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Anna Sychravová po ťažkej chorobe zomrela počas svojho
mandátu. Do smrti dokázala presadiť zákon o zákaze
námezdného dojčenia.

Autorka je doktorandkou na Katedre politológie FiF UK,
je členkou komunikačného tímu strany Spolu

Históriu písali muži a z dejepisných kníh sa dozvedáme veľa
o zakladateľoch prvej republiky – mužoch 28. októbra. V uplynulých dňoch
ste sa v médiách dočítali najmä o Štefánikovi, Masarykovi, Benešovi či
Šrobárovi a iste dostali množstvo priestoru, ktorý si právom zaslúžia.

Informácie o političkách v prvorepublikovej politike existujú, len nie sú
témou na titulné strany. Je to prirodzené – ženy v tom čase neurčovali
politický vývoj, ale aj tak sú ich príbehy dôležité a zaujímavé.

Kto boli priekopníčky československej politiky a boli medzi nimi Slovenky?

Prvá zvolená poslankyňa vyvolala celosvetový
rozruch

Ešte v 19. storočí mohli niektoré bohaté ženy v Predlitavsku odvádzajúce
dane voliť do ríšskej rady, v roku 1907 im však aj toto obmedzené volebné
právo nový volebný zákon vzal. Zaujímavé však je, že zákon neupravoval
volebné právo pasívne, a tak ženy smeli kandidovať. Prvý raz sa o to na
území budúceho Československa pokúsili tri ženské kandidátky vo voľbách
do českého zemského snemu v roku 1908.
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Božena Viková-Kunětická. Foto – Wikipédia

Záujmové združenie Výbor pro volební právo žen takmer rok rokoval
s jednotlivými politickými stranami a snažil sa o ich nomináciu. Prvými
troma kandidátkami sa stali Karla Máchová, Božena Zelinková a Marie
Tůmová. Ich kandidatúra dopadla neúspechom. Teda relatívnym
neúspechom, lebo získali množstvo hlasov a politické strany, ktoré ich
nominovali, si uvedomili, že so ženami v politike to nemusí byť zlý nápad.

Druhá šanca sa naskytla v roku 1912. V dôsledku úmrtia poslanca Josefa
Škardu totiž zanikol jeden mandát v Mladej Boleslavi – Nymburku.
V doplňovacích voľbách do českého zemského snemu uspela Božena
Viková-Kunětická, výrazná postava feministického hnutia a bojovníčka za
ženské volebné právo. Kandidovala za Mladočechov a podporili ju aj
spriatelené aktivistky zo ženského hnutia.

Viková-Kunětická sa tak stala prvou
celoštátnou poslankyňou na území budúcej
prvej republiky.

Na vtedajšie pomery išlo o skutočnú novinku
celoeurópskeho významu: poslankyne v tom
čase dokázalo zvoliť len Nórsko a Švédsko,
žiadna žena ešte nebola zvolená ani v takých
pokrokových krajinách s dlhou históriou
parlamentarizmu a rodovej rovnosti ako
napríklad Island, ktorý si na prvú
poslankyňu počkal do roku 1922.

Zvolenie Vikovej-Kunětickej vzbudilo
celosvetovú pozornosť, zaujímali sa o ňu aj
v zámorí. Bola povolaním učiteľkou, no živila sa písaním poviedok,
románov a divadelných hier. Bola vynikajúcou rečníčkou a príležitosti na
príhovory k verejnosti vyhľadávala.

Zdá sa, že si svoju historickú úlohu aj uvedomovala: „Octla jsem se na
rozhraní dvou světů: měla jsem opustit literaturu a provozovat politiku.
A měla jsem dobýt první ženský mandát bezmála v celé Evropě, ba v celém



širém světě. (…) Vcházela jsem na řečnickou tribunu, abych dobyla ženě
právo na politický život… V tom okamžiku, snad nejvýraznějším ve svém
životě, jsem cítila, že první ženský mandát vyhraji. Ale cestu do literatury
jsem ztratila a snad nikdy již nenajdu, ačkoliv se mně po ní v tichých
chvílích mého života stýskává.“

Paradoxné je, že do Českého zemského snemu nakoniec vstúpiť nestihla,
pretože jej miestodržiteľ knieža František Thun odmietol vydať potrebné
dekréty a Český zemský snem čoskoro prestal fungovať. Zadosťučinenia sa
však dožila ako poslankyňa porevolučných československých parlamentov,
kam bola zvolená za Československú národnú demokraciu. V tejto strane
viedla aj ženskú organizáciu ako predsedníčka. Z politiky sa stiahla po
neúspešnej kandidatúre do senátu v roku 1926. Ako jednu z prvých žien ju
menovali za členku Československej akadémie vied.

Prvá slovenská poslankyňa Irena Káňová mala len
26 rokov a nebola zvolená

Prvý československý parlament – Revolučné národné zhromaždenie –
začal pracovať v roku 1918 a bol nevoleným orgánom. Zástupcov doň
nominovali strany podľa kľúča z posledných volieb v roku 1911.
Vymenovaní Slováci boli väčšinou muži, ale vedľa Milana Rastislava
Štefánika, Andreja Hlinku, Pavla Országha Hviezdoslava, Jána Bottu či
Vavra Šrobára sedelo v poslaneckých laviciach aj desať žien – Božena
Ecksteinová, Anna Chlebounová, Františka Kolaříková, Luisa Landová-
Štychová, Alice Masaryková, Eliška Purkyňová, Ludmila Zatloukalová-
Coufalová, Františka Zeminová, už spomínaná Božena Vítková-Kunětická
a aj Irena Káňová.

Práve posledná menovaná bola Slovenka pochádzajúca z Banskej Štiavnice,
kde pracovala ako robotníčka v tabakovej továrni. Nastúpila do
Revolučného národného zhromaždenia ako náhradníčka za Alicu
Masarykovú, ktorá zastupovala Slovensko. Stala sa najmladšou členkou
dolnej komory. V čase získania mandátu mala len 26 rokov. V roku 1921
vstúpila do komunistickej strany, aktívne sa zapájala do ženského hnutia,



Irena Káňová. Foto – Wikipédia

kolportovala časopis Proletárka a organizovala
štrajky.

V roku 1920 sa aj do ústavy dostalo, že ženy nesmú
byť znevýhodnené na základe pohlavia. Začala sa
tak ich skutočná emancipácia. Československo ako
vtedajšia moderná a hospodársky úspešná krajina
v roku 1919 ako 10. krajina sveta zaviedlo
všeobecné volebné právo pre ženy. V roku 1919 si
ženy svoje aktívne volebné právo hneď vyskúšali
v komunálnych voľbách a o rok nato vo voľbách parlamentných.

1920: Prvá demokraticky zvolená poslankyňa na
slovenskom území bola Češka Sychravová

Vo voľbách do Národného zhromaždenia republiky Československej sa
uplatňovali viazané kandidátne listiny, a tak boli ženy odkázané na milosť
strán, či ich umiestnia na zvoliteľnú pozíciu. Nezvykli im pripadnúť práve
popredné miesta na kandidátkach. Najlepšie sa ženským nomináciám
darilo v ľavicovej Československej strane socialistickej, kde ich bolo takmer
20 percent. Dolná komora mala 300 členov, v prvých voľbách v roku 1920
bolo do nej zvolených 13 žien. Všetky pochádzali z Česka a boli väčšinou
ľavičiarky.

V slovenskej časti republiky bola situácia pre ženskú reprezentáciu oveľa
horšia ako v českej. Dve politické strany, ČSDSD a ČSL, ktoré kandidovali
aj na slovenskom území, nominovali na listinách do dolnej komory na
Slovensku len štyri ženy, a to vo volebných obvodoch Turčiansky Svätý
Martin, Nové Zámky, Košice a Liptovský Svätý Mikuláš.

Mandát získala len jedna z nich – Anna Sychravová, ktorá kandidovala
v obvode Turčiansky Svätý Martin zo 4. miesta ČSDSD (Československá
sociálně demokratická strana dělnická). Táto česká učiteľka a neskôr
zamestnankyňa ministerstva sociálnej starostlivosti učila na škole vo
Vrútkach. Ide tak o prvú demokraticky zvolenú celonárodnú poslankyňu
na slovenskom území. Zomrela na ťažké ochorenie ešte počas výkonu



svojho poslaneckého mandátu v roku 1925 v Prahe.

Anna Sychravová dokázala presadiť jeden zákon. Získala preň podporu
žien naprieč politickým spektrom, ako aj odborníkov z radov lekárov. Išlo
o zákaz takzvaného námezdného dojčenia. Chudobné matky si zarábali na
živobytie pre seba a svoje deti tak, že dojčili viac detí, čím vlastné dieťa
často ochudobňovali o materské mlieko, pre ktoré v tej dobe ešte
neexistovala uspokojivá a hygienicky neškodná náhrada. Odstavené deti po
nekvalitnej strave často ochoreli a dokonca umierali. Matkám bolo
zakázané dojčiť cudzie dieťa, pokiaľ mliekom nemohli dostatočne uživiť aj
to vlastné.

Ďalší návrh, ktorý spolupredkladala, sa tiež dotýkal materstva a zjednotil
poslankyne naprieč poslaneckými klubmi. Poslankyne chceli zaviesť
ochranu materstva v nemocenskom poistení pre všetky ženy, chceli zakázať
zamestnávateľovi prepustiť ženu počas tehotenstva alebo zaručiť materskú
dovolenku a dve platené polhodinové prestávky na dojčenie. Tento návrh
neprešiel, podarilo sa to až neskôr. Rovnako na vtedajšiu dobu bol príliš
pokrokovým návrh, ktorý spolupredkladala so sociálnymi demokratkami
a komunistkami. Zakotvil by rovný prístup žien a mužov do vedúcich
pozícií na úradoch a školách, ako aj spravodlivé ohodnotenie za rovnakú
prácu. Pomery na Slovensku sa snažila zlepšiť napríklad aj zákazom
predávania alkoholu mladistvým.

Podľa maps.google.com nie je na Slovensku po Anne Sychravovej ani Irene
Káňovej pomenované žiadne verejné priestranstvo či inštitúcia.

Tento text ste mohli čítať vďaka tomu, že ste predplatiteľom Denníka N.
Ak máte pripomienku alebo ste našli chybu, napíšte na
editori@dennikn.sk.
Vážime si vašu podporu.
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