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O gorile vypráví cestovatel a lovec Koppenfels, jeho pokládají za prvního Evropana,
který pozoroval gorilu v divoké pøírodì a zastøelil ji vlastní rukou. Podle Koppenfelse ije
gorila v uím rodinném kruhu, nehledì na staré hypochondrické samce a protoe spotøebuje mnoho potravy, koèuje a pøenocuje tam, kde ji právì zastihne tma. Proto si kadý veèer ze
zelených výhonkù staví hnízdo na zdravých, tíhlých a ne pøíli silných stromech ve výce
pìt a est metrù. Spí v nìm mláïata s matkou, zatímco samec tráví noc opøený zády o
kmen stromu: chrání rodinu pøed útokem leoparda. První gorilu zastøelil Koppenfels v roce
1874. Pozoroval jsem gorilí rodinu schován za kmenem, jak bez obav sbírá ovoce. Byli to
oba rodièe a dvì mláïata rùzného vìku... Bylo dojemné dívat se, s jakou láskou se samièka
starala o svá mláïata. Samec si vak nevímal nièeho, snail se ukojit pouze svùj hlad.
Kdy u snìdli lepí plody, samice se s neobyèejnou ikovností vyplhala na strom a støásla
zralé ovoce. Jiný lovec vidìl samici, jak nosila ovoce starému samci sedícímu u kmene a
kladla mu ho k nohám. Poloil jí svou dlouhou ruku okolo krku a ertoval s ní, pøièem
vydával rùzné mumlavé, jeèivé a kvièící zvuky, které se obèas podobaly smíchu...
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Pokud oèkujeme nìkterá zvíøata krví zvíøete jiného druhu, vzniknou v krevním séru
oèkovaného zvíøata tzv. precipitiny  látky, které v krevním séru zvíøat patøících k jiné rase
vyvolávají sráení. Tímto zpùsobem lze zjistit bílkovinu jetì pøi rozøedìní 1:1 000 000.
Dùleitìjí vak je, e sérologickou metodou lze rozeznat rùzné druhy bílkoviny, co je
chemickými metodami vylouèeno. Kdy napøíklad oèkujeme ovci lidskou krví, po urèité
dobì se v ovèím krevním séru vyskytnou precipitiny na lidské sérum, ale nikoliv na sérum
psí, volské apod. Jak víme, sérum je prùzraèná tekutina, která se vyluèuje pøi sráení krve.
Tímto zpùsobem lze tedy zjistit nejen to, o jakou krev jde, ale dokázat i rasovou pøíbuznost mezi rùznými druhy zvíøat. Reakce je veobecnì specifická. Sérum urèené na lidskou
krev vyvolává sráení jen v lidské krvi, sérum urèené na psí krev jen v psí krvi. Zároveò se
vak prokázalo, e u zvíøat pokrevnì pøíbuzných se vyskytuje èasto spoleèná reakce,
take touto metodou lze zjistit pøíbuzenské vztahy mezi zvíøecími rasami. Precipitiny
urèené na lidskou krev vyvolávají sráení jen u antropoidních opic, co svìdèí o blízké
biochemické pøíbuznosti tìchto opic s èlovìkem. Krev rùzných zvíøecích druhù vyvolává
vak jetì dalí reakci. Sérum jednoho druhu aglutinuje (sluèuje) krevní tìlíska jiného
druhu. Vzájemný úèinek vak mùe mít i sérum rùzných lidí. Kdy spojíme krev jednoho
èlovìka s krví nebo krevním sérem jiného èlovìka, v urèitých pøípadech se èervená tìlíska
onoho èlovìka aglutinují, sráejí se dohromady. Z tohoto hlediska dìlí biochemie lidstvo
na ètyøi skupiny: jsou lidé, kteøí aglutinují èervená krevní tìlíska vech ostatních lidí nebo
neaglutinují ádná a lidé, kteøí aglutinují jen krevní tìlíska urèitých lidí nebo jejich sérum
naopak aglutinuje krevní tìlíska pøedelých lidí. Kdy èervená krevní tìlíska urèité krve
aglutinuje jisté sérum, aglutinuje naopak i sérum z oné krve èervená tìlíska této krve.
Nikdy vak neaglutinuje sérum krevní tìlíska lidí, kteøí patøí k té samé skupinì. Zjistilo se,
e zde jde skuteènì o rasové rozdíly a dalí výzkum jistì povede k výsledkùm velmi
závaným i pro poznání pùvodu èlovìka.
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O impanzovi hovoøí cestovatel Savage, e neije pøíli drunì, protoe jen zøídka je
moné jich nalézt spolu více ne pìt, nanejvýe deset. Nìkdy se vak shromaïují ve vìtím
poètu, aby si hráli. Jeden domorodec ubezpeèoval cestovatele, e jich jednou vidìl alespoò
padesát, jak se bavili køikem a bubnováním na staré kmeny. Podle Koppengelse staví
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impanz pro svá mláïata hnízdo jako gorila, které je podobné hnízdu èápa, ale na silnìjích a vyích kmenech. Sameèek tráví noc na vidlici vìtve, tìsnì pod hnízdem své rodiny.
Pechel-Loesche vypráví o impanzích v Loangu, e v nìkterých oblastech  usuzujíc podle
velkého køiku  je jich zøejmì velmi mnoho a ijí prý v rodinách a tlupách. Dospívající
impanzi obou pohlaví tvoøí na svobodì velké tlupy, prohánìjící se po pralese s velkým
køikem, zatímco dospìlí jedinci se pohybují spíe v malých rodinných skupinách vedených
starým samcem, který doprovází samice s jejich mláïaty. Pospolitý pud mladých zvíøat
se projevil i v nové zásilce do stanice lidoopù na Tenerife, kde hned utvoøily skupinu, jen
co je vpustili do velké travnaté zahrady.
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Ploss H., Das Weib in der Natur-und Völkerkunde. V. Auflage. Nejnovìjí vydání
tohoto hlavního a nìkolikrát znovu zpracovaného díla vylo v roce 1927: Das Weib in der
Natur-und Völkerkunde. Anthropologische Studien von Weiland Dr. Heinrich Ploss und
Dr. Max und Paul Bartels. Neu bearbeitet und herausgegeben von Ferd. Frh. v. Reitzenstein. Elfte, stark vermehrte Auflage in drei Bänden, Neufeld u. Henius, Berlin.  Jagor,
Reisen in den Philipinen, Berlin 1873.
9
Monrad H. C., Gemälde der Küste von Neu-Guinea usw., entworfen 1805-1809; aus
dem Dänischen von H. E. Wolf. Weimar 1824.
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Dalton Ed., Descriptive Ethnology of Bengal, London 1872.
11
Tschudi J. J. v., Kulturhistorische un sprachliche Beiträge zur Kenntniss des alten
Peru. Wien 1891.
12
Moderní výsledky výzkumu o kodlivosti pokrevních pøíbuzenských sòatkù shrnuje
Siemens v Pøíruèním slovníku sexuální vìdy (nìm. Bonn 1926) takto: Pokrevními nazýváme ta individua, která pocházejí ze spoleèného pøedka. Taková individua mají podle
stupnì pokrevní pøíbuznosti s vìtí èi mení pravdìpodobností stejné dìdièné vlastnosti.
Kdy je dìdièná náchylnost recesivní (zastøená), vzrùstá pokrevním pøíbuzenským sòatkem pravdìpodobnost, e pøi plození utvoøí stejné recesivní náchylnosti stejnì náchylný
pár, a kdy se pøi stejné náchylnosti projevují recesivní náchylné vlastnosti, vyskytují se
recesivní dìdièné znaky (a nemoci) hlavnì u dìtí pokrevnì pøíbuzných rodièù. Jinými
slovy: u lidí s recesivními znaky (nebo nemocemi) se vyskytuje velmi èasto pokrevní
pøíbuznost rodièù a tedy pokrevní pøíbuznost tìchto rodièù zjistíme tím èastìji, èím
vzácnìjí je uvedená recesivní náchylnost dìdièná; protoe èlovìk s velmi rozíøenou
recesivní náchylností má i pøi sòatku s cizím èlovìkem pomìrnì velkou monost setkat se
s partnerem se stejnou recesivní náchylností. Recesivní dìdièná náchylnost se projevuje
tedy velmi èasto u pokrevních pøíbuzenských sòatkù. Ve skuteènì zdravém rodu vak
nemá tato nitrosnubnost tak kodlivé následky. Takzvané degeneraèní jevy s objevily jen
v nìkolika pøípadech, kdy se pìstovala nitrosnubnì zvíøata (napø. myi, morèata) a
rostliny po dobu padesáti i více generací, nìkdy dokonce výhradnì snoubením sourozencù, neobjevily se tzv. degeneraèní vlivy. Celkovì lze øíci, e následky pøíbuzenských sòatkù
se velmi èasto fantasticky pøeceòovaly. Recesivní dìdièné nemoci nejsou pøíli èastým
zjevem a pomìrnì zøídka se objevují i u dìtí z pøíbuzenských sòatkù. Charakteristickými
pøíklady recesivních nemocí jsou hlavnì idiotypická hluchonìmost, retinitis pigmentosa,
albinismus universalis a xeroderma pigmentosum. Kdy tedy znamená pøíbuzenský sòatek pøece jen urèité riziko pro jednotlivce, není tøeba se mu vyhýbat v zájmu rasy. Nitrosnubností se projevuje èást recesivních náchylností, které v zatøeném stavu pøecházejí z pokolení

na pokolení a tím zaniká vánìjí nemoc ohroující pokrevní manelství nebo ivot napadeného. Pokrevním manelstvím ubývá tedy z generace na generaci celkové mnoství recesivních nemocí. Nejdùleitìjím biologickým dùsledkem pokrevních pøíbuzenských manelství tedy je, e se projevují dìdièné recesivní náchylnosti. Kdy se tvrdí, e dìti z pokrevních
manelství (bratra se sestrou, otce s dcerou) jsou velmi èasto ménìcenná, odùvodòuje se to
zøejmì selektivními vztahy (plemenným výbìrem), tedy jinými slovy, lidé dopoutìjící se
krvesmilstva jsou zpravidla zpustlá individua. Ménìcennost dìtí z krvesmilstva není
tedy dùsledkem pokrevního pomìru, ale dùsledkem dìdiènosti.
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Skupinové manelství doporuèoval v novìjí dobì Artur Schopenhauer, velký odpùrce monogamie, samozøejmì, e velmi anachronisticky. Podle jeho tetragamie, jak to
nazval, se mají vdy manelsky spojit dva mui s jednou enou a pozdìji jetì s jinou
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èlovìku mùe být vybudována jen na pøírodovìdeckém základì, musí brát za základ
tvárné zákony ivoèiného organismu. Ale protoe první èástí tìla, která po dobu vývoje
plodu pøedstavuje cosi jednotného a pevného, je páteø, protoe údy vznikají a pozdìji,
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Aischylos slavný øecký tragický básník v 5. stol. pø. Kr., nazýván otcem øecké tragédie.
Z jeho sedmi her, které se zachovaly, je nejdokonalejí trilogie Oresteia, avak její závìreèné
drama se ztratilo. Poprvé ji s úspìchem hráli v roce 458 v Aténách.
6
U vech polygynických národù mohou mít samozøejmì jen nìkteøí, vìtinou bohatí
mui vìtí poèet en. Vìtina muù se musí spokojit jen s jednou enou. Tato forma, která
se také nazývá monogamií z nouze, má v sociologické literatuøe název syndyasmie nebo
párové manelství. Nikoliv ze zásady, ale z nouze se zde mu uspokojuje s jednou enou,
kromì toho není tento snubní pomìr vìtinou doivotní, ale jen volný a nestálý. Tím se lií
párové manelství od monogamie, v ní se mu uspokojuje s jednou enou ne pro nedostatek jiných en, ale ze zásady, tj. z mravních, právních nebo vnitøních dùvodù.
7
Müller-Lyer F., Phasen der Liebe. Eine Soziologie des Verhältnisser der Geschlechtr.
München 1923.
8
Combes et Tamisier, Voyage en Abyssinie. Paris 1838.
9
Xenofon výslovnì øíká, e láska k mládencùm je nejkrásnìjí formou individuální
lásky, která si zasluhuje pøednost pøed láskou k enám. Pro nìho i pro Platona je skuteènou láskou, tj. individuálním erotickým vztahem mezi dvìmi individui za úèelem duchovního i tìlesného spoleèenství, jen láska k mládencùm, nebo podporuje mylení, naproti tomu láska k enì neposkytuje problémy. Chlapce a mue Øekové krasocitnì, duchovnì i eroticky hodnotili výe ne eny; enské pùvaby se tìily mení pozornosti ne
krása mládeneckého a muského tìla. Smysl pro krásu muských svalù a muskou
homosexuální lásku podporovaly gymnasiony a jiná veøejná místa, kde se nahá mláde
bavila a spoleènì cvièila, potom samozøejmì i velké lidové slavnosti a divadla, kde bylo
1
2

právì tak moné obdivovat muskou nahotu. Potvrzuje to Cicero a Polykrates, který
nepodporoval lásku k mládencùm, a proto dal zavøít gymnázia a palaestry. Platon
v Symposionu vkládá do Aristofanovi úst výrok, e jen ti se stanou zdatnými mui
ve státì, kteøí v mládí vyzkoueli muovu lásku a Lukianus je toho názoru, e láska
k mládencùm vyvìrá jedinì ze smyslu pro krásné a nevyskytuje se u zvíøat, nebo zvíøatùm tento smysl chybí. I kdy homosexuální pomìry existovaly pravdìpodobnì vude
i v pøedhistorické dobì, byly to pøedevím Dórové, drsné horské kmeny, nakonec pøistìhované do Øecka, které zavedly lásku k mládencùm jako lidový veøejnì uznávaný a úctyhodný obyèej. U Homéra jetì nenalezneme pederastický pomìr, ale Solon u pederastii
popisuje jako nevinnou zábavu mládee a bìhem rozkvìtu Øecka byli u tací velcí mui
pedesarty jako Aischylos, Sofokles, Sokrates a Platon. Etika a mylenka dórské lásky byly
asi tyto: muovy vlastnosti, jeho stateènost, jeho areté, se jaksi láskou pøenáejí na milovaného mládence. Proto se spoleènost snaí a stát naléhá, aby zdatní mui milovali
chlapce, proto se chlapci nabízejí hrdinùm, proto je milovník legitimním zástupcem svého
mládence u jeho pokrevních pøíbuzných, proto se mu stará pøedevím o to, aby mìl
mládenec, kterého si zvolí, silné vlohy, a jetì pøísnìji se zkoumá muova areté, zda je
vhodná k tomu, aby se pøenesla; proto bylo pro chlapce hanbou, kdy si nenalezl milovníka a naopak èest - na Krétì veøejnì a rodinou oslavovaná - kdy si nael milovníka
dùstojného a byl s ním slavnostnì oddán. Milovaní mládenci mìli èestný titul, èestný odìv,
stále si jich váili, protoe prostøednictvím své lásky dosáhli areté, kterou se patøí vyznamenávat. Základ dórské lásky byl pohlavní i pøesto, e byla ve znìní míøe osobní. Opírala
se o prastarou víru, e pøi pohlavním styku se pøenáí na milovanou bytost due, bytostná
milencova povaha a tak ze smyslného aktu vzniká vzájemný duchovní vztah. Zlatou
dobou dórské lásky jako politicko-výchovné instituce bylo 6. a 5. století pø. Kr. a po perské
války. Potom se tyto vztahy uvolòovaly, jejich individuální, duchovní a sociální stránka
stále více ustupovala úplné fyzické pohlavnosti a Øímané jen pøevzali tento zpùsob lásky
k mládencùm.
11
Bachhofen, viz pozn. è. 4.
12
Zendavesta je posvátné písmo Peranù, pøeklad a výklad Avesty, trosek posvátných
staroíránských písem. Jejich nejstarí rukopisy, které se zachovaly, jsou ze 13. století po Kr.
Jejich jádro pochází asi z reformace staroíránské víry, kterou uskuteènil Zarathutra, o
jeho existenci a dobì je mnoho sporù. Jistì vak nevznikla pøed r. 700 pø. Kr. Obsahem
Avesty jsou tyto spisy: 1. Vidévdát (protidémonský zákon), který obsahuje legendy a
zákony pro vyznavaèe Ahura-Mazdy, starého nejvyího bostva. 2. Jasna (velebení),
vìtinou temné liturgické modlitby, 3. Vispat (vichni géniové), doplnìk pøedcházejících
modliteb. 4. Chorda-Avesta (malá Avesta), sbírka modliteb pro laiky a rùzné jiné zlomky.
13
Justi, Geschichte des alten Persien. Berlin 1879.
14
Boeck Kurt, Durch Indien ins verschlossene Land Nepal. Leipzig 1903.
15
Mandelslo Johann Albrecht, Morgen-ländische Reise-Beschreibung... Zum anderen
mahl heraus gegeben... durch Adam Olearium... Schlesswig 1668.
16
elon Edward, Annotations on the Sacred Writings of the Hindus. New edition.
London 1902. Printed for private circulation.
17
Schmidt Richard, Das Kámasútram des Vátsyáyana. Die indische Ars amatoria nebst
dem vollständigen Kommentar des Yadódhara. 2. Aufl. Aus dem Sanskrit übersetzt... Leipzig
1910. - Beiträge zur indischen Erotik. Das Liebesleben des Sanskritvolkes nch den Quellen
dargestellt. Leipzig 1902. - Liebe und Ehe im alten und modernen Indien. Berlin 1904.
18
Knochenhauer, Familienleben und Prostitution bei aussereuropäischen Völkern. Zeitschrift für Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten VI. 1908.

19
Dauthendey Max, Die Geflügelte Erde. Ein Lied der Liebe und der Wunder um siebn
Meere. München 1910.
20
Florenz Karl, Geschichte der japanischen Literatur. Leipzig. 1906.
21
Oba sonety jsou témìø doslovné parafráze z Neumannovy Knihy erotiky, èást Tøeòový sníh.
22
Pøeklady Ovidiových verù jsou z knihy Ovidius Naso. P. Umìní milovat. Pøebásnìno podle pøekladu Ivana Buree. Ostatní pøeklady z anglických básníkù podle pøekladu
S. K. Neumanna.
23
Müller-Lyer, viz pozn. 1.
24
Bloch Ivan Dr., Die Prostitution. Bd. 1. Berlin 1912.
25
Kraut Karl, Dion Chrysostomos aus Prusa übersetzt von... Ulm 1901.
26
Meyer Paul, Der römische Konkubinat nach den Rechtsquellen und der Inschriften.
Leipzig 1895.
27
Reitzenstein F. Frh. von, Liebe und Ehe in Ostasien und bei den Kulturvölkern AltAmerika. Stuttgart 1910.
28
Novotný Václav, Èeské dìjiny I. 1. Praha 1912. Podle tzv. Fredegara Chronicon,
kompilace, její pøísluná èást je asi z r. 660.
29
Niederle, prof., ivot starých Slovanù I, 1., hovoøí polyandrie spojená s polygamií;
polygamie vak znamená obecnou mnohosnubnost, ale jako polyandrie znamená mnohomuství, znamená polygynie mnohoenství. Tento rozdíl je tøeba brát v úvahu, pokud se
chceme vyhnout mnohým nedorozumìním.
30
Profesor Niederle èasto pro starou volnosnubnost pouívá starí vìdecký termín
heterismus, který zavedl Lubbock asi v r. 1870; u takového osvíceného vìdce to neradi
vidíme. Tento termín je ve skuteènosti velmi nevìdecký, moralizující a pochází z dob, kdy
vichni vìdci pokládali vechny volnosnubné jevy u pøírodních a starovìkých národù,
stejnì tak mezi novodobými lidovými vrstvami, za kurevnictví. Pavìdecký termín heterismus ve skuteènosti nic jiného neznamená.
31
Traktát Slovo nekojego christo¾ubca se zachoval v rukopisu novgorodské knihovny
z 15. stol., ale obsahuje výèet mnohých pøeitkù z pohanského ivota 12. a 13. století.
32
Originál se zachoval v arabském Jakúvutovì slovníku. Pøeloil podle Wüstenfeldova
vydání (Lipsko 1866) prof. dr. R. Dvoøák. Výòatek je z Niederleho díla.
33
Etnolog Friedrich S. Krauss má velké zásluhy jednak jako vìdec jihoslovanského
pohlavního ivota a jednak jako vydavatel známého sborníku Antropophytea, protoe ke
svému pøedmìtu pøistupoval bez pøedsudkù a výsledky podával velmi zpøíma. Má
obrovský význam pro slovanský národopis a citují jej vichni osvícení vìdci, u nás napøíklad prof. Niederle.
34
Grimm, Deutsche Rechtsltertümer, 4. Aufl.
35
Ze starých uèebnic bráhmanských lékaøù je nejstarí Èárvakova ze 2. stol. po Kr.; jak
se zdá, jetì o porodnictví nic neví, ale Suratovo dílo ze 6. stol. po Kr., obsahující Dhanvantarovy pøednáky, Kniha ivota, seznamuje nejen se staroindickou medicínou, ale i
s velmi vyspìlým porodnictvím, které je rovnocenné s porodnictvím hippokratikù i kdy
øeètí lékaøi mìli o stavbì lidského tìla mnohem lepí vìdomosti.
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Harnack Adolf, Lehrbuch der Dogmengeschichte. 3. Aufl. Freiburg i. Br. 1891.
Sombart Werner, Der moderne Kapitalismus.
3
O pomìru støedovìké církve ke konkubinátu viz svazek II.
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Meiners C., Geschichte des weiblichen Geschlechts Bd. I.-IV. Hannover 1788-1800.
Wright Thomas, A History of Domestic Manners and Sentiments in England during
the Middle Ages. London 1862.
6
Podle pøekladu B. tìpánka z edice nakladatelství Fr. Borový v Praze, 1928.
7
Fischart Johann (asi 1550-1590), nìmecký satirik a reformaèní publicista demokratického a realistického rázu, který ostøe tepal øádové knìstvo, zpracoval samostatnì první
èást proslulého Rabelaisova díla a také pøeloil Bodinùv polemický traktár De Magorum
Daemonomania, o nìm více v poslední kapitole tohoto svazku.
8
Stephan Dr. G., Die häusliche Erziehung in Deutschland während des XVIII. Jahrhunderts. Wiesbaden 1891.
9
Kaucky Karl, Geschichte des Sozialismus.
10
Fuchs Eduard, Illustrierte Sittengeschichte von Mittelaltes bis zur Gegenwart. Renaissance, Münchem 1909.
11
Bebel Heinrich (1475  asi 1518), nìmecký rolnický synek, byl profesorem v Tubinkách a v r.
1501 byl císaøem korunován za básníka. Z jeho latinských váných i ertovných básní dodnes
vynikají kulturnì-historickou hodnotou Facetiae, ertovné a satirické výjevy z lidového ivota.
12
Fischer Frd. Chr. J., Über die Probenächte der deutschen Bauernmädchem. 101. Auflage.
Zürich o. J.
13
Jus primare noctis, právo na první noc  ve støedovìku navíc znamenalo i to,
e pozemkový pán má u novomanelek svých poddaných sedlákù právo na první soulo,
na defloraci. Toto právo bývá z právního hlediska tu a tam bohabojnými juristy popíráno, je
vak nepopíratelnou historickou skuteèností. Jeho vznik bývá vykládán rùznì. Víme vak,
e byly doby, kdy byla kadá panna povinna nechat se deflorovat v chrámu milostného
bostva a e pøi pøechodu z promiskuity a skupinového manelství k monogamii vznikl
obyèej, e nevìsta o svatební noci souloila s kmenovými druhy svého mue nebo jejich
zástupcem. Také víme, e u pøírodních národù i ve starovìku byla jetì nejen krev menstruaèní, ale také krev vyskytující se pøi defloraci, povaována za neèistou, a tudí ji museli
provádìt knìí nebo náèelníci, kteøí mìli dùvìrný pomìr k bostvu a nemuseli se tak bát
zneèitìní. Dìlalo se i to, e pøíbuzní snoubencù platili knìzi nebo náèelníkovi za tuto defloraci, která byla tu a tam ponechávána i cizincùm. Z tìchto zvykù se pak v pøísném patriarchálním zøízení vyvinula pøedstava, e pater familias, pozdìji vrchnost, má právo na první
noc u vech nevìst, které jsou mu poddané. Psychoanalytická kola vytvoøila i tu velmi
nesmyslnou teorii, která se ve skuteènosti opírala jen o to, e pùvodnì, avak velmi zøídka,
tuto defloraci provádìl otec. Jak známo, zeveobecòují psychoanalytici sexuální pomìr dìtí
enského pohlaví k otci nebo k bratrovi, který otce nahrazoval a podle Freuda je manel
vdy jen náhradou za toho pravého mue, v typických pøípadech otce. Tak se Freud také
domnívá, e u pøírodních národù pøedstavovala deflorace náèelníkem nebo knìzem spíe
náhradu za defloraci otcem, který byl pøedmìtem prvních sexuálních tueb enského pohlaví. Odtud prý vede pøímá cesta ke støedovìkému právu na první noc. Je to ideologická
konstrukce stavìná na písku. Jiný podobnì ideologický názor odùvodòuje právo na první
noc pohlavním výbìrem: nearijské kmeny indických praobyvatel, u nich se právo na první
noc vyskytuje také, jsou si prý vìdomy svého nedostatku zdatnosti, proto pøenechávají
plození prvorozencù asijským lechticùm, kteøí jsou pohlavnì dokonaleji diferencovaní. Tak
se prý snaí zlepovat své rody, protoe prý také vìdí, e první oplodnìní má vliv na vechny
dalí matèiny dìti i od jiných otcù.
O právu na první noc se zmiòuje u Herodotos v tom smìru, e v afrických zemích je
kadá vzneená nevìsta, která se chce vdát, povinna nabídnout se nejprve králi a ponechat
mu na vùli, chce-li této pøívìtivé nabídky vyuít nebo nikoli. Ve Skotsku prý bylo zavedeno
4
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pohanským králem Evenem III. toto: lechtici dostali právo na nevìsty vech poddaných.
U v r. 1075 (podle jiných údajù v r. 1096) bylo toto právo zmìnìno králem Malcolmem v tom
smyslu, e má být zaplacena daò jako pro redemtione virginitatis. Podobnì se dìlo i ve Francii.
Ve výcarsku se toto právo udrelo a do 16. století; vrchnosti nebo jeho úøedníkùm bylo pøiznáno, e mohou ve svatební noc souloit s nevìstou poddaného. Zároveò se vak mohl enich
vykoupit urèitou sumou, co se provádìlo i v Nìmecku. Podle pozemkové knihy vábského
adelberského klátera z r. 1496 se museli poddaní usazení v Bördlingenu vykupovat z tohoto
práva tím, e enich dal kotouè soli, nevìsta libru, sedm ilinkù haléøù nebo pánev, na ní by
mohla sedìti celou svou zadnicí. Jinde se vykupovaly nevìsty napø. takovým mnostvím sýra
nebo másla, jak tlustou a tìkou byla jejich zadnice. Povinnost vykupovat se z práva na první
noc existovala v Bavorsku jetì v 18. století. Nìmecky se tato daò nazývala: Jungfernzins,
Stechgroschen, Bettmund, Nadelgeld, Brautgeld, Schürzentaler atd. M. unkoviè (Jus primae
noctis. Beitrag zur Klärung eines kulturgeschichtlichen Irrtums. Geschlecht und Gesellschaft. I.
Bd. 1906) praví: Jak a pokud bylo jus primae noctis skuteènì provádìno, lze dne tìko rozhodnout; v kadém pøípadì máme co dìlat s výjimkami, kterých se dopoutìl jen brutální statkáø
nebo lenní pán tak dlouho, dokud bezprávní poddaní tuto hanbu snáeli, nebo listiny skuteènì
vypravují také o váných povstáních proti takovýmto násilnickým skutkùm nìkterých lenních
pánù. Tedy i unkoviè pøiznává, e podobné násilné skutky existovaly, a známe-li pravou
povahu patriarchálního a feudálního zøízení, nebudeme pochybovat o tom, e vrchnost si dala
ujít panenské objetí ádoucí poddané nevìsty jen velmi zøídka a e výkupné bylo pøijímáno
nejèastìji jen v tìch pøípadech, kde byla dávka pokládána za lepí ne sama panna. Nelze-li tu
a tam dokázat existenci práva na první noc jako práva v právním smyslu, nelze pøesto o jeho
existenci pochybovat nejen v Nìmecku, ale i vude jinde a do doby hlubokého støedovìku.
14
Murner Tomá (1475-1537), nìmecký spisovatel a kazatel, který se s humanisty rozeel z politických a cechovních dùvodù. Jako poeta následoval ebastiana Branta, ale
pøitom zùstával lidovým kazatelem. Rozeel se i s Lutherem, neodváil se jediného kroku
a nepochopil celý dosah reformace. Jeho pravým ivlem byla satirická polemika.
15
Winter Zikmund, ivot církevní v Èechách. Kulturnì-historický obraz z 15. a 16.
století. Praha 1896.
16
Bloch Ivan Dr., Die Prostitution. Bd. I. Berlin 1912.
17
Rudeck W., Geschichte der öffentlichen Sittlichkeit in Deutschland. Jena 1897.
18
Siebold E. C. von, Versuch einer Geschichte der Geburtshilfe.
19
Semmelweiss Ignát Filip (1818-1865), lékaø a od r. 1854 profesor porodnictví
v Budapeti. Mùe být pokládán za zakladatele moderní antisepse. Jeho názory vak
byly jen velmi málo pøijímány a vude se setkával s nepøátelstvím, zvlátì u vedoucích
klinik. Tìký boj s nimi ho pøivedl do blázince, kde zemøel. Jeho hlavní dílo: Aetiologie,
pojem a profylaxe omladnièní horeèky vylo v r. 1861.
20
Krauss F. S., Volksglaube und religiöser Brauch der Südslawen. Münster i. W. 1890.
21
Granier C., La femme criminelle. Paris 1906.
22
Witkovsky, Historie des accouchements. Paris.
23
Martin Alfred, Deutsches Badewesen in vergangenen Tagen. Jena 1906.
24
Frank ebestián (1499-1543), nìmecký historik a filozof; mìl pestrý ivot, byl katolickým
knìzem, knihtiskaøem, spisovatelem, evangelickým faráøem a mydláøem, odpùrcem Luthera,
ortodoxie a církevnictví. Luther jej nazval èertovým ohonem. Povaoval rozum za pravé
vnitøní boí slovo: Ve, co je, je bùh, sám o sobì bùh není nic. Byl to jakýsi pøedchùdce
moderního panteismu. Ve starých kronikách hojnì pøihlíel i ke kulturní stránce.
25
V roce 1906 napsal jakýsi protestantský pastor v referátu o nìmeckém pøekladu
Kladiva na èarodìjnice tyto vìty: Bible pekelná. Opravdu, tak lze pojmenovati knihu,

o které má tu býti promluveno. Má na svém tìle neomylné známky pekelného vnuknutí.
Dogma a doslovné inspiraci mùe býti pro tento nesvatý spis smìle podreno. A do poslední èárky je vnuknut odpùrcem boství.
26
Bodin, De Magorum Daemonomania. Vom Aussgelassnen Wütigen Teuffelsherr, Allerhand Zauberern, Hexen vnd Hexenmeistern, Vnholden, Teuffelsbeschwerern, Warsagern, Schwartrzkünstlern, Vergifftern, Augenverblendern usw. Wie die vermög aller Recht erkant, eingetrieben, gehindert, erkündigt, erforscht, Peinlich ersucht vnd gestrafft werden sollen. Gegen des
Herrn Doctor J. Wier Buch von der Geister verführungen, durch den Edlen vnd Hchgelehrten
Herrn Johann Bodin, dr Rechten D. und des Parlaments Thats inn Frankreich ausgangen. Vnd
nun erstmals durch den auch Ernvesten vnd Hochgelehrten H. Johann Fischart, der Rechten D.
X. auss Frantzösischer Sprach trewlich in Teusche gebracht vnd nun zum andernmahl an vilen
enden vermehrt vnd erklärt. Getruckt zu Strassburg, bei Bernhart Jobin 1591.
27
Rebenstock, Henricus Petrus (von Giessen, Pfarrherr zu Eschirssheim), De Lamiis.
Das ist Von Teuffelsgespenst, Zauberern und Gifftbereytern, kurtzer doch gründlicher
Bericht, was für Vntersched vnter den Hexen und Vnholden vnd den Gifftbereytern, im
straffen zuhalten, darmit beides die Richter im Vrtheil fällen vnd verdammen nicht zu viel
thun, jhr Gewissen beschweren, vnd das vnschuldiges Blut zu vergiessen, verhütet werde
etd. durch den... Herrn Johannem Wierum, Medicinad D. Latinisch geschrieben... in vnsere
gemeine Teutsche Sprache gebracht. Franckfort am Mayn. 1586.
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Kautsky Karl: Thomas Moore und seine Utopie. Stuttgart, Dietz Verlag.
Fuchs Eduard: Illustrierte Sittengeschichte Zweiter Band. Die galante Zeit. Dritter
Band. Das bürgerliche Zeitalter. A. Langen, München 1912-1913.
3
Retif de la Bretonne, Nikolas Edme, francouzský spisovatel (1734-1806) ze selského
rodu, typografického øemesla a výstøedního ivota. Aè nehezký, pøece se stal miláèkem
svìtácké Paøíe a pøítelem spisovatelù, lechticù a finanèníkù. Zemøel jako malý úøedník
Napoleona. Napsal asi 300 svazkù, jejich literární hodnota není velká, které jsou vak zato
velmi kulturnì-historicky cenné, plné podrobností o pøedrevoluèní a revoluèní francouzské
spoleènosti a románových motivù. Podle jeho spisu: Pornograf neboli Mylenky poèestného èlovìka o projektu reglementace nevìstek upravil prý Josef II. rakouskou prostituci.
4
Makýza de Merteuil, hrdinka proslulého románu Choderlosa de Laclos Nebezpeèné
známosti, nejskvìlejího francouzského románového díla z 18. století. Èesky tento román vyel v pøekladu Stanislava K. Neumanna u L. otka v Praze v letech 1928-9 ve dvou
svazcích s reprodukcemi starých rytin (pozdìji v nìkolika pøekladech dalích).
5
Magister Laukhard, Bedøich Kristián, spisovatel a dobrodruh, (1758-1822), studoval teologii,
stal se magistrem, v rýnských taeních byl muketýrem, dìlal vyzvìdaèe Francouzùm, po koèovném
ivotì zemøel jako privátní uèitel. Jeho drsná a poutavá líèení mají velkou kulturnì-historickou cenu.
6
Parlamenty bylo v pøedrevoluèní dobì nazýváno patnáct svrchovaných soudù, které
stály na vrcholu francouzské soudní hierarchie. Jejich èlenové tvoøili bohatou a nadutou kastu.
7
Archenholtz, I. V. von, England und Italien. Leipzig 1787.
8
Dühren E. (dr. Iwan Bloch), Das Geschlechstleben in England. Charlottenburg 1901. 
Tý, Retif de la Bretonne, der Mensch, der Schriftsteller, der Reformator. Berlin 1906.
9
Marmontel, Jean François, francouzský spisovatel (1723-1799). Do Paøíe ho zavolal
Voltaire, v roce 1783 se stal tajemníkem francouzské akademie. Vedl pomìrnì dobrodruný ivot, populární byly jeho velmi erotické Contes moraux (Morální povídky). Jednou
kapitolou románu Bellisaire, ve které tvrdil, e Bùh pøijme do nebe i pohanské hrdiny,
1
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kteøí ili podle pøírodních zákonù, vzbudil pozornost filozofù. Církev ji zavrhla a Kateøina
II. ji dala pøeloit do rutiny. Slovesnì-umìlecký význam nemá.
10
Schnabl J. G., Der im Irrgarten der Liebe herumtaumelnde Kavalier.
11
Èeské vydání: Pamìti hrabìte de Tilly. Pøel. J. Votoèek. Zahrady Priapovy, svazek I.
Praha 1927. Nakl. Lad. otek. Dva svazky s reprodukcemi soudobých obrazù.
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Pováleèná ena  Zaèátek a konec emancipace èeskoslovenské eny  Podíl en v na trhu
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