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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá Eliškou Krásnohorskou, významnou osobností literárního, 

kulturního a společenského ţivota 2. poloviny 19. století, a jejím zápasem o emancipaci ţeny. 

Krásnohorská svými příspěvky v časopise Ţenské listy ukazovala, jakými způsoby lze 

dosáhnout rovnoprávnosti ţen. Práce sleduje několik zásadních témat této problematiky, a to 

poţadavek vyššího vzdělání pro ţeny a jeho zdůvodnění, ekonomicko-sociální aspekty 

emancipačního hnutí a moţné cesty k ekonomické nezávislosti ţeny. Je zde charakterizována 

osobnost Elišky Krásnohorské, její široký záběr zájmů i pestrost činností. Těţištěm práce je 

zhodnocení přínosu Elišky Krásnohorské ţenskému emancipačnímu hnutí, a to na základě 

rozboru její publikační činnosti v Ţenských listech. Hlavními zdroji pro studium 

spisovatelčina ţivota byly vedle jejích článků v Ţenských lístech její memoáry 

a korespondence. 

Klíčová slova 
 

Eliška Krásnohorská, emancipace ţen v 19. století, Ţenské listy, ţenské spolky, 

rovnoprávnost ţen. 

Abstract 

The bachelor dissertation deals with Eliška Krásnohorská, a well-known personality of Czech 

literal, cultural and social life in the second half of the 19th century, mainly with her fight for 

women’s equal rights. Krásnohorská showed how to attain equal rights for women in her 

articles published in the journal Ţenské listy. The dissertation follows several basic issues of 

this theme: the requirement of higher education for women, economic and social aspects of 

emancipation movement and the possibilities how to attain economic independence of 

women. The author characterizes Eliška Krásnohorská, the wide range of her interests and 

activities of this personality. The main aim of the work is the acknowledgement of 

Krásnohorská’s contribution to Czech emancipation movement, based mainly on the study of 

her articles in Ţenské listy. Eliška Krásnohorská’s memoirs and correspondence were 

important sources of the information on her life and attitudes.  

Key words  

 
The emancipation of women in the 19th century, the journal Ţenské listy, women’s clubs, 

equal rights for women. 
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ÚVOD 

S Eliškou Krásnohorskou jsem se poprvé setkala, kdyţ mi bylo třináct. Tehdy jsem byla 

poprvé v Praze a samozřejmě mě neminula procházka po Karlově náměstí. Kdyţ jsem stála 

u jejího pomníku, netušila jsem, a ani nemohla tušit, jak daleko mě tato tehdy neznámá paní 

zavede. Proč zrovna Eliška Krásnohorská a její zápas o emancipaci ţeny?  

Kdyţ jsem se rozhodovala, jaké téma bakalářské práce si zvolím, dlouho jsem zvaţovala 

různé moţnosti. Pomohl mi jeden z návrhů mé vedoucí práce týkající se rovnoprávnosti ţen 

v kontextu s některou z osobností 19. století. Neváhala jsem, neboť problematika ţenské 

emancipace je natolik široká a natolik stále aktuální, ţe jsem chtěla zjistit, jak se k této otázce 

stavěla česká společnost v 19. století.  

Jako prostředníka jsem si vybrala osobnost básnířky, libretistky, spisovatelky a literární 

kritičky Elišky Krásnohorské. Především proto, ţe Eliška Krásnohorská byla nejen výborná 

autorka, ale také vlastenka, bojovnice za ţenská práva a skvělá redaktorka Ţenských listů. 

Tento časopis dokázala vést a redigovat přes pětatřicet let, zdokonalit jeho obsah, přestát 

finanční problémy. Díky svým neotřelým kritikám a polemikám, které v periodiku 

publikovala, oslovila opravdu velké mnoţství čtenářů.
1 

Většinu své aktivní novinářské tvorby věnovala Eliška Krásnohorská boji za emancipaci ţen. 

S tím byla spojena řada otázek, kterým se ve svých článcích věnovala, např. postavení ţeny 

ve společnosti a rodině, význam ţeny jako matky a vychovatelky, ţena jako rovnocenná 

partnerka a ţena jako bojovnice za rozvoj národního ţivota. Právě kvůli odhodlané a bojovné 

povaze této zajímavé ţeny jsem se rozhodla prostudovat její ţivot a tvorbu na pozadí 

literárního, kulturního a společenského ţivota ve 2. polovině 19. století.  

Tato práce si klade za cíl charakterizovat osobnost Elišky Krásnohorské a ukázat její široký 

záběr zájmů i pestrost činností, neboť nebyla jen autorkou libret k operám Bedřicha Smetany, 

jak je dnes nejčastěji známa, ale psala také poezii, romány, literární kritiky, publikovala 

v novinách a časopisech, přeloţila několik děl významných světových autorů, jako byl 

např. Puškin (1799–1837), Mickiewicz (1798–1855), Byron (1788–1824). Těţištěm práce 

však je především zhodnocení přínosu Elišky Krásnohorské ţenskému emancipačnímu hnutí, 

a to na základě rozboru její publikační činnosti v Ţenských listech. Zde Krásnohorská 

                                                           
1
 Viz D. Vlašínová (1987) 
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výstiţně vyjadřovala své pokrokové názory na postavení ţen ve společnosti, na tehdejší dobu 

názory velmi nevšední a konzervativní společností často odmítané. Práce sleduje několik 

zásadních témat této problematiky, zejména poţadavek vyššího vzdělání pro ţeny, 

ekonomicko-sociální aspekty emancipačního hnutí a moţné cesty k ekonomické nezávislosti 

ţeny. Hlavními zdroji pro studium spisovatelčina ţivota i díla byly vedle jejích článků 

v Ţenských listech její memoáry a korespondence. 
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1 OSOBNOST ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 

Eliška Krásnohorská (1847–1926), vlastním jménem Alţběta Pechová, byla významnou 

spisovatelkou, literární kritičkou, uznávanou smetanovskou libretistkou, překladatelkou 

a představitelkou emancipačního hnutí s programem ţenské vzdělanosti.  

Podívejme se nejdříve, jaké bylo místo Elišky Krásnohorské v kontextu české literatury 

2. poloviny 19. století. Eliška Krásnohorská patřila ke generaci, která vstoupila do literatury 

koncem 60. let 19. století a byla svědkem mohutného vzepětí národní vůle a odhodlání 

k svobodnému ţivotu. Byl jí cizí pocit sociálního vykořenění, neboť básníci a spisovatelé této 

generace, narození mezi lety 1845–1855, pocházejí vesměs ze zámoţnějších středních vrstev 

nebo z řad inteligence. 

Almanach Ruch, který vyšel v roce 1868 k oslavě poloţení základního kamene Národního 

divadla, se nápadně lišil od almanachu Máj. Vanulo z něho nadšení, odhodlané vlastenectví, 

zcela rozdílné od tónu některých májovců. Ruchovci poţadovali účinné vlastenectví, obraceli 

se k slovanskému východu, zejména k Rusku. Sledovali se sympatiemi osvobozovací boje 

balkánských Slovanů (vedle Elišky Krásnohorské například Josef Holeček). Horlivě 

překládali ze slovanských literatur, přičemţ převaţoval zájem o romantickou poezii 

(Lermontov, Mickiewicz apod.). Také začali obnovovat ve slovesné tvorbě historickou 

tematiku, měli silný zájem o venkov, v němţ shledávali základ národa a ochranu před rostoucí 

diferenciací národní společnosti.  

Přitom bylo stále zřejmější, ţe patriarchální ráz venkova patří nenávratně minulosti. Jestliţe 

se k němu vraceli básníci a spisovatelé, znamená to, ţe buď unikali k idyle před skutečností 

stále ostřejšího sociálního rozvrstvování, nebo hledali ideál mravní neporušenosti. 

Vlastenecká poezie celé této generace má podobu reflexivní lyriky nebo epiky s historickými 

či alegorickými látkami, horlí pro národní jednotu a vyzývá k politické aktivitě. Formu 

i umělecké prostředky čerpají částečně z lidové písňové tvorby, v epických útvarech 

napodobují baladu. Píšou díla vzrušeného patetického slohu zatíţeného rétorikou (S. Čech, 

E. Krásnohorská). Generace ruchovců nevytvořila tak vyhraněnou skupinu, jakou byli 

májovci. Uměleckou individualitou mezi nimi byl Svatopluk Čech, jedinou kritickou 

osobností právě Eliška Krásnohorská. Blízko k nim měli i autoři historické beletrie, zejména 

Václav Beneš Třebízský a Alois Jirásek. 
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1.1 Alţběta Pechová 

Eliška Krásnohorská se narodila jako Alţběta Pechová 18. listopadu 1847 v Praze. Její otec 

Ondřej Pech (1804–1850) pocházel z chudé rodiny. Jako desetiletý odešel do Prahy, aby 

finančně odlehčil rodině, a vyučil se natěračem. Po zvládnutí řemesla si otevřel lakýrenský 

podnik v Michalské ulici na Starém Městě. Tam také bydlel se svou první ţenou Marií 

Svobodovou a třemi dětmi: Josefem, Karlem a Marií. Ale jednoho dne při výpomocných 

pracích se mladá paní Pechová popálila a téhoţ dne skonala. Ondřej Pech nechtěl svým dětem 

odepřít mateřskou lásku, a tak se oţenil podruhé. 

Nevlastní matkou se dětem stala Dorota Vodvářková (1816–1892), která pocházela z rodiny 

panského kováře v Blatné, a do Prahy ji přivedly úplně stejné důvody jako Pecha. V Praze 

získala místo panské v domě generála. Tam se s ní Pech také seznámil a zamiloval se. Po 

dlouhé době námluv Dorota nakonec se sňatkem souhlasila a z tohoto svazku se jim narodilo 

pět dětí. Jindřich, Adolf a Juliana se narodili ještě v ulici Michelské, avšak Alţběta a Dorota 

uţ v domě v Dominikánské ulici (dnes ulice Husova), kam se rodina a celá ţivnost 

přestěhovala. Nejmladší Dorotka však otce uţ neviděla, neboť měsíc před jejím narozením 

zemřel na choleru.
2
  

Eliška na otce vzpomínala především jako na muţe, který věřil ve svůj rytířský původ: „Jistý 

úředník guberniálního archivu mému tatínkovi kdysi byl přinesl zprávy o dávném rytířském 

rodu Pechů z Krásné Hory a jej přemluvil, aby dal pátrat po dokumentech, kterými by se 

dokázalo, ţe naše rodina pochází z rytířského onoho kmene.“
3
 Rytířského titulu se sice 

Pechovi nedočkali, ale právě pod vlivem této události vznikl pseudonym Krásnohorská. 

1.2 Cesta za vzděláním 

Krátce po otcově smrti se Pechovi přestěhovali do domu ve Spálené ulici, který se stal 

útočištěm jak pro umělce, tak i pro časté návštěvníky z kulturního prostředí. V rodinném 

kruhu umělců se před Eliškou poprvé otevřela brána poznání.
4
 

V roce 1853 začala Alţběta navštěvovat soukromou dívčí školu manţelů Svobodových
5
, která 

byla tehdy povaţována za jednu z nejlepších svého druhu. V ústavu se dívky učily především 

                                                           
2
 D. Vlašínová (1987, s. 12) 

3
 E. Krásnohorská (1950, s. 8) 

4
 Tamtéţ. 

5
 Manţelé Helena a Antonín Svobodovi byli majitelé dívčího vzdělávacího ústavu v domě U Modrého hroznu 

v Praze. 



10 

praktickým věcem, jako je šití a pletení, ale měly také francouzštinu, čtení, psaní 

a matematiku. Právě tady Antonín Svoboda poprvé Alţbětu oslovil českou podobou jejího 

jména – Eliška. 

Mladé Elišce bylo jen dvanáct let, a uţ v takto raném věku si uvědomovala, ţe jí škola 

nepřináší nic nového, dokonce ţe ji brzdí ve vývoji. Uţ při nástupu uměla číst a počítat, a tak 

se musela smířit s pomalým tempem svých spoluţaček. Proto z nadšením uvítala matčin 

návrh, aby navštěvovala ústav pro ruční práce sester Krausových.
6
 Tento ústav navštěvovaly 

dcery malostranské smetánky, které, jak Eliška brzy poznala, příliš nesdílely její vlastenecké 

cítění. Docházení do ústavu trvalo pouze rok, ihned po prázdninách nastoupila Eliška do 

ústavu manţelů Svobodových jako učitelka francouzštiny a za měsíc uţ si ze svého honoráře 

zaplatila hodiny zpěvu a hudební teorie na Ţofínské akademii u Josefa Leopolda Zvonaře.
7
 

S koncem školního roku však tato docházka skončila, jelikoţ dívka uţ neměla kam dál 

postoupit. 

1.3 Domácí prostředí 

Představa o ukončení dalšího vzdělávání Elišku děsila, ale díky bratrům a uměnímilovné 

matce se v bytě Pechových scházeli mladí umělci, kteří jak Elišku, tak její sestry přece jenom 

vzdělávali a obohacovali. Krouţek měl přátelskou a uvolněnou atmosféru: „Jestliţe večery 

nedělní a sváteční byly věnovány společenským hrám a čtveráckým hříčkám písemným, často 

veršovaným, při nichţ jsme se navzájem předstihovali humorem svých nápadů, holdujíce jen 

olympskému smíchu, bývali jsme v dni všední samá klasická hudba, samý zpěv, samý hovor o 

literatuře, samá kritika – vţdy upřímná a upřímně přijímaná – o nových pracích vlastního 

krouţku.“
8
  

Eliščin bratr Jindřich byl roku 1860 přijat jako učitel do hudebního ústavu Celestina Millera, 

a tak do krouţku Pechových začali docházet mladíci z tohoto ústavu. Patřil mezi ně například 

Karel Bendl
9
, Václav Horejšek

10
 nebo Hynek Palla

11
. Byl to právě Karel Bendl, kdo si jako 

první všiml Eliščina básnění a poţádal ji, aby mu předloţila pár básní k zhudebnění. Poté, 

inspirován úspěchem opery „Templáři na Moravě“ Karla Šebora, se rozhodl zkomponovat 

                                                           
6
 Sestry Marie a Luisa Krausovy, majitelky ústavu pro ţenské ruční práce v Praze. 

7
 Josef Leopold Zvonař (1824–1865) byl skladatel, pedagog a hudební teoretik. 

8
 E. Krásnohorská (1920, s.123) 

9
 Karel Bendl s pseudonymem Podskalský (1838–1897) byl hudební skladatel, autor opery Lejla. Krásnohorská 

ještě napsala libreta k jeho operám Břetislav, Karel Škréta a Dítě Tábora. 
10

 Václav Horejšek (1839–1874) byl pianista, sbormistr a skladatel. 
11

 Hynek Palla (1837–1896) byl skladatel, švagr E. Krásnohorské. Vzal si její sestru Julianu. 



11 

operu vlastní a o napsání libreta poţádal mladší sestru svého kolegy. Tak začal na motivy 

Bulwer-Lyttonovy novely vznikat text – budoucí libreto k opeře „Lejla“. Právě v domácím 

prostředí se v Krásnohorské probudil i vlastenecký cit. Kdyţ jednoho dne navštívil rodinu 

profesor Antonín Majer
12

, před nímţ někdo vyslovil jméno Karoliny Světlé
13

, začal 

vypravovat, ţe je manţelkou jeho kolegy Muţáka, a dále uvedl: „… ţe je spisovatelkou, ani 

bych neschvaloval; ale je to uvědomělá, upřímná Češka, a to je příkladné! Zdali pak také vy 

obě, Julinko a Eliško, jste uvědomělými Češkami?“
14

 Načeţ mu Eliška odvětila, ţe jsou 

Češkami, ale profesor Majer se jen zasmál a zeptal se, zda jsou opravdové vlastenky. V tu 

chvíli si Krásnohorská uvědomila, jak ţe to vlastně myslel, a ve vzpomínkách napsala: „Ne, 

uvědomělými, pravými Češkami, vlastenkami jako ona Karolina Světlá – těmi jsme zajisté 

nebyly! Ale těmi jsme od té chvíle chtěly, musily býti, těmi jsme v srdcích svých ihned začaly 

se stávati […] Co jsme činily, abychom byly národu sebeméně platny? A tuto hlavní věc jsme 

nyní rázem rozeznaly.“
15

   

1.4 Společenský ţivot a seznámení s literaturou 

V lednu roku 1863 byla Eliška poprvé pozvána do společnosti k Františku Ladislavu 

Riegrovi
16

, s jehoţ neteřemi navštěvovala jak ona, tak její sestra Juliana ústav Svobodových. 

Starší sestra však onemocněla, a tak se na ples vydala samotná. Večerem ji provázel Vítězslav 

Hálek, který se před jejím udiveným zrakem zeptal hostitele: „To tedy jest ten talent?“
17

 Ještě 

týţ večer ji seznámil s Karolinou Světlou. U Riegrů tak „… bylo oné noci usouzeno mezi 

Světlou, Riegrem, Hálkem a Jeřábkem, ţe ze mne bude česká spisovatelka. […] Byla jsem 

přijata na Parnas dříve, neţli jsem k prvnímu naň kroku se odváţila.“
18

 Po návratu z plesu se 

u Elišky projevily první příznaky její celoţivotní nemoci. Byla tak definitivně zpečetěna její 

kariéra pianistky či modistky, o které jako dvanáctiletá uvaţovala. Zato však byla blíţe 

k řemeslu literárnímu.  

                                                           
12

 Antonín Majer (také Mayer, 1826–1880), gymnaziální profesor a poslanec. Absolvoval gymnázium v Písku 

a od roku 1844 studoval v Praze filozofii. V roce 1853 byl jmenován na reálce v Praze profesorem 

(matematika, fyzika). O rok později získal doktorát filozofie. V roce 1861 byl zvolen za města Strakonice, 

Sušice a Vodňany poslancem zemského sněmu. Je autorem několika samostatných spisů a učebnic.  
13

 Karolina Světlá, vl. jm. Johanna Rottová, provdaná Muţáková (1830–1899), spisovatelka, bojovnice za ţenská 

práva a vzdělávání, blízká přítelkyně a spolupracovnice E. Krásnohorské. 
14

 E. Krásnohorská (1920, s. 133) 
15

 Tamtéţ, s. 134. 
16

 František Ladislav Riegr (1818–1903), politik, poslanec, zeť Františka Palackého. Vzal si jeho dceru, 

filantropku a publicistku Marii (1833–1891) 
17

 E. Krásnohorská (1920, s. 137) 
18

 Tamtéţ, s. 140. 
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Od tohoto osudného plesu se Krásnohorská pravidelně stýkala s Karolinou Světlou, která ji 

inspirovala, podporovala a popoháněla k práci. Právě ona pomohla Elišce s otisknutím 

prvních veršů v Lumíru. Básně vyšly roku 1863 v Hálkově Lumíru a nazývaly se „Píseň“, 

„Poesie“ a „Zlý vítr“. Ještě téhoţ roku uveřejnil Neruda v Rodinné kronice „Večerní 

modlitbu“ a „Zpěv vyhnance“. Světlá i nadále udrţovala přátelské styky se svou chráněnkou. 

Povaţovala ji za dceru, kterou ztratila, a měla na ni čím dál tím větší vliv, coţ se pochopitelně 

nelíbilo Eliščině matce. Krásnohorská o vzniklé situaci, jí tolik nemilé, napsala: „Tak vznikl 

kvůli mé osůbce tichý, skrytý, ţárlivý zápas mezi dvěma ušlechtilými bytostmi ţenskými, ke 

kterým jsem lnula nevýslovnou oddaností na tom světě nejvroucněji a které mě obě milovaly 

mateřsky.“
19

   

Karolina Světlá byla také původkyní nápadu navštěvovat kurzy polského jazyka. Polsky se 

začala učit jak sama Světlá, tak i její sestra Sofie Podlipská
20

, s vervou se pustila do studia 

slovanského jazyka i Eliška a brzy jej dobře ovládala. Zanedlouho přišla Světlá s nápadem, 

aby Eliška přeloţila Mickiewiczův román Pan Tadeáš. I kdyţ si Eliška ze začátku netroufala 

na překlad tak velkolepého díla, nakonec se odhodlala. Překlad se zdařil
21

 a byl všemi chválen 

a vítán. „I mohu dle pravdy říci, ţe mezi básnickými hříčkami mladých mých let teprve při 

Panu Tadeáši, výtvoru skutečného génia, pocítila jsem, ţe mě ovanul vzduch Parnasu a ţe se 

krok můj dotknul jeho úpatí.“
22

 

1.5 Pobyt v Plzni a návrat z Plzně do Prahy 

Eliščina matka zakoupila na rozhraní obcí Lysolejí a Podbaby domek se sadem, kde se svými 

dcerami Julinkou, Eliškou a Bohdankou proţila pět bezstarostných let. Roku 1866 však začala 

prusko-rakouská válka. Rodina, která byla v tu dobu v Praze, chtěla uprchnout do 

bezpečnějších částí české země, avšak tento plán se nezdařil. Pechovi zůstali v Praze po celou 

dobu pruské okupace a byli nuceni ubytovávat pruské vojáky. Válka i okupace však pominula 

a rodina Pechova začala opět ţít. Julinka se provdala a odstěhovala do Plzně, kam také odešel 

za prací Jindřich.
23

 Matce její milované děti chyběly, a tak bylo rozhodnuto, ţe se zbytek 

rodiny přestěhuje do Plzně za nimi. Roku 1867 prodala matka vesnický domek, rozloučila se 

s přáteli a vyrazila s dcerami do neznámé Plzně. I v Plzni potřebovala Eliška k ţivotu kulturu, 

kterou zde však postrádala.  

                                                           
19

 Tamtéţ, s. 147. 
20

 Sofie Podlipská, rozená Rottová (1833–1897), spisovatelka, překladatelka, feministka. 
21

 Na překladu Pana Tadeáše pracovala Krásnohorská několik let. Teprve roku 1882 dílo dokončila a vydala. 
22

 E. Krásnohorská (1920, s. 152) 
23

 Bratr Jindřich si v Plzni zaloţil hudební ústav. 
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V listopadu roku 1867 si v dopisu své přítelkyni Světlé stěţovala: „Zde nestará se nikdo 

o politiku, nikdo o ní nemluví – kdyby celý svět se zbořil, coţ na tom? Jen kdyţ plzeňský 

pivovár, tato pevnost, tento Vyšehrad, se nezvrátí. […] Kdybych Vám psala, jaký je zde ve 

všem řád a pořádek, popukala byste smíchem.“
24

 Její touha po kulturním ovzduší ji přivedla 

do „Hlaholu“
25

 kde nejenom zpívala, ale i rozepisovala další hlasy a překládala texty. Po 

úspěchu Bendlovy opery Lejly se ředitel plzeňského divadla Pavel Švanda rozhodl pro 

ztvárnění Eliščiny jednoaktovky Nový Ovid, která se však s úspěchem nesetkala a na jevišti 

se dlouho neudrţela. Krásnohorská se opět setkala se svou „milovanou učitelkou a přítelkyní“ 

Světlou aţ v roce 1870, kdyţ přijela na její pozvání do Prahy. Tam se jí také Eliška svěřila, ţe 

má nastřádáno dost básní k vytvoření drobné sbírky. Obě přítelkyně se vydaly do 

nakladatelství k panu Dattlovi, který jim oznámil, ţe ji vydá, pokud bude s obsahem souhlasit 

Jan Neruda. Ten neměl ţádnou námitku, a tak vyšla sbírka pod názvem „Z máje ţití“.  

Po návratu z Prahy se Eliška rozhodla, ţe poţádá spolek Svatobor
26

 o financování své cesty 

na Šumavu. K jejímu překvapení spolek peníze uvolnil a Eliška spolu s bratrem Jindřichem, 

který právě truchlil nad nedávnou smrtí své ţeny a novorozené dcerky, a sestrou Bohdankou 

vyrazila na Šumavu. Zde sbírala podklady pro svou další básnickou sbírku, která pod názvem 

„Ze Šumavy“ vyšla v Ţenské bibliotéce u Sofie Podlipské.
27

 Roku 1871 byl v Praze zaloţen 

Ţenský výrobní spolek a časopis Osvěta, ve kterém Krásnohorská uveřejnila svůj článek 

o ţenských spolcích.
28

 Světlá působící ve Výrobním spolku naléhala na Elišku, aby se vrátila 

zpátky do Prahy a vedla Ţenské listy. A tak 14. března 1872 napsala Světlá Krásnohorské: 

„Můj muţ mluvil včera s Grégrem zcela určitě o Tobě a o redakci nadzmíněného listu. 

Nemohou dále Ţenské listy tímto směrem vycházeti, tj. jisté, zdali nepřijedeš a v redakci se 

neuváţeš, pustí Grégr list příštím pololetím.“
29

 Krásnohorská se měla Ţenských listů ujmout 

uţ roku 1872, ale kvůli rodině zůstala v Plzni a prosila Světlou, aby ji z tohoto závazku 

vyvázala. 

Aţ po sedmi letech, tedy roku 1874 se Krásnohorská vrátila trvale do Prahy. K tomuto činu ji 

přiměl i vnitřní hlas, který ji poháněl stále kupředu a určil směr její budoucí práce. Vzala si za 

cíl „umoţniti dívkám vyšší vzdělání, cestu k váţným studiím, a tím dobýti mladšímu pokolení, 

                                                           
24

 K. Světlá (1959, s. 282–283) 
25

 Krásnohorská v Plzni navštěvovala sbor, který ironicky nazývala Hlaholem.  
26

 Spolek Svatobor byl zaloţen roku 1862 a slouţil k finanční podpoře českých spisovatelů. 
27 Ze Šumavy, Ţenská bibliotéka, Praha, 1873. 
28

 Ţenská otázka u nás a jinde, Osvěta, 1874. 
29

K. Světlá (1959, s. 401) 
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co zůstalo vlastní mé palčivé touze nedosaţitelno“.
30

 Proto se jiţ roku 1875 její jméno 

objevilo na titulní straně Ţenských listů (viz příloha č. 2), kterým se pak věnovala přes třicet 

pět let.
31

 Téhoţ roku se stala také sekretářkou Ţenského výrobního spolku.
32

  

V Praze se také začala stýkat s Bedřichem Smetanou
33

, pro kterého napsala čtyři libreta. 

Poprvé poţádal Krásnohorskou o napsání libreta „Vlasta“ roku 1871, tedy v době, kdy ještě 

ţila s matkou v Plzni. Tuto látku jiţ zpracovanou měla, ale nabídla ji k zhudebnění svému 

švagru Hynku Pallovi. Prvním libretem určeném Smetanovi z pera Elišky Krásnohorské se 

stala „Hubička“, kterou napsala na motivy stejnojmenné povídky Karoliny Světlé. Ještě v 

témţe roce začala Krásnohorská pracovat na dalším libretu, které nazvala „Tajemství“. Celé 

libreto obdrţel Smetana jiţ v roce 1877 a premiéra se konala 18. září 1878 v Novém českém 

divadle. Oba umělci se sešli hned po premiéře, aby připravili novou operu. Nakonec se 

domluvili na „Čertově stěně“. Krásnohorská se inspirovala především pobytem na Šumavě, 

který jí hradil spolek Svatobor. Smetana obdrţel poslední část libreta 9. září 1879, ale 

premiéra se konala aţ 29. října 1882. Posledním libretistickým počinem spojeným se 

Smetanou byla „Viola“, kterou Krásnohorská dopsala roku 1882, ale premiéra uţ se nekonala, 

neboť roku 1884 Bedřich Smetana zemřel.  

Mnohem větší vliv neţ Smetana měla na Krásnohorskou bezesporu Karolina Světlá, a tak 

není velkým překvapením, ţe šla v jejích stopách i v otázce emancipace ţen, jejíţ podstatu 

viděla především ve vzdělávání. Proto také roku 1890 zaloţila spolek Minerva
34

, který stojí za 

vznikem prvního dívčího gymnázia v Čechách. Ve spolku působila do roku 1906, kdy 

odstoupila kvůli zdravotním problémům, které ji provázely celý ţivot. O čtyři roky později 

zemřela její milovaná Karolina Světlá, které prosadila postavení pomníku na Karlovo 

náměstí, jenţ byl slavnostně odhalen 29. května 1910.  

Téhoţ roku se Eliška Krásnohorská vzdala funkce předsedkyně Výrobního spolku a roku 

následujícího opustila i Ţenské listy.
35

 V době první světové války třídila své dílo pro sebrané 

spisy, pomáhala připravovat cupaninu pro vojáky a psala medailonky o autorech. Ţila se svou 

                                                           
30

 KRÁSNOHORSKÁ, Z mého mládí, s. 198. 
31

 Podrobněji se Ţenskými listy zabývá kapitola 3. 
32

 O Ţenském výrobním spolku se více zmiňuje kapitola 2. 
33

 Se Smetanou se potkala jiţ v roce 1864 prostřednictvím bratra Jindřicha, tou dobou působícího na Smetanově 

hudebním ústavu. Na Františkově (dnešním Smetanově) nábřeţí, kde ústav sídlil, se Eliška a Julinka dostaly 

do nedělní hudební společnosti, kterou pořádal Smetana a kde působily v dívčím sboru. Zde poprvé začala 

spolupráce Krásnohorské se Smetanou. Eliška pro něj přeloţila Schumannovy zpěvy z němčiny do češtiny. 

Viz E. Krásnohorská (1928). Korespondenci Krásnohorské a Smetany zpracoval Mirko OČADLÍK (E. 

Krásnohorská – B. Smetana: Vzájemná korespondence, Praha, 1940.). 
34

 Viz kapitola 3. 
35

 Podrobněji o Ţenských listech pojednává kapitola 3. 
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sestrou Bohdankou, která však rok po skončení války zemřela. Mohlo by se zdát, ţe válečné 

události a smrt nejbliţších Elišku negativně ovlivní. Avšak ještě roku 1922 vydala jedny ze 

svých nejlepších básnických sbírek „Ozvěny doby“ a „Sny po divadle“. Eliška Krásnohorská 

zemřela o půl desáté dopoledne 26. listopadu 1926 ve věku sedmdesáti devíti let a je 

pochována na Olšanském hřbitově. 
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2 POSTAVENÍ ŢENY V ČESKÉ SPOLEČNOSTI 19. STOLETÍ 

Veřejný ţivot ţeny a její postavení ve společnosti v českých zemích se začaly výrazně měnit 

na přelomu 18. a 19. století. Tato změna souvisí se vznikem industrializace, která vytvářela 

nová pracovní místa i pro ţeny. Z venkova přicházelo do měst za prací do továren velké 

mnoţství lidí, většinou s vidinou dobrého výdělku a lepší ţivotní úrovně.
36

  

Konec 18. a 19. století je nazýváno stoletím průmyslové revoluce. Ta ovlivňovala i typ 

rodiny. Končil postupně patriarchální model venkovské rodiny, kde společně ţilo a pracovalo 

několik generací. Nastupovala postupně podoba rodiny, která byla tvořena manţely a jejich 

dětmi, mladší sourozenci i dívky odcházeli za prací a výdělkem do měst. Majetek po otci 

zpravidla dědil nejstarší syn. Chlapci se osamostatňovali, ale dívky pracující v továrnách 

bydlely dál se svými rodiči a přispívaly na domácnost. Jen svobodné mladé ţeny zaměstnané 

jako sluţky byly povětšině ubytovány u svých zaměstnavatelů přímo v domě. Bylo naprosto 

nepřijatelné, aby neprovdaná ţena mladší 50 let ţila samostatně. 

Zaměstnané mladé ţeny pracovaly nejvíce jako sluţky. Chod domácnosti bez vytápění, 

kanalizace a vodovodu nebylo moţné zajistit bez pomoci těchto ţen. Mladé svobodné ţeny 

byly přinuceny k výdělečné práci ekonomickou situací rodin. Přicházely z venkova do měst, 

aby si zde vydělaly alespoň nějaký majetek jako věno, které jim rodina nebyla schopna 

zajistit. Toto věno jim mělo umoţnit lepší sňatek, coţ byla jediná a hlavní meta v jejich 

ţivotě. V té době vůbec neuvaţovaly o osamostatnění se, či dokonce o jakékoliv 

emancipaci.
37

 

Počátky emancipace ţen v 19. století se vyznačovaly snahou o ekonomické zajištění a o vyšší 

vzdělání. Ekonomické a společenské změny vedly k tomu, ţe se ţeny více začleňovaly do 

míst, kde dříve pracovali výhradně muţi. Díky tomu se postupně zvyšovala i vzdělanost ţen. 

Ţeny v měšťanské společnosti, odkud vzešly emancipační tendence, měly dvě moţné ţivotní 

cesty: vdát se, coţ byla ekonomicky zajištěná pozice, nebo zůstat s rodiči, ale v tomto případě 

se musely finančně podílet na chodu domácnosti. Ovšem těţká práce dělnic a sluţek v jejich 

případě nebyla myslitelná. K manuální práci nebyly měšťanské dcery vychovávány, ani k ní 

nebyly fyzicky disponované, navíc by tato práce byla pro takové ţeny poniţující. Pro ně byla 

moţná jen práce v tzv. vyšších měšťanských povoláních, coţ byly předtím výhradně muţské 

pozice. Ovšem dívkám chyběla kvalifikace – protoţe do vyšších nebo speciálních škol 

                                                           
36

 J. Burešová (2001, s. 30) 
37

 Tamtéţ, s. 30, 31. 
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prakticky neměly přístup. Tlakem společenského vývoje způsobeného ekonomickou situací 

tudíţ vznikala potřeba vzdělání ţen. První dívčí gymnázium ve střední Evropě Minerva bylo 

zaloţeno v Praze roku 1890 zásluhou Elišky Krásnohorské. Některé první představitelky 

emancipovaných ţen a daných tendencí pocházely z řad svobodných ţen a vdov. Ostatní ţeny 

byly v tomto směru fakticky nesvéprávné, o jejich ţivotě rozhodoval vţdy muţ, buď otec, 

nebo nejstarší bratr, který byl hlavou rodiny. Záleţelo tudíţ na tomto muţi, jestli byl 

dostatečně otevřený změnám ve společnosti a dovolil ţeně se jakýmkoliv způsobem 

realizovat. 

2.1 Postavení ţeny v rodině 

Postavení ţeny v rodině bylo upraveno i v právních předpisech. Tento stav byl tedy zákonný. 

V této souvislosti právě existoval i výše zmíněný institut věna. Bez věna nebyl, aţ na 

nejchudší společenské skupiny, sňatek moţný. Rodiče dcery v podobě věna přispívali 

ţenichovi při uzavírání manţelství na výţivu jinak nepracující dcery. Muţ mohl s ţeniným 

věnem volně nakládat. Pokud je z nejrůznějších důvodů utratil před svou smrtí, zůstala vdova 

naprosto bez prostředků. Vdovské důchody neexistovaly. Pokud jde o dědictví, manţelka na 

rozdíl od dětí nepatřila k zákonem nařízeným dědicům. Záleţelo pouze na muţi, zda ţenu pro 

tento případ nějak zabezpečí. Muţ zastupoval před úřady a soudy celou rodinu, za manţelku 

vystupoval s plnou mocí. Pokud jde o vzájemný partnerský vztah muţe a ţeny v manţelství, 

rovněţ nebyl rovnoprávný. Často docházelo i k hrubosti a agresivitě manţela, proto ţeny 

postupem času vyvíjely úsilí o dosaţení zákonné úpravy, která by umoţnila rozluku 

manţelství. Ale i po této dosaţené rozluce, zůstávala ţena dál ekonomicky nezajištěná, tudíţ 

ji situace opět nutila k hledání výdělku a sebevzdělávání pro dosaţení lepšího pracovního 

zařazení. Ţenám nebyla upírána fyzická manuální práce v továrnách, která byla často 

o polovinu nebo třetinu méně placená neţ muţům, nicméně místa na vyšších postech byla 

ještě pořád víceméně určená muţům. Naopak vzbuzovalo vlnu nevole, kdyţ ţena takové 

místo obsadila.
38

  

Postupem času, ke konci 19. století, se práce svobodných ţen a vdov stávala běţným 

a respektovaným jevem. Provdaných ţen v samostatných a svobodných povoláních byla 

ovšem stěţí třetina. Nejvíce provdaných ţen bylo mezi dělnicemi. Ţeny v průmyslu pracovaly 

v jiných odvětvích neţ muţi (např. praní prádla, potravinářství, šití oděvů a vůbec textilní 

                                                           
38

 Tamtéţ, s. 34. 
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výroba), i kdyţ na začátku muţi viděli v ţenské práci, zvláště tovární, ale ne jen v ní, hrozbu 

pro vlastní zaměstnanost. Vznikal tak konkurenční trh pohlaví.  

Ale poměrně brzy, koncem 19. století, s postupným šířením socialistických teorií dělníci 

pochopili, ţe ţeny zvětšují dělnický vliv na zaměstnavatele a pomáhají v boji za zlepšení 

pracovních podmínek. A také uţ ke konci 19. století byla přijata opatření k omezení pracovní 

doby ţen, zákaz práce s jedovatými látkami, zákaz práce ţen v noci, ochrana těhotných apod. 

Emancipační snaţení ţen mělo jako první cíl získat přístup ţenám ke vzdělání a tím pak 

k dalším náročnějším zaměstnáním s cílem získat ekonomickou nezávislost. Dále se ţeny 

pokoušely získat přístup k aktivnímu společenskému a politickému ţivotu.
39

 Rozumělo se tím 

dosáhnout zastoupení např. v nevýdělečných, dobrovolných či čestných pozicích, jako bylo 

zastávání úřadu na obecní úrovni např. jako správkyně školských záleţitostí apod. A také šlo 

o úřady státní, např. inspektorky školských a nemocničních výborů, revizorky charitativních 

zařízení, kontrolorky v továrnách atd. Posléze následovala snaha ţen získat vliv na 

společensko-politické záleţitosti v podobě úsilí o získání politických práv. Všeobecné volební 

právo získali svým úsilím postupně všichni muţi, s odstupem času toho dosáhly ve svém boji 

o aktivní i pasivní volební právo i ţeny (viz příloha č. 1). 

2.2 Zaloţení vzdělávacích dívčích spolků 

Koncem 19. století proces emancipace ţen dospěl k fázi, ţe samy ţeny začaly zakládat 

vzdělávací spolky a řídit je. Ţenská otázka tak nabývala sociálních aspektů. Prvním, kdo začal 

organizovat české ţenské školy a českou ţenskou emancipační práci, byl K. S. Amerling.
40

 

Byl prvním v Čechách, kdo se zasazoval o to, aby ţena nebyla vylučována z účasti 

v kulturním ţivotě, aby jí byly dány prostředky ke vzdělání a aby na tomto základě mohla 

dosáhnout postavení v ţivotě, jeţ by jí poskytlo více práv, neţ k jakým ji opravňoval 

dosavadní společenský řád. Na prvním místě programu jeho sdruţení bylo vybudování školy 

pro ţeny, která měla být prvním prostředkem k feministickému cíli. Činnost se měla 

zaměřovat především na přednáškové kurzy. Ovšem Amerlingovy plány ztroskotaly, velkými 

ideály předstihl svou dobu. 
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 Karel Slavoj Amerling (1807–1884) byl český pedagog, filozof a lékař. Je povaţován za prvního velkého 

českého feministu. Svou pedagogickou práci programově zasvětil vzdělávání ţen. Jako mnozí jiní učitelé i on 

očekával od výchovy a vzdělání přeměnu společnosti směrem k dokonalejší podobě. Zastával názor, ţe se 

musí s výchovou začít v rodině, a to v prvé řadě u ţen. 
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Další osobností, která svými prvními spisovatelskými pokusy a vzdělávacími aktivitami 

bojovala za ţenské hnutí v Čechách, byla Magdalena Dobromila Rettigová.
41

 Zaloţila 

výpůjční knihovnu pro ţeny, pořádala čtenářské besídky a vyučovala děvčata vaření a šití. 

Jisté pokračování vzdělavatelského a uvědomovacího úsilí mezi ţenami nesla dál i Boţena 

Němcová.
42

 Své názory na účast ţeny ve společenském zápasu i svůj postoj k demokratismu 

projevila jak ve svém díle (např. báseň „Ţenám českým“ je z roku 1843, povídka „Pohorská 

vesnice“ z roku 1850), tak i v novinových článcích (např. „Hospodyně, na slovíčko!“). 

 V roce 1848 začaly vznikat první ţenské spolky vlasteneckého a vzdělávacího zaměření – 

Spolek Slovanek a Slovanská dennice.
43

 Cílem těchto spolků bylo vybudovat ţenské školy, 

učební ústav pro sluţky, čítárny, knihovny, diskutovat o ţenské výchově. Bohuţel spolky 

zanikly dříve, neţ mohly poloţit základ k realizaci svých ušlechtilých plánů.
44

 

Ţenské hnutí začal probouzet k ţivotu koncem padesátých let 19. století Vojta Náprstek.
45

 

Také on kladl hlavní důraz na výchovu ţeny. Šlo mu o emancipaci ţeny, o snahu osvobodit ji 

od domácí dřiny zavedením moderní techniky do domácnosti, aby ţena tak získala čas nejen 

pro oddech, ale i pro své vzdělání. Mluvil o ţenském školství, vyjadřoval se uţ pro volební 

právo ţen, pro zaměstnání ve státních sluţbách apod. Jím zaloţený Americký klub dam
46

 byl 

místem, kde se o těchto otázkách četlo, přednášelo, debatovalo a uvaţovalo, a odtud se šířily 

myšlenky o ţenské rovnocennosti a rovnoprávnosti. 

2.3 Vznik Ţenského výrobního spolku 

Náprstkovou činností se aktivita ţen pohnula dopředu. Od šedesátých let 19. století začala 

vznikat řada ţenských spolků usilujících o emancipaci. V roce 1871 Karolina Světlá, Ţofie 

Podlipská i další příznivci ţenského hnutí a zastánci ţenských zájmů stáli u zaloţení 

Ţenského výrobního spolku českého.
47

, při němţ zaloţili tzv. vyšší dívčí školu zaměřenou na 

výuku praktických předmětů. Právě Ţenský výrobní spolek se měl zaměřovat na výchovu 
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dívek z venkova a nemajetných, tím se lišil od předchozích spolků (např. Amerického klubu 

dam nebo Spolku sv. Ludmily). Výuka se zaměřovala buď na praktické předměty, které 

mohly absolventky vyuţít při hledání zaměstnání, nebo – v případě vyšší dívčí školy – na 

studium všeobecné, více teoretické, ale s důrazem na vědomosti, které dívky uplatní 

v rodinách jako vychovatelky dětí či společnice manţela. Potřebu zlepšit dívčí výchovu ve 

všech směrech opakovaně zdůrazňovala Eliška Krásnohorská: „Jestliţe tedy ţenám dostalo se 

jen zanedbání i těch vědomostí, kterých jim třeba k dosaţení koruny manţelské a mateřské, 

nelze mysliti, ţe lépe postaráno jest o valný zástup ţen, pro něţ koruna ta musí zůstati pouhou 

vidinou.“
48

 Škola Ţenského výrobního spolku českého vznikla za účelem „podati 

dospívajícím dívkám za levnou náhradu a v čase poměrně krátkém vědomosti v oboru 

obchodu a průmyslu, směřující ku samostatné výţivě“.
49

 Ţenské školství – průmyslové, 

obchodní, pokračovací, vyšší, kuchařské, ţenské učitelské ústavy – se začalo fakticky 

rozšiřovat. 

2.4 Minerva a první dívčí gymnázium 

Plány na zaloţení dívčí střední školy připravovala Krásnohorská uţ od poloviny osmdesátých 

let 19. století a původně počítala se zapojením Ţenského výrobního spolku českého do jejich 

realizace. Narazila však na odpor K. Světlé, která návrh odmítla a zůstala věrná původnímu 

poslání spolkové školy. Krásnohorská proto začala jednat samostatně a docílila zaloţení 

spolku Minerva, který dívčí gymnázium spravoval a financoval. Stanovy spolku byly 

potvrzeny 16. 7. 1890 jako první svého druhu ve střední Evropě.  

Cesta k zaloţení školy je dokladem, jaké nesmírné problémy a těţkosti vyvstaly při 

prosazování ţenského vyššího školství, ale současně i příkladem neúnavné práce vynaloţené 

k dosaţení cíle. Krásnohorská přesvědčovala, vedla boj proti předsudkům a zaostalosti, neţ se 

dívčí gymnázium otevřelo. Nevnímala posměšky a znevaţování, překonala řadu trpkých chvil 

a zklamání. Ale přece jen zlomila předsudky proti ţenskému vzdělání a podařilo se jí získat 

podporu rozhodujících společenských kruhů, ţurnalistiky i široké veřejnosti, zajistila finanční 

prostředky pro své plány. Myšlenka na moţnost středoškolského vzdělání budila ve druhé 

polovině 19. století často posměch, a dokonce i mravní rozhořčení a setkávala se 

s nepochopením i u mnohých vynikajících, všeobecně váţených muţů, stojících často 

v popředí české společnosti. „Jitro ţenského studia, jak malí a úzkého rozhledu byli v této 

otázce mnozí velcí muţové. Ukázalo se to nejlépe při sbírání podpisů na petici k říšské radě, 
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aby vymáhala u vlády oprávnění ţen k studiím vysokoškolským. Bylo třeba získati poslance, 

který by co nejúčinněji v zájmu věci na říšské radě promluvil. Není divu, ţe připadli na 

radikálního, ohnivého řečníka MUDr. Eduarda Grégra.
50

 Kdyţ však jsem mu svou ţádost 

přednesla, uţasla jsem, neboť se z mluvčího svobody a pokroku pojednou ozval 

nejkonzervativnější stoupenec starosvětského příkazu: ‚sedávej panenko v koutě‘, odsoudil 

šmahem všechny ‚ty moderní neţenské snahy‘ a jevil pravé zděšení ze strašidla 

emancipace“.
51

 Tehdy staré předsudky dlouho přetrvávaly a bylo těţké prosazovat liberální a 

demokratické poţadavky pro ţeny. Později se Krásnohorská obrátila s peticí na poslance dr. 

E. Engla a přesvědčila ho, aby ve Vídni pomáhal prosazovat její snahy. Všeobecný souhlas 

dostala od českých spisovatelů. Připojily se k ní i české spisovatelky a společensky vynikající 

dámy. Mezi prvními podpisy na podporu gymnázia byly doktorky A. Bayerová a B. Kecková, 

první české lékařky vystudované v zahraničí, S. Podlipská, K. Světlá, Renata Tyršová, Teréza 

Nováková aj.  

První absolventky Minervy se staly prvními zájemkyněmi o vysokoškolské vzdělání. Jako 

řádné studentky byly na Praţské Univerzitě imatrikulovány první dívky aţ na samém konci 

19. století, kdyţ předtím vystudovaly v cizině. První dívka byla v Praze zapsána na 

Filozofickou fakultu v roce 1897, na Lékařskou fakultu v roce 1900. Na další studijní obory 

byly ţeny připuštěny aţ po první světové válce. Na práva byla první ţena přijata v roce 1918, 

na techniku 1919, na Akademii výtvarných umění v roce 1920, na Teologii 1922. Ve druhé 

polovině 19. století se rozšířily moţnosti ţenských zaměstnání, byly vydávány různé 

časopisy, příručky aj.  

Krásnohorská zaloţením dívčího gymnázia realizovala své představy formulované jiţ 

v polovině sedmdesátých let 19. století, kdy označila moţnost vyššího vzdělání dívek za další 

stupeň emancipace.
52
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3 ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ A ŢENSKÉ LISTY 

Naprostou většinu svých zamyšlení a textů zabývajících se soudobými tématy postavení ţen 

ve společnosti a ţenského vzdělání napsala Krásnohorská pro časopis Ţenské listy, který 

redigovala v letech 1873–1903. 

3.1 Vznik měsíčníku Ţenské listy 

Ţenské listy vznikly v roce 1872 zásluhou Julia Grégra jako měsíční příloha k týdeníku 

Květy, v jehoţ redakci Grégr pracoval. Ale koncem roku Květy splynuly se Světozorem, 

který však s měsíčníkem pro ţeny nepočítal. Česká vlastenecká společnost však periodikum 

pro ţeny postrádala (především články Ţenského výrobního spolku českého), a proto se 

rozhodla hledat vhodného nakladatele. Tím se stal roku 1873 F. A. Urbánek
53

, který začal 

Ţenské listy vydávat jako samostatný měsíčník a pojmenoval jej „Časopis pro záleţitosti ţen 

a dívek československých“. Vycházel vţdy první den v měsíci a redakcí byla pověřena 

Věnceslava Luţická
54

, členka Ţenského výrobního spolku. Časopis se pro nedostatečný okruh 

čtenářstva dostal do finančních problémů, a proto Urbánek časopis postoupil bez finanční 

náhrady v dubnu 1874 Ţenskému výrobnímu spolku. Redakce listu se hned ujaly Karolina 

Světlá a Sofie Podlipská. Od roku 1875 se Ţenský výrobní spolek stal i nakladatelem 

měsíčníku a odpovědnou redaktorkou byla jmenována Eliška Krásnohorská, která se o listy 

starala pětatřicet let.
55

 

Pokusme se v této kapitole utřídit její články a ukázat určitou kompaktnost jejích názorů. 

Ačkoli mají publicistické texty Krásnohorské poměrně velký záběr témat, nejedná se v jejím 

případě o náhodné poznámky či výklad vlastních názorů na tu nebo jinou záleţitost, ale 

můţeme u autorky sledovat jednotné názorové stanovisko (světonázor), z kterého vycházela 

při komentování aktuálních otázek ţenské emancipace. 

3.2 Boj o rovnoprávnost ţenského pohlaví 

Začněme jedním z článků, který lze povaţovat za programový. Krásnohorská v něm zmiňuje 

cíle svého psaní, píše o redigování časopisu Ţenské listy a také přibliţuje portrét ţen, které se 

k rovnoprávnosti ţenského pohlaví ve společnosti hlásí: „Šlechtičny nejsme, bankéřky, 

fabrikantky také ne, pro vkus dam velikého světa, pro parfémované ruce a toaletní stolky 
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královen plesů nemá bytí vypočteno, co pro nás určeno. […] My, kteréţ čteme česky a čísti 

chceme česky, jsme prosté ţeny a dcery měšťanské neb menších statkářů a průmyslníků, ba 

jsme i dívky selské, kterým otec s nemalou obětí dá několik zlatých ročně na české spisy, 

z pouhého vlastenectví a z pouhé nelíčené snahy, udrţeti lásku k českému duchu ve svém rodu, 

[…] jsme vesměs ţeny, které buďto o tu svou domácnosť skutečně pracně se staráme, buď 

otcům a muţům svým pomáháme pracovati v obchodě, v hospodářství venkovském, při 

řemesle, aneb dívky, které k úlevě otcově samostatně chleba si dobýváme.“
56

 Připomíná, ţe 

tyto ţeny chtějí číst literaturu ne pro zábavu nebo rozptýlení se nějakou exotikou, ale pro 

poučení, chtějí literaturu vlastní a pravdivou, to znamená takovou, která zobrazuje český 

národ. Rovněţ, na svou dobu pokrokově, připomíná: „Zajisté nepřejeme si toho 

vlasteneckými kázáními veršem i prosou, nýbrţ jadrným, věcným, plastickým názorem. Tak 

poučuje pravé umění.“
57

Následující podkapitoly odpovídají na poloţené otázky: Pro jakou 

ţenu byly texty Krásnohorské určeny? Jedná se o ţenu střední vrstvy? Vlastenku? Ţenu, která 

chce vést domácnost a vychovávat děti ve svém vlastním mateřském jazyce?  

3.3 Názory Elišky Krásnohorské na vzdělání ţen 

Jako základní zdroj pro zjištění názorů Krásnohorské na vzdělání ţen velmi dobře poslouţí 

článek nazvaný „Tré vyšších škol ţenských v Praze“
58

. Krásnohorská se v něm zamýšlí nad 

významem vyšší dívčí české městské školy a tvrdí, ţe „ohlédneme-li se přímo po české naší 

společnosti praţské, shledáme s desateronásobnou jistotou, ţe úkol ţádného vyššího ţenského 

učiliště se ještě nepřeţil, ba ţe vţdy ještě znova započíná, a tak i úkol vyšší dívčí školy, určené 

pro dívky v bezstarostných poměrech vychované…“
59

. Zastavme se u častého motivu textů 

Krásnohorské: dívka vyrůstající v praţské měšťanské rodině musí vystoupit z domácího 

prostředí, aby získala rozhled, uměla se orientovat ve společnosti a nezůstala po celý ţivot ve 

svém rozletu omezena rodinným prostředím, které je, jak často autorka připomíná, 

prostoupené předsudky a dávno mrtvými konvencemi. Současně zdůrazňuje, ţe je nutné, aby 

taková učiliště, slouţící především ke vzdělávání dívek v domácích pracích, byla česká, 

tj. vyučovalo se na nich českým jazykem a učitelé byli Češi. „Co tu dcer se navrací 

upřímným otcům českým na venkov poněmčených, pro interes ostatní rodiny otupělých, 

národu a mateřštině pohrdavě odcizených vlivem praţským svých studií, na které je 

krátkozrací rodiče dali do pensionátů i škol německých, ţidovských, obětujíce na zahubení 
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srdcí svých dcer sta i tisíce svého jmění!“
60

 Těmito pateticky a nadšeně znějícími slovy 

o „zahubení srdcí“ nepodléhá Krásnohorská nenávisti, ale jen argumentuje, jak dokládají 

i další její texty.  

Ve druhé části svého článku se Krásnohorská věnuje českému ústavu ke vzdělání učitelek. 

Účel jeho existence povaţuje za zcela zřejmý, protoţe „ústavy ku vzdělání učitelek jsou a byly 

prvním klíčem otvírajícím ţenskému duchu a ţití cestu na svobodu“
61

. Učitelské povolání tedy 

vidí jako jednu z hlavních veřejných činností, v nichţ se ţena můţe realizovat. Autorka uvádí, 

ţe na školách není důleţité jen získávání vědomostí, ale škola rovněţ „povznáší ku 

svrchovanému ideálu mravnímu, vzněcujíc zápal vlastenectví, lidumilnosti a všeho 

šlechetného snaţení“ a v samotném ústavu pro vzdělávání učitelek se pak pěstuje 

„skromnosť, vlídnosť, jemnocit a jednoduchosť, ušlechtilosť jednání a způsobů – vůbec onen 

souhrn vlastností zdravému smyslu dobře povědomých, jenţ nazývá se v celku: ţenskost“.
62

 

Krásnohorská tak před prostým nabýváním vědomostí dává přednost hlubšímu rozvoji lidské 

osobnosti, kterému můţe napomoci právě specifičnost ţenské povahy: „Od vzdělaných 

hospodyň ţádáme právě […], aby myslely, aby své vědomosti vyuţitkovaly pro domácnosť 

a výkony v ní potřebné zdokonalily, tak jako muţi kaţdý obor své práce stále zdokonalují, 

vědomosti své na jeho povznesení vykládajíce.“
63

  

Vzdělání má vţdy pro Krásnohorskou charakter společenský, můţeme říci aţ rodinný, je to 

proces nikoli vázaný jen na memorování fakt či osvojování si různých dovedností, ale přímo 

závislý na harmonickém rozvoji celé osobnosti – právě tady vidí autorka úlohu ţeny ve 

vzdělání. Vzdělání bylo pro Krásnohorskou celoţivotním zájmem a přikládala mu nejvyšší 

důleţitost především v zápase o samostatnou českou kulturu: „Mnoho tu zbývá činiti muţům, 

ještě více však nám ţenám, neţ budeme směti blaţeně si říci, ţe českou vzdělanosť v české 

společnosti a rodině ţádná cizota jiţ zahubiti nemůţe! Neboť čím se opřeme mohutnému moři 

cizoty, jeţ tak svůdně unáší duchy naše nadané, naráţejíc na ně velkolepými proudy 

vzdělanosti smělé, okřídlené, neodolatelné?“
64

  

S problematikou potřebnosti vzdělávání ţen souvisí i článek „Český salon“
65

, který autorka 

napsala pod pseudonymem Bětka Rozmarná. Stíţnosti na neexistenci salonu, kde by mohla 

česká inteligence debatovat o kulturních a národních otázkách, dokládá argumentem, ţe 
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taková místa by mohla být nahrazena českými domácnostmi, pokud by se v nich tedy něco 

podstatného změnilo: návštěvy by uţ nebyly vítány přemírou jídla, ale byly by především 

přijaty společensky a společnost by se orientovala na diskuzi, zábavu a hru. „Neboť 

pohřešuje-li muţ rozumný, vzdělaný a rozšafný společenské ţití u nás, rozumějteţ, ţe 

pohřešuje, jinými slovy řečeno, jedině jen vzájemnosť s Vámi – totiţ společnosť vzdělaných 

ţenštin.“
66

 Vidíme tedy znovu, ţe Krásnohorská jako by ţeně ukládala povinnost být určitou 

„duší“ společnosti, měla by se starat o její dobré naladění, povznesenost, hřejivou a hravou 

atmosféru – všem těmto věcem autorka nepřikládá menší váhu neţ intelektuálním disputacím, 

programovým prohlášením a tradičnímu vzdělání. Aby se české domácnosti mohly stát 

místem salonního setkávání, je třeba vzdělaných ţen s širokým rozhledem. Avšak autorka 

konstatuje: „Neníť v národě vrstvy konservativnější, kaţdé proměně a novotě tuţší 

a vytrvalejší odpor kladoucí, neţli armáda našich domácích hospodyní, těch pravých, 

staroţitných, dobrých. Majíť celý katechismus svých nedotknutelných předsudků, proti kterým 

veškeré důvody jsou marny zrovna jako proti pověrám lidí nevědomých.“
67

  

Její článek tedy opět směřuje k myšlence, ţe by ţeny prostřednictvím vzdělání byly donuceny 

poznat něco více neţ úzký okruh své domácnosti a vykročit nejen svým tělem, ale především 

svou myslí do světa, coţ jim umoţní vidět své vlastní předsudky v jejich relativitě, a bude je 

tedy moţné zpochybnit. (Krásnohorská zde příznačně naráţí na představu, ţe host po 

příchodu do cizí domácnosti musí být zavalen horou jídla a pití na úkor přátelské konverzace 

a hřejivé přátelské atmosféry.) „Teprve kde ono lidokupecké stanovisko je překonáno, nastává 

volné duševní obcování a povznášející zábava, osvěţující výměna myšlének, zkušeností, 

upomínek, ţertů, pozorování a váţných vědomostí…“
68

 

Velmi příznačné pro myšlení Krásnohorské je i to, ţe za hlavní nepřítelkyni takových 

společenských setkání povaţuje koketerii. Rozumí tím určitý způsob ţenského předvádění se 

na veřejnosti za účelem zaujmout muţe (celým publicistickým působením autorky se nese 

zřetelný odpor k pozlátkovosti, neautentičnost, ukazování nějakých vlastností veřejně). 

Takový pokřivený vztah mezi muţem a ţenou je dle Krásnohorské zapříčiněn tím, ţe mezi 

oběma pohlavími se od časného mládí dělají zcela uměle rozdíly a místo toho, aby se učili ţít 

pospolu a být si vzájemnou oporou, ztrácí porozumění pro činnost a povahu toho druhého: 

„Dívky dorůstající bývají chovány v největší výlučnosti a obmezenosti, kdeţto právě volnosť 
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a čilý ruch podmiňuje zdravý vývoj tělesný, tak morální.“
69

 Se stejným názorem (i kdyţ 

o něco později) se můţeme setkat i v knize francouzské existencialistky Simone de 

Beauvoirové
70

 „Druhé pohlaví“.
71

   

Stále znovu je v textech Krásnohorské vidět stejný důraz na to, aby ţeny nebyly vychovávány 

stranou muţů a velké společnosti, ale naopak aby se učily být duší této společnosti, jinak 

řečeno: jejím rodinným zázemím. „Nelichotím vám zajisté, mé ctěné druţky, toho však buďte 

si v plné bezpečnosti vědomy, ţe kouzlo, jeţ mění koutek u skromného krbu v hledaný salon, 

a jímţ nejvýtečnější duchové v kruhu prostém a sdílném cítili by se býti oblaţeni, usmířeni, 

rozjařeni, odměněni, jest vlastně jemný půvab Váš, váš bystrý důmysl a jasný cit, vaše mysl 

otevřená a nevinná, vaše duše sdílná, nezkalená, sestersky vřelá.“
72

 Snaha po veřejném 

úspěchu souvisí dle Krásnohorské úzce se zahálkou a ta vede do dekadentních úpadkových 

chorob duše, které jsou autorce jedním z úhlavních nepřátel mladé ţeny: „lék sluší se hledati 

jinde, jest mnohem bliţší, lacinější a jistější: jest to domácí práce!“
73

 

Dále zdůrazňuje, aby se ze ţeny stala vzdělankyně širokých vrstev společnosti: „Na vás jest, 

ţeny a dívky, abyste rozšířily lásku k vědomostem do rodiny a společnosti, abyste jimi 

ušlechtily sebe i své okolí, abyste povznesly ku krásnějšímu ještě významu své povolání 

domácí a vychovatelské, vypěstovaly své schopnosti, darovaly národu pokolení vzdělanější 

a měly oblaţující vědomí, ţe jste pomohly tvořiti úrodnou půdu, na které vědecký ţivot český 

se volně rozprostříti a slavně zkvésti jest povolán.“
74

  

Vzdělaná ţena jako společenský element nejvýrazněji působící na národ skrze rodinné 

prostředí, to je hlavní motiv článků Krásnohorské, které se týkají vzdělání českého národa. 

„Vědecká literatura nesmí býti zdrţována nedostatkem obecenstva. Tenkráte nesmí naše 

pověstná ‚národní chudoba‘ býti pláštíkem našich hříchů, sice bychom si dali svědectví, ţe 

nejsme hmotně chudi, ale chudi duchem. Universita česká neopomine sama svým vplyvem 

povznésti veškeru českou vzdělanosť a do nejširších kruhů na stupeň vyšší, ona neopomine 

vykonati své blahodárné poslání v národě“
75
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Vzdělání ţen bylo pro Krásnohorskou tak důleţité ne kvůli tomu, aby se ţeny učily být rovny 

muţům, ale aby mohly poznávat svět s jedním cílem: najít v mnohosti moţností, které realita 

člověku nabízí, tu cestu, jeţ bude nejlépe odpovídat jeho přirozenosti. Právě proto chce bourat 

společenské předsudky, zdánlivě samozřejmá dogmata a doktríny, usměrňující ţenu jasně 

předem daným směrem a nedávající jí moţnost svéprávně o své ţivotní cestě rozhodovat. 

„Jen se nebojte, ţe váš dívčí půvab bude zakryt prachem pedantství, ţe vaše jemné city 

zkornatějí, ţe vaše zdravá prostota se zhyzdí v obrejlené doktrinářství, ţe vaše ušlechtilá, 

dívčí přirozenosť bude znetvořena vzezřením i spůsobem muţatek…,“
76

 zaţehnává autorka 

obavy z nástupu ţen do univerzitního prostředí.  

Je důleţité zdůraznit, ţe Krásnohorská není feministkou, která by upřednostňovala ţeny před 

muţi, ale naopak vyzdvihuje neustále nutnost jejich společného ţivota, který bude ku 

prospěchu oběma pohlavím, aniţ by stíral jejich odlišnosti. 

3.4 Téma ţenské přirozenosti 

Druhým výrazným tématem publicistických textů Elišky Krásnohorské je ţenská přirozenost. 

Je zcela zásadní, ţe ţeně neukládá, aby se muţi vyrovnala, ale aby pochopila úlohu, kterou 

má ve společnosti plnit. A naopak: společnost by měla být nastavena tak, aby v ní kaţdý mohl 

naplnit své ambice, být strůjcem a vůdcem svého osudu. Společnost by neměla vymezovat 

předem daná pravidla kaţdému jedinci, čím má být a jak se chovat (právě tato negativa na 

soudobé společnosti Krásnohorská vidí a jsou trvalým terčem její kritiky). To úzce souvisí 

s autorčinou vírou v určitou „přirozenost“, kterou je kaţdé pohlaví nadáno a které musí zůstat 

osoba věrna, pokud chce ţít tím pravým směrem. V ţivotě jsou „kulturní úkoly tak výhradně 

ţenské, ţe v nich o nějakém konkurování s muţem ani nikdy řeči býti nemůţe, anyť jsou, 

smíme-li tak říci, odvěkým přirozeným monopolem ţeny […] o sféru rodiny, rodinného 

vychovatelství a domácnosti“.
77

 

Krásnohorská se výhruţně ptá ţen, které by snad chtěly ve společnosti začít zastávat úlohu 

muţů: 

„Chcete muţům vyrvat prapory a zbroje? 

Chcete za vavřínem v ryčnou vřavu boje? 

Pohrdáte krbem, z něhoţ láska ţeny 
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jako svatý oheň v ţivot zářila? 

Zůstanou ty drobné dítky opouštěny 

zmlkne píseň, jeţ je v snění vbila? 

Zchladne milé teplo domácích těch koutů, 

vysvěcených kouzlem steré památky? 

Zavře se jak mihem čarovného proutku 

sladký domov pustou skalou z pohádky?“ 

Její báseň končí těmito programovými myšlenkami: 

„Vlasty hrdinské, jeţ v boji znala mřít, s bratry v jednom šiku za volnosti heslo, za vlast otců 

vznesše jasný pravdy štít, zápasíme téţ – leč smírné píle ruchem, chceme vítězit – však láskou, 

prací, duchem.“
78

  

Smysl veršů není třeba dlouze analyzovat, jsou psány v duchu jejích publicistických textů. 

Například ţena můţe být učitelkou, cítí-li se k tomu povolána, nebo naopak pracovat 

manuálně, aby nebyla své rodině přítěţí: „Necítíc se povolanou ke studiím a obávajíc se velké 

konkurence v oboru učitelství, přeje si dosíci výdělku prací rukou svých.“[…] „Ţenštiny prý 

jsou šťastnější neţ muţi, majíce školy, ve kterých lehkým pracím výdělkovým mohou se naučiti 

diletantsky a polovičatě, jakéţto školy muţům scházejí.“
79

 Autorka se proti takovým hlasům, 

které soudí, aniţ by celospolečenské problémy viděly komplexně, vţdy vymezuje.  

V pokračování článku připomíná, ţe diletantismus ţenské práce je často zapříčiněn tím, ţe se 

za ni ţena stydí, snaţí se ji skrýt, aby si zajistila před druhými vnější eleganci: „Právě ony, 

které se stydí za práci zjevnou a řádnou, snaţíce se vydělati si ve skrytosti mizernou třebas 

mzdu, aby jen měly čím onu zevnější eleganci udrţeti, sniţují cenu práce ţenské.“
80

 Proto dle 

Krásnohorské musí být ţenská práce v průmyslu zrovnoprávněna s tou muţskou, nesmí být 

povaţována za podřadnou – pak v ní můţe být ţena řádně vzdělána a můţe ji vykonávat 

s hrdostí.  
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3.5 Úloha ţen v povznášení národního jazyka 

Podle Krásnohorské není moţné, aby se člověk duchovně a kulturně rozvíjel jinak neţ 

prostřednictvím svého rodného jazyka. Její kritika poněmčování české společnosti a školství 

tedy není samoúčelná, ale má znovu výrazný výchovně-kulturní charakter. „Naprosto 

nevyhnutelným a základním článkem oněch organisatorských prací byla se vším důrazem 

učiněna svatá pravda, ţe malé dítko, vstupující do školy mateřské či opatrovny, jedině 

mateřským jazykem vychováváno býti můţe,“
81

 říká autorka v článku o zřízení české 

opatrovny (tj. zřejmě ústavu typu dnešní mateřské školky). České dítě trpí, pokud je dáno do 

německy mluvícího prostředí, a broţura pojednávající o tomto problému by měla být 

„zdarma rozdávána, aby z ní poznali zaslepení čeští rodičové, v jakou duševní trýzeň a bídu 

vhánějí děti své a jací politování hodní tvorové se z nich většinou stanou ve školách 

německých, přese všecko vynasnaţení se i nejsvědomitějších německých učitelů“.
82

 Tak cituje 

Krásnohorská z dopisu jedné české řídící učitelky. „Jest-li nám němčina třeba v kaţdém 

ohledu praktickém potřebna, tedy jen ku pravém vzdělání nám ji potřebí není.“
83

  

Z výše uvedeného vyplývá, co mínila Krásnohorská souslovím „pravé vzdělání“. 

V citovaném článku odporuje předsudkům, ţe němčina se pro duchovní vývoj člověka hodí 

lépe neţ čeština, neboť je to dokonalejší jazyk vzdělanců: „Servilnost k cizincům, nedbání 

vlastní národní důstojnosti nedá se ţádnou povinnou jen zdvořilostí omluviti.“
84

 Dává 

patřičný důraz na národní hrdost: „Jen u nás zmocnila se širých kruhův obyvatelstva 

převrácenosť vítající ty, kteří mládeţ naši do své cizí kultury násilně nutí, jako pravé apoštoly 

vyšší vzdělanosti.“
85

 Národní sebevědomí dává víru v tu pravdu, podle které člověk nemůţe 

být v jiném neţ mateřském jazyce duchovně rozvíjen: „My ţenštiny máme tudíţ bliţší starosť 

neţli o dokonalou němčinu: o dokonalosť mateřštiny vlastní, a ţe uspůsobiti ji všem 

poţadavkům společenským jest předně naším ţenským úkolem, proto jsme se při této stránce 

věci poněkud zdrţely.“
86

 Dále dodává: „Budeme-li my v ţivotě skutečném stále jazyk kaziti, 

budou jej nejlepší spisovatelé marně na papíře opravovati.“
87

 

Eliška Krásnohorská tedy úlohu ţen v povznášení českého jazyka viděla v tom, ţe ţeny 

mohou z českého jazyka na úkor němčiny učinit prostředek jak nejběţnějšího, tak 
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kultivovaného společenského styku, čímţ se vytvoří prostředí pro další rozvoj češtiny. 

Protoţe právě lid, vlastní nositel národního jazyka, musí být duchovně pozdvihován. Tím, kdo 

ho můţe pozdvihnout, je právě ţena jakoţto matka a duše domácnosti. „Vštěpujte prosté, 

české dívce vrchovatou úctu k národnímu jazyku a neučte ji bláhovému klamu, jako by ji 

cizácké papouškování ušlechťovalo!“
88

 Tento úkol se týká podle Krásnohorské nejen 

městských paní, ale i poslední sluţky nebo české chůvy. 

3.6 Zánik Ţenských listů 

Ţenské listy zanikly koncem roku 1926, především z finančních důvodů. Tím se potvrzuje, ţe 

jenom Eliška Krásnohorská, která jim zasvětila celý ţivot, dokázala přestát finanční 

problémy, a dokonce zvýšit jejich kulturní úroveň. Po jejím odchodu úroveň listu klesala 

a v nové době určitě nemohl časopis konkurovat časopisům mladším. To však nemění nic na 

faktu, ţe Ţenské listy byly nejstarším ţenským periodikem, které dokázalo oslovovat čtenáře 

přes padesát let.  

Poslání a celoţivotní náplň měsíčníku shrnula Krásnohorská v článku nazvaném „Ţenským 

listům do padesátého ročníku“, otisknutém v lednu roku 1922: „Ţenské listy seznamovaly 

čtenářky s literaturou, nabádaly ku přemýšlení o čteném, k hledání cenného jádra v kaţdém 

spisovném výtvoru; upozorňovaly na pokrokové novoty ve školství a vychovatelství, přinášely 

zprávy o objevech zdravotnických, jmenovitě dětí a mládeţe se týkajících; zdůrazňovaly 

hlavně důleţitost čistoty mravní. Kladly váhu na ryzost a pevnost národního přemýšlení, na 

váţnost k národním potřebám, k národním památkám uměleckým i lidovým, […] obracely 

zájem pospolitosti a svorné spolupráci při největších i menších podniknutích národních; 

věnovaly svou pozornost jmenovitě ţenským spolkům a sdruţením, vybízejíce k upřímné 

společenské vzájemnosti i mimo ţivot spolkový, vybízejíce horlivě k tak zvané ‚drobné práci 

národní’.“
89
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4 NÁZORY KRÁSNOHORSKÉ NA EMANCIPACI ŢEN  

Eliška Krásnohorská byla spisovatelkou, autorkou knih pro děti, významnou literární 

kritičkou, uznávanou smetanovskou libretistkou, překladatelkou a mimo to se ještě stačila 

aktivně zapojit do emancipačního hnutí s programem ţenské vzdělanosti. Její názory na 

emancipaci ţen můţeme sledovat právě v její novinářské tvorbě, a to zejména v Ţenských 

listech. Uţ samy názvy článků ukazují, jakými tématy se spisovatelka zabývala a co bylo pro 

ni důleţité.  

Článek „Jazyk vyučovací“ klade důraz na ţenu matku, ţenu vlastenku, na její povinnost učit 

své potomky v mateřském jazyce: „Jedině mateřským jazykem vychováváno býti můţe.“
90

 

Dále českým dívkám a matkám připomíná: „Chceme-li, aby ţena česká se vzdělávala, 

ţádáme téţ, aby činila tak v duchu svého národa, aby i vzdělána jsouc, zůstala vţdy Češkou; 

a proto první povinností čtoucích ţen jest, aby četly knihy české a dobré.
91

 Krásnohorská říká, 

ţe je potřeba takové literatury, která by byla psána českým jazykem, byla ušlechtilá, poučná 

a dostupná i pro venkovské ţeny. 

V dalších článcích Ţenských listů se začal výrazněji ozývat hlas, který povzbuzuje ţeny 

k úvahám o úplném středoškolském vzdělání, jeţ by vedlo k vzdělání univerzitnímu. Článek 

se nazývá „Před prahem české univerzity“; není sice opatřen podpisem, ale lze v něm 

rozpoznat rukopis Krásnohorské. Autorka textu nejprve kladně hodnotí zahraniční univerzity, 

které ţenám otevřely své brány. Pak se ovšem vrací do českého prostředí a přiznává, ţe u nás 

ještě nedozrál čas k tomu, aby měly ţeny vysokoškolské vzdělání, protoţe ještě nedošlo ani 

k zaloţení střední školy, která by je pro studium na univerzitách připravila. Dále se obrací 

k autorům odborné literatury a českým nakladatelům, aby vznikaly odborné české texty, byly 

tištěny v českém jazyce a mohly tak slouţit i potřebám českých dívek.  

Nakonec se zaměřuje na samotné dívky, kterým radí, aby odhodily svou lenost a strach, aby 

začaly číst odborné texty, které jejich duši a krásu rozhodně nezničí, nýbrţ znásobí: „Na vás 

jest, ţeny a dívky, abyste rozšířily lásku k vědomostem do rodiny a společnosti, abyste ku 

krásnějšímu ještě významu své povolání domácí a vychovatelské vypěstovaly, své schopnosti, 

darovaly národu pokolení vzdělanější a měly oblaţující vědomí, ţe jste pomohly tvořiti 
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úrodnou půdu, na které vědecký ţivot český se volně rozprostříti a slavně vzkvésti jest 

povolán.“
92

 

Další text je provoláním k vlastencům, aby se nedali zastrašit či ovlivnit penězi a aby 

i odborné články psali česky, ale také provolání k dcerám českým: „Vy máte přispěti 

k zbudování všeobecné vzdělanosti národní; vy máte národu svému rovnati cestu k jediné jeho 

spáse, k takové totiţ síle a vznešenosti vnitřní, aby duch jeho nikdy a ţádnou zbraní nemohl 

být ubit!“
93

 V tomto článku jsou v podstatě shrnuty nejzákladnější poţadavky Krásnohorské 

na spisovatele. Klade důraz především na pravdivost umění a na to, aby se spisovatelé 

obraceli hlavně k českým látkám.  

Roku 1877 publikovala v Časopisu Musea království Českého studii „Obraz novějšího 

básnictví českého“, ve kterém se o českých látkách vyjadřuje následovně: „Tím není řečeno, 

ţe všecko cizí, nenárodní má být z poesie české vyloučeno, nýbrţ dán tím jen pokyn, co mysli 

české jest v poesii naší hlavní a co vedlejší potřebou.“
94

 O novější poezii české pak píše, ţe je 

nutné „aby produkce básnická více dbala umělecké komposice a výše povznesla měřítko svých 

vlastních estetických poţadavků […] nikdo nebude upírati, ţe více autokritiky, více studií 

a více důkladné práce bylo by nejmladší poezii naší jako vůbec vţdy v kaţdé literatuře jen na 

prospěch a zajisté prostředkem k jejímu povznešení“.
95

  

I článek „Stejné právo všem!“ z roku 1884 bourá stereotypní předsudky proti domácí práci 

ţen, vyjadřuje názor, aby kaţdý měl stejnou moţnost vzdělání. Pokud některá z ţen chce 

zůstávat v domácnosti, ať zůstane, ale pokud ne, ať má i jinou volbu: „… zdali tu ţádné 

nesrovnalosti, soudíţ sám kaţdý nepředpojatý, kdo uznává oprávněnost výroku: stejné právo 

pro všechny!“
96

 

Článek „Sluší-li ţenám míchati se do politiky“ vychází z otázky: Jak můţe vyrůst dobrý 

muţ-politik, pokud ho nebude vychovávat inteligentní, vlastenecká matka? Matka je duší 

rodiny a domácnosti: „Péči o zájmy vlasti, hmotné i právní, o blahobyt obecný i osobní 

v národě zahrnujeme společným názvem „politika“. Politisování v pravém smyslu není zlem, 

ani zbytečností, ale potřebou, ba povinností jednotlivců […] a je-li tak důleţitým faktorem, 
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nesmí být obehnána zdí před polovicí člověčenstva – před ţenami. […] Jako má ţena práva 

k ţivotu, k práci, k umění, ba i k vědě, má je i k politice.“
97

   

I z několika článků je vidět, ţe Krásnohorská byla vlastenkou, cítila česky, přála si, aby ţena 

byla dobrou matkou a vlastenkou svého národa. Nešlo jí o boj s muţem, ale naopak 

zdůrazňovala nutnost jít s ním bok po boku, být jeho kamarádkou, rádkyní i milující matkou 

jejich děti. 
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5 PŘÍNOS KRÁSNOHORSKÉ EMANCIPAČNÍMU HNUTÍ 

Básnířce, prozaičce, překladatelce, dramatičce a autorce libret, napsaných především pro 

Bedřicha Smetanu, vlastence, bojovnici za ţenské práva, kritičce a publicistce Elišce 

Krásnohorské se dostalo uznání uţ za jejího ţivota. Ve dvacátých letech získala čestný 

doktorát Univerzity Karlovy za svůj celoţivotní přínos literatuře a byla jmenována členkou 

České akademie věd a umění.
98

 Krásnohorská celý svůj ţivot zasvětila třem základním 

činnostem: 

1. spisovatelská, překladatelská a publikační činnost,  

2. boj za umoţnění vyššího studia dívek a zpřístupnění vysokoškolského studia pro ţeny,  

3. vytvoření a udrţení časopisu Ţenské listy, který se měl stát prostředkem k estetickému 

a mravnímu vzdělávání dívek. 

Z jedné z těchto snah vzešel spolek Minerva, který ţenám vybojoval stejná práva jako muţům 

– otevřel první dívčí gymnázium u nás, které bylo po pár letech srovnatelné s chlapeckými 

gymnázii, a pomocí petic dívkám umoţnil vstup na akademickou půdu. Tím jim zajistil 

existenční zabezpečení a rovnoprávnost ve všech sférách společenského ţivota.
99

 

Co se týká Ţenských listů, pro ty byla Eliška Krásnohorská ve své podstatě matkou 

zroditelkou a vychovatelkou. Ţenské listy sice nevznikly z jejího popudu, ale to, co s nimi 

dokázala během svého pětatřicetiletého redigování udělat, ji právem na místo „matky“ staví. 

Ţenské listy oslovovaly českou společnost aţ do roku 1926, do jejich padesátého čtvrtého 

ročníku. Tohoto úctyhodného čísla by se však asi jen stěţí doţily, nebýt jejich duchovní 

vůdkyně Elišky Krásnohorské. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem práce byla charakteristika osobnosti Elišky Krásnohorské v kontextu 

kulturního a společenského ţivota 2. poloviny 19. století a hodnocení jejího přínosu ţenskému 

emancipačnímu hnutí. Důraz byl kladen především na působení Krásnohorské v Ţenských 

listech, neboť svou publikační činností výstiţně vyjadřovala pokrokové názory na postavení 

ţen ve společnosti, na její dobu názory velmi nevšední a konzervativní společností často 

odmítané. Zásadní bylo její úsilí podporovat moţnosti vzdělávání ţen, aby mohly dosáhnout 

ekonomické nezávislosti. Prosazovala své názory slovy i skutky: vedle rozsáhlé osvětové 

činnosti, spisovatelské a překladatelské práce docílila zaloţení spolku Minerva, který 

spravoval a financoval první dívčí gymnázium. Ruku v ruce s těmito aktivitami šla podpora 

českého jazyka a vlastenectví.  

Práce se snaţí postihnout, jaké názory a myšlenkové proudy svou publicistickou prací 

sledovala. Stěţejní částí práce je vystiţení a hodnocení spisovatelčina působení v měsíčníku 

Ţenské listy. Na základě rozboru a interpretace vybraných článků můţeme u autorky sledovat 

jednotné názorové stanovisko, z kterého vycházela při komentování aktuálních otázek ţenské 

emancipace. Podpora vzdělávání dívek a ţen, zaloţení českého středního školství pro dívky, 

přístup ţen k univerzitnímu vzdělání, ţena jako poučená matka a vzdělaná vychovatelka dětí, 

moţnost volby ţeny o své budoucnosti, ţena jako vlastenka a ochranitelka českého jazyka, to 

jsou hlavní témata její tvorby, ať uţ se jednalo o články, úvahy a eseje publikované 

v Ţenských listech a v řadě dalších časopisů (např. Osvěta, Světozor), nebo v její umělecké 

činnosti literární a kritické. V historickém kontextu zaujímají důleţité místo také spolky 

spjaté s jejím jménem, které dokládají, jak se vyvíjelo smýšlení Krásnohorské o ţenské otázce 

a jak své myšlenky realizovala. 

Celý svůj ţivot Krásnohorská zasvětila třem základním činnostem. První je její spisovatelská, 

překladatelská a publikační činnost, druhou celoţivotní činností je podpora dívčího vyššího 

vzdělání a úsilí o zpřístupnění vysokoškolského studia ţenám a třetí neméně důleţitou 

aktivitou bylo vytvoření a dlouholeté redigování časopisu Ţenské listy. Svou trpělivostí 

a usilovnou prací dokázala, ţe i ţeny můţou úspěšně, kriticky a zajímavě vést měsíčník. Arne 

Novák v Přehledných dějinách literatury označuje Krásnohorskou za stvořitelku české ţenské 

ţurnalistiky. Krásnohorská v Ţenských listech prokázala, ţe je mistryní pera, především 

v oblasti kritické. Byla opravdu ţenou mnohostrannou a dokázala, ţe ţena stejně jako muţ 

můţe moudrostí a vytrvalostí dosáhnout vysokých cílů.   
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Příloha č. 1 

 

Volební právo pro ţeny v Evropských zemích  

 Finsko 1906  

 Dánsko 1915  

 Estonsko, Litva, Německo,  

 Polsko, Rakousko 1918  

 Holandsko, Lucembursko 1919  

 Československo 1920  

 Lotyšsko, Švédsko 1921  

 Turecko 1926  

 Irsko, Velká Britanie 1928  

 Španělsko 1931  

 Bulharsko, Francie 1944  

 Itálie, Slovinsko 1945  

 Rumunsko 1946  

 Belgie 1948  

 Řecko 1952  

 Maďarsko 1958  

 Kypr 1960  

 Švýcarsko 1971  

 Portugalsko 1976  

 Lichtenštejnsko 1984  
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Příloha č. 2 
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      Příloha č. 3 

Poezie, básnické sbírky 

 Ke slovanskému jihu (1880) 

 Z máje ţití (1871) 

 Vlny v proudu (1885) 

 Bajky velkých (1889) 

 Ze Šumavy (1873) 

 Letorosty (1887) 

 Šumavský robinzon (1887) 

 Vlaštovičky (1883) 

 Rozpominky (1896)  

 Z naších luhů. Praha, A. Storch a syn 1888. 

 

Romány, tvorba pro mládež 

 Svéhlavička. Praha, Emil Šolc 1887. 

 Svéhlavička nevěstou (1900) 

 Svéhlavička ţenuškou (1900) 

 Svéhlavička babičkou (1907) 

 Célinka. Praha, Šolc a Šimáček 1902. 

 Jediná. Praha, Edvard Leschigr 1922. 

 Z mého mládí (1920) 

 Co léta přinesla (1928) 

 

Tvorba pro děti 

 Z pohádky do pohádky. Praha, Jos. R. Vilímek 1892. 

 Mateřídoušky (1892) 

 Pohádky zimního večera (1892) 

 Do proudu ţití (1897) 

 

Libreta k operám 

 Hubička (1876) – autorem opery je Bedřich Smetana 

 Tajemství (1879) – autorem opery je Bedřich Smetana 

 Čertova stěna (1882) – autorem opery je Bedřich Smetana 

http://www.adplus.cz/katalog/vydavatel/A/6375
http://www.adplus.cz/katalog/vydavatel/E/855
http://www.adplus.cz/katalog/vydavatel/%C5%A0/154
http://www.adplus.cz/katalog/vydavatel/E/13889
http://www.adplus.cz/katalog/vydavatel/J/878
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hubi%C4%8Dka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%99ich_Smetana
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tajemstv%C3%AD_(opera)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Certova_st%C4%9Bna_(opera)
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 Viola (1956) – autorem opery je Bedřich Smetana 

 Blaník (1881) – autorem opery je Zdeněk Fibich 

 Břetislav (1870) – autorem opery je Karel Bendl 

 Karel Škréta (1884) – autorem opery je Karel Bendl 

 Dítě Tábora (1884) – autorem opery je Karel Bendl 

 

Překladatelská činnost 

 Alexandr Sergejevič Puškin: Výbor menších básní (1894), Boris Godunov (1905) 

 Adam Mickiewicz: Pan Tadeáš (1882) 

 George Gordon Byron: Childe Haroldova pouť (1890) 

 libreto Bizetovy opery Carmen 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Viola_(opera)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Fibich
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Bendl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Sergejevi%C4%8D_Pu%C5%A1kin
http://cs.wikipedia.org/wiki/1894
http://cs.wikipedia.org/wiki/Boris_Godunov
http://cs.wikipedia.org/wiki/1905
http://cs.wikipedia.org/wiki/Adam_Mickiewicz
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pan_Tade%C3%A1%C5%A1&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1882
http://cs.wikipedia.org/wiki/George_Gordon_Byron
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Childe_Haroldova_pou%C5%A5&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1890
http://cs.wikipedia.org/wiki/Libreto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Georges_Bizet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Carmen

