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Žena vylévající do řeky vědro, ve kterém leží její novorozené dítě, je jedním z mnoha 
vyobrazení raněnovověké infanticidy (obr. 1). Ilustrace z lucernské kroniky (1506) 
doprovázená krátkým slovním popisem1 představuje jednu z raných kriminálních zpráv 
o událostech z každodenního života města a jeho obyvatel. Tato městská kronika zároveň 
předznamenává vývoj kriminálních zpráv v pozdějších obdobích.2

* Text studie vznikl za podpory MŠMT, grant IGA_FF_2017_028 (Ideál a jeho narušení v předmoderní 
společnosti). Tento článek je součástí společného grantového výzkumu (spolu s kolegy Janem a Radimem 
Červenkovými) vedeného na katedře historie FF UP v roce 2017. Část studie byla napsána během pobytu 
v Herzog August Bibliothek (dále HAB) ve Wolfenbüttelu, a proto děkuji i kolegům, přátelům a personálu 
knihovny za podporu a pomoc. Společně s touto studií zde vnikl i další článek zaměřený na jiné aspekty letákové 
publicistiky, proto se zde některé odkazy a souvislosti opakují. Srov. STŮJ, Pavel, Mezi monstry, vojáky a vrahy. 
Smrt dítěte v raněnovověké letákové publicistice (1550–1700). Marginalia Historica 2018, č. 2 (v tisku).
1 Luzern, Korporation Luzern, inv. č. S 23, fol.: Illustrated Chronicle by Diebold Schilling of Lucerne. Luzerne 
1513, f. 616, cit. 3. 1. 2018, online: http://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/kol/S0023-2/616.
2 V zápisech v městských kronikách konce 15. a počátku 16. století se nacházely první popisy kriminálních 
činů, jako byl tento, ovšem nesloužily jako novinky pro veřejnost, ale pro soukromé potřeby představitelů města. 
WIlTenBURG, Joy: Crime and culture in early modern Germany. Charlottesville 2012, s. 25–26.
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Obr. 1: Illustrated Chronicle by Diebold Schilling of Lucerne (Luzerner Schillling), 
luzern, Korporation luzern.

nezúčastněná matka zachycená v průběhu bezcitné vraždy byla příjemci vnímána 
jako bestie, byla opakem ideálního obrazu matky (představovaného například Pannou 
Marií), která byla ochotná pro dítě obětovat i svůj vlastní život, matky, jež chrání, pečuje 
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a vychovává. Vražda dítěte rodičem byla jedním z případů, kdy byl ideál křesťanského 
rodičovství a mateřské lásky narušen.3

Celá řada raněnovověkých literárních děl z českého i německého prostředí ukázala,4 
že manželství a výchova dětí byly jedním z klíčových témat humanistických i barokních 
moralistů, kteří apelovali na členy domácností s cílem vzdělat je a pohnout k zamyšlení. 
Tato produkce vytvářela poměrně ustálený patriarchální obraz rodiny založený na biblické 
tradici, kdy muž (manžel) je hlavou domácnosti, jako je Kristus hlavou církve, žena 
(manželka) jeho pomocnicí a společně vychovávají své potomstvo.5 Zatímco část textů se 
zaměřovala na hospodáře (Hausvaterliteratur), kteří měli být přísnými správci domácnosti 
a vést své ženy i děti k poslušnosti, další texty působily na jejich manželky (hospodyně), 
které měly přísně dohlížet nejen na vlastní potomky, ale i na čeládku a na celkové fungování 
domácnosti. Tento model rodiče řídícího se rozumem a citem, ctícího křesťanskou morálkou 
byl podobný také dalším popsaným ideálům společnosti. Otec stejně jako městský soudce 
měl být ochráncem spravedlnosti a pořádku, měl být čestný, spravedlivý a jasnozřivý.6 Ideál 
raněnovověké rodiny popisoval svět, kde manželé žijí ve vzájemné harmonii, vychovávají 
své děti a jejich rodina je základem prosperující společnosti.

Realita ale byla často jiná.7 lidé byli svědky poprav vrahů a vražedkyň, slyšeli příběhy 
o strašlivých vraždách spáchaných otci, syny, matkami, loupežníky, vojáky, židy, 
čarodějnicemi, a následně se setkávali také s krvavými vyobrazeními této kriminality. 
Zločiny byly vnímány jako dílo lidské hlouposti, slabosti a chaosu, které má na svědomí 
sám ďábel.

K vraždám docházelo často v běžných a spořádaných domácnostech, které měly 
jít příkladem všem ostatním, a ideál se tak střetával s realitou každodenního života. 
Antihrdinové, hospodáři a řemeslníci jako Blasi endres, Adam Stägmann, Michel 
Mosentheuer nebo Heinrich Rosenzweig při svém vraždění neušetřili nikoho, ani děvečky 
a čeledíny. Příčinou jejich pádu byly často dlouhodobé finanční problémy, neschopnost 
zajistit rodině obživu, případně podlehnutí hazardu nebo jiným svodům.

Autoři letáků čerpali inspiraci z kriminality raněnovověkých měst a vesnic. V mnoha 
domácnostech se za přispění ledabylých hospodyní, hřešících hospodářů, děveček 
a čeledínů odehrávala kriminalita v dobovém právu označovaná jako infanticidium 

3 Více k tématu na příkladu humanistické literatury STŮJ, Pavel: Infanticidium a neřádné matky v preskriptivní 
literatuře raného novověku. In: FeRenCOVÁ, Hana – CHMelAŘOVÁ, Veronika – KOHOUTOVÁ, Jitka (eds.): 
Proměny konfesijní kultury : Metody – témata – otázky. Olomouc 2015, s. 203–226.
4 O ediční vydání mnoha děl preskriptivní literatury raného novověku (spolu s jejich analytickými studiemi) se 
zasloužily zejména: RATAJOVÁ, Jana – STORCHOVÁ, lucie (eds.): Děti roditi jest božské ovotce : Gender a tělo 
v českojazyčné babické literatuře raného novověku. Praha 2013; TYTÉŽ: Žádná ženská člověk není : Polarizace 
genderů v českojazyčné literatuře druhé poloviny 18. století. Praha 2010; TYTÉŽ: Žena není příšera, ale nejmilejší 
stvoření Boží : Diskursy manželství v české literatuře raného novověku. Praha 2009; TYTÉŽ: Nádoby mdlé, hlavy 
nemající? : Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku. Praha 2008.
5 K rozboru některých děl (např. Rosacia Sušického) s různými názory na manželství srov. RATAJOVÁ, Jana: 
Manželství v české literatuře raného novověku. In: RATAJOVÁ, J. – STORCHOVÁ, l. (eds.): Žena není příšera, 
s. 747–755.
6 Spojení mezi letákovou publicistikou a dobovými zákoníky, které stavěly na stejném racionálním základě, 
ukázala např. WIlTenBURG, J.: Crime, s. 42–64.
7 K problematice rodiny v domácím dějepisectví VelKOVÁ, Alice: Krutá vrchnost, ubozí poddaní? : proměny 
venkovské rodiny a společnosti v 18. a první polovině 19. století na příkladu západočeského panství Šťáhlavy. Praha 
2009; v prostředí Svaté říše římské: OZMenT, Steven: Flesh and spirit : private life in early modern Germany. 
new York 1999.
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(infanticida) – vražda novorozeného dítěte matkou.8 Děti nevraždily jen ženy. na vraždách 
se podíleli i jejich partneři, nejbližší příbuzní (matky), a často jim pomáhali i další jednotlivci 
(sourozenci, sousedi, známí).9 Děvečky skrývaly svá nelegitimní těhotenství, hospodáři 
cizoložili se svými služkami, matky se snažily ochránit čest rodiny a komunity, a následně 
se všichni snažili zbavit se plodů svého hříchu.10 V křesťanské společnosti kladoucí důraz na 
ochranu plodu a zdůrazňující posvátnost pouta mezi matkou a dítětem byla tato kriminalita 
šokující a fascinující. Se zájmem recipientů souviselo i opakované vydávání misogynních, 
útočných textů, jako byly letáky a pamflety, které kritizovaly narušení patriarchálního 
řádu.11

Jelikož se texty letákové publicistiky zabývaly vztahy mezi pohlavími (dospělých a dětí, 
mužů a žen), je logické, že byl gender využit jako analytická kategorie také při jejich analýze. 
Joy Wiltenburgová už na počátku 90. let 20. století poskytla rozsáhlou analýzu různých 
forem (nejen) ženské kriminality na stovkách příkladů z německé a anglické letákové 
produkce.12 Způsob, jakým tyto texty vypovídají o rodině, příbuzenství a mezipohlavních 
vztazích, byl potom následován dalšími autory především z prostoru britských ostrovů.13

I v české historiografii byl věnován značný prostor především letákové publicistice 
spojené s politickými a válečnými událostmi raného novověku,14 téma kriminality 

8 Popisu tohoto jevu se věnovali nejen historici práva a kriminality, ale i autoři věnující se historické 
antropologii, gender history nebo mikrohistorii, kteří často docházeli ke zjištění, že nejčastějšími pachatelkami 
této kriminality jsou neprovdané dívky v pozici služebné, které se snaží uniknout ekonomickým i společenským 
důsledkům nemanželského těhotenství, a chápali tak infanticidu jako výlučně ženskou kriminalitu. UlBRICHT, 
Otto: Kindsmord vnd Aufklärung in Deutschland. München 1990; DülMen, Richard van: Frauen vor Gericht 
: Kindsmord in der Frühen Neuzeit. Frankfurt 1991; v anglickém prostředí HOFFeR, Peter – HUll, natalie: 
Murdering Mothers : Infanticide in England and New England 1558–1803. new York 1981; KIlDAY, Anne-Marie: 
A History of Infanticide in Britain, c. 1600 to the Present. Basingstoke 2013; Pro dějiny infanticidy v německy 
mluvících zemích naposledy leWIS, Margaret: Infanticide and abortion in early modern Germany. new York 
2016. V českém dějepisectví naposledy TInKOVÁ, Daniela: Předcházet či trestat? : Problém infanticidia 
v osvícenské společnosti. Český časopis historický 101, 2003, s. 27–76; DIBelKA, Jaroslav: Obranné strategie 
mužů a žen obviněných ze smilstva a cizoložství : Panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století. České Budějovice 
2012; k průběhu vyšetřování této kriminality přehledně FRAnCeK, Jindřich: Zločin a sex v českých dějinách 
: Manželské spory a sexuální kriminalita v raném novověku. Praha 2000.
9 Ke kritice tohoto zjednodušeného vnímání infanticidy (zapojení nejen matek, ale i dalších členů domácnosti) 
nedávno například BOeS, Maria: Crime and punishment in early modern Germany : courts and adjudicatory 
practices in Frankfurt am Main, 1562–1696. Farnham 2013, s. 145–164.
10 Kromě infanticidia byl dalším zkoumaným problémem také potrat. leWIS, Margaret: Infanticide and 
abortion in early modern Germany. new York 2016; lABOUVIe, eva: Beistand in Kindsnöten : Hebammen und 
weibliche Kultur auf dem Land (1550–1910). Frankfurt am Main – new York 1999.
11 Genderem a kriminalitou se zabývá například: GOWInG, laura: Domestic Dangers : Women, Words, and 
Sex in Early Modern London. Oxford 1996; RUBlACK, Ulinka: The Crimes of Women in Early Modern Germany. 
Oxford 1999. K obecnému úvodu do gender history: KenT, Susan Kingsley: Gender and history. Basingstoke 
2012, v domácím bádání k reflexi konceptu v českém dějepisectví naposledy STORCHOVÁ, lucie: Gender 
a bádání o raném novověku. In: KOlDínSKÁ, Marie (ed.): Základní problémy studia raného novověku. Praha 
2013, s. 583–614.
12 WIlTenBURG, Joy: Disorderly Women and Female Power in the Street Literature of Early Modern England 
and Germany. Charlottesville – london 1992; TÁŽ: Crime.
13 STAUB, S. (ed.): nature’s Cruel Step-dames; RAnDAll, Martin: Women, Murder, and Equity in Early 
Modern England. new York 2008; ClARK, Sandra: Women and Crime in the Street Literature of Early Modern 
England. Basingstoke 2003.
14 BOHATCOVÁ, Mirjam: Hayd – Haden – Had: Tři jména jednoho tiskaře? In: Bibliotheca Strahoviensis 1, 1995, 
s. 77–106; TÁŽ: „Hrůzyplný a děsivý úkaz“ na jednolistu Jiřího nigrina z roku 1571. In: Nové Město pražské
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spáchané v rámci rodiny se však těšilo pozornosti spíše marginální, nejčastěji v souvislosti 
s fenoménem kramářských písní.15

V této studii, která je součástí projektu zaměřeného na ideál a jeho narušení 
v raněnovověké společnosti, si můžeme klást otázky: Jakým způsobem naše prameny 
popisují soudobou rodinu? Jaké funkce tyto letáky plní? Jaké argumentační strategie 
volili autoři při konstrukci genderů? Jaký byl vztah mezi obrazem a textem a jaké cíle 
sledovali při práci s kriminálními případy? Ve snaze odpovědět na tyto otázky se zaměřím 
na některé známé i méně probádané prameny spadající do okruhu letákové publicistiky, 
které zpracovávají téma infanticidy a familicidy, a to nejen z území Svaté říše římské, 
ale i z oblasti britských ostrovů, přičemž zde nesledujeme srovnání reálné kriminality 
a fiktivních zápletek jako spíše rozbor letákové literatury v kontextu dalších dobových děl 
o dětství a rodině, jakými byly preskriptivní příručky.

Letákové zpravodajství Čech, Anglie a Německa16

leták17 jako polyfunkční a multižánrové médium získal na popularitě v průběhu reformace, 
kdy útočné prozaické texty, ale i písně a dřevoryty sloužily nejen k šíření informací 
o událostech v okolních zemích, ale byly využity také k politicky a nábožensky motivovaným 
zprávám (propagačním a agitačním).

Z původních tiskařských center z  v německojazyčném prostředí se toto médium dále 
šířilo do okolních zemí a postupně se vytvořily ucelené žánry letákové publicistiky, oblíbená 
témata, ale i ustálené jazykové obraty, které umožňovaly větší dosah a snadnější recepci. 
Značné procento tiskařské produkce se zaměřovalo na novinky různého typu. Autoři 
obyčejně volili formu, která odpovídala jejich záměru co největšího působení na co nejširší 
publikum. letáky byly vytištěny jak v podobě psaných zpráv kvarkového nebo osmerkového 
formátu (pamflety, zpravodajství), tak i v podobě veršovaných textů (balad) určených 
k hlasitému přednesu či zpěvu „na známou notu“ se snadno zapomatovatelným refrénem. 

 ve 14.–20. století : sborník referátů a diskusních příspěvků ze 16. vědeckého zasedání Archivu hlavního města 
Prahy. Praha 1998, s. 145–152; TÁŽ: Jednolisty jako informační médium v době rudolfínské. Umění a řemesla 
39, 1997, č. 2, s. 61–64; HUBKOVÁ, Jana: Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky : Letáky jako pramen 
k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632. Praha 2010; TÁŽ: K podobám a rolím letákové publicistiky 
16. a 17. století věnované problematice vztahů mezi Turky a křesťany. Historie – Otázky – Problémy 6, 2014, 
č. 2, s. 197–210; RATAJ, Tomáš: Turecká hrozba a raně novověké zpravodajství v předbělohorských Čechách. 
In: Národnostní skupiny, menšiny a cizinci ve městech : Praha – město zpráv a zpravodajství. Sborník referátů ze 
14. vědecké konference Archivu města Prahy. Praha 2001, s. 233–261.
15 například ŠTAŠKIVOVÁ, Kristina: Žena v kramářských písních o kriminálních činech. In: HOlUBOVÁ, 
Markéta (a kol.): Obrazy ženy v kramářské produkci. Praha 2008, s. 99–100. Ke sbírkám kramářských tisků také 
SMeTAnA, Robert – VÁClAVeK, Bedřich (eds.): České písně kramářské. Praha 1949; BeneŠ, Bohuslav (ed.): 
Světská kramářská píseň : Příspěvek k poetice pololidové poezie. Brno 1970; KneIDel, Pravoslav: Česká lidová 
grafika v ilustracích novin, letáků a písniček. Praha 1983. SCHeYBAl, Josef: Senzace pěti století v kramářské 
písni. Hradec Králové 1991. Přestože některé z těchto písní o analyzované problematice rovněž pojednávají, 
nechávám jejich rozbor až na výjimky stranou, neboť jsou často časově mladší (konec 18., polovina 19. století).
16 Podobné srovnání lze nalézt v již zmíněné studii: STŮJ, P.: Mezi monstry. Ta pracuje se stejným korpusem 
těchto textů, a proto se některé části obou studií překrývají.
17 něm. Flugblatt / Flugschrift, angl. Broadside ballads / Chapbooks, texty jsou také často obsažené ve větších 
celcích knížek lidového čtení (angl. Chapbook, něm. Volksbuch). Vycházím z terminologického zjednodušení, 
které navrhuje mimo jiné Jana Hubková – použití pojmu „leták“ pro většinu tištěné produkce tohoto 
neperiodického typu, viz HUBKOVÁ, J.: Fridrich Falcký, s. 29–33.
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Část těchto textů se objevovala i ve formě ilustrovaného jednolistu, který vedle slovního 
popisu představil kriminální případ i pomocí obrázku, či celého příběhu zachyceného na 
obrazovém panelu (komiksovém stripu).18

Všechny tyto texty vyzdvihovaly už v titulech strašlivost, krutost, neslýchanost spáchaných 
vražd a odpornost hrozných a šokujících zpráv. To vyvolávalo u publika očekávané reakce 
napětí, soucitu, zděšení a zvídavosti, které zvyšovaly prodejnost takových textů. Díky této 
popularitě levné publicistiky našli nezanedbatelný zdroj obživy nejen tiskaři, ale i autoři 
a malíři.19

Většina autorů se shoduje v tom, že dosah tohoto média byl poměrně značný, a to nejen 
vlivem zvyšování gramotnosti, ale především díky zažitým zvyklostem kolektivního 
čtení nahlas nebo díky dramatickému ztvárnění jednotlivých příběhů na veřejných 
prostranstvích. Je ovšem obtížné říci, která z uvedených forem letáků v jednotlivých zemích 
převažovala, neboť mnohé byly určené pro konkrétní událost, další byly dále prodány, velké 
množství z nich bylo také zničeno již nedlouho po svém vzniku, jiné podlehly pozdějším 
pohromám.20

leták nepochybně ovlivňoval veřejné mínění a názory čtenářů na předkládaná témata, 
zejména pokud texty vyvolávaly ve čtenářích obavy a šířily paniku (například z rozmáhání 
se čarodějnictví nebo hrozby tureckých vojsk). nicméně množství těchto zpráv ve stylu 
pravdivých novinek (newe Zeitung) bylo vnímáno pouze jako oddechové čtení a vzdělanější 
čtenáři často tyto „zaručeně pravdivé“ informace brali s nadhledem.

Velká část významných sbírek těchto textů byla v průběhu druhé poloviny 20. století 
vydána edičně, případně digitalizována, a došlo tak ke zpřístupnění velkého množství 
letáků z produkce německých a anglických tiskařů.21 V této studii se zaměřím na anglicky, 
německy a česky psané texty, které se věnovaly tématům spojeným s rozbitím rodiny.22

18 KUnZle, David: The early comic strip : narrative strips and picture stories in the European broadsheet from 
c. 1450 to 1825. Berkeley 1973; PeTTeGRee, Andrew: Broadsheets : Single-Sheet Publishing in the First Age 
of Print. leiden – Boston 2017.
19 ekonomické aspekty tohoto obchodu, stejně jako výroba, šíření a recepce letáků již byla pečlivě probádána 
německými i domácími autory, srovnej: SCHIllInG, Michael: Bildpublizistik der frühen Neuzeit : Aufgaben und 
Leistungen des i1ustrierten Flugblatts in Deutschland bis zum 1700. Tubingen 1990; HeeSen, Kerstin te: Das 
illustrierte Flugblatt als Wissensmedium der Frühen Neuzeit. Opaden 2011; J. HUBKOVÁ, J.: Fridrich Falcký.
20 HUBKOVÁ, J.: Fridrich Falcký, s. 51–56.
21 HARMS, Wolfgang – SCHIllInG, Michael, et al. (Hgg.): Deutsche illustrierte Flugblatter des 16. vnd 17. 
Jahrhunderts, I–III: Die Sammlung der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel : Kommentierte Ausgabe. 
Tubingen 1980, 1985, 1989; HARMS, Wolfgang – KeMP, Cornelia (Hgg.): Deutsche illustrierte Flugblatter 
des 16. vnd 17. Jahrhunderts, IV: Die Sammlungen der Hessischen Landes- vnd Hochschulbibliothek in Darmstadt 
: Kommentierte Ausgabe. Tübingen 1987; (pro všechny tyto edice bude dále použita zkratka HARMS I–VII pro 
jednotlivé díly a následně číslo dokumentu v edici); GeISBeRG, Max – STRAUSS, Walter (eds.): The German 
single-leaf woodcut : 1500–1550, 1–4. new York 1974; STRAUSS, Walter (ed.): The German Single-leaf woodcut 
1550–1600, 1–3. new York 1975; AleXAnDeR, Dorothy – STRAUSS, Walter (eds.): The German single-leaf 
woodcut 1600–1700, 1–2. new York 1977; KUnZle, David: The early comic strip: narrative strips and picture 
stories in the European broadsheet from c. 1450 to 1825. Berkeley 1973; COUPe, Wiliam: The German illustrated 
broadsheet in the seventeenth century : historical and iconographical studies, 1–2. Baden-Baden 1966–1967; 
BReDnICH, Rolf (Hg.): Die Liedpublizistik im Flugblatt des 15. bis 17. Jahrhunderts. Baden-Baden 1974–1975; 
STAUB, S. (ed.): nature’s Cruel Step-dames; WÄSCHeR, Hermann (Hg.): Das deutsche illustrierte Flugblatt, 
I. Dresden 1955–1956.
22 německojazyčná a česky psaná publicistika jsou spojeny díky množství přímých překladů, přebírání námětů, 
pohybu tiskařů i prostorovému zasazení jednotlivých zpráv odehrávajících se v Čechách nebo na Moravě.
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Odlišnosti mezi zkoumanými regiony jsou očividné. Zatímco německojazyčné oblasti 
byly spolu s českými součástí svazku Svaté říše římské, kde se ustavovaly rozmanité 
samostatné státní útvary, v Anglii se veškerá politická i ekonomická moc soustřeďovala 
do několika málo politických, kulturních a ekonomických center, jako byl londýn, navíc 
tato ostrovní země hrála jen marginální roli v politice pevninské evropy.

Také společenský a hospodářský vývoj byl poněkud odlišný. Jestliže byla německá 
společnost spojená s jasně stanovenými hranicemi mezi jednotlivými panstvími 
i společenskými třídami, což se týkalo i role žen ve společnosti, které měly být plně 
podřízené svému manželovi a samostatně jednat jen s jeho výslovným souhlasem, 
anglická společnost měla podle některých historiků mnohem propustnější a pohyblivější 
společenskou strukturu (zejm. v londýně), což platilo také pro ženy, které měly větší 
svobodu pohybu i rozhodování. Odlišný byl i ekonomický vývoj jednotlivých tiskařských 
center. Zatímco německá města dosáhla svého vrcholu na konci 16. století a produkce byla 
rozdělena do několika klíčových měst, v Anglii začal vývoj v této oblasti později, letáková 
produkce průběžně vzrůstala a její největší část se soustředila v londýně.23

Rozdílné z prostorového hlediska bylo i početní zastoupení jednotlivých témat (celkem 
92 letáků) ve zkoumaných regionech. Zatímco v ostrovní produkci dominovala infanticida 
(19 z 22 zkoumaných texů věnujících se rodinné kriminalitě), německojazyčné letáky, které 
se objevovaly nejčastěji na sklonku 16. století, se věnovaly spíše vraždám celých rodin 
spáchaných muži (24 případů familicidy a pouze sedm případů infanticidy). Muži jsou 
pachateli vražd v osmnácti případech spojených s vraždou rodiny, jejich útoky jsou na 
rozdíl od anglických protějšků krvavější a zaměřují se na převážně na jejich nebližší, děti 
a manželky.24

německojazyčné i česky psané ilustrované jednolisty25 i veršované balady se jen zřídka 
zaměřovaly na motivace pachatelů. V mnoha případech jeden z rodičů v důsledku chudoby 
nebo hladovění usmrtil celou svou rodinu, včetně potomků, služebnictva a následně často 
spáchal sebevraždu. Ilustrované jednolisty ukazovaly toto téma jako nepochopitelnou 
tragédii, která jen málokdy měla vysvětlitelné příčiny. Malíři doprovodných ilustrací 
se vyžívali v zobrazování násilností a krutosti rodičů. Vytvářeli tak stereotypní obraz 
vícenásobných vrahů vzbuzující u recipientů lítost, zhnusení i mravní pohoršení.

Jak zmiňuje Wiltenburgová, rozdíl v počtu mnohonásobných vražd v jednotlivých 
regionech lze vysvětlit srovnáním odlišného kulturního i právního kontextu obou oblastí. 
Anglické a německé raněnovověké právo se lišilo například využitím inkvizičního procesu 
i v recepci dalších zásad kontinentálního obecného práva (ius commune).26 Pro autory 
německy psaných letáků nejspíše jedna vražda nebyla dost na to, aby poskytla patřičně 
vzrušující zápletku, neboť představivost kontinentálních čtenářů zvyklých na kruté popravy 
a větší míru brutality (spojené například s torturou, která nebyla v Anglii aplikována) 

23 Ke srovnání obou regionů dále WIlTenBURG, J.: Disorderly Women, s. 27–47.
24 Podobná data ukazuje i Wiltenburgová, která zkoumá ještě větší okruh letáků ze 16. a 17. století, kde vraždy 
spojené s rodinami představují 44 německých dokladů a 82 anglických, přičemž zastoupení vrahů a vražedkyň 
je podobné. WIlTenBURG, J.: Disorderly women, s. 294.
25 Dřevoryty z oblastí Svaté říše římské jsou mnohem propracovanější a vyznačují mnohem větší uměleckou 
úrovní než produkce z Anglie. K domácí produkci těchto letáků ZíBRT, Čeněk: Strahovský sborník vzácných 
tisků příležitostných Václava Dobřenského z druhé polovice věku XVI. Časopis českého muzea 83, 1909, 
s. 68–107.
26 KnAPP, Viktor: Velké právní systémy: úvod do srovnávací právní vědy. Praha 1996, s. 112–170.
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vyžadovala masové vraždění, aby byly příběhy považovány za patřičně vzrušující. Anglické 
balady si na druhé straně často vystačily s vraždami mezi manželi, které byly v anglickém 
common law považovány za jedny z nejhorších zločinů proti státu (petty treason) a byly 
stíhány i přísnějšími tresty.27

V korpusu zkoumaných textů z německojazyčného prostoru z let 1550–1700 se nachází 
letáky ze sbírek institucí sídlících v německy mluvících oblastech (německu, Švýcarsku, 
Rakousku),28 které můžeme srovnat s dalšími soubory těchto textů z domácího prostředí 
dochované ve sbírkách českých muzeí a knihoven29 či letáky v digitalizovaných sbírkách 
anglické publicistiky (např. Early English Books online), případně balady ze sbírek English 
broadside ballade archive.30

Specifickou součástí analyzovaných textů jsou potom prameny ze sbírky protestantského 
pastora působícího v Curychu Johanna Jacoba Wicka (1522–1588).31 Unikátní Sbírka zvaná 
Wickiana32 se zaměřuje na zázračné a děsivé události, které byly zobrazeny v letácích 
16. století, a díky ediční činnosti okruhu kolem Wolfganga Harmse se dočkala i dvoudílné 
komentované edice.33

na základě tohoto přehledu potom můžeme vytvořit dvě kategorie letáků, které lze 
podrobit pečlivější analýze a následné komparaci:
1) Vražda celé rodiny (familicida)34

27 WIlTenBURG, J.: Disorderly Women, s. 214–215. Samotné letáky pojednávající o vraždách manželů 
v tomto článku ponechávám stranou, neboť se jedná o celou řadu dalších textů, jež zasluhují samostatný výzkum.
28 Dále odkazuji jen zkráceně na tyto fondy: Sbírky knihoven HAB, Bavorská státní knihovna Mnichov (dále 
BSB), Rakouská národní knihovna ve Vídni, švýcarská centrální knihovna v Curychu (dále ZB), Státní knihovna 
Berlín (dále DSB), německé národní muzeum v norimberku (dále GnM). Místa uložení lze jednoduše dohledat 
v zastřešujících databázích VD16 a VD 17, online, cit. 11. 12. 2017, dostupné: www.vd16.de (dále VD16)  
a www.vd17.de (dále VD17).
29 Základní přehled k tomuto tématu poskytuje Knihopis českých a slovenských tisků: online, cit. 11. 12. 2017, 
dostupné in: http://www.knihopis.cz (dále Knihopis).
30 O databázích: MeYeR eric – eCCleS, Kathryn: The Impacts of Digital Collections : Early English Books 
Online & House of Commons Parliamentary Papers, online, cit. 11. 12. 2017, dostupnéin: https://eebo.chadwyck.
com (dále eeBO); English Broadside Ballad Archive, online, cit. 11. 12. 2017, dostupné z: http://ebba.english.
ucsb.edu (dále eBBA).
31 O osobě protestantského pastora a sběratele těchto textů Jacoba Wicka, spolu s odkazy na další literaturu 
Senn, Matthias: Die Wickiana : Johann Jacob Wicks seine Nachrichtensammlung aus dem 16. Jahrhundert. 
Zürich 1975. Kromě sbírky jednolistů je významná také jeho ilustrovaná kronika Sammlung von Nachrichten 
zur Zeitgeschichte, která obsahuje další množství přepsaných a posbíraných novinek z okolních zemí (dostupná 
v ZB), část edičně zpracovává Senn, Matthias (ed.): Johann Jacob Wick (1522–1588) vnd seine Sammlung von 
Nachrichten zur Zeitgeschichte. Zürich 1974.
32 Jako první představuje tuto významnou sbírku letáků pro českého čtenáře také BOHATCOVÁ, Mirjam: 
Jednolisty v curyšské sbírce zvané Wickiana. Bibliotheca Strahovensis 4–5, 2001, s. 155–170.
33 K edici viz HARMS VI–VII.
34 Zatímco v případě familicidy se jedná primárně o usmrcení partnera (nejčastěji ženy) a až druhotně je 
hněv / strach přenesen na nedospělé členy rodiny, v případech infanticidy je veškerá pozornost vražedkyně 
upřena pouze na potomky a manžel zůstává zcela stranou zájmu. Familicida je potom chápána jako průnik 
vraždy manželky (uxoricida) a vraždy potomků ( filicida). K tématu WIlSOn, Margo – DAlY, Martin – 
DAnIele, Antonietta: Familicide : The Killing of Spouse and Children. Agressive Behavior 21, 1995, s. 275–291; 
monografické zpracování včetně historické sondy na příkladu anglofonních oblastí, srovnej WeBSDAle, neil: 
Familicidal Hearts : The Emocional Styles of 211 Killers. Oxford 2010.
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Mnohonásobné vraždy spáchané jedním z rodičů ukazují důsledek tíživé sociální situace, 
případně jsou výsledkem eskalace dlouhodobějšího napětí mezi manželi. Vražda dítěte 
kojeneckého nebo batolecího věku zde reprezentuje symbol té nejhorší nelidské krutosti. 
Vrahem je nejčastěji muž, ale vraždí i zoufalé matky. Od následující kategorie familicidu 
odlišuje, že kromě dětí jsou usmrceni i další dospělí příslušníci domácnosti, sourozenci, 
partneři vraha / vražedkyně nebo jejich sloužící;
2) Vražda dítěte matkou (infanticida)35

V těchto textech matka usmrcuje jedno nebo více svých dětí s cílem zbavit se následků 
nemanželské sexuality, přičemž v dlouhodobějším horizontu se může jednat i o několik 
nezávislých vražd za sebou, které jsou odhaleny až zpětně. Vražda dítěte je dokladem 
bezcitného počínání ukrutné matky.

Vrahové rodin – familicida

Joy Wiltenburgová detailně vysledovala, jak typická pravdivá zpráva o hrozném mordu 
vznikala a jaký mohl být její vztah ke skutečné události. Zatímco vyšetřování kriminálních 
případů (zejména v kontinentálním právu) bylo neveřejné a informace o vyšetřování byly 
dostupné pouze zainteresovaným soudům, případně právním poradcům, první zprávy 
o osudech provinilců se na veřejnost dostaly až během vyvolávání veřejného rozsudku. Tyto 
rozsudky sepsané pro veřejné „divadlo hrůzy“36 sloužily následně jako náměty autorům 
letáků.

To lze ukázat na případu hospodského od Černého Orla Blasiho endrese, který usmrtil 
svoji ženu, sestru, tři děti a služebnou. Zatímco původní soudní protokol k případu 
vícenásobné vraždy, která se stala roku 1585 v říšském městě Wangen, je ztracen, Joy 
Wiltenburgová dokázala shromáždit hned pět verzí letáku o tomto případu, které se 
původnímu vyšetřovacímu spisu blíží.37

nejblíže soudnímu záznamu je nejspíše hned ta nejznámější verze s kolorovaným 
dřevorytem ze sbírky pastora Wicka vydaná tiskařem Hansem Rampfem v Augsburgu roku 
1585.38 na doprovodném dřevorytu, který je jednou z nejpropracovanějších analyzovaných 
ilustrací (obr. 2), je ve dvou panelech působivě zachyceno endresovo vraždění i následné 
potrestání, přičemž tento obrázek poměrně jasně vyjadřuje vše, co je následně rozepsáno 
také ve slovním popisu. V prvním poli můžeme detailně sledovat (v průhledu z hlavní 
sednice do jednotlivých pokojů) rozfázovaný pohyb vraha, který se po vraždě manželky, 

35 Přestože česká historiografie používá častěji z latiny převzatý pojem infanticidium, jeho užití v případě 
letákové literatury považuji za nevhodné. Pojem infanticidium je v raněnovověkém ius commune spojený primárně 
s vraždou novorozeného dítěte matkou (zahubením neřádně nabytého plodu), ovšem v letákové publicistice 
není věk dítěte (novorozenec / kojenec) ani jeho původ (manželské / nemanželské) důležitý. Pojem infanticida 
zde tedy odkazuje k obecnému významu tohoto typu vraždy, v jakém ho používá například ŠUBRTOVÁ, Alena: 
Kontracepce, aborty a infanticida v pramenech k předstatistickému období. Historická demografie 15, 1991, 
s. 9–45.
36 DülMen, Richard van: Divadlo hrůzy : soudní praxe a trestní rituály v raném novověku. Praha 2001.
37 WIlTenBURG, J.: Crime, s. 80–86. Zde kromě mně dostupných dvou ilustrovaných jednolistů a jednoho 
delšího pamfletu, autorka pracuje ještě se dvěma dalšími texty (básní a shrnující zprávou, které jsou k dispozici 
prezenčně v knihovně v Curychu).
38 Ein erschröckliche unerhörte Newe Zeyttung (…) von Blasi Endres. Augsburg 1585 (vytiskl Hans Rampf). 
Dostupné ve Švýcarské centrální knihovně v Curychu (ZB), sbírka Wickiana, Ms F 33, 254, přetiskuje 
STRAUSS, W. (ed.): The German Single-leaf woodcut 1550–1600, 2, s. 848.
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sestry a služebné zastavil nad kolébkou svého nejmladšího syna. Zde jako by na chvíli 
opět projevil otcovské city a přikryl nemluvně peřinkou. nicméně kolem rozesetá těla 
již zavražděných členů domácnosti, stejně jako postava prosícího syna stojícího před 
kolébkou, svědčí o tom, že vraždění se tu jen krátce zastavilo, než opět propukne v plné síle.

Samotný text začíná výčtem endresových provinění: Měšťan z říšského města Wangen 
nejdříve samotný Boží zákon porušil, potom se i proti vrozené a přirozené lidské, otcovské 
a manželské lásce a věrnosti, a nakonec se i proti právům říšským, v hrdelním řádu popsaným, 

Obr. 2: Ein erschröckliche unerhörte Newe Zeyttung (…) von Blasi Endres. 
Augsburg 1585 (Hans Rampf). Zentralbibliothek Zürich, Wickiana.
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provinil.39 následně leták popisuje rozhodnutí městského práva, které vychází nejspíše 
z veřejně čteného rozsudku, a celá zpráva tak získává zdání autentického kriminálního 
protokolu. Teprve v druhé polovině se autor věnuje detailům spáchané vraždy, jež se 
vyznačují větší mírou narativity. Tragédie začala naznačenou manželskou hádkou 
mezi manžely. Manželka Uršula Schallerová nese část viny, neboť Blasiho záměrně 
vyprovokovala k vraždě.40

Usmrcení ženy odstartuje zběsilé vraždění, kterému padne za oběť nejprve čeledín a dvě 
služky, načež se text pozastaví u zmíněné scény prosícího desetiletého chlapce Philippa, 
jenž se s pláčem ptal: Co jsi provedl mamince? 41 Obraz zkázy celé rodiny dokonal hospodský 
ještě závěrečným zabitím dcery a dvouletého syna v kolébce. Vraždy všech těchto sedmi 
lidí vykonal Blasi endres záměrně a zlovolně, na naléhání a žadonění samotného ďábla.42

V podobném duchu představuje tento případ i pamflet vydaný ve formě dopisu 
adresovaného vrchnosti města Biberachu, kde byl hospodský souzen. Manželka je zde 
vylíčena jako nevinná oběť a hádavý manžel bojující s dluhy je sám zodpovědný za své 
činy. Jeho špatnost je všeobecně známá, protože nikdo na něj nemůže říci nic dobrého.43

Strašlivá a pravdivá novina, která se přihodila poblíž města Wangenu,44 vidí počátek 
hospodářova pádu také v manželských hádkách. V duchu ostatních podobně útočných, 
misogynních pamfletů kritizujících manželské neshody a přílišnou nezávislost 
neposlušných manželek, leták kritizuje zlou povahu Uršuly a odkazuje na podobné texty, 
které popisují hádavé ženy, jejichž zbraní je jejich hněvivý jazyk. neposlušnost ženy je 
viděna jako její snaha o získání dominance a přílišné volnosti, která ženám nepřísluší a je 
znakem hříšného a neřádného jednání.45

Manželka v tomto letáku nejen vyvolává hádky, ale je dokonce označena za zlodějku 
a lhářku, která svého manžela tajně obírala o peníze a vyhrožovala, že celou rodinu opustí. 
V této verzi je Blasi postavou oklamaného a zhrzeného manžela, kterému dojde trpělivost 
a ženu vraždí pouze následkem potlačované zlosti. I další vraždy, na rozdíl od prvního 

39 Burger der Reichs Statt Wangen, zu forderst den gebotten Gottes, natütlicher vnd Menschlicher, auch angeborner 
Vätterlicher vnd Ehelicher liebin vnd trew, Desgleichen der Hoch verpeenten Constitutionibus, Kayserlichen Rechten, 
Peinlicher Halßgericht Ordnung, vnd satzungen zu wider gehandlet. Tamtéž.
40 Zu Mitternacht, nach zwölfften Stunde, von seiner Ehefrau Urschulla Schllerin von dem Bett auffgestanden, 
vnd in die Stube gangen, als sie ime nachgefolgt, vnd sie mit Worten etwas an einander gewachssen. Hab er ein 
Mörsel Stöffel, so auff dem Tisch gelegen ergriffen, vnd ir denselben zu zweyten mal an den Kopff, vnd das Hürn 
zum tail herauß geschlagen. Tamtéž.
41 Vnd als nach diesem sein zehen järig Knäblin Philipp genandt, ihme zugelauffen, geschryen, vnd ine gefragt, 
was er der Mütter gethon? Aber er das auch gleich mit dem Stöffel an den Kopff, vnd darnigen geschlagen. Tamtéž.
42 Fürsetzlicher vnd Rachgüriger weyß, auß anraitzung vnd eingebung deß laydigen Teüffels begangen. Tamtéž.
43 „Das Niemadt kein guten bescheid von ihm bringen mögen“ Warhafftige vnd schröckliche Newe zeitung von 
einer Fürnemmen Person welche durch verfürung deß bösen Feindes. laugingen 1585, DSB, VD16 W 567.
44 Ein warhafftige erschreckliche geschicht so sich newlich zu Wangen, lindau 1585 (David Uhl), ZB, Wickiana, 
inv. č. 000003699, přetiskuje HARMS, VII, 163; STRAUSS, W. (ed.): The German Single-leaf woodcut,  
1550–1600, 3, s. 1085.
45 Jak zmiňují moralisté, neposlušná manželka se podle moralistů provinila v nedůvěře vůči manželovi, 
uctivosti a poctivému spravování domovních prací: Nechť hospodář jakkoli bedlivě s čeládkou pracuje, nemá-li 
ženy hospodyňské, nic mu ta snažná jeho práce nespomůže, protože mnohém spíše dvě ruce obilí dolu s vozu sházejí, 
než jich deset na něj naloží. KOCín Z KOCIneTU, Jan: Abeceda pobožné manželky a rozšafné hospodyně. In: 
RATAJOVÁ, J. – STORCHOVÁ, l.: Žena není příšera, s. 290; K neposlušnosti manželek více WIlTenBURG, 
J.: Disoderly Women, s. 100–110.
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letáku, provádí z nutnosti, když si uvědomí své činy a přemůže ho strach z odhalení: Když 
syn jeho Philipp chtěl na sousedy volat, tehdy také jemu hrdlo podřízl.46 Provokace a hanlivá 
slova vyřčená ve vzteku, spolu s naváděním od ďábla, vedou v této verzi manžela ke ztrátě 
sebekontroly a k násilí.

Blasi je ve všech těchto verzích z počátku poctivě pracujícím a pečujícím otcem, který 
je zlomen ďáblem ve slabé chvíli psychického rozrušení a selhává jako křesťan ctící šesté 
přikázání, jako občan města žijící v souladu s městskými právy, odpouštějící manžel žijící 
s Uršulou ve vzájemném porozumění, i jako milující, ale přísný otec a hospodář.

Podobně jednají i další muži. Řezník ze slezské Vratislavi (Prueßeln) propíjí veškeré 
své zboží v hospodě a po večerech se hádá se svou rodinou, až nakonec ztratí veškerou 
rozvahu a všechny (ženu a šest dětí) usmrtí.47 Hazardu propadne měšťan Adam Stägmann, 
což vyústí v dlouhotrvající melancholii, která vede k povraždění celé rodiny, manželky 
Walburgy, dcery Anny, syna Gabriela a v kolébce spícího, ani ne měsíc starého Martina.48

Jak jsme mohli vidět ve verzích letáků spojených s endresem, i v případě Adama 
Stägmana ďábel našeptává, svádí pachatele a následně zcela ovládá jeho mysl. Tato 
univerzální, fiktivní postava původce všeho zla je i v mnoha letácích znázorněna jako padlý 
anděl držící kovářské dmychadlo, jímž rozfoukává plamen hněvu.49

Ďábel v podobě černého anděla je také důležitou postavou v případu Heinricha 
Rosenzweiga (1621). Bohatý pekař z hanzovního města Quedlinburgu, po tom, co prohrál 
v kostkách 5 000 zlatých, dostal od ďábla další nabídku s penězi, ovšem za obvyklou, vysokou 
cenu: Musíš mi svůj život a duši odevzdat a potom vždy a napořád v pekle zůstat.50 Ovšem 
když prohraje i tyto peníze, popadne ho záchvat hněvu a bezmoci: rozhněvav se zešílel zcela 
a ďábel ho posedl docela,51 načež Heinrich došel domů a začal vraždit. V jeho hněvu jej 
nedokázala utišit ani jeho manželka, která ho prosila a omlouvala se, že ho neslyšela přijít.52 

46 Es hat diese Mann etlich mal viele Gelt verloren, welchs ihme durch sein Weib ist heimlich genommen worden, 
deß er sich hart bekümmert hat, vnd nicht gewüßt weres doch möcht gethan haben, biß auff diese Zeit daß ers durch 
ihr Schwester Elisabeth erfahren hat, wollt er sich auffmachen, vnd war willens darvon zu ziehen, da kam sein Weib 
zu ihnen in di Stuben vnd sprach zu ihm: Willtu jetz unter daruon, so du mir das meinig Über all verhenckt hast, 
vnd jederman verborgt vnd jetz an Gangen ziehen. Da ward er vber das Weib erzürnet vnd schug Sie mit einem 

Mörser […] Hernach gieng sein Son Philipp wolt den Nachbauwren ruffen, da stach er im auch die Gurgel ab. Ein 
warhafftige erschreckliche geschicht (1585).
47 Zwo Warhafftige Newe Zeitung, Die erst/ Von einem Moerder/ der sein Ehelich Weib/ vnnd Sechs Kinder 
er=||moerdet hat, geschehen inn der beruempten Statt Prueßeln in der Schlessien, s. l. 1599, DSB, VD16 V 2674.
48 WIRRI, Heinrich: Ein erschrockenlich grausam unerhört Mord, so geschechenist zum Obernehen, in einer Statt 
gelegen in dem Elsas, Strassburg 1556 (vytiskl Augustin Fries). Dostupné in: ZBZ, inv. č. 000003513, Přetiskuje 
Harms VI, 71; STRAUSS, W. (ed.): The German Single-leaf woodcut 1550–1600, 1, s. 221. Ke srovnání tří 
různých verzí tohoto letáků STŮJ, P.: nelítostné matky, s. 96–100.
49 WICK, J.: Am 8. Dezember 1560/1561 erstach der betrunkene Rudolf Hurter in Uerzlikon Knonauer Amt seine 
schwangere Frau, ZB, Sammlung, Ms F 12, f. 253v–f. 254r; G. Eld., A pittilesse mother: The at most vnnaturally 
at one time, murthered two of her owne children at Acton within sixe miles from London vppon holy Thursday, 
london 1616, eeBO, Short-Title Catalogue (dále jako STC), 24757.
50 So, muss du dich mit Leib vnd Seel mir ergeben vnd bleiben in der Höll, immer vnd erwiglich, da wolt der Beck 
geben daruon der Teuffel griff ihn srchöcklicj an. Warhafftige Zeitung / So niemals erhört . . . zu Quedelburg in 
Sachsen mit einem Becken / mit Namen Heinrich Rosenzweig. erfurt 1621 (Jacob Sing), otiskuje BReDnICH, 
Rolf (ed.): Die Leidpublizistik II, příloha, č. 117.
51 Gantz toll vnd vnsinnig er war, der Teuffel hett jhn bsessen gar. Tamtéž.
52 Sprach, ach Herzlieber Haußwürtib mein, komst erst spät von Wein, wir haben euch nicht erhört, wir hatten 
euch sonnst auffgethan, drumb zürnest nicht mein lieber Mann. Der Teuffel hatt ihn bsessen gar, kein Erbarmung 
zu ihne war. Warhafftige Zeitung (1621).
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Otec mečem probodl své tři syny, z nichž nejstarší se ho pokusil zadržet přede dveřmi, 
a následně na dvě dcery a manželku použil sekeru, přičemž ilustrace na prostředním panelu 
ukazuje opět brutální zacházení s nejmenším dítětem, které je Heinrichem vyzvednuto do 
vzduchu a hozeno na zem.

Jak zmiňuje i závěrečná modlitba, útoky ďábla, podobně jako ve stejné době populární 
útoky čarodějnic, mohly přijít odkudkoliv a nedostatečná bdělost, prodlévání v hříchu, 
hněv a další škodlivé nectnosti lidí mu umožnily převzít nadvládu nad myslí vraha. Taková 
posedlost, která ovládla počestné křesťanské rodiny, byla pro čtenáře děsivá a nečekaná.

Velká část autorů se zaměřovala na zmíněný kontrast mezi nevinnými, krásnými 
a křehkými dětmi a nemilosrdnými rodiči, přičemž bezelstnost dětí zdůrazňovalo 
jejich žadonění o milost, případně pláč. lítost vyvolaná vražděním dětí často sloužila 
edukativnímu záměru autora, který se zaměřil na neposlušné děti. Zatímco zběsilý řezník 
vraždí svou rodinu ve zmíněné Strašlivé novině ze Slezska (1599), každé z jeho šesti dětí 
před smrtí lituje svých hříchů a své neposlušnosti, případně je ochotno vzdát se všeho jídla, 
aby získalo zpět otcovskou lásku.53

V mnoha letácích hraje klíčovou roli také ilustrace. leták popisující vraždění Michaela 
Mosenheuera (1616) velmi účelně spojuje obraz a text. na panelu o devíti polích je vrah 
zachycen při obzvláště krutých vraždách. Autor přeskakuje jakékoliv motivace a rovnou 
začíná s obrázkem vraha držícího useknutou hlavu jeho ženy, následuje švagrová, které 
z očí proudí krev, a pokračuje vrahem tradičně stojícím nad kolébkou s nemluvnětem 
(obr. 3). Doprovodný text je stejně tak působivý: A nyní přecházím k začátku, nad kterým 
se mi srdce rozkočiti chce, v duši nelehko je mi, mé srdce je nemocné a oči se mi slzami zalévají 
z tohoto strašlivého činu.54

Při sledování Michaela při vraždách manželky, švagrové a pěti dětí navíc autor dodává 
mnohé apostrofy obracející se k hřešícímu čtenáři: Ó křesťanští lidé, Ó křesťanské srdce!, 
které slouží k získání pozornosti obecenstva. následně autor celou tragédii umocňuje 
Michaelovou sebevraždou, přičemž autor upozorňuje i na obrázky na doprovodných 
ilustracích.55

Podobný náboženský apel najdeme i ve veršované baladě Burgharda Waldise (1551),56 
zde žena oběsí své čtyři děti, zatímco manžel není doma. Podobně jako předchozí autoři, 
jejichž jména neznáme, ale jejichž texty hovoří o církevním vzdělání, i Waldis byl povoláním 
luteránský pastor, jehož záměrem bylo poukázat na vždy a všude číhajícího ďábla. Křesťané, 

53 Ach Vatter laß mich leben, ihr solt mir weder Essen noch Trincken, kein Brot in die Schul mehr geben […] Lieber 
Vatter, Bringstu mir nichts mit, ein Semel oder Wecken, ich hab geschlafen also lang, wie thustu mich erwecken. Zwo 
Warhafftige Newe Zeitung, Die erst/ Von einem Moerder/ der sein Ehelich Weib/ vnnd Sechs Kinder er=||moerdet 
hat, geschehen inn der beruempten Statt Prueßeln in der Schlessien, Místo neznámé 1599, DSB, VD16 V 2674, 
f. 2r.
54 Jetzt komm ich zum Anefang, mrin Herz möcht mir zu springen, mein gemüht ist schwer, mein Herz ist kranck, 
mein Augen die thun rinen, von wegen Schröcklichen that. Wahre abcontrafactur vnd eygentliche Abbildung, der 
gantz trawrigen vnd erbärmlichen Mordthat, Michel Mosentheuer, 1616, HAB sign. 38.25 Aug. 2°, fol. 803, edičně 
HARMS III, s. 141.
55 O christenmensch ich weiter bitt, du diese Figur anschawen, O christlich herz shaw weiter an […] Christemensch, 
schau an mit not, an hie in deinem leben, was hier abgemahlet stehe, vor diese Tische eben, wie er sich selbst 
erschossen hat, ach Gott der grossen übel that, so sich da hat begeben. Tamtéž.
56 WAlDIS, Burkard: Eyne warhafftige vnd gantz erschreckliche historien / Wie eyn weib jre vier kinder 
tyranniglichen ermordet, Marburg 1551, VD16 W 847.
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Obr. 3: Wahre abcontrafactur vnd eygentliche Abbildung, der gantz trawrigen vnd erbärmlichen 
Mordthat, Michel Mosentheuer, 1616. Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel.
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jak varují oba uvedené letáky, nikdy nesmí polevit ve své ostražitosti a po celý život 
zachovávat boží přikázání.

Všechny tyto letáky ukazují děsivost celé tragédie, pokud je tato navíc zakončena 
sebevraždou. Vraždící rodičové nejenže selhávají ve svých funkcích živitelů a ochránců 
rodiny, ale nakonec připravují o možnost spásy i svou duši.57 na ilustrovaném jednolistu 
vytištěném Hansem Schultesem (1589) je jako sebevrah na doprovodné ilustraci (obr. 4) 
zachycený spořádaný měšťan a obchodník s chlebem Hans Altweckher (1589).58 Ten usmrtil 
svou ženu Christinu, své čtyři děti, a nakonec se oběsil na nedalekém stromě. na rozdíl od 
ostatních vrahů, jako byl endres nebo Rosenzweig, kteří před smrtí poručili svou duši pánu, 
Hans se sebevraždou o Boží milost připravil, a tím více byl jeho příběh pro čtenáře šokující.

Podobnou krutost jako otcové ale projevují i matky. Bezbožná tesařova žena eva 
langminová (1596), přestože byla těhotná a vychovávala další tři děti, uposlechla 
našeptávání ďábla a usmrtila celou svou rodinu. nejprve ve spánku usmrtila manžela, 
potom nožem a sekerou napadla své děti, navzdory jejich pláči. nakonec jí ďábel sám podal 
lano a ona zmařila život svůj i nenarozeného dítěte, když se oběsila.59 Závěrečné poučení 
této písně je určeno těhotným manželkám: Proste Boha, vy těhotné ženy všechny, to jen 
díky němu jsme od ďábla uchráněni, proto neklejte a nehubujte.60 Toto poučení může sloužit 
i jako obecné varování všem hádavým ženám, v podobném duchu jako již zmíněné letáky 
o hostinském endresovi.

V dalších příkladech jsou ovšem ženy vnímány ne jako aktivní vražedkyně, ale jako 
oběti krutosti sedláků a šlechticů. Dokladem jsou vdovy, které vraždí ze zoufalství a často 
se místo pomoci setkávají pouze s nepřátelstvím svého okolí. V letáku vytištěném v Kolíně 
(1591) je nemocný pacholek upoután na lůžko a chamtivý sedlák odmítá jeho rodině 
pomoci. Manžel jde nakonec hledat pomoc jinam, ale děti zatím zoufale pláčou hlady, až 
je i sebe jejich matka oběsí.61 V pamfletu z roku 1580 šlechtic odmítne nakrmit hladovějící 
rodinu, což vede chudou matku k zoufalému rozhodnutí (na naléhání ďábla) usmrtit své tři 
děti, aby je uchránila od smrti hladem.62 Oba sobečtí a bohatí lakomci jsou v těchto letácích 
následně prokleti: pohlceni peklem či trháni na kusy démony.

57 Typický případ sebevraha, který v pominutí usmrtil svou thotnou ženu a následně se oběsil na trámu vedlejší 
místnosti, můžeme nalést opět ve Wickově kronice. Zde i kolorovaná perokresba téhož: WICK, J.: Am 3. Oktober 
1561 erwürgte Jörg Kleger in Thayngen in Trunkenheit seine Ehefrau, ZB, Sammlung, Ms F 12, f. 249v. edičně 
Senn, M.: Johann Jacob Wick, s. 61–62.
58 Ware Abcontrafectung ainer erbärmlichen vnd erschröcklichen Newen Zeitung […] alda ein inwoner vnd Brott 
Kauffer mit Nammen Hanns Altweckher, Augsburg 1589 (Hans Schultes), dostupné v GnM HB 2835, přetiskuje 
STRAUSS, W. (ed.): The German Single-leaf woodcut 1550–1600, 3, s. 948.
59 Zween Erschreckliche geschicht/|| Gesangs weise.|| Die Erste/ von | einem Wirt im Allgergaw/|| Bastian 
Schoenmundt genandt. Místo neznámé 1596, DSB, VD16 ZV 15309.
60 Bitt Gott, ihr Schwangern frawen all, das euch Gott behüt vors Teuffels Fall, thut nicht schelten vnd fluchen. 
Tamtéž, f. 4v.
61 Warhafftige newe Zeittung von einen Frawen sampt dreyen Kindern, Köln 1591 (niclaus Schreiber), BSB, 
inv. č. 13427642, přetiskuje STRAUSS, W. (ed.): The German Single-leaf woodcut 1550–1600, 2, s. 936.
62 Die Fraw sah jre Kinder an/die augen theten jr vbergan/in dem kam sie von sinnen/woldurch des böses Geistes 
Rath. […] Ein Messe in die Hand sie nam, thet ihre Kindern greiffen an, irer drey sie erwürgen, das vierd vnd eltst 
entloffen wurde, war der Teuffel hat kein rhu noch rast, er thet noch Haß zu schüren. Zwo newe Zeittung/|| Die 
Erste/|| Ein erschroecklich vñ sehr || erbærmblich Geschicht/ so geschehen ist den letzten Fe=||bruarij. Wien 1580 
(Holtzman, Daniel), DSB, VD17 i003484, f. 2r.



150 HISTORICA Revue pRo histoRii a příbuzné vědy 2018/2

Obr. 4: Ware Abcontrafectung ainer erbärmlichen vnd erschröcklichen Newen Zeitung (…) alda 
ein inwoner vnd Brott Kauffer mit Nammen Hanns Altweckher, Augsburg 1589 (Hans Schultes). 

Germanisches nationalmuseum nürnberg.

ne všechny tyto příběhy zoufalých vdov ale musí mít tragický konec. V jedné pozdější 
kramářské písni o Pravdivém příběhu je chudá vdova s pěti sirotky nejprve odmítnuta 
svým bratrem se slovy: Radši bych sem ďáblů hned viděl v svém domě než tebe žebračko, a ty 
pancharty tvé. následně je ale celá rodina zachráněna zjevením poustevníka svatého Jana 
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(Ivana) Českého v lese. Ten vdově nabídne měšec dukátů a zachrání ji od bídy a zoufalství. 
na jeho počest vdova dokonce založí na onom místě klášter.63

Stejně jako v německých pamfletech i v českých letácích vraždí rodiče z ekonomických 
důvodů (chudoba, ztráta majetku, hladovění) a jejich individuální motivace zde nejsou 
hlouběji vysvětleny. Motiv zoufalé vdovy, která podlehla obavám a z hladu a oběsila sebe 
i své dvě děti, se objevuje například v Novině jisté (1697).64 Tyto texty většinou přebírají 
náměty z německých vzorů a drží se ustáleného schématu podlehnutí hříchu, zoufalství, 
smlouvy s ďáblem nebo také oblíbeného námětu záchrany odložených nemluvňat (v košíku 
na řece, v lese).65

V anglických tiscích, které pojednávají o vraždách rodiny či infanticidě, hraje mnohem 
větší roli vášeň, vzájemná nevraživost a lidské vztahy obecně.66 V případě anglické 
balady O dětech naříkajících na krutého otce (1696) je celá zápletka vyprávěna z pohledu 
zavražděných dětí. Otec svou rodinu bere na výlet k rybníku, kde je plánuje všechny 
utopit. Všechny děti se ale zuřivě brání a žadoní o slitování,67 což vzbudí také pozornost 
kolemjdoucích a vede k odhalení vraha. Barbarské způsoby otce, jehož motivace zůstává 
zcela neznámá, ještě zdůrazňuje závěrečné zvolání usmrcených dětí, které se dožadují 
odpovědi: proč jsi nás ty krutý otče náš zabil a krev naši nevinnou zbytečně prolil.68

Angličtí vrahové v letácích, jak ukazuje i tato balada, plánují mnohem důsledněji vraždy. 
V případě travičství spáchaného krutou francouzkou (dcerou) padne za oběť celá rodina, 
včetně rodičů i služebnictva.69 Zřejmé je to i u případů utajených vražd, které jsou odhaleny 
až zpětně. Ze žárlivosti jedná vrah William Barwick, který se rozhodne usmrtit ženu i dítě 
poté, co se dozví, že dítě není jeho. Barwick vraždil ( jak se domnívá autor) nejspíše proto, 
že byl ke sňatku donucen a vytvořil si k ženě i dítěti odpor. Vraždu pečlivě naplánoval 
a tajně provedl na břehu rybníka.70 Když se vrah později před spravedlností skrýval u svého 
švagra, začal se jemu i ostatním zjevovat duch jeho ženy, což vedlo k jeho odhalení, a krutý 

63 Zajímavý je v tomto ohledu fakt, že se světec objeví až poté, co vdova podřeže nožem krky svých čtyř dětí. Pro 
světce (stejně jako pro autora písně) ovšem není těžké děti opět vzkřísit a umocnit tak katarzi příběhu. Citovaný 
úryvek Pravdivý příběh, který se stal na pomezí Saském (1745), Muzeum Komenského v Přerově, sign. J-568,  
f. 2r.
64 Nowina gistá a prawdiwá welmi žalostiwá kteráž se stala Roku tohoto 1697. a to 29. Dne Měsýce Března kterak 
gedna Žena w Nowém Městě Polském po swým manželu gest se dwauma Djtkami. Wytistěná w Staré Městě 
Pražském v Giřjho labauna. (1697). Knihopis, K06291.
65 Děvečka křivě obviněná svou tchýní z nevěry má usmrtit své potomky, ale nakonec je pouze zanechá v lese, kde 
je nalezne pes. Prawdiwá Spráwa O diwném Porodu, Kterýž se stal Roku tohoto Tisýcýho ssestistého dewadesátého 
čtwrtého | druhé° dne Měsýce. W Starém Měste Pražském 1694, Knihopis, K17413; KneIDel, P.: Česká grafika, 
s. 121.
66 K tomu také WIlTenBURG, J.: Disoderly women, s. 232.
67 Then I began for to beg and to pray, Crying, Oh do not take my Life away; I‘ll beg from door to door, And not 
come near you more, Yet bitterly he swore he‘d drown me too. The Childrens Cryes / Against / Their Barbarous & 
Cruel Father, / BEING / A Relation of a most inhumane Act committed by a Grave- / maker of Marybone, upon his 
own Children, 1696, eBBA, 34586.
68 Oh Cruel Father, why would you us kill, And our innocent blood thus would spill. Tamtéž.
69 The Cruel French lady, or, A True and perfect relation of the most execrable murthers committed by a French 
lady upon the persons. london 1673, eeBO, Wing‘s Short-Title Catalogue, (dále jako Wing), C7418.
70 Autor si všímá zejména detailu ještě teplého lidského plodu: When he found conveniency of a Pond, he threw 
her by force into the Water, and when she was drowned and drawn forth again himself upon the bank of the Pond, 
had the cruelty to behold the Motion of the Infant, yet warm in her Womb. A full and true relation of the examination 
and confession of W. Barwick and E. Mangall. london 1690, eeBO, Wing F2322.
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otec byl uvězněn a odsouzen k smrti. Podobné, dopředu promyšlené vraždy ale spáchaly 
v anglické letákové publicistice i ženy.

V letácích Pittilesse Mother (1616) a Bloody newes from Dover (1647)71 matky po dlouhém 
rozmýšlení zabíjí své děti s cílem znemožnit budoucnost rodiny. I zde si můžeme ukázat 
odlišnosti od podobných vražedkyň z německojazyčných letáků. Obě dvě ženy se rozhodly 
usmrtit své děti nikoliv z hladu nebo ďábelské posedlosti, ale z návodu náboženské 
komunity. Chtěly své děti zachránit před výchovou svého manžela (protestanta), která 
by vedla k životu v herezi. novokřtěnka Mary Championová uřízla hlavu svému synovi, 
aby ho otec, presbyterián, nemohl pokřtít, a druhá žena, katolička Margaret Vincentová, 
zabila své dvě děti, aby je otec nemohl vychovávat v bludné protestantské víře.72 V letácích 
samozřejmě nechybí ani ďábel jako původce všeho zla, hlavní záměr autorů je ale vyhraněná 
konfesijní propaganda, což je u tohoto tématu v kontinentální produkci neobvyklé.

Častější zobrazování vrahů rodin v německém prostředí může souviset jak s kulturně-
-právními vlivy v rámci Svaté říše římské, tak i s odlišnými záměry autorů a poptávkou 
čtenářů. Pád hospodáře, nejčastější v luteránské produkci poslední třetiny 16. století, 
ukazuje na důležitost otce v protestantské komunitě. Také vraždící matky, stejně jako 
otcové, jednají z návodu ďábla, a za jejich motivacemi se skrývají i další ekonomické 
problémy (například hladovění). To, že v německých letácích často není přítomna další 
oběť dospělého, lze potom vysvětlit tím, že manžel je již mrtev, nebo je v okamžiku vraždění 
nepřítomen. Anglické texty věnovaly tématu familicidy jen okrajovou pozornost, přesto 
se i zde objevují vrahové, kteří útočí na budoucnost své rodiny. Pro všechny tyto letáky je 
společné, že je to ďábel, který je vždy připraven zasít semeno sváru, a to tam, kde manželé 
nežijí v souladu s Božím zákonem a nectí svátost manželskou.73

Infanticida

Typickým příkladem krátké zprávy o infanticidě je velmi stručná Novinka odehrávající se 
v Praze (1613), jež pojednává o dítěti, které bylo po porodu matkou rozčtvrceno a nabídnuto 
k snědku praseti. Tato novina zjevně pracuje s reálným předobrazem případu a v podobě 
krátké novinky odkazuje na nejčastějí vraždy novorozenců.74

nalezneme zde typické zobrazení služebné, která své těhotenství utajila před okolím. 
Tato situace měla mnoho variací, ať už ve zmíněné kronice města lucernu, nebo v dalších 
tištěných i ručně psaných zprávách.75 Soudní prameny také nezřídka informují o tom, 

71 G. Eld., A pittilesse mother: The at most vnnaturally at one time, murthered two of her owne children at Acton 
within sixe miles from London vppon holy Thursday. london 1616, eeBO, STC 24757; Bloody newes from Dover. 
Being a true relation of the great and bloudy murder, committed by Mary Champion, london, 1647, eeBO, Wing 
B3267.
72 Více ke srovnání obou textu STŮJ, P.: nelítostné matky, s. 100–103.
73 Jak dodává autor anglického pamfletu: Thus may we see, that where divisiom and controversy doth arise, sad 
affects will follow: for no sooner can there a breach apper, but presently Sathan is ready to stop it up, by infusing his 
deluding spirit into their hearts, for increasing of variance, discord and contention, and when once it hath taken 
possession i tis hard matter to remove it. Bloody newes, f. 4v.
74 Newe Zeitung welche gestalt zu Prage Item wie eine Dienstmagd allda ihr eigen Kindviertheilet/ in willen solches 
zu begraben, 1616. Dostupné v HAB, VD17 23:332146K.
75 Johann Jacob Wick se ve své Sbírce soustředí na zobrazené a popsané tresty pro vražedkyně, jako je zahrabání 
zaživa: WICK, J.: Die Gattenmörderin aus dem Burgund wird 1574 in Fribourg lebendig begraben und gepfählt,
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že odhození těla dítěte do prasečího chlívku bylo jednou z možností, jak se neprovdané 
děvečky skutečně snažily zbavit důsledků svého nemanželského styku.76

Také česky psané Dvoje noviny (1589)77 popisují průběh vyšetřování infanticidy. Autor 
zasazuje děj případu, ve kterém se našlo v jednom hostinském domu děťátko, nemluvně, 
zabité,78 do švýcarského lausanne. Případ pokračuje klasickým vyšetřováním popsaným 
i v zákonících, tedy nahlášením mrtvolky vrchnosti a přivoláním porodní báby, která 
má ohledat všechny ženské osoby v domácnosti hostinského. Když ale bába zjistí, že 
pachatelkou je hospodářova dcera, zoufalý otec zasáhne a ve stylu antických králů nechá 
porodní bábu oslepit. Veškerou vinu všichni tři společně (bába ze strachu) uvalí na děvečku 
chvalitebného, poctivého a pobožného obcování.79

Děvečka je následně mučena, odsouzena a odvedena na popraviště, ovšem kat zjistí, 
že děvečku nelze zabít, dokud nebudou potrestáni praví viníci.80 Zlotřilý otec s dcerou 
jsou nakonec dopadeni a oběšeni místo nevinné. Jak dodává autor ustálenou frází lidové 
slovesnosti: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní upadá, neboť Bůh nedopouští nepravosti 
a jest Otec chudých a syrotkův sám nejlepší.81

Tento leták, jenž popisuje nevhodné zasahování otce do vyšetřování a justiční omyl 
spáchaný na nevinné děvečce, mohl sloužit i jako varování pro další měšťany (soudce), 
kteří se s tímto případem mohli skutečně setkat.

Vraždící děvečky vycházející z předobrazů skutečných případů, jsou hlavními postavami 
i v německých baladách. V rozsáhlé písni O falešnici, která se vydávala za ctnostnou dívku 
(1650), neposlušná dcera protestantských rodičů skrývá své těhotenství před okolím.82 
Dívka, rozmazlovaný jedináček, odchází do služby a záhy podlehne hříchu smilstva. Po 
dvou letech neřádného života zjistí, že je těhotná, a dítě vhodí do záchodu.83 Aby unikla 

 der fahrende Silberhändler als Mittäter mit dem Rad gerichtet (1574). ZB, Sammlung, Ms F 21, f. 312v; případně 
na trest trhání masa z prsou TÝŽ: Einer Kindsmörderin werden am 5. Januar 1577 in Baden die Brüste mit einer 
glühenden Zange herausgerissen (1577). ZB, Sammlung, Ms F 26, f. 3v-4r; nebo utopení v řece za to, že matka 
podřízla krk svému dítěti v kolébce: TÝŽ: Am 2. April 1586 erschlug eine Mutter ihr Kind. Zur Strafe wurde sie 
ertränkt. ZB, Sammlung, Ms F 34, f. 173v–f. 174r.
76 M. lewis rozebírá například případ Walpurgy Seitzové, která byla souzena v Augsburgu roku 1568, leWIS, 
M.: Infanticide, s. 26–27. Také ve třech zprávách z Wickovy Sbírky událostí jsou vyobrazeny prasnice pojídající 
malé děti, WICK, J.: Wie ein iunges kind von einer muotterschwyn geschediget, biss uff den tod. ZBZ, Sammlung, 
Ms F15, f. 389; také Senn, M.: Johann Jacob Wick, s. 133; WICK, J.: Ein Kind wird im Oktober 1578 bei Zofingen 
von Schweinen angegriffen vnd getötet. Sammlung, Ms F27, f. 202v- 203r; TÝŽ: Wie einem Jungen Kind ein Unfall 
von einem Schwyn widerfahren, In Dachsen wird im April 1585. Sammlung, Ms, F 33, f. 65v–f.66r.
77 Dwoge Nowiny: Prwnij Co se w Městě Losanně w Zemi Ssweycarské ležjcým y při giných Městech; Praha 1589, 
Knihopis K06486. 
78 Tamtéž, f. 3r.
79 Dwoge Nowiny (1589), f. 3r.
80 Však já nejsem mrtvá, jakž se ty domníváš. Pán Bůh na mou nevinu popatřil a mne při životu zachoval a ode 
všeho zlého osvobodil. Na mém místě musejí oběšeni býti ti, kteříž mně k tomu posloužili. Tamtéž, f. 4v.
81 Tamtéž, f. 4r.
82 Ein ware gschicht vnd newe Zeitung/ Von einem falschen Meitlin welches sich ein zeit lang für ein reine Tochter 
außgeben (1650), DSB, VD 17 1:693785R.
83 Als zwey Jahr hin gwesen, dingst in ein ander Hauß, da ists eins Kinds genäsen, heimlich es kam mit auß, das 
kind wurffs in ein heimlich gmach, niemand hat dessen geachtet, das war ein arme sach. Das Kind haben gefunden, 
die Sew am selben ort, die Hands jämerlich zerrissen, der Hirt das schreyen hort, er laufft vnt zerst in auss dem 
maul, er trugs heim auff den Kilchhoff, da ser darin verfaul. Tamtéž, f. 2v.
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podezírání okolí, odchází ze služby a cestuje z místa na místo. Všude skrývá svou špatnost 
a hanbu.84

Tento příběh slouží jako výstraha příliš lehkovážným rodičům, kteří nedůsledně 
vychovávali své děti. Zatímco u vražd rodin byla předmětem kritiky manželská neláska 
a nesoulad v rodině, v případech letáků pojednávajících o infanticidě je kritizována ledabylá 
rodičovská výchova, kdy rodiče nedostatečně trestají své potomky v dětství, což vede k jejich 
zkaženosti v dospělosti.85

Také další dívka, děvečka Catharina z limburgu spáchala vícenásobnou infanticidu. Této 
dívce se povedlo ukrýt dokonce hned šest nelegitimních těhotenství a až během šestého 
byla odhalena.86 na jednoduché schematické ilustraci tohoto jednolistu (obr. 5) je v šesti 
následujících polích Catharina zachycena při jednotlivých vraždách, kdy ve většině případů 
zahazuje tělo dítěte na nehlídaném veřejném místě (záchod, pole, řeka, stodola). Stejně jako 
činy ostatních žen i zločiny Cathariny jsou ukázány pouze jako část celkové hříšnosti doby, 
kdy smilstvo rozmáhá se a nikdo nedokáže zabránit těmto hříchům.87 Celý text je zamýšlen 
jako nářek nad nejistotou těžkých časů, kdy ani právo nedokáže zastavit lavinu hříchu.88 
Rodiče pozdě (ale přece) odhalí její šestý porod, který se odehrává u nich doma, a nakonec 
svou padlou dceru udají. Veškeré spáchané zlo jde opět jako v předchozím případě na vrub 
rodičovské výchově a ztrátě vlivu rodičů na pozdější osudy děvečky.

Protestantští autoři se ovšem kromě varování určeného rodičům zaměřovali také na 
kritiku monasticismu, kdy jim páchání vražd dětí sloužilo ke kritice hříchů, kterých se 
dopouštěli jeptišky i kněží. V publicistice 16. století se běžně objevují postavy vraždících 
farářů zabíjejících těhotné ženy nebo padlých mnichů prodávajících hostie.89 K témuž 

84 Verbergen sein böse duck vnd Schand. Tamtéž. Dívka je nakonec odhalena při třetí vraždě, neboť se jí narodí 
znetvořené dítě. Toto Boží znamení k ní obrátí pozornost sousedů.
85 Also haben jhr vernommen, wie es gerichtet ward, zur warnung allen frommen, daß sie gedencken dran, auch 
dElteren zichen ihre kind, vnd nemmens unter der Rut, weil sien och zbucken sind. Erin jeder wöll bedencken der 
Hande list nicht klein, dein Kind wirdt dich noch krencken, wilt du verschonen sein, je groössere kind, je grössere 
angst, zu spat wirst du begeren, daß dus nicht gstraffen hast langst. Tamtéž, f. 4v.
86 Eine Warhafftige vnd erschröckliche newe zeittung welche sich begeben vnd zugetragen hat in der Stadt 
Limmburg, Frankfurt am Main 1626 (Wolfgang Richter). Dostupné v GnM, sign. HB24792, přetiskují 
DOROTHY I, s. 448; BReDnICH, R.: Die leidpublizistik II, č. 118; V podobném duchu se vyjadřuje i anglická 
báseň pojednávající o tragické smrti tří dětí: Ye parents all that children haue, and ye that haue none yet, pierseve 
your children from the grave and teach them at home to sit. The lamentation of a bad Market, / OR, / The Drownding 
of three Children on the Thames. Místo neznámé 1674–1679. eBBA 35687.
87 Ach Gott, wie nimbt doch Oberhand, die Unzucht im ganzen Land, niemand lässt ihm solches wehren. Ihr lieben 
Christen merckt zu der frist, was sie hat weitter mit Teuffels lift, thun ich mit warheit sagen, das ander Kind vnd 
das sie trug, daß steckt sie in ein Wassertrug in ein graben thet sie versencken. Eine Warhafftige vnd erschröckliche 
newe zeittung (1626).
88 Hilf Jesu Christ du Gottes Sohn, der du sißt in den höchsten Thron, lass dir den Jammerklagen, kein besserung 
mehr verhanden ist, man brauchet nur viel arger list, nach keiner Straff thut man mehr fragen. O mensch, o mensch, 
und bekehr dich frey, sey fromm und fürchte Gott dabey, so wistu Gnad erwerben, vnd mit Gott leben ewiglich, 
ererben das ewige himmelreich, darauff sprach ich f ¨rolich, amen. Tamtéž.
89 WIRRI, Heinrich: Ein grausamlich mord so geschehen ist in dem Minster Thal. Strassburg 1556. ZB, PASS 
II 12/50; Ein erschröckliche newe Zeitung so sich im 1591. Jar zu Pressburg im Ungern zu getragen (vytiskl lucas 
Meyer), přetiskuje STRAUSS, W. (ed.): The German Single-leaf woodcut 1550–1600, 2, s. 703.
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propagandistickému účelu autorům letáků dobře sloužily i motivy hřešících jeptišek tajně 
páchajících vraždy plodů smilstva.90

90 Wunder newe Zeitung vnd warhaffte Geschicht. Von der Nunnen heiligkeit (1584), dostupné v HAB, sign. A: 
517.8; Ein warhafftigen bericht vnd neuwe zeittung von einem kloster welches ligt ein halbe stund von droben im 
schloessiger Land von der Aabttissin. Köln 1599 (Schreiber, Stephan), DSB, V 16, W 675.

Obr. 5: Eine Warhafftige vnd erschröckliche newe zeittung welche sich begeben vnd zugetragen hat 
in der Stadt Limmburg, Frankfurt am Main 1626 (Wolfgang Richter). 

Germanisches nationalmuseum nürnberg.
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V pravdivém příběhu z kláštera (1599) se objevuje rovnou abatyše, která čtrnáct let 
páchala tajně smilstvo, a navíc se následně zbavovala nechtěných dětí. Ďábelská zaslepenost 
ji vedla k tomu, že když dítě jedno porodila, hned na několik kousků ho rozřezala a je do 
hluboké vody vhodila.91 Ostatní jeptišky o pádu své představené dlouho nevěděly, až díky 
Boží prozřetelnosti jim bylo vše vyjeveno, a nakonec ve studnici nalezly deset usmrcených 
dětí. neřádná abatyše byla podle práva popravena zahrabáním za živa.

V dalším letáku je dokonce do hříšného počínání zapojen i zbytek kláštera a zabíjení 
novorozených dětí zde probíhá ve větším měřítku. V satirické písni o Zázračné novině 
(1584) nás autor uvádí do kláštera, kde bují smilstvo, vraždy dětí dějí se a gomorské kacířství, 
je svatostí nejvyšší, těchto jeptišek. Zde jeptišky (podobně jako v povídce o zahradníkovi 
Masettovi v Boccacciově Decameronu) hřeší se švarným studentem, přičemž hned čtyři 
z nich následně otěhotněly a asi dvě dokonce děti zabily.92 Abatyše je v tomto případě nevinná, 
ale je již příliš slabá a stará, než aby byla schopná zabránit jim v páchání smilstva.

Obě písně o hříších páchaných za branami kláštera zcela odpovídají podezřením 
dobových moralistů, kteří opakovaně upozorňovali, že tyto zločiny se tajně dějí po celé 
zemi už od pradávna, nejen v klášterech, ale i ve městech nebo na vesnicích.93 německé 
letáky stejně jako další literární díla vytvářely představu o kruté době, ve které žily kruté 
matky, které zcela zapomněly na své povinnosti.94 nicméně lze se klonit k názoru, že velká 
část těchto textů pracovala s nepodloženými informacemi, se senzacechtivostí publika 
a s raritními případy, které byly ještě dále dopracovány bujnou fantazií autora. Podobně jako 
v případě vražd rodin, i zde německé letáky nabízely mnohem děsivější zápletky (s mnohem 
více oběťmi) než ty anglické. Počet vražd dítěte byl v německojazyčných oblastech značně 
nižší.

V produkci anglicky psané publicistiky můžeme nalézt desítky letáků s tímto tématem. 
Jedná se nejen o veršované balady, ale také o rozsáhlejší pamflety, často i s mnohem 
komplikovanější narativní strukturou. V písni Žádná normální matka, ale monstrum (1633) 
můžeme najít příběh podobný případům německých i českých děveček. V baladě podané 
formou zpovědi odsouzené (poslední sbohem/last farewell) se dívka, která tajně, bez pomoci 
porodila dítě v chlévě a následně ho zahrabala do slámy, vyznává ze své krutosti a prohnané 
zvrácenosti.95 Příčinou jejího pádu byla její slabá vůle, nezkrotná povaha, které jí vedly 
k této barbarské krutosti.96 Její činy, stejně jako u mnoha skutečných případů infanticidy, 
byly odhaleny pozornou hospodyní, která zaznamenala fyzické změny na těle své služebné.

91 Vol vierzehen jar lang, darin hatt sie getrieben groß unzucht, mich verstand, wann sie ein Kind gebären, ther 
tustucken thets sies verhawen, warffs in das wasser tieff. Ein warhafftigen bericht (1599), f. 2v.
92 Das kloster sind gestifftet, unnd pflantzet groß Hurey, Kinds mörderin angerichtet, gomorisch kätzerey, das 
ist ihr größste heiligkeit, deß ein geschicht muß ich singen. […] Dann vier sind schwanger worden, etlich zwey Kind 
gebracht. Wunder newe Zeitung (1584), f. 1v.
93 Jeden učitel u vajkladu na I. epištolu svatého Pavla Timoteovi píše, že jest jednoho času jeden rybník zpuštěn 
byl, v kterémžto jest okolo šest tisíc maličkých dítek hlaviček nalezeno, kteřížto tam tejně vmetáni a v něm stopeni 
byli. GUenTHeR, Thomas: Knížka potěšitedlná všechněm těhotným a rodícím manželkám. In: RATAJOVÁ, 
J. – STORCHOVÁ, l.: Děti roditi jest božské ovotce, s. 229.
94 Jak zmiňuje jeden augsburský kronikář roku 1590: Takové nelidské matky máme v těchto časech. (Solche 
Unmenschliche müettern gabs Jazt.), citováno leWIS, M.: Infancide, s. 60.
95 But God that sits on high, With his all-seeing eye, Did see my cruelty, and wicked cunning. PARKeR, Martin: 
No Natural Mother But Monster. london 1633, online, cit. 30. 1. 3018, dostuné na http://www.traditionalmusic.
co.uk/broadside-ballads/broadside-ballads%20-%200027.html.
96 Tamtéž.
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Celá píseň je v závěru koncipována jako útočný text na smilné ženské pohlaví, které je 
horší než barbarská stvoření, neboť i zvířata jsou schopna ochránit své nejmenší. Takové 
špatné matky potom mají být podle autora Martina Parkera varováním pro všechny 
počestné dívky, které vraždí z hanby a zoufalství: Vy dívky, které dobré jste, příklad sobě 
vezměte, strachu z hanby a pomlouvání se vyhněte.97

Zcela stejné poselství nese i pozdější Lamentace Mary Butcherové,98 která radí ctnostným 
dívkám, aby si daly pozor na lstivé muže a nepodléhaly jejich lichocení a líbivým slovíčkům. 
naopak mají poslouchat své rodiče a dobré rady svých přátel. Oba tyto texty se snaží 
baladickou formou posledního rozloučení působit na mladé dívky, kterým hrozilo největší 
nebezpečí, že skončí s nemanželským dítětem.

Podobně i příběh Mary Goodenoughové sloužil jako varování všem nedbalým rodičům 
a také cizoložníkům, kteří nelitují svých hříchů. Chudá čtyřicetiletá vdova byla svedena 
bohatým pekařem a otěhotněla. Kvůli tomu, že už tak je pro ni obtížné živit své další děti, 
toto poslední usmrtí a skončí ve vězení.99 nejzajímavější je druhá část pamfletu, která je 
napsána formou dopisu, který zoufalá matka adresuje z vězení svým zbývajícím dětem. 
V dopise vysvětluje dětem, proč je nucena předčasně opustit tento svět, a nabádá je 
k řádnému a počestnému životu, zdůrazňuje význam křtu, který podstoupily, a zároveň 
varuje před zrádnou mocí ďábla. Působivost textu zdůrazňují také přímé otázky na osud 
dětí, které si strachující matka klade: Jak odoláte lstivému, prohnanému a zlomyslnému 
ďáblu, který vás chce podvést a zničit? Komu mám svěřit vaši péči a výchovu? Tak často jste 
byli bez otce tu na zemi a brzo přijdete i o matku. Setkáte se aspoň s nebeským Otcem?100 Tato 
emocionálně vypjatá zvolání se nepochybně setkávala s úspěchem u příjemců a podobně 
jako předchozí balady mohl tento text plnit i určitou preventivní funkci.

V již analyzovaných letácích Pittilesse Mother a Bloody newes from Dover měly hlavní vliv 
na úmrtí dítěte náboženské rozpory manželů. Autoři zde rozvíjejí složitější příběh o pádu 
původně laskavé a vznešené manželky. Podobnou narativní strukturou se ale vyznačují 
i další příběhy londýnských vražedkyní, Jane Hattersleyové, Mary Cookové nebo Anne 
Greenové, které byly nezřídka přetištěny ve více verzích.101

V úvodu pamfletu o Krvelačné matce (Bloody Mother, 1609) se autor nejprve vymezuje 
proti pomlouvačům pravdivých zpráv. Anglický spisovatel Thomas Brewer se zcela očividně 
zaměřuje na vzdělanější publikum a snaží se ukázat, že množství detailů i klepů, které je 
s tímto případem spojeno, dokládá jeho pravdivost.102 Vražda dítěte slouží opět k úvaze 

97 You that good women be, Example take by me, And striue your selfe to free, from shame and slander. Tamtéž.
98 The lamentation of Mary Butcher, now confined in Worcester city goal on suspicion of murdering her male 
bastard child. london, kolem 1700. eeBO, Wing l285aA.
99 Fair Warnings to the murderers of infants being a true account of trial, execution and condemmnation of Mary 
Goodenough. london 1693. eeBO, Wing F105.
100 Tamtéž, s. 11.
101 STAUB, S. (ed.): nature’s Cruel Step-dames; ClARK, S.: Women and Crime.
102 Je zřejmé, že množství nadpřirozených, mnohonásobných vražd často vyvolávalo nevíru už i u autorových 
současníků, kteří se nespokojili jen s tvrzením, že zpráva pochází od důvěryhodných svědků, a proto je to 
pravda. T. B., The Bloody Mother, or the most inhumane murthers commited by Jane Hattersley upon diuers 
infants. london 1609, dostupné na eeBO, STC (Short-Title Catalogue), 3717.3, f. A2.
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nad povahou žen, které mají srdce z oceli a oči z mramoru.103 Matky jako Jane, ta chiméra 
s hlavou lva, tělem kozla a jedovatou a páchnoucí dolní částí hadí, které bez lítosti usmrtily 
své děti, byly vnímány jako ty nejhorší lidské zrůdy.

V rozsáhlém pamfletu Krev za krev (1670),104 po předmluvě o smrtelném hříchu vraždy 
doprovázené citáty z Bible a naučením určeným hospodářům a hospodyním, následuje 
příběh slabé a duševně nemocné Mary Cookové, která byla již delší čas pokoušena 
ďáblem a v níž převládl pocit bezmoci a touha po sebevraždě. Tato mnohem pečlivější 
psychologizace vražedkyně následně vysvětluje, proč během nepřítomnosti svého muže, 
který se na ni snažil dohlížet, usmrtila své malé dítě. V kratší verzi téhož případu nazvané 
O kruté matce105 je pro změnu mnohem detailněji vykresleno rodinné zázemí rodiny 
Cookových, včetně vztahu Mary a jejích tří dětí, dvou synů a malé dcery.

V obou letácích je síla ďábla, který ji svádí ke špatnosti, několikrát přemožena zásahem 
pozorného manžela, který Mary zastaví před spácháním vraždy, jeho včasný příchod přeruší 
i druhý pokus o upálení nejmenší holčičky. nakonec ji ale manžel uhlídat nedokáže a Mary 
podřízne dvouletému dítěti v kolébce hrdlo. Konec obou letáků je věnován zápasu, který 
svedli soudcové i kazatelé o spásu její duše, jejíž záchraně se Mary bránila svou netečností.

Kromě rozsáhlé psychologizace pachatelek (melancholie, nářky zoufalých matek) 
popisují angličtí autoři na rozdíl od německojazyčných textů také fantaskní příběhy 
spojené s nadpřirozenými jevy. V případě pamfletu Vražda vyjde najevo (1675) je pachatelka 
odhalena po mnoha letech, a to díky nadpřirozeným silám.106 nejmenovaná vdova, žijící 
relativně spokojený, ale chudý život, opět podlehne lstivému pokoušení ďábla, který jí 
našeptával: Jsi mladá a krásná a mohla bys mít dalšího manžela nebo dva […], kdo však 
myslíš, že si tě vezme, když je toto dítě stále naživu? 107 Po opakovaném ďáblově naléhání 
tato žena podlehne a udušené dítě ukryje do vědra, které zakope do země. Své okolí poté 
přesvědčí, že dítě umřelo přirozenou smrtí, šťastně se znovu vdá, a dokonce se jí narodí 
druhý syn. Ovšem ani tato vdova nakonec neujde trestu, neboť jí postihne silná horečka 
a smrtelná slabost, během které se začne obávat o svoji duši. To ji nakonec vede k přiznání 
a k prosbě o vlastní potrestání. nejeden leták ukazuje, že vražda vždy vyjde najevo.108

S nadpřirozenem pracuje i Richard Watkins v Novinkách ze záhrobí (1650), zde je 
za infanticidu popravena nevinná dívka dvaadvacetiletá Anne Greenová během pitvy 
obživne a následně je univerzitními učenci zcela vyléčena.109 Tento proces je Watkinsem 

103 Mothers have hearts of wax that melt and consume in the heat of sorrow that comes by the wrong of their children 
[…], but this wretch had the heart of steel and eyes of marble so indurate that no motion of heaven or spark of humane 
pity could be seen or perceive in them. Tamtéž, f. B1.
104 PATRIDGe, n.: Blood for Blood or Justice executed for innocent Blood-shed : Being a True Narrative of that 
late Horrid commited by Mary Cook. london. 1670. eeBO, Wing, P630.
105 W. R., The Cruel Mother beeing a true relation aof a bloody Murther commitedby M. Cook. london 1670, Wing 
C7420.
106 Murther will out; or A true and faithful relation of a horrible murther commited thirty three years ago, london 
1675, eeBO, Wing, M3093.
107 Tamtéž, s. 3–4.
108 Podobně je vražda odhalena i v letáku GOODCOle Henry: Deeds against Nature and Monsters by Kinde, 
Tryed at Goale Deliuerie of Newgate. london 1614, dostupné na eeBO, STC 809. Autor přímo zmiňuje: Let them 
be acted in deserts, in caverns of earth where never light of day nor sun shines, yet will be discovered and brought 
to the world‘s light. Tamtéž, f. A4.
109 WATKInS, Richard: Newes from the dead, or a true and exact narration of the miraculous deliverance of Anne 
Greene, who being executed in Oxford. Oxford 1650. eeBO, Wing W1073.
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dokumentován jako vítězství mužské vědy nad smrtí. Dívce je navráceno zdraví a nakonec 
je i zjištěno, že dítě nebylo plně vyvinuté a Anne pouze potratila mrtvý plod. Jak zmiňuje 
Susan Staubová, pamflet je tak i symbolickým navrácením ztracené cti padlé ženě celou 
mužskou komunitou (soudci i lékaři).110

Všechny představené texty popisují z části fiktivní příběhy zabití dítěte matkou, přesto je 
zřejmé, že zápletky popisující krutost matek vůči nechtěným dětem se zakládaly (stejně jako 
dnes) na reálných případech. Cílem autorů, většinou bohatších měšťanů nebo kleriků, bylo 
mravokárné působení na co nejširší publikum, přičemž případy špatných rodičů sloužily ke 
zdůraznění fungujícího a spořádaného ideálu rodiny žijícího ve vzájemné harmonii, úctě 
a věrnosti. Příběhy špatných žen, zejména děveček, byly kritikou nejen rodičovské výchovy, 
ale i samotné povahy ženy, která byla vnímána jako slabá, nestálá a snadno ovlivnitelná.

Závěr

Poslední třetina 16. století, kdy můžeme pozorovat první pomyslný vrchol letákové 
publicistiky v kontinentální evropě, se vyznačovala atmosférou strachu a společenské 
nejistoty spojenou s klimatickými změnami (vrcholící „malou dobou ledovou“),111 
opakujícími se hladomory a s nimi související nestabilitou společnosti, která vyústila 
v dlouhotrvající válečné konflikty (např. třicetiletou válku). To, že byly tyto hrozby vnímány 
jako aktuální, zapříčinilo snahy autorů / tiskařů letáků o vydávání zpráv popisujících hrůzy 
doby, ale zároveň i kolektivní panika, která měla vliv na to, že tyto texty byly mezi recipienty 
populární.

V mnoha textech letákové publicistiky z této doby padla za oběť část rodiny, nejčastěji 
matky s dětmi, ať už se jednalo o zprávy o tureckém nebezpečí, katastrofách, čarodějnicích, 
nebo židovských rituálech. Veršované balady i prozaické kriminální zprávy o vraždách 
mezi členy rodiny se ovšem od těchto případů lišily. Byly mnohem děsivější v tom, že 
vrah v případech vraždy rodiny nebyl vnějším nepřítelem. Ale byl nejbližším příbuzným, 
ochráncem své ženy a dětí, dokonce přímo pilířem měšťanské společnosti.

letáky nabízely hned několik možností, jak zdůraznit mravoučný záměr autora. Zatímco 
v prvním plánu letáková publicistika věnující se vraždě rodin a dětí ukazovala bujení 
hříchu jako varování lidstvu, které navzdory Boží milosti nadále přestupuje přikázání 
a je i přes snahy kazatelů nepolepšitelné. V dalších, už zcela konkrétních případech 
postavy symbolizovaly kritizované hříchy a nectnosti (nesvornost, hamižnost, smilnění, 
alkoholismus, hráčství). Cílem mnoha těchto letáků potom bylo zdůraznění nejen Božího 
trestu za lidské hříchy, ale i propagace světského práva (například říšského hrdelního řádu), 
sloužily tak i jako instrukce či exemplární případy ukazující zasloužilé potrestání provinilců. 
některé texty upozorňovaly i na hrozbu justičních omylů, které mohly v případech vedených 
neškolenými městskými soudci nastat.

Konečně se autoři zaměřovali také na nadčasové společenské problémy, jako bylo 
domácí násilí, hádky mezi manželi či narušené vztahy mezi rodiči a dětmi, které ukazovaly 
důležitost rodinné harmonie a výchovy v rodině. Konflikty a hádky mohlo způsobovat 
nejen rozdílné náboženské cítění (střet protestantů s katolíky), ale i nedůslednost rodičů 
při výchově dětí. Tyto názorné ukázky selhání původně zbožných křesťanů sloužily jako 

110 STAUB, S. (ed.): natural cruel Stepdamens, s. 85.
111 BeHRInGeR, Wolfgang – leHMAnn, Hartmur – PFISTeR, Christian (Hgg.): Kulturele Konsequenzen 
der „Kleinen Eiszeit“. Göttingen 2005.
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kritika příslušníků cizí konfese, ale i jako mravoučná díla s cílem pohnout, poučit a pobavit 
čtenáře / posluchače.

V anglickém i německém prostředí se objevovaly podobné zápletky vraždících otců 
i matek, přesto zde lze vysledovat i jasně patrné odlišnosti. Zatímco němečtí autoři se 
mnohem více soustředili na vícenásobné vraždy spáchané rodiči, nejčastěji z hmotné nouze 
a spojené s pokoušením ďábla, anglické letáky se zaměřovaly na příběhy matek vražedkyň. 
Anglické texty také mnohem častěji ukazují slabost a nestálost ženského pohlaví a mnohem 
častěji kritizují monstrozitu ženských vražedkyň.

Jestliže se německá letáková publicistika věnovala spíše detailnímu popisu vraždění, 
anglické texty mnohem hlouběji rozebíraly motivace pachatelů a pachatelek a představovaly 
jejich vraždy jako předem připravený plán, případně ukazovaly marný boj, který vrahové 
a vražedkyně sváděli s ďáblem.

Vraždící otcové, muži středního věku, ve většině zkoumaných letáků zastupují střední 
společenskou třídu bohatších měšťanů, nejčastěji řemeslníků (tesařů, pekařů, řezníků). Tito 
muži postrádají výraznější charakterové i vizuální rysy. Do určitého zlomového okamžiku 
jsou popsáni jako běžní manželé a otcové, kteří mají své drobné nectnosti (například časté 
návštěvy hospod), ale rozhodně nepředstavují žádné nebezpečí pro život komunity nebo 
rodiny, právě naopak jsou sousedy vnímáni jako zbožní a spořádaní křesťané. Jejich 
společenská nadřazenost je zcela v souladu s dobovými představami manželského ideálu, 
otce živitele, hospodáře a ochránce.

Katalyzátorem jejich proměny je ďábel, který je svádí pomocí hříchu a využívá jejich 
zoufalství ke svým vlastním záměrům (škození společnosti). V této chvíli se z nich stávají 
jeho vraždící nástroje, které už nevidí členy své rodiny, ale pouze vzpouzející se oběti. Ďábel 
jim propůjčuje nadlidskou sílu a zaslepenost, se kterou jsou schopni těch nejbrutálnějších 
vražd. Teprve když je vraždění skončeno, mnozí z nich se opět stávají sami sebou a litují 
svých hříchů. ne vždy jsou ale na vině podle autorů těchto letáků muži sami. Často mohou 
být pouze oběťmi svých hádavých a lakomých žen. Jejich patriarchální autorita je částečně 
potlačena autorem za účelem mravokárné kritiky neposlušných žen.

U žen páchajících infanticidu nacházíme různorodější společenské postavení. Anglické 
pachatelky jsou často ušlechtilé měšťanky žijící ve spokojeném manželském svazku, které 
až postupně propadají hříšným, vražedným myšlenkám, naopak v německém a českém 
prostředí se vyskytují nejčastěji děvečky, zástupkyně nižších společenských vrstev. Obě 
oblasti nicméně využívají tyto příběhy primárně pro poučení lehkovážných dospívajících 
dívek a k varování rodičů před ledabylou výchovou. Všechny skryté vraždy jsou nakonec 
díky Boží prozřetelnosti odhaleny a pachatelky litují svých hříchů. na rozdíl od luzernské 
děvečky z úvodu studie nakonec žádná z pachatelek neunikne spravedlivému trestu.

Summary

Parents Who Kill : Infanticide and Familicide in Early Modern Street Literature (1550–1700)

The ideal of the early modern family was depicted in various texts written in many genres of early modern 
moralizing literature or Street literature. The family was characterized by mutual understanding 
between husband and wife and their focus on education and child rearing in harmony and Christian 
love. The husband-man had an important role in early modern towns and villages as a pillar of society in 
both religious and secular life. The wife was supposed to be to be a hardworking and obedient companion 
of her husband, to perform mothering duties and sacrifice herself for her family. This ideal social order 
was, however, disrupted in the street literature crime stories.



161ČLÁNKY A STUDIE PAvEL STůj vrAžDící roDIČE (NArUšENí IDEÁLU rANěNovověKé roDINY)

The author of the presented study examines two main contexts in which this criticism of bad parents was 
emphasised. Firstly, there were familicidal stories, characterized by multiple-victim homicides (adult 
and children) usually committed by male members of the household. Secondly, early modern authors 
wrote stories about infanticidal mothers who killed their own “flesh and blood” and broke a sacred bond 
between mother and child. According to contemporary authors, there were several reasons why honest 
and virtuous men and women committed these “horrible, unheard and abominable” murders and all 
of them were usually connected with violating social norms and good manners.
In familicidal ballads, husbandmen (e. g. Blasi Endres, Adam Stägmann, Michel Mosentheuer or 
Heinrich Rosenzweig) start drinking, gambling or arguing with their wives. On the other hand, their 
wives steal common property, argue with or cheat on their husbands. Then, the devil influences the 
mind of the murderer and unfortunate consequences follow. Crimes are seen as the result of human 
weaknesses, sinful behaviour and dishonesty.
While most of the German broadsheets were dealing with familicide and they were printed in the 
second half of the sixteenth century, the development of these topics was quite different in England. 
England (London especially) had reached the peak of the printing production in the second half of the 
seventeenth century and British authors were much more fascinated by infanticide then their German 
predecessors. There were more complex plots, more sophisticated crimes and more thought-provoking 
twists in early English broadside ballads. Women, often maidservants who killed their children, 
were seen as superstitious, weak, and capricious creatures - indeed as the weaker sex, seeking lust 
and pleasure, with the ability to easily renounce their faith and who were in this sense viewed as being 
much closer to sin and the Devil than men. Contemporary authors of pamphlets and ballads described 
murderous women as selfish mothers, worse than any beast, often seduced by the devil.
Broadsheets offered several possibilities how to highlight the author‘s moral intent. While some of 
them offered only a general warning to all Christians who, despite the efforts of the preachers, still 
could have not resisted sin; in other cases, authors also focused on timeless social issues and conflicts 
like domestic violence, marriage problems, or parent-child relationships. Authors of pamphlets (often 
clerics) highlighted the importance of family harmony and family upbringing. These examples of the 
failure of initially pious Christians also served as homiletic works in order to teach, to move and to 
delight (docere, movere, delectare) their readers or listeners.


