


„Jen monogamií lze 

navodit iluzi, že i otec je 

jistý.“

(Ernest Borneman 1990)



Počátky vývoje ženských náboženství v

mladším paleolitu před 50 tisíci léty

Pravěký gynocentrismus…

…menstruující a nepochopitelně 

přitažlivá žena – původ života…navíc 

lepší sběračka a „polnohospodářka“

Mnohomužství v mateřskoprávních 

systémech, resp. pohlavní svoboda a 

stejné libido u muže i ženy









První člověk – matka Evy a Adama

První Adamova žena

První emancipovaná žena – nedala mu

…nahrazena Evou – tato dědí po „své 

matce“ zvědavost 

Pramáti ďábla a čarodějnic…“nejhorší, 

resp. nejženštější žena“

Ekvivalenty ve všech kulturách



Autorům dozvuky „ráje“ matriarchátu 

známy z Babylónského zajetí v 6. stol. 

př.n.l.

Josef a

Putifarka



Sapfó - Putifarčina „současnice“, první 

bisexuální pederastka? Dozvuky 

matriachrátu?



Hypersexuální Kleopatra VII. (69-30) s 

vlastním harémem 20 mladíků

Římská císařovna Mesalina (20-48) byla zase 

prý nymfomankou a sadistkou …25 mužů/24 

hodin

Lesbická i heterosex. prostituce, 

Bakchanálie 

Wu Zetian – čín. vladřka v 7. stol. s vlastním 

muž. harémem

Shan Yin – princezna s postelí pro 30 mužů

Čarodějnictví, masochismus rytířů a 

sadismus jejich dam 

Heptameron Markéty Navarské z 16. stol.



„Všude lze dosáhnout dna, jen u ženy 

ne“

„Nejhladovějším zvířetem na světě jest 

ženský klín“

„Jeptišky rády zasouvají meč do 

pochvy“
(Fuchs 1912, Sittengeschichte)



„Nadrženost ženská nebyla nikdy doposud 

tak rozšířená“

„Pod pasem jsou ženy vždy hladové“

Domy orgií pro vyšší společnost – Ludvík XV

Utěšitel – dilda ze slonoviny – sametový 

Hans 

Ženské bordely v Německu a Francii

„Nic nevyvolá v dámách takové vzrušení 

jako popravy.“

(Fuchs 1910, Sittengeschichte)





„Často vyvolá kojení u matky vzrušení. Ba 

dokonce je znám případ, kdy se žena proto 

nechala obtěžkat.“
(Lombroso 1894, Das Weib als Verbrecherin und Prostituirte)

„Mezi Jihoslovany se ženy poměrně často 

oddávají koňům.“

„Jednou se mi poštěstilo sledovat 

půvabnou Chrowotku, jak to dělala s 

kocourem.“
(Moll 1909, Das Sexualleben des Kindes)



„U profesionálek lze pozorovat, že mají 

výčitky svědomí a stěžují si na svůj život. U 

žen vdaných nic takového. Když napíši 

koketám či herečkám, tak nic. Ale žena 

vdaná a zejm. ta ze společnosti? Ta 

přispěchá, je-li třeba i extravlakem, a 

provede dvě až tři operace během 

jednoho odpoledne!“
(Fuchs 1912, Sittengeschichte)



Počátek v 19. stol. v Africe, resp. prostituti 
bohatých dam již ve starověku 

Ezechiel 16:32 „Všem nevěstkám se dává dar, 
tys však dávala dary všem svým milencům a 
odměňovala jsi je za to, že k tobě vcházeli z 
celého okolí a smilnili s tebou.“

Dámy moderní doby a jejich divadelní 
prostitutky

Bohaté Američanky a Angličanky 

ECPAT – mezinárodní organisace proti dětské 
prostituci: velký podíl žen sexuálně zneužívající 
hochy 

(Enders 2003, Sexueller Missbrauch)



Solleiland – obžalovaný ze znásilnění a 
vraždy malé dívky:

„Soudní síň byla plná dam, sodoma a 
gomora propukla a nikoho nenapadlo 
vybídnout tyto bestiálně-erotizované 
ženy ke klidu a úctě k místu. Tisk byl při 
líčení oné sadistické orgie k těmto 
dámám ze společnosti shovívavý, jejich 
jména nebyla zveřejněna.“

(Bloch 1908, Das Sexualleben unserer Zeit)



„Emancipovaná žena v roce 1900 už 

nebyla modrá punčocha či sufražetka, 

která by zapomínala, že je žena. V této 

době byla záměrně sexuální, ale i 

sebevědomá a hrdá na své pohlaví. Byla 

přesvědčena, že muž nad ní nemá v 

ničem převahu, a že pouze využívá 

privilegií, která si zajistil v dávnověku 

brutálním násilím a lstí.„
(Morus 1969, Světové dějiny sexuality 3)



1 % žen mělo zoofilní masturbační fantazie

1% žen snilo o sexu se zvířaty

2/3 těchto zoofilních snů končilo orgasmem

16 % žen se vzrušilo při pohledu na kopulaci 

zvířat

1,5 % žen zažilo před pubertou sexuální 

kontakt se zvířetem

3,6 % žen mělo během svého života sexuální 

kontakt se zvířetem



„Dějiny nám jasně ukazují, že mnoho žen, 

jež nedosahují sexuálního uspokojení, 

nejsou nemocné. Jsou přirozeným 

dějinným vyústěním zesíleným kulturními 

vlivy. Područí ženy vedlo k nepřirozené 

sexualitě obou pohlaví...Možná je to zlo, 

které naši předkové z ženy cítily, její 

svázaná sexualita.“
(Wulffen 1925, Das Weib als Sexualverbrecherin)   





…muž stvořil tento diskurz údajně 

jedinečné, ojedinělé a osudové ženy, 

aby tak zakryl pravou skutečnost…a sice 

že takovou femme fatale má v moci býti 

v podstatě každá žena, resp. tomu tak 

často i je…ale s tím rozdílem, že za zlým 

osudem nestojí zlý osud, nýbrž naše 

blbost, slabost a strach…  



Buďme autentičtí!

Buďme ohleduplní!

A naslouchejme své Svaté Trojici!!!

…mozku

…srdci

…a vagíně či penisu tiež!!! 

…jo a nevěřme Babišovi…….




