednání a diplomacii, zatímco WSPU dávala přednost militantním akcím.

3. 2. 1. Emmeline Pankhurstová
Emmeline Pankhurstová se na počátku 20. století stala oprávněně
symbolem hnutí za volební právo žen. Její aktivity nicméně dodnes
vyvolávají rozporuplná hodnocení. Politické názory a postoje Emmeline se
značně a někdy velmi překvapivě proměňovaly. Tato dcera z poměrně
bohaté středostavovské rodiny začínala politickou kariéru jako přesvědčená
liberálka; po vystřízlivění z praktické politiky Liberal Party se přidala
k ILP a po druhé světové válce svou politickou kariéru končila jako
konzervativní kandidátka do parlamentu za londýnskou čtvrť Whitechapel.
Ačkoli podporovala demokratické reformy, její politický styl a způsob
řízení organizací byly autokratické. Porozumění její složité osobnosti a
pozdějších aktivit WSPU vyžaduje analýzu jejích názorů a politické
činnosti před rokem 1903, kdy se rozhodla věnovat veškerou energii boji za
ženské volební právo.910
K politickému aktivismu a k sympatiím s hnutím za volební právo
žen Emmeline Pankhurstovou v jistém smyslu předurčovalo její rodinné
zázemí. Narodila se 15. července 1858 v Manchesteru Robertu Gouldenovi
909
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a Sophii Jane Craineové, jež pocházela z ostrova Man, který od Emmelina
mládí sloužil jako inspirace pro její budoucí aktivity ve prospěch ženského
volebního práva.911 Ostrov Man měl vlastní parlament a v domácí politice
nezávisel na rozhodování britského zákonodárného sboru. V roce 1881
získaly svobodné a majetné ženy na Manu volební právo. Návrh zákona o
ženském volebním právu na ostrově Man (Isle of Man Suffrage Bill) z roku
1880 se stal inspirací pro Manchester National Society for Women’s
Suffrage a vůdčí radikální politici Manchesteru, včetně Lydie Beckerové,
Alice Scatcherdové, Richarda Pankhursta a dalších, jež Man několikrát
navštívili.912 Dům Emmelininých rodičů, vlivných místních radikálů,
podporujících ženské volební právo a sociální reformy, byl častým místem
schůzek podobně smýšlejících obyvatel Manchesteru, s níž byla Emmeline
od dětství v kontaktu; patřili k ní Jacob a Ursula Brightovi, Elizabeth
Wolstenholme-Elmyová a také budoucí manžel Emmeline, Richard
Pankhurst.913
Po studiích v Paříži v letech 1872-1877 se Emmeline Gouldenová
v prosinci 1879 provdala za o třiadvacet let staršího Richarda Pankhursta,
jenž se pro ni stal v mnoha ohledech ideálním partnerem a zkušeným
průvodcem v jejích politických začátcích. Richard Pankhurst se od 60. let
aktivně angažoval v politice a podporoval všechny legislativní reformy, jež
měly zlepšit postavení žen ve společnosti. V roce 1868 například sepsal
neúspěšný návrh zákona o majetku vdaných žen (Married Women’s
Property Bill), který by ženám umožnil mít po sňatku kontrolu nad svými
penězi. Jako aktivní člen Manchester National Society for Women’s
Suffrage v roce 1869 zkoncipoval úspěšný dodatek k návrhu zákona o
městském zastupitelstvu (Municipal Corporation Bill), který ženám
umožňoval volit do městských zastupitelstev. V roce 1870 byl v Dolní

911

Při přednáška pro americké posluchače v roce 1909 potvrdila, že inspirace ostrovem
Man ji od mládí velmi ovlivňovala. Chicago Sunday Tribune, 28 November 1909, s. 5.
912
Srv. Templeton, J., The Isle of Man and the First Votes for Women, Sheffield 1980, s.
115 an. K historii Ostrova Man srv. též Kinvig, R. H., The Isle of Man: a social, cultural and
political history, Liverpool 1978, passim.
913
Bartley, P., Emmeline Pankhurst..., s. 15-21; Pankhurst, C., Unshackled..., s. 15-22.
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sněmovně předložen prostřednictvím poslance Jacoba Brighta jím
zformulovaný návrh zákona o ženském volebním právu, který se ale
zákonem nestal.914
V letech 1880-1889 Emmeline Pankhurstová porodila pět dětí a
soustředila svou energii v první řadě na jejich výchovu.915 V politice se
kromě aktivit v oblasti ženského volebního práva, o nichž jsem se zmínil
v úvodu této kapitoly, snažila pomoci manželovi v kampaních za zvolení do
parlamentu. Richard se poprvé pokusil získat křeslo v Dolní sněmovně
v roce

1883

jako

nezávislý

kandidát

v doplňovacích

volbách

v Manchesteru. Bez podpory Liberální strany916 ale neměl s radikálním
programem, obhajujícím bezplatné sekulární vzdělání, odluku církve od
státu a sekularizaci politických institucí, zrušení monarchie a horní
sněmovny, plné volební právo pro dospělé, placení poslanců parlamentu,
znárodnění půdy a irský Home Rule nejmenší šanci na úspěch. Ve volbách
získal 6.216 hlasů, zatímco konzervativní kandidát 18.188.917
V roce 1885 Richard Pankhurst kandidoval jako radikál ve
všeobecných volbách za liberály v dělnickém okrsku Rotherhithe, ležícím
v londýnských docích. Navzdory pečlivě připravené kampani, na níž se
významně podílela i jeho manželka, a oficiální podpoře Liberální strany ve
volbách znovu neuspěl. Emmeline z jeho neúspěchu obvinila irské politiky;
Charles Stewart Parnell totiž voličům doporučil hlasovat proti všem
liberálním kandidátům, dokonce i proti těm, kteří stejně jako Richard
Pankhurst podporovali Home Rule. Richard tak ztratil nejen hlasy irských
voličů, ale i Britů, kteří vystupovali proti Home Rule.918 Za porážkou
Richarda Pankhursta stály rovněž rozpory uvnitř Liberální strany, jež se
netýkaly jen otázky Home Rule, ale také nutnost volby mezi „svobodným
obchodem“ a „protekcionismem“, otázka reforem v oblasti pozemkového
914

K Richardu Pankhurstovi srv. Burton, S.: Relatively Famous: Richard Pankhurst, The
Red Doctor, in: BBC History Magazine, vol. 8., no. 2, February 2007.
915
Srv. například Pankhurst, C., Unshackled..., s. 23-39.
916
Podporu mu odepřela Manchester Liberal Association a liberální noviny. Srv. The
Guardian, 1 October 1883, s. 6.
917
Bartley, P., Emmeline Pankhurst..., s. 33-34.
918
Pankhurst, E., My Own Story..., s. 18.
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vlastnictví, vzdělání, místní správy, principů daňové a imperiální politiky.
Ačkoli Liberální strana v roce 1885 ve volby těsně zvítězila, její politika
ztrácela podporu, zejména ve městech. V zásadě nebylo velkým
překvapením, že Pankhurst ve volbách znovu prohrál. O rok později se
Liberal Party v otázce Home Rule rozdělila a v čele vlády stanuli
konzervativci.919
V roce 1892 se Pankhurstovi, rozčarovaní ze způsobu vedení
Liberální strany, vrátili z Londýna do Manchesteru. V roce 1894 ze strany
dokonce vystoupili a připojili se k ILP. Hlavním důvodem nebylo, že by se
„posunuli více doleva“; usoudili ale, že se Liberal Party definitivně zřekla
svého radikálního programu. Po Gladstoneově rezignaci v roce 1894
nastoupil do čela vlády hrabě Rosebery, jehož politika byla v rozporu
s přesvědčením manželů. Richard a Emmeline se naproti tomu domnívali,
že v ILP, která se podle nich stala „syntézou mnoha různých proudů
socialistického myšlení s vágně definovanou ideologií“ a připomínala jim
starý styl liberálního radikalismu, budou moci snáze prosazovat své
ideály.920 Emmeline na ILP přitahovala také podpora ženské emancipaci.921
Od vstupu do ILP začala být Emmeline Pankhurstová politicky
aktivnější. V roce 1894 byla zvolena Poručnicí Zákona o chudobě (Poor
Law Guardian) za Openshaw;922 tuto práci vykonávala do roku 1898.
Vzhledem k jejím radikálním postojům poněkud překvapuje, že se
neodhodlala k veřejné kritice nedokonalého systému péče o chudé. Podle
jejího názoru byli za negativní obraz Zákona o chudobě zodpovědní více
jeho vykonavatelé než zákon sám.923 Po prvním šoku z návštěvy
919

Ke krizi Liberální strany v roce 1886 a jejímu dalšímu vývoji srv. Lubenow, W. C.,
Parliamentary Politics and the Home Rule Crisis: The British House of Commons in 1886, Oxford
1988, passim; Stansky, P., Ambitions and Strategies: The Struggle for the Leadership of the
Liberal Party in the 1890s, Oxford 1964, passim.
920
Cook, C. & Taylor, I. (eds.), The Labour Party, London 1980, s. 5. K ILP dále srv.
Pelling, H., The Origins of the Labour Party 1880-1900, Oxford 1965, s. 115-159; Howell, D.,
British workers and the Independent Labour Party 1888-1906, Manchester 1983, s. 134 an.;
Winter, B., The ILP: past and present, Leeds 1993, passim.
921
Hannam, J., Women and the ILP..., passim.
922
Pankhurst, S., The Suffragette Movement..., s. 128-132.
923
Pankhurst, E., What Boards of Guardians Can Do, National Administrative Council of
the Independent Labour Party, 1895, s. 1; Pankhurst, E., Duties and Powers of Guardians in Times
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chudobince se soustředila na pomoc dětem. Podle jejího názoru neměly být
děti do chudobinců vůbec umisťovány. Dlouhodobě se pokoušela
prosazovat systém podobný tomu, s nímž se seznámila v Sheffieldu a ve
West Derby; děti z chudobinců zde byly svěřovány do péče vychovatelek v
domech po celém městě, přičemž navštěvovaly základní školy, spravované
místním školním výborem.924 Prosadila také stavbu nových domků pro
chudé děti, tělocvičny, plaveckého bazénu a školy.925 Na konferencích
opatrovníků ostře vystupovala proti „nezpůsobilým rodičům“ a požadovala
vyšší pravomoci na ochranu dětí, dokonce možnost jejich odebrání.926
Podobnou péči a reformní úsilí věnovala též slabomyslným a starým.927
V rozporu s převažujícím názorem Emmeline Pankhurstová věřila,
že za nezaměstnanost nejsou zodpovědní jednotlivci, ale společnost. Po
nástupu do úřadu Poručnice Zákona o chudobě čelila v souvislosti
s mimořádně tuhou zimou velmi vážné krizi; chudobince byly tehdy
doslova přeplněné.928 Emmeline se velmi aktivně zapojila do organizování
pomoci; také díky jejímu úsilí se podařilo krizi v Manchesteru zvládnout.929
Kritizovala také nedostatečnou aktivitu místních úřadů při hledání práce pro
nezaměstnané a navrhovala, že by jim místní úřady mohly zajistit tři typy
zaměstnání: 1) na polích; 2) ve veřejných projektech, například na stavbách;
3) ve službách spojených s hygienickými opatřeními (úklid ulic, stavění
kanalizace atd.).930
V roce 1895 se Emmeline Pankhurstová podílela na poslední
kampani manžela, který kandidoval do parlamentu za ILP v Gortonu
(poblíž Manchesteru), dřívější „baště liberálů“. Jeho jediným soupeřem byl
díky dohodě s liberály zástupce konzervativců. Richardovi se ale ani
of Exceptional Distress, Report of the Proceedings of the 21st Annual Poor Law Conference for
the North Western District, Ulverston 1895, s. 298-306.
924
Pankhurst, S., The Suffragette Movement..., s. 131-132.
925
Pankhurst, M., My Own Story..., s. 25.
926
Srv. například v North Western District Poor Law Conference, Blackpool, 24-25
September 1897, s. 344-350.
927
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3.
928
Srv. například Manchester Evening News, 11 January 1895.
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tentokrát nepodařilo zvítězit; na jeho porážce se podílelo i velké množství
liberálních

voličů,

kteří

odevzdali

hlasy

raději

konzervativnímu

kandidátovi, než aby podpořili Richarda Pankhursta, jemuž ještě neodpustili
„zradu“ jejich politické strany.931 Všeobecné volby přinesly ILP velké
zklamání, neboť získala jen 28 mandátů; poražen byl i předseda strany Keir
Hardie.932
V roce 1896 se Emmeline Pankhurstová v Manchesteru zapojila do
kampaně za právo konat politické mítinky ve veřejném parku v Boggart
Hole Clough, spravovaném městskou radou. Pobočka ILP v Manchesteru se
tam každou neděli scházela k politickým setkáním. V květnu 1896 předseda
výborů pro parky na tomto místě konání politických akcí zakázal. ILP
zákaz porušovala a magistrát si následně předvolával řečníky a odsuzoval je
k vězení či pokutám. Díky publicitě vzrostla účast na mítincích z přibližně
dvou set na dva tisíce lidí. Emmeline zpočátku organizovala sbírky pro
obžalované a 21. a 28. května 1896 ke shromážděným promluvila. U soudu,
kam byla za rušení pořádku předvolána, 26. června 1896 oznámila, že si je
vědoma důsledků svých činů a že pokud bude, podle jejího mínění
nezákonně, odsouzena, nehodlá se vykoupit zaplacením pokuty. Její případ
byl poté odročen, zatímco její přítel Leonard Hall byl odsouzen k měsíci
vězení.933 O týden později přišla Emmeline do Boggart Hole Clough se
dvěma dcerami Christabel a Sylvií v doprovodu manžela a Keira Hardieho
na demonstraci, jíž se podle odhadů účastnilo 25.000 až 40.000 lidí. Z obav,
aby tyto akce nepřerostly v (celo)národní problém, odmítl ministr vnitra
nařízení městského úřadu o zákazu konání politických shromáždění
v Bogart Hole Clough schválit. Politické mítinky se tak mohly v parku
nadále konat.934
Po náhlé smrti Richarda Pankhursta 5. června 1898 se rodina ocitla
ve špatné ekonomické situaci a Emmeline musela přijmout placené

931

Pankhurst, S., The Suffragette Movement..., s. 133-136.
Howell, D., British workers..., s. 224.
933
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zaměstnání; pracovala na matrice jako zapisovatelka sňatků, narození a
úmrtí. Pokračovala ale i v politických aktivitách. V listopadu 1900 byla
zvolena do školního výboru (School Board) v Manchesteru,935 kde se
pokoušela zlepšit podmínky výuky na základních školách: prosazovala
například, aby bylo zrušeno školné na všech typech základních škol (nejen
na školách spravovaných školními výbory), aby učitelky dostávaly stejné
platy jako muži atd.936 V roce 1902 ale nový Zákon o vzdělání (Education
Act) školní výbory zrušil a Emmeline přišla o svou funkci; v roce 1903 však
byla kooptována do nově ustaveného výboru pro vzdělání (Education
Committee).937 Aktivní angažmá Emmeline Pankhurstové v místní politice
na konci 19. století ji velmi dobře připravilo na pozici vůdkyně WSPU a
politický boj sufražetek na počátku 20. století.

3. 2. 2. Počátky Women’s Social and Political Union (1903-1907)
V říjnu 1903 založila Emmeline Pankhurstová s dcerami ve svém
domě v Nelson Street v Manchesteru již zmíněnou Women’s Social and
Political Union (WSPU).938 Důvody, proč usilovala o získání ženského
volebního práva, odrážely v zásadě postoje

všech sufražistických

organizací. Emmeline byla demokratickou, nikoli marxistickou socialistkou
a jako taková pevně věřila, že ženy jsou „součástí ústavního procesu“. Měla
za to, že demokracie v Británii nebude existovat do té doby, dokud „bude [v
politickém rozhodování – poznámka S. T.] polovina lidí zcela
ignorována“.939 Emmeline považovala za nespravedlivé, že ženy musejí
935

Emmeline Pankhurstová usilovala o zvolení do školního výboru již v roce 1894, ale ve
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platit daně, aniž by měly zastoupení v parlamentu. Argumentovala tím, že
„zájmy žádné rasy, společenské vrstvy či pohlaví nejsou v zákonodárství
země řádně zabezpečeny, nemají-li zastoupení prostřednictvím přímého
volebního práva“.940 O tom, že zájmy nezastoupených skupin v parlamentu
jsou z logiky věci zanedbávány, byla přesvědčena většina podporovatelů
ženského volebního práva. Emmeline šla ještě dále; věřila, že muži si
vytvářejí zákony, které jsou pro ně výhodné a záměrně zanedbávají zájmy
žen. Dokládala to na celé řadě příkladů: nerovnými právy žen v manželství,
na pracovním trhu, ve školství atd.941 Její obhajoba ženského volebního
práva se zakládala na klasických ženských argumentech, ale také na
morálním zdůvodňování, tolik typickém pro konec viktoriánské a začátek
edwardiánské éry: 1) ženské volební právo by mělo pozitivní dopad na
mužskou sexuální morálku; 2) zlepšilo by ženské pracovní podmínky; 3)
očistilo by korupci veřejného života a zajistilo by, že ženy a muži budou
posuzovány (posuzováni) podle stejných morálních měřítek; 4) odstranilo
by dvojí morální standardy v nahlížení na sexuální chování mužů a žen; 5)
pomohlo by odstranit prostituci.942

Rok
1801
1811
1821
1831
1841
1851
1861
1871
1881
1891
1901
1911

Počet obyvatel
Muži
Ženy
Přebytek žen
8.892.536
4.254.735
4.637.801
383.066
10.164.256
4.873.605
5.290.651
417.046
12.000.236
5.850.319
6.149.917
299.598
13.896.797
6.771.196
7.125.601
354.405
15.914.148
7.777.586
8.136.562
358.976
17.927.609
8.781.225
9.146.384
365.159
20.066.224
9.776.259
10.289.965
513.706
22.712.266
11.058.934
11.653.332
594.398
25.968.286
12.624.754
13.343.532
718.778
29.001.018
14.050.620
14.950.398
899.768
32.526.075
15.721.728
16.804.347
1.082.619
36.075.269
17.448.476
18.626.793
1.178.317
Zdroj: Statesman’s Year Book, 1882, s. 240; 1892, s. 14; 1902, s. 14; 1912, s. 12.
940
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m?type=object&id=286348, 27. července 2008.
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První

dva

roky,

kdy

Emmeline

Pankhurstová

pracovala

v Manchesteru, měla WSPU jen malou členskou základnu. Hlavní náplní
činnosti významných členek, k nimž patřily Christabel a Sylvia
Pankhurstovy, Annie Kenneyová a Hannah Mitchellová, byla veřejná
vystoupení na mítincích radikálních společností a odborů převážně na
severu Anglie. Jejich aktivity se soustředily především na získání podpory
pro WSPU. V roce 1905 se členky WSPU uchýlily k prvním „násilným
akcím“. Dne 12. května 1905 Emmeline Pankhurstová s Elizabeth
Wolstenholme-Elmyovou odjely do

Londýna, aby byly přítomny

projednávání návrhu zákona o ženském volebním právu, předloženém
sympatizujícím liberálním poslancem. Po neúspěchu návrhu zákona
Emmeline zorganizovala improvizované protestní shromáždění, na němž
chování Dolní sněmovny ostře odsoudila. V říjnu 1905 Christabel
Pankhurstová a Annie Kenneyová s vědomím nepřítomné Emmeline943
přerušily volební mítink liberálů v Manchesteru; poté, co u soudu odmítla
zaplatit pokutu, byla uvězněna.944
Po „dramatických událostech“ v Manchesteru začala WSPU využívat
jako prostředek boje „taktiku násilí“, jež od počátku vyvolávala rozporné
reakce. Někteří historikové označovali násilnosti jako o akce „několika
pomatených starých panen“ a jako jeden z důvodů, proč by ženám volební
právo uděleno být nemělo; jiní je obhajovali „jako nutnost“.945 Sama
Emmeline Pankhurstová zdůvodňovala násilné prostředky tím, že všechny
dosavadní pokusy jak „spravedlivý“ zákon prosadit ztroskotaly.946 Násilné
943

Pankhurst, E., Suffrage Speeches from the Dock, London 1912, s. 34.
Obě ženy se při projevu sira Edwarda Greye hlasitě dotazovaly, zda liberální vláda
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Holton, S. S., In „Sorrowful Wrath“: suffrage militancy and the romantic feminism of Emmeline
Pankhurst, in: Smith, H. L. (ed.), British Feminism in the Twentieth Century , Aldershot 1990.
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Do Dolní sněmovny bylo od roku 1869 doručeno mnoho rezolucí a návrhů zákona o
udělení volebního práva ženám, ale všechny ztroskotaly (v letech 1870, 1871, 1872, 1875, 1876,
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akce ospravedlňovala i jejich úspěšností; argumentovala, že ani rozšíření
volebního práva pro muže v letech 1832, 1867 a 1884 se neobešlo bez
násilí; odvolávala se dokonce na taktiku ulsterských unionistů bojujících
proti Home Rule. O úspěchu, jež tato taktika sufražetkám přinesla, nemůže
být pochyb; násilná akce Christabel Pankhurstové a Annie Kenneyová
vyvolala zájem tisku a jejich protest vedl k ohromujícímu nárůstu členské
základny WSPU.947
Od konce roku 1905 probíhala v Británii volební kampaň
k všeobecným volbám, ohlášeným na leden 1906. Většina liberálních
ministrů, včetně Henryho Campbella-Bannermana, Herberta Henryho
Asquithe a Winstona Churchilla, čelila na mítincích podobným akcím jako
Edward Grey v Manchesteru.948 Po drtivém vítězství liberálů949 se
Emmeline Pankhurstová, stále pracující na matrice v Manchesteru, rozhodla
poslat do Londýna dceru Sylvii a Annie Kenneyovou, aby agitovaly ve
prospěch ženského volebního práva. Jejich první akce se časově shodovala
se zahajovací schůzí parlamentu. Obě ženy si po příjezdu do metropole na
tento den s pomocí Keira Hardieho pronajaly Caxton Hall (původně
plánovaný mítink na Trafalgar Square nemohly uskutečnit, neboť náměstí
již bylo pronajato). Akce se zúčastnily stovky žen z East Endu, kde předtím
Sylvie a Annie agitovaly. Na setkání přišla i Emmeline Pankhurstová; když
se dozvěděla, že v králově zahajovacím proslovu nebyla o ženském
volebním právu žádná zmínka, odsoudila vládu a navrhla, aby se
shromáždění odebralo do Dolní sněmovny a osobně poslance interpelovalo.
Nakonec dostaly svolení setkat se s některými poslanci dvě skupiny žen

1877, 1878, 1879, 1883, 1884, 1886, 1892, 1897 a 1904; nepodařilo se prosadit dokonce ani ten
nejnadějnější z roku 1886, kdy se zdálo, že většina poslanců je pro. Emmeline se proto rozhodla,
že je třeba zákon prosadit jinou cestou. Srv. přednášku Emmeline Pankhurstové v New Yorku ze
dne 21. října 1913, otištěnou v The Suffragette, 14 November 1913, s. 99.
947
Bartley, P., Emmeline Pankhurst..., s. 81-82.
948
Pankhurst, C., Unshackled..., s. 56-60; Pankhurst, S., The Suffragette Movement..., s.
192-196.
949
Srv. Searle, G. R., A New England?..., s. 358-361.
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(každou tvořilo asi dvacet zástupkyň); slib, že budou podporovat ženské
volební právo, se jim ale od členů parlamentu získat nepodařilo.950
Interpelace poslanců získaly hnutí ještě větší zájem veřejnosti, což se
projevilo v růstu počtu členů; k nejvýznamnějším patřili Emmeline PethickLawrencová, jež se stala hospodářkou WSPU, a její manžel Frederick.
WSPU se brzy přestěhovala díky velkorysosti manželů Pethick-Lawrenců
do Clement’s Inn na Strandu. Cesty Emmeline Pankhurstové do Londýna
byly stále častější; dne 19. května 1906 se například účastnila
mnohatisícové demonstrace a byla členkou deputace k premiérovi
Campbell-Bannermanovi, jíž se účastnili zástupci různých odborových
svazů a skupin podporujících ženské volební právo. V říjnu 1906 vedla
jinou deputaci do parlamentu, při níž byla spolu s několika dalšími ženami
zatčena její dcera Adéla; u soudu protestující Sylvia byla zatčena také.951
Dne 13. února 1907 založila WSPU v Caxton Hall tzv. „ženský
parlament“. Jeho zasedání se odehrávala vždy v den zahajovací schůze
Dolní sněmovny. Poté, co přítomné zjistily, že poslanci rozpravu o
hlasovacím právu žen znovu opominuli, odcházely přes ulici do sněmovny,
aby tam odevzdaly rezoluce na její podporu, v čemž jim obvykle zabránila
policie.952 Kromě násilných akcí WSPU organizovala také řadu povolených
a pokojných aktivit: každou letní neděli se například konaly v londýnském
Hyde Parku mítinky, jichž se pravidelně účastnilo kolem pěti tisíc lidí;
podobná setkání se odehrávala také v jiných britských městech.953
V době, kdy byli v Británii u moci liberálové, pokračovala WSPU
v taktice boje proti jejich kandidátům v doplňovacích volbách, a to bez
ohledu na to, zda ženské volební právo podporovali či nikoli (jak jsem již
uvedl, podobnou taktiku před časem vůči jejímu manželovi zaujali irští
nacionalisté). WSPU to zdůvodňovala tím, že patřili k Liberální straně, jejíž
poslanci

hlasovali,

jak jim nařídilo stranické

950

vedení;

Emmeline

Pankhurst, S., The Suffragette Movement..., s. 197-200.
K událostem roku 1906 srv. Pankhurst, C., Unshackled..., s. 61-74.
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Tamtéž, s. 75-84. Srv. také The National Archives, London – Kew, HO
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Pankhurstová si dobře uvědomovala, že jednotliví poslanci nemají šanci ve
sněmovně cokoli prosadit a jedinou možností, jak zákon prosadit, je jeho
podpora vládní stranou. Agitátorky WSPU se proto účastnily většiny
předvolebních shromáždění liberálních kandidátů k doplňovacím volbám a
přesvědčovaly voliče, aby hlasovali proti nim. Liberální strana a sufražistky
z NUWSS kritizovaly sufražetky za to, že jejich taktika prospívá toryům.
Emmeline Pankhurstová tuto kritiku odmítala s tím, že nezvolení několika
liberálních poslanců v doplňovacích volbách nemůže stranu s pohodlnou
většinou v parlamentu ohrozit; jejich nezvolení mělo stranu upozornit na to,
že by se neměla zříkat liberálních zásad a měla by udělit ženám hlasovací
právo.954
Po přestěhování Pankhurstové do Londýna v roce 1907955 změnila
WSPU taktiku též vůči labouristům. Poté, co Emmeline odmítla
v Cockermouthu, (v Cumberlandu) agitovat v doplňkových volbách ve
prospěch labouristického kandidáta, protože se chtěla plně věnovat práci
pro WSPU, vydala část stranického aparátu v Manchesteru (tzv. City
Branch) rezoluci, požadující její pokárání. Ačkoli se jí od většiny strany
dostalo podpory, rozhodla se nakonec z ILP odejít; zdůvodnila to tím, že se
chce plně věnovat práci pro WSPU.956 Jistou roli v její rezignaci sehrála i
skutečnost, že Labouristická strana (Labour Party), jež vznikla po počátku
roku 1906 z Labour Representation Committee (LRC),957 se na počátku 20.
století výrazně proměňovala a v některých ohledech se přizpůsobovala
politice liberálů. Vůdce labouristů, Ramsey MacDonald, ostatně uzavřel již
v roce 1903 „tajný“ volební pakt s liberály,958 podle něhož si LRC a Liberal
Party rozdělily volební obvody a který labouristy zavazoval k podpoře
budoucí liberální vlády. Od roku 1908 se sbližoval i názor labouristů
s liberály na politiku vzdělávání, imperialismus, svobodný obchod, reformy
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odborů i volební právo žen. V důsledku toho se Emmeline Pankhurstová
s labouristy rozešla a vůči jejím kandidátům ve volbách uplatňovala stejný
postup jako vůči liberálům.959
Odchod Pankhurstové od labouristů neznamenal, že by se strana
odvracela od žen z pracující vrstvy; na počátku své činnosti získávala
členky především mezi working classes v Manchesteru, Londýně a ve
městech s rozvinutým textilním průmyslem. Po přestěhování do Londýna se
WSPU stále více soustřeďovala na bohaté a vlivné ženy ze střední a vyšší
vrstvy, takže postupně získávala charakter středostavovského hnutí. To ale
neznamená, že by byly working class women opomíjeny; mnohé, jako
například Annie Kenneyová, Jessie Stephensová či Emma Sprosonová,
patřily k jejím velmi vlivným členkám.960
Poměrně úspěšný rok 1907, který v mnohém rozhodl o tom, jakým
směrem se bude WSPU dále ubírat, kromě jiného potvrdil tendenci
podobných organizací k rozkolům a neochotu Emmeline Pankhurstové
připustit jakoukoli opozici. V roce 1907 z WSPU odešly dvě vlivné ženy a
dávné přítelkyně Emmeline – Charlotte Despardová a Teresa BillingtonGreigová, nespokojené s „rostoucí samovládou rodiny Pankhurstů a jejich
pomocníků“, s přerušením spolupráce s ILP a rozhodnutím stát se „přísně
nadstranickou organizací“. Despardová a Billington-Greigová po odchodu
z WSPU založily s dalšími nespokojenými ženami Women’s Freedom
League (WFL).961

3. 2. 3. Léta vzestupu Women’s Social and Political Union (19081909)
V dubnu

1908

nahradil

Henryho

Campbella-Bannermana

v premiérském úřadu nekompromisní odpůrce volebního práva žen Herbert
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Henry Asquith. Krátce po jeho zvolení Emmeline Pankhurstová
předpověděla růst násilí,962 pokud vláda zůstane k volání žen lhostejná.
Taktika rozbíjení oken se zrodila v podstatě náhodou, když dvě rozzlobené
sufražetky Edith Newová a Mary Leighová na protest proti uvěznění
Pankhurstové a několika dalších vůdkyň WSPU rozbily bez konzultace
s vedením organizace okna v Downing Street č. 10.963
Pro Emmeline Pankhurstovou a další aktivistky WSPU se od roku
1906 stala soudní přelíčení a uvěznění běžnou životní zkušeností.964
Emmeline byla poprvé odsouzena k šesti týdnům vězení v únoru 1908 poté,
co vedla k premiérovi deputaci na protest proti nedávnému uvěznění asi
padesáti sufražetek a byla obviněna z obstrukce. V říjnu 1908 následovalo
druhé uvěznění,965 tentokrát na tři měsíce, za distribuci letáku, vyzývajícího
k „přepadení“ Dolní sněmovny („rush“ the House of Commons), tj. ke
snaze vyvinout maximální snahu – v případě nezbytnosti i násilí –
k proniknutí k prvnímu ministrovi.966 Při obhajobě 14. října 1908
Pankhurstová konstatovala: „Nejsme tady proto, že jsme porušovaly zákon,
jsme tu proto, abychom se staly tvůrci zákona.“967 Potřetí byla Emmeline
zatčena, když v červnu vedla malou deputaci ke králi. Poté, co dvakrát
udeřila policistu, byla přibližně se sto dalšími sufražetkami, jež na protest
proti neúspěchu deputace rozbíjely okna, předvedena k soudu. Trest si
tentokrát neodseděla, protože za ní neznámý dárce zaplatil pokutu ve výši
pěti liber.968
962
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Ve vězení zažívaly sufražetky velmi těžké chvíle. Uvážíme-li, že
ženy z vyšších společenských tříd byly vězněny jen výjimečně a navíc si
musely odsedět trest ve druhém nápravném oddělení (ženy z working
classes ve třetím nápravném oddělení),969 kde byl vůči nim uplatňován
zostřený režim a životní podmínky zde byly naprosto nevyhovující,
nepřekvapuje, že to mělo negativní dopad na jejich psychický i fyzický
stav.
Po nástupu Asquithe do čela vlády pokračovala WSPU s již
osvědčenými aktivitami; k nejúčinnějším patřily předvolební akce namířené
proti

liberálním

a

labouristickým

kandidátům

do

parlamentu

v doplňovacích volbách. Kampaně WSPU přispěly k několika porážkám
vládních kandidátů;970 významný podíl sufražetek na neúspěchu přiznávali i
představitelé vládních stran.971 V letech 1908-1909 WSPU zorganizovala
také několik velmi úspěšných masových demonstrací. V neděli 21. června
1908 vedla Emmeline Pankhurstová první velké shromáždění sufražetek
v Hyde Parku; do Londýna bylo vypraveno čtyřiasedmdesát zvláštních a
poměrně levných vlaků,972 jež sem dopravily delegátky ze všech koutů
země. Podle odhadů se na akci sešlo až 500.000 účastníků. Po skončení
všech projevů začaly demonstranti a demonstrantky na domluvený signál
969

V březnu 1906 sice ministr vnitra Herbert Gladstone udělil sufražetkám právo odsedět
si trest v prvním nápravném oddělení, kde panoval poněkud uvolněnější režim; v roce 1908 však
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opakovaně křičet „Votes for Women“.973 Úspěšná shromáždění následovala
v dalších britských městech: 18. července 1908 se na podporu ženského
volebního

práva

demonstrovalo

na

30.000

lidí

v Nottinghamu;974

v Manchesteru ve stejný měsíc dorazilo na mítink 50.000 účastníků.
Z dalších důležitých aktivit uvádím následující: od roku 1908
organizovala WSPU pravidelná veřejná setkání každé pondělí od tří do pěti
hodin odpoledne v London Pavillion na Piccadilly Circus975 a ve čtvrtek od
osmi do deseti hodin večer v Steinway Hall či Essex Hall; pravidelné
mítinky se konaly také v Royal Albert Hall.976 WSPU také vyhlašovala,
podle vzoru Armády spásy, každý rok „týden odříkání“, kdy měli členové a
sympatizanti organizace přinést osobní oběť při získávání finančních
prostředků.977 Velmi účinné byly aktivity WSPU v letních měsících, kdy
její agitátoři navštěvovali letní letoviska a získávali zde podporu prodejem
literatury a dalšími osvědčenými akcemi. Úspěšná byla i výstava, konaná
v roce 1909 v londýnském Prince’s Skating Rink, která přitáhla pozornost
tisíce návštěvníků.978 K popularitě WSPU přispívaly i jejich tiskoviny; od
roku 1907 vydávali manželé Pethick-Lawrencovi Votes for Women, v nichž
informovali o akcích sufražetek. Náklad Votes for Women se začal
dramaticky zvyšovat od dubna 1908, kdy se tisklo 5.000 výtisků, do konce
roku 1909, kdy se prodávalo již 20.000 kusů.979 Po odchodu manželů
Pethick-Lawrencových z WSPU v roce 1912 začaly sufražetky vydávat
časopis The Suffragette.
Po příchodu Emmeline Pankhurstové do Londýna došlo během dvou
let k nebývalému rozvoji WSPU. Její příjmy se od roku 1908 do roku 1909
973
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ztrojnásobily, počet placených pracovníků se zdvojnásobil na třicet, vzniklo
jedenáct

nových

poboček

v Aberdeenu,

Birminghamu,

Bristolu,

Edinburghu, Glasgowě, Leedsu, Manchesteru, Newcastlu, Prestonu,
Rochdale a v Torquay. Byla založena skupina, sdružující mladé členky (do
třiceti let), s názvem Young Hot Bloods, jíž se využívalo k nejodvážnějším
akcím (k útokům na ministry, k deputacím do parlamentu, k rozbíjení oken
atd.). V důsledku vzrůstu násilností bylo sufražetkám zakázáno účastnit se
předvolebních mítinků Liberální strany. Ty, které na to nedbaly, většinou
skončily ve vězení, kde se některé odhodlaly úřadům vzdorovat
hladovkami; k první hladovce přistoupila v červenci 1909 Wallace
Dunlopová. Většina vězeňkyň, které s hladovkou začaly, byla brzy
propuštěna;980 později je ve vězení nutily násilím potravu přijímat.981

3. 2. 4. Militantní sufražetky (1910-1914)
V roce 1910 se ve Velké Británii uskutečnily dvoje všeobecné
parlamentní volby, po nichž se u moci udržela liberální vláda, která však
závisela na podpoře irských nacionalistů a labouristů.982 Emmeline
Pankhurstová vyzvala své bývalé labouristické kolegy, aby využili slabosti
Asquithovy vlády a donutili ji přiznat ženám volební právo. Labouristé,
včetně jednoho z největších podporovatelů ženských nároků v Dolní
sněmovně, Keira Hardieho, však zůstali věrni „tajnému volebnímu paktu“
s liberály. V říjnu 1912 proto WSPU oznámila, že bude proti jejím
poslancům postupovat stejně jako proti liberálům: „Tak dlouho, jak budete
držet u moci vládu, jež se staví proti ženskému volebnímu právu, budete
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jejich spoluviníky; do té doby vám budeme vzdorovat stejně jako lidem, jež
podporujete...“983
Ačkoli mnozí kritikové WSPU obviňovali z toho, že se v tomto
období „definitivně odklonila od žen z řad working classes a orientovala se
na vyšší společenské vrstvy“, platilo to pouze částečně. WSPU totiž ženy
z dělnického prostředí i nadále aktivně hájila. Projevilo se to například
v roce 1911, kdy se přidala k jejich kampani, namířené proti návrhu
zvláštního výboru Dolní sněmovny ze srpna 1911, podle něhož neměli
zaměstnavatelé v uhelných dolech nabízet ženám jinou práci než práci
uklízeček a úřednic; kdyby se tento návrh stal zákonem, přišlo by o práci
přibližně 6.000 žen. Podpora žen z pracující vrstvy se projevovala i
v dalších aktivitách WSPU.984
V krátkém období let 1910-1911 se WSPU téměř úplně odchýlila od
násilné taktiky. „Příměří“ mělo dát Liberální straně prostor k přehodnocení
postoje k požadavkům žen. Po přijetí petice na podporu ženského volebního
práva, podepsané 280.000 signatáři, totiž 323 poslanců Dolní sněmovny
oznámilo, že se hodlá otázkou ženského volebního práva zabývat. K řešení
této problematiky dokonce vznikla tzv. dohodovací komise, tvořená
pětadvaceti liberály, sedmnácti konzervativci, šesti irskými nacionalisty a
šesti labouristy. Pod vedením H. N. Brailsforda, který pracoval v úzké
součinnosti s předsedkyní NUWSS Millicent Fawcettovou, vznikl návrh
zákona, podle něhož mělo být volební právo uděleno ženám, které již
mohly volit v obecních volbách; tzv. Private Member’s Bill nebo také
Conciliation Bill dostal souhlas k dalšímu čtení a byl postoupen NUWSS a
WSPU k posouzení. Dříve, než se parlament mohl touto záležitostí dále
zabývat, byl však rozpuštěn.985
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V soukromí se Emmeline k návrhu zákona nevyjadřovala příliš
pozitivně, protože z volebního práva vylučoval ženy, které vlastnily určitý
majetek, tzv. lodgers (skupina nájemnic, o níž se původně, stejně jako u
jejich mužských protějšků, uvažovalo o přidělení volebního práva), a
absolventky univerzit. Na veřejných mítincích nicméně návrh zákona
podporovala. Dne 18. června dokonce zorganizovala na podporu zákona
spolu s WFL velkou demonstraci, jíž se účastnila i NUWSS.986 Poslanci
nicméně návrh zákona 18. listopadu 1910 odmítli. Sufražetky, shromážděné
opět v Caxton Hall, ihned vyslaly pod vedením Emmeline Pankhurstové
deputaci do Downing Street. Asquith se ale se sufražetkami odmítl sejít.
Policejní zásah vůči třem stovkám sufražetek, jež deputaci doprovázely, byl
dosti tvrdý a vešel ve známost jako „černý pátek“.987
O čtyři dny později se sufražetky střetly v Downing Street s policií
znovu. Chování policie k ženám Emmeline Pankhurstovou přesvědčilo, že
jedinou možnou odpovědí ve vztahu k vládním úřadům nejsou klidné
protesty, ale násilí. Po zamítnutí druhého Conciliation Bill Asquithovou
vládou v listopadu 1911 sufražetky odpověděly rozbíjením oken vládních
ministerstev a sídel novin jako Daily Mail či Daily News; v březnu 1912
dokonce rozbila okno v Downing Street č. 10 sama Pankhurstová, protože
chtěla jít bojovnicím ve všem příkladem. Během jednání o třetím
Conciliation Bill zaútočily členky WSPU poprvé na soukromý majetek
v Haymarketu, na Piccadilly, v Regent Street, na Strandu, v Oxford Street a
v Bond Street.988
Projednávání Conciliation Bill v Dolní sněmovně bylo v této době
úzce spojeno s návrhem na Home Rule. Asquith, jenž se vyjadřoval pro jeho
schválení a proti ženskému volebnímu právu, potřeboval irské nacionalisty
k tomu, aby udržel oslabenou a rozdělenou vládu u moci. Irové, kteří jej
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považovali za klíčovou osobnost k prosazení svých nároků, mu podporu
garantovali. Porážka třetího Conciliation Bill byla logickým důsledkem
politické situace: dne 28. března 1912 neprošel návrh zákona o čtrnáct
hlasů; většina liberálních poslanců chtěla Home Rule schválit před
uzákoněním ženského volebního práva. Násilné akce sufražetek byly
vítaným argumentem, proč návrh zákona nemohl být přijat.989
WSPU reagovala na neúspěch rozšířením násilných metod; od
července 1912 se proto stalo její „oficiální politikou“ žhářství,990 spadající
do kompetence Christabel Pankhurstové.991 Dříve, než WSPU naplno
přistoupila k násilnostem, musela počkat na to, až si Emmeline
Pankhurstová odsedí trest ve vězení. Soudní proces, v němž byli souzeni
také manželé Pethick-Lawrencovi, vešel ve známost na veřejnosti. Slyšení
trvalo šest dní, během nichž bylo předvedeno sto třicet svědků. Emmeline
Pankhurstová byla odsouzena k devíti měsícům vězení ve druhém
nápravném oddělení, protože se odmítla za své činy omluvit a slíbit, že se
bude chovat mírumilovně. Díky protestům poslanců a vlivných osobností
(Keir Hardie, George Lansbury, Marie Curieová či Olive Schreinerová)
byly nakonec obě vůdkyně WSPU umístěny v prvním nápravném oddělení
a ministr vnitra dozorcům doporučil, aby s nimi zacházeli ohleduplně. Na
protest proti tomu, že stejné výsady úřady nebyly uděleny i dalším
odsouzeným, se obě ženy rozhodly držet hladovku. Po předčasném
propuštění z vězení (ve špatném zdravotním stavu) odjely na zotavenou do
Francie, respektive do Kanady.992
Dříve než Emmeline Pankhurstová rozpoutala vlnu násilností,
charakteristických pro činnost WSPU v posledních dvou předválečných
letech, vypořádala se s opozicí manželů Pethick-Lawrencových, kteří
taktiku rozšíření militantních akcí otevřeně kritizovali. Ačkoli se na
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veřejnosti o manželích vyjadřovala vždy s úctou a oceňovala jejich
příspěvek WSPU, ve skutečnosti byly vzájemné vztahy natolik chladné, že
se s nimi od roztržky již nikdy nesetkala.993 Od ledna 1913 začala
Emmeline členy WSPU vyzývat k militantnímu chování.994 Sufražetky na
výzvy své vůdkyně okamžitě reagovaly. Po celé Británii vypalovaly
poštovní schránky a budovy,995 včetně rodinného domu Davida Lloyda
George, kam navíc umístily výbušné látky;996 rozbíjely okna vládních
budov a výkladních skříní; rozbily též vitrínu s korunovačními klenoty
v londýnském Toweru; ničily umělecká díla;997 podpálily pavilon, sloužící
k občerstvení, v Regents Parku;998 v červnu 1913 zahynula při pokusu
zastavit koňské dostihy v Epsomu při derby pod kopyty králova koně Emily
Wilding Davisonová.999 Za všechny tyto akce převzala plnou odpovědnost
Emmeline Pankhurstová.1000 V únoru 1913 byla znovu zatčena a v dubnu
byla odsouzena ke třem letům žaláře.1001 Po uvěznění se rozhodla
pro hladovku a v červenci 1913 odmítla přijímat i tekutiny. Na základě tzv.
Cat and Mouse Act o dočasném propuštění vězňů ze zdravotních důvodů
(z roku 1913) byla Emmeline v letech 1913-1914 propuštěna z vězení
celkem sedmkrát a poté znovu donucena k návratu. Po posledním
propuštění 18. června 1914 byla v tak žalostném stavu, že se rozhodla odjet
do Francie.1002
Ačkoli aktivity Emmeline Pankhurstové a WSPU k udělení ženského
volebního práva nevedly, vzbudily značnou pozornost veřejnosti a politiků.
Sufražetky se ve svém boji vzepřely všem do té doby uznávaným ženským
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standardům chování. Přestože je většina současníků považovala za
„hysterické fanatičky“ či „pomatené ženy“, někteří lidé je vnímali jako
hrdinky a mučednice za „spravedlivou věc“, tj. za zrovnoprávnění žen
s muži. WSPU se stala v krátké době co do počtu členek a velikosti
finančních zdrojů jednou z nejvlivnějších ženských společností konce 19. a
počátku 20. století. Navzdory tomu, že před první světovou válkou
nedosáhla svého hlavního cíle, můžeme její činnost hodnotit jako úspěšnou.
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Závěr

Postavení žen v britské společnosti na přelomu 19. a 20. století
ovlivňovaly na jedné straně tradiční konzervativní názory, vymezující jim
místo v „soukromé (domácí) sféře“, jež měly na Ostrovech stále značný
vliv a navíc byly nově zdůvodňovány teoriemi a ideologiemi sociálního
darwinismu, sociálního maternalismu či eugenikou; na druhé straně se
začali

ke

slovu

hlásit

představitelé

a

představitelky

liberálních,

demokratických myšlenkových směrů, tzv. new people, kteří (které)
prosazovali (prosazovaly) ženskou emancipaci ve všech sférách života. Jak
jsem již naznačil v úvodu, období sklonku viktoriánské a edwardiánské éry
nelze vnímat jako dobu, kdy se nové názory na postavení žen ve společnosti
podařilo plně prosadit; naopak, staré konzervativní koncepty, byť často
v novém kontextu a v jiné, „mírnější“ verzi, měly podporu většiny britské
společnosti, včetně žen samotných.
Tato skutečnost nicméně neznamená, že by nové, moderní myšlenky
měly na názory ohledně rolí mužů a žen malý vliv. Do jaké míry byli
dokonce i zastánci konzervativního pohledu na vymezení mužských a
ženských rolí novými myšlenkovými proudy ovlivněni, je velmi těžké říci.
Mnohé ženy, které se nehlásily k radikálním požadavkům feministek,
bojujícím za rovná práva žen ve vztahu k majetku, vzdělání, pracovním
příležitostem a volebnímu právu, podporovaly některé dílčí požadavky na
zlepšení postavení žen ve společnosti, na pracovním trhu, před soudy atd.
Radikální myšlenky se tak často dostávaly do povědomí širokého spektra
společnosti v jakési „oslabené verzi“, přičemž ovlivňovaly i skupiny, jež se
od nich formálně distancovaly.
Hlavním důvodem toho, proč se na přelomu 19. a 20. století nedařilo
radikální požadavky feministek prosadit ve většinové společnosti, byla
skutečnost, že se toto hnutí omezovalo převážně na liberální elity středních
vrstev a nezískalo masovou podporu. Většina žen na sklonku viktoriánské a
edwardiánské éry byla politicky pasivní, bez vlivu na legislativní a jiná
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zlepšení svého společenského, pracovního, právního a majetkového
postavení. I když o sobě dávala řada liberálek a radikálek, které tvořily
malou a navíc značně nejednotnou „nátlakovou skupinu“, velmi hlasitě
vědět (což platilo především o sufražetkách), dokázaly prosadit jen dílčí,
nikoli dalekosáhlé reformy. Ženy se mohly stát vlivnou politickou silou
teprve ve chvíli, kdy jejich požadavky získaly „masovou podporu“. Na
konci 19. a na počátku 20. století představoval jistý příslib rozvoj
socialistických organizací, v nichž ženy získávaly poměrně silný hlas.
Spojení radikálních liberálek se socialistkami v jejich volání po míru,
k němuž došlo krátce před vypuknutím první světové války, se ukázalo pro
budoucnost feministického hnutí jako velmi nadějné; tento trend potvrdila i
první světová válka, kdy si ženské požadavky především díky aktivitám
socialistek a rostoucímu vlivu žen ve „válečné společnosti“ získaly větší
sympatie než kdykoli předtím.
Analýza střetávání starých, konzervativních konceptů s moderními,
radikálními požadavky feministek je jedním z hlavních témat mé dizertační
práce. V první části jsem se věnoval především analýze těchto tendencí
v „soukromé (domácí) sféře“, již viktoriánská společnost ženám vymezila.
Soustředil jsem se přitom na zdůvodnění podřízeného postavení žen ve
společnosti, jež se projevovalo ve všech sférách života; jednalo se v první
řadě o majetkovou a finanční závislost na mužích, která měla dopad na
jejich postavení v rodině, o nerovné postavení na trhu práce, nerovný
přístup ke vzdělání, upírání volebního práva, zvýhodnění mužů v zákonech
atd. V zásadě se ztotožňuji s názory těch historiků, podle nichž je třeba
hledat příčiny rozdělení mužských a ženských rolí podle ideologie tzv.
„oddělených sfér“ a „domácího krbu“ v bouřlivém hospodářském a
společenském vývoji Británie z konce 18. a počátku 19. století; právě
průmyslová revoluce a industrializace změnily radikálně strukturu britské
společnosti a ženám v ní vyčlenily nové místo.
Současně lze říci, že navzdory podřízenosti žen všech společenských
vrstev mužům měly ve vzájemných vztazích (včetně manželství) relativně
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nejautonomnější postavení ženy z řad working classes; bylo tomu tak
jednak díky nutnosti větší součinnosti a spolupráce mezi muži a ženami
z této společenské vrstvy, jednak proto, že příslušníci obou pohlaví museli
pracovat a přispívat do rodinného rozpočtu. Relativně „nejspokojenější“
život vedly díky bohatství a – ve srovnání s ostatními – značným
možnostem seberealizace aristokratky. Důsledky ideologie „oddělených
sfér“ a „domácího krbu“ se nejtíživěji projevovaly zejména u žen ze
středních vrstev, žijících „v relativním blahobytu i v nudném stereotypu“.
Z těchto důvodů nepřekvapuje, že kritika genderového uspořádání britské
společnosti se ozývala především od některých žen z řad middle classes a
že se feministky nejvíce rekrutovaly právě z této společenské vrstvy.
Ve druhé části disertační práce jsem se zaměřil na analýzu aktivit
žen, pronikajících do „veřejné sféry“. Ženské (feministické) hnutí bylo na
přelomu 19. a 20. století rozděleno na dvě „větve“: první, která v zásadě
uznávala podřízené postavení žen ve společnosti a spokojila se s veřejnými
aktivitami, jež většinová společnost vnímala jako rozšíření „domácího
talentu a ženských ctností“; druhá skupina feministek usilovala o
zrovnoprávnění s muži ve všech oblastech života, v nichž byly ženy mužům
podřízeny. Obě skupiny měly pro budoucnost feministického hnutí velký
význam; jejich činnost se v mnohém doplňovala a v řadě ohledů splývala;
mezi oběma skupinami nelze vést jasnou dělící čáru, protože řada žen se
v jistých ohledech a tématech ztotožňovala s názory první a v jiných druhé
„větve“.
Do první skupiny žen patřily především britské filantropky, dále pak
členky společností na podporu impéria, jejichž činnost měla s dobročinnými
organizacemi řadu styčných bodů. Třebaže se feminismus většinou
odvolává na radikálky (především na sufražetky), bojující za prosazení
rovných práv s muži,

a zdůrazňuje jejich příspěvek britskému

feministickému hnutí na sklonku 19. a 20. století, širší analýza odhalí, že
přínos filantropek byl pro rozvoj ženského hnutí minimálně stejně důležitý.
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Existuje pro to několik důvodů: za prvé, filantropky byly prvními
ženami, jimž se podařilo proniknout do oblasti veřejné činnosti (nic na tom
nemění ani to, že jejich aktivity byly zdůvodněny jako rozšíření jejich
„domácích ctností“); za druhé, ve druhé polovině 19. století z této skupiny
pocházely první ženy, zvolené do místních zastupitelstev a do některých
výborů s celostátní působností, zabývajících se řešením problému chudoby
atd.; za třetí, většinová společnost jejich aktivity vnímala jako legitimní, a
proto měly dopad na mnohem širší skupinu žen než činnost feministických
radikálek, jejichž požadavky podporoval jen omezený počet lidí; za čtvrté,
díky společenskému vlivu, který si dobročinné pracovnice vydobyly i u
představitelů establishmentu, působily některé radikální filantropky, jež se
hlásily

například

k podpoře

volebního

práva

žen,

jako

„vítané

zprostředkovatelky radikálních požadavků feminismu na veřejnosti“.
Činnost feministek, usilujících o zrovnoprávnění žen s muži, měla
pro ženské hnutí navzdory omezenému počtu podporovatelek význam
v jiném ohledu. Radikální výzva genderovému uspořádání pozdně
viktoriánské a edwardiánské společnosti působila jako „nebezpečný
imperativ“. Ačkoli většina společnosti včetně žen s těmito myšlenkami v
jejich radikální podobě nesouhlasila, zastávala se přijetí alespoň drobných
legislativních zlepšení v oblasti majetkového, manželského, pracovního a
volebního práva žen. Vlády tomuto tlaku ustupovaly a přijímaly některé
zákonné úpravy v těchto i dalších oblastech, jež měly vliv na zlepšující se
postavení žen ve společnosti. Radikálním feministkám se sice z důvodů, o
nichž jsem pojednal výše, nepodařilo své nároky prosadit, na sklonku
viktoriánské éry a za vlády Edwarda VII. však měly nezpochybnitelný vliv
na postupné zlepšování postavení žen v zemi.
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Abstrakt
Postavení žen a „ženská otázka“ v pozdně viktoriánské a
edwardiánské společnosti

Postavení žen v britské společnosti na přelomu 19. a 20. století
ovlivňovaly na jedné straně tradiční konzervativní názory, vymezující jim
místo v „soukromé (domácí) sféře“, jež měly na Ostrovech stále značný
vliv a navíc byly nově zdůvodňovány teoriemi a ideologiemi sociálního
darwinismu, sociálního maternalismu či eugenikou; na druhé straně se
začali

ke

slovu

hlásit

představitelé

a

představitelky

liberálních,

demokratických myšlenkových směrů, tzv. new people, kteří (které)
prosazovali (prosazovaly) ženskou emancipaci ve všech sférách života.
Období sklonku viktoriánské a edwardiánské éry nelze vnímat jako dobu,
kdy se nové názory na postavení žen ve společnosti podařilo plně prosadit;
naopak, staré konzervativní koncepty, byť často v novém kontextu a v jiné,
„mírnější“ verzi, měly podporu většiny britské společnosti, včetně žen
samotných. Hlavním důvodem toho, proč se na přelomu 19. a 20. století
nedařilo radikální požadavky feministek prosadit ve většinové společnosti,
byla skutečnost, že se toto hnutí omezovalo převážně na liberální elity
středních vrstev a nezískalo masovou podporu.
Analýza střetávání starých, konzervativních konceptů s moderními,
radikálními požadavky feministek je jedním z hlavních témat mé dizertační
práce. V první části jsem se věnoval především analýze těchto tendencí
v „soukromé (domácí) sféře“. Soustředil jsem se přitom na zdůvodnění
podřízeného postavení žen ve společnosti. V zásadě se ztotožňuji s názory
těch historiků, podle nichž je třeba hledat příčiny rozdělení mužských a
ženských rolí podle ideologie tzv. „oddělených sfér“ a „domácího krbu“
v bouřlivém hospodářském a společenském vývoji Británie z konce 18. a
počátku 19. století; právě průmyslová revoluce a industrializace změnily
radikálně strukturu britské společnosti a ženám v ní vyčlenily nové místo.
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Ve druhé části disertační práce jsem se zaměřil na analýzu aktivit
žen, pronikajících do „veřejné sféry“. Ženské (feministické) hnutí bylo na
přelomu 19. a 20. století rozděleno na dvě „větve“: první, která v zásadě
uznávala podřízené postavení žen ve společnosti a spokojila se s veřejnými
aktivitami, jež většinová společnost vnímala jako rozšíření „domácího
talentu a ženských ctností“; druhá skupina feministek usilovala o
zrovnoprávnění s muži ve všech oblastech života, v nichž byly ženy mužům
podřízeny. Obě skupiny měly pro budoucnost feministického hnutí velký
význam; jejich činnost se v mnohém doplňovala a v řadě ohledů splývala.
Do první skupiny žen patřily především britské filantropky. Jejich
význam spočívá v několika důvodech: za prvé, filantropky byly v 19. století
prvními ženami, jimž se podařilo proniknout do oblasti veřejné činnosti; za
druhé, ve druhé polovině 19. století z této skupiny pocházely první ženy,
zvolené do místních zastupitelstev a do některých výborů s celostátní
působností; za třetí, většinová společnost jejich aktivity vnímala jako
legitimní, a proto měly dopad na mnohem širší skupinu žen než činnost
feministických radikálek; za čtvrté, díky společenskému vlivu, který si
dobročinné pracovnice vydobyly i u představitelů establishmentu, působily
některé radikálnější filantropky jako „vítané zprostředkovatelky radikálních
požadavků feminismu na veřejnosti“.
Činnost feministek, usilujících o zrovnoprávnění žen s muži, měla
pro ženské hnutí navzdory omezenému počtu podporovatelek význam
v jiném ohledu. Radikální výzva genderovému uspořádání pozdně
viktoriánské a edwardiánské společnosti působila jako „nebezpečný
imperativ“. Ačkoli většina společnosti včetně žen s těmito myšlenkami v
jejich radikální podobě nesouhlasila, zastávala se přijetí alespoň drobných
legislativních zlepšení v oblasti majetkového, manželského, pracovního a
volebního práva žen. Vlády tomuto tlaku ustupovaly a přijímaly některé
zákonné úpravy v těchto i dalších oblastech, jež měly vliv na zlepšující se
postavení žen ve společnosti. Radikálním feministkám se sice nepodařilo
své nároky prosadit, na sklonku viktoriánské éry a za vlády Edwarda VII.
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však měly nezpochybnitelný vliv na postupné zlepšování postavení žen v
zemi.

305

Abstract
The Position of Women and “Women Question” in Late
Victorian and Edwardian Society

The position of women in British society at the turn of the 19th and
20th centuries was influenced by the traditional conservative ideas which
allocated their place in “private (domestic) sphere”; these views continued
to have in Britain considerable influence and they were moreover supported
by the new ideologies of social darwinism, social maternalism or eugenics.
At the same time the influence of representatives of liberal, democratic
ideas, the so called new people advocating women emancipation in all
spheres of life largely grew. It is not possible to perceive the end of
Victorian and Edwardian era as a period in which the modern ideas on
women position in society succeeded; on the contrary old conservative
concepts though often in new context and another “more moderate” version
had the support of the majority of British society, including women. The
main reason why the feminists failed to enforce their radical claims at the
turn of the 19th and 20th centuries lied in the fact that women movement
was confined largely to the liberal elites of middle classes and failed to
obtain wider support.
The analysis of interference of the old conservative concepts with
modern radical claims of feminists is one of key topics of my Ph.D. thesies.
In first part I concentrated particularly on analysis of these tendencies in
“private (domestic) sphere”. I tried to give reasons for subordinated position
of women in British society. Essentially I agree with the opinions of those
historians seeking the causes of the division of men and women roles
according to the ideologies of the so called “seperate spheres” in
tumultuous development of Great Britain at the end of the 18th century and
at the beginning of the 19th century when industrial revolution and
industrialization radically changed the structure of the British society.
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In second part of my Ph.D. thesis I concentrated on analysis of
women activities in “public sphere”. Women (feminist) movement was at
the turn of the 19th and 20th centuries divided into two “branches”: the first
group in principal agreed with subordinated position of women in society
and was satisfied with public activities perceived by majority of society as
enlargement of “domestic talent and women virtues”; the second group of
feminists struggled for equalization with men in all aspects of life in which
women were subordinated to men. Both branches had special importance
for the future of feminist movement.
The first group of women was composed particularly by British
philanthropists. Their importance rested above all in following reasons:
firstly, philanthropists were first women who entered the public sphere in
the 19th century; secondly, in the second half of the 19th century many of
these women succeeded in elections to the local governments and to some
committees at the national level; third, the majority of society perceived
their activities as legitimate and it helped them to have major influence in
comparison with feminist radicals; forth, thanks to their social influence by
the representatives of establishment gained by means of their successful
work the more radical philanthropists could operate as “welcomed
mediators of radical feminist claims in public”.
The activities of feminists struggling for emancipation had for
women movement despite the limited number of support great importance
in other regards. The radical challenge to the gender settlement of the late
Victorian and Edwardian society was a “dangerous imperative”. Although
the majority of society, including women disagreed with their thoughts in
their radical form, it supported at least some small legislative improvements
in the sphere of property, matrimonial and labour laws and suffrage. Thus
the government was forced to accept some modifications of law. Though
the radical feminists failed to enforce their claims they influenced the
gradual improvements of women position in country.
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