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Abstrakt 

Práca sa zaoberá premenami ženského zasväteného života vo vrcholnom stredoveku s ohľadom 

na kľúčové aspekty dobovej religiozity. Zasvätené ženy sú skúmané v ich spojitosti a interakcii 

s mužským svetom autorít a duchovných sprievodcov. Diachrónnym prístupom sú skúmané 

so zameraním na ideály a spiritualitu troch odlišných druhov skupín zasvätených žien; a to 

tradičné mníšske skupiny žijúce podľa Benediktovej reguly, menovite benediktínky 

a cisterciánky, ďalej mendikantské skupiny, ktoré zahŕňajú klarisky, dominikánky a terciárky 

oboch rádov, a napokon skupiny nonkonformných zasvätených žien, ku ktorým patria 

beguínky, anachorétky a reklúzy. Práca predstavuje sondu do proklamovaných ideálov týchto 

skupín v pohľade mužských autorít, a poukazuje na tendencie v spiritualite konkrétnych 

zasvätených žien. Základnou metódou je analýza viacerých typov prameňov, pričom kategóriou 

analýzy sú tri kľúčové aspekty náboženského života spoločnosti vrcholného stredoveku a to 

vzťah k askéze, vzťah ku Kristovi a eucharistii, a mariánska úcta. Úvodná kapitola predstavuje 

predpoklady konštruovania roly a pozície ženského pohlavia v stredovekej spoločnosti 

a následne rozvíja vznik a vývoj ženského zasväteného života v širšom kontexte. Ostatné 

kapitoly venujúce sa jednotlivým skupinám obsahujú ich charakteristiku so zameraním na 

vzťah k ženám, ďalej analýzu základných rádových dokumentov, na ktorých je ilustrovaný 

očakávaný ideál a v závere analýzu životopisov a ego dokumentov jednotlivých žien, ktoré 

odrážajú isté prvky spirituality. Následne sú tieto skupiny vzájomne komparované s ohľadom 

na skúmané kategórie analýzy.  

Kľúčové slová 

žena, vrcholný stredovek, mníšsky ideál, spiritualita, benediktínky, cisterciánky, klarisky, 

dominikánky, terciárky, beguínky, anachorétky, reklúzy 

  



Abstract 

This thesis examines the intricacies of women's vowed life in the High Middle Ages with regard 

to key aspects of contemporary religiosity. Vowed women are studied in their connection and 

interaction with the male world of authorities and spiritual guides. The diachronic approach is 

employed with a focus on the ideals and spirituality of three different types of vowed women's 

groups; traditional monastic groups living according to the Benedictine rule, namely 

Benedictines and Cistercians, Mendicant groups, which include Poor Clares, Dominicans and 

tertiaries of both orders, and finally groups of non-conformist vowed women, including 

beguines, anchoresses and recluses. This thesis serves as a probe into the proclaimed ideals of 

these groups in the view of male authorities, and points out the tendencies in the spirituality of 

specific vowed women. The principal method is the analysis of several types of sources with 

the categories of analysis being three key aspects of the religious life of the society of the High 

Middle Ages, namely the relationship to asceticism, the relationship to Christ and the Eucharist, 

and the Marian devotion. The introductory chapter presents the preconditions for constructing 

the role and position of the female gender in medieval society and subsequently discusses the 

origin and development of women's vowed life in a broader context. Other chapters devoted to 

individual religious groups contain their characteristics with a focus on the relationship with 

women, analysis of essential documents such as rules, which illustrate the expected ideal, and 

finally the analysis of biographies and ego documents of individual women, which reflect 

certain elements of spirituality. Subsequently, these groups are compared with respect to the 

examined categories of analysis. 
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1. Úvod 

 

V súvislosti so stredovekom existuje medzi širšou spoločnosťou viacero stereotypov, 

obzvlášť v otázke postavenia a možností žien. Tieto stereotypy hovoria o mizogýnii, 

podradenosti žien a ich odsunutiu do úzadia, na druhoradú pozíciu. Aj najpoužívanejšie delenie 

stredovekej spoločnosti o trojakom ľude modliacich sa, bojujúcich a pracujúcich, ktoré je 

súčasťou základného stredoškolského učiva o stredoveku, nepočíta so ženami; tradiční 

zástupcovia týchto kategórii sú mních, rytier a poddaný. Ženy však v spoločnosti prítomné boli, 

a rovnako boli aj zástupkyňami dvoch vyššie spomínaných skupín. Istá podradenosť ženského 

pohlavia je nespochybniteľná, avšak aj ženy mali k dispozícii prostriedky sebarealizácie, ktoré 

boli síce výrazne obmedzenejšie, než mužské, ale existovali. Zasvätený život žien predstavuje 

práve jednu z týchto možností a pre svoj tradične mužský charakter je fascinujúcim priestorom 

stretávania svetov oboch pohlaví. Ženy žili v spoločnosti mužov, navzájom na seba pôsobili 

a ovplyvňovali sa, nemá preto význam skúmať ich dejiny oddelene. V striktnom slova zmysle 

nenájdeme žiadne historické čisto ženské svedectvo, práve kvôli tomuto faktu. Ďalší aspekt 

hovoriaci pre výskum v spojitosti, zahŕňa typ prameňov, ktorý o ženách hovorí; väčšina z nich 

je napísaná mužskou rukou. Zachované máme aj pramene, ktorých autorky sú priamo ženy, 

avšak aj na týchto dielach je stopa mužov, cirkevných a svetských autorít, ktorí ženy podnietili 

k spísaniu ich diela, či im vyjadrili a zabezpečili podporu.1 Aj preto je otázka genderových 

vzťahov jedným s kľúčových motívov zasvätených životov, ktorých výskum môže obohatiť aj 

dnešnú spoločnosť. 

Zasvätené osoby boli jedným z pilierov stredovekej spoločnosti, ktorý zabezpečoval jej 

stabilitu a prosperitu v očiach všetkých vrstiev tejto spoločnosti. Vo vrcholnom stredoveku 

dochádza k istému posunu diskurzu svätosti; vznikajú nové rády snažiace sa o autenticitu 

prvých kresťanov a prestáva byť nutné izolovať sa od sveta za múry kláštora, aby človek mohol 

žiť kresťanský život svätosti. Práve v tomto období sa do zasväteného života veľmi aktívne 

zapájajú ženy. Analýza ženského zasväteného života v tomto období teda môže odhaliť širšie 

princípy dynamiky spoločenských vzťahov a môže prispieť k lepšiemu porozumeniu vývoju 

náboženských a spoločenských trendov v meniacej sa spoločnosti vrcholného stredoveku.  

Táto práca sa zaoberá ženským zasväteným životom vo vrcholnom stredoveku, v 12. 

a 13. storočí, a skúma na základe prepojeného sveta zasvätených mužov a žien ideály, ktoré 

definovali a ovplyvňovali tento život a to, ako sa premietali v životoch a spiritualite 

 
1 V neskorom stredoveku stúpa počet žien autoriek a aj ich typ sa čiastočne transformuje. Príkladom takejto 

autorky je Kristína Pizánska.  
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konkrétnych žien. Mojím cieľom nie je pokryť fenomén ženského zasväteného života v jeho 

komplexnosti, obsiahnuť všetky možné formy zasväteného života, v ktorých ženy žili, 

a skúmať ich ideály a spiritualitu podrobne a v širšom kontexte, pretože to predstavuje priam 

nadľudský výkon a vyžaduje dlhoročné štúdium. Cieľom práce je preto s využitím sondy 

analyzovať a komparovať tri rozličné typy foriem zasväteného života na základe vybraných 

prvkov religiozity, so snahou ilustrovať ideály a spiritualitu jednotlivých skupín. 

V prvom rade považujem za potrebné vymedziť, čo rozumiem pod pojmom zasvätený 

život. Zasvätený život, resp. mníšsky či rehoľný život, sa tradične vymedzuje ako forma 

náboženského života, ktorá je určovaná večnými sľubmi poslušnosti, čistoty a chudoby a 

spojená s nasledovaním reguly v rámci cirkevne schválenej komunity.2 Pre otázku výskumu 

ženského zasväteného života vo vrcholnom stredoveku je však takéto vymedzenie príliš úzke. 

Do takéhoto vymedzenia by sa nedali zaradiť skupiny terciárov, beguínok, anachorétky 

a reklúzy a iné formy, ktoré sú tradične vnímané ako formy stojace na pomedzí laického 

a konsekrovaného sveta. Nezaradenie týchto foriem k zasvätenému životu, a označovanie ich 

za kvazi- alebo semi-rehoľné, by automaticky vytváralo predpoklad ich vnímania ako akejsi 

nedokonalej formy života, či už laického alebo konsekrovaného, čo by mohlo viesť k tendencii 

podceňovania ich dôležitosti. Tieto skupiny sú pre ženský zasvätený život obzvlášť podstatné, 

pretože ich členkami boli takmer výlučne ženy, čo znamená, že v sebe odrážajú a rozvíjajú 

prvky, ktoré môžu byť typicky ženské. Ženy žijúce v takýchto formách výrazne vplývali aj na 

ľudovú zbožnosť, na tzv. žité kresťanstvo, a to potom spätne malo vplyv aj na celkové 

spoločenské a cirkevné trendy, preto je potrebné im venovať pozornosť aj v súvislosti 

zasväteného života. Zasvätený život v tejto práci teda predstavuje život odovzdanosti Bohu, 

rámovaný nejakou formou sľubov, ktoré môžu byť aj večné, aj dočasné, a modelovaný podľa 

reguly, či inak definovaného ideálu. Za predstaviteľky zasväteného života, ktoré skúmam, tak 

považujem mníšky z tradičných rádov nasledujúcich regulu sv. Benedikta, rehoľnice 

a terciárky spojené s mendikantskými rádmi a taktiež aj beguínky, anachorétky a reklúzy.  

Aby bolo možné takéto skupiny a ich predstaviteľky vôbec porovnať, vybrala som si tri 

základné prvky náboženského života, ktoré mi slúžili ako kategórie analýzy, menovite 

asketické praktiky, eucharistickú úctu, resp. vzťah ku Kristovi a mariánsku úctu, resp. vzťah 

 
2 Takto chápaný zasvätený život v sebe nezahŕňal nutný predpoklad cirkevného svätenia za kňaza, a do vrcholného 

stredoveku stále existovala medzi kňazmi a mníchmi deliaca čiara, no s procesom klerikalizácie mníšstva 

a vznikom nových rádov zameraných na kňazské pastoračné roly, sa mních, či rehoľník častejšie stával aj kňazom. 

Mníšstvo a rehoľníctvo sú podobné formy zasväteného života, no majú aj svoje charakteristické črty, mníšstvo je 

charakterizované prináležitosťou ku konkrétnemu kláštoru, ktorý môže byť samostatný, rehoľníctvo spojené so 

vstupom do centrálne organizovaného rádu s určitou charizmou a nejakou formou vizitácii. 
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k Márii. Dobrým predpokladom pre výber týchto konkrétnych prvkov je ich tradičné spájanie 

so zasväteným životom; kategória asketických praktík predstavuje najtypickejší a určujúci 

prvok zasväteného života, ktorý je jeho súčasťou od jeho vzniku až dodnes, po procese 

klerikalizácie mníšstva začala byť so zasväteným životom viac spájaná aj eucharistická úcta, 

rovnako aj teologické podnety ohľadne povahy a charaktere Eucharistie vyšli od 

mníchov,  a v neposlednom rade, mnísi a rehoľníci sú tradične považovaný za hlavných 

šíriteľov a propagátorov mariánskej úcty. Okrem ich spojitosti so zasväteným životom, sú tieto 

kategórie zároveň určujúce prvky pre všeobecnú religiozitu spoločnosti vrcholného stredoveku, 

čo umožňuje porovnanie výsledkov výskumu so všeobecnými tézami o zbožnosti tohto 

obdobia. Tieto kategórie skúmam v základných rádových dokumentoch, t.j. v prvom rade 

v regule alebo inom type pravidiel pre život, a v niektorých prípadoch aj v prameňoch 

didaktického charakteru. To má ilustrovať prvky rádového ideálu, ktorý bol od členov 

očakávaný. Následne rovnaké kategórie skúmam v hagiograficky poňatých životopisoch 

a spisoch konkrétnych žien. To má poukázať na prvky spirituality, pod ktorou rozumiem 

vonkajšie náboženské praktiky, pozorovateľné prejavy duchovného života a postihnuteľné 

aspekty vnútornej zbožnosti.3 Spiritualita teda zahŕňa aj konkrétne aplikovanie náboženského 

ideálu v praxi. Okrem spomínaných kategórií skúmam okrajovo v analyzovaných prameňoch 

aj otázku vnímania pohlaví a vzťahov medzi pohlaviami, t.j. ako je gender definovaný v 

rádovom ideáli, ako je zachytený vo vymodelovanom vzore autorov hagiografií, či v dielach 

konkrétnych žien, a na príklade doložiteľných faktov zo života zasvätených žien. 

Pre všetky skúmané formy života sa v najprv snažím analýzou základných rádových 

dokumentov, či prameňov poskytujúcich duchovné vedenie, určiť stanovený a očakávaný ideál, 

primárne pre skúmané kategórie analýzy a otázku genderového vymedzenia. Takto stanovený 

ideál skúmam z dôvodu, aby sa pre konkrétnu formu života dal zachytiť potenciálny špecifický 

prístup k nejakej zo skúmaných kategórii, a miera možnosti realizácie sa ženského pohlavia 

v rámci napĺňania rádového ideálu. To znamená, že ma zaujíma, či má nejaká forma života už 

vo svojich základoch lepšie predpoklady pre jej preferenciu u ženského pohlavia, než iná a čo 

mohlo byť určujúcim prvkom pre vstup žien do tej konkrétnej formy života. Základom pre 

definovanie ideálu je vždy regula, aj keď aj v tomto ohľade majú skúmané formy svoje 

špecifiká. Pre rád benediktínov, ktorý nevznikol vo vrcholnom stredoveku, som okrem reguly 

 
3 Stredovek nepozná pojem spirituality, to čo dnes pod týmto pojmom chápeme bolo vyjadrované opisom cností, 

a náboženského volania. Por. Cawley, Martinus (eds.). Send Me God: The Lives of Ida the Compassionate of 

Nivelles, Nun of La Ramée, Arnulf, Lay Brother of Villers, and Abundus, Monk of Villers, by Goswin of Bossut. 

Turnhout 2003, s. xxxvii. 
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analyzovala aj pramene didaktického charakteru so záväzným nárokom na duchovné vedenie, 

ktoré svojou dobou vzniku patria do vrcholného stredoveku, aj keď je jednoznačné, že tieto 

pramene mali menší dosah, než samotná regula. Benediktova regula mala na vývoj zasväteného 

života aj vo vrcholnom stredoveku stále zásadný vplyv, a tak sa jej venujem podrobnejšie, než 

ostatným prameňom a nezameriavam sa len na skúmané kategórie. Pri nonkonformných 

formách života je pre neexistenciu tradičnej reguly náročné určiť všeobecne očakávaný ideál, 

a tak som využila iný typ prameňa, konkrétne kánon koncilu a pramene s nárokom na duchovné 

vedenie. Takto určený ideál je jednoznačne menej záväzný a všeobecný, než ideál tradičných, 

či mendikantských rádov, čo je zároveň aj špecifikom tejto formy života. 

Pri každej forme života som pre ilustráciu prvkov ženskej spirituality, prípadne prvkov 

vymodelovaného ideálu tejto spirituality, vybrala minimálne dve ženy, pričom jedna z nich 

patrí do kategórie známych, obzvlášť výnimočných žien, ktorých životopisy, či diela boli 

rozšírené a známe v širšom geografickom, aj cirkevnom okruhu, a druhá sa dá zaradiť k menej 

známym ženám, ktorých prezentácie života vo forme životopisu mali menší geografický dosah 

a dopad na náboženský život Cirkvi. Uznávam, že ženy, ktoré skúmam, sú vo svojej podstate 

všetky výnimočné, pretože ak by boli bežnými zasvätenými ženami, ktoré predstavovali 

väčšinu tejto skupiny, ich životy, či myšlienky by neboli zaznamenané. Práve preto tieto ženy 

môžu byť vnímané ako nespoľahlivý zdroj na určovanie typických charakteristík. Tieto ženy 

však nemohli byť výnimočné v každej jednej oblasti a z prameňov sa dá v niektorých prípadoch 

určiť, čo bolo vnímané jeho autorom za výnimočné, a tak odhaliť, čo mohlo byť štandardom. 

Využívanie konkrétnych a rovnakých kategórii analýzy pri všetkých ženách taktiež umožňuje 

nekoncentrovať sa na výnimočné prvky spirituality skúmanej ženy, ale postihnúť isté tendencie. 

Nespochybniteľné je, že spísanie života konkrétnej ženy muselo reagovať na fakt, že tieto ženy 

zaujali svoje okolie, ktoré si ich vybralo ako ideál, reprezentatívnu osobu. Takže, aj keď tieto 

ženy boli v spirituálnom zmysle unikátne, boli zároveň aj vzorové a museli odrážať, či reagovať 

na širšie tendencie zbožnosti a religiozity stredovekej spoločnosti. Som si vedomá toho, že je 

problematické charakterizovať ideály a spiritualitu, ktoré by boli platné pre celú skúmanú 

formu zasväteného života, na základe dvoch žien, aj keď by boli s určitosťou reprezentatívne 

príklady; takýto cieľ by vyžadoval rozšíriť výskum o ďalšie predstaviteľky skúmaných foriem 

zasväteného života. Preto je mojím primárnym cieľom vytvoriť istú sondu do problematiky 

a nie komplexný a všeobecne platný obraz. Práca si teda nekladie ambíciu postihnúť ženskú 

spiritualitu v jej plnej šírke a komplexnosti. 

Pri skúmaní spirituality konkrétnych žien používam vo väčšine prípadov hagiograficky 

pojatý životopis a diela, či listy samotných žien. Hagiograficky pojatý životopis má svoj 
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špecifický charakter, ktorý v sebe zahŕňa didaktickú zložku a využívanie toposov, čo znamená, 

že neposkytuje objektívny pohľad na reálnu historickú osobu, ale skôr modeluje vzor, vytvára 

istý typ, ideál hodný nasledovania. Primárne je tento prameň vhodný na určenie ideálu, resp. 

toho, čo autor považoval za hodné nasledovania minimálne pre istú skupinu ľudí, a tak je 

potrebné k týmto hagiografiám pristupovať kriticky pri snahe o stanovenie prvkov spirituality 

konkrétnej ženy. Pri práci s prameňom je nutné stále počítať s tým, že medzi realitou 

a postulovaným ideálom, či modelom, boli rozdiely. Napriek tomu sa domnievam, že tieto 

rozdiely nemohli byť až také zásadné, pretože autori hagiografií boli predsa vnútorne viazaní 

pocitom zodpovednosti za pamiatku osoby, ktorá mohla mať dopad aj na jej posmrtný život, 

a tak museli svoje hagiografie postaviť na reálnych základoch. Životy boli bežne spisované 

v relatívne blízkej dobe po smrti danej ženy, čo znamená, že povedomie o jej reálnom živote 

bolo medzi ľuďmi stále prítomné, takže nemohlo dochádzať k totálnej fabulácii pri spisovaní 

jej života. Tieto skutočnosti hovoria v prospech možného využitia takéhoto typu prameňa pre 

žiadaný cieľ, aj keď práca s nimi je náročnejšia, než práca s dielami samotných žien. Vhodným 

prameňom pre určenie prvkov spirituality konkrétnej osoby sú svedectvá súčasníkov zasvätenej 

ženy, ktoré sú súčasťou aktov kanonizačného procesu. V týchto prameňoch je opakovane 

zachytený život, skutky, či charakter konkrétnej osoby, z rôznych uhlov pohľadu, čo umožňuje 

ľahšie vytvoriť obraz osoby čo najbližší realite.4 Takýto typ prameňa však bol k dispozícii len 

pri dvoch zo štrnástich žien, ktoré som skúmala. 

Štruktúra a obsah práce je nasledovný: Na úvod práce zaradzujem prehľadovú kapitolu 

o postavení ženy v stredovekej spoločnosti, ktorá sa zaoberá procesom konštruovania názorov 

na ženské pohlavie v kresťanskom svete, čo považujem za dôležité pre pochopenie pozície ženy 

a ženstva aj vo vrcholnom stredoveku. Kapitola sa ďalej zaoberá vývojom mníšstva do 

vrcholného stredoveku so zreteľom na ženské mníšstvo, ale v kontexte vývoja toho mužského. 

Nasledujúce tri kapitoly zachytávajúce tri odlišné formy zasväteného života majú obdobnú 

štruktúru: pozostávajú z dvoch častí, pričom každá sa venuje jednému rádu, prípade skupine 

patriacej pod daný typ. Podkapitoly v týchto častiach obsahujú základné informácie o ráde, jeho 

vývoji v súvislosti so ženami, ďalej analýzu kategórii v základných rádových, či didaktických 

prameňoch s cieľom stanovenia ideálu a analýzu kategórii v životopise, či dielach konkrétnych 

predstaviteliek.  

Tretia kapitola sa venuje tradičným mníšskym rádom menovite benediktínom 

a cisterciánom. Vo svojej prvej časti skúma Benediktovu regulu, pravidlá života pre mníšky od 

 
4 Akty svedectiev sú vhodnejšie ako životopis spísaný na ich základe pre proces kanonizácie, pretože v ňom už 

dochádza  k istej interpretácii a výraznejšiemu modelovaniu.  
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Piera Ábelarda a didaktický spis o ženskom mníšskom živote Speculum virginum (Zrkadlo 

panien). Ako predstaviteľky som vybrala Hildegardu z Bingenu a Heloisu, pretože sú 

reprezentantky tradičnej nemeckej a francúzskej mníšskej oblasti z toho istého obdobia, ktoré 

mali značne odlišné osobné okolnosti, no obe sú považované za vzorové benediktínky. Okrem 

toho, k obom ženám je dostupná pomerne široká pramenná základňa, ktorá je kompatibilná 

s výberom didaktických prameňov v tejto kapitole. V druhej časti sú analyzované základné 

cisterciánske dokumenty menovite Carta caritatis, Exordium parvum, Štatúty generálnej 

kapituly a súbor exempiel Caesaria z Heisterbachu. Príkladom žien sú Ida z Nivelles a Gertrúda 

z Helfty, z dvoch oblastí, v ktorých sa rozvíjali aj iné formy zasväteného života. Obe ženy sú 

zároveň v odlišnej miere reprezentantky mystickej tradície, ktorá je s rádom spájaná, pričom 

Gertrúda je ikonickou postavou tejto tradície. 

Štvrtá kapitola pojednáva o mendikantských rádoch františkánov a dominikánov. Pri 

františkánoch analyzujem oficiálne schválenú regulu (Regula bullata), testament sv. Františka, 

Formu života sv. Kláry a pápežskú bulu Supra montem, ktorá obsahuje pravidlá života pre 

terciárov. Predstaviteľky sú Klára z Assisi a terciárka Margaréta z Cortony. Klára je ikonickou 

postavou podstatnou pre ženský zasvätený život, a k jej životu je k dispozícií rozsiahla 

pramenná základňa, ktorej súčasťou sú svedectvá z procesu kanonizácie, čo značne určilo môj 

výber. Na druhej strane som vybrala Margarétu ako predstaviteľku rovnakej oblasti, no ako 

terciárka v istom zmysle predstavuje ešte viac typickú predstaviteľku rádu. V časti venovanej 

dominikánom analyzujem Augustínovu regulu a konštitúciu Munia zo Zamory, ktorá je de facto 

prvými spísanými pravidlami terciárok. Medzi skúmané ženy som zaradila sekundárku 

Margarétu Uhorskú a dve terciárky, menovite Margarétu z Ypres a Giovannu z Orvieta. 

K Margaréte Uhorskej sú dostupné svedectvá kanonizačného procesu, a pre svoj kráľovský 

pôvod je tiež v istom ohľade ikonickou osobou, čím je porovnateľnou postavou ku Kláre. 

Rovnako Giovanna z Orvieta ako terciárka je kompatibilná s Margarétou z Cortony 

a predstavuje trendy spájané s jednou z oblasti výraznej popularity nových náboženských 

zoskupení, a to oblasti Talianska. Okrem tejto terciárky som vybrala aj terciárku Margarétu 

z Ypres, pretože je predstaviteľkou druhej oblasti, v ktorej sa výrazne rozvíjali mendikantské a 

nové formy zasväteného života, a to oblasti Nizozemska. Takýto výber umožňuje komparáciu 

mendikantských rádov medzi sebou, a zároveň komparáciu s novými formami zasväteného 

života. 

V piatej kapitole sa zaoberám fenoménom beguínok a formám vychádzajúcim 

z eremitstva – anachorétkam a reklúzam. V prvej časti využívam pre špecifiká tejto formy na 

stanovenie ideálu kánon Viennského koncilu a život Márie z Oignies, ktorá je zároveň aj 
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predstaviteľkou beguínok, spolu s francúzskou beguínkou Douceline z Digne. Máriu som 

vybrala ako ikonickú reprezentantku pre beguínsku formu v oblasti Nizozemska, a Douceline 

ako reprezentantku inej, než nizozemskej oblasti. Životopis Márie je napísaný mužským 

autorom, ktorý nepatril k skupine beguínok, na druhej strane, životopis Douceline bol spísaný 

ženskou členkou komunity, čo tvorí zaujímavý kontrast, umožňujúci ďalšiu komparáciu. 

V druhej časti analyzujem populárneho Sprievodcu pre pustovníčky (Ancrene Wisse) pôvodne 

určeného pre anglické prostredie a život anglickej anachorétky Kristíny z Markyate, čo vytvára 

kompatibilnú dvojicu, aj keď život Kristíny je starší, než Sprievodca, to však umožňuje vidieť 

možné vývojové tendencie. Okrem Kristíny skúmam dve nizozemské reklúzy, ikonickú Ivetu 

z Huy a Alžbetu zo Spaalbeeku, ktoré boli z rovnakej oblasti, no mali odlišný prístup k tejto 

forme života. Okrem toho, nežili v rovnakom období, čo znovu umožňuje vidieť možný vývoj.  

V závere porovnávam analyzované skupiny s ohľadom na skúmané aspekty a vyslovujem 

všeobecnejšie závery o trendoch v ideáloch a spiritualite ženského zasväteného života. 

Súčasťou práce sú aj obrazové prílohy, ktoré majú čitateľovi pomôcť lepšie si predstaviť 

popisované, či skúmané skutočnosti. 

Pri spracovaní prameňov a danej problematiky som využívala hlavne priamu, analytickú 

a komparatívnu metódu, metódu sondy a okrajovo metódu biografickú. Pri práci s prameňmi 

som využívala latinské originály, pri prameňoch pôvodne spísaných vo vernakulárnom jazyku 

som však uprednostnila pred originálom kritický preklad do moderných jazykov. Základným 

zdrojom latinských originálov bola séria Patrologiae latinae cursus completus, skrátene 

Patrologia Latina od  francúzskeho kňaza Jacquesa Paula Migneho, a hagiografická edícia Acta 

Sanctorum od jezuitského kňaza Jeana Bollanda a belgickej kongregácie jezuitov. Pôvodne 

vernakulárne texty mali svoje vlastné edície, ktoré nepatria do širšieho korpusu. Pretože využitá 

pramenná základňa je široká a obsiahla, latinské originály som komparovala s kritickými 

prekladovými edíciami, hlavne českými a anglickými, ktoré boli hodnotné s ohľadom na ich 

poznámkový aparát, komentáre a doplňujúce štúdie. Opatrná som však bola pri využívaní diel, 

ktorých editori boli členmi toho istého rádu ako skúmaná osoba, pretože tieto diela mohli 

vykazovať mierne tendenčné prvky.  

Benediktovu regulu som využila v dvojjazyčnej latinsko-českej kritickej edícii z roku 

1998 pod názvom Řehole Benediktova. K benediktínskemu rádu som využila ďalej diela 

Hildegardy z Bingenu z Patrologiae, ktoré som porovnávala s dielami dostupnými v českom 

(Cestyvěz a listy) a anglickom preklade. Hildegardin hagiografický životopis prebraný z Acta 

Sanctorum je taktiež súčasťou Patrologiae. Anglický preklad tohto života s kvalitným 

poznámkovým aparátom a doplňujúcimi prameňmi pre jeho kontext, ktoré sú vôbec prvýkrát 
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preložené do angličtiny, je dostupný v diele Jutta and Hildegard: the Biographical Sources. 

Ďalší hodnotný preklad s komentárom je preklad Hildegardinho komentára k regule sv. 

Benedikta dostupný online v databáze monasticmatrix.5 Listy Ábelarda a Heloisy som 

využívala z Patrologiae a v najnovšej kritickej edícii The Letters of Heloise and Abelard: A 

Translation of Their Collected Correspondence and Related Writings, ktorá dopĺňa kontext 

týchto listov ďalšími originálnymi prameňmi. Využité cisterciánske pramene sú z dvojjazyčnej 

kritickej edície Narrative and Legislative Texts from Early Cîteaux: Latin Text in Dual Edition 

with English Translation and Notes, Caesariove exemplá z edície Josepha Strangea a zatiaľ 

neprekonaných anglických prekladov kompletného diela z roku 1929. Život Idy z Nivelles som 

využila v latinskej edícii od Henriqueza, ktorá je však nekompletná, preto som primárne 

vychádzala z veľmi kvalitne spracovanej edície pod názvom Send me God: The Lives of Ida the 

Compassionate of Nivelles, Nun of La Ramée, Arnulf, Lay Brother of Villers, and Abundus, 

Monk of Villers, by Goswin of Bossut, ktorá opäť uvádza skúmaný prameň do širšieho kontextu.  

Pri františkánskom rádu a klarisiek som využívala latinské pramene z edície Fontes 

Franciscani, český preklad prameňov Františkánske prameny I a II, anglický preklad Francis 

and Clare: The Complete Works a duálnu latinsko-anglickú edíciu prameňov Regisa 

Armstronga spojených so sv. Klárou The Lady. Clare of Assisi: Early Documents a Františkom 

Francis of Assisi: Early Documents, v troch zväzkoch s podtitulmi The Saint, The Founder 

a The Prophet. Edícia od Regisa Armstronga predstavuje aktuálne najkvalitnejšie a 

najzrozumiteľnejšie kritické spracovanie daných prameňov. Život Margaréty z Cortony som 

využila v latinskej verzii z Acta Sanctorum, kde však nie je kompletný, takže som ho doplnila 

z anglického relatívne starého prekladu z roku 1883 s názvom Life and Revelations of Saint 

Margaret of Cortona: dedicated to her brothers and sisters of the third order of Saint Francis, 

čo predstavovalo mierne tendenčný text, no aj tak sa s ním pracovalo ľahšie ako s novšími 

prekladmi. K rádu dominikánov som využila Augustínovu regulu v origináli z Patrologiae a 

v českom preklade z roku 2004 s názvom Řehole pro komunitu, ktorá má hodnotný úvod. 

Pramene k dominikánkam som použila z latinskej edície a  knihy Dominican Penitent Women 

zo série Classics of Western Spirituality, ktorá obsahuje aj vynikajúce prehľadové štúdie na túto 

tému, pôvodné pravidlá terciárov dosiaľ nemajú kritickú latinskú edíciu, tak som v tomto 

prípade pracovala len s prekladom. Kniha Dominican Penitent Women obsahuje aj život 

Giovanny z Orvieta, ktorý som využila len v preklade, pretože originál je dostupný vo 

vernakulárnom jazyku. Pri Margaréte Uhorskej som využila dvojjazyčnú latinsko-anglickú 

 
5 Monastic matrix zhromažduje zdroje k štúdiu ženského zasväteného života od 5. do 17. storočia. Por. 

https://monasticmatrix.osu.edu/. 
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kritickú edíciu Legenda Vetus, Acta Processus Canonizationis Et Miracula Sanctae Margaritae 

De Hungaria z roku 2018. Táto edícia je veľmi kvalitne spracovaná a predstavuje viaceré 

pramene, ktoré sú pôvodne dostupné len v maďarčine. Život Margaréty z Ypres som využila 

v latinskej edícii zo série Archivum Fratrum Praedicatorum a anglickej edície Barbary 

Newman Thomas of Cantimpré: The collected saints´ lives: Abbot John of Camtimpre, 

Christina the Astonishing, Margaret of Ypres, and Lutgard of Aywieres. Barbara Newman 

predstavuje jednu z najlepších historičiek v oblasti výskumu ženského zasväteného života, a tak 

jej kritické edície obsahujú cenné informácie a postrehy.  

Ďalšou významnou historičkou je belgická historička Anneke Mulder-Bakker, ktorá sa 

špecializuje na nonkonformné typy ženského zasväteného života a je zodpovedná za kvalitnú 

edíciu života Márie z Oignies obohatenú o ďalšie súvisiace pramene pod názvom Mary of 

Oignies: Mother of Salvation, ktorú používam s latinským originálom z Acta Sanctorum 

v piatej kapitole. Život francúzskej beguínky je k dispozícii v preklade z roku 2008 s názvom 

The Life of Saint Douceline, a Beguine of Provence: Translated from the Occitan with 

Introduction, Notes and Interpretive Essays. Pretože ide o prameň pôvodne spísaný vo 

vernakulárnom jazyku, používam len jeho preklad. Kánony Viennského koncilu som využila z 

z anglickej edície Decrees of the Ecumenical Councils I, od Normana Tannera. Pravidlá života 

pre anachorétky tzv. Ancrene Wisse som použila len v preklade, pretože pôvodným jazykom je 

jazyk vernakulárny a existuje viacero zachovaných manuskriptov s miernymi odlišnosťami 

Využívala som moderný anglický preklad verzie považovanej za základnú Ancrene Wisse : a 

Corrected Edition of the Text in Cambridge, Corpus Christi College, MS 402, with Variants 

from Other Manuscripts a nový český preklad S pánem bohem zazděná: Průvodce pro 

poustevnice, ktorý pracuje s viacerými verziami, prináša kritický preklad a  je doplnený 

kvalitnou úvodnou štúdiou. Život anachorétky Kristíny z Markyate som použila v dvojjazyčnej 

kritickej edícii od Charlesa Talbota Life of Christina of Markyate. Život reklúzy Ivety z Huy 

som využívala v latinskej verzii zo série Acta Sanctorum a v anglickom preklade ako  The Life 

of Yvette of Huy od Jo Ann McNamara, ktorý je ďalší veľmi kvalitným prekladom doplneným 

o vysvetľujúce kritické komentáre, pretože McNamara je tiež jednou zo špecialistiek na 

stredoveké ženské mníšstvo. Život Alžbety zo Spaarbeeku je originálne vernakulárnym textom, 

a tak som ho využila v anglickom preklade z edície Medieval Writings on Female Spirituality, 

kde je sprevádzaný kritickým úvodom. Tieto pramene predstavovali základnú množinu, okrem 

nej som využila ešte ďalšie okrajové pramene, ktoré uvádzam v zozname použitých zdrojov.  

Téma ženského zasväteného života je v zahraničnej literatúre značne spracovaná, avšak 

nie je jednoduché sa v danej literatúre zorientovať. Literatúra sa zameriava na rôzne aspekty 
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ženského zasväteného života, hlavne však v rámci jednej skupiny, a prác, ktoré by spájali 

viaceré skupiny a aspekty nie je veľa, čo bolo tiež jedným z podnetov pre túto prácu. 

V nasledujúcej časti podávam len veľmi stručný zoznam a charakteristiku využitých diel, 

pričom sa zameriavam na diela v istom ohľade špecifické a inšpiratívne. Základným 

prehľadovým dielom, ktoré obsahuje viacero kľúčových prvkov pre nazeranie na dejiny 

zasvätených žien je monografia od Jo Ann McNamary Sisters in Arms: Catholic Nuns Through 

Two Millenia. Jo McNamara je dôležitou autorkou aj pre výskum genderových vzťahov, 

pretože otvorila akademickú debatu o zmene ideálu maskulinity vo vrcholnom stredoveku. 

Kľúčovú rolu pri výskume zasvätených žien hrá monografia od americkej historičky Caroline 

Walker Bynum o význame jedla a pôstu pre zasvätené ženy Holy Feast and Holy Fast:The 

Religious Significance of Food to Medieval Women, ktorá je dostupná už aj v českom preklade 

ako Svatá hostina a svatý půst. Táto monografia veľmi erudovaným spôsobom ukazuje, ako je 

možné pracovať s prameňmi a aké dôležité je niekedy zmeniť optiku. Monografiu som 

využívala ako jednu zo základných prác, pretože je informačne veľmi bohatá a inšpiratívna. 

Ďalším titulom, ktorý som využívala vo veľkej miere je rozsiahla práca navonok 

encyklopedického charakteru Women and Gender in Medieval Europe: An Encyclopedia 

editovaná Margaretou Schaus. Tento titul je spoločnou prácou najlepších odborníkov v odbore 

a obsahuje veľké množstvo prehľadne spracovaných hesiel, ktoré idú ďaleko za pár 

encyklopedických poznatkov.  

V kapitole o tradičných rádoch som na zachytenie charakteristík rádov využila 

monografie The Benedictines in the Middle Ages od anglického profesora Jamesa Clarka 

špecializujúceho sa na benediktínske mníšstvo a The Cistercians in the Middle Ages od 

anglických profesoriek Janet Burton a Julie Kerr špecializujúcej sa na každodennosť mníšskeho 

života. Oba tituly sú zo spoločnej série Monastic Orders a poskytujú prehľadný ale detailný 

obraz daných rádov. Veľmi podnetné práce k cisterciánskemu rádu vo všeobecnosti a jeho 

vzťahu k ženám sú monografie americkej historičky Constance Hoffman Berman, ktorá prišla 

s tézou o neskoršom vzniku cisterciánskeho rádu a svoje práce stavia na dlhodobom výskume 

zameriavajúcom sa na viaceré hľadiská zasväteného života. V tejto práci som čerpala 

z viacerých jej monografií. Pri analýze mendikantských skupín som využívala viaceré tituly 

o Kláre, v najväčšej miere, A Companion to Clare of Assisi. Life, Writings, Spirituality, ktorý 

spája jej texty so širším kontextom. K rádu bratov kazateľov som vo veľkej miere využila titul 

Early Dominicans: Selected Writings, zo série Classics of Western Spirituality, ktorý okrem 

textov obsahuje aj kritické štúdie. 
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Pri skúmaní nonkonformných foriem zasväteného života som sa oprela o základnú 

monografiu belgického historika pôsobiaceho v Spojených štátoch Waltera Simonsa Cities of 

Ladies: Beguine Communities in the Medieval Low Countries, 1200-1565, ktorá sa zaoberá 

viacerými aspektmi tohoto fenoménu a prezentuje výsledky dlhoročného výskumu. Prínosom 

tejto práce je jej nabúranie tradičných stereotypov a nezaoberanie sa primárne mystikou ako 

určujúcim faktorom života beguínok. Rovnako veľmi prínosná je aj monografia holandskej 

historičky Anneke Mulder-Bakker Lives of the Anchoresses: The Rise of the Urban Recluse in 

Medieval Europe. Autorka ju postavila na dlhoročnom výskume postavenia a roly žien 

v stredoveku a život reklúz v nej zasadzuje do širšieho kontextu vývoja stredovekej spoločnosti. 

Anneke Mulder-Bakker je veľmi plodnou autorkou a všetky jej príspevky k otázke ženského 

sveta v stredoveku sú kvalitnými prácami. Okrem vyššie spomínaného titulu som čerpala aj 

z jej ďalších monografií.  
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2. Žena a spoločnosť  

Ženy tvorili podstatnú časť stredovekej spoločnosti, no v písomných prameňoch, ktoré 

máme k dispozícii, často absentujú alebo sú vykreslené v negatívnom svetle a podradenom 

postavení. Na druhej strane poznáme ženy, aj keď v malom množstve, ktoré boli spoločnosťou 

nesmierne vážené a požívali špecifický druh autority. To ukazuje, že postoj stredovekej 

spoločnosti k ženám bol ambivalentný. Tento postoj bol utváraný na základe rôznych zdrojov 

– najpodstatnejšie predstavovali antické medicínske a filozofické teórie o človeku, Biblia 

a učenia cirkevných otcov – a rozvíjal sa v prostredí patriarchálnej spoločnosti. Filozofia, 

medicína, teológia a tradície patriarchálnej spoločnosti určili ženám spoločenské postavenie 

a rolu. Žena mala zachovať dedičnú líniu alebo na druhej strane žiť panenským životom pre 

Božie kráľovstvo. Prvá možnosť znamenala dohodnutý sobáš a podradené postavenie, druhá 

zasvätený život v kláštore a v istom zmysle trochu viac slobody napriek životu za 

nepreniknuteľnými múrmi. 

2.1 Konštruovanie názorov na ženské pohlavie – medicína, filozofia a teológia 

 

Pohľad stredovekej spoločnosti na obe pohlavia, ich vlastnosti a miesto v spoločnosti sa 

začal utvárať v spoločenskom rámci neskorej antiky a bol zásadne ovplyvnený dvoma zdrojmi 

– antickým dedičstvom a biblickou a cirkevnou tradíciou. Oba tieto zdroje prispeli k pohľadu 

na ženu, ktorý jednoznačne nebol monolitným mizogýnnym pohľadom, ale ponúkal viaceré 

koncepty a prinášal dvojznačnosť. Stredoveká spoločnosť si tak mohla toto dedičstvo 

prispôsobiť a vytvoriť špecifickú syntézu,6 ktorá nakoniec potvrdila druhoradé a podriadené 

postavenie žien. Aj preto je pre pochopenie pozície, v ktorej sa ženy vo vrcholnom stredoveku 

nachádzali, dôležité zaoberať sa aj zdrojmi z antiky a raného stredoveku. V nasledujúcej časti 

uvádzam základný prehľad dôležitých zdrojov myslenia a ich prepojenie s kresťanským 

kontextom. 

Základné antické zdroje ohľadom pohlaví zahŕňajú filozofické názory Aristotela, 

Platóna, a biologické učenia Hippocrata, Sorana, Galéna a Plínia Staršieho. Antickí učenci sa 

do veľkej miery zaujímali o to, čo vytvára rozdiely medzi pohlaviami a akú funkciu majú 

pohlavia pri stvorení nového života, z biologického aj filozofického hľadiska. 

V Hippokratovom biologickom učení je rozhodujúca idea rovnováhy, podľa ktorej je pre zdravé 

fungovanie človeka nutná rovnováha medzi dvoma binárnymi opozíciami – studený a teplý, 

 
6 Jedným z dôvodov sú aj stredoveké preklady antických diel, ktoré častokrát neboli doslovné a už v sebe 

obsahovali istú interpretáciu. 



~ 19 ~ 
 

vlhký a suchý.7 Každý človek je zložený zo štyroch telových tekutín – žlč, čierna žlč, hlien 

a krv. Prvé dve zložky boli vnímané prevažne ako teplé a suché a druhé dve prevažne ako 

studené a vlhké. Každý človek mal individuálny pomer týchto tekutín, a medzi tekutinami 

neexistovala v teórii žiadna hierarchia, takže ani pohlavia neboli vnímané hierarchicky.8 Obe 

pohlavia dokonca prispievali rovnakou mierou k počatiu dieťaťa. Túto ideu s Hippokratom 

zdieľal aj Soranus z Efezu, ďalší antický medik, ktorého práce boli známe v stredoveku. 

Aristotelovské učenie vychádzalo z Hippokratovho, no bolo primárne filozofické a nie 

biologické. Aristoteles uznával ideu rovnováhy a binárne opozície, no pri zapojení týchto 

opozícií do filozofickej koncepcie a jej aplikovaniu na pohlavia dospel k záveru, že muži sú 

vďaka svojím vlastnostiam nadradení ženám.9 Keďže mužské pohlavie bolo vo všeobecnosti 

charakterizované žlčou a čiernou žlčou, bolo pokladané ako celok za teplé a suché, čo bolo 

nadradené vlhkému a studenému, typickej charakteristike žien, pretože u nich vo všeobecnosti 

prevláda hlien a krv. V logickej línii Aristoteles prisúdil aj pri otázke reprodukcie a pri určení 

pohlavia dieťaťa kľúčovú rolu mužovi, žena tak bola len pasívnym prvkom. Okrem toho, 

v prípade narodenia sa potomka ženského pohlavia, bol reprodukčný proces vnímaný za 

nepodarený, čo určovalo aj celkový pohľad na ženy ako deformovaných mužov.10 Tento názor 

mohol pochádzať aj od Aristotelovho učiteľa Platóna, ktorý sa s ním tiež stotožňoval. Je 

potrebné zdôrazniť, že táto teória nebola zámerne mizogýnna, ale bola logickým 

dôsledkom aplikácie širších filozofických princípov na otázku rozdielnosti pohlaví. 

Galén sa pohyboval niekde na rozmedzí medzi Hippokratovým a Aristotelovým 

učením. Uznával binárne opozície pri charakteristike pohlaví, ale tie neboli určujúce do takej 

miery ako u Aristotela. Ženy boli menej dokonalé ako muži kvôli nedostatku tepla, ale na druhej 

strane im pripisoval podľa Hippokratovho vzoru rovnakú rolu pri počatí. Ženské charakteristiky 

podľa neho predstavovali ideál potrebný pre zdravý vývoj dieťaťa, práve preto, že nemali 

 
7 Tieto binárne opozície boli následne rozšíreným motívom počas celého stredoveku. 
8 Teplý prvok nebol nadradený studenému. Por. Cadden, John. Meanings of Sex Difference in the Middle Ages: 

Medicine, Science, and Cultures, Cambridge 1995, s. 17. 
9 Vo filozofii bol princíp tepla, spojený s ohňom, nadradený vlhku, resp. vode. Oheň bol považovaný za kreatívny 

prvok. 
10 Nedostatočnosť ženského tepla je dôvodom prečo má žena pri počatí inú rolu ako muž - je len pasívnym prvkom 

pretože poskytuje látku, ale muž udáva formu, čo predstavuje aktivitu a tvorivosť. Podľa Aristotela narodenie 

chlapca znamenalo využitie potenciálu na maximum, narodenie dievčaťa niečo nutné pre spoločnosť, ale nie 

dokonalé. De Historia Animalium, Lib IX. In: Beullens, P. (ed.). Aristoteles Latinus, 17 2.I.1., Leiden 2000. Por. 

Cadden, s. 22–23. 
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dostatok tepla.11 Táto teória jednoznačne prispela k pozitívnejšiemu vnímaniu ženského 

pohlavia ako celku.12 

Z rímskych učencov mal na stredovekú spoločnosť v otázke pohlaví najväčší vplyv 

Plínius Starší. Jeho encyklopedické dielo nie je primárne filozofické, ale vychádza z reálneho 

pozorovania sveta a odpovedá na praktické otázky. Jedným dychom ale musíme dodať, že pri 

niektorých pozorovaniach Plínius prezentuje svoj názor a uvádza viac povery, než realitu. 

Ilustratívnym príkladom je otázka ženského pohlavia, pri ktorej sa Plínius zameral hlavne na 

menštruačnú krv a jej efekty na okolitý svet: „menštruačná krv môže spôsobiť, že víno skysne, 

zrkadlá stratia lesk, kov zhrdzavie a včely zomrú.“13 Takéto vyjadrenie rozhodne neprispelo 

celkovému pohľadu na ženské pohlavie, obzvlášť, keď Plíniova encyklopédia bola 

najrozšírenejším zdrojom o prírode do vrcholného stredoveku. 

V tomto kontexte je potreba spomenúť celkový postoj rímskej spoločnosti voči ženám, 

ktorý sa ukazuje v rímskom práve. V otázke ženy a jej práv, rímske právo vyjadrovalo 

všeobecnú mienku o „prirodzenej inferiorite ženy“, čo v skutočnosti znamenalo, že žena bola 

iba objektom, a nie subjektom práva.14 Podľa neho mal otec právo nad životom a smrťou 

svojich potomkov, ktoré často uplatňoval pri narodení dcéry. To v praxi znamenalo úplnú 

podriadenosť ženského pohlavia. Aj manželský zväzok bol zväzkom nerovnoprávnych strán 

a jeho cieľom bolo zachovanie potomstva. V kombinácii týchto skutočností s antickým 

filozofickým pohľadom na ženu môžeme vidieť zárodky stredovekého názoru na ženu ako na 

druhoradú bytosť.  

Antické poznatky o pohlaviach v sebe obsahovali dvojaký interpretačný potenciál pre 

postavenie a rolu ženy v spoločnosti. Z medicínskeho hľadiska bola pozícia ženy vyrovnanejšia 

voči mužom, z filozofického uhla pohľadu bola žena jednoznačne podradená. Všeobecný postoj 

rímskej spoločnosti bol bližší filozofickému, než medicínskemu konceptu a musíme mať na 

pamäti, že kresťanská spoločnosť sa začala vyvíjať v jeho rámci.  Stredovekí vzdelanci využili 

 
11 Galenus. De Usu Partium, Lib. XIV. In: Helmreich, G. (ed.). Galeni de usu partium libri xvii. Leipzig, vol. 1: 

1907. 
12 Galén je vnímaný pre svoju teóriu ako „feministický“. Podrobnejšie ku Galénovi por. Connell, Sophia. Aristotle 

and Galen on Sex Difference and Reproduction: A New Approach to an Ancient Rivalry. In: Studies in History 

and Philosophy of Science, r. 31(2000), č.3, s. 405–427. 
13 Pliny. Rackham, H. (eds.). Natural History. London 1942, kniha VII, kapitola XV, s. 548. V knihe XXVIII 

Plínius považuje menštruujúcu ženu za najmocnejšiu, aká môže byť, pretože keď sa prechádza po poli nahá, 

stonožky, húsenice, chrobáky a iné škodce zahynú. To opäť ilustruje ambivalentnosť spoločenského postoja 

k ženám, pretože ich negatívne pôsobenie na prírodu je v tomto prípade vnímané pozitívne. Por. Pliny. Rackham, 

H. (eds.). Natural History. London 1938, kniha XXVIII, kapitola XXIII, s. 57.  
14 V rímskom práve existovala inštitúcia zvaná patria potestas, čo bol koncept autority mužskej hlavy rodiny – 

paterfamilias – nad deťmi. Žena nemohla mať v prípade smrti muža nad deťmi potestas, ani byť ako tutor alebo 

si adoptovať dieťa. Por. Grubbs, Judith Evans. Women and Law in Roman Empire: A Sourcebook on Marriage, 

Divorce and Widowhood, London 2002, s. 20. 
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antické poznatky na riešenie podobných otázok aktualizovaných v novom kontexte kresťanskej 

spoločnosti, ktorá bola do značnej miery ovplyvnená biblickým učením a cirkevnou tradíciou. 

Biblické učenie a s ním spojená cirkevná tradícia priniesli ešte viac ambivalentný 

pohľad na ženské pohlavie ako antickí vzdelanci. Základom sa stala Biblia a jej dve kľúčové 

ženské postavy – Eva a Mária. Tieto postavy vytvorili základnú dichotómiu dobrej a zlej ženy, 

jedna predstavovala negatívny vzor, ktorého sa mali všetci vyvarovať a druhá vzor, ktorý mali 

nasledovať.15 Vďaka nim mohli byť ženy zatracované a zároveň uctievané. Eva bola dôvodom 

ľudského pádu a Mária svojim „fiat“ a nepoškvrnenosťou pomohla spasiť svet. Treba ale 

podotknúť, že Mária bola považovaná za ženu, ktorej bola daná Božia milosť; za výnimku, a 

za model, ktorý je hodný nasledovania, ale pre ženské pohlavie v podstate nedosiahnuteľný. Vo 

všeobecnosti boli ženy stotožňované s Evou. Na základe interpretácie druhej kapitoly Genezis 

- príbehu o prvotnom hriechu -  bola žena vnímaná ako pokušiteľka, zradná hrozba pre muža, 

ktorá ohrozila spásu celého ľudstva. Tertulián – prvý cirkevný otec Západu to explicitne 

vyjadril takýmto spôsobom: „Žena, ty si bránou diabla...ty si prvým porušiteľom božského 

zákona: ty si presvedčila toho, na koho si diabol nedovolil zaútočiť priamo. Tak ľahko si zničila 

boží obraz, človeka. Výsledkom tvojej zásluhy je smrť- dokonca aj Boží Syn musel zomrieť, až 

do konca vekov by si mala smútiť a chodiť vo vrecovine.“16 Táto interpretácia stála pri zrode 

negatívneho spoločenského diskurzu voči ženskému pohlaviu ako takému – vlastnosti 

a správanie Evy sa stali vlastnými všetkým ženám. Tento Tertuliánov výrok predchádza vyššie 

spomínanej citácii: „ženy neviete, že každá jedná z vás je Eva? Trest Boha pre toto tvoje 

pohlavie žije aj v tomto čase: vina musí nutne žiť tiež.“17 V rovnakej línii rozvíja argumentáciu 

aj sv. Augustín: „Aký je to rozdiel, či je to v manželke alebo matke, je to stále Eva, pokušiteľka, 

pred ktorou musíme byť na pozore v každej žene.“18  

Ďalšia biblická pasáž vplývajúca na pozíciu ženy v stredovekej spoločnosti je správa 

o stvorení človeka. Eva bola stvorená ako druhá, a to až potom, ako Adam panoval nad svetom 

a všetkým tvorstvom, čiže už mal jasne danú vodcovskú autoritatívnu rolu ako súčasť svojej 

podstaty. To, že Eva bola stvorená z Adama a ako druhá, uberalo na jej dokonalosti. Na základe 

 
15 Táto dichotómia je veľmi ilustratívne zachytená v pravidle pre život od anonymného mnícha pre skupinu 

anglických anachorétok z 13. storočia – Ancrene Wisse. Ženy sú vyzývané k tomu, aby nehovorili veľa ako Eva, 

ktorú jej výrečnosť stála život, ale aby hovorili málo ako Mária, ktorá v celej Biblii prehovorí len štyrikrát, no jej 

slová majú veľký význam. Por. Kap. 5.4.1 tejto práce. 
16 Tertullianus. De cultu feminarum. In: Migne Jacques-Paul (ed.). Patrologiae Latinae Cursus Completus 1, Paris 

1844, 1305-1314. Citácia z: On the dress of women, I. In: Roberts Alexander (eds.) Ante-Nicene Fathers, Vol. 4., 

New York 1885, s. 19–20. 
17 Tertullianus. De virginibus velandis. In: Migne J.-P. (ed.). PL 2, Paris 1844,  937-940. 
18 Epistola CCXLIII. In: J. P. Migne (ed.). PL 33, sl. 1055-1058. Paris 1845. Cit. z: Letter to Laetus (Letter 243). 

In: Ramsey, Boniface (eds.) The Works of Saint Augustine. A Translation for the 21st Century. Letters 211–270. 

New York 2005, s.164–170. Na druhej strane si Augustín veľmi váži mučeníčky.  
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týchto textov bolo veľmi ľahké odvodiť druhoradé postavenie ženy, obzvlášť v hierarchickej 

spoločnosti. Príkladom cirkevného otca, ktorý jednoznačne súhlasil s druhoradosťou ženy je 

Ján Zlatoústy: „Žene je pridelené vedenie domácnosti, mužovi všetky záležitosti štátu; trhovisko, 

vykonávanie spravodlivosti, vláda, armáda... Vskutku toto je dielo božej lásky a múdrosti, že 

ten kto je schopný  väčších vecí, je vskutku nevhodný a neužitočný pri vykonávaní menej 

dôležitých vecí, takže služba ženy je nutná. Keby sa dôležitejšie a užitočnejšie starosti dali na 

plecia ženy, celkom by sa pomiatla. Boh usporiadal poradie oboch pohlaví tým, že rozdelil 

ľudské záležitosti na dve časti a tie dôležitejšie a užitočnejšie aspekty pripísal mužovi a menej 

dôležité, druhoradé záležitosti žene.“19 Augustín taktiež považuje ženu za druhoradú, pretože 

sama v sebe nenesie boží obraz, na rozdiel od muža: „...žena spolu so svojím mužom je obrazom 

Božím, takže celá podstata jedného tela môže byť jeden obraz, ale keď sa o nej hovorí 

samostatne ako o pomocnici, tak potom nie je obrazom Božím. Na rozdiel od muža, ktorý je 

sám v úplnosti obrazom Božím, a rovnako aj keď sa s ním žena spojí v jedno.“20 Hierarchické 

usporiadanie vzťahov muža a ženy bolo podľa Augustína súčasťou prirodzeného rádu 

stvorenia, zamýšľané Bohom.21  

Novozákonné texty v sebe taktiež nesú dvojaký potenciál. Ženy vystupujúce 

v evanjeliách a skutkoch sú často vzorom pre mužskú spoločnosť pre ich nasledovanie Ježiša. 

Podľa evanjelií sa Ježiš k ženám stále správal úctivo, obhajoval ich aj pred apoštolmi a po 

svojom vzkriesení sa najprv zjavil ženám. Kresťanské učenie bolo v otázke postavenia ženy 

v porovnaní s rímskymi tradíciami v princípe zásadne revolučné; hlásalo rovnosť všetkých ľudí 

pred Bohom a jednotu spoločenstva: „Už niet Žida, ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet  

muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi.“22. Táto rovnosť sa spočiatku premietla 

aj do praxe fungovania prvých kresťanských komunít - podľa novozákonných zdrojov 

v prvotnej Cirkvi zbožné ženy zastávali isté funkcie (diakonky, prorokyne) a mali 

nezastupiteľný význam nie len pre fungovanie komunity, ale aj pre šírenie radostnej zvesti. 

Napr. Fébe z Listu Rimanov riadila domovskú obec ako diakonka a bola vyslaná na 

 
19 Homília o dobrých ženách, ktoré si treba brať za manželky. Quales ducendae sint uxores. In: Migne, J.-P. (ed.). 

Patrologiae cursus completus, series graeca 51, Paris 1862, s. 230. Por. Keane, Marie-Henry, Woman seen as a 

‘problem’ and as ‘solution’ in the theological anthropoloqy of the Early Fathers: Considering the Consequences. 

[online]. [cit. 2019-02-08]. Dostupné z: http://www.womenpriests.org/theology/keane1.asp. 
20 De Trinitate. In: Migne, J.-P. (ed.). PL 42, 1003-1004. Paris 1845. Cit. z On the Holy Trinity, kniha 12, kap. 7, 

ods. 10. In: Schaff Philip (eds.) Nicene and Post-Nicene Fathers, First Series, Vol. 3., New York 1887, s. 326–

327.  
21Vynikajúca práca k celkovému postoju Augustína voči ženám a ich role je Børresen, K. E. Subordination and 

Equivalence: The Nature and Role of Woman in Augustine and Thomas Aquinas. Washington 1981. 
22 Gal 3:28. 
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evanjelizačnú misiu.23 Priska (Priscilla) s manželom Akvilom zohrali kľúčovú rolu pri 

fungovaní komunity v Ríme, pričom postavenie Prisky v komunite bolo minimálne rovnocenné 

jej manželovi.  

S postupným zväčšovaním sa kresťanských komunít, a zapájaním do života 

patriarchálnej spoločnosti, ženy začali strácať svoju rolu a sám Pavol obmedzil ich pôsobenie. 

Kľúčovým v tomto ohľade je pastorálny text v liste Korinťanom: „...ženy nech na 

zhromaždeniach mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako hovorí aj zákon. 

Ak sa chcú niečo naučiť, nech sa doma opýtajú svojich mužov, lebo sa nesluší, aby žena hovorila 

na zhromaždení.“24 Tento Pavlov text sa stal základným kameňom pre vymedzenie pozície ženy 

v kresťanskej spoločnosti, a v ďalších storočiach bol rozvíjaný cirkevnými otcami. Napr. 

Tertulián ho značne rozšíril, čím ešte viac obmedzil pôsobenie žien v Cirkvi: „Žene na 

zhromaždení nie je dovolené hovoriť, ale ani vyučovať, či krstiť, ani obetovať, ani si nárokovať 

pridelenie akejkoľvek povinnosti, nieto ešte tej, ktorá patrí kňazskému úradu.“25 Podľa 

Tertuliána mali ženy v Cirkvi miesto ako panny a vdovy, ktoré tvorili samostatný rád v rámci 

cirkevného spoločenstva, no ich rola bola značne pasívna.26 Rozdelenie na panny, vdovy 

a manželky vytvorilo pevný rámec fungovania žien v kresťanskej spoločnosti. 

Už v prvých storočiach existencie kresťanstva začali komunity vyššie hodnotiť tie stavy 

ženskej existencie, ktoré boli spojené so sexuálnou abstinenciou. Existencia panien v komunite 

veriacich bola podľa Tertuliána symbolom svätosti Cirkvi, ukazujúcim na jej zjednotenie 

s Kristom. V tomto kontexte Tertulián rozvíja teológiu manželstva panny s Kristom – z panny 

sa stáva sponsa Christi v analógii k Cirkvi ako Kristovej nevesty.27 Augustínova teológia 

dedičného hriechu mala veľký dopad na postavenie žien a propagovanie panenstva. Augustín 

spojil dedičný hriech so sexuálnym aktom, z čoho logicky vyplynula snaha umŕtvovať telo 

a jeho hriešne žiadosti. Tertulián videl sexuálnu zdržanlivosť ako najefektívnejšiu cestu 

k dosiahnutiu „priezračnosti duše“.28 Panenstvo bolo stavom, ktorý posväcoval celú 

spoločnosť. 

 
23 Por. Rim 16:1–2,  Pavol v iných pasážach a listoch uvádza ďalšie ženy, ktoré sa podieľali na šírení evanjelia. 

Podrobnejšie k ženám v prvotnej Cirkvi por. Küng, Hans. Žena v dějinách křesťanství. Praha 2017, s. 28–29. 
24 1 Kor. 14: 34–35. Podobnú správu v sebe nesie aj verš z 1Tim 2: 11. 
25 Tertullianus. De virginibus velandis. In: Migne, J. P. (ed.). PL 2, sl. 937-940. Paris 1844.  To, že zakazuje takéto 

funkcie, implikuje, že ženy v prvotnej Cirkvi takéto funkcie zastávali alebo minimálne chceli zastávať. Jediná 

funkcia žien, ktorú Tertulián uznáva, je prorocká. Por. Koronthály, P. Tertullián o manželství, Praha 2014. 
26 Por. Rankin, David. Tertullianus a církev, Brno 2002, s. 170–171. 
27 Tertullianus. De resurrectione carnis. Caput LXI. In: J.-P. Migne (ed.). PL 2, sl. 931-932. Paris 184. Ku 

konceptu por. Špidlík Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu: mnišství. Velehrad 2004. s. 84–85. 
28 Brown, Peter. Tělo a společnost: muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství. Brno 2000, s. 69. 
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Pri preceňovaný panenstva nad ostatými stavmi sa cirkevní otcovia opierali taktiež 

o Písmo. Jedným z textov, ktorý sa v tomto kontexte využíval bolo podobenstvo o rozsievačovi 

a zrne, ktoré prinesie rozličnú úrodu na základe toho, kde bolo zasiate.29 Toto podobenstvo sa 

tradične vzťahovalo na celú stredovekú spoločnosť, no bolo aplikované analogicky na obe 

pohlavia. Podľa takejto interpretácie žena (a muž) v manželstve priniesla 30-násobnú úrodu, 

ako vdova 60-násobnú a ako panna 100-násobnú.30 Ďalšia pasáž podporujúca primát panenstva 

nad manželským životom je z Pavlovho listu Korinťanom: „Kto je bez ženy, stará sa o Pánove 

veci, ako sa páči Pánovi. Ale ženatý sa stará o svetské veci, ako sa páčiť manželke, a je 

rozdelený... Teda aj ten, kto vydáva svoju pannu, dobre robí, ale kto nevydáva, robí lepšie.“31  

Napriek výrokom propagujúcim panenstvo, v Písme nájdeme pasáže podporujúce 

manželstvo a budujúce jeho samostatnú integritu. Manželstvo bolo v Starom a Novom Zákone 

vnímané ako dobré, Bohom požehnané a chcené. Cieľom manželstva bolo plodenie detí, 

ktorých narodenie ukazovalo Božiu priazeň a fyzické aspekty manželského života boli tiež 

vnímané pozitívne, čo sa ukazuje napr. v Piesni piesní a Pavlových listoch. Manželia spoločne 

vytvárali mystické jedno telo, čo bolo analogicky aplikované aj na vzťah Krista a Cirkvi. 

Postoj cirkevných otcov k manželstvu sa mierne líšil, ale vo všeobecnosti nevybočoval 

z argumentácie o zmysle manželstva spočívajúcom v jeho reprodukčnej funkcii pre zachovanie 

ľudského rodu a propagácie života so sexuálnou abstinenciou pre dosiahnutie väčšej 

duchovnosti. Výnimočné postavenie medzi cirkevnými otcami má v tomto ohľade Augustín, 

pretože rozlišoval medzi manželstvom pred a po prvotnom hriechu. V prvom prípade vnímal 

manželstvo a vzťah Adama a Evy spojený priateľstvom ako súčasť plánu stvorenia. To 

predstavovalo značný rozdiel v porovnaní s Hieronymovým a Tertuliánovým názorom o 

manželstve a sexualite primárne ako dôsledku prvotného hriechu, čiže jeho neexistencii pred 

pádom.32 Pojatie Hieronyma a Tertuliána má v sebe automaticky vložené predpoklady pre 

negatívne postoje voči manželstvu, kdežto u Augustína je manželstvo vo svojich počiatkoch 

len dobré. U Augustína sú negatívne postoje spojené len s manželstvom po páde, pretože je 

ovplyvnené skazenou ľudskou prirodzenosťou v dôsledku prvotného hriechu. V takomto 

prípade vidí ako jedinú funkciu manželstva a rolu ženy v ňom plodenie detí. Tento názor sa 

premietol do jeho celkového postoja k žene ako pomocnici muža: „Nevidím žiaden druh 

 
29 Mt 13:1–9. 
30 Hieroným je jedným z cirkevných otcov, ktorý explicitne používa toto podobenstvo na posilnenie pozície 

pannenstva. Hieronymus Stridonensis. Commentariorum in Evangelium Matthaei ad Eusebium. In: J. P. Migne 

(ed.). PL 26, 71-99. Paris, 1845.  Cit. z Commentary on Matthew. Kniha II. In: Scheck, Thomas (eds.) The Fathers 

of the Church, Volume 117, Washington 2008, s. 128–166. 
31 1 Kor 7: 32–34, 38. 
32 Brown, P. Tělo a společnost, s. 299–300. 
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pomoci, ktorý by mohla žena muži poskytnúť a pre čo bola stvorená, keď sa vylúči plodenie 

detí. Ak nie je žena daná mužovi na pomoc v rodení detí, na akú pomoc je potom súca? Držať 

zem pohromade? Ak by bola na toto nutná pomoc, muž by bol lepšou pomocou mužovi. Rovnako 

to je aj v prípade utešovania v smútku.“33 Kvôli strachu zo sexuálnej túžby a presvedčení 

o skazenosti ľudskej podstaty Augustín tvrdil, že jediným účelom sexuálneho spojenia 

v manželstve malo byť počatie nového potomka, čo taktiež prispelo k istému znehodnocovaniu 

manželstva a preceňovaniu sexuálnej abstinencie.34 Napriek pozitívnemu vnímaniu manželstva 

pred pádom, Augustín na základe svojich skúseností a teológie nakoniec prispel k propagácii 

života sexuálneho odriekania. V tom sa nelíšil od svojho predchodcu Tertuliána.  

Tertulián vo svojej teológii manželstvo úplne nezatracuje, ale panenstvo považuje za 

lepšiu možnosť: „Neodmietam spojenie muža a ženy. Je požehnané Bohom ako nástroj 

k rozmnoženiu ľudského rodu a zamýšľané k naplneniu sveta a jeho podrobovaniu...Nikde som 

nečítal, že by sobáše boli zakazované. Sú totiž dobré. Od apoštola sa však dozvedáme, čo je 

lepšie než toto dobro. On totiž dovoľuje sobáše, ale dáva prednosť zdržanlivosti: to prvé kvôli 

nástrahám pokušení, to druhé kvôli nedostatku času“.35 Tertulián ďalej rozvíja argumentáciu 

o manželstve ako o nutnosti a jednoznačne vyvyšuje vdovstvo nad ďalším sobášom, v istých 

pasážach mu ako stavu prikladá ešte väčšiu obetu a zásluhy v Božích očiach ako panenstvu. 

 Z cirkevných otcov mal najkritickejší postoj voči manželstvu Hieronym. Na 

základe historických prameňov vieme, že Hieronym silne zakročil proti askétovi Jovinianovi, 

ktorý v Cirkvi postavil manželské páry na rovnakú úroveň ako zasvätené panny. V spise 

Adversus Jovianum označuje manželstvo za zlú životnú cestu, čo je ale v priamom rozpore 

s biblickým učením. Proti Hieronymovmu extrémnemu vnímaniu sa vymedzil aj Augustín a vo 

svojom spise O dobre manželstva bránil manželstvo, ktoré podľa neho bolo „výrazom prvotnej 

a trvalej prirodzenosti mužov a žien ako nutne spoločenských bytostí, ktoré bol stvoril, aby žili 

vo svornosti.“36 Postoje cirkevných otcov voči manželstvu teda vo všeobecnosti viedli 

k spoločenskému diskurzu, v ktorom sa prikladala väčšia dôležitosť životu sexuálnej askézy. 

 

Biblia priniesla značnú ambivalentnosť v otázke ženského pohlavia: rovnosť muža 

a ženy, ale zároveň stvorenie ženy z Adama, žena ako pokušiteľka a svätica, manželstvo a s ním 

 
33 De Genesi ad litteram. In: J. P. Migne (ed.). PL, 34, sl. 396. Paris, 1845. Cit. z. The Literal Meaning of Genesis, 

Kniha IX, kapitola V. In: Ancient Christian Writers, St. Augustine. Volume II, Taylor, John (eds.) New York 1982, 

s. 75. 
34 Dedičný hriech bol prenášaný nezdravou manželskou sexuálnou vášňou. Ako vzor Augustín vnímal manželov, 

ktorí sa rozhodli sexuálne abstinovať, aby sa priblížili Bohu.  
35 Citácia v preklade z Koronthály, Pavel. Tertullián o manželství, Praha 2014, s. 50–51.  
36 Brown, P. Tělo a společnost, s. 301. 
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spojená sexualita ako dobré a chcené, ale zároveň povzbudzovanie k panenstvu... Stredoveká 

spoločnosť prevzala z antických zdrojov a dotvorila v spojitosti s biblickým učením ideu 

o ženskej podriadenosti a druhoradosti. Tomu napomohli aj preklady a korektúry biblických 

textov, ktoré umenšili ich rolu - v liste Rimanov dokonca došlo k výmene ženského mena za 

mužské.37 Spoločnosť si vyberala to, čo sa jej zdalo správnejšie a praktickejšie a ľahšie 

zapadalo do rámca patriarchálnej spoločnosti. Za vzor dokonalosti bol v kresťanskej 

spoločnosti považovaný muž.38 Bol to rámec myslenia, ktorý bol silne zakotvený 

v patriarchálnej spoločnosti a antickej filozofii a kresťanstvo ho nedokázalo zmeniť, resp. 

v istom zmysle ho mohlo ešte aj posilniť. Keďže jednou z charakteristík mentalít je ich 

dlhotrvácnosť a nemennosť, celková zmena postoja spoločnosti, ku ktorej vyzýval Ježiš, bola 

jednoznačne neuskutočniteľná. Spoločnosť teda dokázala ženy oceniť a vnímať ako 

požehnanie, ale len vtedy, keď podľa slov Gregora z Nyssy „prekonali svoje pohlavie“ tým, že 

žili panenským a zasväteným životom.39 Takéto postoje boli v súlade s trendami antickej 

spoločnosti, ktorá bola naklonená askéze. Pod jej vplyvom kresťanská spoločnosť prikladala 

panenskému a zasvätenému životu väčšiu dôležitosť, dôstojnosť a väčší význam v Božích 

očiach, než životu v manželstve. Vysoké hodnotenie panenstva a jeho propagácia v kresťanskej 

spoločnosti priniesla ženám možnosť žiť v alternatívnom usporiadaní, t.j. mimo rodinného 

alebo manželského zväzku. Antická spoločnosť nevytvorila takúto možnosť pre celé skupiny 

obyvateľstva. Z tohto hľadiska by sme mohli zasvätený život a propagáciu panenstva 

a sexuálnej abstinencie vnímať ako maličký krok k ženskej emancipácii. Musíme mať na 

pamäti, že možnosti pôsobenia žien v manželstve boli značne obmedzené.  

V súčasnej feministickej literatúre sa môžeme často stretnúť s názorom, že cirkevní 

otcovia boli mizogýnmi najvyššieho razenia. Je nepopierateľné, že názory cirkevných otcov na 

ženy vyznievajú značne antifeminínne;40 musíme uznať, že cirkevní otcovia sa nedokázali 

vymaniť z rámca myslenia patriarchálnej a antickej spoločnosti. To môže byť považované za 

 
37 Napr. Junia bola premenovaná na Juna. Por. Wilckens, Ulrich. Der Brief an die Römer, Mníchov 1978, s. 148–

151. 
38 Sám Kristus bol považovaný za najväčší vzor dokonalosti, jednoznačne dokonalejší ako vzor jeho matky Márie. 

Medzi prvými mučeníkmi boli aj skupiny žien, aj keď boli menej početné, než mužské. Tieto ženy sa svojou obetou 

vyrovnali mužom. 
39 Gregor z Nyssy sa tak vyjadril o svojej sestre Macrine, ktorá žila zasväteným životom a zohrala podstatnú rolu 

v obrátení jeho brata – Gregora Naziánskeho. Por. Gregory, Bishop of Nyssa. Corrigan, Kevin (eds) Saint Macrina: 

The Hidden Face Behind the Tradition. In: Vox Benedictina: A Journal of Translations from Monastic Sources 

(1988), 5, s. 13–43. Keane, Marie-Henry, Woman Seen as a ‘Problem’ and as ‘Solution’ in the Theological 

Anthropoloqy of the Early Fathers: Considering the Consequences. [online]. [cit. 2019-02-08]. Dostupné z: 

http://www.womenpriests.org/theology/keane1.asp.  
40 Je príznačné, že  cirkevní otcovia Východu a Západu boli vo značnej názorovej zhode ohľadne otázky ženského 

pohlavia. Aj keď na Východe sa kládol väčší dôraz na Máriu a mariánsku úctu už od prvých storočí. 
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ich zlyhanie, ale očakávanie opaku je maximálne nerealistické. Pretože boli ženy 

v spoločenskom diskurze symbolom hriechu, negatívne výroky na ich adresu sú pochopiteľné 

a v línii Ježišovej výzvy na boj proti hriešnosti vlastne správne. Avšak negatívne postoje 

v spisoch a kázaniach, vôbec nemuseli znamenať negatívne správanie k ženám v realite. 

Viacerí cirkevní otcovia boli podporovaní ženami z vyšších vrstiev,41 a udržovali so zbožnými 

ženami blízke priateľstvá.42 Táto prax nevymizla počas celého stredoveku, aj keď negatívne 

názory na ženské pohlavie pretrvávali. Na záver je nutné dodať, že je potrebné chápať názory 

cirkevných otcov v kontexte ich doby a ich osobných skúseností; Augustín mal za sebou 

hriešnu minulosť spojenú so ženami, bol pod vplyvom manichejského učenia, a dopracoval sa 

k poznaniu, že duchovné radosti sú nespočetne-krát lepšie než sexuálne uspokojenie, aj keď 

prebieha v manželstve. Hieronym sa snažil kráčať v stopách asketických púštnych otcov, 

ktorých prenasledovali vidiny žien. 

2.1.1. Miesto ženy v stredovekej spoločnosti 

 

Názory cirkevných otcov a spoločenský diskurz o ženách sa premietol aj do ich reálnej 

situácie a miesta v spoločnosti. Situácia žien a ich miesto v stredovekej spoločnosti sa líšili 

regionálne a vertikálne, no aj tak môžeme vyvodiť zopár všeobecnejších záverov. Od raného 

stredoveku mali ženy z aristokratických vrstiev širšie možnosti uplatnenia a rozvoja. Boli 

vzdelávané v kláštorných školách a svojimi vedomosťami často prevyšovali svojich manželov, 

ktorí mali úplne iný typ výchovy. Poznáme príklady silných žien, partneriek cisárov, či vdov, 

ktoré ovplyvňovali politické dianie.43 Tieto ženy disponovali majetkom, zakladali kláštory, 

mohli sa teda aspoň obmedzeným spôsobom realizovať. V širšej spoločnosti možnosti ženskej 

sebarealizácie boli značne obmedzené, obmedzené hlavne na pôsobenie v domácnosti. 

V manželskom živote ženy zodpovedali za výchovu detí, starostlivosť o domácnosť, ale hlavou 

domácnosti bol manžel.44 Istú samostatnosť mohli ženy získať ako vdovy – mohli sa slobodne 

rozhodnúť, či sa opäť vydajú a za koho, mali nárok minimálne na svoje veno.  

Pozícia nearistokratických žien sa zlepšila so vznikom a rozvojom miest vo vrcholnom 

stredoveku. V nich ženy nadobudli mestské práva, mali viac možností uplatnenia v remeselnom 

prostredí cechov a mohli držať majetok, aj keď v prvom prípade len ako súčasť rodiny 

 
41 Tzv. matróny. Augustín  mal voči ženám po svojom obrátení rezervovaný postoj, no aj tak s matrónami udržiaval 

kontakt už ako biskup z Hippa. Ján Zlatoústy konal tak isto.  
42 Hieroným žil istý čas s komunitou nábožných žien - Marcela, Paula, Melánia. Tieto ženy boli vzdelané, 

z patricijských kruhov, vo svojich palácoch mali knižnice a niektoré ovládali gréčtinu, boli vzorom pre mužov. 
43 Napr. Adelheid, Matylda Toskánska. 
44 K rodinnému životy ženy por. Klapisch-Zuber, Christiane. Žena a rodina. In: Le Goff, Jacques (eds.). Středověký 

člověk a jeho svět. Praha 2003, s. 241–262. 
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cechového majstra a v druhom ako vdovy. Situácia žien v mestách bola priaznivejšia než na 

vidieku, ale aj tak boli stále v druhoradej pozícii a nedostávalo sa im politických práv. 

Samozrejme, regionálne rozdiely sú aj v tejto otázke značné.45  

Na postavenie ženy v kresťanskej spoločnosti mala dopad snaha a následné zavedenie 

celibátneho spôsobu života ako povinného pre všetky zasvätené osoby. Celibát nebol záväzným 

príkazom evanjelia a dlho ani cirkevným príkazom.46 Na jeho zavedení sa podieľali oba typy 

procesov – zhora aj zdola, samozrejme s regionálnymi rozdielmi. Propagácia celibátu zhora 

nastala v časoch gregoriánskej reformy, keď na pápežskom stolci zasadlo po sebe niekoľko 

pôvodných mníchov. Pre reformu zanietený pápež Lev IX. usporiadal Veľkonočnú synodu 

v roku 1049, ktorá vyžadovala celibát kňazov, čo bolo následne potvrdené zákazom manželstva 

kňazov na Lateránskej synode v roku 1059.47 Pápež Gregor VII. potvrdil tieto závery a dokonca 

suspendoval všetkých ženatých kňazov. Definitívna záväznosť celibátu bola zavedená na 

Druhom lateránskom koncile v roku 1139.48 Vzhľadom na tento vývoj zostávalo v spoločnosti 

viac nevydatých žien, ktoré si potrebovali zaistiť svoju pozíciu. Vývoj v otázke celibátu prispel 

k čiastočnej degradácii inštitúcie manželstva a k upevneniu spoločenskej a duchovnej 

hierarchie. Táto situácia istým spôsobom viedla ešte k väčšej obľube zasväteného panenského 

života medzi ženami, ak chceli žiť dobrý a zbožný život, obzvlášť v období renesancie 12. 

storočia – období zvýšeného náboženského zápalu a mníšskej reformy.  

Vo všeobecnosti stredoveká syntéza antickej a kresťanskej tradície znamenala pre ženy 

druhoradosť. Ženy boli v podriadenom a závislom postavení: všetky tri možné stavy, v ktorých 

mohla žena žiť, boli odvodené od jej vzťahu k mužovi; ako manželka s ním bola jedno telo, ale 

zároveň submisívna časť, ako vdova, bola tá, ktorej dočasne chýba mužská polovička a ako 

panna tá, ktorá nepatrí žiadnemu mužovi. Cirkev neponúkala ženám veľa možností realizácie 

 
45 Najsilnejšie postavenie mali ženy na severozápade Európy, v nizozemských mestách, kde istým spôsobom 

aktívne participovali na politickom živote. V stredomorských oblastiach mali ženy obmedzenejšie aj dedičné práva 

a možnosť ich participácie bola minimálna. Tieto rozdiely súviseli s postavením nukleárnej rodiny v spoločnosti 

a s odlišným konceptom mestských práv a slobôd. Por. Howell, M.C. Citizenship and Gender: Women’s Political 

Status in Northern Medieval Cities. In: Erler, M. – Kowaleski, M. (eds.), Women and Power in the Middle Ages, 

Londýn 1988, s. 37–60.  Tiež  Haemers, J. – Delameillieure, C. Women and Contentious Speech in Fifteenth-

Century Brabant. In: Continuity & Change, 32 (2017), s. 323–347. 
46 Na zavádzanie celibátu môže byť nazerané ako na proces zhora, nariadený cirkevnými autoritami, no medzi 

historikmi sú uznávané aj teórie procesu zdola. V takomto prípade celibát kňazov žiadali samotní veriaci 

z rituálnych dôvodov. Pretože styk znečisťoval človeka, kňazi mali abstinovať v dňoch keď slúžili omše, aby 

mohli priniesť skutočnú obetu a dotýkať sa svätého tela. S postupným vývojom zbožnosti smerom k častejšiemu 

slúženiu eucharistie, sa výrazne znižoval počet dní, kedy mohli ženatí kňazi plniť svoje manželské povinnosti. 

Samotní veriaci teda žiadali od kňazov, aby abstinovali, čo v praxi znamenalo de facto zavedenie života v celibáte. 

Parish, H. Clerical Celibacy in the West: c.1100-1700, Farnham 2010, s. 87-120. 
47 Tento zákaz sa nezaobišiel bez istého odporu, hlavne v talianskych a nemeckých oblastiach. Por. Küng, H. Žena 

v dějinách křesťanství, s. 50. Búrlivé reakcie ľudu ale chýbali v oblasti Francúzska, čo potvrdzuje pôsobenie 

procesu zdola v tejto oblasti. 
48 Manželstvo bolo vyhlásené za prekážku vyššieho svätenia a všetky manželstvá kňazov označené za neplatné. 
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sa, aj keď nemôžeme pochybovať o ich zbožnosti a hlbšom prežívaní duchovného života. 

Mníšstvo bolo jedinou inštitucionalizovanou formou pôsobenia žien v rámci Cirkvi, 

a zasvätený život mnícha bol považovaný za ideálny typ zbožnosti a najdokonalejšiu službu 

celému svetu. Tieto skutočnosti spolu so spoločenským diskurzom o sexuálnej abstinencii 

logicky prispeli k túžbe žien žiť zasväteným životom, ktorý taktiež predstavoval jedinú 

alternatívu k rodinnému životu.  

2.2 Ženský zasvätený život v kontexte vývoja mužského mníšstva 

 Fenomén mníšstva nie je výsostným kresťanským špecifikom. Avšak len v kresťanstve 

nadobudol takých rozmerov, že výrazne ovplyvňoval fungovanie celej spoločnosti. Mnísi mali 

v stredovekej spoločnosti prestížne postavenie a svojimi modlitbami ju pomáhali držať pri 

živote a posväcovať. Nezanedbateľnou súčasťou tohto procesu posväcovania celej spoločnosti 

boli aj ženské mníšske komunity. Ženské mníšstvo sa rozvíjalo spoločne s mužským, no do 

vrcholného stredoveku nedosiahlo ani zďaleka takú pozíciu a rozmery ako mníšstvo mužské.   

2.2.1 Počiatky a raný stredovek 

 

 Počiatky mníšskeho života sú spojené s asketickými praktikami v rámci kresťanských 

mestských komunít. Ako sme mohli vidieť v predchádzajúcej podkapitole, ľudia boli vo 

všeobecnosti povzbudzovaní k asketickému životu, a to aj v pohanských komunitách. 

Asketické praktiky sa od počiatku týkali oboch pohlaví a obe pohlavia svojou existenciou 

a modlitbou požehnávali celú komunitu. Táto rola pomohla askétom budovať si silnejšiu 

identitu, obzvlášť skupinám zasvätených panien. Tento fakt zvyšoval príťažlivosť asketického 

spôsobu života pre ženy, ktorých realizácia bola v komunite inak obmedzená. Askéti mali 

tendenciu združovať sa a vzájomne podporovať, čo sa premietlo do existencie skupín tzv. 

syneisaktov. V rámci nich žili asketickým spôsobom života spoločne obe pohlavia v užšej 

komunite, častokrát aj pod jednou strechou. Na takéto spolužitie bolo nazerané s nedôverou, 

a cirkevná organizácia v meste sa snažila tieto praktiky zamedziť. Pod vplyvom tlaku autorít si 

ženy vytvorili samostatnú komunitu, v ktorej žili na základe jednoduchých pravidiel. Tieto ženy 

praktikovali tzv. rodinnú askézu – žili so svojimi rodinami, prípadne mimo nich, ale nestratili 

s nimi kontakt.49  

 
49 K prvotným formám askézy por. Frank, Suso Karl. Dějiny křesťanského mníšství, Praha 2003, s. 12–26. 
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 Mužskí askéti reagovali na vývoj obci smerom k organizovanému spoločenstvu a na jej 

zväčšenie odchodom zo spoločenstva do samoty, nehostinných hôr, či púšte.50 Od tohto bodu 

môžeme hovoriť o vzniku mníšskeho života a jeho najstaršie historicky podložiteľné korene 

nájdeme v egyptskej púšti. Práve do nej začali odchádzať jednotlivci z väčších osídlení, aby 

mohli dostatočne napĺňať svoje spirituálne potreby. Išlo o jednotlivcov, ktorí žili osamote 

pustovníckym – eremitským – spôsobom života a kontakty s inými ľuďmi obmedzili na to 

najnutnejšie minimum, príkladom je sv. Antonín pustovník. Pretože pustovníci boli považovaní 

za mužov, ktorý majú múdrosť od Boha a svojou charizmou priťahovali ďalších, ktorí chceli 

žiť rovnakým spôsobom, rýchlo sa vyvinuli celé komunity s veľkým počtom mníchov. 

U Antonína to nikdy nebola väčšia skupina, a jej členovia sa spolu stretávali len v nedele na sv. 

omšiach, no u Pachomia množstvo nasledovníkov prekračovalo možnosti udržateľného 

samotárskeho života. Pachomius ako prvý zistil, že je potrebné poskytnúť celému spoločenstvu 

pravidlá, ktoré by mohli nasledovať všetci členovia, a tak sa zrodila prvá regula a cenobitný 

spôsob života – spôsob zasväteného života v komunite. Regula pomohla regulovať spoločný 

život, nastavila štandardy a okrem riešenia praktických otázok pomohla vytvoriť skupinovú 

identitu prvých mníšskych spoločenstiev. V ďalšom vývoji sa regula stala charakteristickým 

prvkom zasväteného mníšskeho života. Kláštor založený Pachomiom už obsahoval 

konštitutívny prvok všetkých stredovekých kláštorov až do 13. storočia – nepriepustnú 

kláštornú stenu, ktorá vytvárala tzv. klauzúru a oddeľovala tých, ktorí žijú dokonalým životom 

od tých, ktorí na to nemajú dosť síl.  

  Pustovnícky život bol primárne mužským fenoménom v očiach vtedajšej spoločnosti 

a samotní pustovníci neboli prítomnosti žien naklonení. Napriek tomu nájdeme pár príkladov 

žien, ktoré sa vybrali na púšť. To svedčí o tom, že túžba žien po hlbšom duchovnom živote bola 

simultánna s túžbou mužov. Rozdiel bol v tom, že riešenie, ktoré sa v spoločnosti našlo, bolo 

prijateľnejšie pre mužov a spoločnosť nebola otvorená odchodu žien do samoty púšte.51 Avšak 

obaja otcovia púštneho mníšstva - Antonín aj Pachomius – mali sestry, ktoré ich chceli 

nasledovať. Nakoniec pre ne založili komunity v blízkosti svojich. Tieto ženské komunity už 

boli dôsledne oddelené od mužských – v prípade Pachomiovej fundácie riekou Níl. Ďalší 

cenobitný ženský kláštor bol založený v Jeruzaleme na Olivovej hore okolo roku 380 a ďalší 

 
50 Vytvorením hierarchickej organizácie na čele s biskupom a jasne danými úradmi, askéti prišli o možnosť 

prospievať komunite a zároveň ostať vernými asketickému spôsobu života, ktorý nebol zlučiteľný s pôsobením 

v rámci jasne daných funkcií.  
51 Vo svedectvách z púšte tzv. apoftegmatách nájdeme len jedinú eremitku Ammu Sáru. Por. Apofthegmata: výroky 

a příběhy pouštních otců I. Praha 2000, s. 81. 



~ 31 ~ 
 

v 5. storočí.52 Tieto kláštory odrážali obľubu púti do sv. Zeme a ich hlavný účel bol život 

v blízkosti miesta pôsobenia Krista.  

Časom sa vyvinul špecifický typ dvojkláštorov, kde muži aj ženy žili spoločne, no 

zároveň oddelene. Každá komunita mala svoj vlastný životný priestor, pričom kostol bol buď 

zdieľaný alebo samostatný, ale celková oddelenosť pohlaví bola nevyhnutnosťou. Napriek 

snahe o zasvätený život vo vzájomnej blízkosti a zároveň separácii, boli dvojkláštory videné 

ako nežiadúci a nebezpečný element aj cirkevnými, aj svetskými autoritami. Na Západe je 

existencia dvojkláštorov doložená prvýkrát v 7. storočí v Gálii, no do 11. storočia tieto kláštory 

buď zmizli, alebo prešli značnou transformáciou. Karolínski reformátori ako prví na Západe 

napadli dvojkláštory ako morálne podozrivé a pri zakladaní nových komunít, nedovoľovali, aby 

vznikla takáto spoločná forma zasväteného života. Ďalší krátky rozvoj dvojkláštorov nastal až 

v 12. storočí a bol primárne spájaný s reformnými prúdmi v rámci zasväteného života.53 

Až do 5. storočia sa mníšsky život rozvíjal primárne v oblastiach Východorímskej ríše. 

Na Západ myšlienky mníšskeho života prenikali postupne, za hlavné postavy zodpovedné za 

ich prenos sa považujú Ján Kasián, Atanáš a Hilarius z Poitiers. V tomto bode Západ nasledoval 

východné tradície a východné reguly – okrem Pachomiovej, regulu Bazila Veľkého. Regula 

Bazila Veľkého bola určená pre dvojkláštor, čo znamená, že v nej nájdeme aj body podstatné 

pre ženské mníšstvo. Bazil vo svojej regule nariaďuje striktné oddelenie pohlaví, a zakazuje 

stretnutia osamote. Na druhej strane povoľuje obom skupinám žiadať pomoc a radu 

v duchovných záležitostiach a záležitostiach praktického fungovania.54  

Simultánne s čerpaním z východných zdrojov sa začala vyvíjať aj samostatná západná 

mníšska tradícia. V nej nájdeme aj samostatnú regulu pre ženskú komunitu. Je ňou regula sv. 

Caesaria z Arles,55 ktorá sa stala prototypom pre ženské mníške reguly raného stredoveku. 

Pochádza z počiatku 6. storočia a pomôckou pre jej vznik bola regula sv. Augustína – list 

Augustína svojej sestre, čerstvej vdove, zdôrazňujúci výhody a princípy zasväteného 

komunitného života, ktorý mala viesť v komunite v Hippo.56 Podľa nej sa od zasvätených žien 

 
52 Prvý kláštor bol založený Melaniou Staršou a Rufinom z Aquileje. Druhý vnučkou Melánie. 
53 Schaus, Margaret (eds.). Women and Gender in Medieval Europe: An Encyclopedia. New York 2006, s. 226–

228. 
54 Por. Fladenmuller, Kathryn. Regular Life: Monastic, Canonical and Mendicant Rules, s. 33. 
55 Napísal ju pre komunitu mníšok, na ktorých čele stála tzv. Cézaria, biskupova neter. Podľa Cézariovho 

životopisu mal biskup skutočný záujem o vedenie ženskej komunity, a snažil sa zabezpečiť jej samostatnosť 

priamo u pápeža. Na druhej strane ženy stále vnímal ako zdroj pokušenia, a tak žiadna žena, ani zasvätená nesmela 

vstúpiť do jeho domácnosti. Por. Klingshirn, William (eds.). Caesarius of Arles: Life, Testament, Letters. Liverpool 

1994, zákaz vstupu žien s. 42., list pápežovi s. 119. 
56 Tento list pôvodne písaný žene sa kvôli spoločenskému diskurzu časom zmenil na list písaný mužovi, no jeho 

výroky ostali platné. To ukazuje, že na zasvätené ženy a mužov boli kladené v istých oblastiach rovnaké nároky. 
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vyžadovala cudnosť, chudoba, poslušnosť a skutky lásky voči komunite a núdznym. Okrem 

týchto základov je v Caesariovej regule zakotvený jeden zásadný prvok ženského mníšskeho 

života – klauzúra.57 Caesarius bol presvedčený, že táto prax zabezpečuje praktickú ochranu 

žien, napr. pred nájazdmi a vyjadruje jeho úprimnú snahu o vytvorenie najlepšieho prostredia 

pre ženy, aby mohli rozvíjať svoj duchovný život. Z historického kontextu, osobnosti Caesarea 

a reguly vyplýva, že jeho snahou nebolo uväzniť ženy z dôvodu strachu z nich, či pre mužské 

ego; klauzúra bola v ich najlepšom záujme. 

Klauzúru od Caesaria prijali aj okolití biskupi vo svojich regulách pre ženské komunity  

a postupne sa začal vyvíjať diskurz, že takáto regula je vo všeobecnosti vhodná pre ženské 

pohlavie práve kvôli ustanoveniam o zavedení klauzúry. Diskurz začal byť záväznejším, keď 

sa za nedodržiavanie klauzúry objavili jasne vymedzené sankcie, dokonca až vykázanie z 

komunity.58 Z roviny ochrany sa argumentácia presunula do roviny hanobenia podstaty 

mníšstva. Žena, ktorá by opustila kláštor bola prirovnávaná k Eve vykázanej z raja, pod 

vplyvom diabla. Na základe rehole Caesaria z Arles sa vyvinul koncept úplnej klauzúry, najprv 

aktívnej následne aj pasívnej – aktívna klauzúra obmedzovala len pohyb smerom von, 

návštevníci mohli do ženského kláštora prichádzať, zatiaľčo pasívna regulovala prístup ľudí 

z vonku. V tomto bode je potrebné spomenúť, že klauzúra bola primárne kontinentálnou 

záležitosťou. V Írsku a Anglicku nehrala ženská klauzúra podstatnú rolu pri fungovaní 

kláštorov a rola mníšok bola aktívnejšia a zahŕňala viac pastorálnych aktivít, minimálne do 

konca 7. storočia.59 

Na rozdiel od Východu, na Západe sa v tomto období ustanovila prax písania rozličných 

regúl pre ženské a mužské komunity. Už Caesarius napísal samostatnú regulu pre mužov a pre 

ženy, pričom rozdiel medzi nimi je markantný v podrobných detailoch a väčšej striktnosti 

v prípade ženskej. Existencia odlišných regúl pre mužov a ženy ukazuje na vývoj, v ktorom 

boli rozdiely medzi pohlaviami vnímané ako podstatné a vytvárajúce charakter života 

zasvätenej komunity.  

Pre vývoj západného mníšstva bol veľmi podstatný vznik benediktínskeho rádu, ktorý 

prispel aj k rozvoju ženského mníšstva. Zakladateľ rádu Benedikt z Nursie ako základ 

mníšskeho života  určil snahu o vyrovnaný život modlitby a práce pre slávu Boha. Benedikt 

nezamýšľal vytvoriť rád, či zväz komunít, vytvorenie rádu je spojené so snahou o presadenie 

 
57 Kompletná regula je dostupná v McCarthy, Maria. The Rule for Nuns of St. Caesarius of Arles, Washington 

1960. 
58 Por. napr. 15. kapitolu z knihy IX v Histórii Frankov od Gregora z Tours. [online]. [cit. 2019-02-08]. Dostupné 

z: https://sourcebooks.fordham.edu/basis/gregory-hist.asp#book9. 
59 Burton, J. – Stöber, K. (eds.) Women in the Medieval Monastic World, Turnhout 2015, s. 309.  
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Benediktovej reguly ako záväznej v Anglicku, vo Franskej ríši a nakoniec aj v Ríme 

a talianskych oblastiach.60 Kvôli tejto skutočnosti sa v dejinách mníšstva hovorí o 6. až 11. 

storočí ako o storočiach benediktínov.61 Všetky kláštory patriace do rádu spájalo nasledovanie 

Benediktovej reguly, ale medzi jednotlivými kláštormi boli isté rozdielnosti kvôli praxi 

pridávania tzv. Consuetudo monastica, zvyklostí, ktoré upravovali zásady fyzického či 

duchovného fungovania jednotlivých kláštorov. Rôznorodosť zvyklostí nepomáhala budovať 

spoločnú identitu a medzi samotnými mníšskymi komunitami sa ozývalo volanie po jednote, 

zjednotení odlišných praxí. O to sa významne pokúsil Benedikt z Aniánu v 9. storočí, ktorého 

kláštor bol vzorom fungovania pre ostatné kláštory vo Franskej ríši. Benedikt z Aniánu 

v podstate vytvoril záväzný výklad reguly sv. Benedikta na synodách opátov, ktorých závery 

sa stali cisárskym ediktom. Benedikt prisudzoval väčšie miesto liturgii, od mníchov očakával 

viac modlitieb a zádušnú a kapitulárnu omšu každý deň. Napriek snahe o presadenie týchto 

zvyklostí v praxi, volanie po jednote ostalo nenaplnené s oslabením karolínskej moci, na ktorú 

bolo prevedenie reformy výrazne naviazané.  

Benediktínsky rád mal svoju ženskú odnož veľmi skoro od svojho vzniku, za čo vďačil 

Benediktovej sestre Scholastike. Scholastika po vzoru svojho brata a ako odpoveď na svoje 

duchovné potreby založila pustovňu pre ženy v blízkosti Monte Cassina nazvanú Piumbarole. 

Existujú ale verzie zakladacieho príbehu, ktoré hovoria o tom, že Scholastika už tak 

„otravovala“ Benedikta so svojou požiadavkou, že nemal na výber a musel jej povoliť založiť 

takúto komunitu.62 Ženský mníšsky ideál v tomto období zdôrazňoval hlavne poslušnosť 

a podriadenosť a ženské kláštory sa od 6. storočia stali centrami úcty k relikviám, čo malo 

dopad na spiritualitu mníšok. Prvé výraznejšie obdobie zvýšeného počtu ženských mníšskych 

fundácií na Západe datujeme do siedmeho a začiatku 8. storočia. Toto obdobie je „zlatým 

vekom ženského mníšstva“ vo Francúzsku, oblasti Nizozemska a v Anglicku. Fundácie 

vznikali primárne ako vidiecke domy pre zasvätené ženy a boli spôsobom, akým začleniť vyššie 

vrstvy do cirkevnej organizácie; v istom zmysle mali funkciu misijného centra pre svoje okolie. 

Táto funkcia sa ale s úspechmi budovania cirkevnej štruktúry vytratila a kláštory potom slúžili 

primárne pre potreby aristokracie, ktorá do nich posielala svoje ženské členky na výchovu, resp. 

vytvárala priestor pôsobenia pre nevydaté alebo ovdovené ženy. 63 

 
60 V Anglicku ako záväzná už v 7. storočí, vo Franskej ríši záväzné dodržiavanie od 817 na sneme v Aachene. 

V Ríme záväzne prevládla od 10. storočia. 
61 Existovali aj iné formy mníšskeho života a iné regule. Spočiatku bola dokonca bežná prax nasledovania 

viacerých regúl v jednej komunite.  
62 Okrem toho neexistuje žiaden skorý dokument alebo archeologické vykopávky, ktoré by potvrdzovali existenciu 

tejto pustovne. Por. Clark, James. The Benedictines in the Middle Ages. Woodbridge 2011, s. 11. 
63 Burton, J. – Stöber, K. (eds.) Women in the Medieval Monastic World, s. 237. 
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Pre ďalší vývoj ženského mníšstva boli dôležité rozhodnutia reformátorov karolínskej 

éry. Prvý podstatný dokument je dekrét Karla Veľkého, podľa ktorého majú všetky mníšske 

komunity na území jeho ríše – mužské aj ženské – nasledovať benediktínsku regulu, čo 

čiastočne obmedzovalo voľnosť kláštorov. Čo sa týka ženských kláštorov, reformátori 

karolínskej éry sa zameriavali najviac na klauzúru, ktorá bola v tomto období už jednoznačne 

záležitosťou všeobecnejšej cirkevnej legislatívy. Reformátori sa snažili presadiť striktnú 

a úplnú klauzúru pre všetky zasvätené ženy, aby ženy mohli ľahšie dostáť morálnym 

a spirituálnym štandardom na nich kladeným, no v skutočnosti bolo podstatnejšie, že takto 

mohli byť komunity žien ľahšie kontrolované.64 Zámer nemusel byť primárne založený na 

mizogýnii, no faktom je, že pre mužské mníšske komunity podobné nariadenia zdôrazňujúce 

klauzúru neboli vydávané a opát mohol relatívne slobodne rozhodovať o pohybe mníchov.65 

Takéto rozdiely vytvárali odlišné priestory pôsobenia a odlišne pôsobili na rozvoj spirituality. 

Ďalším podstatným dôsledkom úplnej klauzúry bolo, že znemožnila ekonomické aktivity 

ženských komunít,66 a tak ich ešte viac odkázala na pomoc a ochranu mužských autorít, či už 

cirkevných alebo sekulárnych. Ďalším cieľom karolínskych reforiem bola konsolidácia 

mníšskych komunít, čo v prípade ženských skupín znamenalo, že malé zoskupenia boli zrušené 

alebo spojené do väčších. V tomto období je so vstupom do kláštora záväzne spojené veno, čo 

znamená, že kláštorný život bol limitovaný len pre skupiny žien z vyšších vrstiev.67 

Karolínske reformy nepomohli zastaviť charakteristické črty vlastníckej cirkvi. 

Trendom bolo, že aristokratické rodiny dosadzovali ako abatiše kláštorov stále len členky svojej 

rodiny, aby neprišli o ich kontrolu. Ženské kláštory boli teda súčasťou vlastníckej cirkvi. Ich 

pozitívum môžeme vidieť vo vzdelaní, ktoré ponúkali pre aristokratické ženy, a tak im 

pomáhali budovať si lepšie sociálne postavenie. Aristokratickou spoločnosťou boli kláštory 

vnímané ako bezpečné miesto a dobrá voľba pre členky rodiny. Ženské kláštory sa nevyhli 

celospoločenským trendom a ani ohrozeniam a veľa z nich padlo za obeť vikingským a iným 

 
64 Bennett, Judith M. Sisters and Workers in the Middle Ages. Chicago 1989, s. 225. 
65 Zákaz opustiť konvent sa primárne vzťahoval na zapájanie sa do svetských afér. Pohyb bol dovolený, keď ho 

nariadil opát. Kánony mníchom skôr radili, čomu sa majú vo vonkajšom svete vyhnúť - napr. tavernám 

a banketom. 
66 Vynikajúca štúdia k ekonomickým aspektom klauzúry je Schulenberg, Jane Tibbets. Strict Active Enclosure 

and its Effects on Female Monastic Experience (ca. 500-1200). In: Shank, T. (eds.) Medieval Religious Women, 

Distant Echoes, Kalamazoo 1984, s. 51–86. 
67 Vyplatenie vena alebo darovanie daru pri vstupe do kláštora sa v tomto období a v priebehu nasledujúcich 

storočí stali neodmysliteľnou súčasťou zasväteného života. S narastajúcou praxou sa ale začala zdvíhať aj vlna 

kritiky, ktorá toto správanie vnímala ako simonické; kroky k reštrikciám podnikla svetská aj cirkevná moc, čo 

viedlo k právnemu a spoločenskému odsúdeniu tejto praxe v 12. a 13. storočí s vrcholom na Štvrtom lateránskom 

koncile. K otázke vena ako vstupného daru pre kláštor por. Lynch, Joseph H. Simoniacal Entry into Religious Life 

from 1000 to 1260: a Social, Economic, and Legal Study. Columbus 1976. s. 25–50, k obmedzeniu praktík por. 

Ibidem, s. 147–224. 
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lúpežným nájazdom. Okrem toho, mníšky v napadnutých komunitách sa často stali objektom 

násilia nájazdníkov. Táto situácia priniesla poznanie, že nie je ideálne zakladať ženské 

komunity vo vidieckych oblastiach, a tak sa komunity začali obmedzovať na mestské alebo 

prímestské prostredie. Vzhľadom na uvedený charakter komunít, môžeme považovať ich 

spiritualitu za menej rozvinutú.  

Mníšske komunity boli často odkázané na pomoc patrónov, či už zakladateľov fundácií 

alebo členov nobility, ktorí im poskytovali finančnú podporu. Do 9. storočia bolo bežné, že 

kráľovné a aristokratky zakladali kláštory pre ženy, či už osobne alebo skrze mužských 

príslušníkov rodiny. Fundácie pre ženy vychádzali aj od biskupov či opátov. Celkovo teda 

panoval v spoločnosti trend podpory ženského mníšstva, samozrejme pod kontrolou mužských 

autorít. Od 9. storočia však patróni – aristokracia aj duchovenstvo – začali zakladať menej 

kláštorov a v prípade založenia začali uprednostňovať kláštory mužské. V spoločnosti 

prevládol negatívnejší postoj ku dvojkláštorom a taktiež voči samostatným ženským 

komunitám. Dokonca aj medzi ženskými patrónkami zasväteného života sa vyskytuje tendencia 

uprednostňovať mužské fundácie.68 Rolu v tom iste zohrával aj posun ku liturgickej spiritualite 

zameranej na omšu, ktorú ženy nemohli vysluhovať. 

Počas prvých storočí existencie benediktínskeho mníšstva bola väčšina mníchov 

v kláštoroch len zasvätenými, ale nie vysvätenými osobami – neboli kňazmi. V očiach prvých 

benediktínskych mníchov sa podstata asketického mníšskeho života nedala zlúčiť s kňazským 

životom, ktorého podstata je služba svetu. Avšak mníšske komunity potrebovali kňaza na 

slúženie Eucharistie a rovnako bol asketický život podľa pravidiel príťažlivý pre isté skupiny 

kňazov. Kňazi, ktorí sa zaviazali žiť podľa reguly sv. Benedikta, takže sa zriekli majetku 

a iných výhod, vytvárali komunity regulovaných kanonikov. Postupný vývoj smeroval 

k zbližovaniu kanonických a mníšskych skupín a k ľahkej transformácii jednej skupiny na 

druhú. Ako malo mníšstvo na počiatku vplyv na kňazský život, tak mal teraz kňazský život 

vplyv na mníšstvo, čo viedlo k postupnému nárastu dôrazu na slávenie Eucharistie aj 

v kláštorných komunitách.69 Tento vývoj znamenal orientáciu na ideál, ktorý ženy nemohli 

naplniť. 

2.2.2 Clunyjské hnutie a vrcholný stredovek 

 

 
68 Bennett, J. Sisters and Workers in the Middle Ages, s. 233. Tieto zmeny boli spôsobené reformným duchom 

a charakterom fundácii, ktoré boli v tomto období častejšie kolektívne – založené napr. manželským párom alebo 

rodinou a nie jednotlivcami ako predtým. Obmedzená bola aj možnosť bohatých vdov nakladať slobodne so svojím 

majetkom. 
69 Suso Frank, Karl. Dějiny křesťanského mnišství. Praha 2003, s. 52–63. 
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Po poklese počtu kláštorov a ich členov spôsobenom inváziami nájazdníkov a praxi 

vlastníckej cirkvi, bolo v 10. storočí evidentné, že mníšsky život potreboval reformu, aby sa 

mohol vrátiť ku svojim pôvodným ideálom. Prelom predstavovalo založenie kláštora v Cluny 

vojvodom Viliamom z Akvitánie v roku 910, ktorý ho daroval ako svoj majetok priamo sv. 

Petrovi, a tak sa zriekol akéhokoľvek práva zasahovania do jeho fungovania. Cieľom clunyjskej 

reformy bolo postaviť náboženský život okolo liturgie, čo tvorilo pozadie pre vylúčenie žien 

z participácie na novej spiritualite. Vo všeobecnosti panoval v reformných cirkevných kruhoch 

strach zo žien, ktoré by mohli byť dôvodom prehry v zápase o asketizmus a celibátny život. 

Odo z Cluny napriek proklamovanej podpore reformy ženských kláštorov, obnovil len jednu 

komunitu a ženám zakázal vstúpiť do veľkého zreformovaného kláštora v Cluny. Prvá nová 

clunyjská fundácia pre ženy vznikla v Marcigny až v roku 1055, no nešlo o kláštor primárne 

vytvorený pre ženské potreby, pretože mal poskytnúť miesto na život manželkám, ktorých 

polovičky vstúpili do kláštora v Cluny. V tomto kláštore bola taktiež uplatňovaná úplná 

klauzúra a kláštor bol prirovnaný k posvätnému väzeniu. Mníšky mali dokonca zákaz 

vychádzať z ich rehoľných domov. 70 

 Pre oblasť Nemecka môžeme hovoriť o reforme v kláštore Hirsau, ktorá sa snažila 

zaviesť isté reformné prvky podľa vzoru Cluny, ale prispôsobené lokálnym podmienkam. 

Postoj k ženám však bol značne odlišný; reformované kláštory mužov a žien boli fyzicky blízko 

a komunity to nevnímali ako negatívum. Vedenie zasvätených žien v tomto prostredí bolo 

aktívne a zamerané na potreby žien, čo sa premietlo do rozvinutejšej vnútornej spirituality. 

Hirsauskej reforme sa budem podrobnejšie venovať v tretej kapitole.  

 O 12. storočí historici hovoria ako o „renesancii vrcholného stredoveku“ a jedným 

z dôvodov takého pomenovania je aj obnova zasväteného života a vznik nových rádov.71 V 12. 

storočí sa taktiež opätovne zvýšil spoločenský záujem o ženský zasvätený život. Aj keď  

najrozšírenejšie nové rády neboli vo všeobecnosti ženám spočiatku naklonené. Rád cisterciánov 

založený Robertom z Molesme v roku 1098 vznikol s cieľom  návratu k čistote reguly sv. 

Benedikta. Cisterciáni propagovali odlúčenie od sveta a asketický životný štýl, čo sa prejavilo 

v zakladaní kláštorov na odľahlých miestach a špecifickom architektonickom slohu. Druhý 

zakladateľ rádu Bernard z Clairvaux sa zaslúžil o rozvoj mystickej tradície a mariánskej úcty – 

podstatných zložiek spirituality príťažlivej pre ženy. Postoj rádu k ženským komunitám bol 

ambivalentný. Generálna kapitula zakázala ich prijímanie do rádu, no nakoniec kvôli 

 
70 Southern, R. W. Western Society and the Church in the Middle Ages. Harmondsworth 1970, s. 310–11.  
71 Pre základné dielo k otázke stredovekej renesancie por. Haskins, Charles Homer. The Renaissance of the Twelfth 

Century. Cleveland 1965. 
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vonkajšiemu tlaku a veľkej popularite rádu bola nútená ženské komunity akceptovať, aj keď za 

ne nechcela preberať zodpovednosť. Od žien akokoľvek spojených s cisterciánmi sa 

vyžadovala striktná klauzúra. Tomuto rádu sa budem podrobnejšie venovať vo štvrtej kapitole. 

Rád premonštrátov založený Norbertom z Xantenu bol kanonickým rádom, ktorý sa 

snažil spojiť život v komunite podľa ideálu chudoby s kazateľskou činnosťou. Tento rád bol 

príťažlivý aj pre ženy pre svoju relatívnu voľnosť, keďže nasledoval regulu sv. Augustína. 

Norbert prijal ženy ako súčasť svojej prvotnej komunity, kláštor v Prémontré bol 

dvojkláštorom, no ich úlohou bolo robiť servis mužskej komunite. Rád ako celok následne 

oficiálne zakázal existencie ženských komunít, tieto však v praxi ďalej existovali. 

Nové reformné rády boli opäť primárne zakladané ako mužské, no v 12. storočí vznikli 

aj dva špecifické rády zamerané na ženy a ich možnosti žiť náboženským životom – išlo o rád 

Fontevrault vo Francúzsku a gilbertínsky rád v Anglicku. Oba rády získali značnú popularitu 

medzi ženským pohlavím, no nemohli byť izolované od mužov. V prípade Fontevrault to nikdy 

ani nebolo zámerom, pretože bol koncipovaný ako dvojkláštor, no aj tak ostal dominantne 

ženským rádom, so ženskou abatišou na čele celého rádu. Gilbertínsky rád priberal do svojich 

radov stále viac mužov a ženy podriadil ich autorite.72  

13. storočie prinieslo vznik nových foriem zasväteného života – mendikantské rády. 

Františkáni a dominikáni hlásali ideál chudoby, čistoty a prvotnej cirkvi a reagovali na 

spirituálne potreby stredovekej spoločnosti, ktorá začala byť viac urbanizovaná. Veľkú 

popularitu získali aj medzi ženami rôznych spoločenských vrstiev, čo viedlo k vzniku druhého 

rádu, čisto pre ženy. Kľúčovú rolu v tomto vývoji zohrala sv. Klára a jej komunita klarisiek, 

ktorá sa snažila žiť podľa ideálu hlásaným sv. Františkom. Podstatným aspektom pre ženský 

zasvätený život v rámci týchto rádov bola neexistencia nutného vena, čo otváralo cestu 

zasväteného života širšej skupine obyvateľstva. Od členiek rádu sa však stále vyžadoval život 

v klauzúre. Popularita novej zbožnosti sa  prejavila aj vo väčšej túžbe laikov zapojiť sa do 

zasväteného života, čo viedlo k vzniku tretieho rádu– tzv. terciárov – skupiny mužov a žien, 

ktoré žili rádový ideál vo svete, prípadne vo svojej rodine. Týmto formám zasväteného života 

sa budem podrobnejšie venovať v štvrtej kapitole. 

 
72 Týmto rádom sa pre ich špecifickosť a lokálne obmedzenie v práci nebudem venovať, aj keď nepochybne sú 

dôležitým prvkom vývoja religiozity vrcholného stredoveku. Pre základný prehľad s prihliadnutím na mužsko-

ženské vzťahy por. Gold Schine, Penny. Male/Female Cooperation: The Example of Fontevrault. In: Nichols, John 

–  Shank, Lillian (eds.). Medieval Religious Women I: Distant Echoes. Kalamazoo 1984, s. 151–168. Tiež Golding, 

Brian. Gilbert of Sempringham and the Gilbertine Order. Oxford 1995. 
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Ďalšia forma náboženského života žien predstavovala paradoxnú zmes eremitského 

života so životom v spoločnosti. Reklúzy boli ženy bývajúce osamote v zamurovaných celách 

pri severnej stene kostola snažiace sa o kontemplatívny život, no zároveň slúžiace 

spoločenstvu. Tento typ života vychádza z praxe anachorétskeho života, ktorý patril k jedným 

z prvých foriem mníšskeho života v samote na jednom mieste, primárne ale určeným mužom. 

V 12. a 13. storočí sa stal tento typ života populárnejší, obzvlášť medzi ženami, ktoré prevýšili 

počet svojich mužských náprotivkov. Celkové množstvo anachorétok a reklúz síce bolo malé, 

no veľkej popularite sa ich životný štýl tešil v Anglicku a oblasti Nizozemska.  

Skupiny zbožne žijúcich žien, ktoré neskladali večné sľuby,  a tak mohli svoju komunitu 

kedykoľvek opustiť, začali vznikať na prelome 12. a 13. storočia hlavne v oblasti Nizozemska. 

Beguínky spájalo dodržiavanie čistoty počas pobytu v komunite a snaha o hlbší duchovný život 

modlitby. Tieto ženy boli z celého spoločenského spektra, aj z najnižších tried, a na svoj život 

si sami zarábali prácou v komunite alebo aj pre širšiu spoločnosť. Cirkev a spoločnosť mala na 

beguínky ambivalentný pohľad, napriek hlbokej zbožnosti boli podozrivé, pretože žili bez 

mužskej kontroly. Na začiatku 14. storočia bola táto forma života odsúdená koncilom vo 

Vienne ako heretická a zakázaná. Týmto nonkonformným formám sa budem podrobnejšie 

venovať v piatej kapitole. 

2.2.3 Vybrané aspekty náboženského života a zbožnosti 

 

Súčasťou náboženského života a zbožnosti sú viaceré prvky a praktiky. Pre túto prácu 

som vybrala tri kľúčové aspekty ako kategórie analýzy; asketické praktiky, eucharistickú úctu 

(resp. vzťah ku Kristovi), a mariánsku úctu (resp. vzťah k Márii). Táto podkapitola poskytne 

len veľmi stručnú charakteristiku a vývoj týchto aspektov do vrcholného stredoveku. 

Askéza ako zdržanlivosť, striedmosť, či sústavné cvičenie sa v odriekaní s cieľom 

dosiahnuť vnútornú dokonalosť, bola pevnou súčasťou antického sveta.73 Askéza  teda 

prirodzene prešla aj do sveta kresťanského, no čiastočne zmenila svoj význam. Kresťanská 

askéza spočívala v disciplinovaní tela s cieľom lepšie slúžiť Bohu. Takto poňatá askéza bola 

súčasťou mníšstva od jeho počiatkov, určujúca charakter zasväteného života. Askéza zahŕňala 

rôzne praktiky, ktoré mohli vykonávať obe pohlavia, aj keď v trochu odlišnej miere. V neskorej 

antike a ranom stredoveku bolo rozšírené presvedčenie, že len žena, ktorá potláčala svoje telo 

rôznymi druhmi askézy, mohla dosiahnuť rovnocennosť s mužmi. Patristickí spisovatelia 

vnímali ženské askétky ako víťaziace nad krehkosťou svojho pohlavia a často opisovali takéto 

 
73 Slovo asketizmus pochádza z gréčtiny a jeho pôvodný význam znamenal cvičenie alebo tréning.  
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ženy maskulínne.74 Prax, ktorá bola rovnako záväzná pre obe pohlavia a hrala rolu 

identitotvorného prvku, bola sexuálna abstinencia.75 Ďalšie asketické praktiky mohli mať rôzne, 

aj individualizované formy, najčastejšie zahŕňali pôst, abstinenciu od spánku, sústavné dlhé 

modlitby, umŕtvovanie tela bičovaním, život v chudobe, či samotu. Od mníchov a mníšok sa 

automaticky očakávala istá forma askézy, no mohla mať rôznu mieru. Za typicky asketických 

mníchov sa považovali eremiti, a írski mnísi.76 V ranom stredoveku nebola askéza mníšok, až 

na pár výnimiek, extrémna, častokrát znamenala uspokojenie sa s menším pohodlím a luxusom, 

než aké by mali ženy k dispozícii v domácom prostredí vzhľadom na ich urodzený pôvod. 

Asketické praktiky prešli vo vrcholnom stredoveku miernou transformáciou a zmenou 

významu; začali hrať kľúčovejšiu rolu v spiritualite väčšieho množstva ľudí a boli spôsobom 

ako žiť vieru viac autenticky, podľa vzoru prvotnej Cirkvi. S rozmachom ľudovej zbožnosti a 

rozvojom penitenčných hnutí v 12. storočí sa ženský asketizmus stal viac spoločensky 

ukotvený, ale tiež individualistickejší. Až na niekoľko výnimiek bola askéza žien 

v  vrcholnom stredoveku extrémnejšia ako paralelné praktiky medzi mužmi, ale dôvody tohto 

rozdielu sú stále objektom vedeckej debaty.77  

Eucharistická zbožnosť prešla od antiky do vrcholného stredoveku dlhým vývojom 

z hľadiska teológie aj náboženskej praxe. Prijímanie Eucharistie78 v ranej Cirkvi bolo dôležitým 

prvkom kresťanskej spirituality, aj z hľadiska vymedzovania sa voči ostatným náboženským 

skupinám, resp. herézam. Kresťania pôvodne pristupovali k Eucharistii pravidelne pri každom 

slávení sv. omše, dokonca veriaci mohli mať Eucharistiu aj doma, aby ju prijímali každé ráno.79 

Cirkevní otcovia 4. a 5. storočia tvrdili, že plnosť života s Kristom si vyžaduje každodennú 

účasť na tajomstve Kristovej obety.80 V praxi sa však spolu s rozširovaním Cirkvi začalo 

prijímanie Eucharistie zo života veriacich vytrácať a ich prítomnosť na liturgii bola čoraz viac 

pasívna.  Spolu s klerikalizáciou liturgie sa prijímanie Eucharistie stalo predmetom rigoróznych 

nariadení, ktoré sa týkali nielen vnútorného života, ale aj rituálnej čistoty podľa starozákonného 

vzoru. Účasť veriacich na prijímaní sa tak významne redukovala, že Štvrtý lateránsky koncil 

 
74 Ruether, Rosemary. Misogynism and Virginal Feminism in the Fathers of the Church. In: Religion and Sexism: 

Images of Woman in the Jewish and Christian Traditions. New York, 1974, s. 150–183.  
75 V ranom stredoveku bola sexuálna abstinencia dokonca aj tým, čo odlišovalo mníchov od kňazov, ktorí nežili 

nutne v celibáte. 
76 K írskemu mníšstvu por. Vopatrný, G. Keltská církev prvního tisíciletí a její spiritualita. Brno 2002, s. 83–115, 

obzvlášť 102–115. 
77 Schaus, Margaret C. Women and Gender in Medieval Europe: An Encyclopedia, New York 2008, s. 47–48. 
78 Pojem Eucharistia znamená v gréčtine „vďakyvzdanie“ a pôvodne označoval výlučne rítus, ktorým si kresťania 

pripomínajú Kristovu Poslednú večeru. V tejto práci pojmom Eucharistia väčšinou rozumiem sviatostné Telo 

a Krv Kristovu, ktoré tvoria vrchol eucharistickej liturgie. 
79 Por. Tertullianus. Ad uxorem, 1, 2, c. 5. PL 2, 1296, De idolatria, 7, PL 1, 699. 
80 Por. Ambrosius. De mysteriis, 9, 58, PL 16, 408. Augustinus. Sermones, 57, 5, PL 38, 389. 
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nariadil povinnosť prijímať Eucharistiu raz ročne. Po teologickej stránke, bola otázka 

Eucharistie dlho záležitosťou jednotlivých teológov, nie celocirkevnou témou. K vývoji 

eucharistickej úcty významne prispel mních a teológ karolínskej éry Paschasius Radbertus  

svojím dielom De Corpore et Sanguine Domini, ktoré je prvým dlhším traktátom o povahe 

Eucharistie v západnej teológii. V ňom Paschasius vyjadruje svoje presvedčenie, že Eucharistia 

obsahuje skutočné telo historického Krista.81 Eucharistia si získala väčšiu pozornosť teológov 

v jedenástom storočí pri sporoch s Berengarom z Tours, ktoré viedli k definitívnemu 

sformulovaniu doktríny o reálnej prítomnosti Krista,82 čo hralo rolu, podobne ako v ranej 

Cirkvi, aj pri vyhranení sa voči heretickým hnutiam, napr. katarom. Zároveň v dôsledku 

gregoriánskych reforiem jedenásteho storočia rastúci dôraz na autoritu kňazstva súčasne 

zvyšoval význam Eucharistie. Jedine vysvätený kňaz mal moc priviesť Krista na oltár, a to ho 

oddeľovalo od ostatných kresťanov nielen zákonne, ale aj duchovne. Na druhej strane však 

teológovia trvali na tom, že ani skutočná prítomnosť na oltári nie je taká dôležitá ako oslava 

aktívneho života viery a lásky.83 Liturgia ponúkala spasenie iba tým, ktorí žijú takým životom 

a sviatostné prijatie aj samotná reálna prítomnosť mohla nanajvýš symbolizovať a oslavovať 

život aktívnej viery a lásky. V dôsledku toho prax tzv. duchovného prijímania do veľkej miery 

nahradila prax sviatostného prijímania zasväteného chleba a vína pre väčšinu laikov. 

Najobľúbenejšia forma duchovného prijímania zahŕňala modlitbu a prosbu počas liturgického 

vyvýšenia Eucharistie.84 Eucharistii sa pripisovala magická moc a z toho obdobia sa zachovalo 

množstvo príbehov o zázrakoch spojených s Eucharistiou.85 Vyvrcholením nárastu 

eucharistickej zbožnosti  bolo vyhlásenie sviatku Božieho tela (Corpus Christi) pápežom 

Urbanom IV. v roku 1264. Zasvätené osoby samozrejme prijímali vo väčšej miere ako laici, 

pričom počet prijímaní za rok sa rôznil, na základe príslušnosti k rádu, či vývoja v čase.  

 
81 Týmto boli položené základy transubstanciačnej dogmy, Paschasius veril, že Eucharistia môže byť spásonosná, 

len ak obsahuje skutočné telo a krv historického Krista, čo zakladal na doslovnom výklade evanjelnej pasáži 

o poslednej večeri. Proti Paschasiovi vystúpil mních Ratramnus, ktorý veril, že prítomnosť Krista v Eucharistii je 

len striktne metaforická. K ich sporu a teologickému pozadiu por.  Zirkel, Patricia McCormick. The Ninth Century 

Eucharistic Controversy: a Context for the Beginnings of the Eucharistic Doctrine in the West. In: Worship 68 

(1994), s. 2–23. Pre Paschasiov traktát por. PL 120, 1256-1350. 
82 Por. Feingold, L. The Eucharist: Mystery of Presence, Sacrifice, and Communion. Steubenville 2018, s. 279. 

Eucharistické doktríny týkajúce sa skutočnej prítomnosti Krista v Eucharistii neboli kontroverznými témami 

v patristickom období. Až v deviatom storočí sa objavujú prvé spochybnenia skutočnej prítomnosti Krista 

v Eucharistii. 
83 Macy, Gary. Theology of the Eucharist in the High Middle Ages. In: Levy, Macy, Ausdall (eds.) A Companion 

to the Eucharist in the Middle Ages. Leiden 2012, s. 397. 
84 Por. Ibidem, s. 392. Ďalšie praktiky zahŕňali požehnanie nad ľudom, ako aj bozk mieru. Požehnaný chlieb sa 

považoval za vhodnú náhradu sviatostného prijímania a používal sa dokonca aj ako viatikum, keď nebol k 

dispozícii žiadny posvätený chlieb. 
85 Por. Browe, P. Die eucharistischen Wunder des Mittelalters. Breslau 1938. 
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Panna Mária hrala dôležitú rolu v kresťanskej zbožnosti už od počiatkov Cirkvi. V 

štvrtom a piatom storočí sa stala predmetom širokej teologickej diskusie v súvislosti so spormi 

okolo Kristovej osoby.86 Mária (Theotokos) bola tou, ktorá niesla vteleného Boha deväť 

mesiacov svojho tehotenstva a potom priniesla Boha na svet v Ježišovej osobe. Úcta k Márii 

ako bohorodičky sa začala prejavovať v piatom a šiestom storočí aj stavbou chrámov, ktoré jej 

boli zasvätené, ako napr. chrám Santa Maria Maggiore v Ríme.87  Následne sa začala rozvíjať 

hlavne medzi mníchmi, čo sa prejavilo vznikom hymnov ako Ave Maris Stella (Zdravás, 

hviezda morská) a Salve regina (Zdravás, kráľovná).88 V ôsmom storočí sa z liturgie hodín 

vyvinula prax mariánskych hodiniek, ktorá ale bola viazaná len na prostredie kláštora. Mimo 

kláštorného prostredia sa mariánska úcta prejavovala hlavne slávením mariánskych sviatkov.89 

Dôležitú rolu v mariánskej zbožnosti hrali aj relikvie a púte na miesta spojené s pannou 

Máriou.90  Mariánska úcta našla svoje vyjadrenie aj v umení; Mária bola častým námetom 

rôznych umeleckých spracovaní, ktoré začali byť používané aj pri modlitebnej praxi. Od 

štvrtého storočia sa Mária stala vzorom pre všetkých kresťanov, najmä pre ženy, ktoré sa snažili 

žiť život panenstva a askézy. Podľa cirkevných otcov Mária žila doma v tichom 

kontemplatívnom živote - zriedka išla von a nikdy nechcela byť videná ľuďmi, neustále sa 

modlila a robila dobré skutky, čo malo predstavovať istý ideál pre zasvätené ženy. Ten sa 

taktiež mierne premenil vo vrcholnom stredoveku a s pôsobením mendikantských rádov.91 

Františkáni svojimi kázaniami povzbudzovali ľud, aby prijal ľudskejšiu predstavu Panny Márie, 

ktorá rovnako ako oni zažila všetku radosť a bolesť pozemského života. Františkáni zavádzali 

medzi ľuďmi mariánske modlitby, ako napr. Angelus. Známa mariánska antifóna Salve Regina 

bola v tom období pomerne rýchlo začlenená do liturgie. Prvá polovica modlitby Ave Maria 

(Zdravas Mária) sa rozšírila koncom jedenásteho storočia a začiatkom trinásteho storočia už 

Cirkev povzbudzovala kresťanov, aby si ju pamätali spolu s Otčenášom a Krédom. Mária ako 

 
86 Athanasius z Alexandrie, vášnivý obhajca Kristovho božstva pred aj po Nicejskom koncile v roku 325, vyjadril 

úctu k Márii a označil ju za Theotokos (nositeľku Boha). Efezský koncil (431) formálne schválil titul Theotokos. 

Koncil v Chalcedone (451) ju potom vyhlásil za Aeiparthenos (Vždy Pannu), keď v celom rozsahu prijal Tomus 

pápeža Leva I., ktorý obsahoval túto doktrínu. 
87 Najstarší mariánsky kostol je pravdepodobne z konca 4. storočia zo Sýrie. 
88 Ave maris stella je hymnus, ktorý sa zhruba v 8. storočí začal používať pri liturgií hodín na vešperách. Mária je 

tu prezentovaná ako milostivá a milujúca matka. Por kapitolu Prílohy. 
89 Narodenie Panny Márie (8.9.), Nanebovzatie (15.8.), Nepoškvrnené počatie (8.12.), Očisťovanie Panny Márie, 

či obetovanie Ježiša v chráme (2.2.), Zvestovanie (25.3.), Meno Preblahoslavenej Panny Márie (12.9.). 
90 Relikvie ako kúsok vlasov, či oblečenia, ale hlavne Máriino mlieko.  Schaus, M. (eds.). Women and Gender in 

Medieval Europe: An Encyclopedia s. 538. 
91 V Cirkvi dlhé storočia nedošlo ku konsenzu, pokiaľ ide o mieru, v akej sa Mária zúčastňovala na hriešnom stave 

zvyšku ľudstva, čo sa stalo jednou z tém vrcholného stredoveku. Dominikáni, na čele so sv. Tomášom Akvinským 

boli proti doktríne nepoškvrneného počatia, zatiaľčo františkáni sa stali hlavnými obhajcami doktríny. Dôležitý 

bol v tomto ohľade príspevok františkána Jana Dunsa Scota. Por. O’Connor, Edward, (eds.) The Dogma of the 

Immaculate Conception: History and Significance. South Bend 1958, s. 207. 
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orodovnica bola často prezentovaná ako Kráľovná, ktorá pomáha predsedať súdu jej syna a je 

vždy pripravená predložiť mu žiadosti prosebníkov. Tí, ktorí sa báli priblížiť sa ku Kristovmu 

trónu priamo pre svoje hriechy, sa mohli najprv obrátiť k Márii.92 Telesné spojenie Panny Márie 

s Ježišom viedlo k tomu, že bola vnímaná ako poskytovateľka najuctievanejšieho liturgického 

predmetu neskorej stredovekej zbožnosti, Eucharistie, ako duchovného pokrmu pre jej 

duchovné deti - kresťanských veriacich. Na druhej strane nachádzame v stredovekých kázňach 

významný motív Márie ako Kristovej nevesty, čo súviselo s interpretáciou Piesne piesní ako 

obrazu Božej lásky k Márii, propagovanej tak významnou osobou akou bol Bernard 

z Clairvaux. Mária sa tak stala Kristovou milovanou osobou, ktorú hľadal ako svoju partnerku 

vo Vtelení kvôli jej kráse, jej pokore a panenskej čistote. Máriina mnohotvárnosť umožnila 

zasväteným osobám rozvíjať rôzne formy zbožnosti, čo jednoznačne prispelo k bohatstvu 

stredovekej religiozity.93  

 

  

 
92 Schaus, Margaret (eds.). Women and Gender in Medieval Europe: An Encyclopedia. New York 2006, s. 539. 

Máriino mlieko symbolizovalo jej moc prihovárať sa za hriešnikov. Tento príhovor bol často zobrazovaný ako v 

kázaniach, tak v umeleckých dielach s použitím témy známej ako dvojitý príhovor. Panna kľačí pred svojím Synom 

v nebi, odhaľuje mu prsia, ktorými ho živila ako dieťa, pripomínajúc mu jej starostlivosť o neho, a žiada ho, aby 

bol milosrdný k hriešnikom.  
93 Stredoveká mariánska zbožnosť mala mnoho podôb a stále je predmetom historického výskumu. Por. Ellington, 

Donna Spivey. From Sacred Body to Angelic Soul: Understanding Mary in Late Medieval and Early Modern 

Europe. Washington, D.C., 2001. K Márii v umení por. Pelikan, Jaroslav. Mary through the Centuries: Her Place 

in the History of Culture. New Haven, 1996. 
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3. Tradičné mníšske rády  

Medzi tradičné mníšske rády sa radí rád benediktínov a rád cisterciánov, oba riadiace sa 

regulou sv. Benedikta. Spoločné črty týchto rádov zahŕňajú snahu o sebestačnosť a  maximálnu 

uzavretosť od sveta spojenú s pravidlom stability miesta (stabilitas loci) a vstupovaním do 

jednej konkrétnej komunity a kláštora. To tvorí aj charakteristické prvky mníšstva platné aj vo 

vrcholnom stredoveku. Tieto rády zakladali svoje kláštory na osamotených miestach, čo však 

bolo problematické pre ženské komunity, ktorých existencia vyžadovala pomoc mužských 

členov. Ženské komunity mali aj vo vrcholnom stredoveku dodržiavať prísnu pasívnu aj 

aktívnu klauzúru, či už patrili k staršiemu rádu benediktínov, či novovzniknutému rádu 

cisterciánov. Vo svojej podstate neodmietavý postoj benediktínov voči ženským komunitám 

bol už vo vrcholnom stredoveku dlhodobo etablovaný, na druhej strane, cisterciáni svoj postoj 

k zasväteným ženám len utvárali, čo sa premietlo do prvotného zákazu prijímania ženských 

komunít do rádu a jeho následnému zrušeniu. Z obdobia vrcholného stredoveku poznáme 

viaceré významné ženy patriace k obom tradičným mníšskym rádom, ktoré požívali špecifickú 

autoritu a boli uznávané širšími cirkevnými kruhmi. 

3.1 Rád benediktínov  

Dlhodobo najrozšírenejším rádom poskytujúcim priestor ženám bol rád benediktínov 

postavený na regule sv. Benedikta. Ženské komunity boli súčasťou rádu od jeho počiatkov v 6. 

storočí a nasledovali rovnakú regulu. Ženské skupiny však nikdy neboli také početné ako 

mužské a mali svoje špecifiká a problémy, s ktorými sa museli vyrovnávať. Rád benediktínov 

mal od svojich počiatkov do začiatku neskorého stredoveku viacero prominentných ženských 

členiek, ktoré mali výnimočné postavenie v spoločnosti ako napr. Hrotsvita z Gandersheimu, 

Hildegarda z Bingenu, Heloisa, či Alžbeta zo Schoenau. Otázkou je, či ich možnosti realizácie 

boli spojené s charakteristikami rádu alebo vychádzali skôr z ich sociálneho pozadia. 

Príslušnosť žien k rádu sa aj vo vrcholnom stredoveku veľmi často odvíjala od ich sociálneho 

postavenia a vena, ktoré mali k dispozícii, čo znamená, že ženské komunity neboli otvorené pre 

širšie skupiny obyvateľstva a v istom zmysle mali elitný charakter.  

3.1.1 Benediktínsky rád a priestor pre ženy vo vrcholnom stredoveku 

 

Benediktínsky rád bol na počiatku vrcholného stredoveku značne rozšírený a už v sebe 

zahŕňal viaceré tradície, či prístupy, ako napr. reformný prístup z Cluny, či územia Lotrinska. 

Vývoju rádu a priestoru pre ženy do vrcholného stredoveku som sa podrobne venovala v druhej 

kapitole, a tak v tejto časti len upriamim pozornosť na niektoré aspekty ženského fungovania 
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v rámci rádu, ktoré zostávajú platné a určujúce aj pre obdobie vrcholného stredoveku. Priestor 

pre ženy v rámci rádu zostával stále definovaný konkrétnym kláštorom, do ktorého ženy 

vstúpili, pričom život v jednotlivých kláštoroch sa mohol od seba navzájom líšiť, v závislosti 

na viacerých prvkoch. Kľúčovú rolu v tomto ohľade hrala abatiša, aj keď základom stále bola 

Benediktova regula. Konkrétne kláštory tak mali svoje špecifiká a výraznejšie podobnosti sú 

zrejmé pri kláštoroch patriacich k reformným prúdom v rámci benediktínskeho rádu.  

Benediktínsky kláštor94 bol samostatnou hospodárskou jednotkou, o ktorú sa starali 

sami mnísi; to ale neplatilo v prípade ženských kláštorov, ktoré boli odkázané na pomoc mužov. 

Ženské benediktínske kláštory existovali v dvoch formách, a to ako samostatné ženské kláštory 

alebo ako dvojkláštory.95 Výhodou dvojkláštorov bolo, že tvorili jednu ekonomickú jednotku 

a všetky potrebné aktivity mohli byť efektívne rozdelené medzi členov oboch pohlaví a ženy 

mohli zachovávať klauzúru a zároveň prosperovať. V tomto prípade ale väčšinou došlo k strate 

pôvodnej spoločenskej roly abatiše a jednou z najdôležitejších otázok bola otázka zamedzenia 

styku pohlaví. Dvojkláštory však vo vrcholnom stredoveku zažili vlnu popularity hlavne pri 

nových reformných rádoch, nie v ráde benediktínov. V rámci benediktínského rádu boli 

dvojkláštory spojené s reformným hnutím okolo nemeckého kláštora Hirsau, prípadne Cluny. 

V týchto dvojkláštoroch však nutne neboli komunity fyzicky prepojené, ale ženské konventy 

zámerne vznikali v tesnej blízkosti mužských kláštorov.96  

Ženské kláštory aj vo vrcholnom stredoveku pravidelne bojovali s ekonomickými 

problémami. Boli závislé na zdrojoch mníšok, ktoré priniesli ako veno97 a potom na 

ekonomickej podpore patrónov, či biskupa. V takejto situácii ale hrozila potenciálna strata 

zdrojov v prospech biskupa, či svetského protektora, rovnako ani prax zakladania dcérskych 

kláštorov častokrát ekonomickej situácii kláštora nepomohla. Ekonomická situácia kláštora 

 
94 Benediktínsky kláštor mal po architektonickej stránke pripomínať rodinné sídlo, jeho vzorom boli rímske 

rodinné sídla z konca staroveku. Lawrence, H. Dějiny středovekého mnišství, s. 29. 
95Samostatné ženské kláštory sa zakladali skôr v blízkosti miest, než v odľahlých oblastiach bez ľahkého prístupu, 

pretože ženy boli odkázané na pomoc mužov, ktorí museli pravidelne prichádzať do komunity. 
96 Hamburger, Jeffrey F., – Marti, Susan. (eds.) Crown and Veil: Female Monasticism from the Fifth to the 

Fifteenth Centuries. New York 2008, s. 248–251. 
97 Veno alebo dar kláštoru pri vstupe bol v ranom stredoveku považovaný za dobrovoľný, záležal na rozhodnutí 

vstupujúceho člena, prípadne jeho rodiny, ak išlo o ženu. Avšak do začiatku 11. storočia už bol takýto dar, jeho 

veľkosť a rozličný charakteru, vnímaný ako nutnosť, ak záujemca o vstup nemal byť odmietnutý. Každá žena mala 

byť zabezpečená aspoň minimálnym venom, ktoré mal budúcemu manželovi vyplatiť jej otec. Záväznosť daru 

kláštoru vychádzala z logickej myšlienkovej línie spojenej s venom; mníška nepotrebovala veno pre manželstvo 

pretože „manželom“ vstupujúcej mníšky sa stal kláštor, ktorý za ňu preberal za právnu zodpovednosť aj povinnosť 

zabezpečenia, a tak mu „svadobný dar“ logicky prináležal. Spoločnosť túto prax nepovažovala za simonickú až 

do 20. rokov 12. storočia  a kontribúcia vstupujúcich členov tvorila značnú časť financovania fungovania kláštora. 

Na druhej strane záväznosť daru, výrazne redukovala počet žien, ktoré si mohli dovoliť do kláštora vstúpiť. Štvrtý 

lateránsky koncil vo svojom 64. kánone zakázal dávanie a prijímanie daru pri vstupe do kláštora. Por. prácu 

Josepha Lyncha, v ktorej sa zameriava hlavne na legálnu stránku problému a snáh riešiť ho. Lynch, J. Simoniacal 

entry into religious life from 1000 to 1260, obzvlášť s. 25–50. 
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a naviazanie na mužskú komunitu mali rozhodne vplyv na možnosti realizácie sa mníšok 

a pôsobili ako faktor aj pri utváraní ich spirituality.98 Tento fakt pôsobil na formu a vzhľad 

fyzického priestoru kláštora, ktorý bol projekciou stredovekej religiozity a názorov na 

zasvätený život, zároveň však religiozitu, názory, a teda aj spiritualitu spätne ovplyvňoval 

a utváral.99 Jedným z najurčujúcejších prvkov ženského kláštora bol fyzický priestor klauzúry. 

Pod pojmom klauzúra bežne chápeme fakt uzavretia a oddelenia sa zasvätených osôb 

od sveta, zároveň aj fyzický priestor, ktorý toto uzavretie umožňoval. V ženských 

benediktínskych kláštoroch sa dodržiavala úplná klauzúra, chápaná ako koncept úplného 

zamedzenia kontaktu so svetom, aj do vnútra kláštora, aj von z kláštora. Klauzúra 

v benediktínskych kláštoroch sa odvíjala od konceptu Caesaria z Arles, ktorého cieľom bolo 

vytvoriť uzavreté miesto bez hriechu, na ktorom má modlitba za okolitý svet väčšiu moc, než 

inde.100 Uzavretosť priestoru klauzúry sama o sebe vytvárala potenciál pre vnímanie miesta ako 

uzavretej rajskej záhrady. Tieto skutočnosti ukazujú jeden kľúčový aspekt, ktorý určoval 

genderové charakteristiky klauzúry. Ženský klauzúrny priestor bol odlišný od mužského, 

v praxi, ale aj konceptuálne, pretože jeho funkcia bola iná. V praxi bol fyzicky priestor klauzúry 

pre ženy samostatnou jednotkou, nie priamo napojenou ku kostolu, na rozdiel od mužskej 

klauzúry. Toto oddelenie od kostola môže signalizovať, že spiritualita mníšok sa viac 

koncentrovala na privátnu modlitbu v priestore, ktorý bol naozaj čisto ženský.101 To zároveň 

potvrdzuje, že klauzúra bola prvkov pôsobiacim na spiritualitu žien a určujúcim celkovú formu 

ich zasväteného života. Cirkevné autority presadzovali úplnú klauzúru ako nutnú podmienku 

mníšskeho života žien, pretože hrozbu pre tento život predstavoval akýkoľvek fyzický kontakt 

 
98 Lepší ekonomický status kláštora napr. umožňoval viac votívnych a devočných umeleckých diel, ktoré prinášali 

zasväteným ženám podnety pre ich zbožnosť.  
99 Pôsobením priestoru a materiálnej stránky kláštorov na ženy a gendrovými rozdielmi v tomto aspekte sa 

dlhodobo zaoberá  archeologička Roberta Gilchrist. Por. Gilchrist, Roberta. Gender and Material Culture: The 

Archaeology of Religious Women. London 1997. 
100 Podľa Caesaria komunitu žien bolo nutné oddeliť od okolitého sveta nepriepustným múrom, aby sa zachovala 

jej čistota. Posvätnosť celého priestoru kláštora bola teda zabezpečená prítomnosťou neustále modliacich sa žien, 

reliktov a absenciou kohokoľvek zo sveta. Mníšky sa mali neustále modliť za príchod Krista, a na to, aby sa to 

dalo naplniť bola potrebná stabilitas loci, čo je jedným z významov klauzúry. Okrem toho, klauzúra poskytovala 

útočisko pre ženy pred fauces spiritualium luporum, hrdlami spirituálnych vlkov, takže zabepečovala ortodoxiu 

ich viery. (Por. „Ak sa dievča chce vzdať sveta a a ujsť hrdlám spirituálnych vlkov s božou pomocou, nikdy 

nesmie, až do času jej smrti výjsť z kláštora, ani do baziliky, v ktorej sú dvere.“ Citované podľa Fladenmuller, 

Kathryn. Regular Life: Monastic, Canonical and Mendicant Rules. Michigan 1997, kapitola 2, ods. 171, s. 232.) 

Caesarius zdôrazňuje taktiež praktický prvok klauzúry a to ochranu pred nájazdmi; miesto malo predstavovať 

neohrozené bezpečie, čo zdôrazňujú aj metafory Noemovej archy ako ochrany pred búrkou a pokušeniami. 

Obmedzený bol spočiatku ale len pohyb smerom von, návštevníci mohli prichádzať; v tomto období boli ženy 

zvyknuté prijímať návštevníkov a aktívne sa zapájať do listovej výmeny so svetom. Neskôr sa vyvinula aj pasívna 

klauzúra, ktorá regulovala prístup ľudí z vonku. Klauzúrny diskurz pôvodne slúžiaci na ochranu sa posunul do 

roviny obmedzení. Ku klauzúre por. Diem, Albrecht. Das Monastische Experiment: Die Rolle der Keuschheit bei 

der Entstehung des westlichen Klosterwesens. Münster 2005, s. 173–193.  
101 Burton, Janet – Stöber, Karen. (eds.). Women in the Medieval Monastic World. Turnhout 2015, s. 307. 
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so svetom. V benediktínskych kláštoroch existovala ale istá variabilita v observancii úplnej 

klauzúry, ktorá väčšinou záležala od postavenia konkrétnej abatiše kláštora a názoroch, ktoré 

o nej mala mužská cirkevná, resp. aj svetská hierarchia. V prameňoch sú zachované aj správy 

o mníškach chodiacich na púte, alebo opúšťajúce kláštor na znak protestu proti nehodnej 

abatiši, avšak to bolo samozrejme vnímané ako neželané správanie, v niektorých prípadoch 

potrestané vylúčením, či až exkomunikáciou.102 Prijateľné opúšťanie klauzúry sa spravidla 

vzťahovalo len na abatišu, ktorá sa preslávila aj vo svete mimo kláštorných múrov. 

3.1.2 Základné rádové dokumenty a ženy 

 

Benediktova regula, základný rádový dokument pre benediktínov, určovala nielen 

podobu benediktínskeho ideálu, ale aj celého stredovekého mníšstva. Samotná regula by sa dala 

považovať za nie príliš originálne dielo, pretože priamo čerpá z viacerých známych 

a rozšírených zdrojov.103 Benediktov génius sa však prejavil v ideálnej kombinácii dostupných 

vzorov prispôsobených pre život v inom geografickom pásme a s inými tradíciami, so zreteľom 

na duchovné, ale aj fyzické potreby mníšskych komunít, ktoré nie sú dokonalé a nedokážu žiť 

extrémnym asketickým životom.104 Podstatným prvkom pre popularitu reguly bol fakt, že 

Benedikt nechal veľa priestoru pre rozhodovanie opátovi, aby mohol konať adekvátne 

v závislosti na jeho konkrétnej situácii, aj keď podmienkou bolo, aby sa opát vo svojom konaní 

neodchýlil od reguly. 

Benediktova regula určuje mníšsky ideál, ktorý mal byť v komunitách nasledovaný. 

Láska ku Kristovi má byť najvyšším cieľom mníšskeho ideálu.105 Okrem toho regula akcentuje 

prvok hľadania Boha. Podľa Benedikta je hľadanie dokonca nutnou podmienkou pre život 

v kláštore.106 Takto všeobecne stanovený ideál hovorí o cieli a motíve pre všetky aktivity, ktoré 

mních robí. Benedikt ale podáva aj konkrétnejší obraz toho, čo sa od mnícha očakáva, aby 

 
102 Napr. biskup Iull z Durínska exkomunikoval abatišu Swithu, lebo pustila dve mníšky von z kláštora. 
103 Ako svoje zdroje Benedikt priamo uvádza regulu Bazila Veľkého, ktorého uvádza ako svojho duchovného otca 

a jeho regulu  „nástrojom cnosti“, ďalej Jána Kasiána, a regulu majstra – Regulu Magistri, pričom z poslednej 

menovanej kopíruje celé časti. 
104 Benedikt svoj kláštor nazýva školou a sám seba umenšuje a vníma ako nehodného pokračovateľa východnej 

školy, čo sa prejavilo aj v tom, že jeho regula je určená začiatočníkom. 
105 „Amori Christi nihil praeponatur“. Ustanovenie o dobrej horlivosti mníchov, ktorá vedie k Bohu a k večnému 

životu, je predposlednou kapitolou, obsahuje zhrnutie všetkých základných bodov, končiacich výrokom „vôbec 

ničomu nech nedávajú prednosť pred Kristom. On nech nás spoločne dovedie do života večného“ Tento bod 

predstavuje vyvrcholenie celej reguly. Por. Benedikt z Nursie. Koupil, Ondřej (eds.). Řehole Benediktova. Praha 

1998, s. 167.  
106 Ibidem, s. 135. 
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naplnil tento ideál, a to: poslušnosť, mlčanlivosť,107 rozvíjanie pokory,108 potláčanie vlastnej 

vôle,109 počúvanie fyzickým sluchom a sluchom srdca110 a účasť na komunite.111 Hľadanie 

Boha a láska ku Kristovi má byť viditeľná v každom dni mnícha, ktorý má mať stanovenú 

štruktúru. Mních sa mal usilovať o každodenný vyrovnaný duchovný a aktívny život, čo 

vyjadruje benediktínske heslo ora et labora – modli sa a pracuj. Základná modlitba mnícha je 

Božím dielom tzv. opus Dei a pozostáva z modlitby hodiniek,112 pri ktorej má celý svet chváliť 

Boha a opatrne mu predkladať svoje prosby. Práca bola vnímaná ako plnenie prirodzeného 

rádu, ktorý Boh ustanovil, bola účasťou na Božej tvorivej činnosti.113 Táto práca bola častokrát 

náročnou manuálnou prácou, ktorá okrem odkazu na Stvoriteľa v sebe obsahovala aj spojenie 

s Kristom, jeho chudobou, a bola vyjadrením solidarity so všetkými chudobnými. Na druhej 

strane fyzická práca bola nutnosťou pre zabezpečovanie komunity, minimálne v prvých 

storočiach. Benediktov obrovský prínos bol v tom, že spojil nutnosť s duchovným významom, 

a tak posvätil naozaj celý deň mnícha. Okrem modlitby a fyzickej práce bolo súčasťou dňa 

mnícha tzv. lectio divina, čo predstavuje kontemplatívne štúdium Biblie a iných náboženských 

spisov. Takto štruktúrovaný deň platil aj pre ženské komunity, tie v plnosti zachovávali liturgiu 

hodín, no niektoré jej časti a časti celého dňa prispôsobili svojim možnostiam a potrebám a dali 

im inú podobu. 

 
107 „Hovoriť a poučovať patrí totiž učiteľovi, mlčať a počúvať patrí žiakovi. Ľahkomyseľné žarty, prázdne reči či 

rozpustené slová (otiosa) navždy a všade zakazujeme a nedovoľujeme, aby k nim žiak otvoril ústa.“ Ibidem, s. 37. 
108 Benedikt predstavuje až 12 stupňov pokory, ktoré môže mních dosiahnuť, a tak prísť k láske k Bohu, ktorá 

vyháňa strach. Stupne zahŕňajú konanie, vnútorné presvedčenie, či dokonca náchylnosť k smiechu a držanie tela, 

Ibidem, s. 41–51.  
109 „Vlastnou vôľou nám písmo zakazuje konať.“ Ibidem, s. 43. 
110 V prológu Benedikt za sebou radí až štyri výzvy z Písma spojené s počúvaním srdcom, prípadne počúvaním 

Ducha svätého. Téma je dôležitá aj ďalej; „Aj výzvu od Boha, ktorý sa pýta, či si niekto praje dni šťasteny, je treba 

započuť“. Počúvanie sprevádza aj jedenie a zvukové znamenia rámujú deň mnícha, ktorý musí byť stále pozorný 

a akonáhle počuje znamenie k liturgii hodín, nechá všetko, čo mal v rukách, a ponáhľa sa na liturgiu. 
111 Komunita vytvárala spoločenstvo, hlavne počas jedla, pretože prvým trestom, ktorý postihol neukázneného 

mnícha bolo zbavenie spoločenstva pri stole. Ibidem, s. 77. Komunita bola spájaná s jednotou; „V prostredí  

kláštora je potrebné zachovávať čistotu, čistotu duše, chovania, poslušnosti...kto sa prehreší a nechce pristúpiť k 

náprave, má byť odstránení zo stredu komunity, ak chce odísť, má, pretože, je dôležité aby jedna chorá ovca 

nenakazila stádo“ To ukazuje, aká podstatná a chcená bola jednota v komunite, či už v oblasti správania, alebo 

myslenia. 
112 Liturgia hodín je liturgickou modlitbou Cirkvi spojenou s určitými hodinami, v priebehu celého dňa, čím 

dochádza k „neustálej modlitbe“ a posväcovaniu celého dňa. K modlitbe sa mnísi zhromažďujú, prípadne ju 

recitujú samostatne osemkrát do dňa. Hodinky sú nasledovné : matutinum resp. vigília (v noci), laudy (svitanie), 

prima (hodinu po východe slnka), tercia (tretia hodina, okolo 9h) sexta (šiesta hodina, poludnie), nona (deviata 

hodina, okolo 15h) nešpory (západ slnka), kompletár (pred spaním). Súčasťou tejto modlitby sú žalmy a biblické 

čítania, ktoré sa buď recitujú alebo spievajú. K žalmom sa postupne pridali antifóny. Benedikt túto prax prijal 

z tradície východného mníšstva, a v zjednodušenej podobe je súčasťou pravidelnej modlitby Cirkvi, hlavne 

zasvätených a vysvätených osôb aj v súčasnosti. K stredovekej podobe benediktínskej liturie hodín a jej vývoju 

por. Clark, James. The Benedictines in the Middle Ages. Woodbridge 2011, s. 91–102. 
113 Ventura, Václav. Spiritualita křesťanského mnišství. Praha 2010, s. 431. 
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Jedným z podstatných prvkov reguly dôležitým pre ženské mníšstvo je zakotvenie tzv. 

stability miesta – stabilitas loci. Podľa reguly mních pri vstupe skladal tzv. večný sľub, 

v ktorom sa zaviazal, že strávi celý život na jednom mieste, v jednom konkrétnom kláštore, t.j. 

že bude súčasťou len jednej komunity, v ktorej skladal sľuby a túto komunitu nebude opúšťať. 

Dôležitosť stabilitas loci pre benediktínsky ideál potvrdzuje to, že Benedikt z nej spravil 

záväzný sľub, pričom v dovtedajšej mníšskej tradícii bola táto prax vyžadovaná, ale 

nesankcionovaná.114 Prvok, ktorý podporoval priľnutie k jednému konkrétnemu miestu a jeho 

neopúšťanie, predstavuje aj samotné rozvrhnutie a vybavenie kláštora, ktoré smerovalo k tomu, 

aby bol kláštor autonómny a mnísi nemuseli nikam odchádzať, aj keď ich možný krátkodobý 

odchod regula pripúšťa.115 Táto črta benediktínskeho mníšskeho života bola v súlade s tým, čo 

sa vo všeobecnosti očakávalo od ženského pohlavia, a tak jej aplikácia v ženských komunitách 

bola obzvlášť žiadaná. Stabilita miesta bola prvkom, ktorý organicky dopĺňal koncept klauzúry. 

Ďalší určujúci aspekt pre podobu ženského mníšstva, no podľa Benedikta aj mníšstva 

mužského, je poslušnosť, na ktorú sa v regule kladie veľký dôraz. Poslušnosť je jeden z hlavých 

sľubov mnícha a Benedikt k nej vyzýva hneď v úvode reguly. V ďalších kapitolách Benedikt 

necháva istý manévrovací priestor mníchom, no tí nakoniec v pokore a mierumilovne majú 

zachovávať poslušnosť aj v situácii, ktorá je nad ich sily. Táto poslušnosť bola značne silná už 

pri aplikácii pre mužské komunity; mnísi sľubovali poslušnosť opátovi, ktorého slovo malo byť 

rovnako platné ako slovo Krista.116 V ženských komunitách dôraz na poslušnosť získal ešte 

ďalší význam – okrem poslušnosti abatiši, regule a v prvom rade Kristovi – pre ženské 

komunity znamenala ešte aj poslušnosť mužským štruktúram.  

Poslušnosť bola vo všeobecnosti dôležitým aspektom fungovania stredovekej rodiny, 

ku ktorej je mníšska komunita prirovnávaná. Benediktínska mníšska komunita bola podľa 

reguly rodinou, na ktorej čele stál otec.117 Aj ženské komunity boli rodinné komunity a na ich 

 
114 Frank, K. S. Dějiny křesťanského mnišství, s. 31.  
115 Kláštor má byť podľa možností postavený tak, aby sa všetko potrebné – voda, mlyn, záhrada a rôzne dielne – 

nachádzalo v obvode kláštora, aby mnísi nemuseli vychádzať von, „pretože to ich dušiam vôbec neprospieva“. 

Por. Řehole Benediktova, s. 159. Mních nesmel opustiť kláštor na dlhšie ako bolo potrebné pre vybavenie 

neodkladných záležitostí z poverenia opáta, samozrejme, nemal nocovať mimo kláštor. Na všetkých neprítomných 

sa spomína v modlitbe – tak je zachovaná komunita, spoločenstvo ducha, čo vôbec umožňuje dočasnú 

neprítomnosť niektorých členov. Ibidem, s. 159. Pri opustení ale platili prísne pravidlá: „Nikto sa však nesmie 

opovážiť rozprávať druhým, čo mimo kláštor videl alebo počul. Potrestaný bude každý, kto by sa opovážil vyjsť 

z kláštornej klauzúry a kamkoľvek odísť.“ Ibidem, s. 16. 
116 Prvou cnosťou podľa Benedikta je poslušnosť; stať o nej v regule nasleduje ako prvá po vymenovaní všetkých 

nástrojov dobrých skutkov. Poslušnosť bez váhania je prvým stupňom pokory. Príkaz predstaveného je príkazom 

od Boha, a tí najlepší sú tí, ktorí ho poslúchnu hneď. Dôležité však je, že „žiak nesmie reptať ani v srdci, aby jeho 

skutok poslušnosti mal tu pravú váhu“. Ibidem, s. 33. 
117 Opát je najvyššou autoritou, ale musí ju dokazovať skutkami, nesmie urobiť nič, čo by bolo proti prikázaniam 

Pána, pretože je Kristovým námestníkom v kláštore. Opát má jasne stanovené povinnosti a ideál jeho pôsobenia. 
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čele stáli abatiše, ale nie ako otcovia. Ony samy boli podriadené mužskej autorite, takže 

môžeme povedať, že boli na čele ako matky, a to nie len v zmysle výraznej starostlivosti o svoju 

komunitu podľa vzoru rodiny, ale aj v zmysle podriadenosti ženy v rodine. Napriek tomu, že 

abatiša mohla byť pomerne samostatná, vždy podliehala miestnemu biskupovi. Otec alebo 

matka rodiny mali okrem materiálnej zodpovednosti aj duchovnú zodpovednosť za každého 

člena komunity, a to do takej miery, že sa za neho budú zodpovedať pri poslednom súde. 

Súčasťou tejto zodpovednosti bolo vykonávanie pastorálnej činnosti, ktorá v prípade opáta 

zahŕňa okrem učenia a vedenia aj spovedanie, čo sa v procese klerikalizácie mníšstva spojilo 

s vysluhovaním sviatosti zmierenia. To však nie je aplikovateľné v prípade abatiše, ktorej 

pastorálna rola bola pre jej pohlavie obmedzená; abatiša mohla vypočuť svoje mníšky pri 

spytovaní svedomia, ale nemohla im udeliť platné rozhrešenie.118 Opát alebo abatiša boli 

kľúčovými postavami celej komunity a ich osobnosť a prístup mali dopad na fungovanie celého 

spoločenstva, aj vzhľadom na to, že im regula vytvára značný priestor na realizáciu. 

Regula zo svojej podstaty obsahuje omnoho viac praktických rád, príkazov a zákazov, 

než návodov na rozvíjanie spirituality;  Benediktovi ide v prvom rade o dokonalé a bezpečné 

fungovanie kláštora, ktoré pomôže mníchom v ich snahe dosiahnuť dokonalosť. Ohľadne 

spôsobov ako ju dosiahnuť udáva len pár základných princípov a  náčrt činností, čím necháva 

priestor na individuálnu zbožnosť. Pre zvolené kategórie analýzy je v regule vymedzený len 

minimálny priestor. V otázke prístupu k asketickým praktikám Benedikt uplatňuje svoj prístup 

zohľadňovania potrieb a stavu jednotlivého mnícha, primárne v otázke veku.119 V kapitole 

o nástrojoch dobrých skutkov je ako jedenásty bod, po prikázaní lásky, časti desatora a výzve 

k zapretiu samého seba a nasledovania Krista, výzva k askéze: „Držať svoje telo v tuhej kázni“ 

a ako trinásty bod „Milovať pôst“. Zaradenie výzvy k askéze ukazuje na jej dôležitosť pre 

mníšsky ideál – je to najdôležitejšie po láske a nasledovaní Krista.120 Asketické praktiky, ku 

ktorým sa Benedikt vyjadruje podrobnejšie sú spojené s jedlom. Podľa Benedikta „nič nie je 

pre žiadneho kresťana tak nevhodné ako nestriedmosť,“ ktorá sa netýka len pokrmov, ale aj 

 
V regule sa opakovane zdôrazňuje veľká zodpovednosť opáta za duše svojich zverencov. Nikto sa však nesmie 

tejto autorite vzoprieť, nikto sa neopováži „hádať sa drzo alebo mimo kláštor so svojím opátom“ Ibidem, s. 9, 24. 
118 Najnovšia monografia o službe benediktínok vo vrcholnom stredoveku predstavuje pozíciu silnej, nezávislej 

abatiše, ktorá zastávala širokú paletu takmer kňazských rolí ako napr. evanjelizátorka, pastorka, uchovávateľka 

tradície, spovedníčka. Takáto pozícia je však doložiteľná primárne v Anglicku. Por. Bugyis, Katie Ann-Marie. The 

Care of Nuns: The Ministries of Benedictine Women in England during the Central Middle Ages. New York 2019, 

ku praxi spovedania por. s. 173–224. 
119 Ohľad mal byť braný primárne na starcov a chlapcov. 
120 Výzva milovať pôst je hneď trinásta, pričom bodov je dokopy šesťdesiatjeden, čo potvrdzuje jej dôležitosť.  
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pitia vína.121 Benedikt však odmieta extrémne pôsty a iné asketické praktiky, jeho cieľom je 

vytvoriť ideál, ktorý dokážu naplniť priemerní muži.122 Benedikt ďalej priznáva, že celý život 

mnícha by mal mať ráz pôstnej doby, no nie je to záväzný ideál, pretože „je málo tých, ktorí 

k tomu nájdu silu.“123 Umŕtvovanie tela bitím alebo iným fyzickým poškodzovaním je len 

trestom pre nepoctivých a tvrdohlavých, nie bežnou praxou. Benedikt  teda nezakázal fyzické 

tresty, čím potvrdil diskurz, že k rozvíjaniu svätosti a boju s hriechom fyzická bolesť patrí.  

Eucharistická ani mariánska úcta nie sú v regule sv. Benedikta nijako definované, čo 

primárne súvisí so storočím vzniku reguly. V 6. storočí sa celková zbožnosť západnej 

stredovekej spoločnosti nekoncentrovala na Eucharistiu, pretože len v predchádzajúcom storočí 

sa podarilo vyriešiť trinitárne a kristologické teologické otázky, ktoré stanovili základné dogmy 

o vzťahoch v Trojici a podstate Krista. Slávenie Eucharistie však bolo súčasťou mníšskeho 

života, aj keď nie každodennou, a tak by sa dalo očakávať, že v regule bude aspoň 

charakteristika časnosti prijímania, či stavu, v ktorom sa má prijímať. Jediná zmienka o 

Eucharistii v regule hovorí o tom, že „k prijímaniu majú mnísi pristupovať v poradí, ktoré nie 

je určené vekom, ale dĺžkou pobytu v kláštore a kvalitou mníšskeho života.“124 To ukazuje na 

vnímanie Eucharistie ako odmeny za správne napĺňanie ideálu a prostriedku, ktorý mohol byť 

využitý pri upevňovaní vnútornej hierarchickej štruktúry kláštora.125 Prijímanie Eucharistie 

teda v pôvodnom benediktínskom ideáli vôbec nemá veľkú dôležitosť.  

Mariánska úcta na Západe v 6. storočí nebola vôbec súčasťou celkovej religiozity 

spoločnosti. Postava Márie bola súčasťou teologických sporov o podstatu Krista, v ktorých 

získala titul Bohorodička, avšak tento smer budovania úcty k Márii bol rozvíjaný len istými 

teológmi, medzi ktorých Benedikt nepatril. Zapojenie Márie do zbožnosti a reguly aspoň 

v minimálnej miere by sa však dalo očakávať, keďže Benedikt podľa vlastných slov stavia na 

základe východnej tradície. Vo východnom kresťanstve v období vzniku Benediktovej reguly 

už bola mariánska úcta pevne etablovaná v celkovej zbožnosti.126 To môže ilustrovať, že 

 
121 Odporúča dve varené pokrmy ku každému stolu, ako denné jedlo, na deň je dovolená jedna libra chleba a jedna 

hemina vína. Benedikt ohľadne vína podotýka „Čítame síce, že sa víno pre mníchov vôbec nehodí, ale pretože za 

našich čias sa o tom nedá mníchov presvedčiť, zhodneme sa aspoň na tom, že nebudeme piť do sýtosti, ale menej.“ 

Por. Řehole Benediktova, s. 101.  
122 Benedikt dúfa, že „neustanoví nič tvrdé ani nič ťažké“. Ibidem, s. 11. 
123 Ibidem, s. 119. 
124 Ibidem, s. 147. 
125 Benedikt na inom mieste deklaruje snahu o vytvorenie prostredia rovných na čele s otcom komunity, v ktorom 

otec nemá nikoho uprednostňovať. Rovnosť má byť zabezpečená pre členov rôznych spoločenských vrstiev – 

slobodný nemá mať prednosť pred tým, kto prišiel ako otrok, a dodáva, ak pre to nie je nejaký rozumný dôvod. 

Benedikt sa poisťuje, necháva priestor na manévrovanie. Ibidem, s. 17. 
126 Avšak ani regula Bazila Veľkého neobsahuje zmienky o mariánskej úcte, či Márii. Por. Silvas, Anna (eds.). 

The Rule of St Basil in Latin and English: A Revised Critical Edition. Collegeville 2013, s. 45–290. 
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mariánska úcta bola Benediktovi a západnému kresťanstvu cudzia; Benedikt si zo svojich 

zdrojov vybral to, s čím sa sám stotožňoval. Na základe toho môžeme odvodiť, že mariánska 

úcta nehrala v jeho mníšskom ideáli žiadnu, ani len vedľajšiu rolu. 

Benediktova regula sa hneď v úvode jasne genderovo vymedzuje, je určená mužom; je 

slovom učiteľa, magistra, svojím mužským nasledovateľom.127 To je podporené aj používaním 

vojenskej terminológie,128 čo mohlo mníškam sťažiť identifikáciu sa s regulou.129 Napriek tomu 

v niektorých bodoch je mužská regula úplne bezproblémovo aplikovateľná pre ženy, dokonca 

viac zodpovedá tomu, čo bolo súčasťou celospoločenského genderového diskurzu o ženskom 

pohlaví. Tieto body sú v prvom rade bezvýhradná poslušnosť, uzavretosť od sveta a zotrvávanie 

na jednom mieste a mlčanlivosť.  Avšak pôvodné určenie reguly len pre mužské pohlavie je 

evidentné v najcharakteristickejšom a určujúcom prvku benediktínskeho ideálu, a to 

vyváženosti modlitby a manuálnej práce, pričom manuálna práca často znamenala fyzicky 

náročnú prácu. To znamená, že základný prvok ideálu nemohol byť v plnosti a rovnako 

nasledovaný oboma pohlaviami. Benedikt upravuje pravidlá vzhľadom na stav jednotlivca, 

takže rozumie princípu prispôsobenia, dokonca je pre neho tento princíp obzvlášť dôležitý, ale 

logicky ho aplikuje len v rámci mužského pohlavia; Benedikt zahŕňa do úľav chlapcov, 

starcov, indisponovaných mužov a mužov so zvláštnou službou.130 To mohlo pre mníšky 

pôsobiť obzvlášť frustrujúco práve preto, že vedeli o prispôsobeniach pre mužov, a oni sami 

nemali v tomto ohľade jasné vedenie. Pre zapojenie žien do tohto aspektu spirituality bolo 

potrebné pôvodne namáhavú manuálnu prácu vymeniť za fyzicky menej náročné úlohy, čo 

mohlo viesť k tomu, že sa fyzické aktivity zo života mníšok úplne vytratili, prípadne boli 

minimálne. Vyrovnanosť aktívneho a kontemplatívneho života vlastná benediktínskemu 

mníchovi nemohla byť v plnosti aplikovateľná pre ženy, a tak z benediktínskeho hesla pre 

 
127 Regula začína výzvou a oslovením, upriamuje pozornosť poslucháčov, prípadne čitateľov, na to, čo bude 

nasledovať, hneď prvým slovom – obsculta – počúvaj. Počúvaj učenie a počúvaj uchom svojho srdca. A kto má 

počúvať? Syn. Okrem toho, v regule je často používaný pojem brat, či opát. V regule sú časti, ktoré zakazujú 

akýkoľvek styk mníchov s opačným pohlavím, pretože ženy sú zdrojom pokušenia. 
128 Tí, čo žijú podľa reguly sú súčasťou vojska Krista; vojsko Kristovo zahŕňalo všetkých veriacich, bez rozdielu 

pohlavia, ale môžeme tvrdiť, že muži nemali problém sa s touto identitou stotožniť, kdežto u žien to bolo 

minimálne problematické. Avšak zbraňou, ktorej sa mali poslucháči chopiť bola poslušnosť - vlastnosť, s ktorou 

sa ženy museli stotožniť a konať podľa nej v ešte väčšej miere ako muži. Tým Benedikt ponúka možnosť zapojenia 

sa do Kristovho vojska ľahšie prístupnú aj ženám. 
129 Napr. francúzska mníška Heloisa v liste svojmu duchovnému vodcovi Ábelardovi vyjadruje presvedčenie, že 

regula nie je vhodná pre ženské pohlavie a žiada vedenie a vhodnejšiu regulu. Tomuto listu sa budem podrobnejšie 

venovať v ďalšej podkapitole.  
130 Na rozdiel od Benedikta, veľký obdivovateľ jeho diela a autor jeho životopisu sv. Gregor Veľký vo svojom 

pastorálnom pravidle rozlišuje medzi pohlaviami. „Rovnaké napomenutia nemajú byť pre mužov aj pre ženy, 

pretože ľahšie bremená majú byť naložené na ženy a ťažšie na mužov. Muži nech sú vychovaní ťažkými úlohami 

a ženy nech sú jemne obrátené jednoduchšími.“  To ukazuje, že otázka vhodnosti pre ženské pohlavie bola 

reflektovaná aj v ranom stredoveku. Gregorius. Regulae Pastoralis Liber 3.1. PL 77, 51. 
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mníšky ostala len časť ora.131 Vzhľadom na vývoj benediktínskeho rádu od konca 8. storočia, 

clunyjskú reformu a celkový vývoj vo vrcholnom stredoveku však môžeme povedať, že fyzická 

práca stratila svoj pôvodný zmysel a už bola vnímaná ako niečo neprijateľné pre duchovného 

mnícha, a mala byť nahradená prácou v knižnici, či skriptóriu.132 V tomto ohľade teda celkový 

vývoj rádu korešpondoval s tým, čo sa vnímalo ako vhodné pre ženské pohlavie. Na druhej 

strane manuálnu prácu nahradil dôraz na liturgiu,133 ktorú ženy samostatne aktívne nemohli 

viesť, takže tento vývoj ich zároveň obmedzil, a tak si museli hľadať iné možnosti vyjadrenia. 

Otázka prispôsobenia pôvodného benediktínskeho ideálu pre ženské komunity zostávala 

rovnako aktuálna aj vo vrcholnom stredoveku, a bola viac menej záležitosťou konkrétnej 

komunity. To potvrdzuje skutočnosť, že ženské verzie Benediktovej regule existujú, no sú 

zachované až z obdobia neskorého stredoveku, a to aj tak v malom počte.134 

Okrem reguly sv. Benedikta vplývalo na vytváranie mníšskeho ideálu značné množstvo 

rôznych iných prameňov, tie však svojou silou nikdy neprevýšili pôvodnú regulu.135
 Vzhľadom 

na zameranie práce na obdobie vrcholného stredoveku, v nasledujúcej časti nebudem 

analyzovať staršie pramene, aj keď boli pre benediktínsky rád dôležité, ale zameriam sa na 

niektoré pramene didaktického charakteru z obdobia vrcholného stredoveku. V tomto období 

vznikali okrem dokumentov vytvárajúcich všeobecný mníšsky benediktínsky ideál aj 

dokumenty priamo určené ženám. Išlo však o dokumenty, ktoré mali v prvom rade lokálny 

vplyv a až neskôr sa rozšírili aj za hranice svojho pôvodného vymedzenia. Za jeden z vhodných 

príkladov takéhoto prameňa z vrcholného stredoveku sa dá považovať list Ábelarda mníškam 

v Paraclete, ktorý bol reakciou na prosbu mníšok o vedenie. Je vhodným výberom, pretože je 

súčasťou dialógu mužského a ženského pohlavia, a bol písaný s vedomím, že bude mať 

skutočný dopad na ženskú komunitu. Tento list vznikol niekedy medzi rokmi 1133–37 a dáva 

nám možnosť nahliadnuť na ideál ovplyvnený scholastickým prístupom, ktorý sa rozvíjal na 

území Francúzska, jednom z najdôležitejších území pre rozvoj mníšstva.  

 
131 Mníšky stále vyznávali heslo ora et labora, ale pod pojmom labora rozumeli napr. prácu v skritptóriu. 
132 Kľúčová v tomto vývoji je zbierka právnych textov Karla Veľkého Admonitio generalis, v ktorej predpísal 

všetkým kláštorom povinnosť založiť a viesť školy,  a tak sa fyzická práca presunula do knižníc a skriptórii. Clark, 

J. The Benedictines in the Middle Ages, s. 83–87. 
133 To je obzvlášť platné pre clunyjské hnutie.  
134 Zachované sú tri vernakulárne, nemecké, manuskripty regule, ktoré boli pretransformované pre ženské 

pohlavie. Najstarší manuskript je zo 14. storočia, tzv. Oxfordská regula, z 15. storočia je tzv. Berlínska regula, 

a tzv. Altenburgská regula je z roku 1505. Feminizácia textu prebiehala na viacerých úrovniach, najsilnejším 

prvkom je vkladanie ženskej persóny, tam, kde bola pôvodne mužská.  Najevidentnejší príklad je v použití ženskej 

persóny pre popis Boha Otca, dokonca aj sv. Benedikt je nahradený ženskou osobnosťou. Por. Crean, John. A 

Comparative Study of Three Manuscripts of the Rule of St. Benedict for Women. In: Vox Benedictina: A Journal 

of Translations from Monastic Sources, 10.1 (1993), s. 157–178. 
135 Príkladom môžu byť diela Hrabanusa Maura, Paschasia Radberta, Anselma z Canterbury. K dôležitým dielam 

členov rádu por. Clark, J. The Benedictines in the Middle Ages, s. 189–255. 
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Ábelardov list jednoznačne povzbudzuje mníšky a snaží sa posilniť ich identitu, na 

základe Biblie, cirkevných dejín a tradície a rozhodne sa nedá označiť ako mizogýnny. Ábelard 

začína list vysvetlením pôvodu ženského mníšstva, ilustruje pôsobenie žien v prvotnej cirkvi 

a zdôrazňuje vzťah žien ku Kristovi.136 Podľa listu sa zdá, že je dokonca výhodnejšie byť ženou, 

pretože ženské pohlavie je síce slabšie, fyzicky a čiastočne aj psychicky, ale požíva špecifický 

prístup k Bohu ktorý vytvára väčšiu blízkosť a manifestuje sa vo väčších zázrakoch – napr. 

vzkriesenie z mŕtvych bolo v evanjeliách vykonávané na ženách alebo pre ne alebo z úcty 

k nim.137 Tento úvod ukazuje na Ábelardove vedomie špecifického postavenia ženského 

pohlavia a snahu vytvoriť pravidlá života prispôsobené ženským potrebám a situácii. Napriek 

tomu však Ábelard používa maskulínne označenia v istých situáciách - na vysvetlenie princípu 

velenia a rozdelenia úloh používa vojenskú terminológiu a mníšky pripodobňuje veliteľovi, 

kapitánovi, konzulovi, rytierovi a pešiakom.138 To ukazuje, že autorita bola pre Ábelarda 

jednoznačne spojená s mužským pohlavím. Autorita, ale aj zodpovednosť; muži mali podľa 

Ábelarda povinnosť zabezpečiť potreby žien, a to fyzické aj duchovné.139 Ábelard vidí pre ženy 

ideálne riešenie v dvojkláštore, na ktorého čele stojí pastier - muž, ktorý sa rovnako stará o ovce 

aj barany;140 autorita ostáva mužskému pohlaviu a ženské pohlavie má zabezpečené potreby, 

aby sa mohlo duchovne rozvíjať, z čoho by prosperovala celá komunita. V tomto pohľade 

vyjadruje Ábelard názory reformných prúdov mníšskeho života v 12. storočí, a odkláňa sa od 

tradičného pohľadu cirkevných autorít. Druhý prvok, v ktorom sa Ábelard výrazne odkláňa od 

cirkevnej tradície je to, že od žien požaduje viac štúdia s cieľom väčšieho porozumenia Písmu 

a dogmám, čo súvisí s jeho osobným prístupom k vzdelávaniu a teológii.141 Na druhej strane 

 
136 „Forma zasväteného života bola daná mníchom a mníškam našim pánom Ježišom Kristom. Služby ľudskosti 

vykonávali pre Krista len ženy. Kristove nohy a hlava olejom pomazali ženy – pomazanie na kráľa a kňaza. Ženy 

- na rozdiel od apoštolov - boli prítomné aj pri Kristovom ukrižovaní, plakali nad jeho hrobom, a žene sa 

zmŕtvychvstalý Kristus zjavil ako prvý. Tieto ženy boli oddané, zbožné a boli im preukázané veľké pocty – 

najväčšia v úlohe ohlasovania vzkrieseného Krista.“ Por. McLaughlin, Mary Martin – Wheeler, Bonnie (eds.) The 

Letters of Heloise and Abelard a Translation of Their Collected Correspondence and Related Writings. New York 

2009, s. 99. 
137 „Práve preto, že ženy sú slabšie pohlavie, ich cnosti viac potešujú Boha a sú viac dokonalé, podľa slov 

samotného Pána, keďže povzbudzoval apoštolov v ich slabosti slovami, že práve v slabosti sa môže prejaviť jeho 

plná sila.“ Ibidem, s. 116. 
138 Ibidem, s. 144. 
139 Čím väčšia je zbožnosť žien, tým väčšia je ich oddanosť Bohu a ich potreba asistencie mužov. Mnísi sú potrební 

kvôli omši, laickí bratia na manuálnu prácu. 
140 Ibidem, s. 151. Pohlavia si rozdelia roly podľa toho, čo je pre nich vhodnejšie pre prospech celej komunity. 

Ženy majú napr. šiť oblečenie aj pre mníchov a prať ho. Mnísi sa majú starať o všetky vonkajšie záležitosti. 
141 Pre Ábelarda je najpodstatnejšie to, aby tí, čo čítajú, venovali dostatok času tomu, aby pochopili, čo čítali. Na 

rozdiel od Benedikta, v tomto ide ďalej a posúva nároky a vzťahuje to aj na Písmo. Ibidem, s. 188.  
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ním prezentovaný ideál obsahuje aj tradičné prvky ako poslušnosť, dodržiavanie klauzúry, 

samotu,142 mlčanlivosť, striedmosť a vzdanie sa svojich túžob.143 

Ábelard na tridsiatich dvoch stranách podáva argumenty a svedectvá o dôležitosti, úcte 

a cnostiach zasvätených žien, no dvakrát viac priestoru využil na stanovenie pravidiel pre život 

žien, čo ukazuje, že zasvätené ženy podľa neho viac potrebovali konkrétne, praktické vedenie. 

Toto vedenie malo nahradiť Benediktovu regulu, pričom sa Ábelard odvoláva na zvyky, Písmo 

a „pomoc rozumu“, ktorý mu pomohol ich spojiť, čo ukazuje na aplikáciu scholastického 

prístupu v mníšstve. Zo zvolených kategórii sa Ábelard venuje najviac asketickým praktikám, 

čo je v súlade so snahou o aplikáciu praktického prístupu a ukazuje miesto askézy v ženskom 

mníšstve. Asketické praktiky ohľadne jedla a oblečenia sú zhrnuté vo výroku: „ženy nemajú 

vyhľadávať nič nadbytočné“.144 Žiadaným prvkom askézy je potláčanie akéhokoľvek pôžitku, 

čo je najviac viditeľné v otázke stravy; napr. chlieb nesmú mníšky jesť čerstvý a nesmie byť 

urobený z čistej pšeničnej múky.145 Ábelard sa ale snaží obmedziť extrémnu askézu, keďže 

prikazuje, že nikomu nemá byť dovolené byť celý deň bez akéhokoľvek jedla.146 Na druhej 

strane, mníškam má byť dovolená prísnejšia diéta, ak spĺňajú isté charakteristiky.147 To ukazuje 

na snahu udržať pod kontrolou asketické praktiky žien, ale zároveň im poskytnúť obmedzený 

priestor pre vlastnú realizáciu. Ábelard sa však snaží obmedziť priestor pre realizáciu v oblasti 

obliekania, ku ktorému sa vyjadruje veľmi podrobne, čo naznačuje, že to bola problematická 

oblasť, v ktorej aristokratické mníšky pravdepodobne mali tendenciu zabúdať na askézu, aj keď 

drahé rúcha boli zakázané.148 

K otázke Eucharistie sa Ábelard vyjadruje len na jednom mieste a zaoberá sa 

podmienkami prijímania, čo ukazuje na mierny posun vo vnímaní Eucharistie v porovnaní 

s Benediktom. Celá komunita by mala prijať Eucharistiu minimálne trikrát ročne – na Veľkú 

 
142 Ábelard si uvedomuje dôležitosť prostredia, a to aj geografického, pri ľahšom plnení reguly. Dokonalým 

miestom je samota, skryté miesto, čo ukázal sám Kristus. Ďalej hovorí, že „samota je pre vašu slabosť viac 

potrebná, pretože, keď sme sami, sme menej často napádaní bojom s pokušeniami tela a menej často sa stratíme 

vo veciach tela skrze zmysly“ , t.j. v samote majú zmysly menej podnetov pre hriešne vnímanie. 
143 „Mníšky majú nahé nasledovať nahého Krista“ K Ábelardovi a jeho postoju k zasvätenému životu por. Brower, 

Jeffrey – Guilfoy, Kevin (eds.). The Cambridge Companion to Abelard. Cambridge 2004, s. 26, s. 51–54. 
144 McLaughlin, M. – Wheeler, B. (eds.). The Letters of Heloise and Abelard, s. 165, s. 170. 
145 Ženy mohli jesť mäso maximálne 3x do týždňa, nesmeli používať korenie. Ábelard sa podrobnejšie zaoberá 

otázkou požívania vína, ktoré nemá byť ženám upierané, ale pri jeho konzumácii je nutná veľká striedmosť 

a riedenie vína vodou. Ibidem, s. 177. 
146 Podľa Ábelarda je lepšie jesť s mierou ako úplne abstinovať. Ibidem, s. 180. 
147 Ak mníška chce skrotiť svoje telo prísnejšou diétou, má jej to byť umožnené, ak túžba po väčšej askéze 

vychádza z cnosti a mníška je dostatočne silná na to, aby to zvládla. 
148 Povolená je len čierna farba odevu, vlna na zohriatie, a závoj nesmel byť v žiadnom prípade z hodvábu – 

vhodným variantom bol ľanový. Ábelard rieši aj to, ako presne má vyzerať habit, čo majú ženy nosiť, ale 

nespomína pri tom praktickosť pri menštruácii – čo zaujímalo Héloisu, ale rieši najvhodnejšiu dĺžku rukáva 

a sukne, aby odev čo najdlhšie vydržal čistý. 
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noc, Turíce, a Narodenie Pána, čo je v súlade so všeobecne prijímanou praxou pre zasvätené 

osoby. Na prijatie sviatosti je potrebné sa vopred pripraviť spoveďou, pokáním a trojdňovým 

pôstom o chlebe a vode s častou modlitbou, „so všetkou pokorou a trasúc sa, aby na nich neplatil 

Pavlov výrok o človeku, ktorý prijíma nehodne, a tak bude odsúdený“.149 Tento výrok ukazuje, 

že Eucharistická úcta sa primárne koncentrovala do pár dní a nebola každodennou súčasťou 

života zasvätených žien. Na druhej strane potreba hlbokej prípravy na prijatie Eucharistie 

ukazuje na bázeň, s ktorou mal byť tento proces spojený a takéto hĺbkové prípravy by nebolo 

možné robiť často, aby sa zachovalo adekvátne fungovanie kláštora. V tomto výroku je 

viditeľné aj spojenie prípravy na Eucharistiu s dlhým pôstom, čo umocňuje jej význam ako 

božského jedla, ktorý začína byť medzi ženami vo vrcholnom stredoveku viac proklamovaný. 

V Ábelardovom liste je už spomenutá aj Mária, no rovnako ako Eucharistia len na 

jednom mieste, čo opäť ilustruje istý posun aj v tejto kategórii. Podľa Ábelarda má Mária byť 

pre ženy modelom cudnosti, inak nie sú ženy k mariánskej úcte vôbec vyzývané. To ukazuje 

na jednu z možných ciest uplatňovania mariánskej úcty v životoch zasvätených žien, no 

z mužského pohľadu. Takáto cesta ukazuje, že v mužskom vnímaní bolo potrebné ženy viesť 

v praktických otázkach fungovania, nie nutne aspektoch spirituality.  

 

Ďalší dokument didaktického charakteru, v ktorom je možné nájsť črty mníšskeho 

benediktínskeho ideálu vrcholného stredoveku je Speculum Virginum – zrkadlo pre panny, 

dokument s nárokom na duchovné vedenie, ktorý má pomôcť pannám – nevestám pripraviť sa 

na stretnutie s ich ženíchom – Kristom. Tento dokument vo forme dialógu duchovného vodcu 

a žiačky vznikol v nemeckom prostredí okolo roku 1140,150  takže dobou svojho vzniku je 

blízky Ábelardovmu listu a dovoľuje nám nahliadnuť na ideál utváraný v nemeckom prostredí, 

ktoré bolo druhým z hlavných centier rozvoja benediktínskeho mníšstva vo vrcholnom 

stredoveku. Aj napriek miernej odlišnosti formy od Ábelardovho listu je Speculum Virginum 

vhodným prameňom na rozbor, pretože v istom zmysle taktiež prezentuje reformný prístup, no 

v inej geografickej oblasti a so zameraním na iné aspekty zasväteného života, čo umožňuje 

vytvorenie komplexnejšieho obrazu. Okrem toho Speculum Virginum bol ako prameň pre 

 
149 1 Kor 11: 27-31. Okrem toho mníšky mali prijať prijímanie od staršieho kňaza, ktorý im ho udelí po omši, bez 

prítomností inych mužov, aby sa odstránila akákoľvek príležitosť k hriechu. Ibidem, s. 164. 
150 Seyfarth, Jutta (eds.). Speculum virginum. Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis 5, Turnhout 1990, s. 

11, 23.  
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formovanie ženskej spirituality vrcholného stredoveku dlho opomenutý, no vzhľadom na jeho 

popularitu a rozšírenie až do 16. storočia si pozornosť jednoznačne zaslúži.151  

  Kláštor v Hirsau bol centrom tzv. hirsauskej reformy, ktorá sa snažila aplikovať prvky 

clunyjskej reformy, ako napr. libertas ecclesiae a vita apostolica, v nemeckom prostredí.152 

Reforma v nemeckom priestore nebola definovaná príslušnosťou k jednému silnému kláštoru, 

ako to bolo v prípade Cluny, ale skôr išlo o vytvorenie spoločenstva, ktorého členovia 

nasledovali rovnakú liturgiu a modlili sa za seba navzájom. Súčasťou reformného ideálu bolo 

výrazné zapojenie sa do verejného života Cirkvi; otec reformy Viliam z Hirsau veril, že mnísi 

mali v Cirkvi veľkú zodpovednosť a ich povinnosťou bolo kritizovať a poukazovať na 

neprávosti v celej Cirkvi. To súvisí s ďalším aspektom reformy, ktorým bolo dbanie na 

poslušnosť a disciplínu, čomu mali pomôcť pravidelné vizitácie a vedenie. Viliam ako súčasť 

reformy vnímal aj záujem o prírodu a hudbu ako prostriedky priblíženia sa k Bohu. Výrazný 

reformný prvok týchto kláštorov je viditeľný v ich forme, s ktorou súvisí aj postoj k potrebám 

zasvätených žien.153 Typickou formou pre ženské kláštory spojené s týmto reformným prúdom 

boli, na rozdiel od bežnej praxe, dvojkláštory.154 Hirsauské dvojkláštory pozostávali z dvoch 

mníšskych komunít, mužskej a ženskej, založených na tom istom mieste, ale nie nutne v rámci 

jedného uzavretého priestoru, žijúcich podľa rovnakej reguly, navonok tvoriacich jednu právu 

entitu pod jednou autoritou.155 Spoločný život prinášal spojenie vita activa – vymedzený pre 

mužov – a vita contemplativa, ktorému sa mohli ženy bez problémov venovať, pričom tento 

spoločný život bol podstatný pre identifikáciu mníšskych skupín s prvými kresťanskými 

skupinami podľa vzoru Skutkov, čo bolo v súlade s celkovou religiozitou stredovekej 

 
151 Záujem o Speculum sa prvýkrát prejavil v 50. rokoch 20. storočia, ale väčší záujem pomohla vzbudiť až 

nemecko-latinská kritická edícia tohto prameňa od Jutty Seyfahrt ako súčasť rady Corpus Christianorum, resp. 

Fontes Christiani v 90. rokoch. Speculum však nie je takmer vôbec reflektované vo viacerých ikonických prácach 

o ženskom zasvätenom živote a jeho formácii. Por. Mews, Constant (eds.). Listen, Daughter: The Speculum 

Virginum and the Formation of Religious Women in the Middle Ages. New York 2001, s. 3–5. 
152 Začiatok reformy je spojený s opátom Viliamom, ktorý začal v kláštore v Hirsau pôsobiť v roku 1069. Viliam 

spísal konštitúcie, tzv. Constitutiones Hirsaugienses, na ktorých následne táto reforma stála. Vzor hodnôt reformy 

ležal v idealizovaných prvých kresťanských komunitách. Manuálna práca a práca v skriptóriu bola neoddeliteľnou 

súčasťou života týchto mníchov a mníšok. Ku kláštoru a špecifikám tejto reformy ohľadne vzťahu k por. Schreiner, 

Klaus. Hirsau. St. Peter und Paul 1091–1991 II. Stuttgart 1991, obzvlášť s. 59-84, 101-108, 195–220, a 335–393. 
153 Samotný otec reformy Viliam z Hirsau sa staral o zasvätenú ženu, s ktorou mal silné puto. Išlo o Herluku z 

Epfachu, ktorá taktiež mala vízie a Viliamovi sprostredkovala špecifické poznanie. Por. Mews, Constant J. 

Hildegard, Visions and Religious Reform in Twelfth-Century Germany. In: Berndt, Reiner (eds.). "Im Angesicht 

Gottes suche der Mensch sich selbst": Hildegard von Bingen (1098–1179). Berlin 2001, s. 325–342. 
154 K podrobnejšiemu vysvetleniu špecifík a dôležitosti dvojkláštorov v hirsauskej reforme por. Küsters, Urban. 

Formen und Modelle religiöser Frauengemeinschaften im Umkreis der hirsauer Reform des 11. und 12. 

Jahrhunderts. In: Schreiner, Klaus. Hirsau. St. Peter und Paul 1091–1991 II. Stuttgart 1991, s. 195–220. 
155 Medzi historikmi existujú výhrady pre používanie pojmu dvojkláštor, ktorý je príliš široký a neposkytuje 

rozlíšenie všetkých foriem takéhoto života. V prípade dvojkláštorov vrcholného stredoveku sa najčastejšie používa 

definíca Sally Thompson. Por. Sally Thompson. Women Religious: The Founding of English Nunneries after the 

Norman Conquest. Oxford 1991, s. 55. 
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spoločnosti vrcholného stredoveku, a teda špecifickou odpoveďou na nové duchovné podnety. 

Propagovanie spoločného života oboch komunít naznačuje, že vzťah pohlaví bol 

komplementárny.156 Vedenie zasvätených žien v tomto prostredí bolo aktívne a bralo ohľad na 

potreby žien. Jedným z prostriedkov vedenia bolo práve Speculum, text napísaný v latinčine 

pravdepodobne mníchom Peregrinom, supervízorom komunity sestier v kláštore Hirsau.157 

Hirsauská reforma mala vplyv na viac kláštorov v okolí Hirsau,158 čo potvrdzuje aj širší dosah 

myšlienok obsiahnutých v Specule. 

Text Specula obsahuje rady pre naplnenie  potreby starostlivosti o dušu, otázky 

praktického fungovania necháva na okraji záujmu. Na základe formy a obsahu traktátu je 

evidentné, že autor traktátu chce ženám naozaj poskytnúť duchovné vedenie.159 Traktát ako 

hlavný ideál pre ženy prezentuje duchovné vedenie, skrze ktoré môže žena začuť hlas Boha. 

Podľa autora textu, žena musí byť poučená o tom, ako byť pannou, čo je v súlade s tradičným 

prístupom cirkevných otcov.  Tento prístup je však narušený tým, že na strane žiačky sa 

predpokladá aktívny prístup – žena sa pýta otázky, v ktorých nejde len o základné znalosti, ale 

o kultiváciu ducha, čo predstavuje istý posun vo vnímaní zasvätených žien.160 Tento prístup má 

však stále obmedzenia – niektoré témy, ako napr. mystický význam Písma, sú podľa autora pre 

ženy príliš náročné.161 Rovnako je evidentné, kto má v texte autoritu, a že medzi učiteľom 

a žiakom je značný rozdiel; učiteľove vstupy sú neporovnateľne dlhšie, takže forma miestami 

pripomína skôr monológ, a pre ženu má byť teda najpodstatnejšie to, že počúva odpovede 

svojho spirituálneho vodcu, ktoré má prijať za svoje, bez ďalšieho pochybovania. Môžeme 

konštatovať, že napriek tomu, že v Specule nastal posun v otázke iniciatívy a nutnosti kultivácie 

ducha a vedomostí zasvätených žien, sú v tomto texte stále do veľkej miery prítomné genderové 

stereotypy, ktoré vplývajú na prezentovaný ideál a znižujú možnosti sebarealizácie žien.  

 Zo skúmaných kategórii sa Speculum v najväčšej miere zaoberá otázkou asketických 

praktík, primárne však otázkou zdržanlivosti (panenstva), ktorej dáva nový význam. Panenstvo 

 
156 Mews, C. J. (eds.). Listen, Daughter: The Speculum Virginum and the Formation of Religious Women in the 

Middle Ages. s. 64. Vnímanie žien nie je v Specule až také stereotypné, pretože pád v oblasti sexuality, nie je len 

zodpovednosťou ženy zvodkyne, ale aj muža, ktorý sa nezameriava na ducha. Na druhej strane ale Speculum 

obhajuje striktnú klauzúru. Speculum malo slúžiť aj ako sprievodca pre mužov poskytujúcich duchovné vedenie 

a starostlivosť ženským komunitám. S tým súvisí, že všetky zachované latinské verzie sú z mužských kláštorov.   
157 Pri skúmaní Specula vznikla domnienka o tom, že autorom je Konrád z Hirsau, no novší výskum ukazuje, že 

pravdepodobne išlo o študenta samotného Viliama z Hirsau, čo znamená, že ženská pastorácia bola v jadre nového 

reformného prúdu. Por. Ibidem, s. 19–20.  
158 Hlavne kláštory v juhozápadnom Nemecku a dnešnom Rakúsku. Najznámejšie sú okrem Hirsau, St. Georgen, 

Schaffhausen, Petershausen, Admont, Zwiefalten. 
159 Traktát obsahuje iba témy a otázky, ktoré by mohli zaujímať zasvätené ženy, nie širšiu scholastickú teológiu, 

či komplikované teologické problémy. 
160 Žiačka sa pýta otázky aj ohľadne nejasností v Písme a je vyzývaná k tomu, aby používala svoj rozum. 
161 Ibidem, s. 89. 
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nie je vnímané len ako stav tela, ale aj ako stav duše, t.j. vnútorná dokonalosť, ktorá je potrebná 

a dá sa dosiahnuť kultiváciou ducha.162 Podľa Specula sa panny majú vždy snažiť kultivovať 

svoje cnosti – hlavne pokoru a milosrdenstvo s cieľom dosiahnuť jednotu s Bohom, nie však 

v zmysle mystickej jednoty a splynutia, ale vnútornej podobnosti. Dôsledkom toho je, že 

panenstvo, tj. dokonalý a žiadaný stav, sa môže stať vlastné aj ženám, ktoré už o fyzické 

panenstvo prišli. To znamená, že v Specule došlo k rozšíreniu diskurzu svätosti na ďalšiu 

skupinu zasvätených žien. Tento spôsob môže predstavovať ďalšiu formu odpovede na 

celospoločenské podnety v oblasti religiozity počas vrcholného stredoveku. Ostatné asketické 

praktiky, ako napr. pôst, nehrajú v tomto koncepte dôležitú rolu, čo je viditeľné v tom, že autor 

sa im nijako nevenuje. To by však mohlo znamenať aj to, že boli tak bežnou súčasťou života 

zasvätených žien, že autor nemal potrebu sa im venovať. Na základe konceptu duchovného 

panenstva sa zdá, že asketické praktiky mali byť súčasťou života zasvätených žien, no 

dôležitejšia ako samotná askéza bola motivácia a cieľ využitia týchto praktík.  

Ďalší, výrazne odlišný prvok Specula je vo veľkej miere rozvinutá mariológia spojená 

s mariánskou úctou. Speculum predstavuje vo svojej poslednej knihe prvej časti – zhrnutí 

a vyvrcholení – Pannu Máriu ako princeps virginum. Mária sa stáva modelovým príkladom pre 

ženy nie len v otázke cudnosti, ale celého života.163 Zbožnosť mníšok sa má zamerať na ňu, aby 

zostali verné svojmu povolaniu. Márii je preukazovaná značná úcta, čo je vidieť napr. v popise 

Márie ako zmierovateľkyni sveta – reconciliatrix mundi,164 či ako jedného z kolies 

štvorzáprahu z Piesne piesní.165 Na inom mieste je Mária identifikovaná ako Múdrosť, ktorá 

existovala už pred počiatkom sveta, ako prvé Božie stvorenie, čo znamená, že identifikáciou 

s Múdrosťou Mária získava účasť na Trojici.166 Mária je stotožnená s rajom, Noemovou archou, 

či svätostánkom,167 čo zvýrazňuje jej rolu záchrankyne. Ženy však nie sú vyzývané 

k modlitbám k Márii a žiačka s ňou nemá osobný intímny vzťah. Takto rozvinutá mariológia 

v prvom rade predstavuje mužský pohľad, no vzhľadom na formu dvojkláštorov môžeme 

konštatovať, že aj ženské komunity museli vnímať tieto motívy, otázne je, nakoľko ich naozaj 

 
162 „Na čo je kvet zdržanlivosti, ak ovociu skutkov chýba čistota tela?... Preto, krása panenstva je takým typom 

kvetu vychádzajúcim z plnosti tela, ale kvet neprestane kvitnúť, keď panna ukáže nádherný kvet dobrými skutkami 

na chválu Boha.“ Seyfarth, Jutta (eds.). Speculum virginum. Kapitola 1, 289-97. 
163 Por. Seyfarth, Jutta (eds.). Speculum virginum. Kapitola 9, 1168-1206. 
164 Takto nebola nazývaná žiadnym z cirkevných otcov. Mews, C. J. (eds.). Listen, Daughter, s. 34. Mária je 

osobou, ktorá je prítomná v celých dejinách spásy – v raji, v Noemovej arche, ako nástroj vtelenia. Seyfarth, Jutta 

(eds.). Speculum virginum. Kapitola 5, 33-161, 369-70. 
165 Spolu s Ježišom, Jánom krstiteľom a Jánom evanjelistom. Por. Veľpieseň 6:11 a kapitolu Prílohy. 
166 Mews, C. J. (eds.). Listen, Daughter, s. 102. 
167 Toto presvedčenie vychádza z diela Paschasia Radbertusa o Máriinom nanebovzatí. 
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prijali za súčasť svojej spirituality. Jednoznačné je, že cieľom zasvätených mužov bolo 

inkorporovanie Márie ako vzoru do ideálu pre zasvätené ženy. 

Eucharistická úcta nie je v Specule rozvíjaná, pretože sa autor textu viac zameriava na 

vnútorné pohnútky a motivácie, než na sviatosti a iné prostriedky spojenia s Bohom. Okrem 

toho, Kristus nie je predkladaný ako objekt zbožnosti, ale ako prostredník, skrze ktorého duša 

kresťana túži po naplnení Duchom.168 Pozornosť je viac zameraná na vzťah Márie a Krista, čo 

je v súlade so snahou o jej zapojenie do ženského zasväteného života.  

Speculum predstavuje ideál ženského zasväteného života, ktorý reflektuje vývoj 

religiozity vo vrcholnom stredoveku, mierne vybočuje zo spoločenských a genderových 

stereotypov, no zároveň ich aj potvrdzuje. Ideálom podľa Specula je žena zasvätená vnútornej 

čistote a rozvíjaniu cností, riadiaca sa radami duchového vodcu, ktorá imituje vzor Márie. 

Speculum obsahuje aj prvky, ktoré môžu byť podnetmi pre rozvoj intímnejšej spirituality 

a vzťahu s Kristom Medzi takéto podnety patrí svadobná pieseň na záver, v ktorej dochádza 

k fyzickému a duchovnému zjednoteniu ženícha a nevesty z Piesne piesní, čo je ďalším prvkom 

rozvíjajúcim sa vo vrcholnom stredoveku. Speculum zachováva aj prvky tradičného 

benediktínskeho ideálu pre ženy, čo je v prvom rade dodržiavanie klauzúry a výzva 

k bezvýhradnej poslušnosti. Dodržiavanie klauzúry dostáva okrem zamedzeniu kontaktu 

s opačným pohlavím opäť aj pôvodný význam, a to zabrániť rušeniu mysle a ducha,169 s cieľom 

obrátenia sa dovnútra, čo je ilustratívne pre celkový prístup reformných kláštorov k otázke 

ženského zasväteného života a s ním spojenej pastorácie. 

3.1.3 Spiritualita benediktínskych mníšok  

 

 Nasledujúca časť sa venuje prvkom ženskej spirituality v dielach a životoch dvoch 

zasvätených žien, Hildegardy z Bingenu a Heloisy. Tieto ženy môžu byť vnímané ako príliš 

ikonické a výnimočné, no sú vhodným výberom pretože obe ženy sa zamýšľali nad prvkami 

benediktínskej spirituality, od oboch žien je zachovaná osobná reflexia,  komentár, či príspevok 

k Benediktovej regule a nie len ich prezentácia od iného autora. Názory týchto žien sa dajú  

komparovať so skúmanými rádovými dokumentmi z vrcholného stredoveku, pretože sú 

súčasťou kontextu ich vzniku. Heloisa vstupuje do aktívneho dialogického kontaktu 

s Ábelardom skrze ich listovú výmenu, čo nám umožňuje nahliadnuť na jeho obe strany. 

 
168 Seyfarth, Jutta (eds.). Speculum virginum. Kapitola 11, 797-1013. 
169 Druhá polovica druhej knihy sa primárne zaoberá významom klauzúry a stykom pohlaví. Zakázané sú pohľady, 

malé dary, ale hlavne časté konverzácie, spoločne trávený čas má byť ukončený pred západom slnka, aby sa nešírili 

klebety a „pastieri panien Kristových nepremenili v lúpežných vlkov“ Seyfarth, Jutta (eds.). Speculum virginum. 

Kapitola 2, 461-70. 
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Hildegarda strávila svoje detstvo a dospievanie v kláštore v Disibodenbergu, ktorý pozostával 

z mužskej a ženskej komunity, podľa vzoru kláštorov hirsauskej reformy, ktorej myšlienky 

disibodenbergský kláštor ovplyvnili.170 Toto prepojenie umožňuje reflektovať niektoré prvky 

ideálu Specula a ich aplikáciu v Hildegardinom živote a názoroch, aj keď to je len jeden 

z aspektov, ktorý na ne vplýval. Okrem toho, tieto ženy sú vhodnými reprezentantkami 

kľúčových geografických oblastí pre benediktínske mníšstvo vrcholného stredoveku. 

Hildegarda z Bingenu  

 

 Hildegarda z Bingenu je jednou zo stredovekých žien, ktoré boli významné už počas 

svojho života a rezonujú aj v súčasnosti. Autor Hildegardinho životopisu zaznamenáva postoje 

jej súčasníkov, ktoré vyjadrujú jej výnimočnú pozíciu vzhľadom na pohlavie, geografickú 

oblasť pôsobenia, ale aj príslušnosti k benediktínskemu rádu.171 Hildegardin význam bol však 

najsilnejšie deklarovaný katolíckou cirkvou v 21. storočí, keď ju v roku 2012 pápež Benedikt 

XVI. vyhlásil za učiteľku Cirkvi.172 Hildegarda je pre svoju všestrannosť, dlhý život a množstvo 

zachovaných prameňov jednou z najskúmanejších stredovekých žien, čo je viditeľné aj 

v množstve odbornej literatúry, v ktorej figuruje. Predstaviť ju v komplexnosti celého jej 

života, diela a širších súvislostí by vyžadovalo samostatnú prácu, a tak sa obmedzím len na isté 

aspekty jej života a diela, ktoré sú relevantné pre tento výskum. Stranou záujmu nechávam jej 

medicínske a vedecké diela  Physica a Causae et Curae173 a zameriavam sa na jej listy, vízie 

zaznamenané v diele Liber Scivias a životopis spísaný mníchom Theoderichom z Echternachu 

tesne po jej smrti, hudobným dielam sa venujem veľmi okrajovo.  

 Hildegarda prežila väčšinu 12. storočia, pretože sa narodila tesne pred jeho začiatkom 

a zomrela v úctyhodnom veku 81 rokov, čo znamená, že v jej živote bolo dostatok priestoru pre 

presadenie nových tendencií a trendov. Pochádzala z rodiny nižšej nobility a od svojich ôsmich 

 
170 K prepojeniu Disibodenbergu a hirsauskej reformy por. Mews, J. Constant. Hildegard of Bingen and the Hirsau 

Reform in Germany 1080–1180. In: Kienzle, Beverly Mayne – Stoudt, Debra L – Ferzoco, George. (eds.). A 

Companion to Hildegard of Bingen. Leiden 2014, s. 57–84. 
171 „ Po pravde a zásluhe sa nazývala nesmiernym zázrakom ženského pohlavia, Germánie, svojho rádu a Cirkvi 

a veštiarňou celého sveta.“ Por. Silvas, A. Jutta and Hildegard, s. 181. 
172 Tento titul sa udeľuje za výnimočné kontribúcie v oblasti teológie, či doktríny. Spolu s Hildegardou bol 

pridelený len štyrom ženám, menovite Kataríne Sienskej, Terézii z Avilly a Terézii z Lisieux. Pápež Benedikt 

v apoštolskom liste k udeleniu tohto titulu Hildegarde zdôrazňuje originalitu jej učenia a harmóniu medzi 

každodenným životom a týmto učením. Por. Benedict XVI. Apostolic Letter. Proclaiming Saint Hildegard of 

Bingen, professed nun of the Order of Saint Benedict,a Doctor of the Universal Church. [online]. [cit. 2020-07-

19]. Dostupné z: http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/apost_letters/documents/hf_ben-

xvi_apl_20121007_ildegarda-bingen.html. 
173 Aj v týchto dielach môžeme nájsť prvky spirituality, pretože stredoveké vnímanie sveta neoddeľovalo 

duchovnú sféru od prírody a náboženské postoje ovplyvňovali pohľad na každý aspekt života. Primárne sa však 

Hildegardina spiritualita dá skúmať z iných diel.  
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rokoch žila v kláštornom prostredí ako oblátka, pod duchovným vedením anachorétky Jutty zo 

Sponheimu. Toto duchovné vedenie predstavovalo jediný zdroj vzdelávania a bolo podstatným 

formatívnym prvkom pre Hildegardinu spiritualitu. Po Juttinej smrti v roku 1136 sa Hildegarda 

stala magistrou celej ženskej komunity. Počas svojho života založila dva ženské benediktínske 

kláštory Rupertsberg a Eibingen, ktoré aj viedla. Tieto kláštory boli vďaka prominentným 

členkám a podpore patrónov ekonomicky pomerne stabilné a zabezpečené, čo poskytovalo 

mníškam dostatok priestoru pre rozvíjanie duchovného života. Hildegarda bola v kontakte 

s viacerými osobnosťami 12. storočia, medzi ktoré patrí Bernard z Clairvaux, pápež Eugén III., 

či cisár Fridrich Barbarossa. Jej vízie, zaznamenané jej spovedníkom Wolmarom v roku 1141, 

a z nich vychádzajúce špecifické poznanie, rovnako ako aj Hildegardine vedomosti z oblasti 

medicíny a prírody, stáli za značnou autoritou, ktorú požívala. Vďaka svojej autorite, 

Hildegarda v istom zmysle prekračovala kompetencie ženského pohlavia, čo sa prejavilo napr. 

v tom, že verejne kázala, či na dlhšiu dobu opustila kláštor. 174 

 Hildegarda sa riadila Benediktovou regulou, ktorá tvorila základný rámec pre rozvíjanie 

jej spirituality, a aj keď ju vo svojich dielach spomína veľmi zriedkavo, vieme určiť jej postoj 

k regule, pretože máme zachovaný list, v ktorom ju Hildegarda vysvetľuje a komentuje.175 

Hildegarda bola požiadaná o výklad reguly pravdepodobne mužskou skupinou kanonikov, ktorí 

sa riadili zmiešanými regulami a boli obvinení z laxnosti. To, že sa obrátili na Hildegardu 

svedčí o tom, že ju vnímali ako autoritu, ktorá je schopná správne vyložiť Benediktovu regulu, 

a tak potvrdzuje vnímanie Hildegardy ako modelu zasväteného života už jej súčasníkmi. 

  Hildegarda Benedikta vedome stavia do pozície svätca, čím aj jeho dielo kladie na 

piedestál a neumožňuje žiadne spochybnenie tejto reguly. 176 Hildegarda opakovane zdôrazňuje 

realitu toho, čo si Benedikt stanovil za svoj cieľ, a to vytvoriť regulu, ktorá je „v strede kolesa“, 

čím je zabezpečená jej univerzálnosť. Regula je okrem toho vďaka pôsobeniu Ducha sv. 

v Benediktovi dokonalá, a tak „nič nemá byť pridané, alebo odobrané z tejto doktríny. Nič jej 

nechýba“ . Vzhľadom na genderovo vymedzený ideál Benediktovej reguly, Hildegarda v tomto 

bode potláča svoje pohlavie, čo mohla urobiť preto, že výklad bol adresovaný mužskej 

komunite alebo preto, že individuálnu aplikáciu reguly považovala za to, čo samotná regula 

 
174 K Hildegardinmu životu por. Flanagan, Sabina. Hildegard of Bingen (1098–1179): A Visionary Life. New York 

1989, s. 1–24. 
175 Hildegard of Bingen. Feiss, Hugh (eds.) Explanation of the Rule of Benedict. [online]. [cit. 2020-07-19]. 

Dostupné z: https://monasticmatrix.osu.edu/cartularium/explanation-rule-benedict. Latinská verzia Feiss, Hugh. 

(eds.). De Regula Sancti Benedicti. In: Hildegardis Bingensis Opera Minora. Turnhout 2007. 
176 Benedikt je svätec, ktorý nekonal žiadne skutky, ku ktorým vyzýva diabol, pretože mu ani na sekundu nechýbal 

Duch sv. Ďalej je Benedikt prirovnávaný k Mojžišovi, skrze ktorého prišiel Izraelitom zákon, čím je regula dávaná 

na roveň Desatoru.  
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umožňuje. V Hildegardinej komunite, na ktorej čele stála ako abatiša, dochádzalo k viacerým 

prispôsobeniam reguly,177 čo by bolo v protiklade s vyššie citovaným pohľadom.  

 Hildegarda v Benediktovej regule vidí harmóniu, ktorú je možné dosiahnuť, 

a zabezpečiť si tak svätosť; podľa jej slov všetky veci opísané v tejto regule „vedú toho, kto ich 

dodržuje, priamo do neba,“ čím opäť vyzdvihuje pozíciu reguly. Pre dodržiavanie reguly je 

potrebné jej detailné poznanie, čo si Hildegarda uvedomuje a vo svojom výklade postupne 

prechádza celú regulu, cituje a vysvetľuje, aj keď niektoré podstatné záležitosti vynecháva – 

napr. postavu opáta, nástroje dobrej práce, poslušnosť. Hildegarda sa primárne drží dikcie 

reguly, a svoju osobnosť prejavuje len na určitých miestach; pre vysvetlenie niektorých 

pravidiel používa poznatky z biológie, napr. o trávení jedla počas spánku a jeho efektu na 

mníchov, čím robí regulu ešte prístupnejšiu a ukazuje, že je naozaj základom duchovného 

života. Na druhej strane, otázky, ktoré u Benedikta pôsobili viac duchovne, Hildegarda stavia 

primárne do praktickej roviny a vo všeobecnosti neposkytuje žiadne rady pre prežívanie 

mníšskeho života, či podnety pre spiritualitu. Svojím výkladom teda neprináša nič nové v tejto 

oblasti, aj keď by sa vzhľadom na jej bohatý duchovný život dalo očakávať, že pripojí podnety 

pre rozvoj spirituality. V súvislosti s hirsauskou reformou je najzrejmejší rozdiel v uznaní 

oprávnenosti rozprávania,178 čo ukazuje viac individuálnu črtu Hildegardinej spirituality. 

 Skúmané kategórie v Hildegardinom výklade sú prítomné len vo veľmi obmedzenej 

miere. Asketické praktiky nijako nerozvíja, len stanoví, že na pravidelnú askézu v otázke jedla 

je potrebné povolenie od opáta, čím sa drží línie vytýčenej Benediktom. V otázke Eucharistie 

len konštatuje, že po prijímaní by mal každý veriaci dávať na seba „väčší a starostlivejší pozor 

vo všetkých veciach“.179 To ukazuje, že eucharistická úcta ani vo vrcholnom stredoveku nebola 

významnejšou súčasťou benediktínskeho ideálu. Mariánska úcta nie je vo výklade reguly vôbec 

spomenutá, čo potvrdzuje, že ani v tomto období nebola vnímaná ako súčasť základného 

rádového ideálu a ani do neho neprenikala. Hildegarda sa nezaoberá vo svojom výklade 

genderovými vzťahmi, jediné miesto na ktorom spomína ženy je popis služby, ktorú Benedikt 

vykonával hosťom –  pred jedením im dal čistú vodu na ruky a po jedle im umyl nohy. Po 

uvedení dôvodu takéhoto správania nasleduje zmienka: „Ženských  nôh sa nedotýkal; ale bol 

 
177 Mníšky sa nevenovali manuálnej práci, ale primárne práci v skriptóriu, kde kopírovali knihy, okrem toho 

vyrábali liturgické obleky, a venovali sa iným ručným prácam. Rovnako mníšky pri prijímaní nosili hodvábny 

závoj, ktorý sa objektívne nedá zlúčiť s výrokom z reguly o striedmosti v obliekaní.  Por. McNamara, Jo Ann Kay. 

Sisters in Arms: Catholic Nuns through Two Millennia. Harvard 1998, s. 282. 
178 Reforma v Cluny ako jeden z prvkov presadzovala úplnú mlčanlivosť, ktorá mala byť umožnená aj vytvorením 

znakového jazyka, čo ale nebolo odvodené od Benediktovej reguly. Viliam z Hirsau prijal tento znakový jazyk aj 

pre svoje komunity. Hildegarda sa však vracia k pôvodnému benediktínskemu ideálu, ktorý nevyžadoval úplnú 

mlčanlivosť. De Regula Sancti Benedicti, s. 70.  
179 V bode dvadsať.  
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pre ne modelom k pohŕdaniu svetom v jeho oblečení a jeho svätom spôsobe života.“180 Týmto 

vyjadrením Hildegarda ukazuje, že ženy mohli vnímať Benedikta a jeho regulu ako vzor 

zasväteného života, zároveň však vyjadruje stereotypné vnímanie v otázke zamedzenia 

kontaktu pohlaví, ktoré sa potvrdzovane stáva súčasťou rádového vzoru. 

 Najvýraznejšou črtou Hildegardinej spirituality boli jej vízie, ktorých účelom bolo 

sprostredkovať poznanie širšej skupine ľudí, ale zároveň aj posilniť jej vieru.181 Hildegarde 

videnia pomáhajú podľa jej vlastných slov poznávať „vnútorný zmysel výkladu žaltáru, 

evanjelií a iných kníh“, a isté videnie „uchvátilo jej dušu, pretože ju poúčalo o hĺbke výkladu“. 

Týmto je explicitne vyjadrená Hildegardina túžba po dosiahnutí hlbšieho porozumenia 

základným náboženským či duchovným otázkam. To ilustruje, že ženská zbožnosť vrcholného 

stredoveku nebola vo všeobecnosti len afektívnou zbožnosťou zameranou na Kristovo utrpenie, 

ale snaha o poznanie a porozumenie mohla byť jej nespochybniteľnou súčasťou. V tomto bode 

Hildegardin postoj a skúsenosť korešponduje s tým, čo hlásala hirsauská reforma. 

 Vízie boli vo svojej podstate veľmi individuálnym vyjadrením náboženského 

prežívania, a sprostredkovanie tohto prežívania iným osobám vyžadovalo využitie viacerých 

pomocných prostriedkov. Jedným z nich je samotný jazyk použitý na ich popis a druhým 

sprevádzajúce ilustrácie. Hildegarda na popis vízií používa špecifickú latinčinu, ktorá nie je 

latinčinou klasikov, ale má bližšie k vulgárnemu prostrediu, čo je dôsledkom toho, ako 

prebiehalo jej vzdelávanie.182 Hildegarda však túto zdanlivú nevýhodu premenila na jedinečný 

výraz zbožnosti, ktorým bolo vymýšľanie vlastných nových latinských slov  a abecedy na lepšie 

zachytenie duchovných prvkov.183 Rovnako sprevádzajúce ilustrácie, ktoré Hildegarda sama 

inštruovala, sú prostriedkom a zároveň špecifickým vyjadrením jej zbožnosti.184 To ilustruje jej 

osobný záujem na tom, aby vízie, ktoré sú v prvom rade vizuálne boli slovami a dostupnými 

prostriedkami zachytené čo najjasnejšie a najzrozumiteľnejšie, a mohli tak slúžiť širšej skupine 

 
180 bod 26.  
181 Prvé vizionárske dielo predstavuje Scivias, druhé, ktoré je zamerané na boj cností a nerestí, sa nazýva Liber 

Vitae Meritorum a bolo spísané medzi rokmi 1158 až 1163, tretie vizionárske dielo je Liber Divinorum Operum, 

ktoré vzniklo tesne po spísaní Liber Vitae Meritorum, sa zameriava na vzťah Boha a jeho stvorenia a de facto je 

rozšíreným vysvetlením prológu Jánovho evanjelia. Hildegarda mala špecifický typ vízii, ktoré dostávala v bdelom 

stave. Pri ich zachytení Hildegarda najprv opisuje alegorický obraz a potom prikladá jeho vysvetlenie, čo môže 

robiť po vzoru Otloha, vizionára a blízkeho priateľa Viliama z Hirsau. Por. Kienzle – Stoudt – Ferzoco. A 

Companion to Hildegard of Bingen. Leiden 2014, s. 74. 
182 Hildegarda samu seba označuje za nevzdelanú, ale pri prečítaní jej diel je evidentné, že vzdelaná bola. Svoju 

nevzdelanosť pomerovala klasickým kurikulom, ktorého základom bola dokonalá latinčina. 
183 Por. Schippergers, Heinrich. Hildegard von Bingen – Ein Zeichen fur unsere Zeit. Frankfurt 1998, s. 14.  
184 Iluminácie s Hildegardiným popisom sú dostupné v Fox, Matthew. Illuminations of Hildegard of Bingen. 

Rochester 2002. K významu por. Hildegard as the Designer of the Illustrations. In: Burnett, Charles – Dronke, 

Peter. Hildegard of Bingen: The Context of Her Thought and Art. London 1998, s. 29–62. 
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ľudí. Takto zaznamenané vízie mohli plniť úlohu duchovného vedenia, ktoré bolo podstatným 

prvkom Hildegardinho dospievania a zároveň aj hirsauskej reformy. 

 Prvky slúžiace na sprostredkovanie Hildegardinho poznania a samotný obsah a forma 

vízií ukazujú, aké aspekty sa podieľali na ženskej spiritualite vrcholného stredoveku. Dôležitým 

prvkom náboženského prežívania bolo vnímanie viacerými zmyslami, a najlepšie, viacerými 

naraz.185 V Hildegardiných víziách hrá veľkú rolu farebné vizuálne vnímanie v spojitosti so 

zvukom. Vízie si nie je možné predstaviť inak, ako zaliate svetlom a jasnými farbami v spojení 

s jasným zvukom, niekedy melodickým, inokedy nie. Hildegarda sama uvádza, že: „Zvuk 

spôsobuje, že slovo je počuté, že je pochopený výraz, ktorý nesie dych k svojmu cieľu.“186 

Dôležitosť malebnosti, harmónie a zvuku sa premieta aj v Hildegardinej hudobnej tvorbe. Tam 

zvuk rovnako ako vo víziách oživuje slovo a pomáha lepšie porozumieť a priblížiť sa Bohu, 

dokonca je vyslovene „symfonickou harmóniou nebeských zjavení,“187 tj. pochádza priamo od 

Boha. Zameranie na hudbu a jej vnímanie ako prostriedku na priblíženie k Bohu je ďalším 

prvkom, v ktorom sa zrkadlí vplyv hirsauskej reformy.188 Ďalší z podstatných prvkov 

Hildegardinej spirituality odhaľuje obsah vízií; Hildegardine vízie neobsahujú prvky, ktoré by 

hovorili o koncentrovaní sa na ľudskú podstatu Krista a jeho utrpenie.189 Hildegarda teda 

nepreberala v tomto ohľade nové trendy, ale bola viac zakotvená v staršej benediktínskej 

tradícii, čo potvrdzuje aj to, že vo víziách nedochádza k žiadnym intímnym rozhovorom 

s Kristom a ani ku fyzickému kontaktu. 

 Sledované kategórie nehrajú na základe skúmaných prameňov v Hildegardinej 

spiritualite veľkú rolu, aj keď je v ich vnímaní viditeľný istý posun, ktorý môže odrážať širšie 

 
185 Nesmieme zabúdať na to, že bežný život v stredoveku nebol presýtený zvukom a farbami. Ľudia v stredoveku 

takéto podnety sami vyhľadávali, ale mali ich k dispozícií len na veľmi málo miestach, o to viac na nich potom 

pôsobili. Stredoveký kostol hýril výraznými farbami, voňal kadidlom a niesol sa v ňom chórový spev. Ľudia 

prichádzajúci na omšu neboli súčasťou rituálu, ale mali priestor na bohaté zmyslové vnímanie, ktoré bolo v ich 

životoch naplno spojené s náboženským prežívaním. 
186 Druhé videnie druhej knihy, prazdroj života.  
187 (Symphoniae harmoniae caelestium revelationum) Por. Kerner, C. Všechna krása nebes. Praha 2014, s. 75. 
188 Viliam z Hirsau propagoval využívanie hudby ako prostriedku na priblíženie sa Bohu, rovnako ako aj znalosti 

o prírode. Zdá sa, že obe tieto skutočnosti mali na Hildegardu vplyv, pretože priam učebnicovo ďalej rozvíja to, 

čo Viliam načrtol. U Hildegardy vízie a hudba tvoria jeden harmonický celok. Vízie produkujú liturgickú hudbu, 

ktorá je jedinečná a má eschatologické črty, to znamená, že je nekanonická, no aj tak sa používa v Hildegardinom 

kláštore. Táto jedinečnosť je viditeľná v porovnaní s Hildegardinou súčasníčkou vizionárkou Alžbetou zo 

Schönau, v ktorej víziách sa jednoznačne premieta inštitucionalizovaná liturgia, pričom obe tiet ženy boli 

ovplyvnené hirsauskou reformou a jej liturgiou. Por. Heinzer, Felix. Unequal Twins: Visionary Attitude and 

Monastic Culture in Elisabeth of Schönau and Hildegard of Bingen. In: Kienzle, Beverly Mayne – Stoudt, Debra 

L – Ferzoco, George. A Companion to Hildegard of Bingen. Leiden 2014, s. 85–108. 
189 Hildegarda nikdy nepísala o osobnom mystickom zážitku spojenom s meditáciou o Kristovom utrpení. 

Hildegarda sa koncentruje na víťazného Krista, ktorý porazil diabla - tzv. Christus Victor. Podrobnejšie k obrazom 

Krista por. Feiss, B. Hugh. Christ in the Scivias. In: Berndt, Reiner (eds.). "Im Angesicht Gottes suche der Mensch 

sich selbst": Hildegard von Bingen (1098–1179). Berlin 2001, s. 291–298. 
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tendencie. Asketické praktiky sú veľmi všeobecne a stručne popísané v Hildegardinej 

hagiografii. Popis asketických praktík je pravdepodobne toposom, ale ukazuje, že Hildegarda 

nepraktizovala extrémnu askézu, pretože namiesto extrému je popisovaná Hildegardina 

striedmosť. Autor životopisu nemal dôvod nespomenúť extrémnu askézu, ktorá bola vnímaná 

ako jeden z aspektov svätosti, ak by ju Hildegarda naozaj praktizovala. Ďalšie pramene ukazujú, 

že Hildegarda si svoj spôsob života vybrala vedome. Hildegardina učiteľka Jutta, s ktorou 

strávila viac ako dvadsať rokov, praktizovala prísne umŕtvovanie tela, čo vieme z jej 

hagiografie.190  Vzhľadom na to, že ako učiteľka mala funkciu modelu, a Hildegarda ju vo 

viacerých aspektoch nasledovala, by sa dalo predpokladať, že Hildegarda bude mať aspoň 

tendenciu žiť podľa jej asketického vzoru, no zachované pramene nespomínajú ani len snahu 

o takýto spôsob života. Podľa hagiografie „diamantom, ktorý Hildegardu zdobil, bola 

striedmosť v jedle a pití, nezáujem o oblečenie,  ticho a nepatrný počet slov“191. Vyjadrenie je 

totožné s výrokom z korešpondencie, podľa ktorého má byť základným pravidlom pre život 

striedmosť „pretože jedlom nad mieru a nestriedmym pitím vína bujnejú neresti“192.  V tomto 

ohľade Hildegarda žila presne podľa ideálu stanoveného v regule. Istý posun je zrejmý v 

ďalšom význame askézy, podľa ktorého pôst a pokánie tela boli prostriedkom na vyhnanie 

diabla, čo potvrdzuje, že praktizovanie askézy nemalo byť samoúčelné. Pre Hildegardu bola 

teda miera praktizovanej askézy prejavom jej individuálnej spirituality. 

 Eucharistická úcta je spomenutá v jednom liste, v ktorom Hildegarda na žiadosť kňaza 

hovorí o vízii o sviatosti oltárnej. Podľa tejto vízie bolo prijímanie Eucharistie prostriedkom na 

posvätenie ľudí. Podľa Hildegardy, všetci, čo prijímajú s vierou sú „akoby osvietení slnečnou 

žiarou a na druhej strane, tí, ktorí neveria v sviatosť a nectia si ju sú rovní padlým anjelom.“193 

To ukazuje ako kľúčový aspekt dobrého nábožného života vieru a uctievanie Eucharistie, 

pretože vytvorená opozícia je veľmi silná, keďže diabol je tiež padlým anjelom. V tomto bode 

Hildegarda posúva vnímanie Eucharistie na novú úroveň, aj keď vo výklade regule sa o nej 

nezmieňuje. Hildegarda ďalej ukazuje, že jej vnímanie Eucharistie bolo viacvrstevnaté 

 
190 Juta praktizovala kontinuálne pôsty, vystavovala sa nahá chladu, nosila kajúcne šaty a železnú reťaz, čo sú 

všetko asketické praktiky, ktoré patria do kategórie extrému. Jutta sa venovala aj ťažkej manuálnej práci. Táto 

extrémna askéza viedla k jej predčasnej smrti. Por. Silvas, Anna. Jutta and Hildegard: The Biographical Sources. 

Turnhout 1999, s. 70.   
191 To, že mohlo ísť o topos ukazuje zmienka o nezáujme o oblečenie, pretože Hildegarda dbala na to, aby jej 

mníšky nosili špecifické oblečenie pri prijímaní Eucharistie. Por. Silvas, A. Jutta and Hildegard, s.140. 
192 PL197, 356A. Hildegarda z Bingenu. Konařík, Bedřich (eds.). Listy sv. Hildegardy z Bingen: Výbor třiceti tří 

listů svaté Hildegardy z Bingen podle vydání Mignova a překladu Clarusova. Olomouc 1948, s. 40. 
193 PL197, 394D. Listy sv. Hildegardy, s. 80. 
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a Eucharistia bola zároveň iným vyjadrením jednej zo základných dogiem.194 Na časnosť 

prijímania mníšok mohol mať vplyv duchovný predstavený, ktorý mal udeliť povolenie 

prijímať po dostatočnej ľútosti,195 čo ukazuje, že eucharistická úcta nebola zhruba v polovici 

12. storočia výrazom privátnej zbožnosti zasvätených žien, ale podliehala duchovnej autorite. 

Podľa ďalšieho listu sa dá určiť, že mníšky z Hildegardinej komunity mali vo zvyku ísť na 

prijímanie raz mesačne.196 

 Mariánska úcta je v Hildegardiných víziách prítomná len minimálne, pričom Mária má 

jasne vymedzenú funkciu, z ktorej pramení jej pozícia v spiritualite. Podľa Hildegardy je 

„utiekanie k panne potrebné v boji s diablom, pretože ona potrela pýchu starého pekelníka“, ale 

tomuto úkonu má predchádzať pozdvihnutie zraku k Bohu. K Panne Márii sa Hildegarda vo 

svojej korešpondencii vyjadruje v dvoch listoch, a to aj tak vo veľmi malom rozsahu. Panna 

Mária má byť pomocnicou, pretože je „najsladšia matka milosrdenstva“197, ktorá priniesla 

„väčšiu milosť, ako mohla Eva učiniť škodu“. To ukazuje, že Hildegarda sa stotožňovala s 

tradičným vnímaním Márie v binárnej opozícii k Eve, čo bolo typicky viac mužským pohľadom 

s dlhou tradíciou. Na druhej strane jej vnímanie ako matky milosrdenstva je prvkom 

vrcholnostredovekej zbožnosti. Márii však ostáva jasne vymedzená sféra pôsobenia; vystupuje 

viac ako kozmická postava, vďaka ktorej Kristus získal telo, než vzor zasväteného života. 

Hildegarda sa s Máriou vôbec nestotožňuje a opakovane v súvislosti s Máriou zdôrazňuje 

pôsobenie Ducha sv. v nej, ktorý je kľúčovejším prvkom v jej teológii a spiritualite.198 To 

ukazuje, že Hildegarda nerozvíjala špecifickú mariánsku zbožnosť. 

 Hildegardin postoj k genderovým kategóriám je ambivalentný; na jednej strane je menej 

naplnený negatívnymi postojmi voči ženskému pohlaviu, no nevybočuje z diskurzu o slabšom 

pohlaví. Podľa Hildegardy žena ľahšie strhne muža k pádu, pretože muž sa jej nebojí a jej slová 

ľahko prijíma, ale žena nevystupuje v roli zvodkyne, skôr je postavená do pozície prostriedku, 

 
194 Vo sviatosti dochádza k manifestovaniu trojice; Nebeský Otec ukazuje narodenie, utrpenie, pohreb, vzkriesenie 

a nanebovstúpenie Syna v jednej sviatosti skrze pôsobenie Ducha sv. 
195 PL197, 219C. Listy sv. Hildegardy, s. 84. 
196 PL197, 218D. Listy sv. Hildegardy, s. 83. 
197 PL197, 162D. Listy sv. Hildegardy, s. 25. Hildegarda rozvíjala predstavu Márie ako mediatrix a salvatrix, 

podieľajúcej sa na Kristovej misii pri spáse celého stvorenstva, no len vďaka tomu, že skrze ňu Kristus získal telo. 

Osobnejšia rola Márie a jej kvality nie sú vôbec predmetom Hildegardinho záujmu. Por. McNamara, J. Sisters in 

Arms, s. 341.  
198 Súčasťou knihy vízii Scivias sú aj vizionárske hymny, a jeden z nich je venovaný Márii. V tejto piesni je však 

hlavným motívom rola Božieho slova a jeho pôsobenie v Márii, vďaka čomu je Mária drahým kameňom. Táto 

pieseň opäť ukazuje na neosobné vnímanie Márie. Scivias 3, 13. Hildegarda prikladala veľkú dôležitosť pôsobeniu 

Ducha sv. v histórii ľudstva, ktoré je konštantné. Okrem toho tvrdila, že toto pôsobenie bolo možné zažiť ako 

vnútorný oheň, čo bola pravidelná Hildegardina osobná skúsenosť.  
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ktorý diabol zámerne využil.199 Hildegarda uznáva slabosť ženského pohlavia, no dokáže ju 

vnímať ako výhodu: „Adam je silný a pevný, Eva je jemnejšia a slabšia, ale pretože nie je 

zaťažená váhou zeme, z ktorej bol stvorený Adam, jej myseľ je bystrá a vznešenejšia“.200 Na 

druhej strane, Hildegarda vnímala aj stereotypný diskurz o ženskom pohlaví, ktorý je viditeľný 

na istých udalostiach v jej živote a zachytený v hagiografii. Tento diskurz však nebol pre 

Hildegardu určujúcim pohľadom a bol viac spojený s prvou etapou jej života.201 Evidentné je, 

že Hildegarda lavírovala medzi stereotypným diskurzom a viac pozitívnym pohľadom na 

ženské pohlavie. Na posilnenie pozície ženského pohlavia Hildegarda využila časť evanjelia, 

ktorá hovorí o pozdvihnutí maličkých a slabých, v tomto prípade žien, ktoré sú viac 

pozdvihnuté Bohom.202 „Teológia ženstva“ (theology of the feminine)203 bola ďalším 

z prostriedkov vyrovnávania sa s genderovými stereotypmi a Hildegardiným postojom 

k ženskému pohlaviu. Základom tejto teológie, ktorú Hildegarda vedome rozvíjala, je 

zdôrazňovanie ženských aspektov v Bohu. Na toto zdôrazňovanie Hildegarda používala ženské 

figúry ako personifikáciou abstraktných prvkov, ktoré boli súčasťou Boha. Sophia vystupuje 

ako Múdrosť, Scientia Dei predstavuje Božie poznanie a Caritas Božskú lásku. Manifestácia 

týchto postáv a ich významu je najviac viditeľná v dvoch víziách. Prvá z nich je v diele Scivias 

a predstavuje Cirkev s pannami a ich spoločníkmi.204 Cirkev je prezentovaná ako prekrásne 

dievča.205 Druhá vízia je z diela De operatione Dei, v ktorej je žena Caritas, zapojená do 

tradičného obrazu Trojice a reprezentuje Ducha sv.206 Tieto vízie postavili ženské pohlavie do 

veľmi silnej pozície, v ktorej sa dovtedy nenachádzalo.  

 
199  „Diabol vedel, že ľahšie môže prekonať mäkkosť ženy, než tvrdosť muža“. PL197, 392A. Por. Hildegarda z 

Bingenu. Svaté Hildegardy Cestyvěz, nebo, Vidění a zjevení. Kniha I., Praha 2010, s. 22. 
200 Causae et Curae. Kaiser, P. (eds.). Leipzig, 1903, s. 46. Hildegarda vyjadruje svoj postoj k ženstvu aj v piesni 

Mária, v ktorej ženu prirovnáva k mesiacu, čím uznáva jej dôležitosť a pozíciu, ale dodáva, že mesiac by bez slnka 

nebol mesiacom, ako ani žena bez muža ženou. Ženy majú však svoje špecifické poslanie, čo sa prejavilo aj v tom, 

že im bolo zverené „umeleckejšie dielo“. Zaujímavé je, že Hildegarda zázraky a uzdravenia vykonávala pre obe 

pohlavia, ale vo väčšej miere pre to mužské (13 vs. 7). 
201 Podľa Hildegardinej hagiografie sa mních Wolmar, ktorému sa zverila so svojimi víziami udivoval nad 

podivnosťou a novotou predkladanej záležitosti, pretože „takéto poznanie nemohlo prísť cez ženu a bolo ho 

potrebné otestovať“. Hildegarda testom prešla, no sama nechcela „kvôli ženskej ostýchavosti“ zaznamenať svoje 

vízie, aby sa nestala obeťou klebiet.    
202 Storey, Ann. A Theophany of the Feminine: Hildegard of Bingen, Elisabeth of Schönau, and Herrad of 

Landsberg. In: Woman's Art Journal 19.1 (1998), s. 16–20. 
203 Tento pojem vymyslela historička Barbara Newman. K celému konceptu a jeho aplikácii vo všetkých 

Hildegardiných dielach je najlepším zdrojom jej monografia. Newman, Barbara. Sister of Wisdom: St. Hildegard's 

Theology of the Feminine. Berkeley 1998.  
204 Por. Prílohy. Kniha II, vízia V.  Hildegarda verila, že panny sú najdôležitejšími členkami Cirkvi, čo je 

jednoznačne viditeľné v tejto vízii. 
205 Táto vízia bola najprv interpretovaná ako víťazstvo Cirkvi nad nepriateľmi, potom ako Mária personifikujúca 

celú Cirkev a následne samotná Mária, no tieto výklady nie sú v súlade s Hildegardinou mariológiou. Por. Warner, 

Marina. Alone of All Her Sex: The Myth and the Cult of the Virgin Mary. New York 1976, s. 93.  
206 Por. Prílohy. Kniha I vízia I. 
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 Ako Hildegarda do praxi prevádzala svoje genderové názory je viditeľné z jej 

korešpondencie. Hildegarda vo svojej korešpondencii vyznieva ako veľmi vážená žena 

s autoritou, ktorá komunikuje s cirkevnými prelátmi a najautoritatívnejšími postavami svojej 

doby. Je takmer pravidlom, že Hildegarda je žiadaná o modlitby a sprostredkovanie poznania, 

aj postavami so značnou autoritou; Hildegardu žiada o modlitby napr. Bernard z Clairvaux 

a ona ho na oplátku vyzýva, aby prijal jej slová do svojho srdca. Pápež Eugén III. nad ňou 

vyjadruje úžas, ale pripomína pokoru. Hildegarda reaguje pomerne odvážne; vyzýva ho k tomu, 

aby udelil predstaveným príkazy a aby „uviedol medzi poddaných kázeň, aby si očistil oči“.207 

Rovnako odvážne komunikuje aj s ďalšími pápežmi. Hildegarda v jednom z listov vyjadruje 

ako vníma svoju pozíciu: „úbohý tvor sa trasie, že zvukom svojich slov hovorí k tak veľkému 

majstrovi“, prípadne uvádza, že samu seba vníma ako nádobu, ktorú si používa Boh.208 Na veľa 

miestach o sebe hovorí ako o nevzdelanej ženskej forme osvietenej svetlom Múdrosti.209 Tieto 

výroky jej umožňujú stotožnenie s tradičným diskurzom o podriadenosti žien, vďaka čomu 

môže v konečnom dôsledku vzniesť požiadavky aj na pápeža. Hildegarda si však skrze 

poznanie Božej vôle prisvojuje autoritu, na ktorú sa odkazuje obzvlášť, keď sa od nej žiada 

niečo, čo nie je v súlade s jej predstavami. Presadiť svoju pozíciu sa jej však nepodarí 

ultimátne.210 To ukazuje na existenciu priestoru pre sebarealizáciu zasvätených žien, ale 

zároveň aj na obmedzenia, ktoré boli stále prítomné, aj pri obzvlášť výnimočnej žene, za akú 

bola Hildegarda považovaná. 

Heloisa 

 
 Ďalšou skúmanou benediktínskou mníškou 12. storočia je Heloisa, abatiša francúzskeho 

kláštora Paraclete, ktorá sa preslávila hlavne svojím vzťahom s Pierrom Ábelardom.211 Heloisa 

však vo viacerých aspektoch predstavuje model zasväteného života a koncentrácia na jej vzťah 

 
207 Mních Wolmar pri vytváraní kolekcie listov okolo roku 1170, upravil Hildegardinu korešpondenciu tak, aby 

obsahovala list napísaný pápežom,  v ktorom autorizuje Hildegardu k spísaniu jej vízií. Originálny list neobsahuje 

žiadnu písomnú autorizáciu, ale ani nezakazuje vízie spísať, či kázať, v období, kedy Cirkev bojovala proti 

katarskej heréze a dbala na to, kto a čo bude kázať. V živote je táto situácia popísaná ako príkaz od pápeža, aby 

spísala svoje vízie. Por. Schaus, M. (eds.). Women and Gender in Medieval Europe: An Encyclopedia, s. 365. 
208 „Ty, ktorý si otcom národov, ujasni si tieto slová, ktoré Ti boli poslané pre potrebu blúdiacich, lebo pýcha túži 

potlačiť pokoru“. PL197, 149D. Listy sv. Hildegardy, s. 13. 
209 Silvas, A. Jutta and Hildegard, s. 197. 
210 Napr. keď išlo o preloženie mníšky, ktorá jej bola najbližšia, či o pochovanie „odpadlíka“ do posvätenej pôdy. 
211 Informácie k jej životu máme k dispozícii hlavne z Ábelardovej histórie mojich kalamít, čo nie je objektívny 

zdroj, a tak umožňuje aj viaceré pohľady na túto ženu. Podľa interpretácie Heloisinej roly a vzťahu s Abelardom 

sa rôzni aj datovanie jej narodenia a stretnutia s Ábelardom. Historici uprednostňujúci výklad bezbrannej dievčiny 

zvedenej starým učiteľom uvádzajú rok 1117 pre ich stretnutie a rok 1100 ako rok narodenia, tí, ktorí ju vnímajú 

ako silnú vzdelanú postavu určujú jej narodenie v skoršom roku, čo by znamenalo, že Ábelarda stretla medzi 

dvadsiatym a dvadsiatym piatym rokom jej života. Por. Schaus, M. (eds.). Women and Gender in Medieval 

Europe: An Encyclopedia, s. 358. 
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s Ábelardom neumožňuje vidieť jej osobné kvality.212 Heloisin prístup k k zasvätenému životu 

sa vyvíjal, no celkovo bol poctivý a veľmi zodpovedný, čo sa ukazuje v korešpondencii Heloisy 

a Ábelarda, v ktorej Heloisa odhaľuje svoju osobnosť, problémy, s ktorými sa stretávala ako 

mníška, či názory na genderové vzťahy a zasvätený život.213 Pred stretnutím s Ábelardom bola 

Heloisa vychovávaná a vzdelávaná v kláštornom prostredí komunity v Argenteuile, pričom už 

v tejto etape života mala reputáciu veľmi vzdelanej ženy,214 no vzhľadom na ďalší vývoj jej 

života sa zdá, že nemala v úmysle aj zložiť večné sľuby, čo znamená, že v jej prípade bola 

voľba zasväteného života vynútená okolnosťami. Heloisa však jednoznačne odmietala tradičný 

život v manželstve, no vzhľadom na svoje pohlavie mala obmedzené možnosti. K zasvätenému 

životu mala bližšie než k manželskému, primárne pre možnosti vzdelávania a rozvíjania, ktoré 

zasvätený život poskytoval.215 Už ako zasvätená žena vyjadrila túžbu po striktnejšom 

a autentickejšom zasvätenom živote, čo svedčí o tom, že ho nakoniec prijala za svoj, aj keď to 

pre ňu nebolo jednoduché, vzhľadom na to, že stále bola Ábelardovou manželkou a zloženie 

večných sľubov nebola jej osobná voľba. 

 Heloisa stála na čele kláštora Paraclete tridsaťpäť rokov, až do svojej smrti v roku 1164, 

pričom počas jej vedenia sa kláštor vyvinul z malej pustovne v uznávaný kláštor s priaznivcami 

medzi nobilitou a dôležitými cirkevnými osobnosťami. Za tento čas kláštor aj vďaka Heloisinej 

povesti značne zbohatol a založil dokonca päť ďalších dcérskych priorstiev, pričom jeho 

členkami boli prominentné aristokratky.216 Heloisa a jej komunita bola vo veľkej úcte u opáta 

clunyjského kláštora Petra Ctihodného, no jej kláštor opakovane navštívil aj Bernard 

z Clairvaux. V tomto ohľade je potrebné spomenúť, že medzi clunyjskými a cisterciánskymi 

 
212 Heloisine listy sa tradične, no umelo, rozdeľujú na osobné a listy obsahujúce vedenie. Hlavnou témou osobných 

listov je vzťah k Ábelardovi a túžba s ním spojená, do tejto kategórie patria prvé dva listy. (resp v celkovej výmene 

druhý a štvrtý list) Heloisin tretí list (šiesty vo výmene) sa zaoberá zasväteným životom a dlho stál stranou záujmu 

historikov, ktorý sa koncentrovali práve na prvé dva listy. K tomu, prečo je rozdelenie umelé a aké prvky sú 

dôkazom konštantného prístupu por. Georgianna, Linda. Any Corner of Heaven': Heloise's Critique of Religious 

Life. In: Wheeler, Bonnie (eds.). Listening to Heloise. The Voice of a Twelfth-Century Woman. New York 2000, 

s. 187–216. 
213 Autenticita týchto listov bola dlhodobo sporom medzi historikmi, no najnovšie výskumy autenticitu potvrdzujú 

a dokonca ako možnú súčasť tejto korešpondencie berú aj ďalšie, anonymné listy. Por. Authority, Autenticity, and 

the Repression of Heloise. In: Newman, Barbara. From Virile Woman to Womanchrist: Studies in Medieval 

Religion and Literature. Pennsylvania 1995, s. 46–75. 
214 K ženskému vzdelávaniu por. Ferrante, Joan. The Education of Women in the Middle Ages in Theory, Fact, 

and Fantasy. In: Labalme, Patricia (eds.). Beyond their Sex: Learned Women of the European Past. New York 

1980, s 9–42.  
215 To potvrdzujú aj argumenty, pre ktoré odmietala manželstvo s Ábelardom, aj keď o jej náklonnosti voči nemu 

niet pochýb. Manželstvo spájala s reťazami, teda obmedzením, lásku so slobodou. Manželstvo malo byť aj 

prekážkou v štúdiu a ako ideál Heloisa vnímala život učenca, filozofa, ktorý bol pre jej pohlavie nereálny. Napriek 

týmto argumentom však Heloisa poslúchla Ábelarda a na tajné manželstvo privolila. K monastickému vzdelávaniu 

por. Leclerq, Jean. The Love of Learning and the Desire for God: A Study of Monastic Culture. New York 1962. 
216 Johnson, Penelope. Equal in Monastic Profession: Religious Women in Medieval France. Chicago 1991, s. 234. 
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mníchmi prebiehala živá a vyostrená diskusia o správnejšom prístupe a výklade Benediktovej 

regule. To, že obe strany mali Heloisu a jej komunitu v úcte naznačuje, že sa Heloise muselo 

podariť nájsť prístup k zasvätenému životu, ktorý bol vnímaný aspoň čiastočne ako autentický 

a správny oboma skupinami. Aj samotný Ábelard uznal, že Heloisinou prednosťou je to, že učí 

slovom a príkladom, čím jej prisudzuje aj pastorálnu rolu a oceňuje jej vedenie.217 Pre tento 

výskum je dôležité zdôrazniť, že pre kláštor Paraclete si Heloisa vybrala benediktínsku 

observanciu, aj keď už mala možnosť vybrať si z reformných spôsobov života ako bol 

clunijský, či cisterciánsky. Aj keď si Heloisa vybrala túto observanciu, Benediktovu regulu po 

dlhom štúdiu podrobila veľmi modernej kritike.218 Túto skutočnosť je potrebné vnímať nie ako 

odmietnutie zasväteného života, či rebéliu, ale naopak snahu o jeho prehĺbenie, čo potvrdzuje 

aj fakt, že spolu s kritikou Heloisa žiadala o výklad o pôvode ženského zasväteného života 

a z neho vyplývajúcej autority. 

 Otázky a názory Heloisy týkajúce sa zasväteného života a reguly sú zachytené v jej 

treťom liste. Tento tretí list, napísaný niekedy po roku 1132, je rutinne vnímaný ako Heloisino 

ticho, kvôli tomu, čo v ňom nie je – zmienky o jej láske k Ábelardovi, a má tak byť dôkazom 

jej konverzie.219 Toto ticho de facto ukazuje na dôležitosť naplňujúceho zasväteného života pre 

Heloisu, pretože táto téma je jedinou vhodnou náhradou za vzťah k Ábelardovi.  V liste Heloisa 

však nehovorí len za seba, ale reprezentuje celú svoju komunitu, keď ako najpodstatnejšiu 

otázku definuje poučenie o pôvode ženského zasväteného života. 220 Táto požiadavka môže byť 

prejavom reformného ducha v zasvätenom živote, ktorý sa vracia ku koreňom kresťanstva 

a prvotnej Cirkvi. Zároveň však ukazuje aj ďalšiu úroveň nových trendov, a to, že aj zasvätené 

ženy si kladú otázku identity a hľadajú svoje miesto v Cirkvi.  

 Druhým najpodstatnejším bodom tretieho listu bola žiadosť o adekvátnu regulu 

prispôsobenú potrebám žien, pretože Benediktova regula je podľa Heloisy určená výhradne len 

mužom (viris solummodo). Otázka neadekvátnej reguly nie je len otázkou náročnejšieho 

spôsobu života, ale v prvom rade má v očiach mníšok aj dopad na ich duchovný život; pretože 

mníšky sa kvôli tomu, že „nemôžu splniť niektoré body reguly, boja, že na nich platia slova 

Biblie: Kto by totiž zachoval celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa 

 
217 PL178, 187B. McLaughlin, Mary Martin – Wheeler, Bonnie (eds.) The Letters of Heloise and Abelard: a 

Translation of Their Collected Correspondence and Related Writings. New York 2009, s. 57. 
218 Túto kritiku napísala až po trinástich rokoch zasväteného života, čo znamená, že vychádzala z reálnej situácie, 

skúsenosti a získaných vedomostí.  
219 Georgianna, Linda. Any Corner of Heaven': Heloise's Critique of Religious Life. In: Wheeler, Bonnie (eds.). 

Listening to Heloise. The Voice of a Twelfth-Century Woman. New York 2000, s. 189. 
220 PL178, 213B-C. McLaughlin– Wheeler (eds.).  The Letters of Heloise and Abelard, s. 85. 
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proti všetkým.“221 Nevhodná regula teda mohla zablokovať cestu ku svätosti  - nielen v očiach 

spoločnosti, ale hlavne v ich vlastnom myslení a vnímaní, v ich vlastnej spiritualite. Heloisa 

preto žiada od Ábelarda, aby vytvoril regulu, ktorá je „vhodná pre ženy, a v ktorej v úplnosti 

predložíš podmienky a charakter nášho mníšskeho života. Pretože v súčasnosti je rovnaké 

jarmo mníšskeho života uložené bez rozdielu na pleciach silnejšieho aj slabšieho pohlavia.“222 

Túto požiadavku má na Ábelarda aj preto, lebo dovtedy žiadna takáto regula napísaná nebola. 

Žiadať o takúto regulu de facto znamenalo spochybniť univerzálnu platnosť Benediktovej 

regule, čo predstavuje vzhľadom na Heloisinu príslušnosť k benediktínskemu rádu pomerne 

odvážny krok.223 Tento krok môže predznamenávať snahy o individuálnejší prístup 

v zasvätenom živote, ktoré sa naplno rozvinuli v 13. storočí.  

 Heloisa nepovažovala benediktínsky ideál určovaný regulou za vhodný pre ženy, 

a zároveň ani za dostatočný pre zasvätené osoby vo všeobecnosti.224 Svojou kritikou hľadá 

nový duchovný model, ktorého zameranie má byť vnútorné, jeho cieľom by mala byť v prvom 

rade kultivácia vnútorných motívov pri zachovaní základných prvkov kresťanského života. 

Tento postoj je veľmi dobre vyjadrený vo výroku o askéze; Heloisa odmieta regulácie ohľadne 

jedenia mäsa s argumentom, že „všetky príkazy, ktoré sú prísnejšie, než to, čo Cirkev vo 

všeobecnosti vyžaduje, sú nevhodné, pretože podstatnejšie sú vnútorné motívy a neresti, od 

ktorých by sa malo abstinovať“. Pri kritike prvkov reguly, ktoré nie sú vhodné pre ženské 

pohlavie, Heloisa nachádza značné množstvo prvkov a podrobne ich komentuje, čím ukazuje 

neadekvátnosť benediktínskeho ideálu. Ako prvý bod rieši odev, ktorý vôbec nevyhovuje 

ženským potrebám spojenými s menštruáciou.225 Na prvý pohľad to môže pôsobiť ako banalita, 

ale pre ženy to bola veľmi intímna a podstatná otázka, ktorá nikdy nezmizla. Tento príklad 

ilustruje, že mníšky boli stále v prvom rade ženy a boli si toho vedomé. Dôležité je, že Heloisa 

nechce potláčať špecifiká svojho pohlavia. To sa prejavuje aj pri ďalšom aspekte, ktorý je pre 

ženy problematický, a to fyzicky náročná manuálna práca. Podľa Heloisy nie je vhodné, „aby 

 
221 List Jakuba 2:10. 
222 PL178, 213C. Por. McLaughlin– Wheeler (eds.).  The Letters of Heloise and Abelard, s. 85. 
223 V dobe, keď Heloisa písala svoj list, bola už dlhšie otvorená diskusia o Benediktovej regule, ale len o jej 

správnej interpretácii, jej univerzálna platnosť pre obe pohlavia a akékoľvek historické obdobie spochybnená 

nebola. Heloisa považuje regulu za skostnatelú pretože veľmi silno vníma, na základe využitia logických postupov 

myslenia a analýzy, že bola vytvorená v istom historickom čase, určená konkrétnej skupine ľudí a nemá všeobecnú 

platnosť pre všetky zasvätené osoby. 
224 Zasvätené osoby tomuto ideálu častokrát nie sú verné, pretože ho vlastne nepoznajú dostatočne dobre. Heloisa 

navrhuje, aby zloženiu večných sľubov predchádzalo poctivé detailné štúdium reguly.  
225 Ďalšie otázky sa týkajú styku oboch pohlaví, obzvlášť pri službe pohostinnosti, ktorá je v praxi ženám veľmi 

obmedzená. Heloisa sa pýta: „či nikdy nesmú hostiť muža. A či ak abatiša hostí príjme, môže s nimi jesť za jedným 

stolom.“ 
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tí, ktorých príroda učinila nerovnými v sile, si mali byť rovnými v práci“226. Okrem toho, 

Heloisa spochybňuje aj duchovný význam manuálnej práce, a chce sa radšej venovať modlitbe 

a liturgii, nespochybniteľne duchovným aktivitám. Tento postoj je v súlade s Heloisinou 

celkovou orientáciu do vnútra ale aj s rozšíreným dobovým pohľadom na túto otázku. 

 Súčasťou Heloisinej spirituality, a aj spirituality celej jej komunity, za ktorú Heloisa 

hovorí, bola snaha o porozumenie Písmu. Táto snaha je jednoznačne v súlade s tým, čo 

mníškam nariaďoval Ábelard ako kľúčový prvok, a najviac je viditeľná v súbore otázok tzv. 

problemata Heloissae, ktoré Heloisa pripojila k listom.227 V nich sa Heloisa primárne zaujíma 

o výklad Biblie, rieši kontradikcie, pýta sa na konkrétne pasáže, pričom sú pre ňu dôležité aj 

detaily,228 čo svedčí o tom, že Písmo poznala a premýšľala pri jeho čítaní. Táto črta predstavuje 

ďalší reformný prvok. V otázkach je viditeľná zvedavosť a logické myslenie, za ktorým je aj 

znalosť teológie.229 Vo všeobecnosti sú hlavnými témami  prepojenie Starého a Nového 

Zákona,230 a otázka hriechu,231 čo nie sú typické oblasti záujmu zasvätených žien. To môže 

ilustrovať premenu vnímania zasväteného života a religiozity spojenú s rozvojom mestského 

prostredia a jeho vplyvom na mníšske komunity.  

 Analyzované kategórie sú v listoch a súbore otázok prítomné len vo veľmi obmedzenej 

miere. Na základe listov vieme, že v otázke asketických praktík vidí Héloisa výhodu ženského 

pohlavia: „ženské pohlavie nedokáže byť tak ľahko prekonané prežieraním a opitosťou 

a nepotrebuje prijímať toľko pokrmu ako mužské“.232 Pôst je tak pre ženy jednoduchším 

a prirodzenejším práve vďaka ich pohlaviu, no extrémne praktiky Heloisa jednoznačne 

odmieta. K iným praktikám umŕtvovania tela sa vôbec nevyjadruje, no je v súlade s jej 

celkovým zameraním tvrdiť, že ich odmietala. Vzhľadom na zameranie na Bibliu, je 

pochopiteľné, že v súbore otázok sa nenachádzajú  žiadne otázky ohľadne asketických praktík. 

Avšak to, že v nich úplne absentujú otázky ohľadne Márie, ukazuje, že mariánska úcta nie je 

 
226 PL178, 215C. The Letters of Heloise and Abelard, s. 87. 
227 PL 178:677–730. The Letters of Heloise and Abelard, s. 211–267. 
228 Napr. pri šiestom probléme sa pýta, prečo Ježiš nepovedal pri zdvíhaní chleba, že ide o Novú zmluvu, ale urobil 

to len pri zdvíhaní vína. Ukážkou kontradikcie môže byť otázka či sa zmŕtvychvstalý Ježiš najprv zjavil Márii 

Magdaléne, ktorá to ohlásila mužom, alebo dvom ženám, ktoré o tom mlčali, lebo sa báli. Por. PL178, 685C. The 

Letters of Heloise and Abelard, s. 221. 
229 Napr. otázka „Ako môže človek hrešiť samostatne proti Kristovi a proti Duchu sv., pretože urážka jedného, 

nutne znamená urážku a ovplyvnenie druhého, pre ich vzájomné prepojenie“ ilustruje znalosť teológie. Por. 

PL178, 694A. The Letters of Heloise and Abelard, s. 230. 
230 Heloisa sa často pýta na časti z evanjelií, kde sa cituje Starý Zákon. 
231 Jediná otázka netýkajúca sa výkladu Biblie sa týka hriechu; Heloisu zaujíma, či môže niekto zhrešiť v tom, čo 

mu Boh dovolil alebo dokonca prikázal. Otázka hriechu je otázkou, ktorá Heloisinu komunitu vyslovene trápi. 
232 PL178, 218A. The Letters of Heloise and Abelard, s. 90. 
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pre Heloisu a jej komunitu objektom záujmu.233 Rovnako otázkam ohľadne Eucharistie nie je 

venovaná veľká pozornosť, pretože z celkového počtu otázok štyridsaťdva sa Eucharistii 

venujú len dve, a to aj tak okrajovo,234 okrem toho v listoch zmienky o Eucharistii úplne 

absentujú. To môže znamenať, že Eucharistia tiež stojí mimo oblasť záujmu, prípadne, že s jej 

prijímaním nie sú spojené špecifické úkony, či modlitby. V listoch, ani otázkach pre Ábelarda 

sa Heloisa nekoncentruje na Kristovo ľudstvo a nehovorí o osobnejšom prístupe k Bohu, 

a podnety na rozjímavú modlitbu nachádza v Písme, v čom ostáva viac tradičná. 

 Vo všeobecnosti je jedna z najpodstatnejších otázok, ktoré z listov vyplývajú, otázka 

genderových vzťahov. V pohľade na genderové vzťahy sa prejavuje stereotypný diskurz 

o slabosti ženského pohlavia. No tento diskurz je posunutý do inej úrovne, keď je braný ako 

autentická charakteristická črta ženského pohlavia, ktorá ustanovuje špecifiká ženského 

zasväteného života. Héloisa vyjadruje presvedčenie o slabosti ženského pohlavia, v prvom rade 

v otázke kláštornej komunity, ktorá „potrebuje časté zavlažovanie, aby jej nežné rastliny rástli. 

Aj keby nebola nová, bola by dosť krehká, jednoducho kvôli slabosti ženského pohlavia.“235 

Práve preto je jedným z charakteristických prvkov ženskej komunity, podľa ženy, ktorá bola  

nadpriemerne vzdelaná a skúsená, závislosť na mužskej pomoci, v duchovnej, aj praktickej 

oblasti.236 Stereotypný pohľad na ženské a mužské pohlavie Heloisa uplatňuje aj v otázke ich 

osobného príbehu, no tiež ho posúva na inú úroveň. Héloisa sa v druhom liste prirovnáva k Eve, 

Dalile, či Jóbovej manželke, spolu s tvrdením, že ženy boli stále dôvodom pádu veľkých 

mužov, tým pádom sa aj ona považuje za dôvod pádu Ábelarda, ku ktorému chovala veľkú 

úctu, nielen pre jeho osobnosť, ale aj pre jeho pohlavie.237 Novú rovinu tomuto postoju pridáva 

tým, že na inom mieste konštatuje, že nemôže byť plne zodpovedná za Ábelardov pád, pretože 

nebolo jej zámerom spôsobiť ho, čo je logickou aplikáciou jej zamerania na vnútorné motívy 

v jej vlastnom živote. Napriek negatívnemu diskurzu o ženskom pohlaví, Heloisa obhajuje 

duchovné priateľstvo medzi mužom a ženou. Obe tieto tendencie pravdepodobne prebrala 

 
233 Heloisa však štyri otázky venuje starozákonnej postave Anny. 
234 Otázka šesť ohľade toho, či Kristus viac nevyzdvihuje krv, než telo. PL178, 685C. McLaughlin– Wheeler 

(eds.).   The Letters of Heloise and Abelard, s. 221. Druhou otázkou je otázka dvadsaťštyri o prijímaní v nehodnom 

stave. PL178, 709D. Ibidem, s. 246. 
235 PL178, 183D. McLaughlin– Wheeler (eds.). The Letters of Heloise and Abelard, s. 53. 
236 Ábelardova postava bola kľúčová pri vzniku kláštora, čo Heloisa veľmi explicitne vyjadruje: „Po Bohu, ty si 

jediný samotný zakladateľ tohto miesta, jediný architekt tohto orátoria, jediný staviteľ tejto kongregácie. 

Nepostavil si nič na základoch, ktoré už položil niekto iný. Všetko, čo tu je, je tvoj výtvor“. PL178, 183C. 

McLaughlin– Wheeler (eds.).  The Letters of Heloise and Abelard, s. 52. 
237 „Prvá žena okamžite vzala svojho manžela z Raja do zajatia a ona, ktorú stvoril Pán, ako jeho pomocníčku, sa 

stala jeho pádom“ PL178, 195C. McLaughlin – Wheeler (eds.). The Letters of Heloise and Abelard, s. 65–66. 
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z antických zdrojov, ktoré spoznala počas svojho vzdelávania,238 pretože v listoch ich používa 

ako súčasť svojich argumentov. Jej príklad môže ilustrovať postupné zmeny vo vnímaní  roly 

zasvätených žien; spoločenský diskurz v tomto období zostáva nezmenený, no v praxi 

dochádzalo k budovaniu recipročných vzťahov zasvätených mužov a žien, čo jednoznačne 

prispievalo do dynamiky rozvoja vrcholnostredovekej spirituality. 

 U Heloisy je na prvom mieste v prístupe k Bohu vzdelávanie a porozumenie Biblii, čo 

je v súlade s Ábelardovým ideálom. Vo všeobecnosti je Heloisina spiritualita orientovaná na 

vnútorné motívy a ich kultiváciu, pričom najdôležitejšou cnosťou, ktorú sa vedome snaží 

rozvíjať je pokora. V tomto ohľade nevybočuje z ideálu stanoveného Benediktom, no dôrazom 

na vnútorne motívy a nie vonkajšie prejavy ho posúva do inej, „modernej“ roviny. Okrem toho, 

Heloisa oceňovala skladanie a spievanie piesní, čo naznačuje, že tieto prvky majú význam 

v ženskej spiritualite, ak ich ocenila aj tak vzdelaná žena ako Heloisa.239 Heloisa nepatrila 

k zasväteným ženám, ktoré by mali osobné vízie. Jej špecifický prístup k Bohu a autorita 

spočívali vo výnimočnej disciplíne a vzdelaniu, a koncentrácii na rozjímavú modlitbu.240 

Špecifickým prvkom je aj to, že Heloisa v listoch preberá viaceré roly a identity, ktoré sú všetky 

platné v jednom čase. Tento prvok vyjadruje jednu z nových tendencií vo vnímaní stredovekej 

spoločnosti spojenú s vrcholným stredovekom, no Heloisa ho uplatňuje vo vzťahu 

k Ábelardovi, a nie ku Kristovi, či Márii, čo je oblasť, kde sa táto tendencia bude uplatňovať 

najčastejšie.241 Heloisa tak v sebe zhmotňuje prelínanie tradície a stereotypov s novým 

myslením a reformným prístupom.  

⁎⁎⁎ 

 Výskum ukázal, že vo vrcholnom stredoveku boli dôležitou súčasťou benediktínskeho 

mníšstva reformné prúdy, ktoré mali špecifický prístup aj k ženskému pohlaviu. Vzhľadom na 

to, že ich protagonisti požívali značnú úctu a mali dobré renomé, by bolo neadekvátne tvrdiť, 

že benediktínske mníšstvo vo vrcholnom stredoveku bolo len skostnatelé a tradičné, a tak 

jednoducho urobiť deliacu čiaru medzi novým reformným rádom (cisterciáni) a tým starým. 

Rovnako dôležité je vnímať Hildegardu a Heloisu ako súčasť širšieho reformného prúdu, ktorý 

 
238 Authority, Autenticity, and the Repression of Heloise. In: Newman, Barbara. From Virile Woman to 

Womanchrist: Studies in Medieval Religion and Literature, s. 70. 
239 PL178, 185D. McLaughlin– Wheeler (eds.).  The Letters of Heloise and Abelard, s. 55. 
240 Heloisa si uvedomuje dôležitosť a silu modlitby a obzvlášť modlitby komunity panien, ktorú vníma ako zbraň 

a chce ju použiť v prospech ich patróna. 
241 Prelínanie viacerých identít je spojené v tomto období a v nasledujúcom storočí primárne s Máriou, ktorá je 

zároveň panna, matka, dcéra, nevesta... Tieto výklady sa opierajú o evanjeliá a hlavne Pieseň Piesní. Por. The 

Woman Who is the All: The Virgin Mary and the Song of Songs. In: Matter, Ann. The Voice of My Beloved: The 

Song of Songs in Western Medieval Christianity. Philadelphia 1990, s. 151–177. 
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reaguje na podnety svojej doby, a nie len ako na výnimočné indivíduá, aj keď ich osobná 

špecifickosť je nespochybniteľná. Aj pre reformné prúdy ostávala Benediktova regula vo 

vrcholnom stredoveku kľúčová, no benediktínsky ideál stanovený v regule sa ukazuje ako 

nedostatočný pre život a pastoráciu zasvätených žien, čoho prejavom je aj samotný vznik 

Specula, Ábelardových pravidiel, či Heloisiných listov a otázok. U Hildegardy tento prejav 

môžeme vidieť v jej bohatých víziách, ktoré jej sprostredkovali poznanie a vedenie, aj napriek 

tomu, že regulu označuje za dokonalú. Heloisin kritický prístup k regule stojí v istom zmysle 

v opozícii k tomu Hildegardinmu, ktorý nereflektuje otázku prispôsobenia pre ženské pohlavie, 

pričom dôvodom pre túto rozdielnosť je pravdepodobne spôsob a typ vzdelávania, ktoré tieto 

ženy mali a ich osobná skúsenosť s Bohom. Pohľad na regulu u Heloisy je spojený s jej 

scholastickým pozadím a tradičným vzdelávaním, a tak má Heloisa bližšie k učencom, než 

k mníchom, na rozdiel od Hildegardy, ktorá bola od detstva vychovávaná v monastickom duchu 

a prežívala osobné spojenie s Bohom skrze vízie. Aj keď obe ženy vnímajú v istých bodoch 

spojitosť regule s časom jej vzniku, vyvodzujú z toho odlišné závery – Hildegarda je aj preto 

verná benediktínskemu duchu a Heloisa spochybňuje univerzálnosť regule.  

 S vhodnosťou reguly je v tomto prípade veľmi úzko spojená aj otázka vnímania 

vlastného pohlavia oboma ženami. Toto vnímanie nevybočuje zo stereotypného diskurzu, ale 

pridáva k nemu novú významovú rovinu, vďaka ktorej je ženské pohlavie vnímané 

v pozitívnejšom svetle. Takéto črty sú viditeľné aj v rámci hirsauskej reformy, aj 

v Ábelardových pravidlách, v prvom rade v propagovaní dvojkláštorov, a v existencii blízkych 

duchovných priateľstiev medzi pohlaviami, ktoré obe ženy mali. To znamená, že tradičné 

mníšstvo sa vo vrcholnom stredoveku jednoznačne nedá vo všeobecnosti vnímať ako 

mizogýnne, aj keď diskurz o ženskom pohlaví stále prinášal aj výrazne obmedzenia 

sebarealizácie zasvätených žien. Sebarealizácia Hildegardy a Heloisy v rámci skúmaných 

kategórií bola minimálna, čo znamená, že tieto kategórie nie sú hlavnými prvkami ich 

spirituality. Hildegarda ani Heloisa nevybočujú z benediktínskych noriem v otázke askézy. 

Žiadny zo skúmaných prameňov nepodporuje extrémnu askézu, z čoho môžeme usudzovať, že 

extrémna askéza nebola črtou benediktínskeho ideálu a ani spirituality. Ďalej sa ukázalo, že 

mariánska úcta bola dôležitejšia pre mužské pohlavie v rámci benediktínskeho reformného 

ideálu, no v omnoho väčšej miere v prípade hirsauského ideálu, než toho, ktorý prezentuje 

Ábelard, čo môže naznačovať, že v 12. storočí bola mariánska úcta záležitosťou mníšskych 

kruhov omnoho viac ako tých scholastických.  
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 Súčasťou reformného hirsauského ideálu a spirituality oboch žien začína byť 

individuálny prístup zameraný do vnútra, aj keď jeho súčasťou ešte nie je koncentrácia na 

ľudskú podstatu Krista. Tento ukazujúci sa trend je trendom týkajúcim sa celkovej religiozity 

spoločnosti vrcholného stredoveku. Ako výnimočný prvok, ktorý nemá širšiu platnosť pre 

spoločnosť, sa javí participácia ženského pohlavia na vytváraní reformného ideálu zasväteného 

života, či aplikovanie špecifických prvkov do zasväteného života. Ideál prezentovaný 

Ábelardom v jeho pravidle pre mníšky je nadväzujúcou odpoveďou na Heloisin list, v ktorom 

aj ona vykresľuje svoje predstavy o ideáli. To znamená, že tento ideál je spoločným dielom, 

ktoré reflektuje potreby ženského pohlavia. Hildegarda nepôsobila pri vytváraní ideálu 

hirsauskej reformy, ale vďaka svojej autorite pre svoju komunitu zaviedla isté špecifické prvky, 

ktoré neboli totožné s prezentovaným ideálom. Je nespochybniteľné, že hirsauská reforma mala 

na Hildegardu vplyv, nie len pre zameranie Disibodenbergu, ale aj vzhľadom na jej 

korešpondenciu s opátom hirsauského kláštora a predstavenými iných kláštorov, v ktorých sa 

používalo Speculum. Je teda pravdepodobné, že ho poznala.242 Jednoznačné je, že vo svojej 

spiritualite mala Hildegarda prvky, ktoré sú obsiahnuté v Specule, ale vo všeobecnosti ho 

nenasledovala striktne.243 

  

 
242 Mníška z augustiniánskej komunity, z ktorej existuje jeden z prvých manuskriptov Specula, Tenxwinda, 

kritizovala Hildegardinu komunitu za extravagantné oblečenie, čo nemalo byť v súlade s ideálmi Specula. Por. 

Kienzle, B.– Stoudt, D. – Ferzoco, G. (eds.). A Companion to Hildegard of Bingen, s. 72. a Mews, Constant J. 

Hildegard of Bingen, the Speculum Virginum and Religious Reform. In: Haverkamp, Alfred (eds.) Hildegard von 

Bingen in ihrem historischen Umfeld. Mainz 2000, s. 237–267. 
243 Najväčší rozdiel je v jej hlavnom prostriedku približovania sa Bohu – víziách, ktoré Speculum vôbec 

nepodporovalo. Zdá sa, že kľúčovým bodom v presadení a vývoji Hildegardinej osobnosti bolo úmrtie jej učiteľky 

Jutty a založenie vlastného kláštora, čomu by nasvedčovalo aj to, že vízie pochopila až po Juttinej smrti a vo 

vlastnom kláštore nedodržiavala extrémnu askézu a mala vlastnú nekanonickú liturgiu. 
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3.2 Rád cisterciánov 

Rád cisterciánov je jedným z tradičných mníšskych rádov, ktorý sa riadi regulou sv. 

Benedikta. Tento rád vychádzal z benediktínskych základov a za dôvod svojho vzniku 

deklaroval potrebu autentickejšieho napĺňania pôvodných ideálov sv. Benedikta. Rád vznikol 

v roku 1119 a do roku 1152 už existovalo 350 kláštorov, jeho expanzia po tomto roku bola 

pomalšia, ale stále výrazná. Generálna kapitula a vizitácie boli piliermi jednoty rádu, ktorý 

prijal medzi svojich členov aj laických bratov – konvršov – na pomoc pri fyzickom 

zabezpečovaní kláštora.244 Ďalšou výraznou črtou rádu je odmietnutie detských oblátov, čo 

mohlo byť krokom k individuálnej zodpovednosti za zasvätený život. Základom rádového 

ideálu a spirituality malo byť prísne dodržiavanie Benediktovej reguly a jednoduchý pomerne 

asketický život. Tento rádový ideál sa premietol aj do špecifického architektonického kánonu 

cisterciánskych kostolov a kláštorov. Postoj rádu k ženským komunitám bol značne 

problematický, napriek tomu bol však cisterciánsky spôsob života medzi ženami populárny. 

Medzi najznámejšie ženské cisterciánske kláštory patrí jednoznačne kláštor v Helfte, ktorý bol 

známy rozvíjaním mystiky. V spojitosti s mystikou a prístupom k ženám je dôležité dielo 

Bernarda z Clairvaux, druhého zakladateľa rádu. 

3.2.1 Vývoj a charakteristické črty rádu a priestor pre ženy 

 

Cieľom cisterciánov bolo žiť podľa „svätého pravidla otca Benedikta,“ ktoré chceli 

dodržiavať „prísnejšie a dokonalejšie“.245 Snaha o návrat k pôvodnej regule sv. Benedikta sa 

prejavila aj v ich spôsobe života a organizácii dňa. Základom cisterciánskeho života bola 

liturgická služba hodiniek – opus Dei, avšak v porovnaní s benediktínmi ju mali cisterciáni 

jednoduchšiu.246 Náplňou dňa okrem liturgie hodín bolo meditatívne čítanie a štúdium Písma - 

lectio divina.  Omša bola slúžená raz za bežný deň, dvakrát v nedeľu, postupom času boli 

pridávané omše s mariánskou tematikou, za zosnulých a patrónov. Táto duchovná práca mala 

 
244 Mali samostatnú časť v kostole, oddelenú od mníchov, a rovnako aj ich príbytok, ak bol súčasťou kláštora, 

nebol súčasťou klauzúrovanej časti. K významu a pozícii laických bratov por. Plunkett-Latimer, Abraham G. The 

Constructions of the Cistercian Lay Brother in the Twelfth and Thirteenth Centuries. ProQuest Dissertations 2010. 

[online]. [cit. 2020-07-19]. Dostupné z: https://curve.carleton.ca/8cbbdcc5-6fe2-41ce-a235-d01d7415f107. 
245 Takto svoj cieľ definoval v cirkevnej histórii Orderica Vitalisa zakladateľ rádu Robert z Molesme;  „My, drahí 

bratia, sme zložili sľub podľa rehole sv. Benedikta. Ale zdá sa mi, že ju nenasledujeme plne. Zachovávame mnoho 

vecí, ktoré v nej nie sú, a na veľa jej príkazov nepozorne zabúdame. Nepracujeme vlastnými rukami, ako čítame, 

že robili naši otcovia... Vďaka desiatkom a darom Cirkvi máme až nadbytočne z čoho žiť, aj oblečenia a 

šikovnosťou či násilím si privlastňujeme to, čo patrí kňazom. Predkladám vám teda návrh, aby sme sa vo všetkom 

držali rehole sv. Benedikta a dávali pozor, aby sme sa neodchýlili ani napravo ani naľavo.“  Cirkevná história 

benediktínskeho mnícha Orderica popisovala súdobé udalosti zhruba od 80. rokov 11. storočia a je považovaná za 

spoľahlivý zdroj. Konkrétne slová Roberta sú pravdepodobne jedným z fiktívnych dialógov, no je v nich zachytená 

podstata kritiky mníšskeho života a reformného ideálu cisterciánov podľa dobového vnímania. Por. PL188, 637. 
246 Kerr, Julie. An Essay on Cistercian Liturgy. [online]. [cit. 2020-07-19]. Dostupné z: 

https://www.dhi.ac.uk/cistercians/cistercian_life/spirituality/Liturgy/Cistercian_liturgy.pdf 
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byť doplnená fyzickou, manuálne náročnejšou, prácou, podľa vzoru Benedikta.247 Všeobecný 

postoj benediktínov v 12. storočí voči manuálnej práci sa nezhodoval s pôvodným ideálom sv. 

Benedikta. Podľa clunyjského opáta Petra Ctihodného fyzická práca v špine nebola pre mnícha 

vôbec vhodná.248 Cisterciáni naopak považovali takúto ťažkú manuálnu prácu za potrebnú 

a správnu. Ich postoj k práci bol najviac viditeľný pri zakladaní kláštorov a následnej 

starostlivosti o ne. Manuálna práca nemala byť vyhradená len mužom; najstaršia zmienka 

o cisterciánskych mníškach v súvislosti s prácou je v knihe Hermana z Tournai (známeho aj 

ako Hermana z Laonu) Liber De Miraculis Sanctae Mariae Laudensis. Podľa neho bola 

cisterciánska regula náročná aj pre mužov, a tak vyslovuje uznanie takémuto spôsobu života, 

v ktorom mníšky „pracujú ťažko, a nie pri šití a tkaní, t.j., bežných ženských prácach, ale pri 

klčovaní lesa, obrábaní polí, žijúcich s divokými zvermi ako susedmi. Hľadajúc svoj pokrm 

v tichosti, tieto ženy imitujú vo všetkom životy mníchov z Clairvaux“.249 Je pravdepodobné, že 

tento výrok je prehnaný, každopádne ukazuje, že ženy chceli nasledovať cisterciánsky spôsob 

života aj v otázke manuálnej práce, aj keď jej prípustná miera sa mohla v komunitách líšiť.  

Cisterciánsky život mal byť jednoduchým životom s asketickými prvkami. 

V cisterciánskom ráde bola norma v oblasti stravy a oblečenia viac asketická než 

u benediktínov, aj keď vychádzali z rovnakého zdroja. Režim v jedle bol veľmi jednoduchý 

a striktný, pričom platil úplný zákaz konzumácie mäsa. Zakázané bolo akékoľvek vyberané 

oblečenia a kožušiny.250 To mohlo priťahovať ženy, ktoré za jeden z kľúčových prejavov 

svojho duchovného života považovali striktné asketické praktiky. Prísnosť v strave bola jedným 

z najťažších aspektov cisterciánskeho života; podľa benediktínskeho opáta Viliama zo St. 

Thierry, ktorý mal veľmi blízko k Bernardovi z Clairvaux, prijímali mnísi stravu raz denne 

v zime, a dvakrát v lete: „čierny chlieb a čistá voda, ovocie a zelenina určite nie sú veľmi 

delikátnym jedlom: čo prináša veľké potešenie je keď, pre lásku ku Kristovi a túžbe po 

vnútornom potešení, dobre vycvičený žalúdok sa dokáže uspokojiť len s takouto stravou a je 

vďačný.“251 Tento výrok ukazuje na vnímanie askézy, ktorá nemá byť samoúčelná, čo je 

totožné s prístupom Bernarda z Clairvaux, ktorý hlásal prísny asketizmus a propagoval jeho 

 
247 Počas sviatkov cisterciáni fyzicky nepracovali a viac času venovali lectio divina, na druhej strane počas obdobia 

zberu úrody trávili väčšinu času prácou, popri ktorej slúžili liturgiu hodín. K organizácii dňa a životu v kláštore 

por. Burton, Janet – Kerr, Julie (eds.). The Cistercians in the Middle Ages. Rochester 2011, s. 103–124. 
248 Petrus Venerabilis Epistolarum Libri Sex,  PL 189, 061 - 472B 28. 
249 Prameň je pravdepodobne z roku 1145. Citované podľa:  Berman, Constance H. Women and Monasticism in 

Medieval Europe: Sisters and Patrons of the Cistercian Reform. Kalamazoo 2002, s. 118. 
250 Burton, J. – Kerr, J. (eds.). The Cistercians in the Middle Ages, s. 114–116. 
251 List bol napísaný medzi rokmi 1144–45, už teda v ére Viliamovho pôsobenia v cisterciánskom ráde. Por. 

PL184, 307-364. William of Saint-Thierry. Berkeley,Theodore (eds.). The Golden Epistle: A Letter to the Brethren 

at Mont Dieu. Kalamazoo 1971, s. 44–45. K osobe a významu Viliama je najlepšia nová monografia Sergent, F. 

Tyler. (eds.) A Companion to William of Saint-Thierry, Leiden 2019, k životu obzvlášť s. 11–34. 
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význam.252 Askéza tak slúžila len ako prostriedok a umožňovala sa koncentrovať na iné aspekty 

náboženského života, ktoré zásadne utvárali cisterciánsku spiritualitu.  

O cisterciánskej spiritualite sa hovorí ako o vnútorne orientovanej spiritualite zameranej 

na meditácie Kristovho ľudstva a roly Márie v otázke spásy.253 Takto definovaná spiritualita je 

výsledkom postupných procesov v 12. a 13. storočí a súvisí s celkovým smerovaním dobovej 

religiozity. Špecificky cisterciánskym prístupom bolo vnímanie Kristovho ľudstva a utrpenie 

a jeho komtemplácie, viac intímne, než imitatívne, t.j. cisterciáni sa v prvom rade nesnažili 

imitovať Kristovo utrpenie, aby na ňom mali podiel. Tento aspekt súvisí s koncentráciou rádu 

na vnútorné meditácie.254 Väčší dôraz rádu na Eucharistiu a Kristovo ľudstvo je viditeľný aj 

v časnosti prijímania; cisterciáni prijímali Eucharistiu raz týždenne a počas sviatočných dní, na 

rozdiel od benediktínov, ktorý prijímali raz mesačne. V tomto ohľade cisterciáni viac 

reflektovali vývoj všeobecnej religiozity a prispôsobili svoju prax tomu, po čom bol 

v spoločnosti dopyt.  

Mariánska úcta je spájaná s rádom od jeho počiatkov, odrazom čoho malo byť 

zasväcovanie kostolov a kláštorov Panne Márii, no skutočne rozšírenou a pevnejšie ukotvenou 

sa stala až v druhej polovici 12. a v 13. storočí. Rozvoj mariánskej úcty a zbožnosti cisterciánov 

súvisel s celkovým spirituálnym zameraním spoločnosti vrcholného stredoveku, ktorá sa 

zameriavala na Kristovu ľudskosť. Do popredia sa začali dostávať obrazy Krista ako chlapca 

a bábätka, ktoré boli nepredstaviteľné bez Márie. Mária najprv bola primárne spájaná s Kristom 

a postupne sa začala budovať aj jej silnejšia viac autonómna pozícia. Ďalší dopad na rozvoj 

mariánskej úcty mal vznik a prominencia kurtoáznej lásky, ktorá našla u zasvätených ľudí 

odraz práve v láske k Márii. Táto láska mohla byť až taká intenzívna a intímna, že mnísi mohli 

zažiť napojenie jej materským mliekom.255  V roku 1185 bola ako komunitná modlitba 

cisterciánov schválená malá liturgia mariánskych hodiniek (Officium parvum Beatae Mariae 

Virginis), ktorá pozostávala z biblických textov a hymnov zameraných na Máriu. Mária v 12. 

storočí viac prenikala aj do pôvodnej liturgie hodín, ktorá sa  ukončovala hymnou Salve regina 

 
252 K postave Bernarda z Clairvaux, jeho životu, teológii a širším súvislostiam por. McGuire, Brian Patrick. A 

Companion to Bernard of Clairvaux. Leiden 2011. Bernardov pohľad na asketické praktiky je najlepšie viditeľný 

v diele Apologia ad Guillelmum abbatem spísanom okolo roku 1125. Táto apológia prezentuje charakteristiky 

cisterciánskeho života a jeho špecifiká v porovnaní s clunyjskym spôsobom života. Polemika medzi oboma 

stranami prebiehala celé 12. storočie, a Bernardova apológia je najdôležitejším vstupom do tejto polemiky 

z cisterciánskej strany. Askéza má mať vplyv na každý aspekt cisterciánskeho života, čo Bernard nepriamo určuje 

kritikou clunyjskych zvykov v časti „Pojednanie proti rozhadzovačnosti“. Por. PL182, 893-918. Bernard 

z Clairvaux, Adámkova, Iva (eds.). Apologie pro opata Viléma. Praha 2018, s. 120–151. 
253 Burton, J. – Kerr, J. (eds.). The Cistercians in the Middle Ages, s. 125–148. 
254 Dutton, Marsha. Intimacy and Imitation: The Humanity of Christ in Cistercian Spirituality. In: Sommerfeldt, 

John. (eds.). Erudition at God’s Service: Studies in Medieval Cistercian History IX. Kalamazoo 1987, s. 33–70. 
255 Bernard z Clairvaux zažil laktačný zázrak. 
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a celý deň teda končil chválospevom Márie.256 Kľúčovú rolu pre vývoj mariánsky zameranej 

spirituality zohrali viacerí členovia rádu, medzi nimi Bernard z Clairvaux a jeho štyri kázne na 

počesť Márie a výklad Piesne piesní, v ktorom je Mária stotožňovaná s nevestou.257 Tento 

výklad svojím špecifickým jazykom a zameraním na tému mystickej a fyzickej únie s Kristom 

vytvoril viaceré motívy, ktoré sa potom častejšie začali objavovať v dielach ženských 

mystičiek. Mysticizmus sa tak stal tiež jedným z prvkov spájaným s cisterciánskym rádom, no 

ide o prvok, ktorý je v 12. a 13. storočí viac spájaný s konkrétnymi osobami, než s rádom ako 

celkom.  

Prvky spirituality, snaha o jednoduchý asketický život a zameranie na kontemplatívnu 

modlitbu sa prejavili aj v cisterciánskej architektúre a umení, obzvlášť v postoji k vonkajšej, 

ale hlavne vnútornej výzdobe kostola a kláštorných priestorov. Dekoratívne prvky odvádzali 

mnícha od modlitby a pozornosti obrátenej len na Boha, a tak v cisterciáckych priestoroch 

nesmeli byť drahokamy, zdobené látky a výrazné farby, obzvlášť na vitrážach. Najideálnejšie 

boli drevené kríže, holé múry a čisté sklo so zelenkavým nádychom.258 Takéto prostredie 

osvetlené prirodzeným svetlom malo predstavovať ideálny priestor pre kontempláciu. Tieto 

zásady mali platiť aj pre ženské komunity. Napriek snahe o uniformitu aj v otázke architektúry 

a dekorácii sú medzi konkrétnymi kláštormi rozdiely, duch jednoduchej architektúry však 

ostáva zachovaný.259  

Cisterciáni zakladali kláštory primárne v izolovanejších, nehostinných oblastiach, 

najčastejšie v údoliach, aby sa mohli podľa vzoru Benedikta venovať nerušenej kontemplácii 

a práci a žiť asketickým spôsobom života. Citeaux a ostatné kláštory boli vnímané ako 

metaforická púšť prvých mníchov, 260 no rovnako ako oni, ani cisterciáni sa úplne neizolovali 

 
256 Túto prax najprv zaviedli mnísi v Cluny, od ktorých ju prebrali cisterciáni. Por. Graef, Hilda. Mary: A History 

of Doctrine and Devotion. New York 1963, s. 229–233. 
257 Tento výklad nebol vyslovene Bernardovým originálnym prínosom, jeho počiatky siahajú k benediktínskemu 

teológovi Rupertovi z Deutzu.  Por. Matter, A. The Voice of My Beloved, s. 159–163. Napriek značnej oddanosti 

a úcte voči Márii, Bernard bol proti konceptu nepoškvrneného počatia Márie, ktorý sa v 12. storočí viac rozšíril 

ako jeden z ďalších prejavov mariánskej úcty. Por. Rubin, Miri. Mother of God: A History of the Virgin Mary. 

New Haven 2009, s. 174–176. Bernard sa zameriaval hlavne na rolu Márie ako mediatrix, sprostredkovateľky 

vykupiteľskej roly Krista, s čím spájal aj Máriinu pozíciu ako „hviezdy mora“. 
258 Postupne sa tieto pravidlá uvoľňovali, boli povolené farebné sklá a panovala väčšia otvorenosť voči 

dekoráciám, sochám a obrazom. Štýl sa taktiež vyvíjal a bol ovplyvnený ranou gotikou. Por. Burton, J. – Kerr, J. 

(eds.). The Cistercians in the Middle Ages, s. 76. 
259 Ku konkrétnej aplikácii jednotlivých prvkov na príkladoch jednotlivých kláštorov por. Kinder, Terryl N. (eds.) 

Perspectives for an Architecture of Solitude: Essays on Cistercians, Art and Architecture in Honour of Peter 

Fergusson. Turnhout 2004. 
260 „...oduševnene sa vybrali na púštne miesto zvané Citeaux. Toto miesto málokedy navštívil nejaký človek...a 

bolo obývané iba divou zverou.“ Exordium Parvum, kap III. In: Waddell, Chrysogonus (eds.). Narrative and 

Legislative Texts from Early Cîteaux: Latin Text in Dual Edition with English Translation and Notes. Brecht 1999,  

s. 421. 
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od vonkajšieho sveta.261 Ženské kláštory však kvôli potrebe pomoci nemohli byť zakladané na 

tak neprístupných miestach, a tak sa zakladali v blízkosti mužských fundácií, čo však mohlo 

viesť k rivalite a animozite medzi týmito komunitami.262 Ženské komunity mali v niektorých 

prípadoch snahu disponovať mocou a vykonávať autoritu nezávisle na mužských komunitách, 

či cirkevných prelátoch, čo viedlo mužské komunity k využitiu prostriedku na vynútenie 

autority, ktorým bolo presunutie jednotlivých mníšok z jednej komunity a lokality do druhej.263 

Mníšky a ženské komunity teda častejšie menili miesto pôsobenia než ich mužské náprotivky. 

Ďalšia viditeľná rozdielnosť medzi ženskými a mužskými komunitami bola vo veľkosti 

kláštorov a kostolov; tie určené pre ženy boli podstatne menšie ako mužské a značne skromné, 

aj v prípade, že išlo o fundáciu člena kráľovskej rodiny.264 Ďalšie špecifikum ženských 

kláštorov, ktorého platnosť je zatiaľ pre nedostatočný výskum len lokálna, je ich spojenie 

s hospicmi pre chudobných a chorých, obzvlášť malomocných. Cisterciánske ženské kláštory 

boli zakladané ako súčasť hospicov, či v ich blízkosti, a starostlivosť o malomocných mala byť 

výrazom cisterciánskej ženskej spirituality a nahrádzať manuálnu prácu. 265  

Ženské aj mužské kláštory obsahovali podľa benediktínskeho vzoru: kostol, oratórium, 

refektár, dormitórium, ktoré predstavovali klauzurovanú časť, a časť pre hostí.266 Vo 

všeobecnosti vieme veľmi málo o vnútornom fungovaní cisterciánskych ženských kláštorov; 

niektoré komunity, na rozdiel od mužských, viedli školy pre dievčatá, na ktorých učili trivium 

a quadrivium,267 iné sa venovali, podobne ako v benediktínskych kláštoroch, kopírovaniu 

 
261 Kláštory boli relatívne blízko ciest a križovatiek, čo priznáva aj Exordium Parvum. Kláštory zakladané v 13. 

storočí boli bližšie mestám, než tie z 12., či už mužské alebo ženské. 
262 Nedávny výskum odhaľuje rivalitu medzi ženskými a mužskými komunitami založenými vo vzájomnej 

blízkosti. Burton, Janet – Stöber, Karen (eds.). Women in the Medieval Monastic World. Turnhout 2015, s. 167 – 

184. 
263 V Las Huelgas abatiša prevzala na seba kňazské privilégiá: požehnávanie novicom, kázanie, počúvanie spovedí. 

Zastavil to až pápež Inocent IV. Abatiša je v pápežskom liste označená za najarogantnejšiu abatišu konajúcu 

opovážlivosti. Por. Ibidem, s. 28. 
264 Napr. kláštor založený Blankou Kastílskou le Lys. Por. Berman, C. H. Women and Monasticism in Medieval 

Europe, s. 6. Vo všeobecnosti existovali malé kláštory, ktoré mali dvadsať a väčšinou menej mníšok, no aj pár 

veľkých, ktoré mohli mať aj cez 100 členiek. 
265 Lester, Anne. Cares Beyond the Walls: Cistercian Nuns and the Care of Lepers in Twelfth- and Thirteenth-

Century Northern France. In: Burton, Janet – Jamroziak, Emilia (eds.). Religious and Laity in Western Europe 

1000 – 1400: Interaction, Negotiation, and Power. Turnhout 2006, s. 197–224. Cisterciánske kláštory pre ženy vo 

Francúzsku boli zakladané v komunitách malomocných, alebo pri malých hospicoch, v ktorých žili chorí 

a chudobní. Ich náplňou bola starostlivosť o laikov, ktorá je s rádom spájaná už od začiatku 12. storočia. Vo 

všeobecnosti prvok starostlivosti o chorých bol vnímaný ako súčasť vita apostolica, ktorý zdieľali aj iné komunity. 

Napr. Robert z Arbrissel urobil komunitu malomocných súčasťou kláštora vo Fontevraud. Takáto starostlivosť 

mala súvis s očistcom, a tak silný duchovný efekt, pretože utrpením v živote na zemi sa mohlo predísť utrpeniu po 

smrti, patróni ženských kláštoroch obzvlášť oceňovali ich starostlivosť o malomocných práve pre silu ich 

modlitieb a života. Starostlivosť o chorých je v trinástom storočí častou súčasťou zakladačných listín nových 

cisterciánskych fundácii. 
266 Por.Waddell, Chrysogonus (eds.). Narrative and Legislative Texts from Early Cîteaux: Latin Text in Dual 

Edition with English Translation and Notes. Brecht 1999, s. 408. 
267 Jamroziak, E. The Cistercian Order in Medieval Europe, s. 140. 
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a iluminovaniu manuskriptov, výrobe tapisérií, či vyšívaniu liturgických odevov a látky. 

Vykonávanie takýchto aktivít sa muselo premietnuť aj do architektúry konkrétneho kláštora, čo 

znevýhodňovalo a obmedzovalo malé kláštory. Pre stavbu a prípravu ženských kláštorov bola 

nutná aktivita mníchov a konvršov, ktorí ale mali svoje vlastné miesta pôsobenia, o ktoré sa 

museli starať, čo malo vplyv na negatívne postoje voči ženským komunitám. Pre následné 

fungovanie ženského kláštora bola opäť potrebná pomoc mužského pohlavia; súčasťou 

kláštorov preto boli aj jednotlivci, ktorí sa o mníšky a ich potreby starali. Vykonávanie 

duchovných služieb pre mníšky mal na starosti opát najbližšej mužskej komunity, ktorý 

väčšinou delegoval tieto povinnosti na iných mníchov.268 Na konci 12. storočia a začiatkom 13. 

začali byť pre duchovné služby cisterciánskych ženských kláštorov využívaní františkáni alebo 

dominikáni.269  

Špecifikom cisterciánskeho rádu, ktoré malo vplyv na fungovanie ženských komunít 

a zároveň aj na celkovú podobu zasväteného života vo vrcholnom stredoveku je jeho 

hierarchické usporiadanie, rola generálnej kapituly a systém vizitácií.270 Rád bol značne 

hierarchicky usporiadaný, podľa pyramídového vzoru Cirkvi na čele s pápežom.271 Päť 

materských kláštorov malo zodpovednosť za všetky svoje dcérske fundácie, ktoré taktiež 

 
268 Kňazi mali zabezpečiť slúženie omše a spovedanie, okrem toho mohli komunite slúžiť duchovní radcovia, 

väčšinou spomedzi mníchov z komunity, ktorú mal opát na starosti. 
269 Burton, J. – Kerr, J. (eds.). The Cistercians in the Middle Ages, s. 96. 
270 V tradičnom naratíve sú tieto prvky spojené už s počiatkami rádu a prvými desaťročiami jeho existencie v 12. 

storočí. Prelomové  dielo The Cistercian Evolution: The Invention of a Religious Order in Twelfth-Century Europe 

historičky Constance Hoffman Berman na základe podrobného výskumu administratívnych prameňov (kartulária, 

registre, pramene spojené s hospodárstvom) z regiónu Midi na juhu Francúzska túto tézu spochybňuje a skutočný 

vznik (inštitucionalizovaného) rádu kladie až do druhej polovice 12. storočia. Berman rozlišuje fázu lokálneho 

zakladateľského rozvoja platného len pre Burgundsko a teda spojeného s Citeaux a Clairvaux, a fázu, v ktorej sa 

rád stáva širším, inštitucionalizovaným hnutím s novými fundáciami. Jeden z argumentov pre takýto výklad je 

spoľahlivo dokázaný fakt, že cisterciánske kláštory v tejto oblasti nevznikali primárne novými tzv. apoštolskými 

fundáciami, ale oficiálnym pričlenením, či prebratím cisterciánskeho spôsobu života už existujúcimi mníšskymi 

komunitami, rovnako v prípade mužských, aj ženských kláštorov. Expanzia rádu teda vôbec nebola spojená 

s novými fundáciami. Tieto kláštory už mali vybudovanú sieť filiácii a vzťahy s patrónmi, ktoré potom „preniesli“ 

do cisterciánskeho rádu. Inštitucionálne štruktúry tohto rádu ako jeho typická charakteristika sú podľa nej teda 

reálne až v 80. rokoch a generálna kapitula ako taká podľa Berman začala reálne fungovať a plniť svoju úlohu až 

tesne po roku 1150, kedy vznikol aj systém vizitácií. Druhý argument pre svoju tézu Berman zakladá na 

neexistencii manuskriptov základných naratívnych dokumentov zo skoršieho obdobia než z. 60. rokov, do ktorých 

kladie skutočný vznik týchto dokumentov. Tieto dokumenty mali podľa nej slúžiť  ako prostriedok zjednotenia už 

existujúcich kláštorov, ktoré neboli inkorporované do rádu, ale hlásili sa k nemu, a rovnako to mal byť prostriedok 

na prekonanie príliš silnej pozície kláštora v Clairvaux. Por. Berman, Constance Hoffman. The Cistercian 

Evolution: The Invention of a Religious Order in Twelfth-century Europe. Philadelphia 2000. Takýto pohľad na 

vývoj cisterciánského rádu ponúka priestor znovu premyslieť vývoj foriem stredovekého mníšstva a nové prvky 

vnímať ako výsledok postupného prelínania viacerých aspektov a vplyvov, čo nanovo otvára otázku rádovej 

identity. Ak vezmeme do úvahy, že prelínanie identít a postupné inštitucionalizovanie bolo vlastné aj mužským 

komunitám, potom rozdiely medzi dynamikou a princípmi ženských a mužských cisterciánskych komunít nie sú 

až také zásadné a rovnako sa stierajú aj jasne vymedzené deliace čiary medzi rádmi.  
271 Táto rádová štruktúra spolu s generálnou kapitulou bola oficiálne schválená Štvrtým lateránskym koncilom, 

ktorý ju nariadil aj benediktínom a regulovaným kanonikom. Burton, J. – Kerr, J. (eds.). The Cistercians in the 

Middle Ages, s. 82. 
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preberali rovnakú zodpovednosť pri zakladaní ďalších fundácií. Ústrednú rolu v udržaní 

hierarchického systému, poriadku a uniformity mali vizitácie a generálna kapitula. Vizitácie 

kláštorov boli zabezpečované opátmi, no mohli byť vykonané aj biskupom, pre mužskú aj 

ženskú vetvu. Pri vizitáciách ženských kláštorov bola opátova hlavná starosť spojená výlučne 

s logistickými záležitosťami týkajúcimi sa fungovania kláštora. Biskupa alebo opáta zaujímal  

počet mníšok, ich majetok, ekonomické zázemie a vzdialenosť medzi kláštormi.272 Tento dôraz 

kladený na fyzické zabezpečenie ženského kláštora a nie na duchovné vedenie je v súlade so 

štatútmi generálnej kapituly. Generálna kapitula bola zhromaždením všetkých opátov rádu 

a mala sa konať každoročne, tak ako to predpisuje Carta Caritatis.273 Generálna kapitula 

rozhodovala o záležitostiach týkajúcich sa celého rádu, avšak jej súčasťou neboli žiadne abatiše 

a ženské členky rádu.274 Takže rozhodnutia, ktoré kapitola urobila v otázke žien boli 

nariadením odzrkadľujúcim názory mužov, neberúcich ohľad na potreby jednotlivých žien.275 

Okrem toho otázky týkajúce sa zasvätených žien boli na kapitule diskutované len v minimálnej 

miere, a ak boli, generálna kapitula ich riešila značne uniformne. Z toho vyplýva, že prístup už 

inštitucionalizovaného rádu neumožňoval ženským komunitám aktívne sa zapájať do 

fungovania rádu ako celku a obmedzoval ich pôsobenie a dopad len na lokálnu úroveň.  

Určiť miesto ženských komunít v cisterciánskom ráde a postoj rádu ako celku k týmto 

komunitám je obzvlášť problematické; štatúty generálnej kapituly a niektoré výroky členov 

rádu vykazujú značne negatívne antiženské pozície, zároveň však počet ženských komunít 

hlásiacich sa k cisterciánom vo vrcholnom stredoveku nebol zanedbateľný a medzi mužmi 

a ženami existovali duchovné priateľstvá. Ilustratívny príklad ambivalentnosti postoja 

poskytuje Bernard z Clairvaux; jeden z jeho najznámejších antiženských výrokov znie: „byť 

neustále so ženou a nemať s ňou sexuálny vzťah je ťažšie ako vzkriesiť mŕtveho“,276 tento 

výrok však Bernard smeruje ako výčitku k mníchom. Bernard jednoznačne odsudzuje 

dvojkláštory, „lebo bolo strašné nebezpečenstvo pre mníchov a mníšky, aby žili pod jednou 

strechou“.277 To môže vyjadrovať jeho názor na zasvätený život a vychádzať z negatívnych 

 
272 Tento trend je viditeľný vo viacerých záznamoch z vizitácii ženských komunít, por. Berman, C. H. Women and 

Monasticism in Medieval Europe, s. 31–124. 
273 Waddell, Chrysogonus (eds.). Narrative and Legislative Texts from Early Cîteaux: Latin Text in Dual Edition 

with English Translation and Notes. Brecht 1999, s. 501. 
274 Berman, Constance Hoffman. The White Nuns: Cistercian Abbeys for Women in Medieval France. Philadelphia 

2018, s. 20. 
275 Spôsob, akým sa konkrétne požiadavky a problémy mohli dostať na generálnu kapitulu bolo orodovanie 

vplyvných patrónov za svoje kláštory. 
276 Ide o komentár k Piesni piesní.  
277 Bernardus Claraevallensis Abbas. Epistola LXXXIX. PL182, 199–201. 
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skúseností, no Bernard vo všeobecnosti antiženský nebol.278 Druhú líniu argumentu 

ambivalentnosti predstavujú konkrétne ženské kláštory a postoje generálnej kapituly. Súčasťou 

zakladateľského naratívu cisterciánskeho rádu bola téza o neprítomnosti žien, ktorá sa 

premietla aj do historického výskumu tejto témy. V súčasnosti je už existencia ženských 

komunít v počiatkoch rádu a v 12. storočí nespochybniteľná; ženy boli súčasťou 

cisterciánskeho hnutia od počiatku ako mníšky, zakladateľky, patrónky a podporovateľky.279  

Prvé cisterciánske ženské kláštory sú spojené s Bernardom, pretože mali slúžiť pre ženy 

a príbuzné mužov, ktorí spolu s ním vstúpili do Citeaux. Táto komunita najprv fungovala pri 

kláštore v Molesme, a v roku 1113 sa presunula do kláštora v Jully, ktorý vznikol ako dcérske 

priorstvo kláštora v Molesme. Druhý ženský kláštor v Tarte bol založený medzi rokmi 1120–

1125 ženou, ako súčasť jej dlhodobej vernosti cisterciánskym ideálom. O popularite ženských 

komunít svedčí to, že do konca 12. storočia mal len Tart osem dcérskych kláštorov.280 V prvej 

polovici 12. storočia sa k cisterciánom taktiež hlásili už existujúce ženské komunity, ktoré 

zmenili spôsob života na cisterciánsky, čo sa javí ako typickejší postup pre ženské, než mužské 

komunity.281 V 12. storočí bola do rádu oficiálne pričlenená len jedna ženská komunita, no 

počet komunít, ktoré sa cisterciánmi inšpirovali, či sa s nimi stotožňovali bol oveľa vyšší.282 

 Štatúty generálnej kapituly ukazujú viac negatívny postoj voči ženským komunitám, 

ktorý v sebe môže odrážať širšie presvedčenia o väčšej problematickosti a nedokonalosti 

ženského pohlavia. V prvom rade, otázka ženských komunít je prvýkrát riešená až po roku 

 
278 V jeho korešpodencii sa zachovali listy ženám, ktorým radil, či mal s nimi vzájomne obohacujúci vzťah (napr. 

Ermengarda, Hildegarda z Bingenu, či jeruzalémska kráľovna Melisanda). Aj jeho kampaň na získanie nových 

členov pre rád bola orientovaná rovnako na ženy ako aj na mužov, pretože Bernard si bol vedomý vplyvu matiek 

a manželiek na mužských členov rodiny. Bernard mal taktiež špecificky intímny a blízky vzťah k Panne Márii, 

s ktorým sa viaže aj laktačný zázrak. Por. Jamroziak, E. The Cistercian Order in Medieval Europe, s. 125. Pre 

podrobný rozbor Bernardových vzťahov k ženám por.  Leclercq, Jean. Women and Saint Bernard of Clairvaux. 

Kalamazoo 1989. Podrobnejšie k Panne Márii por. Ibidem, s. 87–104. Ku vzťahu a vplyvu Bernarda na mníšky 

por. Leclercq, Jean. Does St. Bernard Have a Specific Message for Nuns? In: Nichols, John –  Shank, Lillian (eds.). 

Medieval Religious Women. I: Distant Echoes. Kalamazoo 1984, s. 269–278. 
279Medzi historikmi dlho prevládal názor o neprítomnosti ženských skupín v ráde, no v súčasnosti, po skúmaní 

odlišných typov prameňov, sa táto téza už nepovažuje za platnú. Výskum Constance Berman sa zameriaval na 

kartulária a administratívne dokumenty, ktoré odhalili prítomnosť žien. Konkrétne príklady administratívnych 

prameňov sú uvedené v Berman, C. H. Women and Monasticism in Medieval Europe. Pre argumenty v prospech 

existencie ženských komunít a širšie súvislosti por. Berman, Constance H. Were There Twelfth-Century Cistercian 

Nuns? Church History 68.4 (1999), s. 824–64,  a Jamroziak, Emilia. The Cistercian Order in Medieval Europe: 

1090 – 1500. London 2013, s. 124.  
280 Ibidem, s. 126–127. 
281 Ženské komunity sú viac otvorené zmene identity. Napr. skupina beguínok v regióne Liege sa transformovala 

na cisterciánsku komunitu v Aywieres v prvej polovici 12. storočia. 
282 S týmto faktom sa logicky v línii svojich argumentov C. Berman vysporadúva tvrdením, že ženské komunity 

nemohli byť prijímané do rádu, pretože ešte nebol inštitucionalizovaný a tak neexistovala sieť, do ktorej by mohli 

byť včlenené.  
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1200, 283 a diskurz s ňou spojený je diskurzom regulácie. Oficiálne uznanie ženských komunít 

bolo podmienené ich reguláciou; v roku 1213 generálna kapitula prijala štatút, ktorý požadoval 

úplnú striktnú klauzúru pre všetky mníšky, prijímanie nových komunít len so súhlasom 

generálnej kapituly, a nových členiek komunity so súhlasom opáta.284 Následne sa otázka 

ženskej vetvy rádu začala riešiť vo zvýšenej miere, čo ukazujú počty štatút zaoberajúcich sa 

otázkou žien. To dokazuje príťažlivosť rádu pre ženy a fakt, že v tomto období sa k rádu už 

muselo hlásiť značné množstvo komunít, aj keď sa rád prijímanie ženských členiek snažil 

obmedziť na minimum.285 Tieto snahy primárne súviseli s nutnosťou vykonávať viacúrovňovú 

starostlivosť o ženské komunity, ktorá zahŕňala v prvom rade pastoráciu, tzv. cura monialium. 

Vo všeobecnosti táto činnosť nebola medzi mužskými členmi obľúbená aj pre spoločenské 

stereotypy o styku pohlaví, ktoré z mníchov vykonávajúcich túto službu robili automaticky 

podozrivé osoby.286 V priebehu nasledujúcich rokov je v štatútoch generálnej kapituly 

evidentná snaha docieliť úplnú klauzúru pre ženské komunity a zdôrazňujú sa ťažkosti, ktoré 

majú mužské autority poverené dohliadaním na tieto komunity.287 Primárne pre tieto problémy 

a neochotu vykonávať starostlivosť o zasvätené ženy, boli v roku 1228 zakázané akékoľvek 

nové fundácie pre ženy v rámci rádu, a dokonca došlo aj k zákazu vizitácii opátov a 

vykonávania duchovného vedenia pre komunity, ktoré by chceli žiť podľa cisterciánskej regule, 

podobné zákazy sa opakovali v rokoch 1239 a 1241.288 Okrem toho, štatúty regulovali počet 

 
283 Z tohto faktu sa tiež vyvodzovala téza o neprítomnosti ženských komunít, obzvlášť, keď je prvá generálna 

kapitula spájaná s rokom 1116. 
284 V roku 1213 kapitula nariadila: „všetky mníšky pripojené k rádu pod autoritou generálnej kapituly nesmú 

opustiť ich kláštory, urobiť tak môžu len s povolením ich otca opáta. Okrem toho, všetky domy, ktoré chcú byť 

v budúcnosti pripojené budú schválené len pod podmienkou, že budú zachovávať úplnú klauzúru.“ Statuta I, 405 

1213/3. 
285 Je pravdepodobné, že ženské komunity existovali vďaka dohodám s jednotlivými opátmi a tlakom na prijímanie 

žien od nobility, ktorá poskytovala patronát aj mužským komunitám. Na lokálnej úrovni existencia ženských 

komunít bola podporovaná. Por. Gold, Penny Schine. The Lady and the Virgin: Image, Attitude, and Experience 

in Twelfth-century France. Chicago 1987, s. 82–86. 
286 K napätiu a animozite medzi ženskými a mužskými komunitami por. Lekai, Louis J. The Cistercians : Ideals 

and Reality. Kent 1977, s. 347–363. 
287 Štatút z roku 1218 stanovoval minimálnu vzdialenosť 5 míľ medzi mužskou a ženskou komunitou, aby si 

vzájomne hospodársky a ekonomicky nekonkurovali. V rokoch 1220 a 1225 boli prijaté štatúty obmedzujúce 

inkorporáciu, ktorej nutnou podmienkou bolo, že kláštory nesmú byť bremenom, a tak musia byť sebestačné a mať 

vhodnú budovu. Pre štatúty týkajúce sa žien por. Canivez, Josephus. (eds.). Statuta capitulorum generalium ordinis 

Cisterciensis I. Louvain 1933, rok 1218/ štatút č. 84, s. 502, 1219/12, s. 505, 1220/4, s.  517. a Canivez, Josephus. 

(eds.). Statuta capitulorum generalium ordinis Cisterciensis II. Louvain 1934, 1222/30, s. 19 a  1225/7, s. 36. 
288 Canivez, J. (eds.). Statuta II. 1228/13, 15-16, s. 68. Boli stanovené sankcie pre opátov, mníchov, laických 

bratov, ktorí by sa snažili zabezpečiť prijatie ženského kláštora do rádu. Dokonca existoval štatút, ktorý zakazoval 

akémukoľvek cisterciánskemu opátovi alebo mníchovi požehnať mníške a bol v platnosti od roku 1125 do 1256. 

Por. Canivez, J. (eds.). Statuta I. 1134/19, s. 29. (štatúty spred roka 1134 boli v tomto roku spísané ako jedna 

kapitola a pridané ku štatútom z toho roku). Prebratie zodpovednosti bol pre mníchov problém, podľa nich bola v 

stávke ich vlastná česť; prípadné škandály by sa mohli odraziť na ich pozícii v rámci spoločnosti, pretože človek 

s nalomenou povesťou bol marginalizovaný. Z dôvodu, aby sa neohrozila povesť ženského kláštora, a tak aj 

mužskej komunity, ktorá tú ženskú mala na starosti, dochádzalo k reštrikciám navonok orientovaných 

charitatívnych aktivít ženských kláštorov. 
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mníšok pre jeden kláštor v už existujúcich komunitách, a nariadzovali vynútené spojenie 

malých kláštorov v jednej lokalite. To bolo dôsledkom snahy o vynútenie úplnej klauzúry, ktorá 

predstavovala pre ženské komunity veľký ekonomický problém. Napriek postojom generálnej 

kapituly však počet ženských komunít konštantne rástol až do 50. rokov,289 čo mohlo byť 

dôsledkom celkového masívneho rozvoja cisterciánskeho rádu a jeho veľkou popularitou, 

a rovnako aj súčasťou širšieho trendu zvýšenej religiozity medzi ženami v tomto období.290  

Vo výskume vzťahu cisterciánov k ženskému pohlaviu sa ukazuje, že je dôležité 

rozlišovať postoje jednotlivých členov a rádu ako celku k mníškam a ženám z laického sveta, 

a taktiež aj ich filozofický pohľad na ženské pohlavie ako také.291 Okrem oficiálne stanovených 

pravidel je potrebné skúmať interakcie na lokálnej úrovni a z rôznych typov prameňov. Je 

nespochybniteľné, že vzájomný kontakt zasvätených osôb opačného pohlavia bol 

v cisterciánskom ráde rozvíjaný, avšak primárne cez korešpondenciu, čo môže byť vnímané 

ako ďalšia charakteristika tohto rádu. Okrem toho cisterciáni v 13. storočí jednoznačne verili 

v existenciu spirituálneho priateľstva medzi pohlaviami a takéto priateľstvá aj rozvíjali, pretože 

mali presvedčenie, že blízke priateľstvá so ženami môžu priviesť mužov bližšie k Bohu, čo 

rozhodne nemôžeme označiť za antiženský postoj.292 

Generálna kapitula dala nakoniec ženským komunitám možnosť nasledovať, resp. 

napodobňovať cisterciánsky (tj. mužský) spôsob života, čo môže vyznievať ako degradovanie 

ženských komunít na nedokonalých cisterciánov, ale na druhej strane to poskytovalo ženským 

kláštorom, ktoré sa hlásili k cisterciánskemu rádu priestor na isté prispôsobenie si pravidiel 

a spôsobu života svojim potrebám. Príkladom kláštora, ktorý nasledoval cisterciánsky životný 

 
289 Najviac inkorporovaných ženských komunít bolo medzi rokmi 1235 až 1245. Po roku 1251 sa ich počet znížil, 

čo mohlo súvisieť s naplnením ženských potrieb v otázke zasväteného života. Ďalšími dôvodmi mohli byť 

vonkajšie zásahy, opatrenia cirkevných autorít a tiež odpor cisterciánov proti nekontrolovateľnému navyšovaniu 

počtu ženských komunít. Por. Jamroziak, E. The Cistercian Order in Medieval Europe, s. 130.  
290 Rolu v tomto raste mohlo podľa historikov zohrať aj skoršie odmietnutie ženských členov premonštrátmi, čo 

je taktiež dobovým vysvetlením tohto rastu. Jakub z Vitry v roku 1220 zaznamenal: „bolo zaťažujúce 

a nebezpečné viesť ženské komunity, preto sa (premonštráti – DŠ) rozhodli, že odvtedy nebudú prijímať ženy do 

domov svojho rádu. Odvtedy sa ženské kláštory cisterciánskeho rádu znásobili ako hviezdy na nebi a ohromne 

rozmnožili, požehnané Bohom ako sa hovorí v Biblii: „ Ploďte a množte sa.“  Por. Berman, C. H. Women and 

Monasticism in Medieval Europe, s. 118. K vylúčeniu žien z rádu premonštrátov došlo v roku 1198. 
291 Práve odlišné postoje k rôznym typom žien a ich oddelenie, či spojenie s filozofickým a teologickým pohľadom 

na ženské pohlavie (pre tieto postoje por. Kapitolu 2.1 tejto práce) umožňovali existenciu ambivalentného vzťahu. 

Por. Jamroziak, Emilia. The Cistercian Order in Medieval Europe: 1090 – 1500. London 2013, s. 131.  
292 Dôkazom môžu byť exemplá Caesaria z Heisterbachu, ktorým sa budem podrobnejšie venovať v ďalšej 

subkapitole. Asi 50 zo 700 príbehov dokazuje existenciu mužsko-ženských duchovných priateľstiev. Existencia 

duchovného resp. spirituálne priateľstva boli v cisterciánskej spiritualite rozvíjaná už v 12. storočí, najviac v diele 

De spiritali amicitia od Aelreda z Rievaulx. V ňom Aelred rozvíja myšlienku Krista ako ultimátneho zdroja 

duchovného priateľstva a toto priateľstvo má byť prostriedkom, vďaka ktorému sa obaja dostanú bližšie ku 

Kristovi. K Aelredovi por. Dutton, Marsha (eds.). A Companion to Aelred of Rievaulx (1110 – 1167). Leiden 2017, 

obzvlášť s. 221–245. 
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ideál a zameral sa len na jeho dielčie prvky je nemecký kláštor v Helfte.293 Podľa výskumov sa 

zdá, že existovalo pomerne veľké množstvo ženských skupín, ktoré neboli formálne pripojené 

k rádu, no aj tak kopírovali spôsob života cisterciánov. Výskumy taktiež ukazujú, že existovali 

rôzne úrovne spojenia komunít s rádom a v otázke, čo znamenalo byť cisterciánskym kláštorom 

neexistoval ani medzi súčasníkmi jasný konsenzus.294 Tento fakt veľmi sťažuje určenie 

celkového vplyvu cisterciánov v ženskom zasvätenom živote vrcholného stredoveku, no môže 

poukazovať na jeden charakteristický prvok religiozity tohto obdobia a to, že napriek snahe 

stredovekej spoločnosti o systematizáciu a jej značnej obľube, medzi jednotlivými typmi 

zasvätených komunít a skupín nie je možné nakresliť jasnú deliacu čiaru.  

3.2.2 Základné rádové dokumenty a ženy  

 

Základný rádový dokument predstavovala rovnako ako u benediktínov regula sv. 

Benedikta. Cisterciáni sa však chceli vrátiť k pôvodnej verzii, bez pridaných zvyklostí, čo 

vytvorilo ideál neprispôsobený ženskému pohlaviu. Okrem regule boli ďalšími dôležitými 

dokumentmi, ktoré vplývali na vytváranie prvotného rádového ideálu v 12. storočí Carta 

Caritatas, Exordium parvum a Štatúty generálnej kapituly. Tento ideál bol dotváraný textami 

Bernarda z Clairvaux, Aelreda z Rievaulx, či v 13. storočí Caesaria z Heisterbachu, ktoré mohli 

mať hlbší dopad na formovanie spirituality konkrétnych členov rádu. 

Carta Caritatis, dokument, ktorý je inak oznčovaný aj ako konštitúcia rádu, bol podľa 

tradičného výkladu odsúhlasený priamo pápežom Kalixtom II. tri roky po začatí stretávania 

generálnej kapituly už v roku 1119, čo potvrdzuje jeho dôležitosť.295 Carta mala zabezpečiť 

vzájomný pokoj, a mníchov z rôzných častí sveta, ktorí sú oddelení telom, spojiť dohromady 

v mysli;296 Carta mala byť okrem regule ďalším spojivom medzi jednotlivými kláštormi, 

a pomôcť tak k vzniku spoločnej identity. To, že vôbec vznikla potreba vytvoriť takýto 

 
293 Ďalším príkladom môžu byť niektoré anglické kláštory, najznámejším z nich je kláštor v Yorkshire, tzv. 

Nunnery of Swine. 
294 Jamroziak, E. The Cistercian Order in Medieval Europe, s. 130. 
295 Súčasťou práce C. Berman je aj téza o tom, že Carta vznikla až v druhej polovici 12. storočia ako prostriedok 

zjednotenia už existujúcich kláštorov, ktoré neboli inkorporované do rádu, ale hlásili sa k nemu, rovnako to mal 

byť prostriedok na prekonanie príliš silnej pozície kláštore v Clairvaux. Pápežská bula je podľa nej antedatovaná, 

resp., falzifikát vytvorený pre potreby vznikajúceho inštitucionalizovaného rádu až v 70. rokoch anonymným 

poverencom. Tento argument C. Berman stavia na výskume prameňov s „kodikologickou perspektívou“, vďaka 

ktorému datuje pramene do toho istého obdobia , z akého sú zachované ich prepisy v kódexoch, čo má potvrdiť aj 

lingvistická podobnosť prameňov s pápežskou bulou Sacrosancta z roku 1165, ktorá potvrdzovala cisterciánske 

konštitúcie. Pre podrobný rozbor por. Berman, C. The Cistercian Evolution, s. 46–92. Táto téza je niektorými 

historikmi striktne odmietaná. Výrazom takéhoto odmietnutia je nová kritická edícia naratívnych prameňov od 

Waddella Chrysogonusa, ktorá ich neskorší vznik odmieta. 
296 Všetky dokumenty používam v latinsko-anglickom kritickom preklade, ktorý je až doteraz najkvalitnejším 

dostupným spracovaním. Por. Waddell, Chrysogonus (eds.). Narrative and Legislative Texts from Early Cîteaux : 

Latin Text in Dual Edition with English Translation and Notes. Brecht 1999, s. 442. 
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dokument, ukazuje na zmenu spoločenského diskurzu ohľadne vnímania mníšskych komunít, 

ktoré prestávali byť samostatnými izolovanými komunitami. To naznačuje aj ustanovenie, že 

existuje jeden správny výklad regule, ktorý vyžaduje aj jednotné dodržiavanie.297 Toto 

ustanovenie namierené  priamo proti zvykom rôznych consuetudines má opäť upevňujúcu 

funkciu v otázke spoločnej identity cisterciánskej rodiny, rovnako ako aj to, že autoritou môžu 

byť len svätí otcovia, pôvodní mnísi z Nového kláštora. S otázkou autority je priamo spojená 

aj kontrola, ktorá má prebiehať raz ročne, avšak mnísi v dcérskych kláštoroch sú vyzývaní 

k tomu, aby sa ešte viac radovali, ak sú vizitácie častejšie.298 Tento prvok jednoznačne ukazuje 

ideál, v ktorom je kontrola zo strany autorít a vzájomná kontrola medzi komunitami 

nevyhnutnou a žiadúcou súčasťou, na rozdiel od pôvodného benediktínskeho ideálu. Z tohto 

pohľadu sa prax v mužských komunitách mala viac priblížiť tomu, čo zažívali ženské 

komunity, ktoré boli kontrole podrobované častejšie. Carta ilustrovala vzor komunitného 

prostredia a pomáhala teda rád charakterizovať ako starostlivú rodinu, čo mohlo byť 

príťažlivým pre ženské pohlavie.299 Záväznosť tohto dokumentu bola rovnaká aj pre ženské 

komunity, avšak popisy spôsobu života sú čisto mužské. Čo mohlo ženám uľahčiť 

stotožňovanie sa s Cartou bolo použitie rodinnej terminológie a výlučné feminíne označenie 

kláštora ako matky a dcéry, čo je taktiež ďalším rozdielom s benediktínskymi prameňmi. Tieto 

pomenovania sa používajú hlavne pri metaforickom popise vzťahu jednotlivých komunít.300 

Carta nijako neupravuje otázky asketických praktík, Eucharistie, či mariánskej úcty, čo 

ukazuje, že to neboli najkľúčovejšie aspekty pôvodného cisterciánskeho ideálu. 

Ďalšími zo základných rádových prameňov je Exordium Parvum a Exordium Magnum 

Cisterciense (Malá a veľká cisterciánska preambula),301 dokumenty, ktoré pojednávajú 

o začiatkoch kláštora v Citeaux a dejinách cisterciánskeho rádu v 12. storočí. Exordium 

Magnum je značne rozsiahle dielo, ktoré vzniklo až v 13. storočí,302 Exordium Parvum vzniklo 

už  v polovici 12. storočia, a tak má bližšie k pôvodnému zakladateľskému ideálu, čo je jedným 

z dôvodov, prečo som ho uprednostnila pred Veľkou cisterciánskou preambulou. Exordium 

ponúka členom rádu vzory prvotného mníšskeho ideálu, ktorý by mal byť nasledovaný, tento 

vzor je však úplne mužský. Ženy v Exordiu nijako nevystupujú, no aj tento prameň patril ku 

 
297 To je napríklad manifestované aj v jednotných liturgických knihách. Por. Ibidem, s. 444. 
298 Ibidem, s. 445. 
299 Napr. opáti majú za seba vzájomnú zodpovednosť a majú sa napomínať, ak ochabnú v dodržiavaní reguly. Ak 

kláštoru hrozí neudržateľná chudoba, ostatné kláštory majú povinnosť sa o daný kláštor postarať. 
300 Matka nesmie zaťažiť svoju dcéru – nesmie od nej žiadať žiadne materiálne zisky, ale na druhej strane má 

povinnosť sa starať o jej dušu, t.j. kontrolovať, či dodržiava regulu. 
301 Por. Ibidem, s. 417–440. 
302 K Veľkej cisterciánskej preambule por. The Great Beginning of Cîteaux. A Narrative of the Beginning of the 

Cistercian Order. The Exordium Magnum of Conrad of Eberbach. Kalamazoo 2012. 
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základnému kánonu, s ktorým ženy žijúce podľa cisterciánskeho spôsobu života museli prísť 

do styku. Exordium im tak ukazovalo mužské vzory, ktoré sa mohli snažiť napodobňovať a 

zároveň upevňovalo presvedčenie o tom, že ženy nemôžu byť integrálnou súčasťou rádu.  

Aby zakladatelia rádu mohli naplniť svoje snahy o autentické nasledovanie 

Benediktovej regule, potrebovali prísť na nové miesto, kde mohli „slúžiť Bohu vo väčšom 

tichu“,303 čo ilustruje snahu o život s vnútorným zameraním. Prostredie Citeaux je podľa 

Exordia púšťou, ktorú sotva navštívi mužská noha; „namiesto ľudí miesto obývajú len divoké 

zvery“,304 z čoho sa vyvodzuje, že čím bolo miesto neprístupnejšie pre svet, tým vhodnejšie 

bolo pre mníchov. Napriek stanovenému ideálu, Exordium ukazuje, že skupinu mníchov 

finančne a materiálne podporovala svetská moc.305 S touto časťou sa mohli ženy lepšie 

stotožniť, než s heroickým obrazom vykresleným na počiatku. Exordium teda stanovovalo 

ideál, ale ukazovalo aj cestu, ako je možné a často nutné fungovať v praxi. 

Otázka autority je jednou z najpodstatnejších otázok Exordia – bez autority lyonského 

arcibiskupa Huga, ktorý bol legátom pápežského stolca, by nová fundácia a nový štýl života 

nemohol vôbec vzniknúť.306 Exordium ukazuje hierarchiu autorít, a vyzýva k jej udržiavaniu 

a k poslušnosti, aj v cirkevnej, aj svetskej sfére -  aj na stavbu kláštora museli mnísi získať 

súhlas majiteľa pozemku, na ktorom sa chceli usadiť. Dodržiavanie hierarchie a poslušnosť 

autoritám má zabezpečiť správne fungovanie celej spoločnosti, aj kláštorného mikrokozmu. To 

je správa, ktorá bola v očiach mužských autorít veľmi podstatná pre ženské komunity. Askéza 

nie je v Exordiu výrazne zdôrazňovaná, no je implicitne prítomná pri popisoch fyzicky 

náročného budovania kláštora. Zmienky o eucharistickej a mariánskej zbožnosti úplne 

absentujú, čo opäť potvrdzuje, že tieto prvky neboli súčasťou zakladajúceho ideálu. Obraz 

ideálneho mnícha zahŕňa na základe Exordia poslušnosť, svetskú a duchovnú vzdelanosť, 

znalosť regule, starostlivý prístup k členom komunity a schopnosť „dlho a ťažko fyzicky 

pracovať“; takýto vzor mohli ženy napĺňať len vo veľmi obmedzenej miere. 

Štatúty generálnej kapituly poskytovali ďalšie vedenie kláštorom, rozvíjali otázky 

načrtnuté v základných dokumentoch a zároveň otvárali nové, podľa aktuálneho diania, 

s väčším zameraním na praktické záležitosti fungovania komunít a rádu. Zamerala som sa len 

na štatúty z 12. storočia, aby boli bližšie zakladateľskému ideálu. V 12. storočí sa s ohľadom 

 
303 Waddell, Ch. (eds.). Narrative and Legislative Texts from Early Cîteaux, s. 419. 
304 Ibidem, s. 421. 
305 „Burgundský vojvoda dokončil zo svojich zdrojov drevený kláštor, a dlhý čas im poskytoval všetky potrebné 

veci, a prehojne im pomohol so zemou a dobytkom.“ Ibidem, s. 421. 
306 Prvá prosba, ktorú Róbert mal, bola o rozšírení autority biskupa nad ich fundáciou. 
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na celkový počet štatútov len veľmi málo bodov venovalo otázkam spojenými s kategóriami 

analýzy,307 no aspoň ich okrajová prítomnosť svedčí o narastaní ich dôležitosti. 

Chronologicky najstaršia zmienka skúmaných kategórii sa týka mariánskej úcty. Štatút 

s číslom XVIII sa týka zasvätenia kláštorov a deklaruje, že všetky kláštory majú byť zasvätené 

Panne Márii. 308 Dôvodom pre takéto zasvätenie je to, že kostol v Molesme, z ktorého vzišli 

zakladatelia Citeaux, mal takéto zasvätenie. Rola a postavenie Panny Márie sa nijako 

nespomína, zmienka neobsahuje žiadne podrobnosti a náznaky mariánskej zbožnosti. 

Zasvätenia kostolov v kláštoroch teda vôbec nemuseli vyjadrovať vnútorné postoje mníchov, 

ale mohli byť výrazom poslušnosti tradícii. Tomu, že pozícia Márie v bežnom fungovaní 

kláštorov nemusela byť taká významná, by nasvedčovalo aj to, že ďalšie štatúty týkajúce sa 

mariánskej úcty sú až celkovo predposledným a posledným a hovoria o spojení Márie 

a liturgie.309 

Viaceré štatúty sa týkajú stravy, pôstu a askézy, no všetky nasledujú až po štatúte 

o zasvätení kostolov, čo môže naznačovať, že zasvätenie kostolov bolo silnejším 

identitotvorným prvkom, no dôležitejšie bolo zabezpečiť jednotu v asketickej praxi. Štatúty 

určujú dni pôstu, dni, keď sa prijíma len šošovica, striktne zakazujú biely chlieb a mäso a určujú 

jednotu v strave a v jej množstve,310 čo naznačuje, že askéza v jedle mala byť naozaj zdieľaným 

prvkom života zasvätených osôb bez rozdielu. Štatút LXXXIII upravuje oblečenie, ktoré má 

byť jednoduché z bežných látok, pretože „tí, čo sú oblečení v jemných plášťoch sú v dome 

kráľa, nie v kláštore,“311 čo môže byť implicitnou kritikou benediktínov. Iné asketické praktiky, 

ako napr. nosenie kajúcneho odevu, nie sú v štatútoch zmienené, čo znamená, že neboli ani 

zakazované, ani propagované. Ideálom podľa štatútov bola primeraná a jednotná askéza.  

Eucharistia zaujíma medzi témami štatútov veľmi okrajovú pozíciu. Zo všetkých 

deväťdesiatdva štatútov sa ňou zaoberá len jeden, a dokonca nehovorí o tom, ako často sa má 

prijímať a ani v akom stave. Upravuje len čisto praktickú záležitosť a to prijímanie slúžiacich, 

ktorí ho môžu dostať súkromne v dni, keď sa prijíma.312 To môže naznačovať, že rád ako celok 

nekládol veľký dôraz na význam Eucharistie, no to, že sa snažil zabezpečiť, aby k nej všetci 

z kláštornej komunity mali prístup, ukazuje, že jej prijímanie bolo vnímané ako podstatné pre 

 
307 Štatútov je dokopy deväťdesiatdva. Waddell, Chrysogonus (eds.). Twelfth-century Statutes from the Cistercian 

General Chapter: Latin Text with English Notes and Commentary. Cîteaux 2002. 
308 Ibidem, s. 463. 
309 Štatút XCI sa týka komemorácie Panny Márie, hovorí o dňoch, kedy sa nekomemoruje. Ďalší štatút 

vymenováva bežné antifóny, ktoré sú spojené s mariánskou úctou. Ibidem, s. 496. 
310 Ibidem, s. 466. 
311 Ibidem, s. 491. 
312 Ibidem, s. 476. 
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duchovný život. Otázka Eucharistie sa mohla v tomto období viac presunúť do oblasti 

spirituality, než praktického fungovania, ktorá bola viac rozvíjaná v inom type prameňov.  

Omnoho väčší priestor je v štatútoch venovaný otázke zamedzeniu styku pohlaví, čo 

ukazuje, že aj keď išlo o reformný rád, v otázke genderových vzťahov nevybočoval zo 

spoločenského stereotypu. Dôležitosť tohto bodu potvrdzuje to, že je zachytený už v štatúte 

VII. Tento štatút deklaruje, že ženy nesmú žiť pod jednou strechou s mníchmi, nesmú ani 

vstúpiť do brány kláštora; podľa štatútu neexistuje situácia, kvôli ktorej by mohla v kláštore 

prebývať žena – dokonca ani pranie bielizne. Okrem toho názov tohto štatútu priamo hovorí 

o konkrétnom obsahu a je formovaný ako príkaz, čo vôbec nebolo bežné.313 Ukazuje to 

dôležitosť a jednoznačnosť správy, ktorá mala byť štatútom podaná, ale bola to správa určená  

mníchom a upravovala styk s laickými ženami.314 Táto správa nenapomohla otvoreniu sa rádu 

voči ženským komunitám, no ani ich nediskvalifikovala a bola výrazom dlho prítomného 

diskurzu nebezpečnosti ženy pre muža a snahou o zlepšenie v problematických oblastiach 

mníšskeho života.  

Ideál stanovený základnými dokumentmi platnými pre celý rad neukazuje na 

výraznejšiu dôležitosť mariánskej a eucharistickej úcty v tomto ráde. Tento ideál propaguje 

rovnosť v asketických praktikách, ktoré však podľa skúmaných prameňov nevykazujú 

extrémne prvky. Tento základný ideál je vo svojej podstate značne antiženský, no obsahuje 

niektoré prvky, ktoré mohli ženským komunitám pomôcť stotožniť sa s ním, aj keď ich využitie 

nebolo veľmi pravdepodobne zámerné. Vo všeobecnosti však na zameranie rádu a rozvíjané 

trendy, obzvlášť v 13. storočí, mali veľký vplyv diela niektorých členov rádu, ktoré získali 

značnú popularitu aj mimo cisterciánsky rád; jedným z nich je zbierka exempiel opáta Caesaria 

z Heisterbachu Dialogus Miraculorum.  

Cisterciánsky rád akcentoval otázky svedomia, vnútorného života a adekvátneho 

správania u každého jednotlivca, nielen v spoločenstve kresťanov ako celku. Jedným 

z prostriedkov, ktorý cisterciánskym mníchom a kňazom slúžil ako pomôcka pri kultivácii 

ducha a vedomia zasvätených osôb, ale aj laikov, boli exemplá, krátke príbehy s didaktickým 

obsahom tradične používané v kázňach. Vďaka Caesariovi z Heisterbachu sa však exemplum 

vyčlenilo ako samostatný literárny žáner, ktorý už nebol len jednou časťou kázania; dôkazom 

tohto vývoja sú rozsiahle zbierky exempiel, ktoré vznikajú a šíria sa hlavne v priebehu 13. 

 
313 Väčšina štatútov má v názve len popis toho, o čom sa bude pojednávať, nie konkrétny obsah štatútu. 
314 Ibidem, s. 459–460. 
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storočia obzvlášť v cisterciánskom ráde.315 Táto veľká popularita exempiel ilustruje snahu 

o duchovné vedenie ako jednu z charakteristických čŕt cisterciánského mníšskeho ideálu 13. 

storočia. Zbierka exempiel Dialogus Miraculorum316 mala pôvodne a primárne slúžiť ako 

príručka pre vzdelávanie novicov v kláštore, v ktorom Caesarius pôsobil, čo potvrdzuje aj jej 

dialogická forma rozhovoru mnícha a novica. Caesarius v zbierke vytvoril približný ideálny 

obraz cisterciánského mnícha, ktorý sa s postupným nárastom obľuby exempiel v ráde značne 

rozšíril a jednoznačne pôsobil na spiritualitu jednotlivých členov rádu.317 Takémuto vývoju 

napomáha samotná zbierka spôsobom, akým je zostavená – pokrýva základné body a témy 

života mnícha od rozhodnutia pre rehoľný život až po posmrtný život. Na základe počtu kapitol 

v jednotlivých knihách sa dá určiť, že cisterciánsky rád, ale aj širšia spoločnosť 13. storočia sa 

koncentrovali na otázky súvisiace s manifestovaním prítomnosti Boha v zázrakoch a víziách, 

pokušením, Eucharistiou a mariánskou úctou.318 Caesariov Dialogus pre svoju popularitu 

v ráde musí obsahovať prvky typickej cisterciánskej spiritualitu, zároveň obsahuje príbehy 

a postoje, ktoré sú odrazom celkovej religiozity a ľudovej spirituality, no to dokazuje, že 

v tomto období dochádzalo k väčšiemu zblíženiu spirituality týchto dvoch svetov, ktoré sa 

navzájom recipročne ovplyvňovali.319 

 Mnohé časti Dialogu napovedajú, že na novicov a mníchov sú kladené vysoké nároky, 

vzhľadom na typ prameňa môže ísť o popisovanie zidealizovaného obrazu, a teda zveličenie, 

no exemplá vo všeobecnosti propagujú asketický život, ktorému je pripísaná nová významová 

rovina. Podľa Caesaria mnísi svojím asketickým prístupom v jedle, oblečení a poslušnom 

dodržiavaní pravidiel podstupujú symbolické ukrižovanie, analogicky k tomu Kristovmu: 

„Poslušnosť bez sťažovania sa pribíja pravú ruku, trpezlivosť bez pretvárky ľavú, pokora pribíja 

nohy.“320 To ilustruje dobový posun vo vnímaní Kristovho utrpenia, ktoré sa má neustále konať 

v životoch veriacich.  

 
315 McGuire, Brain Patrick, The Cistercians and the Rise of the Exemplum in Early Thirteenth Century France: a 

Reevaluation of Paris BN MS lat. 15912. In: McGuire, Brian Patrick. Friendship and Faith: Cistercian Men, 

Women, and Their Stories, 1100–1200. Aldershot 2002, s. 211–267. 
316 Caesarius Heisterbachensis. Dialogus miraculorum. ed.: Joseph Strange, 2 vols (Cologne: Heberle, 1851). 

Český preklad Ceasarius z Heisterbachu. Vyprávění o zázracích: středověký život v zrcadle exempel. Praha 2009. 
317 Spis sa dochoval vo viac než šestdesiatich rukopisoch, čo potvrdzuje jeho obľúbenosť a adekvátnosť pre 

konštruovanie ideálneho vzoru mnícha, ale aj iných spoločenských rolí. Ibidem, s. 28. 
318 Osamotenosť srdca 34, démoni 56, konverzia 43, kajúcnosť 35, spoveď 53, pokušenie 103, rôzne vízie 97, 

Eucharistia 67, zázraky 72, o smrti 65, trest a sláva mŕtvych 57, Panna Mária 64. Zázraky a vízie teda boli 

prirodzeným komunikačným prostriedkom transcendentna. Takže aj vízie u zasvätených žien neboli vnímané ako 

niečo neadekvátne, či  podozrivé.  
319 Dialogus mohol byť tak populárny aj preto, že k členom rádu hovoril jazykom a spôsobom, ktorý poznali so 

svojho vulgárneho prostredia. Cisterciánska kapitula bola dôležitým prostriedkom predávania akýchkoľvek 

podnetov a informácii.  
320 Dialogus. Kniha VIII, kap. 19. Scott, Henry von Essen (eds.). Dialogue on Miracles II. New York 1929, s. 97. 
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Spolu s dôrazom na Kristovo utrpenie je v Dialogu zrejmé koncentrovanie sa na 

Eucharistiu a eucharistickú zbožnosť, ktorej je venovaná celá jedna kniha. Kniha IX ilustruje 

skutočnosť, že teológiu, ale aj laickú spiritualitu prvej tretiny 13. storočia charakterizuje 

fascinácia transsubstanciáciou, a v oboch oblastiach je Eucharistii prikladaná značná 

dôležitosť; 321 podľa Caesaria „sviatosť tela a krvi zďaleka predčí všetky sviatosti Cirkvi“ aj 

preto, že „prijímaním sú ľudia inkorporovaní do Krista“.322 Tieto výroky sú odrazom dobového 

vnímania. Úvod kapitoly sa venuje teologickým otázkam Eucharistie a Caesarius, citujúc 

Augustína a Ambroža, pripomína, že o tejto najväčšej sviatosti treba jednať s „bázňou a úctou, 

lebo sa pri nej uplatňuje viac viera než ľudský rozum“. Značnú časť knihy však tvoria príbehy, 

v ktorých sú ilustrované dôkazy o skutočnej prítomnosti Božieho tela a krvi v Eucharistii,323 čo 

bezpochyby malo didaktickú funkciu a zároveň vyjadrovalo potrebu spoločnosti po niečom, čo 

je možné vnímať zmyslami, aj pri sviatosti, pri ktorej je obzvlášť potrebná viera.  

S vnímaním dôležitosti Eucharistie súvisí aj rastúca eucharistická úcta, ktorá ukazuje na 

vnútorný postoj a v príbehoch nie je spájaná so žiadnymi modlitbami, či špeciálnymi telesnými 

praktikami. Veľkú úctu k Eucharistii potvrdzujú príbehy, v ktorých Caesarius odsudzuje 

magické čarovanie s hostiami, napr. muža, ktorý si od hostie v ústach sľuboval schopnosť 

zviesť ženu, pokladá za „horšieho než boli tí, ktorí ukrižovali Ježiša.“324 Zaujímavejšie sú však 

príbehy, v ktorých zvieratá dokážu rozlíšiť vysvätenú hostiu a preukázať jej patričnú úctu,325  

čo môže byť prejavom vnímania dôležitosti Eucharistie, ale aj odrazom širšieho záujmu o 

stvorenstvo, aký je prítomný napr. u Františka z Assisi.  

Opakujúcou sa témou v príbehoch je vo víziách manifestované spájanie Eucharistie 

s rôznymi etapami Kristovho života, či kristologickými symbolmi, pričom najčastejšia je 

transformácia Eucharistie na Krista novorodenca.326 Tento aspekt jednoznačne ukazuje na 

posun vo vnímaní Eucharistii a Kristovho ľudstva v širšej spoločnosti, pretože takéto videnia 

mali aj laickí členovia rádu. Ďalším častým prvkom je až hlboká až extatická túžba zbožných 

 
321 Tesne pred vznikom Dialogu vydal Štvrtý lateránsky koncil dekrét, ktorý obsahoval tzv. transsubstanciačnú 

dogmu. 
322 Dialogus. Kniha IX, kap. 1.  Ibidem, s. 105. 
323 Po premene sa napríklad objaví reálna krv, príp. hmota ľudského tela. Viac príbehov je však o zjavení sa krvi 

v kalichu, či na korporáloch. (7)  
324 Dialogus. Kniha IX, kap. 6. Ibidem, s. 112–113. 
325 V jednom príbehu prejavili Eucharistii úctu včely, ktoré nad ňou postavili z medových plástov a vosku celý 

kostol, pričom je tento príbeh doplnení komentárom „tvorstvo spoznalo svojho stvoriteľa“, čo ukazuje dobové 

vnímanie Trojice a zároveň to, že Boh prebýval v prvom rade v kostole.  Dialogus. Kniha IX, kap. 8., Ibidem, s. 

114-115. 
326 V jednom príbehu sa Eucharistia transformovala na pannu s dieťaťom, baránka, a nakoniec ukrižovaného 

Krista. Vo viacerých na novorodeniatko, a to nie len v súvislosti so sviatkom Narodenia Pána. Dialogus. Kniha 

IX, kap. 2, 3. Ibidem, s. 109 –110. 
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mužov a žien po Eucharistii a zmyslové pocítenie jej sladkosti, ktoré je však častejšie u žien.327 

Príbehy poukazujú aj na vnímanie Eucharistie ako náhrady stravy a jej spojenie s pôstom328, čo 

je opäť spojené viac s ženským pohlavím. Dôležitá je skutočnosť, že ak v príbehoch kňaz 

nenaplní túžbu po Eucharistii,329 zasiahne sám Kristus a svoje telo v hostii vloží do úst 

túžiaceho bez asistencie kňaza.330 To ilustruje mierny posun vo vnímaní kňazov ako výlučných 

sprostredkovateľov sviatostí a  prostredníkov medzi veriacimi a Bohom, čo môže znamenať 

väčšie zvnútorňovanie v religiozite celej spoločnosti. Túto skutočnosť by potvrdzovalo aj to, že 

Caesarius hovorí o dvoch typoch prijímania; každý človek mohol prijímať duchovne 

a sviatostne, pričom duchovné prijímanie bolo výlučnou vnútornou individuálnou praxou. 

V príbehoch si môžeme všimnúť rastúcu túžbu zbožného ľudu po častejšom prijímaní 

Eucharistie, čo môže byť ďalším zidealizovaným prvkom, no Caesarius nemal dôvod 

propagovať častejšie prijímanie u laikov, takže zachytáva skôr obraz spoločnosti, ktorá sa ako 

celok začala viac koncentrovať na Eucharistiu. V tomto ohľade aj duchovné prijímanie mohlo 

byť dôležitým prostriedkom pre naplnenie potrieb spoločnosti.  

V Dialogu je tiež zrejmý nárast mariánskej zbožnosti; celá jedna kniha je venovaná 

Panne Márii a keďže ide o knihu VII, dalo by sa predpokladať, že táto téma má silnejšiu pozíciu 

než Eucharistia, ktorá je obsahom knihy s číslom IX.331  Podľa Dialogu cisterciáni mali s 

Pannou Máriou dôverný vzťah; Mária v Caesariových príbehoch obchádza v noci len 

cisterciánske kláštory a žehná mníchom, sprostredkováva im milosti, za predpokladu, že sa 

správajú bohumilo.  Mária je stavaná do pozície patrónky rádu, čo ilustruje viacero príbehov 

a výrokov: „jej starostlivosť o rád je tak veľká, že neprejde bez pokarhania ani tých, ktorý 

hovoria o ňom neuvážene,“ Mária zasahuje proti mužovi, ktorý cítil nenávisť k rádu a hovoril 

v zlom o „najlepších priateľoch, ktorých mám na celom svete“.332 V ďalšom príbehu sa mních 

v nebeskom kráľovstve Panny Márie pýta, kde sú cisterciáni, a Mária odpovedá: „mnísi 

cisterciánskeho rádu sú mi takí blízki a milí, že ich dokonca schovávam pod plášťom 

 
327 Viaceré príbehy popisujú, ako hostia v ústach získala chuť medu. Túžba po prijímaní v jednom prípade viedla 

až k získaniu daru proroctva, čo môže ilustrovať vieru v dosiahnutie väčších duchovných dobier pri viac 

frekventovanom prijímaní. Dialogus. Kniha IX, kap. 40. Ibidem s. 142–143. 
328 Dialogus. Kniha IX, kap. 47. Ibidem, s. 150–151. 
329 Kňazi v pár príbehoch nevyznievajú ako pozitívne postavy. Napr. jeden kňaz odmietol dať prijímanie, pretože 

„vy ženy chcete prijímať podľa vášho vlastného potešenia, ako sa vám zažiada,“ Inak sú postavy kňazov 

vykresľované vo všeobecnosti pozitívne. Dialogus. Kniha IX, kap. 46. Ibidem, s. 149. 
330  Viac prípadov je spojených s ženským pohlavím, no nie sú obmedzené len na jednu životnú formu; takéto 

prijímanie zažila aj vdova a dokonca laickí brat. Dialogus. Kniha IX, kap. 35. Ibidem, s. 137. 
331 Caesarius sám uznáva, že toto číslovanie je zámerne, pretože Mária je najcennejším členom Cirkvi a číslo 

sedem je spojené s panenstvom.  
332 Dialogus. Kniha VII, kap. 41. Scott, Henry von Essen (eds.). Dialogue on Miracles I. New York 1929, s. 522. 
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v náruči.“333 To svedčí o zámernom upevňovaní predstavy exkluzívneho spojenia rádu 

s Pannou Máriou, čo by potvrdzovala aj skutočnosť, že spomínaný príbeh je posledným 

príbehov, a tak istým vyvrcholením celej knihy.334 

Máriina pozícia v príbehoch je veľmi silná; je najvyššou ľudskou bytosťou, 

najdôležitejšou členkou Cirkvi, ktorá zachováva svet, je utešiteľkou smutných, láme putá, 

zaháňa strach, pomáha prekonať pokušenie, ustráchaní sú vďaka nej odvážni a pomáha 

umierajúcim. Silná pozícia nie je pripisovaná len jej, ale aj jej menu, ktoré  vyháňa smútok, 

lieči chorých prináša osvietenie a osvieženie a spôsobuje, že démoni ujdú, čím je Mária 

postavená na pozíciu veľmi podobnú Kristovi. Jej pozíciu upevňuje aj to, že je „verným 

obrancom svojich služobníkov a trestá tých, ktorý ňou opovrhujú,“ čo bolo ilustrované vo 

vyššie spomínaných príbehoch. Takýchto príbehov je v knihe viac, a obzvlášť zaujímavé sú tie, 

v ktorých Mária použije fyzické násilie, aby zabránila hriechu, takto však výlučne pristupuje 

len k ženám.335 Tento aspekt Máriinho pôsobenia jednoznačne vplýva na jej celkové postavenie 

a jeho zámerom je vyvolať bázeň, čo bolo primárne spájané s pôsobením Boha. Okrem 

príbehov poukazujúcich na všetky prejavy Máriinej sily a pozície, kniha obsahuje aj pasáž 

pripomínajúcu Pieseň piesní, v ktorej Caesarius zmyselným jazykom opisuje jej fyzické 

vlastnosti.336 Takéto prejavy mariánskej úcty sú však primárne viazané na mužské pohlavie.   

Prejavy mariánskej zbožnosti v príbehoch vykazujú istú variabilitu; primárne zahŕňajú 

anjelské pozdravenia, modlitby a prosby o milosť a za odpustenie, modlitbu „Zdravás hviezda 

morská“ a „špeciálne modlitby“, ktoré boli prednášané tak často, ako dotyčná osoba mohla, 

prípadne v určenom množstve.337 Ďalšou praxou bolo dodržiavanie pôstu o chlebe a vode 

v predvečer mariánskeho sviatku a pokľakovanie na znak úcty k Márii.338 V príbehoch 

je taktiež propagované využívanie mariánskych ikon a prejavovanie adekvátnej úcty.339 To 

ukazuje na existenciu širšieho spektra prejavov mariánskej zbožnosti, ktoré boli však osobnou, 

 
333 Dialogus, Kniha VII, kap. 59. Ibidem, s. 546. 
334 Propagácia vnímania výnimočného puta Márie a cisterciánov sa premietla aj do toho, že  neskôr, v roku 1281 

sa stala patrónkou celého rádu a počas vrcholného stredoveku dochádzalo ku vymedzení špeciálneho miesta Márie 

aj v cisterciánskej liturgii. Por. Burton, J. – Kerr, J. (eds.). The Cistercians in the Middle Ages, s. 127. 
335 Dva príbehy hovoria o tom, ako ženy dostali taký silný úder od mariánskej ikony, že ich vyliečil zo 

žiadostivosti, či neumožnil akýkoľvek pohyb, a tak pomohol predísť sexuálnemu hriechu. Dialogus. Kniha IX, 

kap. 47, Scott, H. (eds.). Dialogue on Miracles I, s. 528. 
336  Dialogus, Kniha VII, kap. 1. Ibidem, s. 454. 
337 Napr. v jednom príbehu matróna prežívala pocit sladkosti, medu v ústach už len pri vyslovení Máriinho mena 

lebo sa každý deň modlila  Ave Maria 50x denne, a rovnako krát žiadala o odpustenie. Túto prax prejal od nej 

mužský anachoréta, u ktorého tiež viedla k pocitom sladkosti. 
338 Dialogus, Kniha VII, kap 38. Ibidem, s. 513. 
339 Príbeh o matróne, ktorú Mária potrestala tým, že bude nešťastná žena celý život lebo Máriinu „ikonu z dávnych 

čias“  nazvala starý odpad, Dialogus, Kniha VII, kap 45. Ibidem, s. 526. Avšak v cisterciánskych kostoloch boli 

až do roku 1316 boli dovolené len obrazy Krista, čo znamená, že ich používanie viac súviselo s procesom „z dola“. 
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nie akokoľvek oficiálne stanovenou praxou. Napriek tomu je evidentné, že Caesarius implicitne 

propaguje dôležitosť a účinnosť mariánskej zbožnosti.340 Okrem toho, téma, ktorá sa 

v príbehoch objavuje je spojenie Márie s úctou ku Kristovmu telu, čo môže byť súčasťou širšej 

orientácie sa stredovekej spoločnosti na Kristovo ľudstvo, a zároveň predstavovať ďalší 

didaktický prostriedok.341 V príbehoch je zjavná aj intimita, ktorá už v tomto období evidentne 

bola spájaná s mariánskou úctou. Mária sa zjavuje v osobných víziách, s ľuďmi vedie 

rozhovory, dokonca dochádza aj k fyzickému kontaktu; dva príbehy zachytávajú ako Mária 

pobozkala dvoch mužov, jednému skrze toto gesto znamenajúce zásnuby pomohla zbaviť sa 

žiadostivosti, a druhého odmenila tesne pred smrťou. Fyzický kontakt Márie so ženami je však 

v príbehoch menší.  

 Čo je na Caesariových príbehoch o Panne Márii viditeľné, je skutočnosť, že v nich 

vystupuje pomerne málo žien, vzhľadom na celkový počet príbehov a postáv, čo by 

naznačovalo, že mariánska úcta bola viac spojená s mužským pohlavím.342 Spojenie mužského 

pohlavia s mariánskou úctou už bolo v čase tvorenia exempiel pevne etablované, a mariánska 

úcta postupne prenikala aj do ženskej spirituality. Túto skutočnosť  ilustruje jeden príbeh, 

v ktorom sa novic explicitne pýta či „Mária rovnako navštevuje dobré ženy ako aj mužov,“ na 

čo Caesarius slovami mnícha odpovedá „v jej očiach nie je ani muž ani žena, obe pohlavia 

navštevuje, utešuje, obom zjavuje svoje tajomstvá.“343 Zámerom Caesaria tak  bolo ukázať, že 

Mária nemá genderové vnímanie, no to, že bolo potrebné niečo také ukázať dosvedčuje, že 

spojenie mužského pohlavia s mariánskou úctou bolo jednoznačne silnejšie. Napriek snahe 

o genderovú vyváženosť v otázke starostlivosti Márie, Caesarius na niektorých miestach 

ukazuje aj genderové stereotypy, ktoré však nie sú prítomné v tejto knihe vo veľkej miere.344 

 
340 Za adekvátne prejavovanie mariánskej úcty, pôst jeden deň do týždňa z úcty k Márii, mohol milosť dostať aj 

„bandita“. 
341 Zjavenie dieťaťa, Mária ho priniesla položila na korporál, čo malo vyjadrovať, že išlo o rovnaké telo ako to 

v Eucharistii, s. 485. 
342 Celkovo sú hlavnými protagonistkami príbehu ženy len v šiestich prípadoch, pričom sú spájané s negatívnym 

pôsobením. Jedna žena bola ovládaná diablom, druhá spáchala hriech, no oľutovala to a pri ďalšej príležitosti 

k hriechu jej  Mária pomohla odolať. Ďalšou ženou je jedna mníška, ktorá bola v pokušení stretnúť sa s mníchom, 

pričom Mária k nej bola prísna, uštedrila jej úder, ktorý bol taký silný, že jej nedovolil vstať z postele. Dialogus, 

Kniha VII, kap 37. Ibidem s. 506-510. 
343 V jednom príbehu dokonca Mária vykonávala službu starostlivosti o kostol za mníšku, tým, že vzala na seba 

jej podobu, pätnásť rokov. Dialogus, Kniha VII, kap 34. Ibidem s. 503,  Ďalší príbeh vyslovene slúžil na to, aby 

ukázal „že sa Mária rovnako stará o ženy“. Caesarius ďalej vyjadril presvedčenie že „v skutočnosti sa zdá 

vhodnejšie, aby pani trestala pochybenia svojich ženských služobníčok skôr, než tých mužských.“ To naznačuje, 

že Caesarius vnímal to, že je prirodzené, aby sa Mária stala pre ženy modelom správania, ktorý ich aj vychováva. 

Takýto pohľad však nie je vysledovateľný u konkrétnych zasvätených žien.  Dialogus, Kniha VII, kap 33, Ibidem, 

s. 502. 
344 Diabol na seba bral podobu mníšky, či ženy, ženy sú v niektorých príbehoch ilustrované ako slabé, či viac 

náchylné k hriechu. Na druhej strane, kniha obsahuje aj príbehy, v ktorých sú ženy vzorom pre mužov.  Dialogus, 

Kniha VII, kap 15, s. 472. 
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To by mohlo naznačovať istú zmenu diskurzu ohľadne zasvätených žien, ktorá sa však viac 

týkala každodenného života a konkrétneho prístupu, než oficiálneho názoru 

inštitucionalizovaného rádu. Okrem toho Caesarius implicitne uvádza aj vzory ženského 

správania, keď ako dobrú ženu označuje ženu, ktorá venuje všetku pozornosť modlitbe, pôstom 

a meditácii.345 V Caesariových exemplách je tak väčšie množstvo vzorov, s ktorými sa mohli 

zasvätené, ale aj nezasvätené ženy stotožniť, čo umožňuje širšiu aplikáciu cisterciánskej 

spirituality. Na druhej strane príbehy neukazujú len cisterciánsku spiritualitu; exemplá obsahujú 

aj príbehy, ktoré sa stali členom iných rádov, menovite benediktínom a premonštrátom.346 To 

môže poukazovať na existenciu akéhosi spoločného duchovného dedičstva zasvätených osôb 

v tomto storočí a rovnako na prelínanie spirituality zasvätených a nezasvätených svetov, ktoré 

sa navzájom ovplyvňujú a vymieňajú si podnety. Aj preto je problematické jednoznačne 

skonštatovať, čo v Caesariových exemplách je jeho osobným názorom, odrazom cisterciánskej 

spirituality, či širšej religiozity.  

3.2.3 Spiritualita cisterciánskych mníšok 

 

Caesariove exemplá ukázali, že mariánska a eucharistická úcta mali v 13. storočí 

v rádovej spiritualite svoje pevné miesto, na rozdiel od prvotného rádového ideálu. Zdá sa, že 

väčší vplyv než pôvodný rádový ideál mali na cisterciánsku spiritualitu  širšie vývojové trendy, 

ktoré sa naplno presadili až v 13. storočí. V nasledujúcej časti sa preto zameriam na príklady 

dvoch žien z 13. storočia, z prvej aj druhej polovice, a tak môžem sledovať podobnosti 

a rozdielnosti mužského a ženského ideálu v tomto období. Ako prvý bod sa zameriam na život 

menej známej cisterciánskej mníšky Idy z Nivelles, ktorá reprezentuje nizozemskú oblasť 

s vysokou religiozitou žien, aj keď kláštorná sieť, do ktorej patrila, mala korene v kláštore 

Clairvaux. Z tohto pohľadu Ida môže predstavovať spojenie s pôvodným ideálom a zároveň 

jeho aplikáciu v inej oblasti a jeho vývoj v čase. Ida je vhodným výberom taktiež preto, lebo si 

cisterciánsky život vybrala potom, ako strávila nejaký čas ako beguínka, čo znamená, že musela 

vnímať charakteristiky tohto rádu, jeho spirituálne základy aj špecifické prvky, ktoré sú 

následne prezentované v jej životopise. Okrem toho, v jej živote sú prítomné niektoré prvky 

mysticizmu, no Ida nie je typickou mystičkou, a tak ilustruje cisterciánsky ženský zasvätený 

život, ktorý bol typickejším, než napr. život mystičiek z Helfty, ktoré sú mojou druhou oblasťou 

záujmu. Mystičky z Helfty a obzvlášť Gertrúda Veľká sú predstaviteľkami nemeckej mystickej 

tradície, ktorá má vo vývoji stredovekej spirituality prominentné postavenie. Tieto dve 

 
345 Dialogus. Kniha VII, kap. 21. Ibidem, s. 485. 
346 Caesarius vyslovene uvádza pôvod príbehu, medzi príbehmi je dokonca zachytená vízia Alžbety zo Schoenau. 
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geografické oblasti sú tie, v ktorých dochádza k rozvíjaniu nových trendov v religiozite 

stredovekej spoločnosti, a zároveň nie sú pôvodnou oblasťou rozvoja cisterciánskeho mníšstva, 

ktorá sa na základe výskumov ukazuje ako príliš špecifická. Tento výber je vhodným aj vďaka 

možnostiam komparácie s ďalšími formami ženského zasväteného života, ktoré sa v týchto 

oblastiach rozvíjali.  

 

Ida z Nivelles 

 

 Ida z Nivelles patrí ku skupine zbožných žien z oblasti Nizozemska. Do cisterciánskeho 

kláštora vstúpila pravdepodobne v mladom veku na začiatku 13. storočia, po tom, ako strávila 

sedem rokov medzi beguínkami a súčasťou cisterciáckej komunity zostala až do svojej smrti, 

ktorá však pre jej zdravotný stav prišla už v 30. rokoch 13. storočia. Jej život spísal tesne po jej 

smrti mních Goswin z Bossutu, ktorý slúžil ako kantor cisterciánskeho kláštora vo Villers.347 

Idin životopis je súčasťou ďalších životopisov dvoch výnimočných mužov spojených s týmto 

kláštorom, pričom jeden z nich je laický brat a druhý chórový mních. To, že Idin životopis bol 

spísaný tesne po jej smrti a Goswin bol Idiným súčasníkom,  predstavuje dobrý predpoklad pre 

jeho autenticitu, avšak jeho autor sa s Idou nikdy osobne nestretol.348 

 Ida vstúpila do kláštora La Ramée, ktorý bol jeden zo ženských kláštorov fungujúcim 

pod vedením kláštora vo Villers. Jeden z dôvodov, ktorý Goswin  uvádza ako dôležitý pre Idin 

vstup do cisterciánskeho kláštora, je možnosť prijímať často Eucharistiu.349 Silne prítomnou 

témou Idinho života je hlboká túžba po prijímaní Eucharistie, ktorú nechcela obmedzovať len 

na prijímanie počas omše, čo by mohlo ilustrovať črtu jej osobnej spirituality, pretože diskurz 

k prijímaniu Eucharistie v tomto období hovoril o jeho spojení s omšou. Ďalšou z osobných čŕt 

Idinej spirituality mohlo byť dôkladné čistenie úst pred prijímaním Eucharistie ako vyjadrenie 

jej úcty. Eucharistia je v životopise zobrazená ako posila, najväčšia slasť, a jej neprijímanie 

spôsobuje slabosť, smútok až utrpenie.350 V živote je zmienka, že Ida bola osem dní bez 

Eucharistie a už omdlievala kvôli potrebe prijímania. Z tohto sa dá vyvodiť, že prijímala 

 
347 Tento kláštor bol založený už v 12. storočí, v roku 1146 mníchmi z Clairvaux.  
348 Newman, Barbara. Preface. In: Cawley, Martinus (eds.). Send Me God: The Lives of Ida the Compassionate of 

Nivelles, Nun of La Ramée, Arnulf, Lay Brother of Villers, and Abundus, Monk of Villers, by Goswin of Bossut. 

Turnhout 2003, s. xxxvii–xl. 
349 Latinská vydaná edícia Idinho života nie je kompletnou, pretože jej editor Henriquez niektoré časti pôvodného 

životopisu vypustil a iné si prispôsobil, preto som vychádzala z najnovšieho anglického prekladu, ktorý porovnáva 

editovaný latinský text s manuskriptami a v sporných bodoch dáva prednosť pôvodnej verzii. Tento preklad je teda 

viac relevantný, než latinská edícia. Pre latinskú verziu por. Goswin de Bossut, Vita Idae Nivellensis, In: 

Henriquez, Chrisostomo (eds.) Quinque prudentes virgins, Antwerp 1630, s. 199–297. Pre citovaný úsek por. 

Cawley, M. Send Me God, s. 34. 
350 Dokonca presvedčila kňaza, aby dal prijímanie len jej a v tajnosti, aby zahnala slabosť duše, ešte počas 

probačnej doby pred vstupom do noviciátu, kedy jej bolo prijímanie odopierané. Ibidem, s. 36. 
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minimálne na týždennej báze, čo je v súlade s bežnou cisterciánskou praxou. Ako beguínka Ida 

nemusela mať zabezpečenú až takúto pravidelnosť prijímania, takže je možné, že potreba 

častejšieho prijímania mohla byť skutočným dôvodom Idinho vstupu k cisterciánkam. Napriek 

tomu, že niektoré Groswinove výroky môžu byť nadnesené, je nespochybniteľné, že 

eucharistická zbožnosť bola jedným z pilierov Idinej spirituality. V tomto ohľade je Ida 

reprezentatívnou osobou svojej doby.  

 S prijímaním boli u Idy spojené aj občasné extatické stavy351 a osobné vízie,352 pričom 

niektoré z nich sa pretavili do spirituálneho prijímania.353 Ide teda nebolo cudzie aj len 

spirituálne prijímanie Eucharistie, ktoré ju taktiež naplnilo pocitom sladkosti a zjednotenia s 

Bohom.354 V tomto prípade mohlo ísť o didaktický prvok životopisu, no spirituálne prijímanie 

sa v 13. storočí objavovalo stále častejšie. Ďalšie vízie spájajú Eucharistiu s Kristom dieťaťom 

a novorodencom.355 To ukazuje na previazanosť Eucharistie s Kristovým telom v akejkoľvek 

podobe, a nie len pri ukrižovaní, takže prvok Kristovho utrpenia sa nejaví ako veľmi dôležitý 

pre obraz Idinej spirituality. Dôležitejším aspektom je Kristova ľudskosť, čo by potvrdzovalo 

aj ďalšie videnie spojené s prijímaním. V ňom Kristus podišiel k Ide, aby jej ponúkol objatie a 

bozk a prijal ho od nej na oplátku, pričom mal Kristus podľa vlastných slov Ide zjaviť svoju 

„ľudskosť” takú, aká je vo forme chleba. Na druhej strane však Ida žiadala od Krista, aby sa jej 

zjavil aj v jeho Božskej podstate, čo Kristus odmietol „pretože to nedokáže prijať žiaden 

človek.“ Táto scéna predstavuje prvý náznak intímnejšieho osobného zjavenia s kristologickou 

tematikou a ukazuje na všeobecnejší trend uprednostňovania Kristovej ľudskej podstaty pred 

Božskou. Fyzická intimita s Kristom vo víziách predstavuje nový prvok zbožnosti vrcholného 

stredoveku. Dôležitosť Eucharistie a Kristovej ľudskosti je viditeľná aj v tom, že ich autor 

životopisu zaradil do zoznamu ôsmych vecí, ktoré Ida pravidelne kontempluje. Pri kontemplácii 

Kristovho ľudstva sú objektom jej obdivu a zbožnosti aj jednotlivé časti Kristovho fyzického 

tela, ako napr. chodidlá, oči, pery, či srdce,356 čo môže svedčiť o potrebe stredovekých ľudí po 

 
351 Po prijímaní sa podľa Groswina Ida dostávala do stavu, podobnému nevedomiu, počas ktorého len ležala na 

zemi a prežívala blízkosť svojho ženícha. Ida tvrdila, že nad týmto stavom nemala žiadnu kontrolu, V Eucharistii 

Ida dokonca vedela rozlíšiť prítomnosť celej Trojice. Ibidem, s. 77. 
352 Napríklad s mužom držiacim hostiu, na ktorej je Idino meno. 
353 Ida spirituálne prijímala Eucharistiu v momente, keď po nej pocítila túžbu. 
354 Ibidem, s. 43. 
355 Po prijímaní na sviatok Turíc Ida zažila víziu plnú žiary, v ktorej sa jej zjavil Kristus ako dvanásťročné dieťa. 

Ibidem, s. 59. Iná vízia ukázala Ide Krista ako novorodenca počas pozdvihovania pri sviatku narodenia Pána. Kňaz 

následne telo novorodenca rozlámal na tri časti ako hostiu. Ibidem, s. 63. 
356 K otázke vnímania tela a jeho roly v duchovnom živote por. Le Goff, Jacques –Truong Nicolas. Tělo ve 

středověké kultuře. Praha 2006, obzvlášť s. 118-121. Na túto tému je vhodná aj pomerne nová monografia so 

zameraním na telo reprezentované v umení. Por. Hartnell, Jack. Medieval Bodies: Life, Death and Art in the Middle 

Ages. London 2019. 
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viac zmyslových prežitkoch, aj keď sa odohrávali ako súčasť vnútornej kontemplácie. V tomto 

bode je podstatné zdôrazniť, že autor mal potrebu napísať samostatný zoznam vecí, ktoré Ida 

kontemplovala, čo naznačuje, že kontemplácia bola ďalším pilierom jej spirituality, ktorá tak 

bola v súlade s tým, čo hlásali cisterciáni, orientovaná do vnútra.  

 Mariánska úcta nehrá u Idy tak dôležitú rolu ako eucharistická, čo ilustrujú vízie 

týkajúce sa Panny Márie a zoznam vecí, ktoré Ida pravidelne kontemplovala. V tomto zozname 

nehrá Mária žiadnu rolu, nie je ani len spomenutá. Vízia, ktorú Ida má s Máriou sa neobíde bez 

prítomnosti Krista ako malého bábätka. V nej Mária odovzdáva Ide svojho syna, takže 

ústredným prvkom vízie je stále Kristus. Mária tu vystupuje len ako sprostredkovateľka, kvôli 

podobe, ktorú má Kristus. V tejto vízii má Ida blízky fyzický kontakt s Kristom; drží ho pevne 

pri prsiach a bozkáva, sama sa tak na chvíľku stáva Máriou.357 Vzhľadom na zameranie 

cisterciánskeho rádu na mariánsku úctu, by sa dalo predpokladať, že Mária bude mať v živote 

Idy kľúčovejšiu rolu, ale to, že Groswin jej pozíciu nevyzdvihuje teda naznačuje, že Ida nemala 

mariánske zameranie spirituality ani v skutočnosti, nie len vo svojom životopise.358 To by 

mohlo dokazovať všeobecne menšiu dôležitosť mariánskej úcty pre ženské členky rádu, 

obzvlášť ak vnímame fyzický kontakt ako dôkaz dôležitosti, intimity a blízkosti.  

Ako jednu z vecí, ktorú Ida kontemplovala, uvádza autor života Kristov kríž 

a umučenie, aj keď zmienky o Kristovom umučení sa inde v životopise nevyskytujú.359  Ak by 

Kristovo utrpenie bolo pre Idu dôležitejšie, v životopise by bolo o ňom viac zmienok, čo 

naznačuje, že táto časť môže predstavovať konvenčné motívy. Dôležité je, že Ida pri pohľade 

na kríž síce pociťuje horkosť, ale nemá potrebu na seba fyzicky preberať Kristovo utrpenie, čo 

opäť vyznieva ako črta Idinej spirituality, pretože Ida podľa životopisu nepraktizuje extrémnu 

askézu, ktorá bola jedným z obľúbených prvkov pripodobňovania sa Kristovmu utrpeniu. 

Asketické praktiky Idy sa vzťahovali primárne na obliekanie – chcela nosiť len staré a otrhané 

oblečenie, aby bola braná ako nedôležitá, čo je iný, než bežný motív spájaný s askézou 

v obliekaní. Ida je v životopise zobrazená ako pravidelne jedáva s ostatnými mníškami a 

dodržuje predpísané pôsty, takže jej asketické praktiky v oblasti stravy neboli extrémne - Ida 

sa riadila pravidlom striedmosti. Dôležitosť striedmosti v jedle je viditeľná v jednom Idinom 

zjavení, v ktorom sú ľudia účastniaci sa veľkých banketov a osláv v pekle. Život však nehovorí 

o iných asketických praktikách a ani ich nijako nepropaguje. Väčší dôraz je kladený na 

 
357 Cawley, M. Send Me God, s. 68. 
358 Pre Groswina by bolo prirodzenejšie modelovať vzor, v ktorom by Mária bola Idiným vzorom v každej oblasti 

života a Ida jej vzdáva značnú úctu. 
359 Ida túto skutočnosť mala kontemplovať každý deň, a to v spojitosti s vlastnou zodpovednosťou za Kristovu 

smrť. 
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vnútorne pohnútky a motivácie Idy. To môže predstavovať typicky cisterciánsky prístup 

k spiritualite.  

 Život vykresľuje otázku genderových vzťahov jednoznačne v prospech ženského 

pohlavia; Ida využívala svoj vzťah a prístup k Bohu aj na pomoc mužskému pohlaviu a dokonca 

aj zasväteným a vysväteným osobám, čo bolo spojené aj s odhaľovaním ich hriechov.360 V 

živote je dokonca vykreslené, že Ida viac zachraňovala mužov, než ženy, čo môže byť zámerné 

zveličenie s cieľom legitimizovať duchovné priateľstvá medzi pohlaviami, no tak zásadnú 

záležitosť pre stredovekého človeka, si Groswin nemohol len vymyslieť. Okrem toho, písal 

v čase, keď dotyčné osoby z príbehov, mohli vyjadriť svoj postoj, takže tieto príbehy museli 

stáť na reálnych základoch a hovoria o inej skutočnosti, aká je vykreslená v zakladateľskom 

ideály, či štatútoch generálnej kapituly. To môže ilustrovať menší dosah oficiálne 

proklamovaného postoja rádu, ktorý bol na lokálnej úrovni menej dôležitý, než skutočnosti, 

v ktorých sa manifestovala špecifická autorita zasvätených žien a ich prístup k Bohu.  

 

Gertrúda z Helfty 

 

 Kláštor v Helfte, nazývaný korunou nemeckých kláštorov, je jedným z najkľúčovejších 

ženských kláštorov vrcholného stredoveku. Tento kláštor bol založený okolo roku 1229 pod 

patronátom grófa z Mansfeldu a jeho ženy, primárne pre účely posmrtnej komemorácie tohto 

rodu. Komunita mníšok sa definitívne usadila v Helfte až v 60. rokoch, no s cisterciánskym 

rádom bola spájaná už počas prvého roku jej existencie. V skutočnosti však bola situácia 

komplikovanejšia, pretože kláštor vznikol rok po zákaze zakladania ženských komunít 

generálnou kapitulou, takže je pravdepodobné, že Helfta bola pomerne samostatným kláštorom, 

ktorý sa k cisterciánom pridružil v tom zmysle, že sa v ňom žilo ich spôsobom života, no 

oficiálne do rádu v 13. storočí inkorporovaný nebol.361 Tento kláštor bol špecifický pre značný 

dôraz kladený na vzdelávanie mníšok, čo je spájané už s abatišou Gertrúdou z Hackerbornu, a  

vysokú koncentráciu významných mystičiek; v jednom čase v ňom žili tri – Gertrúda Veľká, 

Mechtilda z Hackebornu a Mechtilda z Magdeburgu.362 Kláštorná škola založená v Helfte sa 

 
360 Svojou modlitbou pomohla Ida kňazovi zbaviť sa sexuálnych túžob, dokonca za jeho uzdravenie sama trpela 

horúčkou niekoľko mesiacov. Ida si vymení s kňazom vo vízii spirituálny bozk, skrze ktorý sa kňazovi dostalo 

rovnakej milosti u Boha ako Ide. Autor života mal však potrebu zdôrazniť, že ide o duchovné, nie telesné spojenie.  

Ďalšieho kňaza vyzývala k pokániu. Okrem toho za Idou pravidelne chodili návštevy zbožných mužov, aby sa 

s ňou porozprávali, či poradili. Ida s nimi komunikovala cez okno.  
361 Adoptovanie cisterciánskych zvyklostí nebolo kapitulou zakázané. Hilpisch, S. A History of Benedictine Nuns, 

s. 43. 
362 Ku Mechtilde z Magdeburgu por. Scholl, Edith. To Be a Full-Grown Bride: Mechthild of Magdeburg. In: 

Shank, T. (eds.) Medieval Religious Women I: Distant Echoes, s. 223–237. Ku Mechtilde z Hackebornu por. 

Finnegan, Mary. Saint Mechtild of Hackeborn: Nemo Communior. In: Ibidem, s. 213–222. 
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vďaka týmto ženám pomerne rýchlo stala vyhľadávanou nielen žiakmi, ale aj prelátmi 

žiadajúcimi radu a duchovné vedenie, čím kláštor značne presiahol svoj pôvodný účel. Zlatá 

doba kláštora začala zvolením Gertrúdy z Hackebornu za abatišu okolo roku 1251 a skončila 

smrťou Gertrúdy Veľkej na začiatku 14. storočia.363 Helfta bola v tomto období fenoménom 

svojej doby; pestovala sa v nej vysoká vzdelanosť a mystická tradícia, vo väčšej miere, než 

v iných kláštoroch, a počet členiek komunity presahoval stovku. Kláštor teda patril k bohatým 

a zabezpečeným kláštorom, ktorého členky boli primárne z rad nobility.364 Z praktického 

ohľadu však bola potrebná aj pracovná zapojenosť všetkých členiek komunity, čo bolo vnímané 

ako súčasť pôvodného benediktínskeho ideálu. Okrem práce pre komunitu sa mníšky venovali 

aj starostlivosti o chorých, ktorá dopĺňala aktívnu zložku ich života. Na pomedzí aktívnej 

a kontemplatívnej zložky života stála práca v skriptóriu a štúdium teológie. Všetky tieto prvky 

mali vplyv na spiritualitu jednotlivých žien, ale aj celej komunity. Okrem nich dôležitú rolu 

v spiritualite mníšok hrala aj hudba a rozvíjanie komunitného ducha.365 Kláštorný život a aj 

jeho spiritualita boli ovplyvnené blízkosťou dominikánov, pretože duchovnú starostlivosť 

o komunitu vykonávali dominikáni z Halle a Magdeburgu.366 Napriek viacerým vplyvom, 

komunita sa v prvom rade hlásila k benediktínskym a cisterciánskym ideálom,367 z čoho 

vyplývalo aj to, akú rolu mala komunita mať v celej Cirkvi. Prirodzeným dôsledkom ich 

pevného ukotvenia na Benediktovej regule bolo to, že mníšky z Helfty celkom jasne chápali 

samy seba ako umiestnené v strede Cirkvi a ako integrálnu súčasť „božskej domácnosti”.368 

Jednou z ich hlavných povinností preto bola modlitba za Cirkev, za Cirkev ako inštitúciu a za 

jej jednotlivých členov.369 V tomto ohľade nasledovali tradičné mníšstvo, no mníšky reagovali 

aj na dobovú religiozitu, pretože ich cieľom bola snaha o imitatio Christi, ktorá mala prechádzať 

 
363 Finnegan, Mary. The Women of Helfta: Scholars and mystics. Athens 1991, s. 1. 
364 Helfta síce bola pod patronátom urodzených rodín, no kvôli nestabilite v Ríši počas obdobia interregna sa 

musela potýkať aj s rôznymi nepríjemnými situáciami. Kláštor bol  napadnutý lokálnym feudálnym pánom, ktorý 

vyjadroval svoje politické názory a snažil sa kláštor znesvätiť, aj keď medzi členmi kláštornej komunity boli 

členky jeho rodiny. 
365 Ibidem, s. 9. Pre rozvoj kláštornej komunity bolo dôležité dlhé, až štyridsaťročné, vedenie Gertrúdy 

z Hackerbornu ako abatiše, ktorá kládla dôraz na vzdelávanie ale zároveň aj fungovanie komunity. V dielach 

z Helfty je zdôrazňovaná materinská starostlivosť o členky komunity a láska ich abatiše. Takéto vyjadrenia môžu 

byť značne nadnesené, no ilustrujú podstatnú črtu tejto komunity a to vzájomnosť a blízke vzťahy. K dôležitosti 

komunity por. Harrison, Anna. „I Am Wholly Your Own“: Liturgical Piety and Community among the Nuns of 

Helfta. Church History 78.3 (2009), s. 549–583. 
366 Kláštor v Helfte bol podporovaný kňazmi z rádu kazateľov, ktorí vykonávali spovednú službu a duchovné 

vedenie a zároveň pomáhali šíriť diela mníšok. Diela teda prešli rukami dominikánskych a františkánskych 

teológov, čo znamenalo, že myšlienky z nich mohli kolovať medzi rádmi. Podstatnejšie však je, že diela nijako 

necenzurovali.  Por. Jamroziak, E. The Cistercian Order in Medieval Europe, s. 141.  
367 Komunita sama o sebe hovorí ako o benediktínskej komunite, no v dielach zasvätených žien je často citovaný 

Bernard z Clairvaux, ku ktorého odkazu sa tým ženy hlásia.  
368 „Stredom Cirkvi je Rád sv. Benedikta. Ten podporuje Cirkev ako stĺp, na ktorom spočíva celý dom.“ Mechtilda 

z Hackerbornu. Liber specialis gratiae, Kniha I, 28.  
369 Insinuationes Divinae Pietatis, Kniha 2, Kap. 20. 
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do conformatio Christi, v empatii, v Eucharistii a v každodennom kláštornom živote.370 

Blízkosť mníšok k Bohu bola explicitne manifestovaná viacerými vizionárskymi dielami, ktoré 

v Helfte vznikli a šírili sa aj mimo komunitu, čo znamená, že v istom zmysle boli vzorové 

a prispievali k celkovej spiritualite zasväteného života vrcholného stredoveku. Tieto diela mali 

špecifické prvky, ale aj spoločného ducha; diela a život Gertrúdy Veľkej však najviac odrážajú 

to, čo by sme mohli nazvať helftskou spiritualitou, pretože Gertrúda bola súčasťou komunity 

už od detstva a vízie sprevádzali jej celý život, pričom zvyšné veľké vizionárky žili aj v inej  

forme zasväteného života, či mali vízie až na sklonku svojho života.371 

  Gertrúda Veľká, známa aj ako Gertrúda z Helfty, prišla do Helfty ako 5-ročná v roku 

1261, a už ako 25-ročná mala prvú víziu a postupne si vybudovala veľkú duchovnú autoritu aj 

za hranicami vlastného kláštora.372 S Gertrúdou je spájaná zbierka duchovných cvičení 

a zbierka zjavení, tzv. Legatus Memorialis Abundantiae Divinae Pietatis,373 ktorá obsahuje päť 

kníh, avšak len druhá, napísaná ako vyznanie Bohu, plné výrazov vďačnosti a chvály, pochádza 

priamo od samotnej Gertrúdy; dielo ako celok je však jednoznačne produktom helftskej 

komunity.374 Vzhľadom na to, že v tomto diele sú zaznamenané Gertrúdine myšlienky 

a praktiky v reálnom čase bez mužských zásahov, môžeme jeho obsah považovať za viac 

autentický, pretože je nepravdepodobné, že by v takomto type prameňa dochádzalo 

k vedomému modelovaniu vzoru, ktorý by neodrážal realitu. To potvrdzuje aj skutočnosť, že  

cieľom tohto spisu nebolo opísať osobný príbeh Gertrúdy, aj keď prvá kniha je jej životopisom, 

 
370 Dôležitú rolu v tomto nastavení zohral Bernard z Clairvaux, z ktorého myšlienok mníšky z Helfty čerpali. 

Podľa Bernarda je cieľom denného praktizovania imitatio Christi získať empatiu (compassio), t.j., vhľad do 

situácie druhého človeka, aby každý mních dospel k sebapoznaniu, a nakoniec aj k božskej caritas. Por.  

Bernardus Claraevallensis. De gradibus humilitatis et superbiae. PL 182, 939–972. 
371 Prvým vizionárskym dielom z Helfty bolo Das fliessende Licht der Gottheit od Mechtildy z Magdeburgu. Tá 

však strávila skoro štyridsať rokov ako beguínka, počas tohto obdobia už mala vízie, ktoré začala spisovať v 

nemčine. Ako 43-ročná o nich povedala svojmu spovedníkovi, ktorý tiež zrejme napísal niektoré texty. 

Pravdepodobne na radu tohto spovedníka vstúpila do komunity v Helfte. Dôvodom pre vstup mohlo byť to, že 

Mechtilda cítila, že má poslanie, aj keď nechcela písať vlastné texty vedomá si svojej nehodnosti. Por. Mechtild 

von Magdeburg. Das fliessende Licht der Gottheit. Darmstadt 1963., Finnegan, M. The Women of Helfta, s. 15., 

Bynum, Caroline Walker. Jesus as Mother. Studies in the Spirituality of the High Middle Ages. London 1982, s. 

178. Mechtilda z Hackebornu vstúpila do komunity po vzoru svojej sestry Gertrúdy z Hackebornu už ako dieťa, 

no vizionárske dielo Liber specialis gratiae bolo výsledkom až jej duchovnej krízy vo veku päťdesiatich rokov 

a jeho koncept spísali najprv samostatne dve mníšky z komunity. Por. Schaus, M. (eds.). Women and Gender in 

Medieval Europe: An Encyclopedia, s. 552. 
372 Gertrúda je jediná zo zasvätených žien, ktorá dostala  prívlastok Veľká, čo svedčí o dôležitosti jej diela pre 

celkovú religiozitu. Por. Schaus, M. (eds.). Women and Gender in Medieval Europe: An Encyclopedia, s. 323. 
373 Táto zbierka je v starších prekladoch nazývaná aj Insinuationes Divinae Pietatis. Latinské vydanie:  

Insinuationes Divinae Pietatis, seu Vita et Revelationes S. Gertrudis, Virginis et Abbatissae, Ordinis S. Benedicti. 

Amendis quibus scatebant expurgatae studio et labore D[om] N[icolas] C[anteleu] B[enedictinus]. Paris 1662. 

Anglická edícia je prekladom tohto vydanie doplneného o časti Gertrúdinho životopisu z iných prameňov. Por.  St. 

Gertrude the Great. The Life and Revelations of St. Gertrude. Charlotte 2012. 
374 Ostatné boli zrejme napísané jednou alebo viacerými z jej blízkych sestier, ktorým Gertrúda diktovala svoje 

myšlienky. 
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či vytvoriť modelový príklad zasväteného života, ale prezentovať zjavenia a Božie milosti, 

ktorými bola Gertrúda obdarená, a poslúžiť tým celej Cirkvi. To, že Gertrúda a helftská 

komunita si boli vedomé toho, že Gertrúda má špeciálny prístup k Bohu, a zároveň toho, že 

jeho význam presahuje lokálnu úroveň, môže ukazovať posilnenie pozície zasvätených žien 

v Cirkvi v 13. storočí.375  

 Typickým asketickým praktikám nie je v diele Legatus venovaný veľký priestor, 

pretože Gertrúda sa primárne koncentruje na vnútorné motívy náboženského života,376 no 

z prameňov je evidentné, že telesná askéza nebola určujúcim motívom jej spirituality 

a identitotvorným prvkom, ale len jedným z prostriedkov zjednotenia sa s Bohom. Tomu 

nasvedčuje aj to, že v Gertrúdinom živote nie je pozornosť nijako upriamená na pôsty, či iné 

asketické praktiky, aj keď je na pár miestach spomenuté, že Gertrúda dodržiavala bežné pôsty. 

V živote sa hovorí skôr vo všeobecnosti o utrpení na tele, čo môžeme chápať ako telesné 

choroby, ktorými Gertrúda trpela; takéto utrpenie, spolu so vzdaním sa svetských pôžitkov 

Gertrúda vnímala ako „znaky duchovného zasnúbenia duše s Bohom“ (signum desponsatio 

animae cum Deo).377  V logickej línii tak Gertrúda zmyslové pôžitky považovala za prekážky 

na ceste k radosti v Bohu, pretože „bránia správnemu nastaveniu srdca“.378 Na základe vyššie 

spomínaného môžeme tvrdiť, že Gertrúdin prístup k askéze odrážal cisterciánskeho ducha, no 

v tejto praxi bola Gertrúda orientovaná ešte viac „do vnútra“, čím mierne prekračovala 

cisterciánsky prístup.  

  Eucharistická zbožnosť a Kristovo telo hrali v Gertrúdinej spiritualite dôležitú rolu; 

eucharistická zbožnosť je častou témou a je jej venovaná samostatná obsiahla kapitola v tretej 

knihe, ktorá je veľmi detailná. Gertrúda sa v tejto kapitole zmieňuje o „obdivuhodných 

účinkoch“ Eucharistie v duchovnom živote, vyzýva k jej častému prijímaniu a tvrdí, že by ju 

ľudia nemali odmietať bez vážneho dôvodu, za ktorý nepovažuje „našu nehodnosť“ 

 
375 K vzťahu Gertrúdy a mníšskeho života a jej vplyvu na komunitu v Helfte por. Shank, Thomas Lillian. The God 

of My Life: St. Gertrude, A Monastic Woman. In: Shank, T. (eds.) Medieval Religious Women I: Distant Echoes, 

s. 239–273. 
376 Pre Gertrúdu je dôležitejšie než fyzicky obmedzovať svoje telo zbavenie sa sebeckých myšlienok 

a neposlušnosti Bohu. Gertrúda tiež nevníma askézu ako nutný prostriedok boja s hriechom, čo potvrdzuje aj fakt, 

že nehovorí o diablovi ako pokušiteľovi, nespomína dedičný hriech a pád ľudského pokolenia. Vo svojich 

zjaveniach sa sústredí najmä na pohyb človeka smerom k Bohu, možný vďaka božskému „odtlačku“ v každom 

človeku. 
377 „Ako Gertrúda obetovala Bohu vo svojich modlitbách všetko, čo utrpela v tele i mysli, a všetky potešenia, 

ktorých sa sama vzdala, či už telesne alebo v duchu, zjavil sa jej Pán a ukázal jej potešenie a bolesti, ktoré mu 

obetovala, vo forme dvoch prsteňov, obohatených drahými kameňmi, ktoré nosil na ozdobu svojich rúk.“ 

Insinuationes Divinae Pietatis. Kniha 3, kap. 2. 
378 „Keď sa naučíme obmedzovať pôžitky zmyslov, začneme hľadať potešenie v Bohu a čím viac nás toto víťazstvo 

stojí, tým viac radosti nájdeme v Bohu.“ Ibidem, Kniha 3, kap. 2, par. 16. 
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(indignitas).379 To ukazuje na posun vo vnímaní Eucharistie, ktorá má byť pravidelnou 

súčasťou duchovného života, a už s ňou nie je primárne spájaná obava o prijímanie v nehodnom 

stave. Avšak aj podľa Gertrúdy je nutné sa na prijatie Kristovho tela pripraviť; táto príprava 

však nezahŕňa pôsty, ale jej základom je správny postoj srdca, čo opäť ilustruje, že v tomto 

období dochádzalo k väčšiemu zvnútorňovaniu praxe prijímania Eucharistie.380 Tomu 

nasvedčuje aj fakt, že Gertrúda vyzýva aj k častému spirituálnemu prijímaniu, a zdôrazňuje 

jeho hodnotu a dôležitosť.381 Úctu, v ktorej Gertrúda mala Eucharistiu, ilustruje napr. udalosť, 

pri ktorej došlo k pádu neposvätenej hostie na zem ale Gertrúda ponúkala Bohu také odčinenie 

tejto udalosti, ako keby bola hostia posvätená.382  

 Kristovo telo však v Gertrúdiných víziách nie je spájané len s Eucharistiou; Gertrúde 

v zjavení Kristus ponúka svoje telo ako kláštor, v ktorom majú mníšky prebývať, a zdieľať tak 

Kristovo ľudstvo.383 Najdôležitejšou časťou Kristovho tela v tejto vízii, ale aj v ďalších je jeho 

srdce, vďaka ktorému dochádza k intimite s Kristom, a zároveň pulzovanie jeho srdca je 

jedným z najväčších dôkazov Kristovej ľudskosti a lásky.384 Kristovo ľudstvo sa manifestuje aj 

v jeho utrpení, ktoré má byť námetom kontemplácii, ale nie napodobňované.385 Ďalšie obrazy 

Kristovho ľudstva sú spájané s Kristom ako čerstvým novorodeniatkom, ktoré Gertrúda má vo 

svojom lone, prípadne ho vezme na ruky hneď ako vyšiel z lona Márie.386 To ukazuje na 

viacvrstevnaté vnímanie Kristovho ľudstva, ktorého súčasťou je aj značná intimita. Táto 

intimita je ilustrovaná aj v obojstranne aktívnych dialógov Krista a Gertrúdy, v ktorých je 

rozvíjaná tematika snúbeneckého vzťahu, a v ich blízkom fyzickom kontakte v Gertrúdiných 

 
379 Ibidem, kniha 3, kap. 9 a 17. a Ibidem, kniha 4, kap. 10. 
380 Gertrúda píše, že správny postoj srdca pri prijímaní je láska (amor dulcis), pokora (humilitas), úcta k Bohu 

(reverentia) a oddanosť (devotio), pričom pokora je dôležitejšia, než úcta k Bohu a oddanosť. Pán mi odpovedal: 

„Ženích obdivuje osobnú krásu svojej nevesty viac ako jej ozdoby; a podobne uprednostňujem cnosť pokory pred 

milosťou oddanosti.“ Ibidem, kniha 3, kap. 17. 
381 Ibidem kniha 3, kap. 33. 
382 Ibidem kniha 3, kap. 12. 
383 „Hľa, moje srdce - nech je to tvoj chrám; potom prejdite ostatnými časťami môjho tela a zariaďte ďalšie časti 

kláštora, kdekoľvek sa vám zdá najlepšie; pretože túžim, aby moje posvätné ľudstvo bolo odteraz vaším 

kláštorom.“ Ibidem, kniha 3, kap. 24 (V niektorých vydaniach 28). V reakcii na to Gertrúda poukazuje na funkcie, 

nie individuálneho asketického života, ale komunitného života, a tým implicitne učí, že Božia všadeprítomnosť 

vyžaduje, aby každý žil vo všetkých svojich aspektoch život „formovaný Kristom“. Por. Pedersen, Else Marie 

Wiberg. The Monastery as a Household within the Universal Household. In: Mulder-Bakker, Anneke – Wogan-

Browne, Jocelyn (eds.). Household, Women, and Christianities: In Late Antiquity and the Middle Ages. Turnhout 

2005, s. 173. 
384 V ďalšej vízii na sviatok Jána Evanjelistu, Gertrúda mala položenú hlavu na Kristovej hrudi, tak ako Ján pri 

poslednej večeri, v blízkosti Kristovej rany na boku, a jasne počula buchot Kristovho srdca. Insinuationes Divinae 

Pietatis, kniha 4, kap. 4. Tesne pred smrťou sa Gertrúde mal zjaviť Kristus a „naširoko roztvoriť svoje srdce 

a vyliať z neho všetku láskyplnosť.“ Ibidem, kniha 1, kap 6. 
385Gertrúda kontempluje aj päť Kristových rán, ktoré sa mali vpísať do jej vlastného srdca. Ibidem kniha 2, kap 4. 
386 Ibidem kniha 2, kap 6, 15. 
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zjaveniach. Intímny a viacúrovňový vzťah ku Kristovi, vďaka ktorému zažívala jednotu 

s Bohom, sa javí ako najkľúčovejší prvok Gertrúdinej spirituality. 

 Mariánska úcta je prvkom prítomným v Gertrúdinej spirituality, no svojou dôležitosťou 

nepresahuje vzťah ku Kristovi. Súčasťou Gertrúdinho vzťahu k Márii je aj istá intimita, no 

základom stále ostáva zdôrazňovanie roly Márie vo vtelení a spáse, a nie v Gertrúdinom 

živote.387 Výrazne spojenie Márie s Kristom a Duchom svätým je viditeľné vo vízii, v ktorej je 

Mária opísaná ako „biela ľalia s tromi lístkami“,388 ktoré predstavujú Trojicu a sú tak Máriinou 

integrálnou súčasťou. Mária je opakovane stavaná do pozície sprostredkovateľkyne milostí, čo  

ukazuje, že  v trinástom storočí to už bol bežný aspekt mariánskej úcty. Novou významovou 

rovinou je však pripísanie titulu „matka nehy“ (mater pietatis),389 čo ilustruje postupné 

budovanie väčšej intimity voči Márii, ktoré je zjavné v celkovom vývoji religiozity vrcholného 

stredoveku. Ďalším prvkom, ktorý reflektuje tento vývoj je spájanie Márie s prírodnou 

symbolikou kvetov: v jednom zjavení Božia Matka sadí v Gertrúdinom srdci kvety cností: ružu 

lásky, ľaliu čistoty, fialku pokory. V inom zjavení Gertrúda hovorí o Márii oblečenej spolu 

s Kristom v purpure a prirovnáva ju k „ruži bez tŕňov“ (rosa sine spina) a „ľalii bez škvrny“ 

(lilium sine macula), pričom takéto oslovenia používa aj pri pozdravovaní Márie. Náznak 

intimity vo vzťahu k Márii je viditeľný v úvode tretej knihy, v ktorej je Mária Kristovým darom 

Gertrúde, aby bola aj jej matkou a mohla sa k nej uchýliť vo všetkých svojich utrpeniach a pri 

prežívaní bolesti, no vo víziách Mária s Gertrúdou priamo nekomunikuje a vo väčšine prípadov 

je stále ústrednou postavou vízie s Máriou Kristus.390 Mariánska úcta má v jej živote konkrétne 

prejavy, ktoré zahŕňajú mariánske modlitby a slávenie mariánskych sviatkov. Gertrúda 

špeciálnu pozornosť venovala Márii počas liturgického obdobia jej tehotenstva, kedy ju 

sprevádzala modlitbami a duchovne čerpala z tohto motívu, jej zameranie však bolo 

jednoznačne aj v tejto dobe kristocentrické. 

 
387 V jednom zo zjavení hovorí Boh Gertrúde, aby „ctila Jeho Matku, ktorá sedí po Jeho boku, a zamestnala sa jej 

chválou.“ A Gertrúda ju chváli a oslavuje ako „Najsvätejšiu Matku, ctihodnú svätyňu Ducha Svätého“ (Mater 

beatitudinum dignissimum Spiritus sancti sacrarium) Ibidem kniha 3, kap. 38 
388 Ibidem, kniha 3, kap. 18. 
389 V kapitole nazvanej „O nepredstaviteľnej nehe, ktorú pre nás má najslávnejšia Panna“ (De inaestimabili pietate 

Virginis gloriosae erga nos). Ibidem, kniha 2, kap. 16. 
390 Sestra o Gertrúde píše: „Pán sa zľutoval nad jej slabosťou a dal jej najmilostivejšiu Matku, nebeskú cisárovnú, 

ako jej matku a vykonávateľku; takže, keď sa bremeno jej smútku objavilo za hranicami jej sily, mohla sa vždy 

uchýliť k tejto Matke milosrdenstva a jej zásahom získať úľavu.“ Ibidem, kniha 3, kap. 1. Pri dlhotrvajúcom 

smútku sa Gertrúde vrátila radosť až na príhovor Božej Matky, pri antifóne Mária, hviezda mora (Stella Maria 

maris). Ibidem, kniha 3, kap. 4. 
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 Gertrúda explicitne nerieši genderové roly, nespomína explicitne svoje pohlavie,391  

a ani nevníma svoje ženstvo ako diskvalifikujúci prvok pôsobenia v Cirkvi. Jej zjavenia 

a s nimi súvisiaca autorita ju niekedy veľmi výrazne posúvajú do kňazskej roly, ktorú jej určil 

sám Boh.392 Sama Gertrúda silno vnímala svoje poslanie slúžiť okoliu, a to nielen modlitbou, 

ale aj duchovným doprevádzaním a vedením, čo je v diele Legatus ilustrované na viacerých 

miestach. Takýto postoj je v určitom rozpore s tradičným vnímaním roly zasvätených žien 

v Cirkvi. Gertrúda a jej spolusestry však zároveň vnímajú poslušnosť ako jednu 

z najdôležitejších cností, a tak vízie, na základe ktorých by si Gertrúda mohla nárokovať 

kňazskú autoritu, sú komentované tak, aby tento aspekt zostal v úzadí.393 Okrem toho, 

Gertrúdine zjavenia neohrozujú cirkevné inštitúcie, ani nepodkopávajú dôležitosť cirkevných 

sviatostí. Práve naopak, zjavenia sú často situované do liturgie a vyzdvihujú jej význam 

v duchovnom živote. O Gertrúdinej spiritualite by sa teda dalo povedať, že jej podstatnou 

zložkou bola typická benediktínska liturgická spiritualita,394 ktorej však bola pridaná nová 

úroveň jej spojením so špeciálnou oddanosťou Kristovi. 

⁎⁎⁎ 

 Výskum jednoznačne ukázal, že nie je možné jednoducho rozdeliť tradičné mníšstvo 

v 12. a 13. storočí na staré, ktoré predstavovali benediktíni a nové, reformné, reprezentované 

cisterciánmi.395 V rámci benediktínskeho rádu existovali reformné prúdy, ktoré boli v ohľade 

k ženským potrebám a vnímaniu ich roly v celkovej religiozite  ešte viac reformné než samotný 

cisterciáni, obzvlášť keď berieme do úvahy cisterciánsky prvotný ideál a odmietavý prístup 

generálnej kapituly. Druhá rovina predstavuje samotnú identifikáciu sa mníšok s jedným aj 

druhým rádom súčasne a existenciu spoločného duchovného dedičstva. Túto skutočnosť 

 
391 Gertrúda používa na opis trojjediného Boha genderovo neutrálny jazyk. Podobne genderovo nevyhranený jazyk 

používa Bernard z Clairvaux, napr. v komentári k piesni privlastňuje Ježišovi prsia ako symbol súcitu a odpustenia. 

Por. Pedersen, E., M. The Monastery as a Household within the Universal Household, s. 178. 
392 „Náš Pán potom dýchol na sv. Gertrúdu a povedal jej: „Prijmi Ducha Svätého. Tomu, ktorého hriechy odpustíš, 

bude odpustené. “ „Ako to môže byť, Pane,“ opýtala sa svätá, „keď moc zviazania a prepúšťania bola udelená iba 

tvojim kňazom?“ Odpovedal: „Tí, ktorých považuješ za vinných, sú predo mnou; a tých, ktorých považujete za 

nevinných, tiež oslobodzujem, pretože hovorím tvojimi ústami. “ "Ó Bože, plný dobroty!" odpovedala svätá: „keď 

si ma tak opakovane uistil o tomto dare, akú výhodu získam opätovným prijatím?“ Náš Pán odpovedal: „Keď sa 

diakon stane kňazom, neprestáva byť diakonom, ale skôr získava vyššiu posvätnú dôstojnosť; a keď teda 

niekoľkokrát darujem tvojej duši ten istý dar, ustanovím to v nej pevnejšie, a tým zvýšim tvoju blaženosť. “ 

Insinuationes Divinae Pietatis, kniha 4, kap. 32. 
393 Ibidem, kniha 4, kap. 18. K nárokovaniu si kňazskej autority por. Bynum, C. W. Jesus as Mother. Studies in 

the Spirituality of the High Middle Ages, s. 204. 
394 Por. Finnegan, M. Women of Helfta, s. 113. K dôležitosti liturgie por. Harrison, Anna. „I Am Wholly Your 

Own“: Liturgical Piety and Community among the Nuns of Helfta. Church History 78.3 (2009), s. 549–583. 
395 Hlavný podiel na vnímaní takéhoto rozdelenia mal Bernard z Clairvaux, ktorý vo svojom diele Apologia  pre 

Viliama zo st. Thierry, vytvoril dojem, že pred vznikom Citeaux neexistovali benediktínske reformné kláštory 

a clunyjská reforma znamenala laxnosť. Por. Kienzle, B. – Stoudt, D. – Ferzoco, G. (eds.). A Companion to 

Hildegard of Bingen, s. 57–58. 
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ilustruje aj Caesariov Dialogus, ktorý uvádza aj príbehy spájané s inými rádmi, obzvlášť 

v súvislosti so zasvätenými ženami. Neexistenciu jednoznačných hraníc medzi rádmi 

a otáznosť rádovej identity potvrdzuje aj výskum Constance Berman a jej téza o neskoršom 

vzniku inštitucionalizovaného rádu. 

  Skúmané rádové dokumenty ukázali, že prísnejšia askéza, eucharistická a mariánska 

zbožnosť neboli dôležitou súčasťou pôvodného rádového ideálu. Zdá sa, že ich následná 

spojitosť s rádom vznikala skrze osobné prejavy zbožnosti výrazných členov rádu v spojitosti 

s celkovým vývojom religiozity vo vrcholnom stredoveku a procesmi „z dola“. Caesariov 

Dialogus, ktorý je značne odlišný od Carty, Exordia a skúmaných štatútov, už odráža stav 

cisterciánskej spirituality v 13. storočí, keď tieto aspekty boli jej kľúčovými piliermi a rovnako 

boli viac rozšírené aj v celkovej religiozite. To môže ukazovať, že utváranie spirituality 

stredovekej spoločnosti vo vrcholnom stredoveku prebiehalo v súčinnosti rôznych skupín. 

Dôležitým prvkom zakladajúceho cisterciánského ideálu sa javí prvok komunity, na úrovni 

kláštora, ale aj v rámci väčšieho celku, ktorého súčasťou je jednota a rovnosť, čo je ilustrované 

v základných rádových prameňoch napr. aj na vyžadovaní rovnosti asketických praktík. Tento 

prvok je prítomný a dôležitý v životoch oboch žien a ich kláštornej, aj širšej komunity, čo by 

nasvedčovalo tomu, že tento aspekt je prvkom cisterciánskej spirituality. Výskum ukázal, že 

pre skúmané ženy nebola fyzická askéza dôležitým prvkom ich spirituality, bola dokonca ešte 

menej zdôrazňovaná ako v prvotnom cisterciánskom ideáli a dielach Bernarda z Clairvaux, čo 

mohlo byť spôsobené snahou o koncentráciu sa žien na vnútorné aspekty náboženského života. 

Vzhľadom na to nemôžeme tvrdiť, že snaha o výraznú askézu je nutne súčasťou ženskej 

spirituality vrcholného stredoveku, k čomu dochádza na základe príkladov žien spájanými 

s mendikantskými rádmi.  Na askézu nie je upriamovaná pozornosť ani v Dialogu, čo by mohlo 

nasvedčovať tomu, že menšia dôležitosť askézy v živote žien mohla odrážať všeobecný vývoj 

rádovej spirituality.    

 Životy a diela Idy a Gertrúdy ukazujú ako najvýraznejší prvok spirituality 

koncentrovanie sa na budovanie intímnejšieho vzťahu s Kristom skrze prijímanie Eucharistie 

a osobné vízie. Intimita a zvnútornenie vzťahu s Kristom je zjavná vo fyzickom kontakte, ku 

ktorému dochádzalo vo víziách skúmaných žien. Táto skutočnosť je v súlade s celkovým 

rastúcim zameraním religiozity na Kristovo ľudstvo, ktoré sa v 13. storočí už jednoznačne 

odohrávalo vo viacerých úrovniach. Základnú líniu tvoria snúbenecké motívy, no novú úroveň 

predstavuje časté opakovanie sa motívov Krista ako novorodeniatka a materskej starostlivosti, 

ktorú vykonávajú samotné ženy. Novým prvkom je aj zameranie sa na časti Kristovho 

fyzického tela.  
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 Zo skúmaných textov vyplýva, že mariánska úcta vo všeobecnosti v cisterciánskom ráde 

narastala časom, no jej význam pre jednotlivých členov bol rozdielny. Mária jednoznačne hrala 

dôležitejšiu rolu v mužskej spiritualite, čo sa manifestuje primárne v tom, že pre skúmané ženy 

je aj v mariánskych víziách stále ústrednou postavou Kristus. Na druhej strane, v Dialogu sú 

mariánske príbehy príbehmi o pôsobení a vlastnostiach Márie. Okrem toho, u žien nedochádza 

k blízkemu fyzickému kontaktu s Máriou, aj keď intenzita fyzického spojenia s Kristom je v ich 

životoch značná. Istej rozdielnosti pohlaví v prístupe k Márii si museli byť vedomí aj samotní 

členovia rádu, pretože Dialogus obsahuje príbehy, ktorých zámerom je ukázať Máriinu rovnú 

bezpohlavnú starostlivosť. Zdá sa, že širším cieľom cisterciánskych mníchov mohlo byť 

vytvorenie exkluzívneho spojenia rádu s Máriou, čo znamenalo, že bolo potrebné, aby 

mariánska úcta bola viac prítomná v životov žien spájaných s rádom. 

 V otázke genderových vzťahov sa ukázali rozdiely medzi proklamovaným prvotným 

ideálom a situáciou v 13. storočí. Dialogus ukazuje, že v ráde boli rozvíjané duchovné 

priateľstvá, čo potvrdzuje skutočnosť, že obe ženy aktívne vykonávali kvazipastorálnu rolu. 

Kňazi ako výlučný sprostredkovatelia styku s Bohom v spiritualite žien ustupujú mierne do 

úzadia, čo je viditeľné v praktizovaní spirituálneho resp. duchovného prijímania, ktoré však 

odporúča aj rádový ideál 13. storočia, čo môže byť špecifický spôsob napĺňania duchových 

potrieb stredovekej spoločnosti.  
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4. Mendikantské rády 

 Vrcholný stredovek priniesol do náboženského života stredovekej spoločnosti viaceré 

nové podnety, pričom väčšina z nich mala svoj pôvod v demografickom raste a vzniku a rozvoji 

miest. Jedným z nových fenoménov bol rozvoj vzdelanosti v súvislosti so vznikom 

univerzitného vzdelávania a druhým vznik mendikantských rádov. Vývoj univerzít, a teda 

organizovanejšie štúdium teológie pre väčšiu skupinu zasvätených mužov z vyšších vrstiev, 

mal dopad na pozíciu ženy a jej autoritu v cirkevnej stredovekej spoločnosti.396 Vďaka 

univerzitám sa mužom otvorila cesta k vzdelaniu, no ženám, keďže boli z univerzitného 

vzdelávania striktne vylúčené, sa ešte viac zatarasila; na univerzitách sa rozvíjala mužská 

scholastická teológia, ktorá sa stala nosným prvkom cirkevného náboženského života a ženy si 

museli hľadať iné spôsoby vzdelávania, realizácie a aktívnejšieho zapojenia sa do cirkevného 

diania.397 Celkovej pozícii ženy v cirkevnom prostredí nepomohlo ani to, že v trinástom storočí 

jednoznačne došlo k zmene myslenia a vnímania antickej tradície, a hlavným zdrojom sa stal 

Aristoteles,398 ktorého biologické učenie v otázke pohlaví, znamenalo znovu potvrdenie 

podradenosti ženského pohlavia a jeho menších kapacít a nevhodnosti pre štúdium.399 Väčší 

priestor pre realizáciu sa žien v cirkevnej spoločnosti sa otvoril so vznikom mendikantských 

rádov a nových foriem zasväteného života.  

  Na vznik a vývoj miest a zväčšenie počtu obyvateľov musel reagovať aj náboženský 

život. Idea, že na dosiahnutie svätosti, je potrebné byť členom istej spoločenskej vrstvy a žiť 

izolovaný život v kláštore už nebola udržateľná. 13. storočie prinieslo vznik úplne nových 

foriem zbožnosti, ktoré dovtedy neboli predstaviteľné. Najvýraznejšiu novú formu predstavujú 

mendikantské, resp. žobravé rády. Medzi mendikantské rády, ktoré vznikli vo vrcholnom 

stredoveku, patrí predovšetkým rád menších bratov (rad františkánov), rád bratov kazateľov 

(rád dominikánov) a rád karmelitánov. Podstatnou črtou týchto rádov je zanechanie tradičnej 

benediktínskej stability miesta. Členovia mendikantských rádov teda nevstupovali do jedného 

konkrétneho kláštora, v ktorom mali stráviť celý život, ale do duchovnej komunity, ktorá nebola 

 
396 Univerzity začali vznikať už na konci 11. storočia, ale za ich zlatý vek je považované 13. storočie. 

K univerzitám a podrobnému rozboru všetkých aspektov ich fungovania por. De Ridder-Symoens, Hilde – Walter, 

Rüegg (eds.). A History of the University in Europe. 1 : Universities in the Middle Ages. Cambridge 1994, k vplyvu 

na spoločnosť obzvlášť s. 9–14. 
397 Ženské vzdelávanie a štúdium stále prebiehalo, mimo univerzít a odlišným spôsobom, než to mužské. Učenie 

v ženských a laických komunitách prebiehalo hlavne cez rituály a vizuálne vnemy, platilo pravidlo imitatio morum 

učenia sa robením a nasledovaním príkladu..Por. Vitz, Birge Evelyn. Liturgy as Education in the Middle Ages. In:  

Begley Ronald – Koterski, Joseph (eds.). Medieval Education, New York 2005, s. 21. 
398 Titul „filozof“ sa už nepoužíval pre Platóna, ale pre Aristotela Cadden, J. Meanings of Sex Difference in the 

Middle Ages, s. 12. 
399 Určujúci teológ tohto obdobia Tomáš Akvinský vnímal stvorenie ženy ako súčasť božieho plánu pre správnu 

reprodukciu ľudí, z čoho vyplýva úloha ženy rodiť deti. To automaticky vytvára nerovnosť medzi pohlaviami. 

Ibidem s. 192.  
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nutne viazaná na jedno konkrétne miesto, čo umožňovalo väčšiu mobilitu a presun podnetov 

medzi komunitami. Ďalším charakteristickým prvkom je vzdanie sa akéhokoľvek, aj 

komunitného, majetku s cieľom žiť život v úplnej chudobe, podľa Kristovho vzoru, len 

z fundácií a milodarov.400 Ešte výraznejší a viditeľnejší aspekt predstavuje život v spoločnosti; 

mendikantské rády sa stali neoddeliteľnou súčasťou mestských spoločenstiev, duchovne, aj 

fyzicky – ich sídlo bolo vnútri mestských hradieb. Mestské zázemie predstavoval vymedzený 

priestor konventu, v ktorom sa mendikanti stretávali a prespávali. Počas dňa boli aktívni 

v spoločenskej službe, prípadne sa venovali ďalšiemu podstatnému prvku ich života, a to 

kázaniu a pastorálnej činnosti.401 Táto nová forma zbožnosti bola od svojich počiatkov rovnako 

príťažlivá aj pre ženy, čo sa pretavilo do vzniku ženského tzv. druhého rádu. Aj keď bolo 

jednoznačné, že ženy nemôžu praktikovať mendikantské ideály rovnakým spôsobom ako muži, 

tento spôsob života bol pre nich príťažlivý. Rovnako boli nové formy zbožnosti príťažlivé pre 

laikov oboch pohlaví, ktorí nemohli402 alebo nechceli vstúpiť do komunity a žiť mimo svoj 

domov. Mendikantské rády si túto skutočnosť uvedomovali a vyšli v ústrety naplneniu laickej 

túžbe po hlbšom duchovnom živote vznikom tzv. tretieho rádu, resp. terciárov. Terciári 

kombinovali niektoré prvky zasväteného života a rádového ideálu s fungovaním vo svete 

a svetskými činnosťami, a tak vytvárali špecifický typ zbožnosti, ktorý posväcoval domáci 

priestor. Terciári vznikli pri františkánoch, aj dominikánoch, no v druhom prípade to bol 

primárne ženský fenomén.  

4.1 Rád menších bratov, klarisky 

 

Rád menších bratov je prvým mendikantským rádom, ktorý sa začal formovať 

v prostredí Umbrie v strednom Taliansku na začiatku 13. storočia okolo charizmatickej postavy 

Františka z Assisi. Regula rádu bola pápežom oficiálne schválená v roku 1223, tri roky pred 

smrťou zakladateľa rádu. Už od roku 1212 sa súčasťou zasvätenej komunity okolo Františka 

stala mladá aristokratka Klára. Klára sa po nejakom čase postavila na čelo paralelne vznikajúcej 

ženskej komunity, ktorá sa hlásila k rovnakým ideálom ako ich mužský náprotivok. Avšak 

regula tohto druhého rádu bola pápežom oficiálne uznaná najprv až v roku 1247 a definitívne 

v úprave podľa jej zakladateľky v roku 1253. Dlhý časový úsek medzi formovaním skupiny 

a oficiálnym uznaním je svedectvom o vzniku problematických otázok, ktoré boli spôsobené 

 
400 Takýmto spôsobom je vyjadrený prvotný ideál. Pre viaceré aspekty ho nakoniec v takejto extrémnej forme 

nasledovali len isté skupiny v rámci mendikantských rádov.  
401 Vo všeobecnosti k mendikantom por. Lawrence, C. H. Dějiny středověkého mnišství, s. 235–274. Ďalšie tituly 

uvádzam v nasledujúcej kapitole.  
402 Napr. preto, že boli ženatí alebo vydaté. 
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snahou skombinovať ideál prezentovaný sv. Františkom a spoločenské diskurzívne názory 

a praktiky v otázke ženského pohlavia. Druhý rád postupne rástol na popularite a získal 

niekoľko prominentných členov, najdôležitejšou osobou v tomto ohľade je svätá Anežka 

Česká. Pri ráde menších bratov sa vyvinul aj tretí rád už v roku 1221, jeho pravidlá života boli 

schválené pápežom v roku 1289. K tretiemu rádu patrili viaceré mystičky z Talianska ako napr. 

Angela z Foligna, či Margaréta z Cortony, kde bol rovnako aj celkový najväčší počet členov 

tohto rádu. 

 

4.1.1 Františkánsky rád a priestor pre ženy 

 

 

Rád menších bratov postupne vznikal z komunity v Portiuncule, ktorá sa utvorila okolo 

Františka z Assisi, potom ako prežil postupnú hlbokú konverziu.403 Už v roku 1209 sa František 

usiloval o schválenie pravidiel života u pápeža Inocenta III, tieto boli po úprave schválené 

v roku 1210. Pre rast popularity a prísun nových členov neboli pravidlá až také kľúčové ako 

Františkova charizma a vzor života, ktorý jeho spolubratia dávali. To potvrdzuje aj fakt, že už 

v roku 1212 sa súčasťou komunity v Portiuncule stala aristokratka Klára. Klára v reakcii na 

podnety od Františka začala formovať ženskú skupinu pri kaplnke San Damiano, ktorá 

fungovala bez potvrdených pravidiel.404 Podstatnú rolu vo formovaní ďalších pravidiel života 

mužskej aj ženskej komunity zohral kardinál Hugolín, ktorý bol poverený prepracovaním 

mužských pravidiel. František sa počas posledných rokov života stiahol z vedenia rádu, 

novovzniknuté verzie regule teda neodrážajú autenticky jeho ideály. Prvé prepracovanie regule 

z roku 1219 nebolo schválené pápežskou bulou, a tak bola prepracovaná druhýkrát do 

definitívnej podoby, v ktorej bola prijatá v roku 1223, tri roky pred Františkovou smrťou.405 

Tesne pred smrťou František vydal testament, v ktorom sa vracia k svojim prvotným ideálom, 

na druhej strane ale boli po jeho smrti členovia rádu pápežom Gregorom IX oslobodení od 

povinnosti prísnej observancie Františkovho odkazu. To ukazuje, že vzťah k odkazu svätého 

Františka je veľmi podstatným identitotvorným prvkov členov rádu, či už ide o mužské alebo 

ženské komunity. 

 
403 Skúsenosť vojny a zajatia, zrieknutie sa majetku pred otcom, modlitba v kaplnke San Damiano, pri ktorej 

František začul volanie „František, choď a obnov môj Dom, ktorý, ako vidíš, je celý preborený“, objatie a bozk 

malomocnému. Por. Le Goff, Jacques. Svatý František z Assisi. Praha 2004, s. 17–30. 
404 Prvé roky po svojej konverzii žila Klára v stopách svojho inšpirátora v línii penitenčného života a jej zámerom 

nebolo vytvoriť rád regulovaný pravidlami a schválený cirkevnými autoritami. Por. Mooney, Catherine. Clare of 

Assisi and the Thirteenth-Century Church. Religious Women, Rules, and Resistance. Pennsylvania 2016, s. 20.  
405 Prvé pravidlá z roku 1209 sa označujú ako Regula primitiva, prepracovanie z roku 1219 ako Regula non bullata 

a definitívna verzia z roku 1223 Regula bullata. 
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Základným charakteristickým prvkom odkazu svätého Františka bola absolútna 

chudoba, nevlastnenie žiadneho majetku, ani prostriedkov, t.j. ani peňazí. Jediným prijateľným 

spôsobom zaobstarávania si prostriedkov bolo žobranie a prijímanie almužien a milodarov za 

vykonanú manuálnu, či pastorálnu činnosť. Žobranie bolo jednou z hlavných zložiek raného 

františkánskeho ideálu a bolo jednoznačne genderovo určené. Ženy mali zakázané žobrať, 

pretože to bolo spoločensky neprípustné. Napriek snahám Kláry a jej komunity aj o takúto 

činnosť, tento identitotvorný prvok ostal vo všeobecnosti ženám neprístupný, ženy mali 

povolené len prijímať almužnu. Ženské komunity, ktoré chceli žiť životom v úplnej chudobe, 

t.j. nemať žiaden majetok ani ako celok, potrebovali dostať od cirkevných autorít privilégium 

chudoby.406 Toto privilégium dostala len Klárina komunita v San Damiane,407 pražský konvent 

založený Anežkou Českou, a konventy závislé na fundácii Lonchamps založené Izabelou 

Francúzskou. Privilégium chudoby umožňovalo komunitám existovať bez istoty príjmu, 

pričom prijatie majetku im nesmel nikto vnucovať.408 Na zabezpečenie svojich potrieb členky 

komunity naďalej prijímali almužnu alebo vykonávali nejakú prácu, za ktorú dostali milodary. 

Otázka vlastnenia majetku a chudoby bola neuralgickým bodom aj medzi viacerými mužskými 

komunitami a viedla až k dlhodobým rozbrojom vnútri rádu, ktoré vyústili do vzniku viacerých 

vetiev rádu dodržiavajúcich odkaz sv. Františka v rôznej miere. Prísnu observanciu dodržiavala 

vetva spirituálov, ktorej členovia odmietali akýkoľvek majetok a odvolávali sa na Františkov 

testament.409 Viac umiernení v otázke vlastnenia majetku boli konventuáli.410 

Ďalším prvkom odkazu svätého Františka je život služby spoločnosti, ktorý zahŕňa 

pastorálne aktivity mimo prostredie konventu. Takto vnímaný apoštolát necháva priestor na 

presun členov komunity tam, kde je ich prítomnosť aktuálne potrebná. Podľa takéhoto vzoru sa 

vybral do Svätej Zeme v roku 1219 aj sám František. Tento ideál je opäť genderovo jasne 

vyhranený a pre ženy spoločensky neprijateľný. Františkáni, rovnako ako cisterciáni, 

neprijímali do svojho spoločenstva detských oblátov; rozhodnutie pre mendikantský život je 

nutne viac individuálnou záležitosťou, než v prípade vstupu k tradičným rádom, čo potvrdzuje 

skutočnosť, že členovia mendikantských rádov museli čeliť, aspoň z počiatku, väčšiemu odporu 

 
406 Por. Mueller, John. The Privilege of Poverty. Clare of Assisi, Agnes of Prague and the Struggle for a Franciscan 

rule for Women. Pennsylvania 2006, s. 33-51. 
407 Podľa legendy mala prvé privilégium chudoby Klára dostať už v roku 1215 resp. 1216, avšak tento text sa 

nezachoval. Zachované je potvrdenie tohto privilégia Gregorom IX. z roku 1228. 
408 Por. Bárta, Jan (eds.) Františkánske prameny II, E-kniha, Institut františkánskych studií 2013 [online] Dostupné 

z: https://frantiskanstvi.cz/FP%20II.pdf, s. 377–378. 
409 Ústrednou postavou bol Jan z Olivi. K vzniku a vývoju problému chudoby a následným sporom v ráde por. 

Burr, David. The Spiritual Franciscans: From Protest to Persecution in the Century after Saint Francis. University 

Park 2001, obzvlášť s. 1–66. 
410 Viedol ich Eliáš z Cortony. 
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zo strany rodiny. Museli si svoje rozhodnutie častokrát vydobyť, či riskovať odvrhnutie rodinou 

kvôli povesti, a obzvlášť, ak to boli ženy.411 Na druhej strane sa tieto zasvätené skupiny viac 

oslobodili od feudálnych čŕt spoločnosti, čo dodávalo ich duchovnému životu iný rozmer.  

Františkánsky rád bol hierarchicky organizovaný a mal systém vizitácií podobný tomu, 

ktorý mali cisterciáni, napriek tomu, že to nebolo Františkovým pôvodným zámerom; František 

nepredpokladal, že by jeho rád mal mať pevnú organizačnú štruktúru, organizácia sa však 

začala aj legislatívne vytvárať už v roku 1217, keď generálna kapitula schválila, že na čele 

každej komunity má byť majster. Následne sa pridalo rozdelenie na provincie, na čele ktorých 

stál ďalší majster (provinčný predstavený). Hlavou rádu bol generálny predstavený.412 Postupne 

sa vyvinul aj systém každoročných provinčných a generálnych kapitúl.413 V založení 

a následnom rozvoji rádu bola dôležitá rola pápežstva a jeho podpora. To ukazuje už len fakt, 

že celý rád bol priamo podriadený pápežovi, čo platilo rovnako pre jeho mužskú aj ženskú 

vetvu. Obzvlášť v otázke ženských komunít, vzniku pravidiel života a začlenenie do rádu bola 

kľúčová podpora cirkevných autorít. V roku 1219 kardinál Hugolín začal organizovať ženské 

zasvätené spoločenstvá v oblasti Talianska do viac inštitucionalizovanej formy rádu priamo 

podriadenému pápežovi.414 Táto snaha bola spojená aj so zavedením Benediktovej regule ako 

záväznej pre komunitu v San Damiane. Komunita mala žiť v prísnej klauzúre a mať spoločný 

majetok.415 To však v skutočnosti nebolo kompatibilné s Františkovým ideálom chudoby, ku 

ktorému sa komunita chcela vrátiť, a tak ďalšie obdobie charakterizuje snaha 

o prispôsobenie františkánskych ideálov tak, aby boli uplatniteľné aj pre ženské pohlavie. Po 

Františkovej smrti a nástupu Hugolína na pozíciu pápeža ako Gregora IX. bola Klárina 

komunita priamo začlenená do rádu.416 To, že proces hľadania kompromisu medzi 

proklamovanými ideálmi a spoločenským diskurzom v otázke ženského pohlavia bol 

problematický, dokazuje fakt, že medzi rokmi 1219 až 1263 vzniklo šesť regúl pre život 

klarisiek. Cirkevné autority na čele s pápežom nechceli nechať nič na náhodu; zabezpečenie 

 
411 Kláru a jej sestru chcela rodina viackrát násilím odviezť preč zo zasvätenej komunity.  
412 Spočiatku si sám vyberal, koho postaví do pozície provinčného predstaveného a podľa svojho uváženia zvolával 

kapituly, čo viedlo k zneužitiu právomocí za Františkovho bezprostredného nástupcu Eliáša z Cortony. 
413 K vývoju organizácie a vzniku provincií Por. Robson, Michael. The Franciscans in the Middle 

Ages,Woodbridge 2006, s. 24–36. Provincie vznikali postupne v priebehu 13. storočia v oblasti Talianska, 

Francúzska, Nemecka, na Britských ostrovoch a v Írsku. 
414 Hugolín sám napísal v roku 1219 regulu, ktorá nebola určená len pre jeden konkrétny konvent ale pre skupinu 

viacerých. 
415 Hovorí sa o nej ako o hugolínovskej konštitúcii. 
416 Klarisky boli de facto prvý rád, ktorého kláštorné regulácie boli vydané a kontrolované pápežom. Roest, Bert. 

Rules, Customs and Constitutions within the Order of Poor Clares, In: Maines, Clark (eds.) Consuetudines et 

Regulae: Sources for Monastic Life in the Middle Ages and the Early Modern Period. Turnhout 2014, s. 306–310. 
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a vymedzenie vhodných podmienok pre pôsobenie klarisiek bolo obzvlášť dôležité. Pohľad 

pápežstva však v otázkach vlastníctva majetku kolidoval s Kláriným. Klárina komunita 

skladala sľub poslušnosti priamo pápežovi, no Klára odmietla prijať regulu Inocenta IV. z roku 

1247, ktorá povoľovala vlastníctvo majetku, a vytvorila vlastnú formu života. Zmenu názoru 

pápeža Klára dosiahla dlhým hladovaním a jej vážnou chorobou, ktorá viedla až k smrti svätice 

v roku 1253. Pápež Inocent prišiel Kláru pred smrťou navštíviť a ústne potvrdil jej pravidlá 

života.417 

Okrem komunity v San Damiane existovali aj ďalšie ženské komunity inkorporované 

do rádu. Prvá komunita nasledujúca ideál Klárinej komunity vznikla vo Florencii, išlo 

o komunitu z Monticelli. Ďalšie ženské domy postupne vznikali podľa modelu San Damiana 

v Arreze, Folignu, Perugii.418 Významná bola komunita Anežky Českej v Prahe a fundácie 

Izabely Francúzskej. Ženské komunity vznikali teda aj vo Francúzsku a Anglicku, 

najpočetnejšie ale boli v oblasti Talianska. Komunity nakoniec neboli jednotné v tom, 

akú regulu nasledovali. Pápež Urban IV potvrdil novú konštitúciu rádu v roku 1263, v ktorej 

vyžadoval adekvátne materiálne zabezpečenie, a viaceré komunity ju prijali za svoju. 419 

František mal špecifický vzťah ku ženskej komunite v San Damiane. Zachytenie 

príbehu o oprave kostola v San Damiane ukazuje, že František mal v pláne vybudovať komunitu 

žien a kostol opravoval práve za tým účelom, že tam raz budú žiť ženy svätým životom, ktorý 

bude na slávu Boha.420 Tento výrok môže byť skreslený, no je v súlade s celkovým 

Františkovým nastavením a aj keď mohol vzniknúť s jasným zámerom, zachytáva 

nespochybniteľnú skutočnosť blízkosti komunity v San Damiane a môže ukazovať prečo 

František prijal so svojej rodiny aj Kláru. Spojenie so ženami mohlo vytvárať v očiach 

spoločnosti podozrenie, ale na druhej strane ženská komunita svätej Kláry dodávala celému 

hnutiu väčšiu legitimitu. Komunita bola spočiatku špecifická svojím zložením pretože jej 

členky boli hlavne Klárini známi a členovia jej rodiny, primárne patriaci k vyššej sociálnej 

triede. Je dôležité si uvedomiť, že Klára mala pred zmenou života vyššiu sociálnu pozíciu ako 

František, ktorý patril k bohatej strednej obchodníckej triede. Pretože v spoločenskom diskurze 

 
417 Knox, Lezlie. Creating Clare of Assisi: Female Franciscan Identities in Later Medieval Italy. Leiden 2008, s. 

39–40. 
418 Schaus, M. (eds.). Women and Gender in Medieval Europe: An Encyclopedia, s. 656. 
419 Roest, Bert. Rules, Customs and Constitutions within the Order of Poor Clares, In: Maines, Clark (eds.) 

Consuetudines et Regulae: Sources for Monastic Life in the Middle Ages and the Early Modern Period. Turnhout 

2014, s. 312–313. 
420 Príbeh vo verzii od Celana, aj od sv. Kláry. V legende je zmienka, že Matka milosrdenstva chcela oba rády 

priviesť na svet vo svojom príbytku – kostole sv. Panny Márie v Porciunkule. Legenda Sanctae Clarae. In: Mefesto, 

Enrico – Brufani, Stefano (eds.). Fontes Franciscani, Assisi 1995, s. 2420. Por. Františkánske prameny II, s. 338. 

V Klárinom testamente je San Damiano od počiatku určené ženám. Testamentum. In: Fontes Franciscani, s. 2311. 

Por. FP II, s. 241. 
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platilo, že sľub chudoby človeka s aristokratickým zázemím bol cenený viac ako človeka z 

nižších sociálnych vrstiev,421 participácia jedincov z bohatých rodín teda zväčšovala celkovú 

legitimizáciu hnutia v očiach spoločnosti. Táto skutočnosť ukazuje na možný komplementárny 

vzťah ženskej a mužskej komunity. 

Zo začiatku existovalo medzi ženskou a mužskou komunitou bližšie puto, čo potvrdzuje 

napr. list Jacquesa z Vitry z októbra 1216, v ktorom je historicky prvá zmienka o klariskách.422 

Podľa nej „ženy žijú spolu v blízkosti miest v oddelených hosteloch, nedostávajú nič, žijú 

z námahy svojich rúk a sú nešťastné a trápia sa pretože sú oslavované, ctené klérom a laikmi 

viac, ako by si želali.“ Jacques spočiatku hovorí o jednotnej skupine mužov a žien, ktorých 

spájala práca na vyliečení duší a život podľa prvotnej Cirkvi. To, akým spôsobom Jacques 

popisuje ciele a fungovanie skupiny by mohlo ukazovať, že František pôvodne prenechával 

ženám väčší podiel na činnosti celej skupiny, aj takej, ktorá bola neskôr primárne spájaná už 

len s mužmi.423 

Ďalšia línia blízkosti pohlaví u Františka je viditeľná na terminológii, ktorú používal. 

Vzhľadom na to, že František sám k sebe vzťahoval ženskú a materskú terminológiu, je 

nespochybniteľné, že mal k ženskému pohlaviu a jeho rolám pozitívny postoj, resp. 

uvedomoval si ich význam. František o sebe povedal, že bol „ženou, ktorú Boh oplodnil svojim 

slovom a ktorá držala pri živote, opatrovala spirituálnych synov“.424 Táto metafora ukazuje na 

dôležitosť rodiny vo Františkovom vnímaní, pričom jej súčasťou je prirodzene aj ženské 

pohlavie. Rovnako aj Františkov širší slovník ukazuje, že ženskému pohlaviu rozhodne 

preukazoval úctu.425 Dôležitým príkladom je taktiež to, že František prenechal Klárinej ženskej 

komunite kostol San Damiano, ktorý bol veľmi dôležitý pri jeho osobnej konverzii, čo svedčí 

o tom, že komunitu žien musel vnímať pozitívne. To znamená, že sa František nemohol 

v plnosti stotožňovať s negatívnym diskurzom o ženskom pohlaví a jeho postoj bol so všetkých 

doterajších skúmaných zakladateľov najviac proženský.  

Neskoršia tradícia však ukazuje na viac ambivalentný postoj Františka k ženskému 

pohlaviu, pričom tento postoj je najviac viditeľný v druhom živote sv. Františka od Tomáša z 

Celany z roku 1247, ktorý obsahuje viacero veľmi negatívnych zmienok na adresu ženského 

 
421 Bohatší sa museli vzdať väčšieho majetku a ak to urobili, bolo to vnímané ako viac cnostné.  
422 Por. Huygens R.B.C., Lettres de Jacques de Vitry. Leiden 1960, s.75–76. The Witness of Jacques de Vitry. In: 

Regis, Armstrong (eds.) The Lady. Clare of Assisi: Early Documents. New York 2006, s. 428. 
423 Baker, Derek (eds.) Medieval woman. Oxford 1978, s. 282 
424 „Dixet se esse mulierem, quam dominus verbo suo impregnavit, quo filios spirituales genuet.“ S. Francisci 

parabola in sermonibus Odonis de Ceritona an 1219 conscriptis. In: Archivum Franciscanum Historicum 22, 1929, 

s. 584. Armstrong, R. (eds.) The Saint. Francis of Assisi: Early documents, vol I. New York 1999, s. 591. 
425 Por Le Goff. Svatý František z Assisi, s. 89–110, s. 136–138. 
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pohlavia. Vzhľadom na neskoršiu dobu vzniku by tento prameň mohol skôr vyjadrovať názor 

Tomáša, či postoj rádu k ženám, ktorý sa formoval v čase, než Františkov osobný prístup. Jeden 

z negatívnych výrokov je, že podľa Františka „je možné vyhnúť sa nákaze, ktorú ženy šíria, 

také jednoduché, ako prejsť nohou po ohni a nepopáliť sa.“426 Jedna kapitola životopisu varuje 

pred akýmkoľvek „miešaním“ sa so ženami, jediný dôvod na styk je, ak žena požiada o spoveď 

a duchovné vedenie. Ak už nastala situácia, pri ktorej sa pohlavia stretli, František sa ženám 

nikdy nemal pozerať do tváre. Tieto kapitoly hovorili o ženách „vo svete“, a obsahujú bežný 

diskurz o žene pokušiteľke. Tri kapitoly sa vyjadrujú špeciálne ku komunite zasvätených žien 

sv. Kláry.427 Na účet tejto komunity nie sú vznesené žiadne negatívne výroky, avšak František 

sa snaží zabrániť akémukoľvek kontaktu, ktorý nie je nutný. Keď sa mladší bratia pýtali, prečo 

nenavštívia komunitu zasvätených žien, František ich síce ubezpečil o svojej láske voči tejto 

komunite, ale podľa neho, nikto z bratov by sa nemal sám ponúkať, že komunitu navštívi. Je 

potrebné, aby prvotný impulz vychádzal od žien a službou komunite bol poverený skúsený brat, 

ktorý nemá túžbu do komunity ísť. To ukazuje na možné modelovanie vzoru správania sa 

k ženám, pričom to, že takéto zmienky v životopisu sú ukazuje, že existovala potreba poskytnúť 

členom rádu vedenie v tejto oblasti, takže ženské pohlavie bolo vnímané ako integrálna súčasť 

rádu. 

Súčasťou františkánskeho rádu sa stal aj tzv. tretí rád. Jeho počiatky siahajú už do roku 

1221, čo ukazuje na veľkú popularitu františkánskych ideálov v spoločnosti, medzi rôznymi 

sociálnymi skupinami. Prvotné penitenčné komunity žili nezávisle na iných; každá skupina 

mala životný štýl prispôsobený svojim potrebám, mohli využiť už existujúcu regulu alebo si 

vytvorili vlastné pravidlá.428 Napriek lokálnym rozdielom tieto komunity zdieľali spoločné 

ideály a hlásili sa k Františkovmu odkazu. V roku 1289 pápež Mikuláš IV., člen rádu menších 

bratov, oficiálne potvrdil svojou bulou Supra montem súbor pravidiel pre františkánskych 

terciárov.429 

4.1.2 Základné rádové dokumenty a ženy 

 

 

Medzi základné rádové dokumenty františkánov utvárajúce ideál zasväteného života 

patrí oficiálne uznaná regula a Františkov testament. František nezanechal po sebe typickú 

 
426 Vita Secunda Sancti Francisci. Cap. LXXVIII. In: Mefesto, E., Brufani, S. (eds.). Fontes Franciscani, Assisi, 

1995, s. 553. Howell, A. G. F. (eds.). Thomas of Celano. The Lives of St. Francis of Assisi. Harvard 1908, s. 250. 
427 Vita Secunda Sancti Francisci. Cap. CLV–CLVIII. Por. Howell, A. G. F. (eds.).  The Lives, s. 332–335. 
428 K pôvodu terciárov a následnému rozvoju rádu por. Moorman, John. A History of the Franciscan Order from 

Its Origins to the Year 1517. Oxford 1968, s. 40–45, 216–225. 
429 Por. Robson, Michael. The Franciscans in the Middle Ages. Woodbridge 2006, s. 54. 
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regulu; oficiálne prijatá regula rádu tzv. Regula bullata nie je jeho dielom, pretože vznikla pod 

výrazným vplyvom kardinála Hugolína a Františkov testament zase nie je len súborom pravidiel 

pre život komunity. Každopádne táto regula predstavovala ideál, na ktorý sa odkazovala 

umiernenejšia vetva rádu, vetva s prísnejšou observanciou považovala za Františkov 

najautentickejší odkaz v oblasti pravidiel života testament, ktorý vznikol tesne pred 

Františkovou smrťou v roku 1226, preto je dôležité sa zamerať na oba tieto dokumenty. Pre 

definovanie rádového ideálu pre ženy máme vďaka Kláre z Assisi svojím charakterom 

výnimočný prameň, jej pravidlá života, ktoré môžeme porovnať s ideálom vytváraným mužmi.  

 

Regula bullata430 na prvé miesto kladie zachovávanie evanjelia životom v poslušnosti, 

bez vlastníctva a v čistote, čo znamená, že jedným z hlavných prvkov rádového ideálu je 

askéza. Asketické praktiky týkajúce sa majetku sú upravované v najväčšej miere a prvotne 

vymedzené odkazom na citáciu evanjelia „aby šli, predali všetko, čo majú a usilovali sa rozdať 

chudobným“.431Avšak hneď v nasledujúcej vete je táto výzva zmiernená tým, že ak to členovia 

rádu nemôžu urobiť, stačí im dobrá vôľa, čím je vlastne umožnené, aby do rádu vstúpili aj 

menej radikálni, resp. „menej dokonalí“ členovia. Majetok, ktorý členovia môžu mať zahŕňa 

dva habity, cingulum a nohavice a tí, ktorí to potrebujú, môžu nosiť obuv; v tomto ustanovení 

je opäť viditeľná snaha zmierniť prísnosť asketického ideálu. V regule je však zakotvený prísny 

zákaz prijímania peňazí a vlastnenia domu, miesta, či nejakej veci, s opakovaným dôrazom na 

vznešenosť úplnej chudoby. Regula obsahuje aj ustanovenia ohľadne pôstu. Členovia rádu majú 

dodržiavať pôst každý piatok, od Sviatku Všetkých svätých až do Narodenia Pána, a rovnako 

štyridsať dňový pôst pred Veľkou nocou. Takto definované pôstne obdobie je dlhšie, než aké 

bežne dodržiavali zasvätené osoby.432 Podstatné je, že pôst sa nevyžaduje „v čase zrejmej 

potreby“, čo necháva priestor pre individuálnu aplikáciu a umiernenejší prístup. Iné asketické 

praktiky v regule nie sú spomenuté. Ďalšie ustanovenia nariaďujú, že členovia rádu majú 

dodržiavať liturgiu hodín,433 kázať len s povolením, a starať sa o členov svojej komunity, čo 

ukazuje ďalšie prvky rádového ideálu. Regula neobsahuje žiadnu zmienku o prijímaní 

Eucharistie, dokonca ani o jeho časnosti, rovnako neobsahuje žiadne zmienky o Márii, či 

 
430 Regula bullata. In: Mefesto, E.–Brufani, S. (eds.). Fontes Franciscani, s. 171–181. Por. Pospíšil, Ctirad Václav. 

Františkánske prameny I. Olomouc 2001, s. 26–31. 
431 Mt 19: 21. 
432 Okrem toho majú bratia možnosť dodržiavať dobrovoľný pôst 40 dní od sviatku zjavenia Pána (6.1.) 
433 Liturgia hodín spočíva vo vymedzených počtoch modlitby Otčenáš pre laikov, klerici majú dodržiavať liturgiu 

podľa zvykov Cirkvi. 
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mariánskej úcte. To ukazuje, že medzi zdieľané priority a hlavné otázky, ktoré rád riešil, tieto 

prvky nepatrili. 

Regula je jednoznačne určená mužskému pohlaviu, hovorí k bratom a o bratoch. 

K sestrám vôbec nehovorí, čo je pochopiteľné vzhľadom na to, že pre sestry vznikala 

samostatná regula, avšak mužská regula bola známa aj medzi sestrami a bola istým štandardom, 

s ktorým sa ženská regula porovnávala. V regule je prirovnanie o matke, ktorá živí a miluje 

svojho telesného syna, a má byť príkladom starostlivosti medzi duchovnými bratmi, ktorá však 

má byť ešte väčšia, než tá materinská.434 Takto stanovené prirovnanie stavia bratov do vyššej 

pozície a priradzuje im ešte väčšie schopnosti lásky, než matkám, čo by mohlo zdanlivo stavať 

ženské pohlavie na nižšiu úroveň, no v tomto ustanovení ide primárne o definovanie rádovej 

komunity ako rodiny a rovnaká požiadavka môže byť vznesená na ženské členky rádu. Hlava 

XI má názov „Bratia nemajú chodiť do ženských kláštorov“ a svojou formou je postavená na 

rovnakú úroveň ako ustanovenia o neprijímaní majetku.435 Z tohto hľadiska ide o výrazný 

zákaz spojený s rádovou identitou. Obsahom hlavy je prísny zákaz všetkým bratom, aby 

„nemali podozrivé styky alebo reči so ženami, a taktiež, aby nechodili do ženských 

kláštorov“.436 Spomenutým dôvodom k takémuto správaniu je strach z vyvolania pohoršenia, 

čo ukazuje, že v pozadí je spoločenský diskurz o žene ako nebezpečnému pokušeniu pre muža. 

To, že je takéto ustanovenie súčasťou rádového ideálu ukazuje na obmedzenia pozície žien 

v ráde spôsobené prítomnosťou stereotypného diskurzu, minimálne na strane kardinála 

Hugolína.  

Testament predstavuje kratší text s menej legalistickou formou. František bol v čase 

jeho vzniku v zdravotne kritickom stave, a tak text testamentu len nadiktoval, čo ešte viac 

umocňuje jeho dôležitosť pre rád a aj vo vnímaní samotného Františka. Avšak František jasne 

stanovuje miesto Testamentu, keď hovorí, že Testament nie je novou regulou, ale výkladom, 

ako ju správne chápať.437 Takéto vyjadrenie tesne pred smrťou charizmatického zakladateľa 

rádu logicky vytvára veľkú vnútornú záväznosť pre členov rádu a vplýva na rádový ideál.  

Podľa testamentu438 je potrebné preukazovať úctu kňazom a najsvätejším tajomstvám, 

rozdať imanie, manuálne pracovať a dodržiavať modlitby hodiniek podľa regule. František 

 
434 Hlava VI. 
435 Názov predstavuje negatívny príkaz, dokopy zo všetkých 12 hláv majú takúto formu príkazu v názve len dve 

ďalšie hlavy, ktoré pojednávajú o odmietnutí majetku. (Bratia si nemajú nič privlastňovať, bratia nemajú prijímať 

peniaze.) 
436 Výnimku tvoria kláštory, ktoré dostali od pápeža osobitné povolenie.  
437 František sa na konci testamentu vymedzuje voči tomu, že by chcel zaviesť novú regulu, no požaduje aby jeho 

vysvetlenie reguly bolo pridané k samotnému textu a čítané spoločne.  
438 Testamentum. In: Mefesto, E.–Brufani, S. (eds.). Fontes Franciscani, s. 228–232. 
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hovorí o podradenosti všetkým a nevzdelávaní sa, čo však skôr zodpovedá popisu stavu, ktorý 

je, než výzve k nasledovaniu takéhoto stavu.  Dôležité miesto Žiadané asketické praktiky podľa 

testamentu zahŕňajú vlastnenie len jedného habitu s cingulom a nohavicami439 a prijímanie len 

tých kostolov, príbytkov a iných movitých majetkov, ktoré zodpovedajú svätej chudobe 

sľúbenej v regule. Takéto ustanovenie svojou nejednoznačnosťou necháva značný priestor pre 

rôzne výklady, no ukazuje na snahu Františka zdôrazniť dôležitosť svätej chudoby, ale zároveň 

zachovať poslušnosť voči autoritám, čo je ďalším kľúčovým prvkom Františkovho ideálu. 

Tento prvok sa premieta aj do vzťahu voči kňazom; testament vyzýva k pokore a poslušnosti 

voči nim, ale primárne preto, lebo majú priamu spojitosť s Eucharistiou. Podľa Františka len 

kňazi sú tí, ktorí prijímajú telo a krv a len oni ho vysluhujú ostatným, čo ukazuje, že  spirituálne 

prijímanie nie je vhodné. Toto ustanovenie František rieši hneď ako tretí bod testamentu, čo . 

môže ilustrovať dôležitosť prijímania pre Františka.440 Testament neobsahuje žiadne priame 

ustanovenia ohľadne mariánskej úcty. V testamente nie sú vôbec spomenuté ženy; na sestry nie 

je nijaký odkaz, Pán dal Františkovi podľa textu len bratov a rovnako aj všetko, čo nariaďuje, 

nariaďuje len bratom. To nenecháva ženám veľký priestor identifikácie s odkazom, ktorý je 

venovaný len mužom, no zároveň k viacerým bodom Testamentu sa ženy môžu bezproblémovo 

vztiahnuť. Viac problematické pre ženské pohlavie sú výzvy k manuálnej práci a nevlastnenie 

ničoho, no aj v tomto ohľade je priestor na individuálny výklad.  

Ďalším kľúčovým dokumentom rádového ideálu vytvárajúcim vyslovene ženský ideál 

sú pravidlá života Forma vitae napísané Klárou z Assisi, ktoré dva dni pred jej smrťou potvrdil 

pápež Inocent IV.441 Potvrdením reguly napísanej ženou pre ženy preukázal pápež Kláre a s ňou 

aj ženskému pohlaviu značnú úctu; vzhľadom na ďalší vývoj rádu je však veľmi 

pravdepodobné, že išlo len o akt úcty voči konkrétnej osobe ležiacej na smrteľnej posteli. Táto 

regula nemala všeobecnú platnosť a vzťahovala sa len na komunitu v San Damiane, napriek 

tomu je však smerodajným a výnimočným prameňom ukazujúcim františkánsky ideál v ženskej 

forme. Vôbec to, že takéto pravidlá života vznikli je nóvum a ukazuje na istý posun vnímania 

zasvätených žien a ich schopnosti identifikovať kľúčové prvky pre ich duchovný život. Aj keď 

táto skutočnosť je naviazaná na jednu charizmatickú postavu, vytvorila precedens a mohla 

posilniť identitu samotných zasvätených žien.  

V Klárinej forme života má špecifické miesto úcta voči sv. Františkovi a časté 

proklamovanie spojitosti ženskej komunity so zakladateľom rádu, čo môže byť účelový 

 
439 Habit mohol byť posilnený záplatami z vnútornej aj vonkajšej strany. 
440 Celkovo ich je trinásť. 
441 K rozboru Klárinej formy života por. Knox, L. Creating Clare of Assisi, s. 41–44. 
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prostriedok pre posilnenie autority ženskej komunity. František je v regule označovaný  za 

zakladateľa ženskej komunity, aj preto, že dal ženám formu života.442 Takáto formulácia má 

pridať na legitimite ženskému rádu, ktorého základnou náplňou je ten istý ideál, ako u mužov: 

„naplniť evanjelium nášho Pána Ježiša Krista životom v poslušnosti, bez majetku 

a v čistote“.443 V kontexte rovnosti je dôležitá citácia prvej „reguly“ (formam vivendi), ktorú 

František dal Kláre a jej spoločníčkam hneď v roku 1212 a Klára ju inkorporovala do svojich 

pravidiel. Táto forma neobsahuje žiadne iné ustanovenia, len jedno, v  ktorom František 

zaväzuje seba a bratov mať „tú istú milujúcu starostlivosť a osobitnú oddanosť“ ako mal 

František voči bratom aj voči sestrám.444 Toto ustanovenie jednoznačne posilňuje pozíciu 

ženskej komunity ako integrálnej a rovnej súčasti rádu. Klára ďalej rozvíja myšlienku 

komunitného ideálu a vzájomnej službe jej členov; abatiša, ktorá je na čele ženskej komunity, 

má v prvom rade slúžiť komunite a viesť ostatné ženy cnosťami a svätým spôsobom života,445 

táto matka má so svojimi dcérami zdieľať rovnaký komunitný život a nijako sa nevyčleňovať, 

ani oblečením, ani stravou, ani miestom bydliska. Takéto ustanovenie nie je v súlade 

s tradičnými benediktínskymi zvyklosťami a ani bežnou rodinnou praxou, čo poukazuje na 

vznik nového typu duchovnej rodinnej komunity, platnej pre obe pohlavia. Klára vo svojej 

regule za seba a svoju komunitu sľubuje poslušnosť apoštolskému stolcu, Cirkvi a 

Františkovým nástupcom. Tento sľub je súčasťou prvej kapitoly, nasleduje hneď po 

proklamovaní hlavného cieľu života, čo ukazuje, že poslušnosť je obzvlášť dôležitá pre 

existenciu ženskej komunity a je v súlade so všeobecnými spoločenskými očakávaniami 

vlastností typických pre ženské pohlavie.446 

Napriek proklamovanej rovnosti a tomu, že ženská a mužská komunita vykazovali 

viaceré podobnosti, boli medzi nimi aj na základe Kláriných pravidiel veľké rozdiely. Jedným 

z najväčších rozdielov medzi mužskou a ženskou komunitou je možnosť pohybu mimo kláštor 

a život v klauzúre. Aj podľa Kláry sa kláštor nesmie opúšťať bez užitočného, zmysluplného, 

jasného a schváleného dôvodu, čím Klára úplne nezamedzuje možnosť opustiť kláštor, ale dáva 

jasne najavo, že to nie je chcené.447 Ženy majú žiť zasvätený život v klauzúre; to vôbec 

 
442 Pre posilnenie ženskej pozície a identity je dôležité, že ženy sa slobodne rozhodli túto formu života prijať.  
443 Mueller, John. A Companion to Clare of Assisi. Life, Writings, Spirituality. Leiden 2010, s. 276.  
444 Regula Clarae. In: Mefesto, E.–Brufani, S. (eds.). Fontes Franciscani, s. 2229. Por. Armstrong (eds.) Francis 

and Clare: The Complete Works. New York 1986, s. 45. Klára tvrdí, že sľub dodržal a to isté očakával aj od bratov. 
445 Aby inšpirované jej príkladom, ju sestry počúvali z lásky a nie zo strachu. Por. Mueller, J. A Companion to 

Clare of Assisi, s. 278. 
446 Tým sa ustanovuje istá podriadenosť žien voči mužom, čo je viditeľné napr. aj na tom, že abatiša sa môže 

opýtať mužov a prijať ich rozumnú radu, ako má byť distribuovaný majetok novej členky komunity. 
447 Ženy mohli slúžiť aj mimo kláštor, avšak samozrejme s povolením. A pri svojom pobyte mimo sa mali chrániť, 

aby nemali s nikým podozrivé vzťahy alebo schôdzky. Ibidem, s. 277. 
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neodpovedá františkánskemu ideálu a ukazuje, že spoločenský diskurz o ženskom zasvätenom 

živote bol silnejší než nové prístupy k viere.448 Veľká pozornosť je v pravidlách venovaná tomu, 

ako má vyzerať priestor, cez ktorý mali klarisky možnosť komunikovať s vonkajším svetom 

a opustiť priestor klauzúry. Od priestoru tzv. hovorne, kam mohli prísť zasvätení muži a klerici, 

ich oddeľovala mreža zakrytá čiernou látkou, vsadená do drevených dverí, ktoré mali dva 

samostatné zámky a zostávali zamknuté.449 Povolenie na vstup do kláštora nezainteresovanej 

osoby bolo nutné mať priamo od pápeža alebo kardinála protektora. V regule je evidentná snaha 

o eliminovanie akéhokoľvek kontaktu s vonkajším svetom a forma vizitácii a duchovej 

starostlivosti sa má riadiť jednoznačnými pravidlami, ktorých cieľom je obmedziť priestor pre 

podozrivé súkromné rozhovory v tajnosti. V tomto aspekte Klára preberá spoločenské 

stereotypy a podriaďuje sa očakávaniam cirkevných autorít.  

Pre Kláru je podľa pravidiel najpodstatnejším prvkom života dodržiavanie svätej 

chudoby, čo znamená, že táto asketická prax je základom aj jej ženského ideálu. Svätá  chudoba 

znamená nedržať žiaden majetok osobne, ale ani skrze mediátora; sestry nesmú mať nič, čo sa 

dá nazvať majetkom, okrem takého množstva pôdy, ktoré je nutné na integritu kláštora, rovnako 

„nesmú vlastniť ani dom, ani miesto, ani nič iné“. 450 Tieto Klárine slová sú totožné 

s ustanovením v mužskej regule. Rozdiel je v otázke získavania prostriedkov – ženy môžu byť 

poslané po almužnu, muži sa nemajú báť žobrať, to znamená, že ani v tomto bode Klára netrvala 

na rovnosti ale rešpektovala spoločenský diskurz. Avšak štýl života vo svätej chudobe je 

vzťahovaný aj na Krista, aj na jeho matku, čo má jednoznačne posilniť nárok žien žiť takýmto 

štýlom života.451 Okrem toho záväznosť dodržiavania svätej chudoby sa v pravidlách viaže 

priamo k sv. Františkovi; osobne sestry pred koncom svojho života zaviazal svojou poslednou 

vôľou, „aby sa nikdy, v žiadnom prípade neodvrátili od svätej chudoby“. Toto vyjadrenie 

pôsobí veľmi záväzne a podčiarkuje Klárinu snahu odvodiť legitimitu záväzku chudoby pre 

ženskú komunitu.452  

Ďalšie asketické praktiky mimo svätú chudobu spomínané v regule upravujú oblečenie 

a stravu. Povolené oblečenie zahŕňa tri tuniky a mantel, čo je viac, ako majú povolené bratia, 

čím Klára rešpektuje špecifickejšie potreby žien a nesnaží sa dosiahnuť stopercentnú rovnosť 

v chudobe. Klára ustanovuje, že „z lásky ku Kristovi ako novorodeniatku a pre lásku jeho 

 
448 Sama Klára nakoniec uznáva potrebu života v klauzúre, aj keď spočiatku chcela žiť život podobnejší životu 

mužskej komunity. 
449 Ibidem, s. 280. 
450 Jediná dovolená činnosť je starostlivosť o záhradku, nie kultivácia pôdy za účelom zisku obživy a zdrojov. 
451 Vďaka dodržiavaniu svätej chudoby sú sestry dedičky a kráľovné Nebeského kráľa. 
452 Klára dodáva, že sa k úplnej chudobe zaviazali Františkovi a Bohu, čím vlastne toto zaviazanie stavia vyššie 

ako poslušnosť cirkevným autoritám.  
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najsvätejšej matky, majú sestry nosiť odev len malej hodnoty.“ Takto formulovaný výrok 

pôsobí veľmi naliehavo a ukazuje, že skromné obliekanie bolo podstatným aspektom 

františkánskeho ideálu. Ďalším prvkom ideálu bolo výrazne obmedzovanie stravy. Sestry sa 

mali postiť „v každom čase“,453 výnimkou bol stav zjavnej nutnosti. Regula viac k pôstu 

nehovorí, čím necháva priestor pre rôzne výklady. V živote sestier má mať miesto aj 

mlčanlivosť a manuálna práca, ktorej miera však tiež nie je definovaná. 

Pravidlá neobsahujú žiadne zmienky o eucharistickej úcte. Upravujú len počet 

prijímania za rok, ktorý je sedem.454 To znamená, že klarisky prijímali menej často ako mníšky, 

či už benediktínske alebo cisterciánske. V Klárinej komunite sa prijíma na konkrétne sviatky, 

pričom jeden zo sviatkov, pri ktorom sa prijíma je mariánsky – nanebovzatie Panny Márie, 

špecifický je sviatok sv. Františka. To opäť poukazuje na dôležitosť spojenia komunity 

s Františkom a na druhej strane, len na základnú mariánsku úctu. Mária v regule vystupuje vždy 

len v spojitosti s Kristom, avšak zmienky sú častejšie, než u základných prameňoch tradičných 

mníšskych rádov a vo Františkovom testamente a schválenej regule.455 Mária je stále 

spomínaná ako najsvätejšia matka, ale nie ako Panna Mária. To ukazuje na jej vnímanie 

primárne ako matky Krista, čo je aj určujúcim prvkom pre mariánsku zbožnosť sestier. V regule 

nenájdeme špeciálne modlitby k Panne Márii, čo naznačuje, že ju sestry nemuseli vnímať ako 

orodovnicu. Dôležité je, že ústredný prvok regule – chudoba – je stále spojená rovnako so 

životom Krista, ako aj jeho matky, čo Máriu stavia do pozície modelového príkladu. Takéto 

vzťahovanie sa k Márii je špecifikom, ktoré sa nevyskytovalo v mníšskych prameňoch 

s ženským autorstvom.  

 Klára v regule nepoužíva typické prívlastky pre ženské pohlavie a ženám pripisuje 

vlastnosti, ktoré boli viac kompatibilné s mužským pohlavím a jeho vnútornou silou. Podľa 

Kláry, tieto vlastnosti boli dôvodom, prečo sa František ujal vedenia komunity: „ keď František 

videl, že ženy nemali žiaden strach z chudoby, práce, trápenia, ignorancie a z opovrhnutia sveta, 

ale vnímali tieto veci ako veľké potešenia, napísal pre ne pravidlá života“.456 Týmto je ženská 

komunita postavená na roveň mužskej a zároveň sa ukazuje, ktoré charakteristiky 

františkánskeho života boli samotnými mníškami považované za smerodajné, pričom to boli 

charakteristiky vnímané v spoločenskom diskurze ako mužské. Je nespochybniteľné, že Klára 

si bola istých rozdielov pohlaví a nutnosti prispôsobenia pravidiel vedomá, no aj tak sa snaží 

 
453 Od tohto pôstu môžu byť oslobodené, ak to abatiša uzná za správne. 
454 Vyspovedať sa môžu najmenej dvanásťkrát, s povolením abatiše. 
455 Dokonca aj podľa listu biskupa z Ostie, ktorý je súčasťou buly, sestry žijú v stopách Krista a aj jeho matky. 
456 Por. Mefesto, E.–Brufani, S. (eds.). Fontes Franciscani, s. 2229. Františkánske prameny II, s. 231. 
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o uniformitu v rámci rádu, a nie vyčleňovanie sa, čo je viditeľné aj v tom, že Klára vo svojej 

regule doslovne používa časti mužskej regule. Tieto časti mierne prispôsobuje, tak, aby sa 

s nimi mohli ženy ľahšie stotožniť, avšak v otázke nárokov neprijíma úľavy.457 Klára tak 

vytvára pomerne prísny, asketický ideál, blízky Františkovmu, avšak prispôsobený v otázke 

klauzúry a styku pohlaví cirkevnému diskurzu. Tento ideál je pomerne záväzný, ale necháva aj 

istý priestor pre individuálne prispôsobenie, aj keď ten je oveľa menší, než v prípade tradičných 

mníšskych rádov.   

 

Františkánsky ideál sa utváral aj pre skupiny terciárov, ktorých dôležitú zložku tvorili 

ženy. Preto je dôležité sledovať, ako sa tento ideál definuje v pravidlách života pre skupiny 

terciárov, ktoré Bulou Supra montem458 schválil v roku 1289 Mikuláš IV.459 Tieto pravidlá 

obsahujú dvadsať kapitol, čo vytvára hlavný rozdiel oproti textu pravidiel, ktoré mal pre 

komunitu terciárov spísať sám František v roku 1221, tie obsahujú len dvanásť kapitol. 

Obsahovo sú však texty takmer totožné. Pravidlá vyzývajú k životu podľa vzoru sv. Františka 

a jeho synov, ženské členky druhého rádu v nich nie sú nijako spomínané, čo by mohlo 

znamenať, že ich existencia bola lokálne vymedzená a širšou spoločnosťou neboli vnímané ako 

integrálna súčasť rádu. Najdôležitejšími prvkami ideálu pre terciárov majú byť dodržiavanie 

liturgie hodín,460 a snaha o jednoduchý život asketického charakteru. 

Napriek značnej individualite jednotlivých terciárov, je v pravidlách snaha vytvoriť 

komunitu, ktorá sa má stretnúť raz týždenne na omši, a spojiť sa v komunitnej činnosti dávania 

almužny. To ukazuje, že komunita mala zdieľať snahu o život v chudobe a vzájomne sa v nej 

podporovať. Otázka chudoby je teda dôležitá aj pre členov terciárov, no nie je privedená až do 

takej krajnosti, ako pri prvom a druhom ráde. Do troch mesiacoch po vstupe do rádu museli 

členova spísať testament, ktorý hovorí o tom, akým spôsobom sa chcú zbaviť svojho majetku, 

no nie sú vyzývaný k tomu, aby to urobili, a toto ustanovenie je až v kapitole deväť, čo 

znamená, že nie je kľúčové. Prvá striktne vyžadovaná asketická praktika priamo spojená aj s 

chudobou sa týka oblečenia. Oblečenie má byť skromné v otázke ceny aj výzoru, vhodné látky 

 
457 Napr. Časť o starostlivosti o členov komunity je totožná s mužskou regulou, avšak nepoužíva ako príklad 

starostlivosť matky o syna, ale matky o dcéru, pričom starostlivosť a láska o duchovnú sestru má byť ešte viac 

svedomitá, než vo vzťahu biologickej matky a dcéry. Liturgia hodín sa má slúžiť podľa zvykov menších bratov, 

ak sestry vedia čítať. Necháva sa aj otvorená možnosť modliť sa istý počet Otčenášov v čase liturgie, pre tie sestry, 

ktoré nevedia čítať. 
458 Gaude, Francisco (eds.). Bullarum Diplomatum et Privilegiorum Sanctorum Romanorum 

Pontificum,Taurinensis 1859. Tom. IV, s. 90–95. 
459 Ku kontextu vzniku por. Peterson, Ingrid. The Third Order of Francis. In: M. Robson (eds.), The Cambridge 

Companion to Francis of Assisi. Cambridge 2011, s. 193-207. 
460 Rozlišujú sa klerici a ostatní členovia a od tejto príslušnosti sa odvíja aj forma liturgie.  
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sú ľan a konope.461 Špeciálne ustanovenie sa týka žien, ktoré prispôsobuje oblečenie ich 

potrebám. Pravidlá života sa podrobnejšie zaoberajú pôstom. Pre členov rádu platí zákaz 

chodenia na hostiny a je vyžadované dodržiavanie pôstu každý piatok.462 Mäso je povolené 

maximálne trikrát do týždňa, avšak pravidlá berú do úvahy potreby malých a tých, ktorí sú 

mimo domov. Pravidlá sa špeciálne vyjadrujú k matkám po pôrode, ktoré sa môžu postiť po 

pôrode až po deň ich očistenia, ale nie je to nutnosť. Základným pravidlom pre celoročné 

stravovanie je skromnosť aj mimo obdobie pôstov. Takto stanovené asketické pravidlá berú do 

úvahy špecifické potreby členov rádu, ktorých zároveň úplne nevyčleňujú zo spoločenských 

zvyklostí, no jednoznačne vytvárajú rozdiel medzi členmi a bežnými mestskými obyvateľmi. 

 Pravidlá riešia časnosť prijímania, ale neobsahujú žiadne výzvy k hlbšej eucharistickej 

zbožnosti. Členovia majú povinnosť ísť na spoveď a prijímanie trikrát do roka, čo je viac ako 

bol cirkevne stanovený štandard. Podmienkou pre prijatie prijímania bolo uzmierenie sa so 

susedom a vrátenie všetkého majetku, čo ukazuje na snahu o to, aby pravidlá boli splniteľné 

a mali dopad na život jednotlivcov. Mária nie je v pravidlách vôbec spomenutá a ani modlitby 

k nej a iné prejavy úcty nie sú v pravidlách nijako zakotvené. Pravidlá svojim obsahom 

a koncepciou teda naznačujú, že terciársky ideál sa zameriava viac na vonkajšie asketické 

praktiky, než na vnútornú spiritualitu a jej viaceré aspekty. Tento ideál stanovuje vzor 

asketického života, ktorý bol zvládnuteľný aj širšou skupinou ľudí, na rozdiel od ideálu 

stanoveného pre prvý a druhý rád. 

Bula sa odkazuje na príklad Františka a jeho synov, no pravidlá sú určené bratom 

a sestrám a vo väčšine ustanovení sú menované obe pohlavia, takže platia rovnako pre obe 

pohlavia. Rozdielne ustanovenia podľa pohlavia sú v sekcii o oblečení. Špecifická zmienka pre 

ženské pohlavie upravuje abstinenciu po pôrode. Špecifickým bodom pravidiel, ktorý sa týka 

len mužského pohlavia, je ustanovenie o zákazu nosenia zbraní, ktoré je povolené len v prípade 

obrany Cirkvi, viery a krajiny.463 V tomto ohľade sú pravidlá života pomerne vyrovnané a berú 

aj ohľad na špecifiká ženského pohlavia pri obliekaní, čo mohlo byť tiež dôvodom popularity 

tretieho rádu aj medzi ženami. 

 

 

 
461 Oblečenie je popísané podrobnejšie, spojené s prísnym zákazom hodvábu a iných dekoratívnych prvkov.  
462 Dodržiavanie pôstu je vyžadované od Sviatku Všetkých svätých do Veľkej Noci, v stredy a piatky, mimo 

obdobie adventu a pôstu pred Veľkou nocou, kedy je pôstny celý týždeň. 
463 Kvôli tomuto pravidlu sa terciári dostávali do sporov s vrchnosťou.  
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4.1.3 Spiritualita klarisiek a terciárok 

 

Spiritualita ženských rehoľníc františkánskeho rádu sa v ideovom rámci rozvíjala na 

základe odkazu svätého Františka, no pre genderové stereotypy tento odkaz nemohol byť 

napĺňaný dostatočne autenticky. Väčšiu slobodu v nasledovaní života podľa Františkovej 

charizmy mali v praxi terciárky, aj keď pravidlá pre sekundárky uvádzajú viac spôsobov ako sa 

tejto charizme priblížiť. Práve preto som za analyzované predstaviteľky zvolila predstaviteľky 

oboch foriem, a to Kláru z Assisi a terciárku Margarétu z Cortony. Klára predstavuje ikonickú 

postavu, no jej dopad na celkovú ženskú františkánsku spiritualitu je zjavný. Okrem toho ku 

Kláre máme zachované značné množstvo ego dokumentov, ktoré sa zaoberajú práve kľúčovými 

prvkami františkánskej spirituality pre ženy a v spojitosti s prameňmi od mužských autorov, tak 

môžeme vytvoriť pomerne komplexný obraz jej spôsobu života a spirituality. Zmienky 

o Margaréte máme len v životopise od mužského autora, jej spovedníka, no bol spísaný tesne 

po jej smrti, čo tvorí dobrý predpoklad jeho autentickosti. Margaréta je taktiež príkladom istého 

obrátenej hriešnice, čím reprezentuje jeden typ žien, ktorý mal záujem o život v treťom ráde.  

Obe ženy pôsobili v oblasti stredného Talianska, čo nám dáva možnosť nahliadnuť na 

rozdielnosti a podobnosti týchto rádov v jednom geografickom priestore. Opäť je ale potrebné 

zdôrazniť, že tieto príklady predstavujú len obmedzený pohľad a sú len sondou do 

františkánskej spirituality a ideálu, ktorý bol prezentovaný ako žiadúci.  

 

Klára z Assisi 

 

Svätá Klára má v ženskej františkánskej zbožnosti významné miesto, nie len preto, že 

stála pri jej počiatkoch, ale aj pre príklad, ktorým bola pre ostatné ženy.464 Viaceré sestry 

vnímali jej výnimočnosť, no podstatné je, že boli aj schopné určiť a pomenovať, v čom 

spočívala. To nám dáva priestor definovať, čo bolo v komunite rehoľníčok štandardom. Obraz 

o Klárinom živote a spiritualite vieme rekonštruovať na základe prameňov, ktoré napísala sama 

Klára a autentických svedectiev súčasníkov, aktov procesu kanonizácie, ktoré boli podkladom 

pre spísanie oficiálneho životopisu. Vzhľadom na záväznosť a dôležitosť výpovedí,465 

opakovaniu sa diskutovaných tém a príkladov, a ich vznik tesne po Klárinej smrti, môžeme akty 

považovať za viac autentické ako bežné hagiografické životopisy. 

 
464 O tejto skutočnosti svedčí aj fakt, že Klára bola kanonizovaná už v roku 1255, t.j. dva roky po svojej smrti. 
465 Svedkovia vypovedali pod prísahou a nepochybne cítili aj vnútornú záväznosť voči Kláre a jej odkazu, kedže 

väčšina z nich bola dlhodobou súčasťou jej komunity. 
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Klára sa pre zasvätený život pod vplyvom Františkovej charizmy definitívne rozhodla 

v jej osemnástich rokoch, čo je pomerne neskoro vzhľadom na vek, v ktorom ženy uzatvárali 

sobáše, čo by potvrdzovalo skutočnosť, že zbožným spôsobom žila aj pred prijatím tonzúry. 

Klára bola na čele komunity zasvätených žien ako abatiša od roku 1212 až do svojej smrti 

v roku 1253. Toto obdobie charakterizoval vnútorný boj Kláry medzi tým, k čomu ju inšpiroval 

František a tým, čo vyžadovali cirkevné autority a praktická stránka života.  

Črty Klárinej spirituality viditeľné v prameňoch prešli istým vývojom, no väčšina z nich 

bola prítomná v Klárinom zasvätenom živote už na jeho počiatku. Prvým príkladom sú 

extrémne asketické praktiky rôzneho charakteru, ktoré sú najlepšie zaznamenané v popise 

Klárinho života pre proces kanonizácie. Najväčší extrém Klára praktizovala v otázke 

stravovania, čo bolo vnímané ako extrém aj jej okolím. 466 Avšak tento extrém mal byť 

významným dôkazom jej svätosti, čo ilustruje ako bola definovaná ženská svätosť v očiach 

samotných zasvätených žien; Klára však svojím správaním udala takú mieru, ktorá nebola 

dosiahnuteľná pre širšiu skupinu žien. Klára abstinovala od akéhokoľvek jedla tri dni v týždni, 

z čoho boli prekvapené aj jej sestry a čudovali sa, ako je vôbec možné, že prežije.467 Okrem 

toho počas obdobia predpísaných pôstov Klára vždy prijímala len chlieb a vodu.468 Takto 

stanovená miera teda rozhodne nebola štandardom, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že keď sa 

u Kláry prejavila dlhodobá choroba, František a miestny biskup jej nariadili, aby zjedla aspoň 

kúsok chleba každý deň.469  

Klára bola „prísna k svojmu telu“ aj v otázke odevu. Nepoužívala sandále a nosila len 

jeden habit z drsného plátna a jeden plášť, pričom v prípade, ak mal niekto z komunity horšie 

oblečenie, vymenila ho za svoje. To ilustruje Klárino viacvrstevnaté vnímanie svätej chudoby  

a snahu o budovanie pokory vždy, keď k tomu bola príležitosť. Keďže množstvo povoleného 

oblečenia bolo v pravidlách väčšie, Klára aj v tomto ohľade prekračovala stanovenú mieru, no 

tieto praktiky sú považované za pomerne bežné a ľahšie ich mohli uplatňovať aj iné ženy. 

S oblečením však súvisia aj asketické praktiky umŕtvovania tela, ktoré už boli len Kláriným 

 
466 V jej legende je popis týchto praktík uvedený slovami: „čitateľ ma obdivovať, čo nemôže napodobniť,“ Por. 

Mefesto, E.–Brufani, S. (eds.). Fontes Franciscani, s. 2425. Františkánske prameny II, s. 345. K významu jedla pre 

Kláru por. Bynum, Walker, Caroline. Svatá hostina a svatý půst: náboženský význam jídla pro středověké ženy. 

Praha 2017, s. 104–106. Akty procesu kanonizácie sa našli až v roku 1920 a boli vo vernakulárnom jazyku 

(umbríjska taliančina), z tohto dôvodu používam ich český preklad z edície FP.  
467 Podľa svedectiev sestier pred smrťou nemohla prijímať žiadne jedlo dokonca až sedemnásť dní. Legenda 

Sanctae Clarae. In: Mefesto, E.–Brufani, S. (eds.). Fontes Franciscani, s. 2440. FPII, s. 362. 
468 FPII, s. 276. 
469 Kláre to museli nariadiť až dve najvyššie a najbližšie cirkevné autority, ktorým podliehala, čo jednoznačne 

svedčí o veľkej dôležitosti absolútneho pôstu pre Kláru. Tejto praxe sa naozaj vzdala len veľmi neochotne a to aj 

tak len na určitý čas. FPII, s. 271. 
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špecifikom – Klára nosila tzv. kajúcne šaty,470 ktorých účelom bolo fyzické ublíženie telu. Pod 

odevom nosila napr. kožu so štetinami obrátenými k nahému telu alebo odev s konskými 

vlasmi, ktoré si priväzovala k telu. Klára takýto odev mohla vnímať ako prvok pokánia, či 

spôsob boja s telom, ktoré je tak stavané do pomerne negatívneho svetla. Ďalšia prax boja proti 

telu alebo vo všeobecnosti akýmkoľvek pôžitkom, ktorú Klára vykonávala pravidelne, bola 

abstinencia od spánku,471 s čím súvisela aj zámerná nepohodlnosť lôžka.472 Keď nespala, 

zotrvávala na modlitbách; pri modlitbe často zaujímala polohu kríža v ľahu na zemi, minimálne 

raz si pri takejto modlitbe zaťažila hlavu kameňom. Vzhľadom na rozsah a prísnosť asketických 

praktík môžeme konštatovať, že pre Kláru boli asketické praktiky základným prvkom 

spirituality. Sestry o týchto praktikách hovorili pod prísahou, opakujú sa vo viacerých zdrojoch, 

čo znamená, že zmienky o nich môžeme vnímať ako pomerne autentické a aj v prípade, že by 

došlo k istému zveličeniu miery askézy, jej význam pre Kláru je nespochybniteľný. Je 

evidentné, že Klára praktizovala prísnejšiu askézu, než aká bola od sestier bežne očakávaná, čo 

si sestry uvedomovali, pretože sa ju nesnažili vo všetkom napodobniť.473 Autor jej legendy tiež 

implicitne vyjadruje obavu, že by sa niekto pokúšal Kláru v tomto smere napodobňovať.474 

Zaujímavé je, že Klára svojím spôsobom života prekračuje mieru, ktorú sama stanovila vo 

svojich pravidlách;  ako matka sa nemala v otázke askézy vyčleňovať z komunity,475 no 

prísnosť jej života ju vyčleňovala. To môže ilustrovať väčšiu dôležitosť a vnútornú záväznosť 

dodržiavania vlastného ideálu františkánskeho života, než budovanie komunitného ducha 

rovnosti a odkrývať Klárin vnútorný boj s túžbou žiť dokonalý penitenčný život a viesť a mať 

zodpovednosť za praktiky väčšej komunity.  

Klára si uvedomovala, že jej asketické praktiky nie sú vhodné pre každého. V liste 

Anežke Českej ju upozorňuje aby sa „v zdržanlivosti vystríhala prílišnej prísnosti, ktorá 

presahuje sily, pretože potrebné je slúžiť rozumne a byť opatrný“.476 Rovnako nechcela, aby 

v jej komunite bol veľký nedostatok jedla, čo sa prejavilo v dvoch zázrakoch s rozmnožením 

 
470 FPII, s. 276. 
471 Ibidem, s. 270.  
472 Lôžko mala zo zoschnutej vínnej révy. Por. Ibidem s. 281. 
473 Sestry to vyjadrovali prehláseniami, že Klára príliš trýznila svoje telo (Ibidem, s. 301) jedna sestra si od nej 

požičala kajúcne šaty a nevydržala ich mať dlhšie ako tri dni.  
474 Autor legendy hovorí, že nevie, či by nebolo lepšie pomlčať o Klárinom neobvyklom umŕtvovaniu tela, čo 

ukazuje, že nechce, aby bol jej príklad v tomto ohľade nasledovaný. Legenda Sanctae Clarae. In: Mefesto, E.–

Brufani, S. (eds.). Fontes Franciscani, s. 2425. FPII, s. 345. 
475 Je pravdepodobné, že Klára v pravidlách požadovala rovnosť v askéze, aby si abatiše život nezľahčovali a nie, 

preto, aby nebol príliš asketickým. To môže opäť svedčiť o tom, že Klárine praktiky naozaj neboli bežné, ani vo 

františkánskych kruhoch.  
476 Denný pôst, okrem slabých a chorých. Okrem nedele, kedy sa je dvakrát denne. Epistola Ad Sanctam Agnetem 

De Praga III. In: Mefesto, E.–Brufani, S. (eds.). Fontes Franciscani, s. 2276. FPII. s. 257. 
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potravín.477 Na druhej strane je Klára v otázke dodržiavania svätej chudoby na konci svojho 

života značne záväzná.478 Pri upriamovaní pozornosti na asketické praktiky však Klára 

nevyzdvihuje ich duchovný význam, tak ako to robili cisterciáni. Dôvodom môže byť zrejmosť 

tejto skutočnosti pre mendikantské rády alebo skutočne mierne odlišné vnímanie významu 

askézy.479 

Na základe zachovaných prameňov sa zdá, že eucharistická zbožnosť nebola u Kláry 

výrazne väčšia, než u ostatných žien. Podľa aktov procesov prijímala Eucharistiu často, no ako 

často to v skutočnosti bolo, nedokážeme s určitosťou povedať. Klára pri prijímaní prežívala 

mierne extatické stavy, ktoré sa prejavovali triaškou.480 Podľa ďalších svedectiev prelievala pri 

prijímaní Eucharistie veľa sĺz.481 V tomto ohľade Klára reprezentovala čím ďalej, tým bežnejšiu 

skúsenosť zasvätených žien, ktorá sa začínala objavovať u cisterciánskych mníšok, avšak ešte 

nie pri benediktínkach. To svedčí o postupnom zvnútorňovaní vzťahu žien ku Kristovi a k jeho 

telu v podobe Eucharistie. Podľa Klárinej legendy k jej prejavom špeciálnej eucharistickej úcty 

patril akt šitia korporálov, ktoré Klára spriadala počas choroby a pripútanosti na lôžko.482 To, 

že ich Klára vyrábala počas choroby dosvedčuje vnímanie dôležitosť Eucharistie a prejav úcty, 

ktorý nie je nutne viazaný na liturgiu, čo predstavuje nový prvok eucharistickej zbožnosti 

vrcholného stredoveku.  

Pre Kláru bol dôležitý vzťah s Kristom, ktorý sa mal odohrávať na viacerých úrovniach. 

Klára vyzývala vo svojich listoch Anežku k tomu, aby mala identitu snúbenice, matky a sestry 

Krista, čo nebola bežná identita zasvätených žien. Z tejto výzvy môžeme odvodiť, že aj Klára 

sa takto vzťahovala ku Kristovi a za dôležitú považovala aj kontempláciu tohto vzťahu. Táto 

kontemplácia mala zahŕňať aj intimitu,483 a fyzický kontakt s Kristom – dotyk, objímanie 

a bozky podľa vzoru Piesne piesní, čo primárne slúžilo na rozvíjanie identity nevesty.484 Pre 

 
477 Pre komunitu raz zázračne zabezpečila olej, (Ibidem, s. 273.) Významnejší je zázrak s rozmnožením polovice 

chleba tak, že sa z nej najedla celá komunita. Ibidem, s. 297. 
478 Podľa Klárinho testamentu bolo pre komunitu najdôležitejšie to, že vždy majú zachovávať svätú chudobu. Aby 

sa to komunite podarilo a bolo to vnímané ako záväzné, dochádzalo k opakovanému zasľubovaniu sa chudobe. 
479 K významu a vnímaniu askézy u františkánov por. Hellmann, Wayne. The Spirituality of the Franciscans. In:  

McGinn, Bernard – Raitt, Jill (eds.). Christian Spirituality 2: High Middle Ages and Reformation. New York 1988, 

s. 31–41. 
480 Ibidem, s. 277.  
481 Ibidem, s. 282. 
482 Korporál je kus látky, ktorý sa prestiera na oltár a naň sa kladie kalich a paténa. Klára ich mala urobiť viac než 

päťdesiat, čo je pomerne veľký počet. Tieto korporály boli následne rozdistribuované do viacerých kostolov vo 

farnosti, čo tiež svedčí o Klárinom vnímaní svojej komunity ako súčasť cirkevnej siete. Por. Fontes Franciscani, 

s. 2430, FPII, s. 352. 
483 Vzťah k „Ženíchovi, ktorému, keď sa oddáte neprestanete byť pannou.“ Por. FPII, s. 259, 267. To naznačuje 

posun k vnímaniu duchovného panenstva. Kristus ozdobil Anežke prsia drahokamami. Ibidem, s. 250. 
484 Objímanie chudobného Krista ako chudobná panna. Kristus je najkrajší ženích, je potrebné rozohniť sa, aby ho 

nasledovala celou dušou. Epistola Ad Sanctam Agnetem De Praga II. In: Mefesto, E.–Brufani, S. (eds.). Fontes 

Franciscani, s. 2270. FPII, s. 253-4. 
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identitu matky boli dôležité videnia malého Krista, ktoré mala Klára viackrát.485 Tieto zjavenia 

boli dôležité aj v súvislosti s chudobou, ktorú Kristus prežíval od narodenia. Klára sa 

koncentrovala aj na Kristovo utrpenie, avšak hlavne v kontemplácii a nesnažila sa ho vedome 

napodobňovať, aj keď asketickým životom na ňom mala podiel. Ku Klárinej modlitebnej praxi 

patrila pravidelná modlitba ku Kristovým ranám a opásavanie sa lanom s trinástimi uzlami na 

pripomienku týchto rán.486 Kontemplácia o umučení Pána bola obzvlášť silná a zvnútornená na 

Veľký piatok, keď Klára ostala mimo vedomie po celý deň a noc, no opäť si zámerne 

neubližovala. Špecifický vzťah Kláry ku krížu dokazuje aj fakt, že všetky uzdravenia vykonala 

v spojitosti s urobením znaku kríža nad chorou osobou. Vo svojom prístupe ku Kristovmu 

utrpeniu Klára nevybočuje z bežného vnímania, no jeho častejšie kontemplovanie svedčí 

o väčšej dôležitosti, ktorá sa tomuto motívu vo vrcholnom stredoveku prikladala. 

Mária nie je v analyzovaných prameňoch takmer vôbec spomínaná, čo ukazuje, že 

v Klárinej spiritualite mariánska úcta nezastávala špeciálne miesto. Postoj Kláry k Márii je 

čiastočne viditeľný v listoch Anežke;487 Klára vnímala Máriu v prvom rade ako vzor pre 

stotožnenie sa s rolou matky Krista, čo je viditeľné v tom, že vyzýva Anežku, aby „priľnula 

k najsladšej matke,“ no nijako viac nešpecifikuje akým spôsobom. Ďalej dodáva, že má podľa 

„vzoru Panny nosiť toho istého Krista v sebe duchovne“. Okrem toho je Mária spolu s Kristom 

vzorom chudoby a pokory, čo je totožné s dikciou iných františkánskych prameňov 

a predstavuje tak zdieľaný rádový postoj. Napriek tomu, že Klárina zbožnosť nevykazuje 

silnejšie vnútorné mariánske prvky, Klára bola dávaná do súvislosti s Máriou jej spolusestrami, 

čo opäť potvrdzuje funkciu Márie ako vzoru, tentokrát v širšom kontexte celkového 

náboženského života.488 Dôležité je, že Máriu za vzor vo viacerých oblastiach začínajú 

pokladať aj ženy. 

Analýza genderových vzťahov v prameňoch poukazuje na Klárino ambivalentné 

vnímanie genderu. Klára sa sama považuje za malú „sadeničku“ Františka a vo svedectvách 

sestier je dvakrát spomenutá vízia, v ktorej Klára pila z pŕs svätého Františka.489  V tejto vízii 

dochádza k výmene genderových rolí a František je postavený do pozície matky. To napovedá, 

 
485 Na sviatok Narodenia Pána videla Klára jasličky, v Eucharistii videla malého Krista. Rovnako aj sestry videli 

malého Krista pri Kláre, počas omše, či tesne pred smrťou. Kristus vystupuje ako úplne malé novorodeniatko, ale 

aj ako trojročný chlapec. Por. Ibidem, s. 303 a 305. 
486 Legenda Sanctae Clarae. In: Mefesto, E.–Brufani, S. (eds.). Fontes Franciscani, s. 2433. FPII, s. 354. 

V stredoveku existovalo viac ako päť bežne uznávaných rán, čo potvrdzuje všeobecnú koncentráciu na utrpenie. 
487 Por. Bartoli, Marco. Clare of Assisi. Michigan 1993, s. 128-134. 
488 Klárine spolusestry ju prirovnávali k Panne Márii a vnímali ju ako najsvätejšiu ženu, hneď po svätej matke. Čo 

sa malo prejaviť aj v tom, že Klára dostane v nebi oblečenie od Panny Márie, ktoré je špeciálne len pre ňu, 

pripravené zo šiat samotnej Panny. Toto zjavenie sa dostalo jednej zo sestier tesne pred Klárinou smrťou. FPII 

s. 309. 
489 Ibidem, s. 287. Por. Bynum, C.W. Svatá hostina a svatý půst, s. 106. 
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že sa Klára mohla identifikovať s prvkami typickými pre mužské pohlavie. O tom svedčí aj 

zmienka, že ani pápež nemohol Kláru primäť k vlastníctvu, čo znamená, že bola neposlušná. 

Takéto správanie bolo vo  všeobecnosti neprijateľné pre ženy. V prameňoch Klára vystupuje 

vo väčšine obklopená ženskou spoločnosťou, no sú v nich aj zmienky o vykonávaní zázrakov 

a uzdravení pre mužské pohlavie.490 Paradoxne, posmrtne Klára vykonala viac zázrakov pre 

mužov, a špeciálne pre malých chlapcov. Počas života Klára oslobodila z nepríčetnosti člena 

mužskej vetvy, ktorého mal za Klárou poslať sám František. To ukazuje, že František uznával 

jej špecifickú autoritu a schopnosti uzdravovať aj mužské pohlavie. Klárina modlitba dokonca 

odvrátila znepriatelené vojsko obliehajúce Assisi a zachránila komunitu pred útokom 

Saracénov. V týchto prejavoch svojej svätosti opäť presahuje schopnosti pripisované ženskému 

pohlaviu. Klára si ale bola vedomá spoločenských stereotypov, čo potvrdzuje fakt, že s 

Františkom sa spočiatku stretávala v tajnosti práve kvôli verejnej mienke.491 Vo svojom 

testamente, ako záverečnom odkaze, Klára vyjadruje stereotypné predstavy ale zároveň ich aj 

nabúrava, čo ilustruje spomínanú ambivalentnosť; Klára hovorí, že „ženské pohlavie je telesne 

slabé a krehké“, ale jej sestry „sa neľakajú núdze, chudoby, námahy, ťažkostí, ponižovania 

a pohŕdania svetom, ale po príklade bratov to považujú za veľkú slasť“.492 Klára teda vytvára 

ideál ženského pohlavia, ktorý prijíma za svoje mužské charakteristiky. V liste Anežke však 

opäť hovorí, že „ženské telo nie je zo železa, ani naša sila nie je silou kameňa, ba naopak sme 

slabé a podrobené telesným neduhom.493 To ukazuje na jej osobné lavírovanie medzi tým, čo 

znamenalo byť ženou, snažiť sa o františkánske ideály a budovať si františkánsku identitu.494 

 

Margaréta z Cortony 

 

Margaréta z Cortony bola jednou zo ženských predstaviteliek františkánskej terciárskej 

tradície. Pochádzala z oblasti Toskánska, kde žila v druhej polovici 13. storočia.495 Do rádu 

terciárov vstúpila po deviatich rokoch konkubinátu, po smrti svojho partnera, aby činila 

pokánie, za čo si vyslúžila prívlastok druhá Mária Magdaléna. Z nemanželského zväzku mala 

syna, ktorý sa stal členom komunity františkánov. Informácie o Margaréte máme zo života 

 
490 Muži museli za Klárou prísť, deti priviedli rodičia. Posmrtnú úctu Kláre prejavovali muži aj ženy v rovnakej 

miere. 
491 Legenda Sanctae Clarae. In: Mefesto, E.–Brufani, S. (eds.). Fontes Franciscani, s. 2418. FPII, s. 336. 
492 Testamentum. In: Mefesto, E.–Brufani, S. (eds.). Fontes Franciscani, s. 2313. FPII, s. 242. 
493 Epistola Ad Sanctam Agnetem De Praga III. In: Fontes Franciscani, s. 2276. FPII, s. 257. 
494 Godet-Calogeras, Jean François. Clare and the Defense of Franciscan Identity. In: Michael Cusato, Michael 

(eds.). Rule of the Friars Minor 1209-2009: Historical Perspectives, Lived Realities. 14 (2010), s. 81–98. 
495 K podrobnejšiemu prehľadu a chronológii života por. Cathbert, F. A Tuscan Penitent; the Life and Legend of 

St. Margaret of Cortona. London 1907, s. 1–73.  
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s hagiografickými črtami, ktorý napísal jej spovedník františkán Fra Giunta deväť rokov po jej 

smrti v roku 1308.496 Tento typ prameňa v sebe zahŕňa didaktickú zložku, ktorej základným 

cieľom je formovanie ideálu, a tak môžu byť niektoré prvky nadnesené a odlišné s praxou, no 

vo svojich základných rysoch nemohli byť úplne odlišné od reality. Podstatné však je, že 

autorom životu bol františkán, t.j. rozumel františkánskym ideálom a videl ich ako kompatibilné 

aj so ženským pohlavím.  

Margarétina osobná história formovala ráz jej zasväteného života terciárky, ktorý bol 

výrazne penitenčný, dokonca ani pravidlá pre život terciárov pre ňu neboli v tomto ohľade 

dostatočné. Z toho hľadiska môžeme konštatovať istú extrémnosť Margarétiných penitenčných 

praktík ako terciárky, avšak tieto praktiky jednoznačne odrážali františkánske ideály pokánia, 

chudoby, starostlivosti o chudobných a chorých. Penitenčné nastavenie Margaréty je popísané 

s veľkou podrobnosťou a vzhľadom na to, že autorom jej životu bol jej spovedník, musel 

o Margarétinom pokání vedieť viac, než bežný pozorovateľ, čo dokazuje, že prepojenie 

konkrétnych františkánskych ideálov a pokánia je výrazná črta Margarétinej spirituality, ktorá 

je aj v súlade s františkánskou spiritualitou. Práve tento dôraz na pokánie vo františkánskom 

ráde mohol byť dôvodom Margarétinho vstupu do rádu.  

Súčasťou Margarétinho zasväteného života boli viaceré prísne asketické praktiky, ktoré 

súviseli so snahou odoprieť telu akýkoľvek pôžitok, čo malo byť protikladom k času, keď 

Margaréta žila pre pôžitky tela. Takýto popis praktík môže byť miernym toposom, no 

nespochybňuje ich dôležitosť. Margaréta držala viaceré druhy pôstov497 a držala ich konštantne, 

nie len v pôstnej dobe; toto tvrdenie ohľadne časnosti môže byť opäť zveličené, no je 

nepopierateľné, že pôsty utvárali charakter aj bežných, nie len pre ne špeciálne vymedzených, 

dní. Margaréta si prísnosť pôstnych praktík legitimizovala priamym súhlasom od Krista 

a vnímala ich aj ako súčasť prípravy na prijatie Eucharistie.498 V tomto kontexte je evidentné, 

že pôst bol pre Margarétu dôležitý, pretože ho vnímala ako prostriedok zjednotenia s Kristom, 

čo ukazuje na existenciu duchovného aspektu askézy v jedle. Vzhľadom na to, že je v živote 

zachytená snaha spovedníka obmedziť Margarétinu askézu v strave, môžeme konštatovať, že 

táto prax bola extrémnejšia, než to, čo bolo vo františkánskej spiritualite očakávané. Margaréta 

 
496  Mahony M´donogh, F. (eds.)Bevegnati, Giunta. Life and revelations of Saint Margaret of Cortona : dedicated 

to her brothers and sisters of the third order of Saint Francis. London 1883. Por. Bollandus (eds.). Acta Sanctorum, 

Vol. III. Feb. 22, s. 298. 
497 Prvý pôst zahŕňal úplnú abstinenciu od mäsa, druhý typ pôstu spočíval v obmedzovaní čohokoľvek, čo 

pridávalo a zlepšovalo chuť jedla, tretí znamenal úplné odmietnutie vareného jedla. Margaréta nakoniec dospela 

k bodu, keď jedla len suchý chlieb, bylinky, orechy a pila vodu. Ibidem, s. 14. Por. Bynum, C.W. Svatá hostina a 

svatý půst, s. 144. 
498 Margarétin spovedník sa snažil primäť ju k počúvaniu rád doktora, aby sa zlepšil jej celkový telesný stav, ale 

Margaréta to odmietala a podľa jej života, bol Kristus s jej postením sa spokojný. 
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pôst spájala aj s darovaním jedla, ktoré dostala ako almužnu, núdznym, čo už bolo v súlade 

s františkánskymi ideálmi a zodpovedalo aj širšie proklamovaným zásadám zasväteného života, 

a to, že askéza nemá byť samoúčelná. K nasledovaniu františkánskych ideálov sa Margaréta 

priblížila aj tým, že spočiatku si svoju stravu zabezpečovala žobraním. Vzhľadom na to, že 

Margarétin životopis obsahuje zmienku o činnosti, ktorá nebola spoločensky prípustná 

a rozhodne nemala slúžiť ako vzor, môžeme konštatovať, že išlo o reálnu skutočnosť. Autor 

životu toto správanie nijako negatívne nekomentuje, no dá sa predpokladať, že nebol zástancom 

toho, aby si Margaréta dlhodobo zabezpečovala stravu žobraním. Margaréta v súlade 

s františkánskym ideálom proklamovala dokonalú chudobu; vo svojom obydlí nemala nič, 

pretože zariadenie rozdala, a  nenechávala si ani nič z toho, čo jej bolo darované ako almužna. 

Tento popis môže zastávať funkciu modelovania vzoru, no autor životopisu k nemu explicitne 

nevyzýva. Dôležité je, že uznáva, že aj ženské pohlavie môže v praxi žiť v dokonalej chudobe, 

už bez ohľadu na to, v akej miere to v skutočnosti bolo. 

Ďalšou asketickou praktikou, ktorú Margarétin spovedník detailne zaznamenal, bolo 

umŕtvovanie tela. Margaréta si umŕtvovala telo bičovaním a tvrdila, že cítila „väčšiu radosť 

z ubližovania svojmu telu, než by cítila z jeho vyzdvihnutia na sekulárny trón,“499 čo  Okrem 

toho mala pravidelne vystavovať svoje telo chladu a taktiež odmietať nosiť hrubšie alebo 

viacvrstvové oblečenie, aby telo nijakým spôsobom nevystavovala teplu.500 Margaréta mala 

abstinovať od spánku, prípadne výrazne obmedzovať svoje pohodlie počas spánku.501 

Margarétine asketické praktiky umŕtvovania tela sú veľmi podobné tým, ktoré praktizovala 

Klára a v oboch prípadoch takéto praktiky môžu ukazovať na negatívny diskurz voči telu 

a vnímanie ho ako náchylne na pôžitky. Margarétin spovedník k takémuto správaniu čitateľov 

nevyzýva, no vníma ich ako súčasť penitenčného života, čo môže ilustrovať ich postupné 

akceptovanie širšou spoločnosťou.  

Margaréta opakovane vyjadrovala pripravenosť k ešte prísnejším praktikám, no na 

vykonanie extrémnejších asketických praktík si pýtala povolenie od svojho spovedníka, ktorý 

ich zamietol pod hrozbou nevysluhovania sviatosti zmierenia, čo Margaréta akceptovala.502 

Vzhľadom na túto zmienku, môžeme brať snahu o extrémne penitenčné praktiky ako súčasť 

 
499 Okrem bičovania sa sama udierala tak, aby mala modriny. Por. Life and revelations of Saint Margaret of 

Cortona, s. 7-8. 
500 Ibidem, s. 41. 
501 Spávala na prútí, na zemi, či drevenom stole a pod hlavu si podkladala kameň. Ibidem, s. 79. 
502 Horúcim železom si chcela poškodiť nos a hornú peru, aby nemala krásnu tvár, ktorá bola dôvodom hriechu 

pre mnohých mužov. Ibidem, s. 33 
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Margarétinej spirituality, a ich zaznamenanie ako pomerne autentické.503 Margaréta svojimi 

asketickými praktikami prekračovala bežne prijateľnú mieru pre terciárov, no jednoznačne sa 

v nich držala františkánskeho ducha. 

Margaréta mala špeciálny osobný prístup ku Kristovi, ktorý bol spolu s prijímaním 

Eucharistie jadrom jej spirituality. Táto zasvätená žena denne komunikovala s Kristom vo 

víziách a kontempláciách, pričom išlo o aktívny dialóg, so striedavou iniciatívou, ktorý vytváral 

intimitu a poskytoval Margaréte autoritu. V tomto dialógu Margaréta dostávala presné 

inštrukcie, čo má kedy urobiť a akým spôsobom, aj ohľadne aplikovania askézy.504 Tento dialóg 

prebiehal spravidla po prijatí Eucharistie. V životopise je zaznamenané, že Margaréta chcela 

prijímať častejšie, no pocit hriešnosti jej v tom bránil, a tak ju Kristus iniciatívne vyzýval 

k častejšiemu prijímaniu, čo nakoniec malo viesť k dennej praxi.505 Zámerom kňaza nemohlo 

byť propagovať vzor denného prijímania pre väčšiu skupinu ľudí, skôr len zdôrazniť prínos 

častého prijímania a milostí, ktoré z neho mohli plynúť, a tak sa zdá, že denné, resp. veľmi časté 

prijímanie bolo skutočnou črtou Margarétinho života. Pri prijímaní mala Margaréta zažívať 

extatické stavy a straty vedomia, no nebolo to pravidlom. V súvislosti s Eucharistiou Margaréta 

dostávala uistenie o tom, že Kristus je „chlebom života“, plne prítomným, čo je v súlade 

s učením Štvrtého lateránskeho koncilu.506 Autor životopisu bol kňazom, takže správne 

definovaná eucharistická dogma bola v jeho záujme, no vzhľadom na denné, resp. veľmi časté 

prijímanie Eucharistie, musela aj Margaréta sviatosť vnímať týmto spôsobom. To, že Margaréta 

mala takéto vnímanie ako terciárka, ilustruje, že v 13. storočí dochádzalo k zmene pohľadu na 

Eucharistiu u širšej skupiny ľudí a Eucharistia mohla začať viac prenikať aj do života bežných 

veriacich. 

Podľa jej životopisu, Margaréta prežívala vzťah s Kristom na troch úrovniach – nevesty, 

dcéry a matky. Identita Kristovej nevesty bola bežnou identitou zasvätených žien. V tomto 

prípade je Kristus ako večný ženích „nesmierne žiarlivý“ 507 a žiada od Margaréty celú jej lásku 

a pozornosť, aj na úkor starostlivosti o syna, čo môže ilustrovať viac názor jej spovedníka alebo 

ospravedlňovať zanedbávanie materských povinností, ku ktorému z Margarétinej strany 

dochádzalo. Kristovou Matkou sa Margaréta stala, pretože vynaložila všetko úsilie, aby plnila 

 
503 Napr. zámerne vystavovanie sa chladu nebolo bežnou súčasťou ženských asketických praktík vrcholného 

stredoveku, takže nemôže ísť o topos ale o prax na reálnom základe. 
504 Inštrukcie boli napr. ohľadne zdržiavania sa v samote, či službe ľuďom. 
505 Buď šla Margaréta do kostola františkánov, alebo jej kňaz doniesol Eucharistiu do cely, v ktorej žila. Kristus 

jej dával jasné inštrukcie, kedy má prijímať Eucharistiu a ako sa má na jej prijímanie pripraviť. Prijímanie malo 

byť spojené s mlčanlivosťou. Por. Ibidem s. 20. 
506 Por. Bynum, C. W. Svatá hostina a svatý půst, s. 143. 
507 Life and revelations of Saint Margaret of Cortona, s. 15. 
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vôľu Otca.508 Najsilnejšie sa však Margaréta stotožňovala s identitou dcéry, ktorá bola založená 

na tom, že počula a počúvala Kristov hlas. Obe tieto identity vznikli postupne a Margaréta ich 

mohla prijať až po dostatočnom pokání, čo ukazuje na nové dynamické vnímanie vzťahu 

s Kristom. 

So vzťahom ku Kristovi súvisí aj postoj k jeho utrpeniu; Kristovo utrpenie je pre 

Margarétu jedným zo základných motívov kontemplácie. Kontemplácia celej krížovej cesty, 

pri ktorej prežívala silné emócie, no okrem kontemplovania už malo byť Margarétinou snahou 

aj stotožňovanie sa s Kristovým utrpením. Margaréta si mala  pripomínať krížovú cestu  každý 

deň, špeciálne v piatky a obzvlášť na Veľký piatok, kedy mala Margaréta Kristovo utrpenie 

prežívať tak intenzívne, že sa jej telo skrútilo a sama vyzerala ako mŕtva, čo bolo sprevádzané 

dlhšou stratou vnímania.509 Margarétinou túžbou bolo na vlastnom tele pocítiť utrpenie, ktoré 

musel Kristus vytrpieť za ňu, čo viedlo až k vyjadreniu túžby po ukrižovaní, či malomocenstve; 

v takomto prístupe ku Kristovmu utrpeniu Margaréta prekračuje bežnú prax zasvätených žien, 

no jeho zdôrazňovanie zodpovedá všeobecnejším trendom koncentrácie sa na Kristovu 

ľudskosť. Proklamovaný ideál má teda jednoznačne obsahovať prvok koncentrácie sa na 

Kristovo utrpenie, no primárne zameraný na jeho kontempláciu a nie imitáciu.510  

Zdá sa, že na základe zmienok v Margarétinom živote bola v jej spiritualite viac 

prítomná aj mariánska úcta. V prvom rade k modlitbe Otče náš bola pridaná modlitba k Panne 

Márii (Zdravas Mária) ako integrálna súčasť modlitebnej praxi, pričom obe modlitby mali byť 

v rovnakom počte.511 Záväznosť tejto praxe je ilustrovaná aj tým, že sám Kristus vyzýval vo 

víziách Margarétu k tomu, aby sa modlila k jeho matke.512 Mária je v zbožnosti postavená na 

pozíciu hneď po Kristovi a pred svätým Františkom, pričom má špeciálnu rolu ako pani 

milosrdenstva a sprostredkovateľka požehnaní.513 Mária vystupuje vo videniach prevažne 

s Kristom, avšak niekedy aj samostatne a iniciatívne, napr. prevezme Margarétu pod svoju 

ochranu. Margaréta vo svojej modlitebnej praxi aj z vlastnej iniciatívy upriamuje pozornosť na 

Máriu a jej život.514 Napr. Margaréta kontempluje Máriin život a jej utrpenie nie len skrze 

 
508 Ibidem, s. 55. 
509 Ibidem, s. 79. 
510 To ilustrujú zmienky o pravidelnom kontemplovaní krížovej cesty a na druhej strane Margarétin stav prežívania 

Kristovho utrpenia sa viazal len na jeden konkrétny deň. 
511 Ibidem, s. 41. 
512 Napr. modlitbu Zdravás Mária sa má Margaréta modliť po prijímaní. V niektorých víziách sa sám Kristus modlí 

túto modlitbu a hovorí, že chce, aby Margaréta mala bližší vzťah s Máriou, pretože aj Mária bola dcérou, matkou 

a pani. Por. Ibidem, s. 141. 
513 Sám Kristus ju označuje ako matku plnú milostí a upriamuje na ňu pozornosť vo víziách. Mária je tiež sídlom 

večnej múdrosti. 
514 Margaréta sa modlila modlitbu Otčenáš ako chválu za Máriu, aj za jej rodičov a postupné kroky v jej živote. 

Takýmto spôsobom prekontemplovala celý jej život. Ibidem, s 144. 
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centrálnu rolu Krista, ale už aj so zameraním na osobu Márie a jej vnímanie, čo posilňuje jej 

individuálnu rolu. Vnímanie Márie ale stále zostáva aj v silnej spojitosti s Kristom, čo ilustruje 

Margarétino presvedčenie, že pri prijímaní Krista prijíma s ním aj jeho matku.515 Zmienky 

o modlitebnej praxi môžu ilustrovať črty ideálu a vzoru, no intímne vízie a Margarétina 

iniciatíva ukazujú skôr na konkrétne prvky jej života. Mariánska úcta tak bola v tomto období 

mohla byť propagovaná „zhora“ a zároveň už bola zakorenená aj v individuálnej zbožnosti.  

Genderové otázky v Margarétinom prípade sú úzko prepojené s autoritou. Autorita, 

ktorú Margaréta mala skrze priamy prístup ku Kristovi, prispela k vytvoreniu paralelnej role 

mediátora transcendentna pre mestské spoločenstvo.516 Špeciálnu dôležitosť v tomto ohľade 

mali zjavenia o stave duší po smrti, pre ktoré bola Margaréta vyhľadávaná.517 Priamy kontakt 

s Kristom bol aj podľa autora legitimizáciou pre činnosti, ktoré neboli zlučiteľné so ženským 

pohlavím,518 no táto črta vyznieva skôr ako individuálny prípad, než všeobecný vzor. To však 

ilustruje, že aj vo františkánskom ráde mohli ženy vystupovať zo svojich bežných genderových 

rolí a získať uznávanú pozíciu. Svojou spoločenskou rolou vlastne Margaréta predstavovala 

istú konkurenciu kňazom, no keďže autorom života je kňaz a zaznamenal túto skutočnosť, 

môžeme usudzovať, že Margarétina autorita nevytvárala vo vzájomnom vzťahu napätie. To 

dokazujú zmienky o tom, že Margarétu vyhľadávali s prosbou o pomoc aj vzdelaní muži 

a františkáni z iných provincii. Svojou autoritou zasahuje Margaréta aj do života františkánov, 

pretože to, čo jej bolo zjavené, má s nimi zdieľať a dostáva konkrétne odkazy pre komunitu.519 

To ukazuje, že ženské pohlavie bolo vnímané ako súčasť rádu a dokonca taká, z ktorej môže 

prosperovať celá komunita. Vystupovanie v takejto pozícii nebolo bežné pre ženské pohlavie, 

no bolo prijateľné vďaka tomu, že sa Margaréta sama považovala za malú sadeničku 

františkánskej mužskej komunity. Napriek tomu je v živote zachytená snaha obmedziť 

Margarétin kontakt s jej spovedníkom, ktorá vychádzala priamo od provinčnej kapituly, čo 

ukazuje na stálu prítomnosť stereotypného vnímania stretávania pohlaví. Táto zmienka nebola 

autorom vnímaná pozitívne, čo ukazuje, že bol zástancom duchovného priateľstva medzi 

pohlaviami. Zaujímavé je napätie medzi Margarétinou snahou o konanie prísnejšieho 

umŕtvovania tela a reakciou jej spovedníka. Spočiatku Margaréta trvá na svojom, pretože to 

 
515 Ibidem, s. 54. 
516 Por. K rôznemu pohľadu na Margarétinu rolu v spoločnosti a neskoršiemu vývoju kultu por. Cannon, Joanna – 

Vauchez, André. Margherita of Cortona and the Lorenzetti: Sienese Art and the Cult of a Holy Woman in Medieval 

Tuscany. Pennsylvania 1999. 
517 Life and revelations of Saint Margaret of Cortona, s. 240 – 247. 
518 Kristus ju poveruje hlásať evanjelium, celý Kristov príbeh zaznamenaný v Písme, a kázať o jeho živote, 

chudobe a utrpení. 
519 Napr. prijímanie malo byť hlavne pre zasvätených, mala to v Kristovom mene povedať spovedníkovi. Má 

správne vysvetliť biblický príbeh. 
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mala odobrené najvyššou autoritou – Kristom, v istom bode ale táto autorita nariaďuje 

Margaréte vo všetkom poslúchnuť svojho spovedníka. To ukazuje na priestor, v ktorom 

zasvätené ženy mohli aj podľa autora životopisu operovať v spojitosti s ich prístupom k Bohu, 

a zároveň na silu priameho kontaktu s Bohom, ktorý ostával najvyššou autoritou. Táto autorita 

sa v životopise vyslovila v prospech poslušnosti spovedníkovi, čo mohlo byť zámernou snahou 

autora vložiť do propagovaného ideálu ako podstatný prvok poslušnosť duchovnému vodcovi, 

ktorá bola stále dôležitou súčasťou života zasvätených žien, aj keď ako terciárky mali väčší 

priestor pre rozvíjanie individuálnej spirituality. 

⁎⁎⁎ 

František bol výrazne charizmatickou postavou a výskum ukázal, že vzťahovanie sa 

k nemu bolo veľmi dôležité aj pre ženské komunity. Františkov postoj k ženám, k prvej 

komunite v San Damiane a terciárom sa ukazuje ako menej poplatný bežným genderovým 

stereotypom, čo mohlo vytvárať príťažlivosť rádu pre ženy. Pôvodný františkánsky ideál však 

obsahoval aj prvky, ktoré neboli zlučiteľné s bežnými genderovými stereotypmi, ako napr. 

dokonalá chudoba, žobranie, putovanie za službou spoločnosti. Príklady Kláry a Margaréty 

ukazujú, že bolo možné františkánsky ideál nasledovať, aj keď v odlišnej miere a s istými 

nutnosťami jeho prispôsobenia.  

Regula bullata stanovuje základné ideály františkánskeho zasväteného života podľa 

zásad evanjelia a svätej chudoby, avšak necháva priestor aj pre fyzické zabezpečenie 

zasvätených komunít, a aj keď vyžaduje dodržiavanie pôstu v dlhšom období, celkovo 

nepodporuje extrémnu askézu. Otázku prijímania, či mariánskej úcty pravidlá nijako neriešia, 

čo ukazuje, že to podľa cirkevných autorít neboli podstatné otázky pre fungovanie rádu a jeho 

identitu. Mariánska úcta rovnako absentuje aj vo Františkovom testamente, čo naznačuje, že 

rád ani v očiach zakladateľa nemal byť výrazne spájaný s Máriou. Eucharistia je v testamente 

spomínaná ako dôvod úcty ku kňazom, čo by naznačovalo, že František implicitne obmedzil 

rolu sprostredkovateľa sviatosti a prístupu k Bohu len na kňaza. To je v súlade s jeho 

zameraním na poslušnosť autoritám, no dôsledkom toho je, že členovia rádu nie sú vyzývaní k 

spirituálnemu prijímaniu, čím ich pevnejšie spája s nutnosťou využívania kňazských služieb, 

čo môže ženy stavať do komplikovanejšej pozície. Františkov testament vytvára vnútorne 

zaväzujúci viac asketický ideál než ten z reguly, no  oba dokumenty sú adresované a vyslovene 

určené len bratom. Je evidentné, že oba dokumenty poznali aj ženské komunity, pretože z nich 

Klára čerpala pri tvorbe svojich pravidiel pre ženskú komunitu, ktoré ale mierne prispôsobila 

potrebám žien a očakávaniam cirkevných autorít, čo vyústilo do genderovo ambivalentného 

ideálu. Klára vo svojich pravidlách stanovuje prísnejšie pôstne praktiky, než František, čo 
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ukazuje na inú mieru dôležitosti tejto praktiky pre ženy, než pre mužov. Inak sa Klára snaží 

o vytvorenie rovného ideálu s tým mužským, aj v otázke chudoby. V otázke klauzúry sa Klárin 

ideál neodlišuje od tradičných mníšskych ideálov, čo sa však zdá ako vplyv cirkevných 

a rádových autorít. Prekvapivým prvkom pravidiel je to, že starostlivosť o blížnych sa má 

realizovať len v rámci uzavretej komunity, čo vôbec nie je v súlade s pôvodným 

františkánskym ideálom. Pravidlá pre terciárov nezaväzujú k tak prísnemu dodržiavaniu svätej 

chudoby a pôstu a ideál nimi určovaný je zlučiteľný s bežným životom v spoločnosti. Tento 

ideál však zároveň ustanovuje aj zjavné rozdiely medzi členmi rádu a zvyškom spoločnosti, čo 

ukazuje, že františkánska identita sa formovala aj na tejto úrovni. 

Spirituality Kláry a Margaréty z Cortony nám poskytujú istú sondu do aplikácie 

františkánskych ideálov pre ženské pohlavie, a zároveň do následnej tvorby nového 

prispôsobeného ideálu. Tieto spirituality vykazujú spoločné črty, avšak je medzi nimi odlišnosť 

v možnostiach realizácie františkánskych ideálov, ktorá je jednoznačne väčšia v prípade 

terciárky Margaréty z Cortony. Autor Margarétinho životopisu mohol zámerne zdôrazňovať 

františkánske prvky pri vytváraní vzoru, no je nespochybniteľné, že Margarétin život mal 

výrazne penitenčný charakter a to, že nemusela žiť v klauzúre, jej poskytovalo širšie možnosti 

individuálnej realizácie, než aké mala Klára, aj keď sa Margaréta pohybovala len v rámci 

vymedzenej oblasti rodného mesta. Pre obe ženy bola dôležitá askéza, obzvlášť v otázke stravy 

a obe ženy prekračujú vo svojich praktikách stanovený ideál, Klára dokonca ten, ktorý sama 

stanovila pre svoju komunitu. To ilustruje osobnú dôležitosť askézy a hlavne pôstu pre ženy 

a v ich spiritualite, a zároveň aj snahu mužov propagovať väčšiu miernosť v asketických 

praktikách, čo bolo viac bližšie aj celkovému spoločenskému diskurzu v tejto otázke, aj keď sa 

zdá, že aj on sa v tomto období začínal meniť. 

 Obe ženy sa vo svojej spiritualite orientujú na vzťah ku Kristovi odohrávajúci sa na 

viacerých rovinách (snúbenica, matka, sestra, dcéra). U Margaréty je tento vzťah osobnejší 

vďaka priamemu kontaktu s Kristom, ktorý zakladá aj jej špeciálnu autoritu uznávanú tiež 

mužským pohlavím, Klárina autorita bola primárne, ale nie výlučne, vymedzená komunitou, 

v ktorej žila. Súčasťou spirituality je u oboch žien časté prijímanie Eucharistie, ktoré je spojené 

s extatickými stavmi, avšak opäť je tento prvok výraznejší u Margaréty, čo môže naznačovať 

istú zmenu vo vnímaní Eucharistie širšou skupinou mestského spoločenstva. Istá rozdielnosť je 

u žien aj vo vnímaní Kristovho utrpenia, ktoré je v prípade Kláry viac kontemplatívne, 

a v Margarétinom živote začína byť viac imitatívne. Propagovaný vzor však kladie väčšie dôraz 

na kontempláciu a k imitatívnosti nevyzýva. U Margaréty je taktiež viditeľný všeobecnejší 

trend nárastu mariánskej úcty, ktorá je spojená s Máriou ako sprostredkovateľkou milostí a 
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začína sa koncentrovať na individuálnu rolu Márie. U Kláry je Mária vzorom vo vzťahu ku 

Kristovi, no špeciálna zbožnosť voči jej osobe sa nedá na základe prameňov doložiť. To by 

nasvedčovalo tomu, že mariánska úcta mohla byť propagovaná „zhora“ ako súčasť vzoru a do 

individuálnej spirituality prenikala postupne, aj vzhľadom na to, na čo zasvätené ženy kládli 

dôraz. Väčšia dôležitosť mariánskej úcty pre Margarétu mohla taktiež súvisieť aj s jej nižším 

sociálnym statusom a osobnou situáciou. U Kláry môže mariánska úcta a dôležitosť Márie 

ustupovať do úzadia pre jej osobné spojenie s Františkom, ktoré u Margaréty chýbalo, a ktoré 

Klára zámerne potrebovala zdôrazniť. Na základe výskumu sa zdá, že jednoznačne typickým 

prvkom ženskej františkánskej spirituality sú výrazné asketické praktiky a ďalšie prvky viac 

podliehali individuálnemu vnímaniu. 
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4.2 Rád bratov kazateľov 

 

Rád bratov kazateľov je mendikantským rádom, ktorý vznikol  na počiatku 13. storočia 

ako odpoveď na aktuálne spoločenské, politické a náboženské dianie – rastúcu urbanizáciu 

a demografický rast, rozšírenie katarskej herézy a koncentráciu na Kristovo ľudstvo 

a napodobňovanie jeho života v chudobe. Pre službu zakladateľa rádu sv. Dominika mali ženy 

a starostlivosť o nich a ich duchovné potreby špecifický význam, čo sa premietlo do toho, že 

Rád bratov kazateľov prijal hneď vo svojich počiatkoch pod ochranu viaceré ženské komunity, 

ktoré kombinovali ideály tradičného mníšstva a žobravých rádov. Tieto skupiny tvorili ženskú 

vetvu alebo tzv. druhý rád. Ďalším významným priestorom pre ženskú náboženskú realizáciu 

spojenú s dominikánmi predstavuje tzv. tretí rád, terciári resp. penitenti. Ide o skupinu laikov, 

ktorí žili istú zjednodušenú formu zasväteného života mimo kláštor, či konvent, hlásili sa 

k ideálom dominikánov a zároveň ostávali prítomní a aktívni v mestskom spoločenstve. Tento 

spôsob života bol otvorený obom pohlaviam, no jednoznačne bol viac populárny medzi ženami. 

Medzi členky druhého rádu patrili aj urodzené ženy, ako napr. Margita Uhorská, dcéra 

uhorského kráľa Belu IV. a talianska šľachtičná Agnes z Montepulciana. Významné sú aj 

členky tretieho rádu ako Margaréta z Ypers, Zdislava z Lemberka, Giovanna z Orvieta a ďalšie 

terciárky z prostredia severného a centrálneho Talianska. S dominikánmi sú spojené aj 

mystičky Margaréta a Kristína Ebner, Kristína zo Stommeln a v neposlednom rade učiteľka 

Cirkvi Katarína Sienská.  

 

4.2.1. Rád bratov kazateľov a priestor pre ženy 

 

Rád bratov kazateľov bol oficiálne schválený pápežom Honoriom III. v roku 1216. Na 

základe záverov Štvrtého lateránskeho koncilu, ktorý zakazoval vznik nových rádov s novými 

regulami, sa Dominik rozhodol nasledovať regulu sv. Augustína. Jeho základným zámerom pre 

členov rádu bolo viesť autentický život  v chudobe, „nahý nasledovať nahého Krista,“ zároveň 

vzdelávať sa na viacerých úrovniach a bojovať s „chorobou“ svojej doby – herézou. Takto 

definované ideály rádu neboli v očiach spoločnosti vhodné pre ženské pohlavie. Napriek tomu 

sa súčasťou rádu stali aj ženské komunity, ako súčasť druhého a tretieho rádu. 

Dominik založil prvú komunitu žien v Prouille v roku 1206 ešte pred vznikom svojho 

vlastného rádu, čo ukazuje, že reflektoval potreby žien a jeho vzťah k ženskému pohlaviu nebol 

významne stereotypný. Táto komunita mala byť podľa tradičného výkladu určená pre ženy 

obrátené z katarstva. Avšak takmer okamžite po svojom vzniku sa táto komunita stala centrom 
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ortodoxie, pretože jej členky boli poslané dozerať na ďalšie novovzniknuté fundácie.520 To 

ukazuje na vysokú mieru pomoci, zapojenia a spolupráce sv. Dominika a členiek tejto 

komunity, čo vylučuje, že by základom tejto komunity boli obrátené katarky. O Dominikovom 

pozitívnom vzťahu k zasväteným ženám a vnímaniu ich potrieb svedčí to, že posledné roky 

života Dominik venoval značnú pozornosť otázke ženského apoštolátu, a na konci jeho života 

sa o Dominika starali práve niektoré ženy z prvých komunít.521 Do roku 1223, dva roky po smrti 

zakladateľa, boli s dominikánmi spojené už tri ďalšie ženské komunity - v Madride, komunita 

San Sisto v Ríme, a komunita Sant´ Agnese v Boloni. Vznik a pôsobenie týchto komunít 

prinášalo menej problémov pretože komunity prijali regulu sv. Augustína a boli pod ochranou 

rádu hneď od svojho vzniku.522 Špeciálne miesto mala komunita  Sant´Agnese pretože vznikla 

za spoločnej spolupráce Diany degli Andalò, Dominika a neskôr aj Jordána Saského.523 

Rád bratov kazateľov bol ako celok hierarchický a značne organizovaný. Rád mal 

pyramídovú štruktúru, ktorej každý stupeň mal zodpovednosť za tie nižšie postavené a rovnako 

sa delegoval aj rozhodovací proces. Jednotlivé konventy na čele s priorom patrili do provincií, 

na ktorých čele stáli provinciáli, a na čele rádu stál generálny predstavený alebo generálny 

majster (magister Ordinis).524 Ženy však v tejto organizácii nemali jasne vymedzené miesto 

a otázky ženských komunít sa riešili lokálne. Ženské komunity boli častokrát pod kontrolou 

miestneho biskupa a okrem toho dostávali nejakú formu duchovnej starostlivosti od 

dominikánov.525 Postoj dominikánov ako rádu voči ženským komunitám nebol len pozitívny 

a ochranársky. Našli sa aj členovia, ktorí neboli naklonení idey účasti ženského pohlavia na 

zasvätenom živote ako integrálnej súčasti rádu bratov kazateľov, čo sa prejavilo v tom, že 

dominikánska generálna kapitula zakázala v roku 1228 prijímanie nových ženských komunít 

do rádu. Tento postoj vychádzal hlavne z obáv, že starostlivosť o ženské komunity bude členov 

rádu oberať o čas, ktorý mali použiť na naplnenie hlavného poslania rádu – kázania 

a univerzitného štúdia.526 Starostlivosťou teda boli poverení len vybraní mendikanti, ktorí mali 

mať povolenie od svojho predstaveného. Je evidentné, že zákaz prijímania komunít do rádu 

nebolo možné v praxi udržať, pretože naďalej vznikali komunity, ktoré sa hlásili k ideálom 

 
520 Schaus, Margaret (eds.). Women and Gender in Medieval Europe: An Encyclopedia. New York 2006, s. 223. 
521 Brooke, Rosalind Beckford. The Coming of the Friars. London 1975, s. 177. 
522 Napriek tomu však do rádu neboli oficiálne inkorporované, aj keď ich Dominik považoval za súčasť rádu. Por. 

McNamara, Jo Ann Kay. Sisters in Arms: Catholic Nuns through Two Millennia. Harvard 1998, s. 313. 
523 Diana sa stretla s Dominikom v roku 1219 a navrhla mu založenie partnerského ženského rádu k rádu bratov 

kazateľov. Por. Ibidem, s. 315. 
524 Provincie sa od roku 1275 ďalej členili na vikariáty alebo národy.  
525 Schaus, M. (eds.). Women and Gender in Medieval Europe: An Encyclopedia, s. 223. 
526 Okrem toho sa dominikáni báli vystaveniu pokušeniu a toho, že styky so ženami im poškodia spoločenskú 

reputáciu.  



~ 142 ~ 
 

a spôsobu života bratov kazateľov. Už v roku 1245 Inocent IV inkorporoval viaceré ženské 

komunity do rádu a nariadil záväzky mužských konventov voči ženským, ktoré k nim boli 

priradené. Prvá oficiálna snaha o formáciu ženských komunít na úrovni rádu je datovaná do 

roku 1259, keď generálny predstavený rádu Humbert z Romans upravil konštitúciu rádu pre 

ženy a urobil ju záväznou pre všetky komunity.527 V praxi otázka starostlivosti o ženské 

komunity musela prinášať viacero problémov a nejasností, pretože v roku 1267 pápež Klement 

IV. vydal záväzné smernice pre starostlivosť dominikánov o ženské komunity.528 Pomoc 

mužskej vetvy - praktická aj duchovná - bola v skutočnosti pre ženy stále nezastupiteľná, 

pretože aj napriek novým mendikantským trendom v mužskej spiritualite, sekundárky naďalej 

žili v striktnej klauzúre. Napriek istým obmedzeniam počet ženských komunít rástol529 a postoj 

rádu k ženským komunitám začal byť viac pozitívny.530 V Nemecku sa ženská vetva dokonca 

rozširovala rýchlejšie než mužská.531 Záujem o vstup bol tak veľký, že musel byť obmedzený 

počet žien na konvent, ktorý mohol byť v meste len jeden. Výraznou postavou, ktorá sa 

o potreby žien starala v nemeckom prostredí, bol mystik a teológ Meister Eckhart.532 Mystika 

v spojitosti s dominikánskymi mníškami sa rozvíjala obzvlášť v oblasti južného Nemecka 

počas 14. storočia, dôkazom čoho sú tzv. knihy sestier (Schwesternbuch) zachytávajúce 

mystické zážitky členiek komunity.533 

 
527 Na základe francúzskeho konventu Montargis, pre ktorý už napísal konštitúcie predtým, ako sa stal generálnym 

predstaveným. 
528 Schaus, M. (eds.). Women and Gender in Medieval Europe: An Encyclopedia, s. 223. 
529 Do konca 13. storočia bolo vo Francúzsku 9 ženských konventov, v Nemecku 74, v Taliansku 42. Por. Lee, 

Paul. Nunneries, Learning, and Spirituality in Late Medieval English Society: The Dominican Priory of Dartford. 

York 2001, s. 14. 
530 Proženský postoj rádu sa rozvinul pred koncom 14. storočia vďaka generálnemu predstavenému Raymundovi 

z Capuy, ktorý bol spovedníkom Kataríny Sienskej a taktiež autorom jej hagiografického života. Pred jeho 

pôsobením v roku 1273 rád kazateľov odmietol prijať do kláštora akúkoľvek ženu, ktorá sa nevedela sama 

zabezpečiť počas života v komunite. Por. McNamara, J. Sisters in Arms, s. 275. 
531 46 priorstiev vs. 70 konventov na začiatku 14. stor. Celkovo bolo najviac konventov zo všetkých provincií 

v južnom Nemecku, ďalej hlavne Bazilej, Kostnica, Štrasburg. 
532 Eckhart stál za vznikom troch ženských kláštorov v Sasku, ako duchovný vodca mal na starosti aj ženské 

komunity dominikánok a beguínky, o ktoré sa staral so záujmom. Väčšina z jeho zachovaných kázní je vo 

vernakulárnom jazyku, čo naznačuje, že jeho publikum z rád dominikánov bolo pravdepodobne ženské. Do 

kostolov,v ktorých kázal pre ženy mali prístup aj terciári, ktorí tiež potrebovali kázanie vo vernakulárnom jazyku. 

Eckhartove kázania sú textami mystika. To, že sa forma kázaní nemení ukazuje, že ženské publikum muselo týmto 

kázaniam rozumieť, keďže Eckhartovým cieľom bolo poskytnúť skutočné duchovné vedenie, ktoré pomôže ženám 

dosiahnuť jednotu s Bohom. To je aj jeden z možných dôvodov, prečo Eckhart kázal vo vernakulárnom jazyku. 

Keď predpokladáme, že ženy kázaniam aspoň nejakým spôsobom rozumeli, znamená to, že museli byť vzdelané 

v mystickej tradícii. Jedna línia historikov uznáva dokonca vplyv zasvätených žien, beguínok na teológiu 

a mystiku Eckharta. Por. McGinn, Bernard. Meister Eckhart and Beguine Mystics: Hadewijch of Brabant, 

Mechtilde of Magdeburg, and Marguerite Porete. New York 1994. 1–16. Druhá línia tieto spojitosti popiera. Por. 

Flasch, Kurt. Meister Eckhart Philosopher of Christianity. Yale 2015, s. 193. 
533 Tieto knihy majú svoju špecifickú formu, popisujú viacero osôb, ich vzťah k Bohu, správanie v komunite, 

prepojené s mystickými prvkami. Ukazujú, že mystika bola vlastná týmto ženským komunitám, ktoré ju rozvíjali, 

nie len na základe kázaní dominikánov, ale aj samostatne. Por. Winston-Allen, Anne. Convent Chronicles: Women 

Writing about Women and Reform in the Late Middle Ages. Pennsylvania 2005, s. 19–63. 
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Vo viacerých prípadoch došlo pre duchovné vedenie a starostlivosť o ženy k vzniku 

silnej previazanosť medzi mužskou a ženskou vetvou. Príkladom môže slúžiť vzťah 

a korešpondencia Diany degli Andalò a Jordána Saského, ktorý spolu založili komunitu Sant´ 

Agnese v Bologni. Na základe ich korešpondencie je možné povedať, že v ich vnímaní boli role 

oboch pohlaví komplementárne – muži sa venovali pastorálnym aktivitám navonok a ženy ich 

podporovali vytrvalými modlitbami, čo bolo v očiach stredovekej spoločnosti rovnako potrebné 

ako samotná pastorálna činnosť. Jordán vo svojich listoch prosí Dianu, aby sa modlila za bratov 

a sám uznávaná jej podiel na práci, ktorú majú ako rád vykonať.534 Toto rozdelenie práce 

poukazuje na skutočnosť, že jadrom rádového ideálu bratov kazateľov bola pastorálna 

a obzvlášť kazateľská činnosť. 

U dominikánov nastal v otázke ženskej spirituality rovnaký problém ako 

u františkánov; kázanie ako výrazný prvok spirituality rádu bol ženám zakázaný, čo 

automaticky znamenalo odlišnosť ženskej spirituality od mužskej.535 Vylúčenosť z kázania 

logicky znamenala vylúčenosť z typického dominikánskeho štúdia, ktorého hlavným cieľom 

bolo získať materiál pre kázanie a rozvíjať schopnosti potrebné pre pastorálnu starostlivosť. 

V ďalších storočiach sa dominikánky etablovali ako prepisovateľky kníh a vzdelanosť členiek 

komunity bola dôležitá, no nikdy nie do takej miery, ako to bolo v mužských komunitách.536 

 Život dominikánok sa teda koncentroval na život chudoby v komunite a bezpečí 

konventu, pretože dominikánky rovnako ako klarisky žili v úplnej klauzúre. Vzhľadom na 

dobrovoľnú chudobu a financovanie kláštorov, je veľmi pravdepodobné, že život dominikánok 

nebol vôbec jednoduchý, aj keď naďalej žili v kláštore. Hladovanie bolo na bežnom poriadku, 

no vo všeobecnosti nevybočovalo z mníšskych trendov svätíc iných rádov. Rozdiel bol v tom, 

že v prípade dominikánov sa o takúto, miestami extrémnu prax pôstu pokúšala celá komunita. 

Strava bola pôstna, ale stále sa konzumovala komunitne. Pri jedle mendikantky počúvali Písmo 

a iné teologické texty. 537 Pre náročnosť života a snahu o podporu skutočnej slobodnej voľby 

pre zasvätený život neboli do rádu prijímaní žiadni obláti. Minimálny vek na vstup do kláštora 

bol dvanásť rokov a ďalším kritérium bola vzdelanosť – záujemkyne mali byť gramotné 

 
534 Napr. list XLVI, por. Georges, Norbert. Blessed Diana and Blessed Jordan of the order of preachers: The story 

of a holy friendship and a successful spiritual direction. Ohio 1933, s. 188–190. 
535 Kázanie bolo dominikánkam zakázané podľa členov rádu pre ich vlastné dobro, pretože by boli obvinené 

z herézy. 
536 Hinnebusch, William. The History of the Dominican Order I. Staten Island 1966, s. 382. 
537 V 15. storočí legeslatívne zakotvené, že má byť vo vernakulárnom jazyku. Por. Watt, D. Medieval women in 

their communities, s. 52. 
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(puellae litteratae).538 Okrem snahy o autentický život v chudobe bola zbožnosť mendikantiek 

orientovaná okolo žaltáru a chórovej modlitby.539 V tomto ohľade sa nelíšili od tradičných 

rádov, aj keď s ich modlitbou boli spojené isté špecifiká. Sám Dominik mal špecifické 

modlitebné praktiky, ktoré boli spojené s polohou tela pri modlitbe. Podľa textu Deväť 

spôsobov modlitby540 Dominik rozlišoval deväť polôh tela, napr. hlboký úklon pred oltárom, 

ležanie na podlahe s tvárou obrátenou k zemi, či modlitba v polohe pripomínajúcej polohu 

Krista na kríži. Súčasťou jednej polohy bolo aj bičovanie bičmi s drevenými guličkami, pri 

ktorom sa prosilo o Božie zmilovanie nad hriešnikom. Táto prax by sa dala radiť 

k extrémnejším asketickým praktikám na umŕtvovanie tela a mala výrazne penitenčný 

charakter.541 Viaceré polohy z tohto textu boli inkorporované do modlitebnej praxe 

dominikánskych skupín a niektoré sa používajú dodnes.542 Rád bratov kazateľov bol 

špecifickým spôsobom spojený s Pannou Máriou. Toto spojenie je zaznamenané už na samom 

počiatku rádu, ale viac sa etablovalo a prejavilo až v neskorom stredoveku s praxou modlitby 

ruženca.543 Vo videní Reginalda z Orleánsu približne z roku 1218 je rád dominikánov a jeho 

habit priamo spojený s Pannou Máriou, no toto spojenie nie je také pevné a výlučné ako 

u cisterciánov.544 Mariánska úcta sa na úrovni rádu rozvíjala hlavne vo formálnych modlitbách. 

Do dominikánskych konventov však vstupovala len časť žien, ktoré mali túžbu po 

zasvätenom živote; na zvýšené volanie po zasvätenom živote medzi širšími skupinami 

mestského obyvateľstva reagoval rád bratov kazateľov tým, že umožnil vznik tzv. tretieho rádu 

– terciárov. Príslušnosť do tohto rádu umožňovala jeho členom žiť mimo kláštora, no hlásiť sa 

k rovnakým duchovným ideálom aké mali členovia prvého a druhého rádu. Život penitenta 

nebol až do začiatku 15. storočia záväzným na celý život, čo tiež prispievalo k jeho 

 
538 Tento termín nie je ale jasne definovaný; pojem litteratus bol pôvodne spojený so schopnosťou písať a čítať 

v latinčine, v kontexte žien znamenal tento pojem len schopnosť čítať v latinčine (žalmy, základné modlitby), 

neznamená to ale, že mníšky latinčine rozumeli. Por. Hinnebusch, William. The History of the Dominican Order 

II. Staten Island 1966, s. 55. Žena najčastejšie spájaná s dominikánmi, Katarína Sienská, bola analfabetka. Katarína 

však bola členkou terciárok, na ktorých boli požiadavky ešte nižšie. Potrebné bolo len vedieť základne modlitby 

v latinčine. 
539 Hlavná povinnosť spojená so žaltárom bola vedieť ho prečítať po latinsky. Učenie latinčiny nebolo ani zakázané 

ani vynucované. 
540 Tento text bol napísaný anonymným autorom niekedy medzi rokmi 1260 a 1288 na základe informácii od sestry 

Cecílie z komunity Sant´Agnese v Bologni a ďalších, ktorí boli v kontakte s Dominikom. Por. De Couesnongle, 

V. - Tugwell, S. (eds.) Early Dominicans: Selected Writings, s. 94–103. 
541 Tento prvok by sa dal označiť za bližší františkánskemu duchu. 
542 Napr. hlboké ukláňanie sa pred oltárom pri modlitbe Sláva Otcu. Por. Prílohy. 
543 Rozšíril a propagoval ju v 15. storočí dominikán Alain de la Roche.  
544 V tej dobe ešte neoficiálny člen rádu Reginald mal videnie, v ktorom mu bol habit odovzdaný priamo Máriou 

potom, ako mu pomazala nohy olejom, aby bol pripravený šíriť evanjelium. Podľa tradície, habit, ktorý Reginald 

dostal bol biely škapuliar – išlo o posvätenú časť habitu, ktorá pozostávala z dlhého kusu látky s otvorom na hlavu 

a v prípade dominikánov aj s kapucňou. Škapuliar bol príznakovou časťou odevu, ktorá určovala príslušnosť k 

rádu. Reginald popísal škapuliar ako „materský sľub z neba o láske Panny Márie k nám“. Por. Jordan of Saxony: 

The Libellus, kapitola 56, 57.  [online] Dostupné z: https://opcentral.org/blog/the-libellus-of-jordan-of-saxony/ 
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popularite.545 Generálny predstaviteľ rádu Munio de Zamora napísal v roku 1285 pravidlá pre 

život bratov a sestier terciárov rádu bratov kazateľov.546 Tieto pravidlá boli určené pre lokálnu 

komunitu a Muniovým zámerom nebolo vytvoriť oficiálnu štruktúru, no pravidlá sa rozšírili aj 

mimo lokálny rámec a vo všeobecnosti záujem o život penitentov narastal. O rok na to boli 

terciári oficiálne uznaní privilégiom pápeža Honoria IV. Pravidlá života pre penitentov boli 

však oficiálne schválené pápežom Inocentom VII. až v roku 1405.547 Terciári rádu dominikánov 

boli vo väčšine prípadov ženy, aj keď pravidlá sú určené bratom a sestrám.548 Terciári sa 

koncentrovali do bratstiev, ktoré boli pod dohľadom cirkevnej autority, tieto bratstvá však boli 

lokálne, navzájom nepreviazané. Praktiky bratstiev boli navzájom podobné a zahŕňali časť 

modlitebných praktík tradičných rádov; v časoch liturgie hodiniek mali členovia recitovať 

Modlitbu Pána a Zdravas Mária niekoľko krát, pričom pripojenie modlitby k Panne Márii 

ukazuje na pevnejšie etablovanie mariánskej úcty v rámci rádového ideálu. Terciári mali 

prijímanie prijať najmenej štyrikrát ročne, čo je viac ako sa očakávalo od františkánskych 

terciárov, okrem toho mali dodržiavať pôst a pravidelne sa stretávať v kostole dominikánov, 

kde sa zúčastňovali omše. Od terciárok sa neočakávalo, že sa budú zapájať do starostlivosti 

o chudobných a chorých; mali sa držať ideálu vita contemplativa a takúto starostlivosť 

poskytovať v rámci svojich komunít.549 Takto definované pravidlá sú však až z roku 1405. 

Terciárska forma života kombinovala osobnú a kolektívnu zbožnosť a mala vplyv na celkovú 

duchovnú klímu jednotlivých mestských spoločenstiev, ktorá viedla k akcentovaniu 

individuálnej duchovnej zbožnosti v neskorom stredoveku. Podstatný prvok života terciárov 

bol spojený s existenciou komunity, ktorá sa starala o dušu svojich členov po smrti. Vzhľadom 

na rozšírené obavy z pekla a očistca a o osud duše, bol tento prvok vysoko cenený a žiadaný 

v celej stredovekej spoločnosti. 

Na rozdiel od regulovaných členov mníšskych a mendikantských rádov, na terciárov sa 

nevzťahovala výnimka z platenia cirkevných a svetských daní,550 čo ukazuje, že tento motív 

nemohol byť kľúčový pri vstupe do rádu. Život terciárov bol obzvlášť príťažlivý pre ženy žijúce 

v mestách, ktoré nemali finančné prostriedky nutné pre vstup do klasických kláštorov, no stále 

 
545 Bornstein, Daniel E. – Lehmijoki-Gardner, Maiju. Dominican Penitent Women. New York 2006., s. 9. 
546 Ibidem, s. 39.  
547 V týchto pravidlách je Ave Maria zakotvená ako oficiálna modlitba, ktorá sprevádza modlitbu Pater noster. Ide 

o jednu z prvých zmienok vôbec v pravidlách pre život zasvätených osôb. K procesu utvárania týchto pravidiel 

por. Lehmijoki-Gardner, Maiju. Writing Religious Rules as an Interactive Process: Dominican Penitent Women 

and the Making of Their Regula. In: Speculum 79 (2004), s. 660–687. 
548 Pravidlá čerpali aj z pravidel bratov kajúcnikov, ktorých počiatky siahajú k sv. Františkovi, no sú podrobnejšie 

a vyjadrujú sa k všetkým zásadným bodom. 
549 Bornstein, D– Lehmijoki-Gardner, M. Dominican Penitent Women, s. 19. 
550 Ibidem, s. 1.  
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pociťovali túžbu žiť nábožný život. Terciárky však neboli primárne z chudobných rodín, 

pretože pre tento spôsob života sa rozhodlo aj veľa finančne zabezpečených žien. Medzi 

terciárkami boli často vdovy, ktoré potrebovali redefinovať svoje miesto v mestskej spoločnosti 

po smrti ich manžela, ktorý určoval ich identitu v spoločenstve. Penitenčný spôsob života sa 

stal určujúcim pre ženskú zbožnosť od 13. storočia a obzvlášť v 14. storočí, pričom bol stále 

viac spájaný s extázami a rozvojom mystiky.551 Muži taktiež vstupovali do tejto formy 

zasväteného života, ale stále mali k dispozícii viaceré možnosti sebarealizácie v duchovnej 

oblasti, a tak nikdy nedominovali medzi terciármi rádu dominikánov.552 Oblasťou s najväčším 

výskytom terciárov bolo severné a centrálne Taliansko. 

4.2.2. Základné rádové dokumenty a ženy 

 

Základným textom určujúcim rádový ideál je regula sv. Augustína. Regula mala priamy 

dopad na komunity rehoľníc, pretože sa podľa nej riadili, ale taktiež aj na komunity terciárov, 

pretože Augustínova regula predstavovala inšpiračný zdroj aj pri vzniku pravidiel pre tieto 

komunity. K regule sa pridávali pre rehoľné komunity oboch pohlaví konštitúcie, ktoré 

upravovali ďalšie aspekty života, a tak tiež mali vplyv na proklamovaný ideál. Tieto konštitúcie 

boli rozličné, aj keď v ráde bola snaha o ich zjednotenie.553 Medzi ďalšie dokumenty definujúce 

ideál patril Libellus de principiis Jordána Saského, ktorý hovoril o začiatkoch rádovej histórie, 

a diela Humberta z Romans zahŕňajúce list o observancii regule a komentár k regule sv. 

Augustína. V tejto analýze sa však zameriam len na Augustínovu regulu, ktorá spájala všetky 

ženské komunity, a pravidlá života terciárov. Takto postihnem niektoré základné črty oboch 

ženských foriem v pohľade mužských duchovných vodcov. 

 

Augustínova regula predstavuje pomerne krátky text, ktorý poskytoval základné 

vedenie, ale nechával priestor aj pre prispôsobenie špecifickým podmienkam prostredia, 

v ktorom sa regula používala, čo prispelo k jej popularite. Regula bola spísaná pravdepodobne 

okolo roku 397, pôvodne bola regulou pre kláštor klerikov, ktorý Augustín založil. Dôležitosť 

 
551 Najdôležitejšou a najuznávanejšou ženskou predstaviteľkou rádu dominikánov v 14. storočí je Katarína 

Sienská, jedna zo štyroch učiteliek Cirkvi, ktorá sa preslávila mystickými stigmami a manželstvom s Kristom. 

Katarína bola terciárkou, vo svojom živote aplikovala niektoré typické črty tohto života, zároveň ich aj vo veľa 

kategóriách prekračovala. Jej osoba predstavuje veľmi jedinečný prípad a podľa môjho názoru je potrebné 

zdôrazniť, že žila už v druhej polovici 14. storočia, kedy niektoré trendy boli už hlbšie etablované a spoločenský 

a cirkevný vývoj postúpil k novým problémom a črtám, ktoré mali vplyv aj na jej život. Ku Kataríne por. Muessig, 

Carolyn –Ferzoco, George –Mayne Kienzle, Beverly (eds.) A Companion to Catherine of Siena. Leiden 2012. Ku 

penitenčným črtám jej života por. Ibidem, s. 113–126. 
552 Väčšiu príťažlivosť medzi mužmi mal rád terciárov sv. Františka. 
553 Ku konštitúciam por. Jones, Clare Taylor. Ruling the Spirit: Women, Liturgy, and Dominican Reform in Late 

Medieval Germany, s. 15–20. 
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regule ukazuje fakt, že do roku 1000 máme zachovaných až štrnásť rukopisov, mimo toho, 

v tomto období regula slúžila ako vzor pre viacerých zasvätených mužov, ktorí na jej základe 

vytvárali vlastné pravidlá pre život.554 Od 11. storočia sa regula začala v niektorých komunitách 

používať ako výlučná regula, nezmiešaná s inými monastickými tradíciami. Túto regulu prijali 

za svoju v 11. storočí regulovaní kanonici, tzv. augustiniáni, následne v 12. storočí taktiež aj 

komunita sv. Viktora v Paríži, a Norbert z Xantenu pre svoju komunitu v Prémontré. Popularita 

regule sa premietla do kánona Štvrtého lateránskeho koncilu o schválených regulách, čo viedlo 

k ešte širšej adaptácii tejto regule pokračujúcej až do súčasnosti. Podstatné je, že až do 

súčasnosti sa ňou riadi množstvo ženských rádov a komunít.555 Tento fakt otvára otázku, či 

regula obsahovala ustanovenia, ktoré obzvlášť vyhovovali ženám alebo boli aspoň ľahšie 

uplatniteľné pre ženské pohlavie, prípadne, či sa s ňou zasvätené ženy vedeli lepšie stotožniť.556  

Regula ako celok jednoznačne určuje ako ideál zasväteného života život v komunite. 

Život v spoločenstve je to, čo privádza ľudí k Bohu. Na základe tejto argumentácie je rehoľné 

spoločenstvo definované ako spoločenstvo kresťanov, ktorí sa „slobodne rozhodli putovať 

spoločne a svorne, tvoriac jedno srdce a jednu dušu, po ceste k Bohu.“557 Tento komunitný 

život, rovnako ako život v akomkoľvek spoločenstve, má prebiehať vo svornosti, láske 

a úcte.558 To, čo robí komunitu komunitou zasvätených osôb je spoločná cesta a jej cieľ v Bohu, 

nie konkrétne ustanovenia zasväteného života. Regula je v otázke fungovania komunity veľmi 

realistická, pretože sa zaoberá dynamikou skupiny a počíta aj so vznikom rozbrojov 

a problémov v komunite.559 Tým venuje značný priestor témam, ktoré sa rovnako 

týkajú ženských aj mužských zasvätených komunít. Regula obsahuje iba osem kapitol, ktorých 

názvy a poradie ukazujú na najpodstatnejšie aspekty mníšskeho ideálu podľa Augustína, 

pričom tým najdôležitejším je vzájomná láska, čo opäť potvrdzuje dôležitosť komunity.560 

 
554 Augustin z Hippo. Řehole pro komunitu. Kostelní Vydří 2004, s. 10. 
555 Rád sv. Brigity, lombardské annunciátky, chór sestier Svätého hrobu, voršilky, augustiniánky z Meaux, 

saleziánky, sestry našej Pani milosrdenstva Dobrého Pastiera, milosrdné sestry sv. Tomáša v Villanovy, sestry sv. 

Moniky, sestry sv. Rity. Por Ibidem, s.11. 
556 Jeden z textov, ktorý je označovaný ako regula sv. Augustína je jeho list 211, ktorý adresoval vyslovene 

mníškam v kláštore v Hippo, ktoré bol pod vedením Augustínovej sestry. Tento list vznikol v roku 423 . Augustín 

taktiež písal listy zasväteným pannám a dôležitým kresťanským matrónam, ktoré mali formu duchovného vedenia. 

To ukazuje, že musel reflektovať ich potreby a záujmy, čo sa mohlo premietnuť aj do reguly, v spomínanom liste 

211. Por. Schaus, M. (eds.). Women and Gender in Medieval Europe: An Encyclopedia, s. 51–52. 
557 Augustin z Hippo. Řehole pro komunitu, s. 24. 
558 „Veď o láske sa píše, že nehľadá svoj prospech a kladie spoločný prospech nad vlastný a nie vlastný nad 

spoločný“, Ibidem, s. 94. 
559 Augustín ponúka návod ako situácie vyriešiť a dokonca im predísť na rozdiel od Benediktovej reguly, v ktorej 

je viac priestoru venovanému trestom za priestupky. 
560 I. vzájomná láska, II. spoločná modlitba, III. komunita a starostlivosť o telo, IV. vzájomná zodpovednosť za 

dobro a zlo, V. vzájomná služba, VI. Láska a konflikt, VII. láska v autorite a poslušnosti., VIII. Záverečné 

povzbudenia.  
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Najpodstatnejšou aktivitou pre celú komunitu je podľa Augustína spoločná modlitba. Kapitolu 

o modlitbe radí pred kapitolu o životospráve a odriekaní, či čistote, či by mohlo naznačovať 

väčšie zameranie ideálu na vnútorne, než vonkajšie praktiky. Augustín so svojou komunitou 

usiluje o rovnaké cnosti, o aké by sa mali snažiť bežní kresťania,561 a žiadny iný výnimočný 

apoštolát do rehole nevkladá. Toto je jedným z prvkov, ktorý je rovnako dosiahnuteľný aj pre 

ženské aj pre mužské pohlavie. 

Otázka asketických praktík zaberá v regule menej priestoru, než zamyslenia o podstate 

zasvätenej komunity a princípov jej fungovania. To ukazuje, že asketické praktiky neboli nijako 

zvlášť dôležité pre ideál zasväteného života podľa Augustína. Augustín zastáva názor, že telo 

sa má krotiť zdržanlivosťou v jedle a nápoji, ak to dovoľuje zdravie. Zdravie je teda dôležitejšie 

ako askéza len sama pre seba, ako cvičenie v zdokonaľovaní sa. Askéza musí mať aj iný 

význam – napr. pôst má význam vtedy, keď sa odopreté jedlo dostane k tým, ktorí ho naozaj 

potrebujú. Rovnako aj samotný akt prijímania jedla sa nemá redukovať len na naplnenie potrieb, 

ale má byť sprevádzané duchovným pokrmom – slovom Božím.562 Výzvy k ďalším 

špecifickým asketickým praktikám v regule nie sú nijako spomenuté. Dodržiavaniu sexuálnej 

zdržanlivosti sa venuje pomerne rozsiahla časť regule, v porovnaní s ostatnými oblasťami 

mníšskeho života. Ale aj v tomto prípade Augustín využíva príležitosť na ilustrovanie 

správnych princípov fungovania komunity. V tomto prípade, že zodpovednosť za hriechy 

jedného má celá komunita.  

 Prostredie kláštora má byť rovnostárske, ale zároveň spravodlivé a počítajúce 

s individuálnymi potrebami členov komunity - podľa vzoru prvej cirkevnej obce. Ustanovenia 

ohľadne jedla, oblečenia a lôžka majú za hlavný cieľ vytvoriť jednotnú harmonickú komunitu. 

Čo sa týka ženského pohlavia, Augustín zastával názor, že ženy majú vykonať toľko, na koľko 

každá stačí, čo je v súlade s individuálnym prístupom zakotveným v regule.563 Prostredie, 

v ktorom sa komunita pohybuje nie je vymedzené len kláštorom. Augustína zaujíma hlavne to, 

aby komunita zostala zachovaná, aj keď sa zmení priestor, v ktorom je. „Ak idete niekam, vždy 

choďte spoločne a spolu zostávajte, aj keď dôjdete, kam mierite.“564 Toto ustanovenie sa 

nemohlo vzťahovať na ženy, pretože napriek snahe o nasledovanie mendikantského ideálu, žili 

naďalej v klauzúre, a tak ani Augustínovu regulu nemohli prijať v úplnosti. Autoritou pre 

komunitu je jej predstavený, ktorého majú členovia poslúchať ako otca, ale „ešte ochotnejšie 

 
561 Ciele zasvätenej komunity nie sú ničím odlišné od cieľov bežných kresťanov, a to život v láske a svornosti. 
562 Augustin z Hippo. Řehole pro komunitu, s. 90. 
563 Takto sa Augustín vyjadruje v liste Probe. por. Ibidem, s. 44. 
564 Miestom, kam členovia komunity pravdepodobne chodili najčastejšie boli kúpele, pretože ich Augustín v inej 

časti rehole spomína ako cieľ cesty. 
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majú počúvať kňaza, ktorý sa o nich stará,“565 čo ilustruje dôležitosť duchovného rastu pre 

augustínovský ideál. Postava predstaveného teda nemá až takú významnú vodcovskú rolu ako 

opát v Benediktovej regule,566 aj preto, že úloha predstaveného je súhrnom služieb komunite a 

zodpovednosť je na všetkých členoch skupiny rozdelená pomerne rovnomerne.  

Regula z veľkej časti vychádza priamo z výrokov z Písma, ktoré Augustín mierne 

rozvinie, pričom základom sú novozákonné časti. To ukazuje na veľký aktualizačný potenciál 

regule a to, prečo začínala naberať na popularite práve v období, kedy sa kresťanským ideálom 

stávalo priame nasledovanie Krista a napodobňovanie jeho života. K otázke Eucharistie 

a mariánskej úcty sa regula nijakým spôsobom nevyjadruje, čo je v súlade s dobou jej vzniku 

a tým, na čo sa zameriava a ako je štruktúrovaná. Tým pádom v týchto otázkach nechávala 

veľký priestor pre individuálne pojatie praktík s nimi spojenými.  

Regula sa vyhýba rodovým pomenovaniam zasvätených osôb a vo väčšine ustanovení 

je bezpohlavná, čo necháva ženám značný priestor na identifikáciu. V kapitole o čistote, je bod 

jednoznačne určený mužom, ktorý pojednáva o situácii, keď muž zahliadne ženu. Žena v tejto 

pasáži ale nie je hriešnym pokušením – to, aký dopad bude mať na muža, je jeho zodpovednosť. 

Takýto postoj jednoznačne uľahčoval prijatie regule ženským pohlavím. Tento proces bol ešte 

posilnený adaptáciou reguly pre mužov (Praeceptum) so zmenami v gramatickom rode 

a zámenou mužských mien za ženské,567 na Augustínovu regulu pre ženy (Regularis 

informatio). Okrem týchto úprav je regula pre ženy úplne totožná s mužskou regulou, čo svedčí 

o rovnakých nárokoch, pre obe pohlavia. Ktorá verzia bola pôvodná a ako sa s nimi pracovalo 

je stále otvorenou výskumnou otázkou. Jednoznačné je, že regula bola rovnako použiteľná pre 

mužské aj pre ženské pohlavie, a predstavovala najmenej konfliktný skúmaný rádový 

dokument.568  

 

 
565 Ibidem, s. 95. 
566 Augustinove prvé kláštory vznikli zo skupín jeho priateľov, a tak nebolo potrebné, aby na čele komunity bola 

výrazná autorita.  
567 Napr. „brat“ sa zmení na „sestra“. Por. Regula sancti Augustini. In: Verheijen, L. (ed.). La Regle de saint 

Augustin, i. Tradition manuscrite. Paris 1967, s. 417– 437. 
568  V stredoveku sa viaceré zdroje označovali ako Augustínova regula. Týmto zdrojom boli priradené latinské 

názvy v edícii reguly z roku 1967, ktoré sa používajú aj dnes. Časť 1-4 Augustínovho listu 211 sa označuje ako 

Obiurgatio, či Reprimand. Ako Praeceptum je označovaná tradičná regula v mužskej verzii. Regularis Informatio 

predstavuje ženskú verziu Praecepta, práve z ktorej mala podľa viacerých historikov v 12. storočí vzniknúť 

mužská verzia Praeceptum a táto ženská verzia bola považovaná za originálnu regulu sv. Augustína. Spojenie 

verzií Obiurgatio a Regularis Informatio vytváralo kompletný list 211. Najnovší výskum ukazuje, že verzia 

Praeceptum je pôvodnou verziou, na rozdiel od dlho prezentovanej tézy o staršom pôvode ženskej verzie. Túto 

pokladali za pôvodnú aj v 12. storočí. Por. Ramsey, Boniface (eds.) Saint Augustine. The Monastic Rules. New 

York 2004. s. 26–45., obzvlášť s. 37–38. 
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Regula sv. Augustína pôsobila aj na vytváranie ideálu pre skupiny terciárok, no tento 

ideál bol prispôsobený a explicitne zachytený vo vlastných pravidlách života. Dôležitým 

dokumentom pre vytváranie ideálu skupiny terciárok je konštitúcia generálneho predstaveného 

rádu Munia zo Zamory.569 Munio konštitúciu spísal na základe žiadosti konkrétnej skupiny 

penitentiek v meste Orvieto a jeho cieľom nebolo založiť nový rád. Práve preto Muniova 

konštitúcia, ktorá vznikla v roku 1286, predstavuje skôr zopár odporúčaní a zákazov, než 

logicky vystavaný a previazaný celok, ktorý pokrýva všetky dôležité zložky života zasvätených 

žien. V konštitúciách chýba napr. jasné zakotvenie vzťahu a povinností dominikánov ako 

duchovných vodcov a komunity penitentiek. Avšak pre stanovenie očakávaného ideálu sú tieto 

pravidlá dostatočne ilustratívne.  

Konštitúcia zakotvuje asketické praktiky len ohľadne odevu a stravy, k iným 

asketickým praktikám vôbec nevyzývajú,570 čo ukazuje, že extrémna askéza nemala byť 

súčasťou ideálu terciárok. Habit sestier nemá byť príliš drahý „ako je očakávané od skutočných 

a skromných služobníc Pána“, a tak sú vhodné materiály len ľan a konope. Sestry mali 

dodržiavať denný pôst v advente a v pôstnom období pred Veľkou nocou, taktiež sa mali postiť  

každý piatok a dodržiavať každý Cirkvou predpísaný pôst,571 čím bola ich pôstna prax len 

o niečo menej prísna, než tá františkánska. Podstatným bodom ustanovenia o pôste je príkaz, 

že sestry, ktoré chcú držať prísnejší pôst, tak môžu urobiť len s povolením od ich spovedníka.572 

To ukazuje na snahu autorít mať pod kontrolou asketické praktiky žien a zároveň zabezpečiť, 

aby neviedli k pýche alebo boli len cvičením samým pre seba. Jednodňový pôst o chlebe a vode 

bol používaný ako trest za porušenie pravidiel alebo neúčasť pri komunitnom stretnutí, 

a šesťdňový pôst ako jeden z trestov za spáchanie smrteľného hriechu. Pôst teda nebol len 

vyjadrením hlbšej zbožnosti žien, ale predstavoval aj moc autorít a nápravný prostriedok, čo 

viac odrážalo benediktínskeho ducha.  

Eucharistická úcta je zakotvená len v jednom bode, ktorý pojednáva o časnosti 

prijímania. Sestry majú prijímať presne desaťkrát ročne – štyri prípady sú spojené so sviatkami 

Panny Márie, ďalšie zmienky o eucharistickej a mariánskej úcte sa v konštitúciách vôbec 

nenachádzajú. Muniove konštitúcie môžu ukazovať na celkovo silnejšie postavenie mariánskej 

úcty v širšej mestskej spoločnosti ku konci 13. storočia a zároveň aj vyššia časnosť prijímania 

môže potvrdzovať zmenu diskurzu o vnímaní významu Eucharistie v tejto spoločnosti. V tomto 

 
569 Por. Munio of Zamora. Ordinationes. In: Bornstein, D– Lehmijoki-Gardner, M. Dominican Penitent Women, 

s. 39– 45. 
570 K životu sestier mala patriť aj pravidelná manuálna práca a dodržiavanie mlčanlivosti v kostole. 
571 Mäso bolo povolené trikrát do týždňa. 
572 Bornstein, D– Lehmijoki-Gardner, M. Dominican Penitent Women, s. 44. 
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ohľade Muniove konštitúcie môžu ukazovať na vývoj tohto trendu v čase, ak ich porovnáme 

s františkánskymi a Klárinými pravidlami, a zároveň popisovať všeobecne platný ráz rozvíjanej 

spirituality v mestskom prostredí a nie špecificky dominikánsky prístup.  

Sestry neskladali večné sľuby, ale skladali tzv. pevný sľub, že budú nasledovať 

observanciu ostatných sestier penitentiek, čo ukazuje na reálnu dôležitosť komunity v praxi, aj 

pri skupinách terciárok. Je evidentné, že zasvätené penitentky mali žiť do tej miery, ako to bolo 

možné, komunitný ideál, ktorý je v súlade s ideálom sv. Augustína. Ten sa prejavuje napr. 

v starostlivosti o choré sestry, vo vedení priorky, či posmrtnej starostlivosti o členov 

komunity.573 Komunita bola záväzná a sestry nemohli opustiť mesto bez povolenia, aj keď sa 

jednalo o púť, čo ukazuje na potrebu udržiavať komunitu a zároveň potrebu cirkevných autorít 

vykonávať istú formu kontroly nad akýmikoľvek ženami, ktoré mohli byť s nimi spájané.  

Terciárky síce nežili v klauzúre, mohli sa pohybovať aj mimo svoje obydlie, kostol a konvent, 

no aj tak je v pravidlách prítomná snaha tento pohyb obmedziť; Muniovi leží na srdci aj to, aby 

sa sestry zbytočne netúlali po meste, obzvlášť tie mladšie, pretože by mohli byť pokúšané 

svetom, a tak im s jednoznačnosťou zakazuje účasť na hostinách, tancoch, nevhodných 

oslavách a akýchkoľvek svetských podujatiach. O styku pohlaví však v konštitúciách nie sú 

žiadne zmienky, čo môže ukazovať na väčšiu uvoľnenosť stereotypov v mestskej spoločnosti 

na konci 13. storočia. 

4.2.3 Spiritualita dominikánok a terciárok 

Zakladateľ rádu sv. Dominik a jeho život je základným modelom pre spiritualitu rádu, 

ktorá je obohatená ešte o pár aspektov na základe neskoršieho vývoja.574 Pevnou súčasťou 

ideálu dominikánskeho rádu sa už v prvých rokoch jeho existencie stalo štúdium 

a vzdelávanie.575 Táto oblasť nikdy nemohla byť v plnosti nasledovaná rehoľníčok v rovnakej 

miere, v akej utvárala život a spiritualitu mužských členov rádu, čo vytváralo odlišný ideál na 

základe pohlavia. Odlišné aspekty rádového ideálu a nutne aj spirituality ilustrujú konštitúcie  

generálneho predstaveného Humberta z Romans z roku 1254 a 1259. Konštitúcie Humberta 

z Romans pre sestry a konštitúcie mužských komunít vykazujú najväčší rozdiel primárne 

 
573 Každý deň majú všetky členky komunity povedať osemkrát modlitbu Pater noster za každú zosnulú sestru. 
574 Základnou prehľadovou a veľmi podrobne spracovanou prácou o dominikánskej spiritualite ostáva 

Hinnebuschove dielo, síce staršieho data, avšak informačne neprekonané. Por. Hinnebusch, William. Dominican 

Spirituality: Principles and Practice. Eugene 1964, s. 1–38. 
575 Už v roku 1217 pápež Honorius vydal bulu Gratiarum omnium, na základe ktorej boli dominikáni uznaný ako 

rád zasvätený štúdiu a dostali univerzálne povolenie kázať, v roku 1220 prvá generálna kapitula rádu ustanovila, 

že každé jedno novozaložené priorstvo má mať vlastné studium conventuale. Por. Hinnebusch, William. The 

Dominicans: A Short History. New York 1975, s. 8, 11–12. 
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v otázke observancie liturgie hodín, čo malo dopad aj na spiritualitu týchto komunít. Mužské 

komunity mali liturgiu odriekať „rýchlo a stručne“, bez spievania, aby sa mohli venovať štúdiu 

a kázaniu, ktoré bolo dôležitejšie ako spoločná modlitba. Na druhej strane sestry sa mali 

sústreďovať na liturgiu hodín a dopĺňať ju ručnými prácami. Liturgiu hodín mali prednášať 

„pomaly a zreteľne, aby sestry nestratili ich zbožnosť“. 576 Súčasťou liturgie boli aj mariánske 

hodinky, ktoré členovia rádu recitovali každý deň; v tejto praxi je naznačený ďalší prvok 

dominikánskej spirituality a to mariánska úcta. Okrem orientácie na štúdium je neoddeliteľnou 

súčasťou dominikánskej spirituality aj mystika, ktorá je spoločným dedičstvom bratov aj 

sestier. Dominikánska mystika stojí na základoch, ktoré položil Albert Veľký na základe 

negatívnej teológie Dionýzia z Aeropagitu, a špecifickým spôsobom sa rozvíjala obzvlášť 

v oblasti Nemecka a Anglicka. 

V nasledujúcej analýze sa  pokúsim o sondu do dominikánskej spirituality na základe 

skúmaných aspektov. Opäť je potrebné zdôrazniť, že nejde o komplexný prehľad, ktorého 

cieľom by bolo stanoviť typické prvky ženskej dominikánskej zbožnosti so všeobecnou 

platnosťou. Pre analýzu konkrétnych príkladov žien som vybrala jednu predstaviteľku druhého 

rádu, Margarétu Uhorskú, ktorá je zároveň viac výnimočnou predstaviteľkou, pretože je 

oslavovaná ako svätá a bola členkou uhorskej kráľovskej rodiny, no je vhodným výberom aj 

preto, lebo rovnako ako pri Kláre, sú zachované akty jej procesu kanonizácie. Obraz sondy do 

dominikánskej spirituality konkrétnych žien som doplnila životmi menej známej terciárky 

Margaréty z Ypres, ktorá je predstaviteľkou z geografického regiónu Nizozemska so všeobecne 

zvýšenou spiritualitou, a Giovanny z Orvieta, pochádzajúcej z oblasti Talianska, kde sa 

fenomén terciárok rozvinul vo vysokej miere. Giovanna vďaka svojmu terciárskemu spôsobu 

života dosiahla prvý stupeň kanonizácie, čo svedčí o tom, že jej život bol v istom zmysle 

vzorový, okrem toho, pravdepodobne bola súčasťou komunity, pre ktorú boli napísané prvé 

pravidlá života pre terciárov, čo umožňuje sledovať ich prvky v jej živote. Životy oboch 

terciárok môžu poukázať na viac typickejšie črty ženských zasvätených životov s cieľom 

nasledovať ideál sv. Dominika a zároveň na lokálne rozdielnosti, či podobnosti v aplikovaní 

tohto ideálu a jeho modelovanie autormi životopisov. Analýza žien z týchto dvoch 

geografických oblastí zároveň umožňuje širšiu komparáciu s inými formami zasväteného 

života, ktoré sa v týchto oblastiach tiež rozvíjali. 

 
576 Sestry mali recitovať mariánske hodinky ešte pred kanonickými hodinkami zhromaždené v kostole 

a s rovnakou vážnosťou ako liturgiu hodín, zatiaľ čo bratia ich mohli prednášať počas vstávania a pripravovania 

sa na deň ešte v dormitóriu. Jones, Claire Taylor. Ruling the Spirit: Women, Liturgy, and Dominican Reform in 

Late Medieval Germany. Philadelphia 2018., s. 17–18. 
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Margaréta Uhorská  

 

Jednou z najznámejších dominikánok, u ktorej máme zachovanú pramennú základňu je 

svätá Margaréta Uhorská. Margaréta predstavuje špecifický prípad, pretože bola členkou 

uhorskej kráľovskej rodiny, no súčasťou komunity dominikánok bola od svojich troch rokoch 

a sľuby zložila z vlastnej vôle ako osemnásťročná. Dlhodobé pôsobenie v komunite 

dominikánok ju robí v istom zmysle typickou členkou, na druhej strane jej svätosť bola 

založená na výnimočnosti jej zbožnosti. Najväčším zdrojom informácii o Margaréte je Legenda 

od anonymného autora, ktorá vznikla pravdepodobne na konci 13. storočia, zachovaná však je 

až vo verzii zo 16. storočia. Spoľahlivejší zdroj, s ktorým budem pracovať, predstavujú akty 

kanonizačného procesu, ktoré vznikli šesť rokov po jej smrti v roku 1270.577 Členky jej 

komunity vypovedali o Margaréte pod prísahou, čo znamená, že ich svedectvo môžeme 

považovať za pomerne autentické. Aj tieto výpovede môžu mať v sebe hagiografický zámer, 

no určite menší ako spísaná legenda, aj keď mohla vzniknúť na ich základe. Okrem toho 

množstvo výpovedí je naozaj veľké a zahŕňa rôzne typy osôb, od Margarétinej magistry, cez 

priora a provinciála, až po ľudí mimo konsekrovaný svet. Margaréta teda napriek svojej 

výnimočnosti môže poukázať aj na niektoré typické prvky dominikánskej spirituality.  

Margaréta podľa svedectiev vo veľkej miere rozvíjala svoju modlitebnú prax. Mala sa 

modliť bez prestania od úsvitu do obeda a od „kompletára do prvého kikiríkania“ 578 Dĺžka 

a množstvo jej modlitieb boli opakovane prvým aspektom, ktorý vo svedectve jej spolusestry 

spomínajú, išlo teda o najvýraznejší aspekt jej spirituality prítomný na dennej báze. Aj jej 

spovedník ju opísal ako „veľmi kontemplatívnu a modlitebníčku“.579 V tomto aspekte 

Margaréta v plnosti nasledovala ideál stanovený ženskými konštitúciami, ktoré vyzývali ku 

kontemplatívnej modlitbe. Kvôli svojim modlitebným praktikám Margaréta obmedzovala svoj 

spánok, dlhé hodiny kľačala, či ležala na zemi, v tvare kríža, 580 čo znamená, že modlitebnú 

 
577 Všetky dokumenty týkajúce sa procesu kanonizácie sú dostupné v kvalitne spracovanej monografii, ktorá 

ponúka latinsko-anglický preklad. Por. Klaniczay, Gábor – Csepregi, Ildikó – Péterfi, Bence. (eds.) Legenda Vetus, 

Acta Processus Canonizationis Et Miracula Sanctae Margaritae De Hungaria. Budapest 2018. Akty, s ktorými 

som pracovala sú označené ako Investigation on the life, behavior and miracles of the blessed virgin Margaret ca. 

1275, na stranách 135–708. 
578 Tugwell, S. (eds.) Early Dominicans : Selected Writings, s. 412. 
579 „Magne contemplationis et orationis fuit,“. Margaréta nechcela prerušiť modlitbu, ani keď ju zavolal spovedník, 

čo ukazuje na dôležitosť modlitby, a zároveň limity mužskej duchovnej autority. Por. Klaniczay, G – Csepregi, I.– 

Péterfi, B. (eds.) Legenda Vetus, Acta Processus Canonizationis Et Miracula Sanctae Margaritae De Hungaria, 

s. 470. 
580 Táto forma modlitby bola jednou z Dominikových obľúbených na základe textu „Deväť spôsobov modlitby“. 
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prax mala previazanú s praxou asketickou a pravdepodobne poznala aj Deväť spôsobov 

modlitby sv. Dominika. 

Okrem praxe obmedzovania spánku však Margaréta umŕtvovala svoje telo ešte 

viacerými spôsobmi,  v najväčšej miere v otázke stravy a špecifickými spôsobmi spojenými s 

obliekaním. Margaréta dodržiavala pôst podľa regule, no podľa jej spolusestier ešte aj v oveľa 

väčšej miere, Margarétine pôsty boli pomerne prísne a časté, pričom najprísnejší pôst držala na 

Veľký piatok, kedy nič nejedla ale ani nepila celý deň.581 Vo svedectvách je viackrát 

zaznamenané, že si Margaréta od priorky, ktorá chcela obmedziť jej prísny pôst, svojím 

emotívnym správaním vynútila povolenie na takúto prax. Takéto správanie sa nezlučovalo s 

poslušnosťou voči príkazom priorky, čo malo byť ďalšou Margarétinou charakteristickou 

vlastnosťou.582 To dokazuje dôležitosť extrémneho pôstu pre Margarétinu spiritualitu, pretože 

poslušnosť bola jednou zo základných očakávaných cností, a takéto manipulatívne správanie 

de facto nebolo vyjadrením cnostného života v každom ohľade, o ktorý sa Margaréta mala 

usilovať.  

Margarétine asketické praktiky sa týkali aj oblečenia, a tak boli každodennou súčasťou 

jej života. Margaréta nosila len staré otrhané oblečenie, pod ktorým nosila kajúcne šaty - košeľu 

z konských vlasov, primárne počas celého pôstu pred Veľkou nocou.583 K týmto kajúcnym 

šatám si zvykla ešte telo opásať železným opaskom.584 Okrem toho si k tejto praxi asketického 

obliekania Margaréta pridala ešte inú netradičnú, ktorú si vymyslela sama, čo ukazuje, že 

zasvätené ženy mali priestor, v rámci ktorého mohli uplatňovať individuálne prvky zbožnosti. 

Margaréta v oblečení zámerne nosila vši, ktoré si odmietala zo seba odstrániť aj po vyzlečení 

oblečenia,585 pričom táto prax mala byť podľa jej vlastných slov praxou pokánia, čo by 

znamenalo, že pre ňu mohol byť dôležitý penitenčný charakter života spájaný 

s mendikantskými rádmi.586 Nie všetky sestry prijímali Margarétine asketické praktiky 

s nadšením. Jedna sestra jej mala vyslovene povedať: „Si ako prasa ňuchajúce po Bohu so 

svojím nosom a tvárou v bahne. Prečo to robíš? Prečo sa takto ničíš? “587 Tento výrok ukazuje, 

 
581 Takýto pôst spojený aj s abstinenciou od spánku vykonávala od liturgie Zeleného štvrtku až do Veľkonočnej 

nedele, kedy prijímala len chlieb a vodu. Por. Ibidem, s. 139,  289. 
582 Margaréta dokonca predbiehala všetky ostatné sestry v rýchlosti, s ktorou sa pustila do vykonania príkazu. 
583 Túto košeľu začala nosiť už v detskom veku, okolo 10 roku života. Túto prax potvrdil dokonca jej spovedník. 
584 Ibidem, s. 185. Opasok je však spomenutý len dvakrát. Kajúcna košeľa pravidelne. 
585 Zámerne nosila na chrbte kožušinu, v ktorej bolo ešte viac vší ako v jej bežnom oblečení, prípadne sa ňou 

prikrývala. Toto správanie je zaznamenané vo veľkom počte svedectiev, jedna mníška k nej dokonca nechcela 

pristúpiť bližšie, pretože sa bála vší. 
586 Penitenčný ráz života bol jednoznačne viac spájaný s františkánmi, než s dominikánmi. 
587 „ Tu queris Deum in terra cum naso et facie, sicut esses porcus, quare facis hoc, quare destruis te’?“ Por. 

Ibidem s. 372. 
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že členovia vlastnej komunity vnímali Margarétino správanie ako extrémne, čo znamená, že 

nemohlo byť štandardom. 

Margarétine prísne asketické praktiky mali do istej miery súvis aj s jej pôvodom; 

Margaréta nechcela byť nijako zvýhodňovaná, ani ušetrená prísnosti, práve naopak; súčasťou 

svedectiev je výpoveď jej spovedníka, ktorého prosila, aby jej dal rovnako prísne pokánie, ako 

všetkým ostatným „aby ju nešetril kvôli jej pôvodu.“588 Komunitu výrazne finančne 

podporovali Margarétini rodičia, uhorský kráľovský pár. Margaréta však odmietala mať 

a prijímať viac z milodarov, než ktorákoľvek iná členka, jej snahou bolo dokonca mať menej, 

než ostatní.589 Margaréta svoje rozhodnutie nestavať na svojom pôvode demonštrovala aj 

v plnení všetkých potrebných manuálnych prác pri chode kláštora, dokonca aj tých najťažších 

a najšpinavších, ako bolo čistenie latrín, o čo sama požiadala.590 To ilustruje dôležitosť rovnosti 

a prístupu v komunite v praxi, čo jednoznačne odráža augustínovský ideál.  

Veľmi výrazným prvkom Margarétinej spirituality bola služba komunite sestier ako 

celku a zároveň aj jej jednotlivým členkám. To zahŕňalo napríklad umývanie nôh, 

pripravovanie stravy, starostlivosť o choré sestry, modlitby za komunitu a jej členky trpiace 

chorobami. Toto správanie taktiež plne odráža augustínsky ideál komunitného života.591 Prvok 

starostlivosti Margaréta rozšírila aj na chudobných a chorých, ktorí prichádzali do 

dominikánskeho kostola, čo zase odráža ideál mendikantských rádov.592 Od tejto starostlivosti 

sa ju dokonca snažil jej spovedník odradiť,593 pretože sa bál o jej zdravie, čo ukazuje, že išlo 

o skutočný a dôležitý prvok jej spirituality.  

Eucharistická úcta zohráva v Margarétinom živote a spiritualite veľmi podstatný prvok, 

avšak nie až tak dôležitý, ako vytrvalá modlitba, askéza a starostlivosť, pretože prejavy 

eucharistickej úcty boli primárne obmedzené na dni, v ktoré ju prijímala, čo bolo pätnásťkrát 

do roka, presne podľa konštitúcii a ostatné praktiky sa týkali jej každodenného fungovania. 

Margaréta mala podľa prameňov s prijímaním spojený celý rituál, ktorý sa týkal správania pred, 

počas a po prijímaní; prijímanie bolo teda hlavným motívom Margarétinej zbožnosti minimálne 

deň pred prijímaním a počas celého dňa, keď mala prijímať. Rituál zahŕňal sústavné modlitby, 

 
588 Ibidem, s. 445. 
589 A snaha o jej zvýhodňovanie ju privádzala do rozpakov. Ibidem s. 415. 
590 Margaréta pracovala aj v zime, vonku, podľa svedectiev prala bielizeň a čistila ryby v takej zime, že jej ruky 

popraskali do krvi a oblečenie zamŕzalo pretože bolo mokré. 
591 Margaréta veľmi dbala aj na vzťahy v komunite a to, aby nevznikali rozbroje, viaceré sestry prosila 

o odpustenie. 
592 Pravidelne rozdávala almužnu ľuďom, ktorých videla v kostole. 
593 Pretože sa bál o jej zdravie. 
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abstinenciu od spánku, oplakávanie, pôst.594 Zaujímavý prvok predstavuje Margarétine 

správanie po prijímaní, keď Margaréta držala „pokrývku na oltár“ pod božím telom, kým 

Eucharistiu neprijali všetky ostatné sestry, pričom dôvodom tejto služby bolo to, „aby sa mohla 

pozerať na telo Kristovo“. Okrem toho pri každom slávení Eucharistie, ktoré mohla Margaréta 

vidieť, pri akte pozdvihovania vždy padla na kolená, ľahla si na zem „s najväčšou zbožnosťou 

pozerala na telo Kristovo“.595 Sestry mali k dispozícii „chórové okno, z ktorého videli 

Eucharistiu,“ Margaréta sa pred týmto oknom zastavovala a modlila. To ukazuje, že pre 

Margarétu bol vo vzťahu k Eucharistii obzvlášť podstatný zrakový vnem, ktorý umožňoval 

zvnútornenie eucharistickej obete a koncentráciu na Krista.596 

 Z aktov sa nedá presne určiť, aký vzťah mala Margaréta ku Kristovmu utrpeniu, kríž 

ako jeho symbol, však bol pre ňu určite dôležitý; pravidelne sa pred ním mala modliť v slzách, 

objímať a bozkávať ho,597 pričom takýto fyzický kontakt je dôkazom jeho dôležitosti. Okrem 

toho Margaréta mala stále pri sebe nosiť malý krížik s kúskom relikvie Kristovho kríža. 598 

V aktoch však nie sú žiadne zmienky o pripomienkach krížovej cesty, či zámernej snahy mať 

účasť na Kristovom utrpení.599 Margaréta sa však zámerne vystavovala utrpeniu, a to pri 

bičovaní sa konármi s tŕním, či bičom, ktorý si sama urobila z kože ježkov.600 Toto správanie 

však malo skôr penitenčný charakter a nebolo priamo spájané s účasťou na Kristovom utrpení. 

Mariánska úcta je v aktoch zaznamenaná primárne ako akt pravidelných modlitieb, nie 

nejaká zvnútornená prax spojená s víziami. Margaréta rovnako ako ostatní členovia rádu 

recitovala mariánske hodinky, výnimočná bola v tom, že sa ich naučila už v detskom veku. 

Osobnú mariánsku úctu mohol predstavovať akt, ktorý sa spájal s vigíliou všetkých hlavných 

sviatkov a taktiež šiestich mariánskych. Margaréta mala po slávení vigílie urobiť tisíckrát 

„veniae“ spolu s recitovaním modlitby Ave Maria. Prax vykonávania „veniae“ znamenala 

natiahnutie celého tela na zemi, na pravej strane tela, nie na bruchu.601 Tento akt buď vyjadroval 

 
594 Rituál začínal sústavnými modlitbami od vešpier predchádzajúceho dňa, až do omše nasledujúci deň, kedy 

prijímala, pričom ich prednášala veľkým zanietením a emóciami a prerušila ich len pravidelnou liturgiou Súčasťou 

bol aj spev mariánskej hymny Salve Regina. Po skončení omše s prijímaním mala Margaréta zotrvávať v slzách 

celý deň až do vešpier, pričom držala pôst, pri ktorom „nezjedla skoro nič“. Por. Ibidem, s. 273. 
595 Ibidem, s.193. 
596 K významu zmyslového vnímania v dominikánskych komunitách por. Lindgren, Erika Lauren. Sensual 

Encounters: Monastic Women and Spirituality in Medieval Germany. New York 2009. pre dôležitosť vizuality 

por. druhú kapitolu. 
597 Klaniczay, G – Csepregi, I.– Péterfi, B. (eds.) Legenda Vetus, Acta Processus Canonizationis Et Miracula 

Sanctae Margaritae De Hungaria, s. 159. Okrem toho si stále mala kľaknúť a modliť sa, keď vstúpila do 

miestnosti, kde bol kríž, či keď ho niekde zbadala. 
598 Ibidem, s. 383. 
599 Margaréta nikdy neformulovala tento motív a ani mníšky ho nezachytili. 
600 Ibidem, s. 349. 
601 Por. Prílohy 



~ 157 ~ 
 

prijatie poslušnosti alebo žiadosť o odpustenie. V tomto prípade to bol skôr prvý význam, ktorý 

by mohol naznačovať zvnútornenie mariánskej úcty.602 

Akty kanonizácie poskytujú aj zaujímavé svedectvo o genderových vzťahoch. Prvý 

prípad predstavuje situáciu, keď uhorský provinciál nechcel uveriť Margarétiným slovám 

o vyliatí Dunaja, na čo reagovala modlitbou k Bohu a k Márii, ktorá mala za dôsledok náhlu 

povodeň a to, že „provinciál uveril jej slovám“.603 To by naznačovalo pôvodne obmedzené 

vnímanie Margarétinej špeciálnej autority, tá sa však vďaka pôsobeniu Bohu nakoniec 

manifestovala. Margaréta sa viac krát snažila presvedčiť dominikánov, ktorí navštívili konvent 

a slúžili im, aby z konventu neodišli. 604 To ilustruje snahu bratov obmedziť kontakt so sestrami 

na nevyhnutý, obzvlášť v prípade, že išlo o návštevu, či vizitáciu, a zároveň Margarétinu 

potrebu po duchovnom vedení. Margarétin vlastný spovedník ju podľa jeho vlastných slov 

odrádzal od extrémnych praktík, no Margaréta vytrvávala vo svojich zvykoch, čo ukazuje na 

limity duchovného vedenia u žien, ktorý mali samé pre seba jasne daný ideál zasväteného 

života. 605 

 

Margaréta z Ypres  

 

Margaréta z Ypres viedla pomerne krátky život (dožila sa 21 rokov) v oblastí Flámska 

v prvej polovici 13. storočia a patrila k tretiemu rádu sv. Dominika. V tejto dobe ešte neboli pre 

terciárov spísané pravidlá života, a tak do popredia viac vystupovala individuálna zbožnosť. 

V prípade Margaréty koncentrovaná na eucharistickú zbožnosť a extrémne asketické praktiky. 

Život Margaréty spísal Tomáš z Cantimpré, známy kazateľ a teológ patriaci k dominikánom, 

v roku 1240 – tri roky po jej smrti.606 Tento text má formu hagiografie, čo znamená, že jeho 

autor v ňom formuluje istý ideál, vzor, ukazuje, čo bolo vnímané ako podstatné pre túto formu 

zasväteného života. Zároveň však tento ideál musel stáť na reálnych základoch, pretože vznikal 

tesne po Margarétinej smrti a ďalší očití svedkovia jej života boli stále k dispozícii. To 

znamená, že v ňom môžeme určiť aspoň základné črty jej spirituality, aj keď ich miera je už 

otázna. Zaujímavou skutočnosťou je, že Tomáš vôbec nezdôrazňuje a ani nespomína prvky 

 
602 Keď pre chorobu Margaréta nemohla pre chorobu túto prax vykonať, urobila to za ňu iná sestra. Margaréta 

takto slávila vigílie každý rok, až do svojej smrti. Por. Ibidem, s. 145. 
603 Táto situácia bola v aktoch popisovaná opakovane. 
604 Por. Ibidem, s. 148, 161. 
605 Ibidem, s. 441. 
606 Pre latinskú verziu por. Vita Margaretae de Ypris. Thomas de Cantimpré. In: Meerseman, G. (eds.) Les Frères 

Prêcheurs et le Mouvement Dévot en Flandres au XIIIe Siècle. Archivum Fratrum Praedicatorum 18 (1949) s. 

106–130. 
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komunitného života, či vôbec komunitu penitentiek, z čoho sa zdá, že život terciárok v prostredí 

Nizozemska mohol byť viac individuálnym, než komunitným. 

Podľa Margarétinho životopisu boli asketické praktiky integrálnou súčasťou jej celého 

života. Margaréta mala od detstva držať štyridsať dňový pôst pred Veľkou nocou, postiť sa 

počas každého Cirkvou určenom dni pôstu, okrem toho jej osobným cieľom malo byť dvakrát 

do týždňa prijímať len chlieb a vodu a následne zvládnuť dva alebo tri dni kompletne bez jedla, 

čo ukazuje snahu o jednoznačne extrémnu askézu v oblasti stravy.607 Zaznamenaná miera 

asketických praktík mohla byť zveličená, pretože Tomáš vo všeobecnosti vysoko hodnotil 

všetky zbožné ženy tejto oblasti a svojím popisom mohol isté črty ešte viac zámerne 

zidealizovať, no vo všeobecnosti zasvätení muži neboli naklonení extrémnej askéze. Vzhľadom 

na to, že Tomáš podrobne zaznamenal tieto praktiky, môžeme usudzovať že popis typu 

a podstata asketických praktík Margaréty je zachytená autenticky. Margarétiným cieľom tak 

v skutočnosti veľmi pravdepodobne bolo výrazne obmedzovanie stravy, nejednoznačné 

ostávajú len motívy tohto správania. Okrem askézy v strave, Margaréta mala obmedzovať aj 

svoj spánok a nosiť len staré oblečenie z druhej ruky, čo sa dá považovať za bežnú prax 

zasvätených žien spájaných s mendikantskými rádmi. 

Ďalšie asketické praktiky, ktoré mala Margaréta praktizovať už ako desaťročná, súviseli 

s umŕtvovaním tela a jeho bičovaním rastlinami a tŕňmi, kedykoľvek si Margaréta spomenula 

na Kristove rany, pričom mu takýmto spôsobom chcela oplatiť jeho obetu. To ukazuje na viac 

penitenčný, než imitatívny motív v súvislosti s Kristovým umučením, aj keď v tomto popise je 

prítomná aj imitatívna tendencia. Táto tendencia však nebola privedená do krajnosti, čo ilustruje 

vízia Krista na kríži, ktorú Margaréta videla len na Veľký piatok. V tejto vízii Margaréta spolu 

s Kristom vnútorne umrela, a ožila pri zmŕtvychvstaní, no išlo o stav duše, nie fyzické 

napodobňovanie Kristovho utrpenia.608 

Margaréta sama viackrát mala vyjadriť okamžitú pripravenosť k extrémnemu pôstu 

a umŕtvovaniu tela, jej výroky môžu byť nadnesené, no ukazujú na životný štýl, ktorý 

Margaréta viedla a neustály pôst a umŕtvovanie tela boli jeho nezameniteľnou súčasťou. 

Vzhľadom na to, že Tomáš bol tiež členom rádu, musel poznať dominikánsky ideál 

a spiritualitu a rovnako si musel byť vedomý záväznosti vzoru, ktorý vytváral, a tak je 

nepravdepodobné, že by si tendenciu smerovať k extrémnej askéze prikrášľoval. Tomu by 

 
607 Regulovala si aj to, čo jedla; vyhýbala sa potravinám, ktoré dávali jedlu chuť, a rovnako aj vínu a mäsu, podľa 

autora „jedla menej ako trojročné dieťa“. Newman, B. (eds.) Thomas of Cantimpré: The collected saints´lives: 

Abbot John of Camtimpre, Christina the Astonishing, Margaret of Ypres, and Lutgard of Aywieres. Turnhout 2008, 

s. 178. 
608 Newman, B. (eds.) Thomas of Cantimpré: The collected saints´lives, s. 195. 
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nasvedčovalo aj to, že autor životopisu nijako nevyzýva k nasledovaniu týchto praktík, avšak 

ani ich neodsudzuje, čo tiež svedčí o tom, že vo svojej podstate boli pravdepodobne súčasťou 

rádového ideálu.  

V Margarétinom duchovnom živote mala podľa jej životopisu mať výnimočné miesto 

Eucharistia a eucharistická úcta. Margaréta už ako päťročná mala byť schopná rozoznať 

v Eucharistii telo Krista, vďaka čomu jej bolo povolené sviatosť prijať a pravidelne prijímať 

trikrát do roka, čo určite nepredstavovalo bežnú prax. Časnosť prijímania sa počas jej života 

mala postupne zvyšovať a ako terciárka mala prijímať každých štrnásť dní až do svojej smrti. 

Autor životopisu dáva prednosť popisu tejto praktiky pre zdôrazňovaním významu a dopadu 

častého prijímania, čo by mohlo byť bežným toposom s didaktickou funkciou. Vzhľadom na 

túto skutočnosť môžeme konštatovať, že Margaréta v praxi naozaj mohla prijímať častejšie, 

obzvlášť, keď ešte neexistovali pravidlá, ktoré by časnosť prijímania upravovali.  

Podľa hagiografie Margarétin vzťah ku Kristovi nevykazuje veľa intímnych prvkov, aj 

keď Margaréta mala mať vízie. Margaréta mala ako prvé zjavenie s Kristom, v ktorom ju 

korunoval korunou čistoty, no vízia nebola intímna a osobná, a obmedzila sa len na akt 

korunovania a pár slov. Môžeme povedať, že vzťah s Kristom nie je primárne zobrazovaný ako  

intímny a je v ňom cítiť hierarchiu, Kristus je vykreslený ako žiarlivý snúbenec, ktorý nechce 

v jej prostredí a živote ani len prítomnosť iných mužov, či chlapcov, čo by mohlo odrážať 

stereotypné pohľady v otázke pohlaví a ich styku, aj keď išlo o zasvätené osoby. Margaréta sa 

v meditácii a modlitbe mala zjednocovať s Kristom, ktorého nazývala najsladším pánom, no 

vzťah ženícha a nevesty sa prejavil len v dvoch okamihoch, raz v súvislosti s Eucharistiou 

a druhýkrát tesne pred smrťou.609 V týchto dvoch videniach došlo ku kontaktu, no nie 

intímnemu, ktorý by zahŕňal bozky, či objatia. To môže ilustrovať všeobecný posun k viac 

zvnútornenej spiritualite, ktorá je však v istom zmysle rezervovaná, čo nebolo bežné pri iných 

zasvätených ženách s víziami s Kristom, a tak v tomto bode text môže viac ilustrovať 

očakávaný ideál, či mužskú skúsenosť, než Margarétinu spiritualitu. 

Na základe zmienok v životopise sa zdá, že podstatnou súčasťou Margarétinej 

spirituality je aj bližší vzťah k Panne Márii a preukazovanie úcty, pretože Margaréta mala zažiť 

intímne kontaktné vízie s Máriou. V jednej Mária prichádza k Margaréte a kladie jej ruku na 

hruď a duchovne lieči jej dušu a telo, dokonca ich očisťuje od hriechov, čo je typicky činnosť 

spojená s Kristom.610 Okrem toho, sa Margaréta mala každý deň modliť modlitbu Zdravas 

 
609 Kristus sám Margaréte vložil Eucharistiu do úst a nechal ju piť svoju krv. Ďalší kontakt mala vo videní tesne 

pred smrťou, v ktorom jej ovlažil pery a ukazoval jej pocty, ktoré ju čakajú. 
610 Newman, B. (eds.) Thomas of Cantimpré: The collected saints´lives, s. 172. 
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Mária, pričom je uvedené, že až 400-krát, rovnako ako Otčenáš. 611 Číslo je pravdepodobne 

nadsadené, dôležité však je, že sa obe modlitby modlila v rovnakom počte. To naznačuje, že 

mariánska úcta bola pevnou súčasťou modlitebnej praxe, aj podľa prezentovaného ideálu. 

Životopis zachytáva aj jednu víziu, v ktorej Mária žiadala aspoň na jeden deň celé Margarétino 

srdce, za čo Margaréta dostala uistenie, že úcta ku Kristovi je zároveň prepojená aj s úctou 

k Márii a opačne. To potvrdzuje aj posledné Margarétine videnie tesne pred smrťou, v ktorom 

videla Krista aj Máriu ako samostatné dospelé osoby. Autor teda prezentuje mariánsku úctu ako 

súčasť spirituality Margaréty, ktorá má rysy zvnútornenia a intimity a môže hrať v 

duchovnom živote žien dôležitú rolu, pričom uistenie o spoločnej úcte môže tiež mať funkciu 

povzbudenia k väčšiemu zapájaniu Márie v duchovnom živote. Tomu, že ide viac o vzorový 

prvok by nasvedčovalo to, že sa Margaréta k Márii nevzťahuje ako k modelovej matke Krista, 

ani nie je zdôrazňované jej tehotenstvo, čo sa javí byť jedným z prvkov ženskej mariánskej úcty 

na základe skúmaných ego dokumentov iných zasvätených žien.  

Genderové vzťahy sa z Margarétinho života nedajú analyzovať vo veľkej miere. 

Interakcia pohlaví je viditeľná len pri kňazovi z rádu dominikánov, ktorý v Margaréte 

spozoroval potenciál a priviedol ju k sľubu o zasvätenom živote a následne bol jej duchovným 

vodcom. Margaréta u neho hľadala útechu, a porozumenie jej snom, či stavom. To ilustruje 

dôležitosť duchovného vedenia  a mužského zásahu aj vo zasvätenom živote terciárov. V istom 

bode Margaréta pochybovala o tom, či ich vzťah nie je proti láske ku Kristovi. Tým je vyjadrená 

blízkosť, ktorú museli prežívať a zároveň aj stereotypné spoločenské vnímanie vzťahov medzi 

pohlaviami, ktoré nemajú existovať pri osobách vedúcich zasvätený život.612 Takýto 

stereotypný postoj je viditeľný aj v požiadavku, ktorý Margaréta mala ohľadne dvanásťročného 

chlapca, ktorý vypomáhal v ich domácnosti.613 Zaujímavé v ohľade genderových vzťahov je 

videnie po smrti Margaréty, v ktorom stála pri kňazovi dominikánovi a ukazovala mu v knihe, 

čo má kázať. Toto videnie uznáva špecifickú ženskú autoritu a svätosť, ktorá v tomto prípade 

dokonca zasahuje do činnosti, ktorá bola ženám zakázaná, no zdá sa, že je podstatné, že 

k takejto činnosti došlo až posmrtne, pretože počas života nebola Margaréta spájaná so 

žiadnymi prejavmi kvazipastorálneho charakteru. To môže ukazovať, že aj mužskí členovia 

rádu vnímali možnú autoritu zasvätených žien, no v praxi jej nemuseli byť až tak naklonení.  

 

 
611 Ibidem, s. 183. 
612 Pochybností ju mohol zbaviť jedine zásah a priama odpoveď od Boha, čo ukazuje, že presvedčenie mala v sebe 

hlboko zakorenené.  
613 Chcela, aby ho matka prepustila a aby v ich domácnosti nebol žiaden člen mužského pohlavia, bez ohľadu na 

vek, aby eliminovala akékoľvek hrozby pádu. 
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Giovanna z Orvieta 

 

Giovanna bola talianskou terciárkou, ktorá žila v druhej polovici 13. storočia v Orviete, 

v meste kde bola dlhodobejšie aktívna dominikánska terciárska komunita. Giovanna je prvou 

terciárkou, ktorej sa dostalo označenia beata a je blahoslavenou a oslavovanou v katolíckej 

cirkvi dodnes. Informácie o Giovanne máme primárne z legendy, ktorá sa nám zachovala v 

manuskripte zo 14. storočia.614 Autor a doba vzniku hagiografickej legendy zatiaľ stále 

zostávajú nejednoznační, no je pravdepodobné, že autorom bol mužský člen dominikánov 

a legenda musela vzniknúť najneskôr v prvej polovici 14. storočia.615 Giovanna bola po smrti 

rodičov inými členmi rodiny nútená k vydaju, ktorý však prekazila svojím útekom. Následne 

sa musela o seba starať ako krajčírka a slúžka v domácnosti, čo však ukazuje na existenciu 

istých možností uplatnenia a realizácie sa žien, ktoré odmietli sobáš v mestskom prostredí, a tak 

ich rozhodnutie pre zasvätený život mohlo byť viac motivované túžbou naplniť si duchovné 

potreby. Vďaka práci v mestskom prostredí Giovanna postupne naviazala kontakty s komunitou 

terciárok a získala viacerých podporovateľov, vďaka čomu sa mohla viac zamerať na duchovný 

život. Giovanna sa dožila pomerne vysokého veku – štyridsaťdva rokov – obzvlášť 

s prihliadnutím k  prísnym pôstom, častým slabostia tela a chorobám.  

Život Giovanny zachytáva aj dobu, kedy terciári ešte neboli oficiálne uznanou súčasťou 

rádu dominikánov a nemali oficiálne odsúhlasené pravidlá, Giovanna však veľmi 

pravdepodobne mohla patriť do skupiny, pre ktorú Munio napísal svoje konštitúcie, otázne však 

je, aký mali dopad na jej život. Terciárky v legende vyznievajú ako samostatné ženy, ktoré 

dostávali len minimum vedenia od dominikánov a ako osoba s autoritou v legende vystupuje 

priorka.616 Vzhľadom na to, že autorom života bol pravdepodobne dominikán, v jeho zámere 

by malo byť vykresliť mužských členov rádu ako starostlivých duchovných otcov, ktorí majú 

podiel na Giovanninej svätosti. To, že takéto zmienky absentujú môže predstavovať skutočnú 

črtu fungovania penitenčnej komunity, čo by hovorilo aj v prospech skoršieho vzniku legendy. 

V živote Giovanny však nie sú nijako akcentované komunitné prvky penitenčného života, čo 

 
614  Tento životopis je zachovaný vo vernakulárnom jazyku, v ktorej je aj jeho pôvodná vydaná verzia, z tohto 

dôvodu som využila len kvalitný anglický preklad, ktorý je opatrený poznámkami uvádzajúcimi do širšieho 

kontextu. Por. The Legend of Giovanna of Orvieto. In: Bornstein, D – Lehmijoki-Gardner, M. Dominican Penitent 

Women, s. 59–86. Pre vernakulárnu verziu por Passarini, Luigi. (eds.). Leggenda della beata Giovanna (detta 

Vanna) d'Orvieto. Roma 1879. 
615 Autorstvo je tradične pripisované dominikánovi Giacomovi Scalza. Legenda mohla vzniknúť tesne po jej smrti 

alebo počas prvej polovice 14. storočia. 
616 Muniove konštitúcie neupravovali vzťah a povinnosti dominikánov voči komunite, no jednoznačne hovorili 

o istej kontrole a podriadenosti mužským autoritám.  
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by mohlo ukazovať, že táto forma bola aj napriek snahe o isté komunitné fungovanie primárne 

len voľne spojeným zoskupením individuálnych žien s vlastným prístupom k spiritualite. 

Giovanna už od skorej adolescencie mala veľmi oceňovať svoje panenstvo, ktoré bolo 

prezentované ako najlepšou cestou zjednotenia s Bohom. Táto asketická prax sa na základe 

životopisu javí ako určujúcou praxou pre jej identitu a snahu viesť zasvätený život až do jej 

smrti, čo môže prezentovať primárne mužský postoj, no identita panien bola dôležitou aj pre 

samotné ženy, aj keď pri mendikantských rádov ustupuje do úzadia. Ďalšie asketické praktiky, 

ktoré mali byť súčasťou jej života už od jej adolescencie, zahŕňali pôst spolu s obmedzovaním 

spánku kvôli neustálym nočným modlitbám, čo sa ukazuje ako jedna z charakteristických čŕt 

ženského mendikantského života. Orientácia na modlitbu mala byť vo všeobecnosti dôležitým 

prvkom Giovanninho života, v miere, ktorá však nie je typická pre terciárov.617 S modlitbou 

mali byť u Giovanny spojené extatické stavy,618 čo opäť nebolo typickým prvkom, a tak 

pravdepodobne nejde o topos, ale prvok Giovanninej spirituality, ktorá bola teda značne 

afektívna. To by potvrdzovala aj zmienka, že podobné extatické stavy zažívala už len keď 

počula o Kristovi, či začala o ňom hovoriť, pričom z toho dôvodu nebola fyzicky schopná mať 

intímny a priamy kontakt s Kristom v modlitbe alebo víziách. To život nepriamo potvrdzuje, 

pretože v ňom nie sú zaznamenané vízie s hovoriacim Kristom, až na jeden prípad, čo je vo 

veľkom kontraste napr. so ženami z nonkonformných skupín. Miera Giovaninnej afektivity 

mohla byť zámerné zveličená, no jej dôležitosť pre Giovannu je nespochybniteľná, aj na 

základe jej ďalších náboženských praktík. 

Najpodstatnejšia asketická praktika, ktorá mala Giovanne priniesť najväčšiu blízkosť 

s Kristom bola účasť na Kristovom utrpení. Vo svojej spiritualite a meditáciách sa Giovanna 

primárne koncentrovala na utrpenie Krista, no častým námetom bolo aj utrpenie iných svätých, 

čo ilustruje jej celkovú koncentráciu na utrpenie, v čom Giovanna odrážala širšie motívy 

vrcholnostredovekej zbožnosti. Giovanninou výnimočnosťou však bolo, že jej kontemplácia 

utrpenia mala prechádzať do samovoľnej vonkajšej manifestácie; Giovannina vnútorná 

meditácia nad utrpením mučeníkov, na čele s Kristom, sa fyzicky manifestovala v polohe jej 

tela, nad ktorou nemala mať kontrolu a ktorá napodobňovala spôsob ich smrti. Na Veľký piatok 

bola kontemplácia Kristovho utrpenia tak silná, že Giovannino telo zaujalo polohu, v ktorej 

 
617 Ako zasvätená terciárka mala Giovanna viesť každý deň modlitby bez akéhokoľvek pohybu od rána až do sexty 

alebo nóny 
618 Pri modlitbách nemohla nosiť oblečenie, kvôli ohňu, ktorým horelo jej srdce, či už to bolo v lete alebo v zime. 
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Kristus zomrel – aj s vykĺbenými časťami tela.619 V tejto polohe mala zotrvávať až do súmraku 

a túto prax manifestovania Kristovho utrpenia na vlastnom tele prežívala každý rok.620 Takýto 

postoj ku Kristovmu utrpeniu teda stál na hranici kontemplatívneho a imitatívneho, čo môže 

ilustrovať širšie trendy vývoja v tejto oblasti. Fyzické bolesti, ktoré Giovanna prežívala, boli 

primárne spojené s jej spiritualitou, no vyskytli sa aj prípady, keď jej bolesti spôsoboval diabol, 

ktorý sa snažil proti Giovanne bojovať útokom na jej telo, čo môže ilustrovať prítomnosť 

negatívneho diskurzu ohľadne telesnosti a slabom tele náchylnom k hriechu.621 Tento diskurz 

je explicitne prítomný aj pri zmienkach o tom, že Giovanna pohŕdala telom a všetkým 

telesným.622 Na druhej strane je v živote prítomný aj starostlivý postoj k telu, ktorého nositeľom 

je samotný Boh.623 Tento postoj mal byť manifestovaný aj v tom, že Giovanna mala byť podľa 

života aj napriek fyzickým útrapám stále atraktívna, a vyzerala akoby sa o svoje telo delikátne 

starala, čo bolo výsledkom duchovných milostí. Jej telo teda odrážalo pôsobenie Boha v jej 

živote, aj keď sama sa snažila proti nemu bojovať.  

Eucharistická úcta nie je jednou z hlavných tém v legende. Prijímanie je spomenuté len 

trikrát a nenasledujú po ňom extázy. Namiesto extázy cítila Giovanna pri prijímaní „ľúbeznú 

vôňu“. Druhá zmienka popisuje situáciu, keď nemohla Giovanna prijať Eucharistiu na sviatok 

narodenia Pána kvôli svojej chorobe. Boh jej ju ako kompenzáciu dal vo vízií priamo do úst, 

čím došlo k tzv. spirituálnemu prijímaniu, ktoré malo rovnaké účinky ako fyzické prijatie 

Eucharistie.624 Posledná zmienka hovorí o prijímaní, ktoré Giovanna stihla prijať pred smrťou, 

pretože bola o nej informovaná, a hneď po prijímaní zomrela, čo môže ilustrovať potrebu 

stredovekej spoločnosti zaoberať sa spôsobom, ako sa čo najlepšie pripraviť na smrť 

a potvrdzovať dôležitosť Eucharistie. Aj napriek tomu však v legende prijímanie vyznieva 

menej dôležito, ako koncentrácia na Kristovo utrpenie; zdá sa, že pri postupnom prenikaní 

väčšej imitatívnosti do postoja ku Kristovmu utrpeniu, je rola Eucharistie mierne posunutá do 

úzadia. 

Mariánska úcta má podľa v živote Giovanny len malé miesto a dôležitosť. V legende je 

zaznamenané, že Giovanna  kontemplovala sviatok nanebovzatia Panny Márie, z čoho môžeme 

 
619 Táto poloha vykazuje značnú podobnosť so šiestou polohou, v ktorej sa modlieval sám Dominik podľa textu 

Deväť spôsobov modlitby. Táto prax teda stála na vzore zakladateľa rádu. Podobnú prax mala aj časť írskych 

monastických komunít v ranom stredoveku. U Giovanny je špecifické to, že poloha je prevedená až do krajnosti.  
620 Ibidem, s. 68. 
621 Ibidem, s. 74. 
622 Strava jej neprinášala žiadne potešenie a chutila ako odpadky, v porovnaní so stravou, ktorú dostávala od Boha 

skrze meditáciu. 
623 Boh sa staral aj o Giovannine telesné potreby; počas problémov so žalúdkom ju Boh uzdravil vínom, ktoré 

vypila vo vízii. 
624 Bornstein, D – Lehmijoki-Gardner, M. Dominican Penitent Women, s. 70. 
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vyvodiť, že mohla kontemplovať aj ostatné mariánske sviatky, tento bol zaznamenaný z toho 

dôvodu, že pri sústredenej kontemplácii, bola Giovanna nadnesená nad zem. Išlo ale o sviatok, 

v ktorom ústredný prvok súvisel s pôsobením Boha a samovoľná levitácia ukazuje na podobný 

postoj ako pri kontemplovaní utrpenia. Okrem tejto situácie, sa Mária vyskytuje ešte v jednom 

videní, v ktorom nesie na rukách Krista – malé dieťa, ústrednou postavou tohto videnia, je však 

Kristus, ktorý  Giovannu utešuje,  Mária v tomto videní neprehovorí ani slovo, ani sa Giovanny 

nijako fyzicky nedotkne. To ukazuje, že mariánska úcta nebola nutne súčasťou dominikánskej 

terciárskej spirituality, obzvlášť, keď táto forma umožňovala aj individuálnejší prístup 

k zbožnosti.  

Otázka genderových vzťahov sa v legende primárne objavuje v súvislosti telesného 

hriechu, no genderové steretotypy sú v tomto prípade vymenené; Muži sú nebezpečenstvom 

pre Giovannino panenstvo a zároveň len malý náznak snahy o jej zneuctenie vedie k fyzickej 

smrti.625 Smrť žiadostivých mužov bola de facto výsledkom Giovanninej modlitby za 

zachovanie od hriechu, a tento príklad mal slúžiť ako varovanie od Boha pre celú spoločnosť. 

To môže predstavovať snahu autora o vytvorenie modelu, ktorý síce neobmedzoval slobodu 

pohybu penitentiek, ale k dodržiavaniu odstupu chcel priviesť mestskú spoločnosť, čo môže 

byť výrazom procesu prvotného ukotvovania penitenčných hnutí v mestskej spoločnosti 

a vymedzovania ich roly a pozície v tejto komunite. Tomu by mohlo nasvedčovať aj to, že 

mužské pohlavie nie je vo všeobecnosti vnímané výlučne negatívne, čo je ilustrované v tom, že 

muži neboli ochudobnení o milosti, ktoré Giovanna mohla sprostredkovať. Dokonca po smrti 

Giovanna vykonala viac zázrakov pre mužov a chlapcov, než pre ženy.626 Aj zjavenie o milosti, 

ktorú Giovanna požívala u Boha v čase jej skonu sa dostalo ako prvému zbožnému mužovi. To 

by mohlo ilustrovať skutočnosť, že v dominikánskom ráde, ale aj celkovo v mestskej 

spoločnosti bol prítomný diskurz o komunitnom význame a dôležitosti zasvätených žien. V 

kontexte genderových otázok je ešte dôležité zdôrazniť, že v legende nevystupuje žiadna 

výraznejšia mužská autorita z rádu dominikánov. To by mohlo ilustrovať istú neochotu 

dominikánov starať sa o penitenčné komunity, resp., že iniciatíva nebola na strane 

dominikánov, ale skôr na strane penitentov, ak cítili, že potrebujú vedenie alebo duchovnú 

službu. To by bolo v súlade aj so skutočnosťou, že Muniove konštitúcie vznikli na žiadosť 

skupiny penitentiek.  

 
625 Muži, ktorí sa na Giovannu pozreli žiadostivo na ulici mali byť potrestaný blízkou smrťou. Ďalší dôkaz, že 

skrze mužov môže prísť do jej života nebezpečenstvo je viditeľný v tom, že aj diabol sa Giovanne zjavuje 

v postave atraktívneho mladíka, ktorý sa ju snaží zviesť. 
626 21 pre mužské pohlavie a 15 pre ženské. 
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⁎⁎⁎ 

Ideál prezentovaný v Augustínovej regule má ako základné prvky budovanie jednoty 

a harmónie v komunite, ktorá je na ceste k Bohu, čo sú ciele rovnako dosiahnuteľné pre obe 

pohlavia, čím je táto regula vo svojej podstate najviac prijateľná pre ženské pohlavie. 

Bezpohlavné výroky v regule a témy, ktoré sú rozvíjané, uľahčujú zasväteným ženám 

stotožnenie sa s ideálom prezentovaným v regule. Asketické praktiky nemajú byť podľa reguly 

prísne a je podstatné, aby mali aj hlbší duchovný význam; dôraz na zvnútornenie súznil so 

všeobecným vývojom v religiozite vo vrcholnom stredoveku, no dominikánska prax v otázke 

askézy prekračovala stanovenú mieru, viac nasledovala širšie trendy vita aspostolica a nebola 

súčasťou ideálu prezentovaného v regule. Vzhľadom na to, že regula neobsahuje veľké 

množstvo jasne vymedzených pravidiel života, ani v otázke eucharistickej a mariánskej úcty, 

rád mohol mať väčšiu otvorenosť voči viacerým podnetom náboženského života a celkovému 

vývoju stredovekej spoločnosti. Aj vďaka tejto skutočnosti sa postupne súčasťou rádovej 

spirituality stala výraznejšia eucharistická aj mariánska úcta, no zároveň aj trendy spojené 

s univerzitným vzdelávaním a na druhej strane aj mystickou vernakulárnou teológiou. 

 Z príkladu Margaréty Uhorskej sa zdá, že dôležitým prvkom dominikánskej rehoľnej 

spirituality bola koncentrácia na rozjímavú modlitbu, čo bolo podporené aj konštitúciami 

Humberta z Romans, ktoré explicitne určujú rozdiel medzi ženskou a mužskou spiritualitou. 

Z čoho by sa dalo usúdiť, že ide o typický prvok dominikánskej ženskej rehoľnej spirituality, 

ktorý bol podporovaný aj mužskými autoritami. Tento prvok bol však výrazne previazaný aj 

s asketickými praktikami, Ďalším kľúčovým prvkom bola snaha o výraznejší asketický život 

vo viacerých oblastiach, askéza však mala mať aj duchovný význam, v čom sa odráža 

augustínovský ideál. Aktívny prvok života zahŕňal starostlivosť o núdznych, no pre klauzúru 

bol limitovaný primárne na samotnú komunitu. Duchovné vedenie týchto komunít 

dominikánmi bolo formujúcim prvkom.  

Konštitúcie Munia zo Zamory pre terciárov kladú dôraz na komunitu, ktorá má byť 

určujúca pre identitu a duchovný život aj napriek tomu, že táto forma života mohla byť v praxi 

pomerne individuálna. Táto črta je v súlade s komunitným ideálom Augustínovej reguly a vo 

svojej podstate má rovnakého ducha. V konštitúciách bola viditeľná snaha vykonávať nejakú 

formu kontroly, obzvlášť v otázke extrémnej askézy a pohybu, no zároveň konštitúcie uznávajú 

väčšiu mieru slobody v duchovnom živote, čo ukazuje na prelínanie tradičných stereotypných 

pohľadov na zasvätené ženy s novými trendami, k čomu dochádzalo na úrovni rádu a aj v širšej 

mestskej spoločnosti. Výskum ukázal, že v príklade skúmaných terciárok v porovnaní s 
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konštitúciami prvok komunity a autority dominikánov ustupuje do úzadia individuálnemu 

prístupu k zbožnosti a náboženskému životu.  

 Pri terciárkach bolo v praxi veľmi náročné určiť, čo malo konštituovať typicky 

dominikánsky charakter života. Podľa výskumu sa zdá, že to bol v prvom rade penitenčný život, 

ktorý však bolo rovnako možné viesť aj v ráde františkánov. Na základe životov terciárok 

z oblasti Nizozemska a Talianska sa javí, že penitenti z rádu dominikánov mali značnú mieru 

slobody pri rozvíjaní viacerých prvkov spirituality, čo mohlo vytvárať jeden z malých rozdielov 

tohto spôsobu života v porovnaní s terciármi rádu františkánov, ktorý viac akcentovali otázku 

chudoby a z nej vyplývajúcu spiritualitu. Rovnako je však možné, že vo viacerých prípadoch 

bol pre ženy príťažlivý penitenčný spôsob života spojený so snahou viesť hlbší duchovný život, 

a tieto ženy sa pridali ku mendikantskej skupine, ktorá bola práve v ich meste k dispozícii.   

Pri výskume sekundárok a terciárok sa ako všeobecnejšia črta dominikánskej 

spirituality javí asketický charakter života, ktorý bol taktiež prepojený s kontemplatívnou 

modlitbou. U penitentiek sa ako dôležitejšia črta, než snaha o rozjímavú a častú modlitbu, javí 

asketický životný štýl, ktorý však slúžil ako prostriedok zjednocovania sa s Bohom a služby 

núdznym, a tak odrážal aj augustínovského ducha. U oboch typoch žien dochádzalo k 

zvnútorňovaniu viacerých prvkov náboženského života. Jedným z aspektov zvnútorňovania 

bola jeho vonkajšia telesná manifestácia, ktorá bola základom afektívnej spirituality, v tomto 

období stále viac spájanou so ženským pohlavím a prítomnou v celkovej zbožnosti. To opäť 

ilustruje väčšiu otvorenosť dominikánskej spirituality voči viacerým podnetom. Rád 

dominikánov reflektoval širší vývoj religiozity a zároveň ho do značnej miery aj utváral  

a ovplyvňoval. To sa ukazuje aj v súvislosti so ženami spájanými s týmto rádom, aj v ďalších 

storočiach; príkladom môže byť ikonická Katarína Sienská. 

  



~ 167 ~ 
 

5. Nonkonformné typy zasväteného života žien 

 

Okrem vyššie skúmaných mníšskych  a mendikantských rádov existovali vo vrcholnom 

stredoveku ešte ďalšie formy zasväteného života, ktoré môžeme označiť za nonkonformné, 

pretože svojou formou nepatrili ani k jednej vyššie spomínanej skupine. Tieto formy boli 

populárne medzi ženami z mestskej spoločnosti, pričom jedným z dôvodov ich popularity môže 

byť špecifikum týchto foriem a väčšia sloboda, ktorú prinášali. Negatívny postoj tradičných 

rádov voči ženským komunitám a nedostatok miesta v kláštoroch alebo neochota prijať všetky 

ženy, ktoré chceli žiť zasväteným životom, tiež mohli byť dôvodmi, pre ktoré si ženy zvolili 

túto formu života. V reakcii na rozvoj miest, demografický rast a všeobecnú túžbu po 

autentickom duchovnom živote v mestskej spoločnosti vzniklo v oblasti Nizozemska a Porýnia 

procesom „zdola“ beguínstvo. Beguínstvo predstavovalo snahu o zlúčenie komunitného 

zasväteného života so životom v mestskej spoločnosti. Na rozdiel od tradičného mníšstva 

a rehoľníctva, beguínky neskladali večné sľuby, a tak mohli tento spôsob života opustiť. 

Anachorétstvo predstavovalo jednu z tradičných foriem zasväteného života v samote, na 

jednom mieste, v uzavretom priestore. V mestách sa táto forma rozvíjala v novej podobe života 

mestskej reklúzy, ktorá sa nechala uzavrieť do cely pri hlavnom kostole a cez okno stále mala 

možnosť kontaktu s mestskou spoločnosťou. Medzi predstaviteľkami oboch týchto foriem 

nájdeme významné mystičky ako Margaréta z Poretu, či Juliana z Norwichu, rovnako aj ženy 

zamerané na Kristovo utrpenie a mariánsku úctu. Postoj cirkevných autorít voči týmto formám 

súvisel s možnosťou ich kontroly, čo nepredstavovalo problém pre anachorétky a reklúzy, a na 

druhej strane viedlo k odsúdeniu beguínok ako heretického hnutia.  

S týmito formami je vo väčšej miere spojená tzv. vernakulárna teológia, ktorá sa 

rozvíjala v istej opozícii k scholastickej teológii rozvíjanej hlavne na univerzitách.627  

Vernakulárna teologická tradícia sa začala rozvíjať v druhej polovici 12. storočia a naplno sa 

prejavila v storočí 13.  Ženy hrali v tejto tradícii hlavnú rolu, pretože podstatou bolo vyjadrenie 

vnímania duchovného života vo vernakulárnych – lokálnych – jazykoch, iných než je latinčina. 

V znalosti vernakulárneho jazyka panovala medzi pohlaviami vyrovnanosť - ženy neboli 

v nevýhode, ako pri latinčine, čo výrazne rozšírilo aj publikum. Vernakulárny jazyk poskytol 

nové podnety pre teológiu, pretože nový jazyk poskytuje nové možnosti myslenia.628  Okrem 

 
627 Scholastická teológia nebola jediná teológia vrcholného a neskorého stredoveku. Okrem nej existovala dlhšie 

známa a rozvíjaná mníšska teológia. K nej por. Leclerq, Jean. The Love of Learning and the Desire for God: A 

Study of Monastic Culture. New York 1962. 
628 Dokonca aj záznamy od sv. Františka a tiež o ňom  zachované v latinčine obsahuje veľa pojmov, ktoré vznikli 

na vernakulárnom základe a vychádzali zo žitej skúsenosti. 
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toho sa vernakulárna teológia líšila od ostatných dvoch tradícii taktiež publikom a spôsobom 

akým organizovala a prezentovala svoje učenie.629  

 Hlavnou témou tejto teológie bola mystická skúsenosť, zážitok oduševneného spojenia 

v jednote s Kristom.630 Jej základným predpokladom bola idea možnosti poznania Boha skrze 

lásku.631Jej vznik bol paralelný s prebudením nových emocionálnych a individuálnych pocitov, 

ktoré sa prejavili okrem iného v iných druhoch umenia ako napr. v lyrike minesangerov a 

autobiografii, ktorá sa práve začínala rozvíjať. Dôležitú rolu v tejto teológii hrala aj mystika 

nevesty, ktorá bola pre zasvätené ženy spojená aj s erotickými prežitkami, na základe Piesne 

piesní, okrem nej sa rozvíjala aj afektívna mystika úplnej jednoty (konformity) s ukrižovaným 

Kristom; 632 Oba tieto prístupy prinášali do zasväteného života žien väčšiu intimitu a z nej 

prameniacu autoritu. Napriek tomu, že ženy neboli tak vzdelané v systematickej teológii, mohli 

mať vďaka svojmu špeciálnemu prístupu k Bohu vplyv aj na erudovaných parížskych teológov 

ako napr. Jakuba z Vitry, Hugha zo Saint Cher, či Jacquesa Pantaleona, budúceho pápeža 

Urbana IV. 

 Špecifický prístup zasvätených žien k Bohu, ktorý mohol zahŕňať aj rozvíjanie 

vernakulárnej teológie, poskytoval týmto ženám značnú autoritu, ktorá sa premietala do roly 

prostredníka medzi Bohom a človekom. Túto rolu aktívne preberali aj ženy žijúce 

nonkonformným spôsobmi zasväteného života, obzvlášť reklúzy. Pod vplyvom gregoriánskych 

reforiem a po Štvrtom lateránskom koncile mohol byť oficiálne v Cirkvi plnohodnotným 

prostredníkom medzi Bohom a človekom len vysvätený kňaz. To sa mohlo dostať do konfliktu 

s rolami niektorých zasvätených žien, aj keď to nemuselo byť ich záujmom. Aj toto napätie 

mohlo byť jednou z príčin autoritatívneho prístupu pápežstva v otázke podpory 

a obmedzovania rôznych foriem ženského zasväteného života, ktorý sa stal najsilnejším na 

konci 13. a na začiatku 14. storočia. 

 V roku 1298 pápež Bonifác VIII vydal pápežský dekretál s názvom Periculoso, ktorý 

predstavuje najradikálnejšie ustanovenie o ženskej klauzúre v skúmanom období. Daný 

 
629 Vo vernakulárnej teológii nájdeme menej explicitných biblických komentárov, či kazateľských foriem, 

dôležitejšie sú malé traktáty, hagiografie, poézia a vizionárske výstupy. 
630 Angenendt, Arnold. Geschichte der Religiosität im Mittelalter. Darmstadt 2005 s. 65–67. Idea Unio mystica 

bola rozvíjaná aj dominikánmi, ktorí tiež kázali vo vernakulárnych jazykoch a zaoberali sa tým, aký druh spojenia 

je možný v tomto živote s Bohom. Por. McGinn, B. Meister Eckhart and Beguine Mystics, s. 10.  alebo McGinn, 

Bernard. Love, Knowledge, and Mystical Union in Western Christianity: Twelfth to Sixteenth Centuries. In: 

Church History 56, č.1 (1987), s. 7–24. 
631 Zástancom tejto idey bol už Viliam zo St.Thiery, ktorý rozvíjal teológia konceptu dvoch ciest alebo dvoch očí 

lásky. Dve oči lásky, ktoré chcú vidieť Boha.. Dva spôsoby poznania- spôsob učenia sa a rozumu (scientia) 

a spôsob lásky (sapientia). 
632 Bynum Walker, Caroline. Religious Women in the Later Middle Ages. In: McGinn, Bernard – Raitt, Jill (eds.). 

Christian Spirituality 2: High Middle Ages and Reformation. New York 1988, s. 121–139. 
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dekretál sa stal súčasťou kanonického práva; takže klauzúra, ktorá bola pôvodne voliteľným 

prostriedkom na ochranu žien, sa v období zvýšenej religiozity a rozvíjania nových foriem 

zasväteného života stala záväzným príkazom pre všetky mníšky a rehoľnice, podľa kánonu 

„jediné pravé zasvätené ženy“.633 Kánon teda určil ako najpodstatnejší identitotvorný prvok 

zasvätených žien úplnú klauzúru. Nedodržanie malo byť penalizované, cirkevne ale aj svetsky, 

čo ukazuje, že to bola otázka širšieho záujmu mužskej spoločnosti.634  

 Súčasťou pápežskej legislatívy, ktorá mala dopad na zasvätený život žien, je dekrét 

Klementa V. s názvom Attendantes, ktorý sa podrobne zaoberá vizitáciami mníšok, a pridáva 

k nim ešte kanoničky, ktoré majú byť tiež podrobené vizitáciám.635  Kanoničky vykazovali isté 

podobnosti s beguínkami, ktoré sa pápežská moc pokúsila v tom istom čase obmedziť na 

Viennskom koncile. Dekréty tohto koncilu sa s miernymi úpravami stali súčasťou Konštitúcií 

Klementa V. ako dekrét Cum de quibusdam. V ňom pápež nariaďuje, aby beguínky neboli brané 

za zasvätené ženy, ale primárne ako hrozba pre spoločnosť.636 Zároveň zotrvávanie v takomto 

spôsobe života malo mať za následok exkomunikáciu.637 Po vydaní tohto dekrétu boli 

zaznamenané viaceré zásahy svetských a duchovných autorít proti skupinám beguínok.638 

Tento postup pápežstva a niektorých svetských autorít na jednej stane a rozkvitanie nových 

foriem ženského zasväteného života na strane druhej, dokazuje existenciu dobového napätia 

meniacej sa spoločnosti, ktorá bola pod vplyvom genderových stereotypov, ale zároveň sa 

 
633 Dekrét určuje za záväznú aj pre kláštory priamo pod ochranou Svätého stolca. Takže to, čo v 10. storočí 

pôvodne slúžilo heslu libertas ecclesiae, sa na konci 13. storočia stalo spôsobom ako zaviesť uniformitu 

a obmedziť pôsobenie zasvätených žien navonok.. Na základe Periculosa prijal Tridentský koncil takmer totožný 

kánon, hlavne vďaka podpore akademických právnikov. Makowski, Elizabeth M. Canon Law and Cloistered 

Women: Periculoso and Its Commentators 1298-1545. Washington 1997, s. 10–20. Pre text dekrétu por. Ibidem, 

s. 131–138. 
634Bonifác nebol osobne zaujatý voči ženám, vydával dekretália aj v ich prospech, skôr si potrpel na striktné 

dodržiavanie zásad a ako jednu z nich vnímal úplnú klauzúru pre mníšky, čo dosvedčujú viaceré jeho akty pred 

vydaním kánonu. Bonifác jednoznačne odmietal pustovníctvo a kázanie a vplyv na tento dekrét mal aj jeho strach 

z vzniku heréz. Postup autorít nemusel nutne odrážať len mužský pohľad, aj niektoré zasvätené či urodzené ženy 

mohli klauzúru vnímať ako formu ochrany a pozitívny aspekt ich života a ako to, čo k ženskému pohlaviu patrí. 

Snahy iných zasvätených žien o život mimo klauzúry teda mohli vyznievať aj ako hanobenie ženského pohlavia. 
635 Kanovníčky sa odlišovali od mníšok primárne tým, že neboli podrobené takým prísnym reguláciám, odmietali 

striktnú klauzúru neskladali večné sľuby a mohli zasvätený život opustiť pre život v manželstve – takto si sami 

konštruovali svoju identitu. Tým, že pápežský dekrét zahŕňa aj ich, ukazuje snahu cirkevných autorít zabezpečiť 

istú kontrolu nad všetkými typmi zasvätených žien. Por. Makowski, Elizabeth M. A Pernicious Sort of Woman: 

Quasi-religious Women and Canon Lawyers in the Later Middle Ages. Washington 2005, s. 5–7.  
636 Pretože nesľubujú nikomu poslušnosť, nevzdávajú sa súkromného majetku a nevyznávajú žiadnu schválenú 

regulu. Sú hrozbou, pretože kážu názory opačné katolíckej viere. 
637 Ibidem, s. 23–24. V celom dekréte sa hovorí len o ženách. Na mužov bol zákaz rozšírený ďalším neskorším 

dekrétom Ad nostrum, qui desideranter z novembra 1311. 
638 Obzvlášť v Kolíne, Trevíre a Štrasburgu. Msedzi cirkevnými prelátmi bola patrná snaha aplikovať dekréty aj 

na terciárov sv. Františka. Por. McDonnell, Ernst William, The Beguines and Beghards in Medieval Culture: With 

Special Emphasis on the Belgian Scene, New York 1954, s. 528 – 534. 
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rozvíjala novým spôsobom, ktorý nebol ľahko akceptovaný Cirkvou, pretože nezámerne 

znižoval jej autoritu a možnosť kontroly. 

5.1. Beguínky 

 

Fenomén beguínok je fenoménom laikov túžiacich po zasvätenom živote, ktorý sa zrodil 

vo vrcholnom stredoveku v prosperujúcich oblastiach Nizozemska. Ženy túžiace po hlbšom 

duchovnom živote si vytvorili v mestách, väčšinou v okrajových častiach, priestor pre život 

viery, no zároveň boli stále súčasťou mestskej spoločnosti a svojou činnosťou prispievali k jej 

chodu. Tieto ženy sa združovali do komunity bývajúcej vo vymedzenom priestore tzv. begináži, 

ktorá spočiatku pozostávala z niekoľkých domov, komunitných priestorov, či kaplnky. Časom 

sa vyvinula do tzv. dvorskej begináže (curtes beguinuarum) organizovanej okolo vlastného 

kostola a svojou štruktúrou pripomínajúcej malé mesto.639 Dvorské begináže od zvyšku mesta 

oddeľoval múr, no už nebol taký nepriepustný ako v ženských kláštoroch; ženy nežili 

v klauzúre.  

Hlavnou charakteristickou črtou týchto skupín bola absencia večných sľubov – žena 

mohla byť súčasťou spoločenstva iba počas určitej fázy svojho života a komunitu mohla 

kedykoľvek opustiť. Hlavný záväzok, ktorý museli ženy počas svojho pobytu v begináži 

dodržiavať, bola čistota. Na základe toho sa o beginážach hovorilo ako o zatvorenej rajskej 

záhrade, v ktorej kvitne život, no pre mužov má zostať neviditeľným, zatvoreným.640 Okrem 

toho beguínky skladali sľub poslušnosti komunitným pravidlám života a beguínke, ktorá stála 

na čele komunity. Na rozdiel od členov populárnych mendikantských rádov, beguínky 

neskladali sľub chudoby. 

Sociálne zloženie týchto komunít bolo pestré; do komunity vstupovali aj ženy z nižších 

vrstiev, ktoré neboli zabezpečené, no tiež aj členovia nižšej nobility a mestského patriciátu.641 

Sociálne pozadie žien sa potom premietlo do typu ubytovania a vybavenia, ktoré mali 

v begináži k dispozícii, a do spôsobu ich života. Pre nižšie kategórie mohli hrať rolu pri vstupe 

 
639 Súčasťou bola často aj nemocnica a budovy zabezpečujúce zázemie pre chod komunity. Takto vznikali tzv. 

mestá zasvätených žien v mestách. Pre existenciu begináží bola podstatná aj podpora zo strany miestnych 

cirkevných autorít. Por Schaus, M. (eds.). Women and Gender in Medieval Europe: An Encyclopedia, s. 67. Pre 

ilustratívny príklad dvorskej begináže por. Prílohy. 
640 Pojem hortus conclusus je odvodený z Piesne piesní 4:12, v latinčine: "Hortus conclusus soror mea, sponsa, 

hortus conclusus, fons signatus." („Si zatvorenou záhradou, sestrička moja, nevesta, si zatvorenou záhradou, 

zapečatenou studienkou.“) 
641 Počas vývoja sa menil pomer žien z rôznych sociálnych skupín. Por. Simons, Walter. Cities of Ladies: Beguine 

Communities in the Medieval Low Countries, 1200 - 1565. Philadelphia 2001, s. 91  Napr. Skúmanie sociálneho 

pozadia zasvätených žien v Kolíne ukázalo, že 62 percent žien zo strednej triedy, ktoré žili zasväteným spôsobom 

života, sa stalo beguínkami a 38 si zvolilo kláštor, z mestského patriciátu si kláštor vybralo 65 percent a 35 percent 

sa stalo beguínkami. Por. Angenendt, Arnold. Geschichte der Religiosität im Mittelalter. Darmstadt 2005, s. 64. 
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do komunity aj ekonomické dôvody,642 no tie rozhodne neboli dôvodom vstupu zabezpečených 

žien.  Bolo bežné, že spoločenstvo žien vytvorilo komunitu, ktorej bohatšie členky pomáhali so 

zabezpečením tých chudobnejších, a takýmto spôsobom aplikovali vo svojich životoch ideál 

starostlivosti o núdznych. Do komunity beguínok vstupovali ženy rôzneho veku. Najčastejšie 

to boli vdovy alebo naopak mladé ešte nevydaté ženy. K skupine nevydatých žien patrili aj tie, 

ktoré sa chceli vyhnúť plánovanému sobášu. To ukazuje, že dôležitým motívom pre vstup do 

komunity mohli byť aj sociálne a spoločenské dôvody, ktoré sa premietli do snahy vstupom do 

komunity obhájiť svoju nezávislosť.643  Na druhej strane sa stávalo, že mladé ženy vstúpili do 

komunity práve preto, aby sa po duchovnej stránke posilnili a potom mohli vstúpiť do 

manželstva.644 V komunite žili aj malé dievčatá, ktoré boli vychovávané k cnostnému životu, 

avšak ich počet nebol veľký.645 Dôvody na vstup do komunity boli pestré a individuálne naprieč 

celým sociálnym spektrom, pričom častokrát bola určujúca práve možnosť kombinácie 

viacerých motívov. Pri vyššie spomínaných motívoch jednoznačne nemôžeme pominúť túžbu 

po naplnení duchovných potrieb ako podstatný, či aj najdôležitejší motív, ktorý spájal 

predstaviteľky rôznych sociálnych vrstiev.646  

Beguínky sa snažili o kompromis medzi vita activa a vita contemplativa, ktorý by bol 

celkovo odrazom vita apostolica. Manuálna práca bola nutnou súčasťou života väčšiny 

beguínok, no zároveň bola aj súčasťou beguínskej spirituality. Beguínky z nižších vrstiev sa 

potrebovali nejakým spôsobom zabezpečiť aj počas života v komunite, a tak museli 

pracovať.647 Podstatná časť týchto žien tak po vstupe do komunity pravdepodobne len naďalej 

pokračovala v tom, čo robila pre svoje zabezpečenie už predtým. Na základné potreby si menej 

zabezpečené beguínky zarábali základným vyučovaním dievčat aj chlapcov, službou 

v hospicoch, ako služobné bohatších beguínok v rámci komunity, alebo prácou s textíliami. 

Napr. begináž v Paríži bola známa výrobou hodvábu a liturgických plášťov.648 Zabezpečené 

ženy sa koncentrovali na službu a pomoc chudobným členom mestskej spoločnosti. Potrebnú 

 
642 Pre vstup nebolo nutné veno, tieto ženy sa mohli zabezpečiť prácou. 
643 Tento dôvod bol rozšírený zvlášť medzi zabezpečenými ženami. 
644 Takéto ženy neboli nijako stigmatizované a častokrát po duchovnej stránke ešte zrelšie ako muži, ktorých si 

brali za manželov. 
645 Väčšinou vstupovali aj s nejakou staršou členkou ich rodiny. 
646 Medzi historikmi neexistuje jednoznačný konsenzus v otázke toho, či boli pre vstup primárne spoločenské, 

sociálne, ekonomické, alebo náboženské dôvody. Názor na motívy vstupu sa rôznil už aj v prameňoch z tohto 

obdobia vyjadrujúcim sa k beguínkam; podľa Jakuba z Vitry bol podstatný náboženský motív, nesympatizujúci 

autori zdôrazňovali nemožnosť nájsť si manžela, či jeho zámerné odmietnutie a útek od pôvodnej ženskej roly. 

Por. Watt, D. (eds.) Medieval Women in Their Communities, s. 100–101. 
647 Por. Freed, John B. Urban Development and the Cura Monialium in Thirteenth-Century Germany. In: Viator 3 

(1972), s. 311-28. 
648 Por. Miller, Tanya Stabler. The Beguines of Medieval Paris: Gender, Patronage, and Spiritual Authority. 

Philadelphia 2014, s. 59-80. 
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prácu ženy vykonávali aj mimo prostredie begináže, čím stále kontribuovali do celkového 

fungovania mestskej spoločnosti. Napriek finančnému zabezpečeniu sa beguínky snažili 

o jednoduchý život a charitatívne skutky v rámci svojej komunity, ale aj pre celé mestské 

spoločenstvo. Vita contemplativa mal kvôli charakteru komunity svoje obmedzenia. Vo 

všeobecnosti bola jeho hlavnou náplňou modlitba a štúdium Biblie, avšak na štúdium 

cirkevných otcov a duchovnej literatúry nebol vo väčšine prípadov ani čas, ani možnosti. Veľká 

väčšina begináží nemala svoje vlastné knižnice ani osoby, ktoré by sa o ne starali a spisovali 

kroniky komunity.649 To je taktiež jedným z dôvodov, prečo nemáme o týchto komunitách viac 

pramenných zdrojov. Pre svoj život mali beguínky len jednoduché návody, v ktorých sa 

zdôrazňovali vlastnosti komunity, čo im nechávalo značnú voľnosť a flexibilitu v tom, ako 

trávili svoj čas a na čo sa zamerali. Každá komunita bola tým pádom jedinečná, aj keď 

komunity spájal podobný duch. Pri zovšeobecňovaní spirituality tohto hnutia ako celku musíme 

byť preto veľmi obozretní. Jeden z prvkov spirituality, ktorý je tradične spájaný s beguínkami 

je vernakulárna mystika zameraná na dosiahnutie únie s Bohom. Ďalšie prvky zahŕňajú 

asketické praktiky, eucharistickú úctu a afektívnu zbožnosť. Je potrebné vnímať, že napriek 

istej stereotypnosti, každá beguínka mohla akcentovať iný prvok a nemusela nutne zahrnúť 

všetky. Táto forma poskytovala viaceré možnosti prevedenia a nechávala priestor 

individuálnemu pojatiu.  

Vývoj beguínstva ako fenoménu predstavuje dynamický proces, ktorý sprevádzali 

pozitívne aj negatívne postoje autorít a spoločnosti. Počiatky hnutia predstavujú pre historikov 

problém; nie sú jasne časovo vymedzené, pretože pramenná základňa je nedostačujúca, z čoho 

historici usudzujú, že vznik hnutia bol spontánnou a organickou záležitosťou vývoja 

spoločnosti bez postavy jednej hlavnej zakladateľky.650 Prvé zmienky o ženách, ktoré žili 

individuálne takýmto spôsobom života pochádzajú z obdobia okolo prelomu dvanásteho 

a trinásteho storočia, existenciu prvých begináží datujeme v prvých troch desaťročiach 13. 

storočia v Kolíne (1223), Lovani (1232), Mainzi (1233) a v mestách Namur a Paderborn 

(1235).651 V 40. a 50. rokoch ich počet obzvlášť narastal v oblasti Nizozemska. Počas 

 
649 V niektorých prípadoch v oblasti Nizozemska, patróni darovali komunite beguínok malé množstvo kníh 

a náboženských textov, na druhej strane, v oblasti Francúzska sa takýto akt vôbec nevyskytol. To môže v prvom 

rade ilustrovať preferencie patrónov, no potvrdzuje to skutočnosť, že vzdelávanie beguínok v komunite bolo vo 

všeobecnosti len základné a primárny dôraz sa nekládol na štúdium náboženských textov. K tomuto aspektu 

a všeobecne k vzdelávaniu beguínok por. Galloway, Penelope. Life, Learning and Wisdom: the Forms and 

Functions of Beguine Education. In: Ferzoco, George – Muessig, Carolyn A (eds.). Medieval Monastic Education. 

London 2000, s. 153–167, obzvlášť s. 159. 
650 McDonnell, Ernst William, The Beguines and Beghards in Medieval Culture: With Special Emphasis on the 

Belgian Scene, New York 1954, s. 5. 
651 Logan, F. Donald. A History of the Church in the Middle Ages. London 2002, s. 213. 
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existencie tohto fenoménu, najviac beguínok a begináži bolo práve v oblasti Nizozemska 

(oblasť Flámska a Brabantska) a Rýnu, no rozšírili sa aj do Francúzska, menej už do oblasti 

dnešného Španielska a ostatných častí Európy - ojedinelé príklady sa našli takmer všade – 

okrem Írska, v ktorom neboli ani begináže, ani žiadne mystické hnutia.652 Vrchol tohto 

fenoménu datujeme približne v prvej polovici 14. storočia,653 po ňom nasledoval pomalý, ale 

istý úpadok. Dôvodom bol ambivalentný postoj spoločnosti voči beguínskym komunitám. 

Dodnes používaný názov hnutia poukazuje na negatívny postoj časti spoločnosti voči týmto 

komunitám, pretože termín beguínka, bol pôvodne veľmi pravdepodobne pejoratívnym 

označením.654 Parížsky univerzitný majster a neskôr františkán Gilbert z Tournai sa 

o beguínkach zmieňuje vo svojej práci Collectio de scandalis ecclesiae, ktorej názov už 

napovedá, aký postoj k nim zaujíma, či už ako člen akademickej obce alebo zasvätená osoba. 

Beguínky sa samy nazývali svätými ženami (mulieres sanctae, mulieres religiosae), rovnako 

ako sa o nich hovorí v prácach mužov, ktorí toto hnutie a jeho spiritualitu obdivovali.655 

Beguínky najprv slovne odobril pápež Honorius III. v roku 1216,656  v roku 1233 si ich dokonca 

zobral pod ochranu Gregor IX., no s rozvojom hnutia sa podpora cirkevnej organizácie a jej 

hlavy strácala. To bolo spôsobené hlavne stereotypom potreby mužskej kontroly nad ženskými 

zasvätenými komunitami, ktorá sa kvôli charakteru beguínskych komunít vykonávala obtiažne. 

V niektorých prípadoch negatívnych postojov mohlo hrať rolu aj to, že ženské komunity 

nastavovali zrkadlo mužským mníšskym, či rehoľným komunitám alebo kléru, ktorým sa 

nedarilo žiť tak hlbokým duchovným životom. Aj mestská spoločnosť nepovažovala komunity 

samostatne žijúcich žien za prirodzené, čo mohlo vytvárať medzi niektorými ľuďmi 

podozrievavosť a animozitu. Jednoznačné je, že postupný negatívny postoj Cirkvi bol 

spôsobený kombináciou viacerých faktorov.657 Cirkevnou platformou, na ktorej sa 

významnejšie diskutovala otázka beguínok a ukázal sa negatívny postoj autorít, predstavuje 

koncil vo Vienne v rokoch 1311–1312. Závery koncilu označujú beguínky za heretičky 

 
652 Neel, Carol. The Origins of the Beguines. In: Signs 14, č 2, (1989), s.321–341. 
653 V Kolíne existovalo 164 domov s populáciou približne 1000 ľudí a v Štrasburgu bolo približne 600 beguínok. 
654 Avšak jeho pôvod nie je  jednoznačne určený. 
655 Príkladom môže byť Jakub z Vitry, či Robert Grosseteste. Jakub dokonca prispel k oficiálnemu uznaniu 

beguínok pápežom. 
656 Honorius síce beguínky odobril, no bol neochotný inštitucionalizovať ich pre kánon Štvrtého lateránskeho 

koncilu o formovaní nových rádov. 
657 Por. McDonell, E. W. The Beguines and Beghards in Medieval Cultue, s. 439–444. 



~ 174 ~ 
 

a zakazujú zakladanie akýchkoľvek begináží.658 Priamym podnetom pre takéto rozhodnutie 

koncilu bolo upálenie beguínky Margaréty z Poretu na hranici v roku 1310 z dôvodu herézy.659  

5.1.1. Črty mužského ideálu a spiritualita beguínok 

 

Snaha o ilustrovanie čŕt ideálu a spirituality beguínok má svoje značné obmedzenia 

vzhľadom na typ zachovaných prameňov. Tieto častokrát stoja na úplne opačných stranách 

názorového spektra; jedni ich zatracujú, iné propagujú a idealizujú. Mojím cieľom je pozrieť sa 

oba typy prameňov a taktiež aj na prameň, ktorý hovorí v prospech beguínok, no v menej 

zidealizovanej forme.  

Vzhľadom na rôznorodosť beguínskych komunít a charakter ich života je neľahké 

vyvodiť závery o všeobecne očakávanom ideáli pre tento typ zasväteného života. Kánon 

Viennského koncilu o beguínkach nám môže poskytnúť obraz o tom, v čom spočíval problém 

pre cirkevné autority, a tak ilustrovať spoločenské očakávania pre život zasvätených žien, 

a teda definovať ideál. Kánon považuje hnutie beguínok a bekhardov za sektu založenú 

diablom, kvôli ôsmim chybám, ktoré hlásajú. Základom je vyjadrenie o stupni dokonalosti, 

ktorý môžu členovia dosiahnuť na zemi. Keď ho dosiahnu, už sa ďalej nepotrebujú postiť 

a modliť, pretože majú ducha slobody. Toto vyjadrenie pripomína prekrútenú mystickú 

teológiu, na základe ktorej je možné dosiahnuť mystické spojenie s Kristom prinášajúce 

slobodu.660 No skutočný problém sa odhaľuje v ďalšom tvrdení o tom, že tí, ktorí dosiahli 

stupeň dokonalosti „nie sú podriadení ľudskej poslušnosti ani povinní poslúchať akékoľvek 

prikázania cirkvi, pretože ako hovoria, kde je Pánov duch, tam je sloboda.“661 Problémom tohto 

hnutia bola podľa cirkevných autorít jeho nekontrolovateľnosť, čo v skutočnosti znamenalo 

obmedzovanie autority a dosahu Cirkvi. Ideál teda predstavoval život obmedzovania telesných 

potešení, spojený s pôstom a modlitbou a vedomím neustálej hriešnosti, aj napriek snahe 

o život podľa evanjelia a rozvíjaniu cností. Rozvíjanie cností malo byť celoživotným procesom 

a blízkosť Boha mala byť možná len vďaka jeho milosti. Podstatná zložka tohto ideálu bola 

 
658 Napriek tomuto kánonu ďalej vznikali begináže, no zároveň, niektoré prešli miernou transformáciou a prijali 

regulu sv. Augustína alebo františkánov terciárov. 
659 V jej texte zrkadlo jednoduchých duší sa našli výroky blízke heréze voľného ducha a Margaréta odmietla 

čokoľvek zo svojho diela odvolať. Najproblematickejšie boli výroky o cnostiach a sviatostných praktikách cirkvi, 

ktoré sa nezhodovali so závermi Štvrtého lateránskeho koncilu. Jej upálenie však nezabránilo šíreniu spisu, ktorý 

bol preložený do viacerých jazykov a získal popularitu. Jej meno samozrejme nebolo so spisom spájané, súčasníci 

predpokladali, že je to jeden z ďalších spisov Mechtildy z Magdeburgu. K historickým informáciám por. Stauffer, 

Robert–Terry, Wendy R. (eds.) A Companion to Marguerite Porete and the Mirror of Simple Souls. Leiden 2017, 

s. 9–37, k teológii por. Ibidem, s. 38–58. 
660 Spomedzi beguínok vzišli ďalšie dôležité mystičky ako Mechtilda z Magdeburgu, Hadjewich, či Margaréta 

Poret, je teda pravdepodobné, že mystická teológia a snaha o intímny vzťah a splynutie s Bohom bola jedným z 

uplatňovaných prostriedkov posväcovania života žien. 
661 Norman P. Tanner (eds.) Decrees of the Ecumenical Councils I. Washington 1990, s. 382–383. 
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eucharistická úcta a vnímanie Kristovho utrpenia ako človeka.662 Súčasťou ideálu mala byť 

poslušnosť svetským a cirkevným autoritám a cirkevnému učeniu všeobecne, špeciálne 

článkom viery a sviatostiam. Kánon nehovorí nič o spôsobe každodenného života, takže 

hlavným problémom nemal byť štýl života, ktorý sa u beguínkach až tak nelíšil od terciárov, 

ale práve vernakulárna teológia, ktorú beguínky rozvíjali, čo však nebolo výlučným pravidlom. 

Po príklade kánonu Viennského koncilu je vhodné sa pozrieť na prameň, ktorý je 

beguínkam jednoznačne naklonený. Najlepším príkladom je legendárny životopis Márie 

z Oignies, ktorý vytvára nový typ ženského ideálu. Život beguínky Douceline z Digne 

predstavuje prameň, ktorý autentickejšie zachytáva niektoré črty spirituality tohto nového 

hnutia, pretože jeho autorkou je členka Doucelininej komunity. 

 

Mária z Oignies 

 

Jednou z prvých po mene známych beguínok je Mária z Oignies, z dediny 

v Nizozemsku, neďaleko mesta Liége. Mária vyrastala a žila v provincii, v ktorej bolo medzi 

mestskými vrstvami silné volanie po autentickom duchovnom živote v štýle vita apostolica. 

Mária začala žiť spolu s manželom život blízky zasvätenému životu približne okolo roku 1191, 

keď spoločne začali slúžiť v hospici pre malomocných, následne sa po šestnástich rokoch života 

v komunite beguínok stala reklúzou pri kláštore v Oignies. V katolíckej cirkvi je Mária 

oslavovaná ako blahoslavená. 

Informácie o Márii máme z jej legendárneho Života, ktorý napísal Máriin spovedník, 

francúzsky teológ a kronikár Jakub z Vitry pravdepodobne v roku 1215, dva roky po jej smrti.  

Podľa Jakuba Mária mohla byť vzorom novej laickej zbožnosti, čo je viditeľné aj v texte jej 

života. Text mal okrem iného slúžiť ako prostriedok v boji s katarmi, preto je miestami 

zveličený, hlavne v otázke slobody a samostatnosti Márie, ktorá nie je nikomu podriadená.663  

Okrem toho je jednoznačné, že Máriin život bol modelovaný za cieľom vytvorenia vzoru, čo 

znamená, že sú v ňom viac viditeľné prvky ideálu, no aj napriek tomu je možné vyvodiť isté 

závery o Máriinej zbožnosti. Mária patrila do kategórie výnimočných žien, no aj tak v jej živote 

môžeme rozlíšiť aspoň črty podstatných prvkov pre nové formy zbožnosti, aj z toho dôvodu, že 

si ju Jakub vybral ako vzor.  

 
662 Tento bod je vyslovene odvodený od heretického učenia katarov.  
663 Zdôrazňovanie nezávislosti žien od mužských autorít malo slúžiť na pritiahnutie katarských žien, ktoré v hnutí 

požívali značnú mieru nezávislosti, ak boli v skupine perfektných. Por. Neel, Carol. The Origins of the Beguines, 

s. 326. 
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Asketické praktiky tvorili podľa životopisu významnú časť Máriinej zbožnosti; Mária 

mala svoje telo vystavovať askéze za účelom dosiahnutia mystického spojenia s Bohom 

a zjednotenia s trpiacim Kristom, čo by ilustrovalo isté vyvrcholenie vývoja pohľadu na 

význam askézy. Súčasťou asketických praktík bolo dodržiavanie sexuálnej zdržanlivosť 

v manželstve, čo muselo byť podporené aj Máriiným manželom; ten „neoponoval svätým 

snahám svojej manželky ako iní muži zvyknú“, 664 čo ilustruje, že mužský členovia rodiny 

mohli mať veľký vplyv na realizáciu duchovných potrieb jej ženských členov, obzvlášť ak išlo 

o manželov. Máriin manžel nasledoval Máriinho ducha chudoby, čo viedlo k tomu, že rozdali 

svoj majetok, čím sa priblížili mendikantskému ideálu ešte skôr, než bol oficiálne 

proklamovaný, čo môže ilustrovať, že išlo o širší trend religiozity. Súčasťou ich života bola 

manuálna práca, ktorú Mária mala brať ako pokánie za prvotný hriech,665 čím sa k nutnej 

aktivite pridal duchovný význam a v tomto aspekte môže byť ilustrovaný prvok širšej 

spirituality, a to väčšie spojenie každodenného života s duchovnom. V životopise je 

zaznamenané, že Mária si chcela prostriedky okrem manuálnej práce zabezpečiť aj žobraním, 

ale pre pohoršenie „priateľov“ to neurobila, čo ukazuje na prítomnosť značne silného 

genderového stereotypu v tejto otázke. Mária mala dlhodobo počas svojho života odmietať 

vyberané oblečenie, ale taktiež aj špinavé oblečenie pripomínajúce handry; chodila oblečená 

vo vrecovine, či bavlne a jej snahou bolo aplikovať striedmosť, v čom odráža viac 

benediktínsky než mendikantský postoj. Mária mala obmedzovať aj svoj spánok, pretože „keď 

spíme, nemôžeme si vyslúžiť žiadnu duchovnú odmenu“666 a namiesto spánku zotrvávať v noci 

v modlitbách, čo sa stalo bežnou črtou mendikantských žien, a tak môže ilustrovať širšie, než 

len rádové zakotvenie tejto praxi. Výraznú askézu mala Mária praktizovať aj v otázke stravy;  

Máriinou snahou malo byť dlhodobo držať pôst len o chlebe a vode, 667 pretože množstvo stravy 

bolo dôležité; čím menej Mária jedla, tým slobodnejší mal byť jej duch naplnený modlitbou, čo 

ukazuje na priamy dopad stravovacích návykov na duchovný život. Chlieb preferovala „čierny 

a skvasený, že psy by ho horko-ťažko zjedli, chlieb taký horký a tvrdý, že jej zoškraboval kožu 

v ústach a zanechával krvácajúce rany.“668 Spojenie chleba a krvi tak predstavovalo paralelu ku 

 
664 Mulder-Bakker, Anneke B. (eds.) Mary of Oignies: Mother of Salvation. Turnhout 2007, s. 54.  Táto publikácia 

poskytuje najnovší anglický preklad a kritickú edíciu Jakubovho života, spolu s ďalšími prameňmi súvisiacimi 

s Máriou, čo uľahčuje prácu s prameňom a dovoľuje skúmať konštruovanie ideálu novej formy zbožnosti vo väčšej 

komplexnosti.  
665 Ibidem, s. 73. 
666 Mulder-Bakker, A. Mary of Oignies, s. 69. 
667 Od 14. septembra konštantne až do Veľkonočnej nedele. Mária mala prežiť aj 11 dní bez jedla a vody, čo je 

pravdepodobne zveličené, no ukazuje to na dôležitosť snahy o dokonalý pôst. Mimo toto obdobie nejedla mäso, 

prijímala ojedinele ryby, zeleninu, ovocie, bylinky a chlieb, ale vždy vo veľmi malých množstvách 
668 Ibidem, s. 61. 
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telu a krvi Krista, čo mal byť pre Máriu najlepší pokrm.669 Prepojenie bežnej stravy, pôstu 

a sviatosti oltárnej bolo v súlade so snahou Jakuba vyzdvihnúť dôležitosť sviatosti, ktorú 

heretici neuznávali. Na druhej strane je to v súlade so všeobecnou orientáciou na ľudskú 

podstatu Krista a všeobecne rastúcou eucharistickou úctou, takže môžeme konštatovať, že tento 

prvok bol dôležitou súčasťou Máriinej spirituality, aj spolu so širším duchovným významom 

asketických praktík. 

Podľa životopisu Mária kladie veľký dôraz na prijímanie Eucharistie, aj keď zmienky 

o prijímaní nie sú v prameni časté. Dôležitosť Eucharistie je ilustrovaná na Máriinom vnímaní 

sviatosti, ktorú vníma ako samotný život a abstinovanie od prijímania ako smrť, čo je v súlade 

s výrokom z evanjelia,670 a môže ilustrovať, že učenie Štvrtého lateránskeho koncilu 

vychádzalo aj zo všeobecnej duchovnej orientácie bežných kresťanov.  Prijímanie bolo u Márie 

spojené s hlbokým vnútorným prežívaním a pocitmi sladkosti, čo ukazuje na väčšie 

zvnútorňovanie tejto praxe, taktiež prvok ktorý sa javí ako širší vývojový trend.  

Mária mala výraznejšiu pozornosť venovať motívu Kristovho utrpenia, ktorý bol 

určujúci pre jej štýl života a zároveň mal byť dôvodom afektívnych prejavov Máriinej 

zbožnosti. Máriina dlhoročná starostlivosť o malomocných nebola podmieňovaná snahou 

o službu lásky, ale primárne podielom na Kristovom utrpení a pomoci samotnému Kristovi, 

pretože v malomocných videla trpiaceho Krista. Takáto prax nebola bežne spájaná so 

zasvätenými ženami, čo znamená, že mohlo ísť o skutočný prvok Máriinej spirituality, čo by 

potvrdzovalo aj to, že pre túžbu po zjednotení s trpiacim Kristom si Mária mala fyzicky 

ubližovala, dokonca tak, aby jej telo vážne krvácalo.671 V tomto prejave sa zrkadlí afektívny 

aspekt novej spirituality.672 Zasvätení muži väčšinou k takýmto praktikám nevyzývali, a tak 

v tomto bode Jakub pravdepodobne zobrazuje skutočnú črtu Máriinho života, než modeluje 

vzor. Máriin vzťah s Kristom sa však neobmedzoval len na prežívanie spoločného utrpenia, ale 

odohrával sa aj v línii vzťahu matky a syna, čo je ďalším odrazom koncentrácie sa na Kristovo 

ľudstvo. Táto línia zahŕňala aj fyzický kontakt a intimitu, čo ilustruje stotožňovanie sa 

zasvätených žien s rolou Kristovej matky.673 

 
669 Mária mala obdobia, kedy prijímala len Eucharistiu a zostávala v úplnej mlčanlivosti. Obdobie trvalo až 5 

týždňov, rovnaká situácia nastala aj pre jej smrťou, kedy Mária dokonca vedela rozlíšiť premenenú hostiu od 

nepremenenej, ktorú nemohla prijať. 
670 Ibidem, s. 114. Por. Ján 6:54. 
671 Ibidem, s. 97. 
672 Súčasťou neho bolo aj to, že pri zmienkach o Kristovom utrpení Mária mala prežívať extázy a silné emócie, 

ktoré sa prejavovali plačom. Párkrát mala Mária zjavenie Krista na kríži, no jej bolesť v tom okamihu bola tak 

silná, že bolo fyzicky náročne tieto situácie zvládnuť. 
673 Mária mala videnie Krista ako novorodeniatka, ktoré držala na svojich prsiach a bozkávala. Na sviatok 

Narodenia Pána mala videnie novorodeniatka Krista ako pije z pŕs Panny Márie, a ku Kristovi bola priťahovaná 

materinskou láskou. Mulder-Bakker, A. Mary of Oignies, s.110. 
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Mariánska úcta mala byť podľa životopisu súčasťou Máriinej spirituality, avšak jej 

dôležitosť nepresahuje význam askézy a Kristovho utrpenia. Prvky mariánskej úcty 

v Máriinom živote zahŕňali primárne vonkajšie prejavy a modlitby,674 aj keď v niektorých 

víziách dochádzalo k miernemu zvnútorňovaniu tejto úcty. Vonkajšie prejavy úcty Mária 

spojila s modlitbou žaltára a udieraním sa, čo bolo vnímané ako prvok mučeníctva, a svedčí 

o význame utrpenia a jeho prejavoch ako integrálnej súčasti spirituality. Spojenie mariánskej 

úcty a fyzického zraňovania predstavuje úplne netypický prvok zbožnosti, jeho popis teda 

nemohol byť toposom, z čoho môžeme usúdiť, že išlo o autentický prvok Máriinej spirituality. 

Prvok ukazujúci na rastúcu dôležitosť mariánskej úcty predstavujú videnia, v ktorých Panna 

Mária vystupuje samostatne a sprostredkuje pomoc, resp. úľavu.675 To by mohlo predstavovať 

tiež jeden z prvkov širšej zbožnosti tohto obdobia. Vzhľadom na to, že Jakub bol kronikár 

v jeho dielach sú jednoznačne prítomné širšie spoločenské trendy, na ktorých zaznamenanie 

mal väčší cit, než bežní autori.  

Máriin život ilustruje viaceré vzťahy a interakcie ženského a mužského pohlavia 

a jednoznačne ukazuje na možnú silnú pozíciu zasvätených žien a ich význam v mestskej 

spoločnosti. Vzťah Márie a Jakuba netrval dlho, no jednoznačne vykazoval prvky 

komplementarity. Jakub bol Máriin spovedník, ale zároveň vnímal Máriu ako svoju duchovnú 

matku, ktorá ho inšpirovala kú kázaniu medzi ľuďmi a k tomu, aby prijal kňazské svätenie. 

Jakub zas do Máriinej spirituality priniesol viac kontemplácie.676 To ukazuje na nové 

dynamické vnímanie vzťahu zasvätenej ženy a jej duchovného vodcu a posilnenie pozície ženy 

v tomto vzťahu. Okrem vzťahu s duchovným vodcom mala Mária podľa životopisu rozvíjať aj 

iné kontakty s mužským pohlavím, ktoré čerpalo z jej milostí.677 V  jednej kapitole je uvádzané, 

že vďaka duchu múdrosti bola Mária schopná byť v mieri s mužmi, čo znamenalo mať s nimi 

čisté vzťahy. Táto zmienka má podporiť existenciu vzájomne prospešných vzťahov pohlaví, čo 

mohlo byť vyslovene Jakubovým zámerom aby legitimizoval svoj vlastný vzťah s Máriou, no 

to, že je Mária schopná takéto vzťahy rozvíjať len vďaka Bohu, ukazuje, že Jakub nechcel 

zámerne búrať genderové stereotypy. To ilustruje mierne lavírovanie medzi spoločenskými 

stereotypmi a širšími novými trendami religiozity, ktoré sa javí ako typické pre toto obdobie. 

 
674 Primárne opakované pokľaknutia vo veľkom počte, na znak úcty, spolu s „anjelským pozdravením“. Túto prax 

mala Mária vykonávať až 40 dní vkuse, mala zahŕňať až 1100 pokľaknutí denne, Ibidem, s. 65 Okrem tejto praxe 

Mária chodila pravidelne na púte na miesto zasvätené panne Márii. 
675 Tesne pred smrťou, Mária opakovane vyjadruje svoje presvedčenie o tom ´že blahoslavená Panna je oslávená 

už v tele.“ K tomu pridávala pieseň blahoslavenej Panny, t.j. „Magnificat“, čo poukazuje na viac individuálnu rolu 

Márie. Ibidem, s. 120 
676 Ibidem, s. 7. 
677 Mária vykonala uzdravenia aj pre mužov, dokonca pre kňaza, jej „duchovného otca“, čo ukazuje na autoritu, 

ktorú jej Jakub pripisoval. 
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Vnímanie genderových vzťahov v Máriinom živote teda ukazuje minimálne menej stereotypný 

pohľad Jakuba, no veľmi pravdepodobne je aj obrazom skutočnej situácie v prostredí 

Nizozemska. Život rovnako ilustruje prítomnosť početných priateľov, ktorí boli s Máriou 

v pravidelnom kontakte a vyhľadávali ju, čo ju stavia do pozície duchovného služobníka pre 

širšiu skupinu ľudí a potvrdzuje jej účasť na živote mestskej komunity. V tomto ohľade sa 

ukazuje základný rozdiel medzi sekundárkami mendikantských rádov a ďalšími novými 

formami zbožnosti naviazanej na mestské prostredie, ktoré zdieľajú snahu o vita apostolica.  

 

Douceline z Digne  

 

Douceline z Digne bola francúzskou beguínkou, ktorá stála na čele komunity beguínok 

v Provensálsku, v meste Hyéres a Marseille od 40. do 70. rokoch 13. storočia. Pochádzala 

z bohatej obchodníckej triedy, čo znamenalo, že si mohla vybrať z viacerých foriem 

zasväteného života. To, že si vybrala beguínsky spôsob života, ukazuje na jeho špecifickú 

príťažlivosť a nám dáva priestor nahliadnuť motiváciám a charakteristikám typickým pre tento 

život v inej geografickej lokalite, než v Nizozemsku. Prameňom k Doucelininmu životu je 

legendárny životopis spísaný pravdepodobne členkou jej komunity vo vernakulárnom jazyku 

na konci 13. storočia. V živote je jasne viditeľná aj previazanosť františkánov a beguínok, ktorá 

vznikla primárne preto, že Doucelinin brat bol františkánsky kazateľ a teológ a významne jej 

pomohol pri formovaní a administrácii tejto komunity. Na rozdiel od života Márie, Doucelinin 

život obsahuje viac realistických čŕt, pretože jeho cieľom nebolo vytvoriť nový vzor zbožnosti, 

ale skôr zachytiť konkrétny život ako formu duchovného vedenia pre potreby beguínskej 

komunity. Čo by dosvedčoval aj vernakulárny jazyk pôvodného prameňa, ktorý predpokladá 

lokálne využitie pre publikum, ktoré neovládalo latinčinu, t.j. ženské alebo laické.678  

Douceline sa vo svojom živote mala sústrediť primárne na službu chudobným a sama 

sa snažila žiť jednoduchý život podľa františkánskeho ducha, čo ilustruje, že komunity 

beguínok mohli prijímať podnety pre spiritualitu z rôznych zdrojov. Františkánsky duch 

v beguínskom živote mal zahŕňať snahu o dokonalú chudobu vo všetkých oblastiach. Douceline 

nechcela nič vlastniť a to málo, čo používala, bolo majetkom niekoho iného, dokonca nechcela 

pre seba ani prijímať almužnu.679 Takúto extrémnu chudobu jej duchovný vodca už nedovolil 

ženám, ktoré ju nasledovali, čo svedčí o tom, že spiritualitu beguínskych komunít mohli do 

 
678 Doucelinin životopis by mohol teoreticky spísať aj jej brat alebo niekto z komunity františkánov,  v tom prípade 

by sa dalo očakávať väčšie modelovanie jej života.  
679 Por. Kathleen, Garay – Madeleine, Jeay (eds.) The Life of Saint Douceline, a Beguine of Provence: 

Translated from the Occitan with Introduction, Notes and Interpretive Essays, Woodbridge 2008, s. 37–40. 
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veľkej miery ovplyvňovať aj cirkevné autority, a zároveň, že k beguínskemu životu chudoba 

nutne nepatrila.  

Súčasťou beguínskeho života Douceline mali byť viaceré asketické praktiky, ktoré 

odrážali františkánskeho ducha, ale zároveň ich aj presahovali. Douceline mala držať 

konštantný pôst a jesť len to minimum, čo bolo nutné, pre zachovanie jej života, pričom jej 

cieľom bolo odoprieť si akýkoľvek pôžitok súvisiaci s jedlom, čo ukazuje prístup veľmi 

podobný sv. Kláre. Pôst mal pre Douceline aj duchovný význam, pretože ho držala za hriechy 

a trápenia iných, čo ukazuje, širšiu rolu pôstu v zasvätenom živote žien a jeho kolektívny 

význam pre spoločnosť. Spoločnosť teda akceptovala pôst ako chcený prvok náboženského 

života, no nie všetky asketické praktiky boli takto reflektované, pričom jedným z nich je 

zámerné zraňovanie tela. Doucelinine asketické praktiky spojené s umŕtvovaním tela nemohli 

odrážať spoločného beguínskeho ducha, keďže sa ich Douceline snažila pred ostatnými 

členkami skrývať a neprezentovať ich ako vzor, ktorý by mali nasledovať, čo potvrdzuje, že ani 

v spoločnosti neboli ešte hlbšie etablované.680  

Doucelinin postoj k Eucharistii v sebe odrážal nové prvky eucharistickej zbožnosti, 

ktoré súviseli s jej väčším zvnútorňovaním. Doucelinin vzťah k Eucharistii bol založený na jej 

vnímaní Eucharistie ako prostriedku zjednotenia sa s Bohom; pri prijímaní mala Douceline 

prežívať dlhšiu extázu, ktorá bola niekedy spojená so stratou zmyslov a levitáciou.681 V týchto 

extázach bola Douceline úplne pohltená láskou a prežívala úniu s Bohom, čo ukazuje na 

prítomnosť mystického prvku tejto zbožnosti, aj keď jej miera je otázna. Život nehovorí ako 

často prijímala, ale na základe vyššie zmieneného sa dá konštatovať, že často, vždy, keď k tomu 

bola príležitosť. Douceline pri pohľade na hostiu viackrát videla doráňaného a krvácajúceho 

Krista, čo môže byť výrazom zameriavania sa na utrpenie a prípadne toposom, pretože inak 

s ním nezažívala osobné intímne videnia a rozhovory. Krista videla hlavne v chudobných 

a chorých a starostlivosťou o nich, sa starala aj o neho. Životopis nijako nespomína snúbeneckú 

tematiku vzťahu Krista a Douceline, čo ukazuje, že nemusela byť kľúčovým identitotvorným 

prvkom nových foriem zbožnosti. Z Kristovho života sa Douceline koncentrovala na jeho 

narodenie a umučenie, čo bolo ústredným prvkom jej kontemplatívnej modlitby 

 
680 Douceline nosila kajúcne šaty a doplnky, ktoré boli zámerne nepríjemné a zraňovali jej telo, ako napr. pevne 

omotané zapletané šnúry, či sukňa z prasacej kože, ktorú nebolo možné jednoducho oddeliť od tela. Ďalšia 

asketická prax sa týkala spánku; Douceline od neho chcela abstinovať a sama si vymyslela mechanizmus, ktorý ju 

stále prebudí, keď zaspí. 
681 Zaujímavá je zmienka, že Douceline prestala prijímať Eucharistiu v exponované dni, pre extázu, ktorú po 

prijímaní zažívala a ktorá vzbudzovala senzáciu a veľký záujem spoločnosti. Našla ale iný čas, v ktorom mohla 

prijímať, aby pri tom nebola videná, a tak prežívala väčšiu intimitu s Bohom pomocou extázy 
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s kristologickou tematikou.682 Tá dopĺňala prax starostlivosti o núdznych a prijímanie 

Eucharistie, no zdá sa, že dôležitejšie boli pre Douceline prvky vita activa, než vita 

contemplativa.  

Kontemplácia Krista bola u Douceline úzko spojená s kontempláciou Márie. Na Veľký 

Piatok kontemplovala nielen Kristovo utrpenie, ale aj smútok Panny Márie. Pri tejto 

kontemplácii prežívala Douceline silné emócie a plakala, vedela sa plne stotožniť s utrpením 

Krista, ale aj Márie. Douceline mala opakované vízie s Máriou, v ktorých Mária vystupuje 

samostatne Mária sa jej zjavila aj pri kontemplácii Kristovho narodenia, ktoré Douceline robila 

s veľkou úctou voči Panne, no v tomto videní bola Mária na rozdiel od tradičných obrazov bez 

Krista, čo ukazuje na silnú a samostatnú pozíciu Márie v náboženskom živote. Douceline 

dostávala aj obrazy Márie ako vykonáva ženské činnosti, čo ukazuje na posun mariánskeho 

obrazu k vzoru pre každodenný život aj u samotných zasvätených žien, keďže autorkou 

životopisu je členka komunity. Tento prvok bol viac spájaný s mužským pohľadom na 

dôležitosť mariánskej úcty pre ženy, a tak môže ilustrovať jej silnejšie zakorenenie v ženskej 

spiritualite v druhej polovici 13. storočia. Douceline sa mala obracať k Márii so žiadosťou 

o útechu, čo je v súlade s jej širším spoločenským vnímaním ako orodovateľky a pomocnice. 

Špecifické však je, že Mária na žiadosti odpovedá osobným spôsobom, pričom sa zhosťuje rolí 

tradične pripisovaných Bohu,683 to taktiež ukazuje na výrazný prvok zvnútornenia mariánskej 

úcty a Máriinu silnejšiu pozíciu v religiozite.  

Máriinu dôležitosť pre Douceline potvrdzuje fakt, že Mária mala byť modelom pre celý 

jej život, najviac ako to bolo možné, pričom túto skutočnosť autorka životopisu vyjadruje tým, 

že označuje Máriu za prvú beguínku.684 Mária je dokonca vzorom aj pre obliekanie sa – 

Douceline si zakrývala hlavu pokrývkou, tak ako Mária, na znak Kristovho umučenia. Ústredná 

rola Márie ako vzoru zasväteného života je v živote explicitne a opakovane formulovaná. 

Dokonca aj sľub chudoby, ktorý Douceline zložila, nebol podľa vzoru Krista, ale jeho matky. 

Dôležitosť mariánskej úcty ilustruje fakt, že Douceline prežívala na sviatky spojené s Pannou 

Máriou extázu, ako po prijímaní, a prepukávala do spontánneho chválospevu na jej osobu. 

Vzhľadom na autorstvo života a typickejšie spájanie mariánskej úcty s mužským pohlavím, 

a menšiu dôležitosť mariánskej úcty vo františkánskom ideále, táto črta môže predstavovať 

konkrétny prvok Doucelininej zbožnosti a určovať aj ducha pre konkrétnu beguínsku komunitu. 

 
682 Utrpenie Krista by si mal každý kresťan pripomenúť aspoň raz denne, beguínky by mali neustále nosiť v srdci 

ukrižovaného Krista. Por. Garay, K. – Jeay, M. (eds.) The Life of Saint Douceline, a Beguine of Provence, s. 33. 
683 Postarala sa o Douceline aj tak, že jej poslala duchovného vodcu, ktorého vybrala ona špeciálne pre ňu. 
684 Ibidem, s. 31. 
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To, že je Mária vnímaná ako prvá beguínka môže ilustrovať vedomé vybranie si tohto vzoru 

zasvätenými ženami. To by opäť ilustrovalo, že tieto komunity prijímali viaceré typy podnetov 

pre svoju spiritualitu a mali širšie možnosti ich individuálnej aplikácie. 

 V Doucelininom živote mali miesto len isté konkrétne vzťahy s mužským pohlavím, a 

svojej komunite zakazovala dokonca rozvíjanie akýchkoľvek vzťahov s druhým pohlavím, aj 

v rámci rodiny, čo ukazuje na isté napätie v tejto oblasti.685 Pre samotnú Douceline bola 

podpora brata, františkánskeho kňaza, kľúčová pre rozhodnutie sa o forme zasväteného 

života.686 Douceline akceptovala vzťahy s mužským pohlavím v rámci služby, no odmietala sa 

stretnúť s hodnostármi a svetskými autoritami, čo ukazuje, že mohla  byť výraznejšie pod 

vplyvom stereotypov o stretávaní pohlaví. Douceline mala udávať prísne zákazy pre svoju 

komunitu v tejto otázke,687 čo môže byť snahou o to, aby nevyvolala zbytočné podozrenie 

v očiach spoločnosti, a tak nezdiskreditovala tento spôsob života. Aj v tomto ohľade mohlo byť 

dôležité pozeranie sa na Máriu ako na absolútny vzor.  

⁎⁎⁎ 

Kánony Viennského koncilu definujú ideál ženského zasväteného života, ktorý je pod 

kontrolou autorít, jeho súčasťou je pôstna a modlitebná prax, eucharistická úcta a poslušnosť 

cirkevnému učeniu, obzvlášť v otázke vierouky a sviatostí. V ženských komunitách nesmie 

podľa neho v žiadnom prípade dochádzať k vytváraniu vlastnej teológie, pretože by tak bola 

ohrozená spása viacerých ľudí, čím sa snaží obmedziť priestor pre individuálne prejavy 

zbožnosti. Ideál vymodelovaný Jakubom z Vitry na živote Márie z Oignies primárne 

nevykazuje neortodoxné črty, rovnako ani život Douceline nie je v rozpore so spomínanými 

kánonmi, čo ukazuje, že pohľad autorít na komunity beguínok mohol byť značne neadekvátny. 

Neprijatie beguínok cirkevnými autoritami mohlo byť dôsledkom podľahnutia bežným 

stereotypom spojeným s veľkou koncentráciou sa autorít na problém heretických hnutí a iné 

vnímanie kľúčových aspektov zasväteného života autorita a konkrétnymi ženami. 

Súčasťou ideálu novej formy zbožnosti vymodelovaného podľa Jakuba mali byť 

asketické praktiky vo viacerých oblastiach, pričom dôraz bol kladený na tie isté prvky, ktoré 

neskôr zdôrazňovala aj sv. Klára.  V oboch životoch bol veľký význam pripisovaný askéze 

v oblasti stravy, čo bolo spojené s eucharistickou zbožnosťou, snahou o zjednotenie 

 
685 Garay, K. –  Jeay, M. (eds.) The Life of Saint Douceline, a Beguine of Provence, s. 41. 
686 Od neho dostala uistenie, že má nasledovať zasvätený spôsob života vymodelovaný podľa jej doterajšieho 

života. 
687 Pre ženy v komunite boli vzťahy s mužmi zakázané, zakázaný bol aj pohľad na mužov, či konverzácie s nimi, 

čo zahŕňalo aj rodinných príslušníkov. Ani konverzácie o mužoch neboli povolené. Takýmto spôsobom chcela 

Douceline obrátiť pozornosť žien len na postavu Krista 
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s Kristom, kajúcnym spôsobom života a aj službou iným, v čom sa odrážajú širšie vývojové 

trendy religiozity vrcholného stredoveku a ukazuje na dôležitosť pôstu ako prostriedku 

náboženského života v mestskej spoločnosti. Dôležité taktiež je, že oba životy nevyzývajú 

k praktizovaniu extrémnej askézy, aj keď ju skúmané ženy v niektorých oblastiach praktizujú. 

Výskum teda ukázal, že súčasťou beguínskej spirituality nie je nutne extrémna chudoba 

a praktizovanie extrémnej askézy.  Dôležitým prvkom sa zdá zvnútorňovanie náboženského 

života v jeho viacerých oblastiach, príkladom čoho je aj vzťah k Eucharisti, Kristovi a taktiež 

Márii. Tento prvok predznamenáva  rozvíjanie nového typu zbožnosti devotio moderna, ktorý 

sa naplno prejavil v mestskej spoločnosti v období neskorého stredoveku. Okrem 

zvnútorňovaniu dochádzalo v životoch beguínok aj k afektívnym prejavom, čo ukazuje, že 

tento prvok bol tiež prítomný v spiritualite zasvätených žien, ale opäť nebol nutný a výlučný.   

Najmarkantnejší rozdiel v oboch životoch je viditeľný v otázke mariánskej úcty; 

v prípade Márie z Oignie je prítomna primárne vo forme vonkajšej zbožnosti, pre život 

Douceline z Digne slúžila Mária ako vzor, dokonca väčší ako Kristus,688 a vzťah k nej zahŕňal 

viaceré intímne prvky. To môže ilustrovať geografické rozdiely, individualitu komunít  

a zároveň aj potrebu budovania si dobrej povesti v mestskej spoločnosti.  

Genderové vzťahy v životoch ukazujú na isté napätie v mestskej spoločnosti; rola 

duchovného vodcu je aj pri tejto novej forme veľmi podstatná, no rovnako je dôležitá rola, ktorú 

zasvätené ženy hrajú v mestskej spoločnosti a z nej plynúca autorita, a zároveň styky pohlaví 

stále zostávajú podozrivé. To môže ukazovať na lavírovanie mestskej spoločnosti v otázke 

vhodnosti styku pohlaví, medzi tradičnými stereotypmi a novými podnetmi, ktoré pôsobili aj 

na postupnú zmenu diskurzu. Mestské prostredie a mestská komunita tak boli formujúcim 

rámcom pre život beguínok a ich spiritualitu. 

Zdá sa, že beguínsky život prijímal niektoré prvky tradičného zasväteného života, no vo 

väčšej miere bol odrazom širších trendov v dobovej spiritualite žien. Najcharakteristickejším 

prvkom sa však javí prijímanie viacerých podnetov pre spiritualitu, z rôznych zdrojov, a ich 

individuálne prispôsobenie v živote jednotlivých beguínok a komunity. Táto miera 

individuálnej sebarealizácie mohla byť pre ženy obzvlášť príťažlivá a zároveň v praxi 

predstavovať problém pre cirkevné autority a prispievať k vzniku istého napätia, ktoré však 

nebolo nevyhnutné. Príklad Márie a Jakuba ilustruje, že aj vzťah cirkevnej autority a zasvätenej 

ženy mohol byť komplementárny a vzájomne prospešný. 

 

 
688 Ide o motív napodobňovania Márie – imitatio Mariae –  ktorý sa častejšie vyskytuje v legendách 

juhoeurópskych žien. Por. Bynum, C.W. Svatá hostina a svatý půst, s. 262. 
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5.2. Anachorétky a reklúzy 

 

Termín anachoréta pochádza z gréckeho anachóreó, čo znamená stiahnuť sa, z boja 

alebo z verejného života. Spočiatku bolo slovo anachoréta zameniteľné s eremitom, no vývoj 

ako hlavný rozdiel medzi týmito dvoma formami stanovil to, že anochoréta žil na jednom 

mieste, v permanentnej stabilite jedného príbytku (nazývaného aj pustovňa), eremita žil viac 

peripatetickým a samotárskym spôsobom života, primárne v lese, taktiež v pustovni, či 

jaskyni.689 Z podstaty eremitského spôsobu života vyplýval fakt, že táto cesta bola ženám 

prakticky úplne uzavretá,690 a tak sa ženy mohli uzatvoriť na jedno miesto, ako anachorétky, 

len v chránenom prostredí, ktoré nakoniec nikdy nebolo také samotárske. Anachorétsky spôsob 

života bol jednou z možností zasväteného života už od počiatkov mníšstva, pričom jeho 

určujúcim prvkom bola samota, v priebehu storočí sa však vytvorili rôzne typy anachoritizmu, 

ktoré samotu a iné prvky tohto života uplatňovali v rôznej miere.691 Anochorétsky mohol žiť 

mních či mníška v rámci regulovaného kláštora, či ojedinelejšie vo svojom domácom 

príbytku.692 Existoval rozdiel medzi mužským a ženským anachoritizmom, ale rozdiely 

zároveň vytváralo aj to, v akom prostredí anachoréta žil.693 Možnosť anachorétskeho života 

ostávala ženám otvorená aj vo vrcholnom stredoveku. S rozvojom miest vznikol nový typ 

anachorétskeho života, ktorý poskytol ženám nové možnosti realizácie v duchovnom živote –  

život mestskej reklúzy. Tento špecifický typ života a zbožnosti sa vyvíjal obzvlášť v oblasti 

kvitnúcich nizozemských miest severozápadnej Európy, ktorá bola domovom aj mnohých 

skupín beguínok. Veľkú popularitu mal aj v oblasti Anglicka, odkiaľ máme zachovaných 

viacero didaktických prameňov pre život reklúz, či anachorétok. Život reklúzy pozmenil 

 
689 McAvoy, Liz. Medieval Anachoritisms. Gender, Space and the Solitary Life. Woodbridge 2011, s. 2–3. 
690 Medzi púštnymi otcami bola podľa apoftegmat prítomná len jedna žena, uznávaná mužmi, o čom svedčí jej 

pomenovanie amma Sára. Išlo však o výnimku, presahujúcu svoje pohlavie, a základom jej uznania bola 

schopnosť zachovať si panenstvo, osobná charizma a pravdepodobne blízke duchovné priateľstvo s iným 

eremitom. V apoftegmatách ešte vystupuje jednoduchá žena Mária, žijúca v manželstve. Je pre eremitov vzorom, 

ale len vďaka tomu, že s manželom žijú ako brat a sestra. Por. Apofthegmata: výroky a příběhy pouštních otců I. 

Praha 2000, s. 81. Existencia eremitky je vo východnom mníšstve doložená aj v legende Márie z Egyptu, ktorá 

predstavovala vzor asketického života. Avšak jej život bol na nerozoznanie od života mužov, čo sa prejavilo aj 

v jej zobrazovaní na ikonách, v ktorých má črty mužského pohlavia. Por. Talbot, Alice–Mary. (eds.) Holy Women 

of Byzantium: Ten Saints' Lives in English Translation.Washington 2006, s.65–94.  Oba tieto príklady ukazujú, že 

eremitský spôsob života bol otvorený len ženám, ktoré sa „vzdali“ svojho pohlavia.  
691 To naznačuje už len názov knihy, ktorý hovorí o anachoritizmoch. 
692 Príkladom môže byť  Luitbirga z Wendhausenu, anachorétka z 9. storočia. Por. Paxton, Frederick. Anchoress 

and Abbess in Ninth-century Saxony.Washington 2009, obzvlášť s. 83–118. 
693Anachoréti boli rozšírení aj v Jeruzaleme, svoje dojmy so skúsenosťou s nimi priniesli na západ križiaci, ktorý 

využívali ich služby. Otec Tomáša z Cantimpré k nim tiež patril a svojou skúsenosťou ovplyvnil aj syna. Mulder-

Bakker, Anneke B. Lives of the Anchoresses: The Rise of the Urban Recluse in Medieval Europe. Philadelphia 

2005, s. 182. 
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chápanie a význam samoty ako súčasti anachorétskeho spôsobu života, pričom bol jednou z 

odpovedí na potrebu mestského spoločenstva po priamom kontakte s transcendentnom. 

Názov reklúza pochádza z latinského recludere – vyslobodiť sa, pričom jeho význam 

môžeme konkrétnejšie chápať ako vyslobodiť sa z väzieb spoločnosti, a tak sa otvoriť Bohu. 

Týmto názvom694 sa označujú primárne ženy, ktoré  sa rozhodli zamurovať sa v cele pri kostole 

alebo kaplnke v mestskom prostredí.695 Historička Mulder–Bakker zistila, že medzi rokmi 

1100–1300 bolo na území medzi Saskom a Parížom viac ako dvesto reklúz, pričom mužské 

pohlavie bolo zastúpené v tejto skupine len päťkrát,696 a tak je oprávnené o tomto fenoméne vo 

vrcholnom stredoveku hovoriť ako o ženskom.697 Medzi významné reklúzy patria napr. Juliana 

z Mont–Cornillon, Eva zo sv. Martina, či anglická mystička Juliana z Norwichu. 

 Reklúzy a anachorétky získali nový typ slobody, ktorý bol ženám dovtedy neznámy. 

Primárne neboli viazané konkrétnou regulou, nemuseli skladať večné sľuby a sľuby chudoby, 

čistoty a poslušnosti, aj keď ich vstup do cely väčšinou sprevádzala nejaká forma liturgickej 

ceremónie, ktorá mohla hrať rolu festivity v mestskej spoločnosti.698 Ceremoniálne 

uzatvorenie, počas ktorého boli rituálne zamurované dvere do cely, absolvovala napr. Iveta 

z Huy, Eva zo sv. Martina a Margaréta z Magdeburgu. Ceremónia však nepredstavovala žiadnu 

ordináciu, reklúza ňou nezískavala žiaden cirkevný status. V tejto ceremónii sa podľa Anneke 

Mulder–Bakker hriešna žena transformovala na novú bezpohlavnú osobu, slobodnú od hriechu 

a limitácii ľudskej existencie, žijúcu životom anjelov – vita angelica.699 Ceremónia však nebola 

určujúcou podmienkou pre špeciálnu charizmu reklúz, pretože poznáme reklúzy, ktoré mohli 

z priestoru cely vychádzať a nestratili na svojej charizme.700 

Reklúzy a anachorétky žili primárne kontemplatívnym spôsobom života, obmedzenie 

priestoru ich pôsobenia obmedzilo aj možnosti, ktorými by mohli praktikovať vita activa. 

Témy, na ktoré sa vo svojej kontemplácii zameriavali, boli Trojica a vtelenie, vtelenie 

v Eucharistii a Máriina úloha v dejinách spásy. Svojím životom častokrát sprevádzaným 

 
694 V používaní pojmu pustovník, anachoréta, reklúza nepanuje medzi historikmi zhoda. Pojem reklúza môže byť 

použitý aj v súvislosti so ženou, ktorá žije ako anachorétka.  
695 Mulder-Bakker, A. Lives of the Anchoresses, s. 4–5. Pustovne v mestách mohli stáť aj pri bránach, pri mostoch, 

na rozcestiach, pri hospicoch pre malomocných...Por. S Pánem Bohem zazděná: průvodce pro poustevnice. Praha 

2019, s. 13. 
696 Swanson, R. N. The Routledge History of Medieval Christianity 1050-1500. London 2015, s. 314.  
697 Muži mohli vstúpiť aj do rádov s pustovníckym charakterom ako napr. rád kartuziánov, či kamaldulských 

pustovníkov.  
698 Gunn, Cate. Ancrene Wisse: From Pastoral Literature to Vernacular Spirituality. Cardiff  2008, s. 49. 
699 Mulder-Bakker, Anneke B. Living Saints of the Thirteenth Century: The Lives of Yvette of Huy, Anchoress of 

Huy; Juliana of Cornillon, Author of the Corpus Christi Feast; and and Margaret the Lame, Anchoress of 

Magdeburg. Turnhout 2011, s. 25. 
700 Príkladom je Kristína Podivuhodná. Ibidem, s. 21 
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extázami a mystickým spojením s Kristom, boli dôkazom tzv. teológie vtelenia, ktorá tvrdila, 

že Boh priamo komunikuje a vstupuje do života veriaceho. Askéza bola podstatnou zložkou ich 

života. Cela reklúzy bola väčšinou pristavená pri kostole na jeho severnej strane, na mieste, kde 

nesvietilo slnko, čo malo predstavovať ďalšiu formu askézy. Cela mohla mať buď zamurovaný 

vstup, alebo dvere, väčšinou smerujúce do vnútra kostola, ktoré sa dali otvoriť a ponúkali 

reklúzam možnosť opustiť priestor cely primárne kvôli modlitbe v kostole. Každá cela pri 

kostole ale mala jedno, prípadne viac okienok, ktoré mali svoju špecifickú funkciu. Jedno 

zabezpečovalo prístup do kostola, a tak sa mohli reklúzy zúčastniť omše, počúvať kázanie, cez 

otvor prijímať Eucharistiu, či pozerať sa na kríž a svätostánok. Iné okno, orientované von,701 

slúžilo pre prísun potravy a komunikáciu so svetom, a tak stanovovalo hranice samoty reklúz. 

Život reklúzy bol aj životom služby pre spoločenstvo; viedla za neho modlitby, držala 

pôsty, fungovala ako poradca a v istom zmysle duchovný vodca pre osoby, ktoré ju vyhľadali. 

Mohla vykonávať až skoro kňazské funkcie ako spovedanie, aj keď sa pre seba nesnažila získať 

právo vysluhovať sviatosti. Táto služba prirodzene vyplynula z formy a spôsobu jej života.  

A túto službu vykonávala kedykoľvek, kedy to bolo potrebné, pretože bola stále na svojom 

mieste, a tak si nemohla čas služby obmedziť, ako to robili kňazi. Jej život bol teda okrem 

života služby aj životom obety. V tomto kontexte bola pripodobnená k Márii ako matke pre 

spoločenstvo veriacich, čo zahŕňalo aj rolu tzv. „ľudového“ teológa.702 Na druhej strane bola 

anachorétka či reklúza odkázaná na každodennú pomoc z vonkajšieho sveta, najmä 

z praktických dôvodov napĺňania základných fyziologických potrieb. Pre svoje fungovanie 

reklúzy potrebovali mať patrónov, ktorí im prispievali na život, prípadne museli mať vlastný 

príjem, či zásoby.  

Napriek tomu, že anachoréti, anachorétky a reklúzy žili navonok pomerne samostatný 

typ života nezávislý na cirkevných autoritách, stále spadali do právomoci a starostlivosti 

biskupa. Ten sa vyjadroval k vhodnosti kandidáta a pobyt v cele alebo pustovni mu mal 

povoliť.703 Cirkevný trend volajúci po inštitucionalizácii hnutí sa nevyhol ani anachorétskemu 

spôsobu života. Obzvlášť, keď sa tejto úlohy zhostili predstavitelia podporujúci afektívnu 

a eucharistickú zbožnosť Hugo zo St. Cher a Jacques Pantaleon. Inštitucionalizáciou chceli 

zbožným ženám zabezpečiť miesto v cirkvi. Podľa diela Jacqeusa Pantaleona, budúceho pápeža 

Urbana IV. Libellus de regula et vita beginarum, všetky zasvätené zbožné ženy museli žiť pod 

 
701 Podľa Ancrene Wisse má správna pustovňa tri okná, jedno do kostola, druhé do miestosti so služobnými a tretie 

je určené na komunikáciu s okolitým svetom.  
702Anneke Mulder-Bakker ich nazýva „common theologians“. Por. Mulder-Bakker, A. Lives of the Anchoresses, 

s. 16. 
703 S Pánem Bohem zazděná, s. 15. 
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nejakým druhom formy vitae alebo vstúpiť do nejakej komunálnej formy zasväteného života. 

Tie, ktoré tak urobili boli pod ochranou biskupa. Od reklúz začalo byť požadované úplne 

uzavretie bez možnosti výstupu a istá forma sľubov. Gregor IX. vo svojej bule Gloriam 

virginalem z roku 1233 stanovil, že anachorétky mali v tejto forme zasväteného života zotrvať 

už celý život.704 

5.2.1. Duchovné vedenie anachorétok a reklúz  

 

Napriek tomu, že anachorétky a reklúzy nežili podľa reguly, máme zachované pramene, 

ktoré predstavujú rady, či akési pravidlá pre ich život. Tieto pravidlá neboli záväzné ako regula,  

a predstavovali formu duchovného vedenia. Takúto formu pravidiel máme zachovanú 

z vrcholného stredoveku705 v spise De institutione inclusarum, ktorý napísal anglický 

cisterciánsky opát Aelred z Rievaulx706 pre svoju sestru reklúzu v rokoch 1160–1162. 

Populárnejšie však bolo dielo Ancrene Wisse, napísané vernakulárnym jazykom na počiatku 

13. storočia anonymným autorom pravdepodobne z dominikánskeho prostredia. O jeho 

popularite svedčí množstvo zachovaných rukopisov.707 Vzhľadom na jeho popularitu, môžeme 

tvrdiť, že mal širší dopad na utváranie ideálu života anachorétok.  

 Ancrene Wisse, alebo v preklade Sprievodca pre pustovníčky, je dôležitým materiálom 

pre skúmanie anachorétok, pretože je v ňom definovaný ideál, o ktorý by sa tieto ženy mali 

snažiť, aj keď je len vo forme doporučení a rád. Jeho autorom bol vzdelaný muž,  čo znamená, 

že prameň odráža aj širší spoločenský diskurz v otázke pohľadu mužských autorít na túto formu 

zasväteného života. Špecifikom textu je jeho vernakulárny jazyk, čo ukazuje, že bol určený 

publiku, ktoré dostatočne neovládalo latinčinu, t.j. primárne ženám. Autor textu najviac čerpá 

a odkazuje sa na Bibliu, no sprostredkováva aj učenie cirkevných otcov Augustína, 

Hieronyma, Gregora Veľkého a v neposlednom rade učenie Bernarda z Clairvaux.708 Ancrene 

bol pôvodne určený pre malú komunitu anachorétok, no je uplatniteľný aj pre individuálnu 

anachorétku. Prvá časť Ancrene popisuje každodenný život zbožnosti a modlitieb, ktoré by mali 

anachorétky nasledovať,709 zatiaľ čo posledná časť, ôsma, poskytuje praktické rady týkajúce sa 

 
704Mulder-Bakker, A. Lives of the Anchoresses, s. 200–208.  
705 Prvý známy text takýchto pravidiel datujeme do 10. storočia, z 11. storočia je zachovaný spis flámskeho mnícha 

Goscelina Liber confortatorius. 
706 Aelred bol známy svojím spisom o duchovnom priateľstve De spirituali amicitia, v ktorom prezentuje Krista 

ako zdroj spirituálneho priateľstva, zdroj lásky medzi mužom a Bohom. Por. Matarasso, Pauline. The Cistercian 

World: Monastic Writing of the Twelfth Century. London 1993, s. 169–190. 
707 Spis bol pomerne obľúbený a používaní aj pre iné spoločenstvá, ako to, pre ktoré bol pôvodne napísaný, čo 

dosvedčuje počet rukopisov jeho zachovalých kópii a prekladov do latinčiny a francúzštiny (17.) Por. S Pánem 

Bohem zazděná, s. 19. 
708 Ibidem, s. 23.  
709 Na základe liturgie kláštorných hodiniek, ale v zjednodušenej podobe, ktorú predstavujú hodinky Panny Márie. 
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oblečenia, práce, a sluhov. Medzi týmito dvoma časťami leží jadro knihy, ktoré sa zaoberá 

vnútorným duchovným životom a spočíva v návodoch na udržiavanie si čistoty srdca. Rozsah 

týchto kapitol poukazuje na väčšiu dôležitosť vnútorného rozvoja cností, než vonkajších prvkov 

náboženského života v ideáli prezentovanom v pravidlách.710 Pre určenie prvkov propagovanej 

spirituality je však dôležitá analýza celého diela.  

Spiritualita Ancrene Wisse je spojená s rozvojom ľudovej zbožnosti, ale obhajované 

praktiky zbožnosti sú ortodoxné a vo veľkej miere sú odvodené od kláštorných modelov. Ideál 

napodobňovania Krista v jeho ľudskosti, ktorý tvorí jadro tejto spirituality, mal svoje korene 

v cisterciánskej spiritualite, ale prejavil sa aj v mendikantskej a laickej zbožnosti oboch pohlaví. 

Ľudia túžiaci po zasvätenom a duchovnom živote sa obrátili k obrazom ľudského Krista 

trpiaceho na kríži a ľudskej panny Márie, ktorá dojčila svoje dieťa.711 Z toho vyplýval nárast 

eucharistickej a mariánskej úcty, koncentrácia na Kristovo utrpenie a život v jednoduchosti 

a postupne budujúca sa intimita duchovného života – prvky, ktoré sú zdôrazňované aj v 

Ancrene.  

Súčasťou života anachorétok mali byť aj asketické praktiky, no podľa Sprievodcu je 

najvýznamnejšou z nich sexuálna zdržanlivosť, iným sa nepripisuje až taká dôležitosť.  

Anachorétky si mali zachovať svoju cudnosť a viesť prísny život abstinencie a asketizmu v 

pokání pre svoju hriešnu povahu. Tieto ženy sú „zavreté na hrade svojej cudnosti“ , na ktorom 

sú napádané šípmi diabla, tj. vystavené pokušeniu. Ich cudnosť však musí byť zachovaná za 

každú cenu; autor by ich radšej videl „visieť na šibenici“ ako by mali pobozkať človeka.712 

Prílišná dôležitosť prikladaná sexuálnej zdržanlivosti na úkor iných asketických praktík je 

dôsledkom pohlavia autora spisu, a nie je v súlade s trendami prítomnými v konkrétnych 

životoch zasvätených žien. Autor v tomto bode jednoznačne ukazuje dobový pohľad 

cirkevných autorít na ženskú spiritualitu a dôležitosť jej aspektov.  

Medzi ďalšie asketické praktiky, ktoré boli zdôrazňované, patrilo dodržiavanie 

mlčanlivosti, čo je opäť vo všeobecnosti viac zdôrazňované v didaktických prameňoch 

a regulách, než v konkrétnych životoch žien. Ohľadne pôstu je stanovené, že anachorétka sa 

nemá príliš postiť, má zachovávať piatkový a predpísané pôsty, nemá jesť mäso, ale zároveň 

nemá jesť len chlieb a vodu, ak k tomu nemá povolenie.713 V tomto bode sa autor usiluje 

 
710 Tzv. vnútorný rád je pre pustovníčky najviac záväzný a slúži k rozvíjaniu cností a vnútorného duchovného 

života. Základnou cnosťou tohto života je čisté a priezračné svedomie, čo zahŕňa vyhýbanie sa hriechu, pravidelné 

spytovanie svedomia, spoveď a pokánie. 
711 Gunn, Cate. Ancrene Wisse. From Pastoral Literature to Vernacular Spirituality, s. 51. 
712 S Pánem Bohem zazděná, 2, 46, s. 120–121. 
713  Ibidem, 8, 5, s. 270 
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o reguláciu pôstnych praktík zasvätených žien, čo sa vo všeobecnosti ukazuje ako typická snaha 

mužských duchovných autorít. Táto snaha je snahou o ochranu zasvätených žien, na druhej 

strane môže však de facto znamenať zníženie duchovnej autority týchto žien, ktorá bola v ich 

vnímaní prepojená s prísnosťou asketických praktík. Autor Sprievodcu však vo všeobecnosti 

nezakazuje asketické praktiky úplne, tvrdí, že anachorétky by mali telo umŕtvovať múdro, t.j. 

stále musí mať silu.714 Čo zakazuje definitívne, je akékoľvek bičovanie a trýznenie tela, čím sa 

opäť snaží udržať askézu žien mimo extrém. V tomto prípade však zakazuje aj to, čo bolo 

praktizované v jeho vlastnom ráde, čím ukazuje na nerovnosť pohlaví v možnostiach napĺňania  

duchovného ideálu. Autor Sprievodcu sa snaží svoj postoj obhájiť tým, že tvrdí, že „je lepšie, 

keď ženy znesú prísne slovo ako hrubú košeľu vyrobenú z konských vlasov, či kajúcne šaty“715 

To poukazuje na snahu, aby ženy počúvali kázanie a príkazy mužských duchovných autorít 

skôr, než sami prevezmú kontrolu nad svojím pokáním. Na základe používanej formy zákazu 

a voľbe ďalších formulácií, je evidentné, že sa autor Sprievodcu snaží obmedzovať praktiky, 

ktoré utvárali časť ženskej duchovnej autority, aj keď postuloval, že poskytuje len rady. To 

ukazuje, že duchovné vedenie mužských autorít malo pre ženy vo svojej podstate stále záväzný 

charakter. Na druhej strane autor Sprievodcu zdôrazňuje, že sa anachorétky nezaviazali 

žiadnemu pravidlu, ani tomu, ktoré píše on, a viackrát necháva priestor pre individuálnu 

aplikáciu a uváženie v otázke vonkajších pravidiel, čo ukazuje na priestor napätia medzi 

novými formami zbožnosti a tradičným pohľadom na zasvätený život.716 

Eucharistická úcta má byť podľa Sprievodcu neoddeliteľnou súčasťou života 

anachorétok. Na základe pravidiel sa má táto úcta premietať nie len do pravidelného prijímania, 

ale aj do sérii špeciálnych modlitieb. Eucharistiu mali anachorétky prijímať 15-krát do roka, čo 

predstavuje rovnaký počet, akým sa riadili dominikáni. Autor nie je zástancom častejšieho 

prijímania, pretože by hrozilo, že si ho potom anachorétky budú menej vážiť.717 To ukazuje, že 

nechce nechávať anachorétkam priestor pre individuálne formovanie špecifickej eucharistickej 

zbožnosti, aj keď je jednoznačné, že jej rozvíjanie je podstatným aspektom ženskej zbožnosti 

aj v očiach mužského pohlavia, v čom sa premietajú všeobecnejšie náboženské trendy 13. 

storočia. Všeobecnú dôležitosť eucharistickej úcty ilustruje fakt, že hneď po prvých úvodných 

 
714 Vysvetlenie takéhoto nároku je spojené s dominikánskym duchom; telo musí mať silu, pretože hrá dôležitú rolu 

pri modlitbách; autor pravidiel podrobne popisuje správne polohy pri všetkých pravidelných modlitbách, pričom 

je nutné v takejto polohe zotrvávať dlhší čas. 
715 Ibidem, 8, 18, s. 274. 
716 Por. Georgianna, Linda. The Solitary Self: Individuality in the Ancrene Wisse. Cambridge 1981, s. 24–26. 
717 S Pánem Bohem zazděná, 8, 3. s. 269. prijímanie 15krát ročne teda nebolo považované za časté prijímanie. 
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modlitbách dňa majú anachorétky rozjímať o Božom tele, a modliť sa hymnus, ktorý sa spieval 

pri pozdvihovaní hostie.  

Vzťah anachorétok ku Kristovi sa mal odohrávať na viacerých úrovniach; mal to byť 

vzťah nevesty a manželky. Hneď v úvode, v predhovore, prvá otváracia veta hovorí o Božej 

neveste, ktorá spravodlivo miluje jej ženícha, ktorým je Kristus, čo ukazuje na dôležitosť 

snúbeneckej symboliky pre celkové vnímanie spirituality anachorétok opačným pohlavím. 

Kristus je postavený do roly žiarlivého snúbenca, ktorý sa hnevá, keď anachorétky túžia po 

niečom inom a nechávajú priestor žiadostiam, čo môže byť odrazom mužského pohľadu na 

vzťah zasvätenej ženy a Krista. Na druhej strane, v pravidlách je prítomná aj snaha 

o povzbudenie k budovaniu intimity vo vzťahu s Kristom. To ilustruje napr. vyzývanie 

k fyzickému kontaktu s Kristom, čo zároveň ukazuje zjavný konflikt medzi zmyslovou 

orientáciou anachorétok na Krista a ich asketickým životom. Anachorétka bola Kristova 

nevesta: mala ho objať, keď pozorovala vyvýšenie Eucharistie pri omši, v čase, keď bol 

vyzdvihnutý chlieb a víno premieňané na Kristovo telo a krv.718 Ako manželka mala 

anachorétka poslúchať svojho manžela, ktorý bol „ideálnym nápadníkom, pekným, vznešeným, 

múdrym, zdvorilým a veľkorysým“.719 Kristus však nevystupuje len ako manžel; 

v Sprievodcovi je postavený aj do roly matky a bojovníka za dušu veriacich,720 čo môže 

ilustrovať prvky nových trendov spojených s rytierskou kultúrou, ktoré sú bližšie mužskému 

pohlaviu. 

Panna Mária je v pravidlách prezentovaná ako kráľovná nebies, ale zároveň je kladená 

za vzor správneho konania všetkým ženám, čo predstavuje typicky mužský pohľad na jej rolu 

v zbožnosti zasvätených žien. Základom tohto vzoru je binárna opozícia Márie a Evy, 

najviditeľnejšia v otázke mlčanlivosti,721 ktorá odráža dobový diskurz ambivalentného 

vnímania ženského pohlavia. Tento diskurz bol často zdieľaný aj samotnými ženami, v tomto 

prípade však nedokážeme určiť, ako ho mohli vnímať ženy, pre ktoré bol Sprievodca určený. 

Základom mariánskej úcty podľa Ancrene Wisse sú viaceré modlitby, čím autor vyjadril ľahšie 

uchopiteľnejší, ale zároveň viac regulovaný prístup k tomuto prvku spirituality. Modlitby 

k Panne Márii v Ancrene Wisse majú podobu meditácií o piatich radostiach: zvestovania, 

narodenia Pána, zmŕtvychvstania Pána, nanebovstúpenia Pána a nanebovzatia Panny Márie. 

Každá krátka meditácia je nasledovaná žalmom a piatimi recitáciami Ave Maria. Tieto 

 
718 Ibidem, 1, 17, s.70. To ukazuje aj na vieru v reálnu prítomnosť Krista v Eucharistii, keďže ho anachorétky mali 

objať ako človeka.  
719 Ibidem, 7, 12, s. 261. 
720 Ibidem, s. 33. Kristus je matka, ktorá pre svoje choré dieťa pripravila kúpeľ z vlastnej krvi.   
721 Ibidem, 2, 21, s. 97. 



~ 191 ~ 
 

meditácie boli jediné, ktoré sa anachorétky nemodlili v latinčine, čo ukazuje na ich spojitosť 

s ľudovou zbožnosťou.722 Súčasťou modlitieb boli aj antifóny s mariánskou tematikou. Ideál 

mariánskej úcty bol teda hlavne ideálom formálnej modlitby, nie rozvíjania intímneho vzťahu, 

čo je viac v súlade so spiritualitou laikov, než zasvätených osôb. V pravidlách je už 

neoddeliteľnou súčasťou modlitebnej praxe modlitba Ave Maria, ktorá je pevne spojená 

s modlitbou Otče náš, čo svedčí o nespochybniteľnom mieste mariánskej úcty v celkovej 

dobovej religiozite. V 12. storočí dochádzalo v Anglicku k rozvoju kultu Panny Márie, pričom 

použitie modlitby Ave Maria je najzreteľnejšou formou, ktorú tento kult získal pre laikov. 

Zavedenie tejto modlitby do pravidelnej modlitbovej praxe je súčasťou synodálnych štatút, no 

zároveň odpovedá už dlhšie rozvíjaným trendom ľudovej zbožnosti, čo ukazuje, že 

upevňovanie mariánskej úcty pre celkovú religiozitu bolo spoločným procesom zhora, aj 

zdola.723  

Otázka vzťahu pohlaví je jednou z podstatných pre autora Sprievodcu, ktorý vo svojom 

pohľade odráža širší spoločenský diskurz o charaktere pohlaví. Pravidlá prezentujú stereotypné 

vnímanie Evy a jej dcér v úlohe sídla hriechu a zároveň ženy prezentujú ako slabé pohlavie viac 

náchylné k hriechu. Aj na základe toho autor vystríha anochorétky a zakazuje akýkoľvek 

kontakt s mužským pohlavím. Vzhľadom na formu zákazu ide opäť o snahu vykonávať 

kontrolu, a nie o radu, je to však v súlade s dlhodobou snahou o zamedzovaniu kontaktu  

pohlaví u zasvätených osôb. V tomto ohľade autor Sprievodcu nijako nevybočuje z tradičného 

diskurzu. Isté napätie medzi tradičnými prístupmi a novými formami zbožnosti je viditeľné 

v otázke roly anachorétok a reklúz v duchovnom vedení iných osôb. Autor uznáva rolu 

duchovného sprievodcu, ktorou ženy môžu slúžiť spoločenstvu, avšak snaží sa ju genderovo 

obmedziť: „Nikomu nekážte: nech od vás žiadny muž nežiada radu, ani mu ju vy samy 

nedávajte. Raďte výhradne ženám.“724 V tomto bode autor Sprievodcu ukazuje, že 

kvazipastoračná rola anachorétok, je integrálnou súčasťou tohto života, aj keď úplne 

nezodpovedá postoju cirkevných autorít k zasväteným ženám, čo dokazuje snaha o jej 

 
722 Ibidem 1, 19-25, s. 72–77. Päť radostí Panny Márie sa časom rozšírilo na sedem, pribudlo klaňanie troch kráľov 

a nájdenie 12-ročného Ježiša v chráme. To, že z pôvodných 5 sa 2 týkajú priamo len osoby Krista, ukazuje, na 

silné previazanie Márie a Krista, aj ako základ mariánskej zbožnosti, ktorá sa postupne viac koncentruje na osobu 

a osobnosť Márie, aj keď je logické, že spojitosť s Kristom ostáva stále zachovaná. 
723 Synodálne štatúty vydané biskupom Richardom Pooreom v roku 1228, ktoré boli „jedny z najdôležitejších 

diecéznych štatútov stredovekého Anglicka“, obsahujú naliehanie, aby kňazi učili svojich farníkov nielen 

Modlitbu Pána a Vyznanie apoštolov, ale aj „pozdravenie“ Márie. Nešlo však len o predpísanie modlitieb „zhora“, 

mariánska úcta a recitovanie Ave získavali v Anglicku na popularite už niekoľko storočí pred tým. Por. Brown, R. 

F. Mary and the Art of Prayer: The Hours of the Virgin in Medieval Christian Life and Thought. Columbia 2017. 

Gunn, Cate. Ancrene Wisse: From Pastoral Literature to Vernacular Spirituality, s. 68. 
724 S Pánem Bohem zazděná, 2, 18, s. 94. 
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reguláciu. V skutočnom živote anachorétok a reklúz však táto rola nebola genderovo 

obmedzená, a tak v tomto bode Sprievodca naozaj postuluje len ideál vzdialený realite. 

Je nepopierateľné, že tento prameň poskytuje len obmedzený pohľad na ideál očakávaný 

od anachorétok, avšak jeho popularita potvrdzuje, že musel obsahovať prvky, ktoré boli 

v súlade so spoločenským diskurzom, a tak je namieste považovať to, čo prezentuje, za črty 

ideálu očakávaného od anachorétok zasvätenými mužmi. Toto podopiera aj skutočnosť, že 

jedným zo zdrojov, z ktorých autor Sprievodcu – dominikán – čerpá, je dielo dôležitého a 

známeho cisterciána Aelreda z Rievaulx,725 čo svedčí o zdieľaní predstáv medzi rôznymi 

zasvätenými skupinami. Táto forma očakávaného ideálu je však menej záväzná, ako ideál 

prezentovaný v regulách a didaktických dielach tradičných a mendikantských rádov, čo je dané 

primárne charakterom anachorétskeho života, ktorý necháva veľký priestor pre individuálnu 

aplikáciu. V Sprievodcovi je však na niektorých miestach implicitne prítomná snaha 

o reguláciu a záväznosť, čo môže ilustrovať pretrvávajúci diskurz v otázke správania ženského 

pohlavia, aj keď v spoločnosti dochádzalo k istému vývoju v možnostiach a charaktere života 

zasvätených žien, čo Sprievodca tiež reflektuje. Charakter tejto formy zasväteného života je 

tiež dôvodom, prečo nemáme zachovaných viac prameňov, na základe ktorých by sa dal určiť 

všeobecnejší ideál. Záznamy konkrétnych životov reklúz riadiacich sa Sprievodcom neexistujú, 

a tak nemôžeme skúmať napĺňanie tohto konkrétneho ideálu v praxi, v skupine, pre ktorú bol 

pôvodne určený. Avšak ideál stanovený v Sprievodcovi môžeme porovnať s črtami iných 

životov anachorétok a reklúz, a tak vidieť, do akej miery Sprievodca zachytáva všeobecnejšie 

trendy a prvky tohto typu života. 

5.2.2. Spiritualita anachorétok a reklúz  

  

  Ako jeden z najpodstatnejších prvkov spirituality anachorétok a reklúz je označovaná 

eucharistická úcta. Jedným z dôvodov tohto tvrdenia je kľučová rola dvoch zasvätených žien – 

Juliany z Mont-Cornillonu (alebo z Liége) a reklúzy Evy zo sv. Martina, pri oficiálnom 

zavedení Sviatku Kristovho tela.726 Od týchto žien vychádzal impulz na zavedenie sviatku, na 

ktorý nakoniec pápežstvo pozitívne odpovedalo, čo malo dopad na celú Cirkev. Juliana počas 

 
725 Por. Wada, Yoko (eds.). A Companion to Ancrene Wisse. Cambridge 2003, s. 50–51. Autor Sprievodcu však 

nekopíruje Aelreda jednoznačne a bez zmeny, ale jeho predstavám dáva praktickejší rámec, čo mohlo byť tiež 

dôvodom popularity Sprievodcu, ktorý lepšie pomáhal napĺňať potreby anachorétok, obzvlášť, keď ich na jednom 

mieste žilo viac.  
726 Sviatok bol oficiálne zavedený pápežom Urbanom IV. v roku 1264 pre celé západné kresťanstvo. Veľká 

dôležitosť tohto sviatku pre obe ženy je viditeľná v životopise Juliany. Napr. slovami autora životopisu: „Kristova 

panna aj v nebi túži viac po oslave sviatku, než po oslave jej svätého života.“ Newman, Barbara. The Life of Juliana 

of Mont Cornillon. Toronto 1999, s. 106. 



~ 193 ~ 
 

svojho života vystriedala viaceré formy zasväteného života a bola v úzkom kontakte s členmi 

viacerých rádov. To sťažuje jej zaradenie k jednej zo skupín, pretože každá forma, v ktorej žila, 

na nej zanechala stopu. Julianina špeciálna oddanosť Eucharistii a sviatku Kristovho tela začala 

víziami už počas jej pobytu v premonštrátskom dvojkláštore. Tieto vízie zdieľala s reklúzou 

Evou zo sv. Martina, ktorá prevzala snahu o zavedenie oficiálneho sviatku po Julianinej smrti. 

Ako reklúza Juliana jednoznačne mala exponovanú eucharistickú zbožnosť, no tá nebola nutne 

viazaná na tento typ života.727 Evina eucharistická zbožnosť bola zase ovplyvnená Julianou, aj 

keď ju Eva potom rozvíjala samostatne. Z tohto dôvodu som do analýzy predstaviteliek 

nevybrala ani jednu z nich, aj keď je nespochybniteľné, že eucharistická úcta mala svoje pevné 

miesto v spiritualite anachorétok a reklúz. To však mohlo súvisieť s celkovým trendom nárastu 

tejto zbožnosti v 13. storočí a nie nutne s formou zasväteného života. Pre svoju analýzu som 

vybrala jednu anachorétku a dve reklúzy, manželku, vdovu a pannu, ktoré si napriek značne 

odlišným osobným situáciám vybrali rovnaký typ zasväteného života, čo je dôležité pre 

ilustrovanie motívov výberu tejto formy. Okrem toho, na ich životoch sú viditeľné viaceré 

prvky spirituality tradične spájané s touto formou života, a to výrazná askéza, zvnútornená 

mariánska úcta, a koncentrácia na Kristovo utrpenie. Považujem za potrebné zdôrazniť,  že tieto 

prvky nie sú nutne prítomné v jednotlivých životoch všetky, okrem toho ich intenzita 

a dôležitosť sa rôzni. Spiritualita anachorétok a reklúz bola primárne individuálna, aj keď aj 

medzi týmito ženami je možné nájsť spoločné črty. 

Kristína z Markyate 

 

Kristína z Markyate pochádza z prostredia britských ostrovov a najväčšia časť jej života sa 

odohrala v prvej polovici 12. storočia. Pre túto prácu je zaujímavá, pretože dôležitú časť svojho 

života prežila ako anachorétka v období, kedy táto forma života ešte nebola vo všeobecnosti 

tak populárna, a tak na jej živote môžeme vidieť základné, resp. tradičné prvky tohto života. 

O živote Kristíny vieme z latinského života napísaného mníchom z benediktínskeho kláštora 

sv. Albána, avšak spis sa nezachoval v úplnosti, kvôli čomu nie je jednoznačne určená doba 

jeho vzniku.728 Aj napriek chýbajúcim častiam je Kristínin legendárny život považovaný za 

jeden z najrealistickejších životov zasvätených žien.729 

  Kristína pochádzala z rodiny bohatých obchodníkov s dobrou sociálnou pozíciou, 

siahajúcou až k trónu. Na poistenie svojej pozície chceli rodičia využiť Kristínu a vydať ju za 

 
727 Juliana mala až erotické obrazy pri prijímaní Eucharistie, prežívala intímnu lásku, nevýslovnú jednota v duchu, 

„nemohla cítiť, vnímať jesť nič iné, než Boha“, Ibidem, s. 36. 
728 Rozhodne to bolo v 12. storočí, otázne je, či pred alebo po Kristíninej smrti. 
729 Amt, Emilie. Women's Lives in Medieval Europe. New York 2010, s. 71. 
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prominentného člena aristokracie, no ona si proti ich vôli vybrala cestu zasväteného života. 

Dlhé roky žila ako anachorétka, otázne je, do akej miery to bola jej vnútorná voľba. Pre 

zasvätený život sa rozhodla sama z vnútorného presvedčenia už ako mladá, pod vplyvom 

mníchov z kláštora sv. Albána, no formu musela prispôsobiť svojej aktuálnej situácii. Pretože 

sa skrývala pred manželom, potrebovala zostať v utajení, a keď chcela žiť v prítomnosti 

spirituálneho vodcu, najprv anachorétky pri benediktínskom kláštore St. Albans, a následne 

eremitu Rogera, bolo anachorétstvo logickým riešením. Okrem toho, v Kristíninom okolí sa 

nachádzalo pomerne veľa anachorétov, anachorétiek a eremitov, takže táto forma jej nebola 

neznáma. Po rozviazaní manželstva, ktoré nebolo skonzumované, si už Kristína sama mohla 

vybrať spôsob zasväteného života.730 Vrátila sa do pustovne v Markyate, ale už aj s malou 

skupinou, ktorú viedla, na základe skúseností s anachoretizmom, čo by svedčilo o jej vnútornej 

previazanosti s tou formou zasväteného života. 

 Prostredie, v ktorom sa Kristína pohybovala pred začiatkom anachorétskeho života, jej 

neumožňovalo dostatočne rozvíjať svoju spiritualitu a duchovný život, aj keď sa Kristína 

pohybovala v dosť širokom geografickom a sociálnom priestore. Na druhej strane fyzicky 

obmedzený priestor cely jej umožnil omnoho väčší rozvoj a naplnenie v duchovnej oblasti. 

Prostredie cely bolo veľmi nekomfortné, je dokonca nazývané väzením.731 Kristína nemala 

možnosť slobodne priestor opustiť, pretože jej v tom fyzicky zabraňovala prekážka pred 

dverami, čo ju stavalo do podriadenejšej pozície. Prostredie v tomto prípade neslúžilo ako 

prostriedok posilňujúci jej autoritu, ako tomu bolo pri reklúzach v mestách. Rovnako prostredie 

obmedzovalo jej možnosť spievať a recitovať nahlas žalmy, takže jej modlitebný život 

prebiehal viac v tichosti a kontemplácii. 

 Ako anachorétka, ktorá sa bála odhalenia, musela Kristína žiť veľmi asketickým 

spôsobom života. Život v cele pre ňu znamenal denné pôsty, obmedzovanie fyzických potrieb 

tela na minimum – napr. kvôli konštantnému pôstu sa jej vnútro „stiahlo a vyschlo“, Kristína 

nemohla uspokojiť svoje fyziologické potreby, až neskoro večer, celý deň preto sedela a „trpela 

v agónii“. Kvôli dlhému časovému úseku, počas ktorého takto fungovala, si privodila veľa 

chorôb, ktoré boli neliečiteľné. Jej spiritualita teda obsahovala značný prvok utrpenia. Nútené 

asketické praktiky napĺňali Kristínin deň a tvorili základ pre večernú modlitbu a kontempláciu. 

Po zlepšení jej podmienok sa Kristína ďalej držala trochu zjemnených asketických praktík. Táto 

 
730 Pretože Kristína sama odďaľovala vstup do kláštora a jej motívom bolo to, že chcela skôr hľadať „nejaké 

odľahlé miesto, pravdepodobne v malom mestečku“, je zjavné, že tento spôsob života jej bol blízky.  

Talbot, C. H. (eds.) Life of Christina of Markyate. New York 2008, s. 63. 
731 Pre vonkajšieho pozorovateľa bol priestor príliš malý na to, aby bol niekým obývaný a Kristína v ňom bola 

skrytá nie len pred nimi, ale aj pred ostatnými dvoma mužmi, ktorí žili v Rogerovej prítomnosti. 
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skutočnosť ukazuje na to, že asketické praktiky mali svoje nezastupiteľné miesto v tomto type 

zasväteného života. Ich extrémna podoba u Kristíny však nebola slobodnou voľbou, ale 

súčasťou cesty nutnej pre dosiahnutie konkrétneho cieľa – zachovania panenstva, či 

samostatnosti a rozvíjania duchovného života. 

 V Kristíninom živote sa kladie veľký dôraz na panenstvo, ktorého zachovanie je „život“. 

V opozícii k životu stojí odovzdanie sa mužovi spojené s vplyvom diabla.732  Takéto vyjadrenie 

môže ilustrovať primárne postoj autora životopisu, ktorým bol benediktínsky mních. Na druhej 

strane Kristína žila životom veľkých obmedzení dlhú dobu, čo ukazuje, že aj pre ňu bolo 

zachovanie panenstva kľúčové, aj keď ďalším aspektom rozhodnutia pre takýto život mohla 

byť snaha o samostatnosť a možnosť rozhodovať o svojom živote. Podľa životopisu sa pre 

zachovanie panenstva Kristína rozhodla už v detstve, s podporou istého kanonika. O udržanie 

svojho panenstva musela Kristína bojovať nie len navonok, ale aj vo svojom vnútri. V jednej 

chvíli mala cítiť vzrušenie a pokušenie, až tak, že cítila, že jej horia šaty. Následne kvôli tomuto 

zážitku pochybovala o svojej čistote a práve prehlásiť sa pannou, čo svedčí o exponovanosti 

tohto stavu pre jej spiritualitu. Za svoj panenský život bola Kristína vo vízií obdarená korunou, 

ktorá bola belšia a žiarivejšia, než čokoľvek na svete. Toto zobrazenie môže slúžiť na 

ilustrovanie očakávaného ideálu v pohľade benediktínskych mníchov, no vzhľadom na fakty 

spojené s Kristíniným životom, je nepopierateľné, že aj pre ňu bol tento aspekt spirituality 

kľúčovým. To mohlo byť spôsobené aj vplyvom mníchov z kláštora St, Albans, ktorých  

Kristína vnímala ako vzor. 

 Pre Kristínu bol podľa jej Života vzťah a priamy kontakt s Kristom dôležitý už od 

detstva. Verila, že Kristus je dobrý, krásny a všadeprítomný a už v detstve sa k nemu modlila 

nahlas, akoby stál rovno pred ňou.733 Verila teda v jeho fyzickú prítomnosť, ktorá nebola 

limitovaná len na Eucharistiu. Takéto správanie nebolo súčasťou toposu o svätých ženách, a tak 

ho môžeme považovať za pomerne autentický prvok Kristíninej spirituality. Fyzickú 

prítomnosť Krista Kristína prežívala vo víziách, či už ako jeho nevesta alebo matka. V jednej 

vízii Kristína strávila celý deň s Kristom – malým dieťaťom, o ktoré sa starala celý deň 

a fyzicky ho niesla na rukách. Takéto obrazy ukazujú na veľkú intimitu, ktorú Kristína 

s Kristom podľa životopisu mala prežívať. Kristína si dokonca Krista privinula ku svojim 

„panenským prsiam“ s nemerateľným potešením. Táto vízia mala podľa autora priniesť 

Kristíne útechu, pričom Kristus vybral takú formu zjavenia, ktorá bola pre jeho snúbenicu 

v danej chvíli najvhodnejšia. To ukazuje na veľmi individualizovanú osobnú zbožnosť, 

 
732 Ibidem, s. 37. 
733 Ibidem, s. 4. 
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v závislosti na osobnej situácii a histórii danej zasvätenej ženy, čo sa javí ako typický rys tejto 

formy zasväteného života. Eucharistia nehrá v Kristíninom živote na základe informácii 

v prameni až takú podstatnú rolu, aj keď je evidentné, že ju prijímala v čase návštevy kostola. 

Počas pobytu v cele nie je o Eucharistii ani zmienka, naopak vízie sú prostriedkom, ktorým si 

Kristína môže zvnútorňovať Krista. V záujme autora životopisu by bolo skôr limitovať 

prítomnosť a pôsobenie Krista len na Eucharistiu, čo by bolo viac kontrolovateľné 

a sprostredkované len duchovnými autoritami. Avšak to, že autor venuje veľa priestoru 

detailnému popisu intímneho spojenia Kristíny s Kristom skrze vízie a modlitbu a Eucharistii 

sa nevenuje, ukazuje, že intimita s Kristom neviazaná na Eucharistiu bola podstatným prvkom 

jej spirituality. Intimita s Kristom bola zároveň jeden z dôvodov Kristíninej svätosti v očiach 

mužského pohlavia; z popisu autora životopisu je evidentné, že on sám takúto intimitu 

nezažíval a obdivoval ju.  

 Panna Mária hrá v Kristíninej spiritualite podľa informácii v životopise významnú rolu 

a má viac zvnútornenú, než formálnu podobu. Podľa autora Mária bola Kristíninou pomocnicou 

v boji proti tlaku rodiny, a hlavne vo chvíli, keď sa rozhodovalo o naplnení manželstva. 

Vzhľadom na tento okamih, ktorý výrazne určil ďalší smer Kristíninho života, môžeme 

konštatovať, že vzťah k Márii sa u Kristíny podobal vzťahu matky a dcéry.734 Prameň líči túto 

skutočnosť aj tým, že Mária v živote Kristíny vystupuje ešte skôr, ako Kristus; je s Kristínou 

spojená už od jej počatia, pričom si mala Kristínu vybrať ako svoju dcéru. Mária je 

prezentovaná ako kráľovná plná krásy, ktorá sa Kristíne zjavuje v snoch a videniach, aj 

samostatne, bez prítomnosti Krista.735 V jednej vízií je Mária postavená až do pozície 

„pantokrátora“ – sediaca na tróne, obklopená anjelmi, dá Kristíne všetko, o čo ju požiada.736 

Snaha prezentovať Máriu v takejto pozícii môže byť spojená s cieľom mníchov rozšíriť 

a upevniť mariánsku úctu. Prameň líči Máriu ako samostatný božský element, ale zároveň aj 

ako prostredníčku – skrze ňu Kristus uzdravil Kristínu z neliečiteľných chorôb – 

a pomocnicu.737 Takéto popisy Márie ilustrujú niektoré typické rysy mariánskej zbožnosti 

rozvíjanej hlavne medzi mníchmi, no zároveň sú aj istým presahom. Autor života teda mohol 

do istej miery prezentovať obraz mariánskej zbožnosti rozšírený v jeho komunite, avšak patril 

k benediktínskym mníchom, u ktorých vo všeobecnosti mariánska úcta nie je výraznejšie 

 
734 Nebeskej Matky, ktorá chráni správne rozhodnutie svojej dcéry, na rozdiel od tej pozemskej. 
735 Ibidem, s. 26. 
736 Ibidem, s. 43. 
737 Kristína Máriu privoláva v myšlienkach, aby sa ubránila pred pokušením spojeným so žiadostivosťou 

a panenstvom, čo opäť ukazuje na jej podstatnú rolu v Kristíninom živote vzhľadom na dôležitosť, ktorú táto žena 

pripisovala zachovaniu panenstva. 
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rozvíjaná a je spojená primárne s formálnymi modlitbami. Popis, intimita a zvnútornenosť 

mariánskej úcty v tomto prameni značne presahuje bežné obrazy, čo znamená, že v Kristíninom 

živote musela byť mariánska úcta podstatná. Okrem toho, je spojená s celým Kristíniným 

životom, nie len s anachorétskou etapou, čo môže odrážať širšie duchovné trendy a ich 

konkrétnu individuálnu aplikáciu. Pre charakterizovanie spirituality anachorétskej formy života 

je dôležité, že mariánska úcta, rovnako ako vzťah s Kristom, mali individualizovanú podobu.  

 Genderové otázky sú v Kristíninom živote prítomné do veľkej miery; interakcie medzi 

pohlaviami sú popísané veľmi detailne a jasne ukazujú spoločenské konvencie a napätie, ktoré 

plynulo z ich porušení.738 To ukazuje, že touto otázkou sa zaoberali obe pohlavia. Kristína 

prežívala blízke vzťahy so zbožnými mužmi počas celého svojho života a tieto vzťahy 

obsahovali prvok reciprocity a vzájomnej pomoci.739 V živote je teda ilustrovaný vzťah medzi 

pohlaviami, ktorý môže byť čistý a posvätený; ukazuje sa v ňom vzor, ktorý ale nie je 

vyhradený pre každého a jeho jedinou zárukou fungovania je silný oheň hlbokej lásky k Bohu, 

ktorý je prítomný v oboch aktéroch. Popretie vhodnosti vzťahov medzi zasvätenými osobami 

opačného pohlavia nebolo v záujme autora životu, pretože sa to týkalo opáta jeho vlastnej 

komunity. Preto je pre neho dôležité zdôrazniť, že tieto vzťahy nie sú možné pre každého, 

v čom sa ukazuje širší spoločenský diskurz o vzťahoch pohlaví a napätie, ktoré v praxi vznikalo 

v konkrétnych situáciách, na ktoré sa tento diskurz nedal uplatniť. Sama Kristína podľa autora 

životopisu vnímala genderové vzťahy a kategórie, čo sa premietlo vo chvíli jej úteku, počas 

ktorého sa prestala správať ako žena. Sama seba sa pýtala „prečo rešpektovať ženskosť“ 

a presviedčala sa k tomu, aby jazdila na koni ako muž a mala mužskú odvahu.740 Tento popis 

môže v prvom rade ukazovať pohľad autora životopisu na ženské pohlavie, ktoré je vo 

všeobecnosti slabé.741 Genderové vzťahy a z nich plynúce napätie sú dobre viditeľné v 

interakcii s Rogerom a jeho spoločníkmi, ktorí najprv odmietajú Kristíninu prítomnosť, ale 

vďaka Božskému zjaveniu Rogerovi, v ktorom je Kristína označená ako milovaná Bohom, sa 

situácia mení. Z toho vyplýva, že spoločenský diskurz o genderových vzťahoch mohol byť 

zmenený, ale bola na to potrebná vyššia autorita, ktorá takéto zmeny legitimizovala.742  

 
738 Počas života s Rogerom bola stále technicky vydatá žena, čo mohlo pôsobiť obzvlášť škandalózne. 
739 Svätá láska bola podstatou jej priateľského vzťahu s Rogerom. Blízky vzťah prežívala aj s opátom kláštora sv. 

Albána. Od detstva mala oporu v kanonikovi Suenovi, ktorý ju sám vyhľadával. Vzťah bol ale recipročný, Kristína 

mala vplyv na jeho život a svojím vzorom ho obrátila k lepšiemu. Keď prišla o jeho podporu, výrazne ju to zasiahlo, 

viac ako keď jej rodina kládla prekážky. To ukazuje na veľkú dôležitosť priateľských vzťahov a vedenia pre ženy, 

ktoré chceli žiť zasväteným spôsobom života. 
740 Ibidem, s. 34. 
741 Je však pravdepodobné, že aj Kristína zdieľala tento názor. 
742 Podobne to bolo v situácii, keď sa Kristína bála, že vedenie komunity je nad jej ženské sily. Alebo v počiatkoch 

vzťahu s Rogerom, keď sa Roger zo strachu snažil vyhnúť priamemu kontaktu s Kristínou. 
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Iveta z Huy 

 

 Iveta z Huy je jednou z mulieres sanctae z oblasti Nizozemska, ktorá bola významnú 

časť svojho života reklúzou.743 Jej život spadá do posledných desaťročí 12. a prvých dvoch 

desaťročí 13. storočia, čo predstavuje obdobie zvyšovania popularity tohto štýlu života. Ivetin 

legendárny životopis, ktorý Ivetu charakterizuje ako reklúzu, napísal premonštrát Hugh 

z Floreffe po jej smrti v roku 1228, z poverenia nadriadeného, ktorý bol Ivetiným spovedníkom. 

Vzhľadom na to, že životopis obsahuje aj netypické a pre Ivetu nelichotivé záznamy, môžeme 

ho považovať za pomerne realistický minimálne v niektorých oblastiach, ktoré popisuje. Život 

reklúzy predstavoval podľa autora životopisu tú najlepšiu formu života; Iveta sa vzdala 

aktívneho života Marty medzi malomocnými, a vybrala si lepší podiel – Máriin život 

kontemplácie.744 Je evidentné, že autor ako mních môže v tomto bode vyjadrovať svoj osobný 

postoj k zasväteným ženám, založený na biblickom vzore a spoločenskom diskurze 

o nevhodnosti aktívneho života pre zasvätené ženy, no faktom je, že Iveta prežila najdlhšiu časť 

svojho života ako reklúza, a tento spôsob života si vybrala, pretože formy, v ktorých žila 

predtým, neboli dostatočné pre to, o čo usilovala.745 Na základe týchto skutočností, môžeme 

konštatovať, že život reklúzy bol aj podľa Ivety lepšou možnosťou; predstavoval akúsi vrcholnú 

formu, ktorú mohla dosiahnuť vo svojej situácii a v prostredí, v ktorom žila. Iveta sa stala 

dôležitou osobou aj pre ďalší vývoj možností zasväteného života v jej mestskej komunite, 

pretože okolo Ivetinej osoby sa postupne začala koncentrovať komunita žien, ktoré vytvorili 

skupinu beguínok, žijúcu v blízkosti jej cely. Tento fakt v prvom rade ilustruje pastorálnu rolu 

reklúz, zároveň širšie tendencie týkajúce sa ženského zasväteného života. V Ivetinom živote 

môžeme vidieť špecifické prvky anachorétskeho spôsobu života ale zároveň aj súvislosti 

a prelínanie so životom beguínok, čo ukazuje na prelínanie foriem ženského zasväteného života 

a budovanie sociálnej siete medzi nonkonformnými zasvätenými ženami.746  

 
743 Podľa Života to bolo až 36 rokov. 
744 McNamara, Jo Ann Kay. The Life of Yvette of Huy. Toronto 1999, s. 62. 
745 K životu reklúzy Iveta dospela postupne skrze obdobie vdovstva, kedy žila vo svojom dome a činila pokánie 

a skrze obdobie života s malomocnými, ktorý bol plný služby, tieto formy jej podľa autora životopisu 

neposkytovali dostatočný priestor pre „službu Bohu“. 
746 Súčasťou tejto siete boli aj duchovný vodcovia týchto žien, najčastejšie mendikanti, konkrétne dominikáni, 

v tomto prípade však túto rolu zastával premonštrát, z komunity, ktorá bola najbližšie. Duchovní, poverení 

pastorálnou starostlivosťou týchto žien, sa nakoniec stávali ich dôverníkmi a hrali dôležitú úlohu pri budovaní a 

uznávaní širšej autority ich zverenkýň, pretože pomáhali rozširovať sociálnu sieť, ktorá sa okolo týchto žien 

formovala. S rastom popularity ich zverenkýň, rástla aj prestíž samotných duchovných. K otázke duchovných 

vodcov, či dôverníkov por. Coakley, John. Friars as Confidants of Holy Women in Medieval Dominican 

Hagiography. In: Blumenfeld-Kosinski, Renate (eds.). Images of Sainthood in Medieval Europe, New York 1991, 

s. 222–246.   
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 Iveta je predstaviteľkou istej skupiny žien z mestského prostredia, ktoré sa chceli 

realizovať, ale nie v manželskom živote. V jej živote je zachytené napätie medzi očakávanou 

spoločenskou rolou a jej osobnou preferenciou; Iveta netúžila už ako dieťa po zasvätenom 

živote, no túžila po tom „aby ostala bez manžela,“ čo jej rodina nepripustila. V tomto bode 

autor života nepoužíva populárny topos o túžbe po duchovnom živote od detstva, čo znamená, 

že tento aspekt Ivetinho života môžeme považovať za autentický. Počas núteného manželstva 

Iveta naďalej túžila po samostatnosti, 747 no zároveň začala túžiť po hlbšom duchovnom živote. 

Táto túžba však prišla postupne a nebola súčasťou jej života od počiatku. Po smrti manžela sa 

ako vdova zasľúbila Kristovi, no svoju „slobodu“ si musela u rodiny a okolia vybojovať 

životom pokánia. Život pokánia nebol pre Ivetu dostatočným, a tak sa stiahla zo sveta do domu, 

v ktorom žili malomocní. Forma takéhoto izolovania sa pred svetom pre Ivetu predstavovala 

z veľkej miery aj ochranu pred snahou rodiny primäť ju k ďalšiemu sobášu. To ukazuje na jeden 

z dôležitých motívov voľby žien pre život zasvätený Bohu, a to vyriešiť svoju spoločenskú 

situáciu a uhájiť svoju samostatnosť.  

 Po čase v komunite malomocných Iveta túžila po „mieste v samote“748, a tak sa rozhodla 

nechať sa uzavrieť do cely v dome pristavanom ku miestnemu kostolu, čím začal jej život 

reklúzy. Napriek tomu, že v blízkosti boli viaceré kláštory, aj reformovaných rádov, vôbec nie 

sú spomínané ako možnosť zasväteného života, ktorú Iveta zvažovala. Jedným z dôvodov môže 

byť život samostatnosti a slobody, ktorý už Iveta viedla a prirodzene v ňom chcela 

pokračovať.749 Zároveň to môže naznačovať širšiu skutočnosť a to, že kláštory neponúkali to, 

po čom bol u určitých silných jednotlivcov mestského spoločenstva dopyt, a to miesto samoty, 

kde sa dá kontemplovať, ale zároveň aj udržanie kontaktu a služba spoločenstvu, v ktorom boli 

reklúzy stále pevne zakotvené. Rolu v takýchto preferenciách môže hrať aj koncentrovanie 

duchovného života mestského spoločenstva na farnosť, ktorej súčasťou sa reklúzy naďalej cítili, 

pričom forma ich života im umožňovala žiť v centre farnosti. To, že sa Iveta stala reklúzou po 

smrti manžela ju robí typickou predstaviteľkou jedného typu žien, ktoré sa rozhodli žiť 

zasvätený život nonkonformným spôsobom, a tak si obhájiť svoju samostatnosť, zároveň už 

mali istú životnú skúsenosť a naozaj chceli rozvíjať svoj duchovný život. Na začiatku svojho 

života reklúzy Iveta absolvovala ceremoniálne uzavretie, pri ktorom pociťovala radosť 

 
747 Od detstva mala Iveta neznášať pohlavné vzťahy a pôrodné bolesti, ktoré z nich môžu vzísť. Vydatá ako 13 

ročná proti svojej vôli, manželstvo nevnímala ako svoje povolanie a žila v strachu zo znásilnenia, ktorý skončil 

smrťou jej manžela po 5 rokoch manželstva. Z manželstva jej ostali dve deti. 
748 „Vo svete nedokázala naplno zdokonaliť svoje cnosti, a tak si želala miesto v samote, na ktorom by mohla 

slúžiť Bohu.“ 
749 Vstup do kláštora by v tomto prípade znamenal značné obmedzenie slobody, na ktorú bola Iveta zvyknutá, aj 

v otázke rozvíjania duchovného života.  
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a prostredie cely už neopustila až do svojej smrti. Fyzický priestor, ktorý mala Iveta k dispozícii 

mal dve poschodia,750 a dvere a okno smerujúce do priestoru lode kostola. Je veľmi 

pravdepodobné, že sa Iveta mohla bez problémov sama dostať do vnútra kostola. Cela mala 

ešte okno do vonkajšieho sveta, ktorý stále bol dôležitou súčasťou Ivetinho života reklúzy. 

 Od bodu, kedy sa Iveta zasľúbila Bohu, boli súčasťou jej života aj asketické praktiky, 

avšak nehrali kľúčovú rolu v jej spiritualite. Iveta mala veľký súcit s chudobnými, čo viedlo 

k rozdávaniu jej majetku, avšak v jej prípade nešlo o život v chudobe pre samotnú chudobu tak, 

ako to hlásal napr. sv. František. 751 Iveta sa snažila viesť život pokánia, čo znamenalo, že istú 

časť svojho života nosila kajúcne šaty, a umŕtvovala si telo nosením železnej reťaze, no mal to 

byť len prostriedok na vyjadrenie rozhodnutia žiť lepším životom.752 Asketické praktiky, ktoré 

Iveta dodržiavala dlhší čas sa týkali jedla. V prvom rade Iveta odmietala mať z jedla akýkoľvek 

pôžitok, čo sa prejavilo v tom, že si jedlo zámerne znechucovala. Ako reklúza nikdy neprijímala 

viac ako bolo absolútne minimum, ktoré potrebovala na jeden deň. Táto prax jej mala výrazne 

nalomiť zdravie, a „zbožní muži, ktorí ju navštevovali“ sa ju snažili od nej odhovoriť, čo sa im 

nakoniec podarilo.753 To ukazuje, že pre Ivetinu spiritualitu nemohol mať pôst až taký veľký 

význam, ako to bolo napr. u sv. Kláry, ktorá dlhodobo trvala na prísnych pôstoch, aj keď sa ju 

František snažil presvedčiť o nutnosti ich zmiernenia. Iveta tiež obmedzovala svoj spánok, no 

len dovtedy, kým nedostala uistenie o odpustení jedného konkrétneho hriechu, čo ukazuje, že 

asketické praktiky boli primárne formou pokánia za hriech, nie nutne kľúčovým prvkom 

spirituality. To rovnako potvrdzuje pasáž životopisu, ktorá hovorí o Ivetinom postení sa a 

telesnom ubližovaní si za hriechy jej syna. 

 V životopise je len málo zmienok o Eucharistii a úcte s ňou spojenou. Autor vôbec 

nezmieňuje ako často Iveta prijímala, ani čo pri prijímaní cítila, či prežívala. Len jediná 

zmienka hovorí o tom, že Iveta sama chcela prijať Eucharistiu, mimo sviatok, a žiadala o to 

kňaza, ktorý jej žiadosť odmietol. To môže ilustrovať snahu duchovných mať kontrolu 

a autoritu nad životmi reklúz a nepodporovať ich autonómiu a výnimočnosť. Podľa životopisu 

však Kristus naplní potrebu prijímať jeho telo iným spôsobom, na ktorý nie je kňaz potrebný; 

Kristína mala ako kompenzáciu víziu omše slúženú apoštolom Jánom, počas ktorej sa 

dozvedela o tajomstvách sviatosti, z ktorých dovtedy vedela len minimum, čím dostala, bez 

 
750 Počas jej dlhého života reklúzy sa k nej nechala uzavrieť iná mladá žena, ktorá bola jej žiačkou a zároveň 

pomocníčkou.  
751 Ibidem, s. 53. 
752 McNamara, J. A. K. The Life of Yvette of Huy, s. 36. Keď jej rodina akceptovala rozhodnutie pre duchovný 

život, Iveta prestala s prísnejším umŕtvovaním tela. 
753 Ibidem, s. 73. Táto poznámka zároveň ilustruje pastorálnu rolu Ivety ako reklúzy, a jej vzťah k duchovnej 

autorite.  
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sprostredkovania kňaza, ešte viac, než mohla ako nevysvätená žena vedieť.754 Takéto 

vyjadrenie by nebolo v záujme zadávateľa životopisu, ktorý bol spovedník, čiže kňaz. To, že je 

táto zmienka aj tak súčasťou  životopisu ukazuje na uznanie výnimočnosti Ivety, a jej prístupu 

k Bohu aj mužskými autoritami. Tajomstvo sviatosti, o ktorom Iveta vedela je ilustrované na 

inom mieste, kde Iveta vyznáva, že počas omše je Kristus osobne prítomný v podobe chleba 

a vína a zdôrazňuje spojitosť sviatosti s jeho utrpením, čím odráža učenie Štvrtého lateránskeho 

koncilu. Zámerom autora životopisu mohlo byť sprostredkovať toto učenie skrze Ivetin príklad, 

no vzhľadom na jej intímnu víziu, môžeme konštatovať, že sa s týmto učením osobne 

stotožňovala. Všeobecnú dôležitosť eucharistickej úcty ukazuje zjavenie, ktoré Iveta dostala 

v súvislosti s nepozornosťou pri manipulácii s vysvätenou hostiou, ktorej kúsok ostal na oltári. 

Táto situácia predstavovala „ohrozenie“ pre vysluhujúceho vikára, ale aj kaplána.755 Táto časť 

životopisu mohla slúžiť primárne ako exemplum, no opäť upevňovala špecifický prístup Ivety 

k tajomstvám spojeným s Eucharistiou, bez kňazského sprostredkovania. 

 Vzťah s Kristom Ivete podľa životopisu neprinášal viacero identít; identita matky 

a sestry v ňom vôbec nie je rozvíjaná. V Ivetinom vzťahu s Kristom je menej prítomná aj 

spiritualita a identita nevesty, no neabsentuje úplne. Táto identita je premietnutá do zmienok 

o fyzickom kontakte s Kristom, o bozkoch a objatiach milovaného, ktoré Iveta prežíva počas 

dlhých modlitieb, čo do popredia vzťahu s Kristom stavia individuálne prejavy zbožnosti, 

ktorých súčasťou je fyzický kontakt upevňujúci Kristovo ľudstvo. Kristovo ľudstvo bolo 

podstatným námetom Ivetinej kontemplácie, pri ktorej prežívala najintímnejšie spojenie 

s Bohom.756 Tento aspekt je v súlade so všeobecnou orientáciou spoločnosti na Kristovo 

ľudstvo, no popisovaná intenzita fyzického kontaktu je vyššia, z čoho môžeme vyvodiť, že to 

bol konkrétny prvok Ivetinej spirituality. Na druhej strane je Kristus vo viacerých víziách 

zobrazený ako prísny sudca na tróne, čo akcentuje jeho božskú podstatu. V jednom prípade 

Kristus-sudca videl Ivetinu hriešnosť a hovoril, že si zaslúži trest, od čoho ju ochránila Panna 

Mária.757 Takéto zobrazenie je viac reprezentatívne pre mužskú mníšsku zbožnosť, než pre 

ženskú, preto je otázne, do akej miery bolo takéto vnímanie Krista a Márie súčasťou Ivetinej 

spirituality. 

 Máriina prítomnosť a mariánska úcta sú na základe životopisu podstatnou súčasťou 

Ivetinho duchovného života od jej rozhodnutia pre život pokánia. V kľúčovom momente 

 
754 Ibidem, s. 105–106. 
755 Ibidem, s. 109. Bez Ivetinho zásahu by kňazi spáchali hriech, čo značne posilňuje jej autoritu a dôležitosť. 
756 Napr. Iveta sa cítila nehodná kontemplovať tajomstvo trojice. O intimite, ktorú prežívala, svedčí fakt, že 

nechcela hovoriť, čo počas kontemplácií zažila. 
757 Ibidem, s. 70. 
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Ivetinho života, keď jej chýbala podpora biologickej matky, dostala pomoc od Nebeskej matky, 

ktorá ju uchránila pred znásilnením. To ukazuje na Máriinu rolu pomocnice. Vyjadrenie môže 

byť nadnesené, no vzhľadom na serióznosť situácie, ktorú popisuje, môžeme usúdiť, že je 

založené na reálnych základoch, a rola Márie pomocnice bola v tomto období už etablovaná aj 

v spiritualite zasvätených žien. Iveta mala počas svojho života viaceré vízie s Máriou, 

v najdôležitejšej vízii vystupuje Mária v pozícii Nebeskej kráľovnej sediacej na tróne, ale 

zároveň orodovnice, ktorá sa za Ivetu prihovára pred Kristom – sudcom a vyprosí jej odpustenie 

hriechov.758 V tejto vízii odovzdal následne Kristus Ivetu Márii ako dcéru, s výzvou, aby sa 

o ňu starala, ako o vlastnú. Mária, matka milostí, ju sprevádzala už celý zvyšok života ako 

„matka, učiteľka, spoločníčka a utešovateľka v časoch akýchkoľvek ťažkostí.“759 Tento obraz 

je veľmi podobný obrazu v Živote Kristíny z Markyate, pričom tieto pramene nie sú na sebe 

nijako závislé, či spoločne previazané. To môže dokazovať upevňovanie novej pozície a roly 

Márie v širšom rámci kresťanskej spirituality. To, že ide o proces upevňovania dokazuje 

skutočnosť, že Máriina silná pozícia v zbožnosti musí byť v životopise „ospravedlnená“, a to 

zdôraznením jednoty Krista a Márie, ktorí sú jedno podľa ľudstva, jedno v tele a v duchu, majú 

jednotu telesnej podstaty.760 Cieľom autora životu mohlo byť viac spropagovať mariánsku 

zbožnosť, no vzhľadom na záväznosť takéhoto typu prameňa, museli byť výroky o dôležitosti 

Márie pre Ivetu založené na skutočnosti.761 Prax spomínaná v Živote v súvislosti s mariánskou 

úctou je opakované pokľakovanie a recitovanie anjelského pozdravenia, no vykonáva ju iná 

žena. U Ivety je len malá zmienka o pokľakovaní, ale je pravdepodobné, že išlo o rovnakú prax, 

ktorú vykonávala aj ona.762 Dôraz je však vo všeobecnosti viac kladený na zvnútornenú 

mariánsku úctu, než na jej vonkajšie prejavy.  

 Na základe životopisu je jednoznačne viditeľná úloha Ivety ako duchovnej matky 

spoločenstva, ktorá je spojená so špecifickou autoritou vychádzajúcou zo zjavení od Boha 

a autenticity jej anjelského života, aj keď to autor textu takto explicitne neformuluje. Ivetu 

vyhľadávali nezasvätení muži aj ženy zo širšieho okolia so svojimi otázkami aj početní mužskí 

členovia duchovenstva, či mnísi. Ona sama si k sebe tiež pravidelne volala ľudí podľa zjavenia, 

 
758 Ibidem, s. 69. Aj ona mala súdiť. 
759 Ibidem, s. 52. 
760 Ibidem, s. 85. Mária v živote vystupuje aj ako manželka Krista, čo je ďalším prejavom Preto bolo nemožné 

slúžiť matke bez služby synovi a naopak, rovnako sa to vzťahovalo aj na vzdávanie úcty, ktoré bolo spoločné.  
761 Legendárny životopis ako prameň bol dôležitý pre posmrtnú komemoráciu svätca, aj v súvislosti s otázkami 

ohľadne očistca, ktoré sa v tomto období dostávajú do oblasti záujmu spoločnosti. Fabulovaním na nereálnych 

základoch by autor životopisu mohol popisovanej osobe ublížiť a skomplikovať jej pozíciu na druhom svete. 

Keďže autori mali primárne pozitívny a oslavný pohľad na popisovanú osobu, ich cieľom určite nebolo túto osobu 

nejako poškodiť.  
762 Ibidem, s. 102. 
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ktoré sa jej pre nich dostalo, pričom išlo o ženy, ale aj mužov.763 Iveta dokonca dostávala 

zjavenia o hriechoch kňazov, čo je ďalším dôkazom jej špecifickej autority. Autor životopisu 

nemal prečo v tejto otázke výrazne prikrášľovať skutočnosť, takže je nespochybniteľné, že 

Iveta vykonávala kvazipastoračnú činnosť pre obe pohlavia. Napriek tomu, že Iveta žila 

v zamurovanej cele, bola stále súčasťou spoločnosti,764 a v konečnom dôsledku veľmi 

podstatnou súčasťou, ktorá prinášala iné podnety a službu než kňazi, ktorí túto službu sami 

využívali. Okrem Ivetinho vzťahu ku kňazom sa otázka genderu v Živote explicitne ukazuje pri 

popise Ivetinho boja s pokušením. V tomto bode autor textu nedokáže prekročiť spoločenský 

diskurz o typických vlastnostiach pohlaví. Podľa Huga sa správala Iveta mužským 

spôsobom;765 autor nedokáže silu a schopnosť vyhrať nad sexuálnymi túžbami považovať za 

ženskú. Rovnako aj Ivetino správanie pri starostlivosti o malomocných je označené za mužné. 

766 Iveta však v skutočnosti vo svojom živote vykazuje viaceré prvky misandrie. Tá má ale 

hranice tam, kde začína služba konkrétnym mužom v otázke osobnej spásy, čím sa vlastne 

ukazujú skutočné ženské vlastnosti, aj keď ich autor nepopisuje vedome. 

 

Alžbeta zo Spalbeeku 

 

 Alžbeta zo Spalbeeku je jednou zo zbožných žien 13. storočia z územia Nizozemska. 

Alžbeta žila ako anachorétka v druhej polovici 13. storočia v tesnej blízkosti benediktínskeho 

kláštora. Jej životopis napísal cisterciánsky opát Filip z Clairvaux ešte počas jej života medzi 

rokmi 1268 a 1273 na základe skúsenosti, ktorú mal, keď ju osobne navštívil v jej cele. 

Alžbetina zbožnosť zameraná na Kristovo utrpenie ukazuje na jeden zo smerov, ktorým sa 

reklúzy mohli v obmedzenom priestore cely vydať. Táto zbožnosť však podľa autora životopisu 

nebola tou najlepšou, ultimátnou zbožnosťou, či typickou zbožnosťou reklúz, ale primárne 

zbožnosťou tejto konkrétnej ženy. Alžbetin život bol súčasníkmi vnímaný ako zázrak a 

prostriedok pre posilnenie viery iných, nemal však byť vzorom, ktorý má byť nasledovaný. Je 

zrejmé, že životopis môže byť v otázkach prísnosti askézy a pripodobňovaniu sa utrpeniu 

nadnesený, no určite postihuje minimálne základne typy praktík. Vzhľadom na to, že životopis 

nemal slúžiť ako vzor je pravdepodobné, že aj keď sa praktiky, ktoré popisuje, môžu dnešnému 

čitateľovi zdať absurdné, bol postavený na reálnych základoch. 

 
763 Ako reklúza sa snaží obrátiť syna, a dá si ho zavolať ku svojej cele. Správu o jeho ďalšom živote jej doniesli 

„susedia“, ktorí sa zhromaždili a obklopili jej celu, aby ju utešili. Osud syna ju stále trápi, neprerušila putá takým 

spôsobom, ako k tomu boli vyzývané mníšky. 
764 V živote je zmienka, že sa Iveta dokonca dozvedela aj viaceré klebety. 
765 Ibidem, s. 48. 
766 Ibidem, s. 62. 
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 Alžbeta mala dlhodobo podlomené zdravie, čo určovalo typ jej spirituality a formu 

zasväteného života, v ktorej mohla žiť. Alžbeta spočiatku žila uzavretá v rodičovskom dome, 

no pre svoj zdravotný stav bola väčšinu času na lôžku, a tak nemohla ísť ani do kostola, aj keď 

túžila po hlbšom náboženskom živote. S pomocou jej spovedníka bola nakoniec uzavretá do 

cely pri kostole v benediktínskom kláštore. V cele však nebola sama, pretože kvôli svojmu 

stavu potrebovala asistenciu767 a rovnako neabsolvovala ani ceremoniálne uzavretie, takže ju 

ľudia mohli navštevovať. Pre Alžbetu bol teda život reklúzy najlepším možným riešením, pri 

ktorom mohla napĺňať svoje duchovné potreby. To opäť dokazuje, že individualita bola 

najdôležitejším prvkom života reklúz a ženy si ho vyberali primárne v závislosti na ich osobnej 

situácii. 

 Najdôležitejším prvkom Alžbetinej spirituality je pripodobňovanie sa Kristovi v jeho 

utrpení. Takto profilovaná spiritualita mohla do značnej miery súvisieť s tým, že Alžbeta trpela 

nejakou chorobou už od detstva, a tak utrpenie bolo prirodzenou súčasťou jej života. Okrem 

toho obdobie vrcholného stredoveku bolo zamerané na Kristovo ľudstvo, najviac vnímané skrze 

jeho narodenie a utrpenie, čo by znamenalo, že Alžbeta je do istej miery aj produktom svojej 

doby. Koncentrácia na Kristovo utrpenie nebola vôbec výnimočným prvkom spirituality 

zasvätených žien; tieto túto skutočnosť pravidelne kontemplovali, či využívali niektoré 

asketické praktiky ako pripomienku Kristovho utrpenia v ich životoch, či dokonca prostriedok 

pripodobňovania sa Kristovi. Avšak Alžbeta vynikala snahou o čo 

najautentickejšie pripodobňovanie sa Kristovi v jeho utrpení, pričom táto snaha bola neustála 

a nenechávala tak priestor pre rozvoj iných prvkov spirituality. Alžbeta je hneď v prvých vetách 

svojho života opísaná ako tá, ktorá „nosí znamenia rán Krista, aby ich všetci videli,“ t.j. má 

stigmy.768 To, že je možné Alžbetine pripodobňovanie sa Kristovi pozorovať, a že možnosť 

pozorovať ho je vlastne dôvodom prečo má Alžbeta stigmy, ilustruje veľkú dôležitosť tejto 

praxe pre Alžbetinu spiritualitu a zároveň ukazuje všeobecné zameranie spoločnosti vrcholného 

stredoveku na Kristovo utrpenie.769 Alžbetino pripodobňovanie sa Kristovi nemá podobu 

skrytej vnútornej zbožnosti, ale skôr afektívnej a vonkajšej – stigmy pravidelne krvácajú, čo 

však nie je dostatočné pripodobnenie sa Kristovmu utrpeniu, pretože Alžbeta na čo 

najautentickejšie pripodobnenie sa používa ešte vonkajšie fyzické úkony počas kanonických 

 
767 Alžbeta odmietala sama prijímať jedlo a pitie; robila to len s asistenciou, čím vyjadrovala svoj odmietavý postoj 

k jedlu. Mala prijímať len pár dúškov mlieka a vody, a z ovocia, mäsa, a rýb vysatím len jemné časti.  
768 Por. The Life of  st. Elizabeth of Spaalbeek. In: Spearing, Elizabeth (eds.). Medieval Writings on Female 

Spirituality. London 2002, s. 107. 
769 Aj v otázke významu a dôležitosti stigiem nastal v priebehu 13. storočia posun. Prvým stigmatizovaným 

človekom bol sv. František, ktorý svoje stigmy pred ľuďmi skrýval a nechcel ich vystavovať pozorovaniu. 

Alžbetin príklad je de facto úplným opakom tohto prístupu. 
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hodiniek. Recitovanie žalmov nahrádza Alžbeta fyzickým pripodobňovaním sa Kristovmu 

utrpeniu, tj. sama svoje telo vystavuje ranám a napodobňuje proces umučenia najrealistickejšie, 

ako sa dá. Niektoré jej činy sú obzvlášť brutálne, ako napr. opakované útočenie na oči prstami, 

takmer so snahou vypichnúť si ich, či neustále búchanie päsťou do hrude. Silu na takéto konanie 

nachádza len vďaka extázam a Božiemu pôsobeniu skrze anjelov.770 Vyvrcholenie praktík 

predstavovalo zaujatie pozície ukrižovaného a dlhotrvajúce zotrvávanie v nej. Všetky tieto 

praktiky mali byť nakoniec prostriedkom budovania najväčšej intimity s Kristom.771 Autor 

mohol mieru  týchto praktík nadniesť, no podstata a ich typ je nespochybniteľná. Tieto praktiky 

sú pre dnešnú spoločnosť typickým prejavom psychickej choroby. Pre autora životopisu však 

boli prejavom mimoriadnej zbožnosti, podporované aj samotným Bohom, boli prejavom, na 

ktorý sa chodili s obdivom veriaci pozerať, aby posilnili svoju vlastnú vieru.  Autor životopisu 

teda tieto praktiky neoznačuje za prehnané, či zlé, ale ani nevyzýva k ich opakovaniu, čo 

ukazuje, že praktiky umŕtvovania tela s cieľom pripodobneniu sa Kristovi boli integrálnou 

súčasťou dobovej spirituality, no ich miera sa rôznila a určovala svätosť praktizujúcej osoby. 

Okrem toho môžeme na základe tohto prameňa konštatovať, že dobové chápanie religiozity 

v sebe vo všeobecnosti zahŕňalo výrazne negatívny postoj k telesnosti, ktorá bola v opozícii 

voči duchovnému životu. Nesmieme zabúdať na to, že pre stredovekú spoločnosť bola miera 

bežného utrpenia úplne iná a utrpenie bolo viditeľné; spoločnosť sa s utrpením potrebovala 

vyrovnávať, v čom hralo kresťanstvo nezastupiteľnú rolu, pretože dalo utrpeniu hlbší význam 

a utrpenie sa stalo prostriedkom priblíženia sa Bohu a jednou z ciest ku svätosti. Pre 13. storočie 

je typická všeobecná fascinácia fyzickými prejavmi ukrižovania, čo sa premietlo aj 

do realistického zobrazovania utrpenia v umení;772 to poukazuje na rámec, v rámci ktorého sa 

takáto exponovaná spiritualita mohla rozvinúť.  

 V logickej spojitosti s koncentrovaním sa na Kristovo utrpenie je dôležitosť Eucharistie, 

reálnej Kristovej obete, pre Alžbetinu spiritualitu. Podľa autora životopisu sa Alžbetino 

prežívanie eucharistickej úcty koncentruje k bodu pozdvihovania, pri ktorom môže uzrieť 

reálneho Krista. Toto vyjadrenie odráža učenie Štvrtého lateránskeho koncilu, môže teda byť 

postulovaním vzoru, no vzhľadom na Alžbetino správanie v spojitosti s Eucharistiou a snahu 

o pripodobnenie sa reálnemu ľudskému historickému Kristovi, je evidentné, že toto učenie 

prijala za svoje a bolo podstatnou súčasťou jej spirituality. Akonáhle Alžbeta videla akt 

 
770 Po vykonaní takéhoto pripodobnenia prichádza k Bohu a dostáva silu na jeho pokračovanie v ďalšej hodinke. 
771  Takto definovaný cieľ môže vyriešiť silný kontrast medzi postupne propagovanou individuálnou vnútornou 

zbožnosťou, obzvlášť v oblasti Nizozemska a výraznými vonkajšími aspektmi Alžbetinej spirituality. 
772 Nickell, Joe. Looking for a Miracle: Weeping Icons, Relics, Stigmata, Visions and Healing Cures. Amherst 

1993, s. 220. 



~ 206 ~ 
 

pozdvihovania, mala zaujať pozíciu Krista na kríži a zotrvávať v nej, v extáze, bez pohnutia, 

vo svojej cele. Táto prax bola taktiež súčasťou pripodobňovaniu sa Kristovmu utrpeniu. Pre 

Alžbetu je podľa autora životopisu dostatočný už len pohľad na Krista, nemusí ho nutne prijať, 

na to aby prežívala spojenie. Je samozrejmé, že Alžbeta prijímala Eucharistiu, aj keď časnosť 

prijímania nie je v životopise špecifikovaná. Pri každom prijímaní sa  Alžbeta dostáva do ďalšej 

extázy, podobnej tej, ktorú prežívala pri každom jednom stelesnení Kristovho umučenia.773 

Táto podobnosť dokazuje veľmi silné prepojenie Eucharistie a utrpenia Krista, ktoré Alžbeta 

vnímala. Prijímanie Eucharistie je tak vrcholom jej afektívnych praktík, ktoré sú vlastne 

predobrazom toho, čo sa udeje na oltári.  

 Mariánska úcta podľa zmienok v Alžbetinom životopise nehrá v jej zbožnosti dôležitú 

rolu, priam absentuje. Jediná zmienka o Márii je v spojitosti s  napodobením toho, ako stála 

pod krížom, tj. v súvislosti s Kristovým utrpením. V živote je vyslovene uvedené, že to Alžbeta 

urobila pre cisterciánskych mníchov, čo znamená, že ani iniciatíva nebola na jej strane.774 

Rovnako im napodobnila aj Jána Evanjelistu, čo svedčí o tom, že k Márii nepožívala nejakú 

špeciálnu úctu. Autor životopisu patril k cisterciánom, takže v jeho záujme by bolo vložiť do 

životopisu viac zmienok o mariánskej úcte. To, že napriek autorovej príslušnosti takéto 

zmienky v životopise absentujú, dokazuje, že tento prvok spirituality pre Alžbetu naozaj nebol 

podstatný a ani hlbšie rozvíjaný. 

 Alžbeta nemohla svoj duchovný život reklúzy rozvíjať bez pomoci a kontroly mužských 

autorít. Biskup, ktorému sa zodpovedala, jej pridelil duchovného vodcu, opáta benediktínskeho 

kláštora, ktorý jej zabezpečil priestor – celu a kaplnku – vo svojej blízkosti. Tento opát bol 

prítomný aj pri tom, keď sa na Alžbetu prišli pozrieť cisterciánski mnísi, t.j. reguloval prístup 

ľudí k tejto žene, čo upevňovalo jeho autoritu a Alžbetinu podriadenosť. Zaujímavá aj 

z genderového pohľadu je skutočnosť, že Alžbeta nemala problém nechať sa pri svojich 

náboženských praktikách pozorovať, a to aj mužským pohlavím, čo nebolo vôbec typické pre 

zasvätené ženy.775 To môže ilustrovať postupne narastajúci hlbší význam ženskej zbožnosti pre 

zbožnosť mužov, a uznanie tejto skutočnosti stredovekou spoločnosťou. Ďalším dôvodom 

takéhoto správania mohlo byť to, že pre Alžbetu bolo sústavné pripodobňovanie sa Kristovi tak 

dôležité, že v ňom pokračovala, aj v prítomnosti mužov,776 čo by svedčilo o tom, že genderové 

 
773 Spearing, E. (eds.). Medieval Writings on Female Spirituality, s. 117.  
774 Ibidem, s. 115. 
775 Alžbetin životopis vznikol vlastne ako priamy dôsledok návštevy jej cely mníchmi a sú v ňom záznamy aj 

o tom, že niektoré veci Alžbeta urobila vyslovene na prianie mníchov. 
776 Takéto správanie nebolo vôbec typické, ženy takúto zbožnosť vnímali ako intímnu a svoje správanie 

nevystavovali ani členkám vlastnej komunity. 
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otázky pre ňu vôbec neboli dôležité, prípadne boli druhoradé v porovnaní s rozvíjaním 

autentickej zbožnosti. Alžbeta podľa životopisu nepožívala špeciálnu autoritu a ľudia sa k nej 

neobracali s otázkami alebo prosbami o modlitbu. Avšak výskum širších dokumentov ukázal, 

že plnila aj túto funkciu a mala okolo seba vystavanú sieť podporovateľov a kontaktov z 

rôznych cirkevných aj spoločenských skupín.777 

⁎⁎⁎ 

 Na základe analýzy životopisov sa javí, že typickým rysom anachorétskej formy 

zasväteného života bola individualizovaná osobná zbožnosť s minimálnou otvorenosťou voči 

regulácii. Existencia takéhoto typu života súvisela s rozvojom miest a mestského spoločenstva, 

ktorého duchovný život sa koncentroval na farnosť a miestny kostol. Pre ženy, ktoré chceli 

ostať súčasťou spoločenstva, no zároveň rozvíjať duchovný život so značnou mierou 

samostatnosti bol život reklúzy ideálnou voľbou, poskytujúcou viac výhod, než život v kláštore. 

Na základe analýzy sa ukázalo, že motívy výberu tejto formy života boli veľmi individuálne 

a súviseli viac so sociálnou, než hospodárskou situáciou konkrétnych žien. V čase najvyššej 

popularity tohto typu zasväteného života, keď takmer každé mesto v severozápadnej Európe 

malo svoju reklúzu, či anachorétku, ktorá bola súčasťou identity mestského spoločenstva,778 

mohli niektoré ženy podľahnúť „trendu“ a túto formu uprednostniť, aj keď by im vyhovovala 

aj forma života beguínky, či terciárky. Vo výskume týchto foriem sa ukazuje, že anachorétky 

boli väčšinou mladšie ženy, ktoré viac potrebovali vedenie, reklúzy skôr staršie, so 

skúsenosťami.779 V tomto výskume reklúza Iveta predstavovala typ ženy so silnou osobnosťou, 

ktorá mala skúsenosť slobody a samostatnosti. V prípade, že reklúza bola mladšia, bývalo 

zvykom, že nebola sama. Toto zistenie je aj v súlade s ideálom prezentovaným v Sprievodcovi. 

Ideál pre anachorétky a reklúzy vyjadrený v spise Ancrene Wisse je ideálom neustálej modlitby 

a kontemplácie, ktorú nemajú sprevádzať prísne asketické praktiky. Cieľom anachorétok má 

byť v prvom rade rozvíjanie cností. Vzťah a úcta k Eucharistii sú neoddeliteľnou súčasťou tohto 

ideálu, pričom sú spojené aj s modlitbami, aj s budovaním intímnejšieho vzťahu s Kristom. 

Mária je postavená do role vzoru správania, úcta k nej je prejavovaná sériou modlitieb, no ideál 

nevyzýva k vnútornému vzťahu, čo predstavuje typicky mužský postoj k forme a významu 

mariánskej úcty pre zasvätené ženy. Ideál ustanovený v Sprievodcovi ohľadne genderových 

 
777 Njus, J. The Politics of Mysticism: Elisabeth of Spalbeek. In: Context. Church History 77, 2008, 2, s. 285–317. 
778 Rozvoj nonkonformnej formy zasväteného života je spojený s rozvojom miest a posilnením pozície mešťanstva 

voči aristokracii, obzvlášť v oblasti Nizozemska. Tradičné kláštory boli spájané s aristokraciou a neodrážali 

dynamickejšieho ducha doby, čo mohlo tiež hrať rolu pri uprednostnení nonkonformnej formy života aj členkami 

mestského patriciátu.  
779 Mulder-Bakker, A. Lives of the Anchoresses, s. 198–199. 
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vzťahov je značne stereotypný aj v otázke prezentácie ženského pohlavia, aj v otázke 

stretávania sa pohlaví pri službe komunite, ktorú anachorétky a reklúzy vykonávali. V tomto 

bode sa ukazuje snaha o reguláciu a kontrolu tejto formy života, aj napriek tomu, že autor 

Sprievodcu má ponúkať rady, nie nutne záväzné nariadenia. V skúmaných životoch je vidieť, 

že služby komunite ženy vykonávali bez rozdielu pohlaví a rovnako aj ony boli vyhľadávané 

oboma pohlaviami. Sila ich autority je ilustrovaná na príklade zasvätených osôb mužského 

pohlavia a klerikov, ktorých hriechy sú vďaka nim odhalené. Zároveň však má toto odhalenie 

slúžiť na nápravu a nie diskreditáciu osôb s autoritou, čím prispieva k zachovaniu integrity 

spoločenstva. Spiritualita anachorétok a reklúz napriek obmedzeným možnostiam vita activa 

obsahovala viacero prvkov, ktoré jednotlivé ženy akcentovali na základe svojich preferencií 

a osobného príbehu, pričom nemusela nutne zahŕňať všetky. U dvoch skúmaných žien je vo 

väčšej miere akcentovaný mariánsky, než eucharistický motív. Silnejšia rola Márie 

v duchovnom živote u Kristíny a Ivety mohla byť spojená s nedostatočnou ochranou 

a podporou u ich biologickej matky a vnímaním Krista aj ako Sudcu. Zároveň mohla byť 

odrazom širších náboženských trendov spoločnosti vrcholného stredoveku. Mária vystupuje v 

zjaveniach už aj samostatne, nie len v spojitosti s Kristom, čo ukazuje na posilnenie jej pozície 

v zbožnosti stredovekej spoločnosti. Na druhej strane pre duchovný život Alžbety nemala 

Mária žiaden hlbší význam, čo bolo spôsobené prílišnou koncentráciou sa na zdieľanie 

Kristovho utrpenia. To ukazuje, že mariánska úcta nemusela byť nutne súčasťou spirituality 

zasvätených žien. Súčasťou života Kristíny, Ivety a Alžbety jednoznačne bola vnútorná 

kontemplatívna modlitba, ktorej motívy sa týkali primárne Kristovho utrpenia a detstva, pričom 

mali viesť k väčšej intimite vo vzťahu ku Kristovi. Táto skutočnosť je v súlade so všeobecnými 

trendami stredovekej spoločnosti, odráža v sebe prvky budúcej novej zbožnosti (devotio 

moderna) a je praktickým naplnením jedného z postulovaných ideálov zo Sprievodcu. 

Asketická prax, ktoré spájala všetky tri ženy, bola spojená so stravou a snahou o dokonalý pôst, 

avšak jej dôležitosť pre celkovú spiritualitu bola odlišná, čo ilustruje možnosti individuálneho 

rozvíjania spirituality medzi anachorétkami a reklúzami. Asketické praktiky, ktoré všetky ženy 

vykonávali boli prísnejšie, než aké by mali byť podľa Sprievodcu, čo ukazuje na väčšiu 

dôležitosť askézy v duchovnom živote pre ženské, než mužské pohlavie. Pre ženy mala prísna 

askéza väčšinou hlbší duchovný význam a nebola len extrémnym cvičením sebazaprenia. 
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7. Záver 

 

Ľudia žijúci život zasvätený Bohu boli významnou časťou stredovekej spoločnosti, 

v prvom rade preto, že ju svojimi modlitbami a službou Bohu posväcovali ako celok a tak 

prispievali do jej chodu, v druhom rade pre ich významný podiel na celkovej religiozite 

stredovekej spoločnosti. V takýchto ohľadoch boli dôležité aj zasvätené ženy, obzvlášť v dobe 

vrcholného stredoveku. Svet zasvätených žien bol vo vrcholnom stredoveku fascinujúcim 

miestom uplatňovania ale taktiež prekonávania stereotypov, miestom napätia medzi novými 

trendami a tradičnými pohľadmi, miestom rozvíjania špecifickej teológie a budovania autority, 

zároveň aj miestom poslušnosti a regulácie. Svet zasvätených žien bol mikrosvetom, ktorého 

výskum môže priniesť aj širšie poznatky o stredovekej spoločnosti a religiozite, a zároveň 

vystaví otázkam aj dnešné stereotypy ohľadne stredoveku a genderových vzťahov. 

V tejto práci som sa snažila skúmať fenomén ženského zasväteného života v jeho troch 

základných formách, a to tradičných a mendikantských rádoch a nonkonformných skupinách, 

v  spojitosti so svetom zasvätených mužov a cirkevných autorít. Zamerala som sa na otázku 

proklamovaného ideálu pre dané formy na základe regúl a didaktických dokumentov a na obraz 

spirituality na príkladoch života a diel konkrétnych zasvätených žien. Mojím pôvodným cieľom 

výskumu bolo nájsť charakteristické prvky ideálu a spirituality pre konkrétne rády a skupiny, 

skúmať, čo ich spájalo a odlišovalo a prečo si ženy vybrali konkrétny rád, či skupinu. Výskum 

však postupne ukázal, že je veľmi náročné určiť všeobecne platné charakteristické prvky ideálu 

a spirituality v celej komplexnosti. Šírka skúmanej problematiky a nutnosť redukovať použité 

zdroje na vybrané reprezentatívne pramene viedla nakoniec k výskumu sústreďujúcemu sa na 

základné vymedzenie tendencií, ktorého súčasťou bolo aj vnímanie individuálnych prvkov a ich 

miery v zasvätenom živote. Cieľom tejto práce teda nebolo nájsť jednoznačne určený 

všeobecne platný ideál a k nemu odpovedajúcu typickú spiritualitu, ale prostredníctvom sondy 

poukázať na isté tendencie, charakteristické prvky a ich miesto a význam vo vývoji stredovekej 

spoločnosti. Tomu nasvedčuje aj fakt, že som si nakoniec vybrala len tri hlavné aspekty ideálu 

a spirituality, pričom je jednoznačné, že prístupy k problematike spirituality zasvätených žien 

môžu byť variabilnejšie. V práci som sa venovala základným, rozšíreným a populárnym 

formám ženského zasväteného života vo vrcholnom stredoveku, a postupne prešla 

benediktínky, cisterciánky, klarisky, dominikánky, terciárky oboch mendikantských rádov, 

beguínky, anachorétky a reklúzy. Takto štruktúrovaná práca mi neumožnila širšiu komparáciu 

daných foriem na základe skúmaných aspektov náboženského života, tú predkladám 
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v nasledujúcej časti. Najprv sa zameriam na proklamované ideály a  následné na spiritualitu 

konkrétnych žien. 

Základný mníšsky a rehoľný ideál bol vytváraný primárne na základe prameňov 

napísaných mužmi a pre mužov a ženské komunity nemohli prijať tento ideál bez určitej 

transformácie, čo ich a priori stavalo do druhoradej pozície v rámci rádu a mohlo obmedzovať 

možnosti dosiahnutia svätosti kvôli ich pohlaviu. Tento rádový ideál bol pre zasvätené ženy 

záväzný, no aj v rámci neho si ženy dokázali nájsť spôsoby sebarealizácie. Nonkonformné 

formy zasväteného života, boli primárne ženské, značne individuálne a vo 

všeobecnosti nepotrebovali napĺňať jednotný ideál určený cirkevnými autoritami, či 

charizmatickým zakladateľom. Ani tieto formy sa však nerozvíjali bez vplyvu mužov a pre ich 

rozvíjanie, či existenciu bola kľúčová podpora miestnych autorít, ktoré mohli byť ovplyvnení 

genderovými stereotypmi pri formulovaní očakávaného ideálu. Aj táto skutočnosť svedčí 

o hlbokej previazanosti ženského pohlavia s mužským pri otázke zasväteného života, ktorú 

výskum potvrdil na viacerých úrovniach. 

 Hrubé rysy tradičného mníšskeho ideálu, ktorý bol zdieľaný medzi jednotlivými 

benediktínskymi komunitami, určovala Benediktova regula, no konkrétny ideál bol určovaný 

situáciou v jednotlivých kláštoroch. To znamená, že aj v rámci rádu existovali rôzne prístupy 

k regule a očakávanému ideálu, čo sa najviac prejavilo existenciou viacerých reformných 

prístupov vo vrcholnom stredoveku. Cisterciánske komunity zdieľali pôvodný ideál 

Benediktovej regule, ktorý doplnili jej záväznejším výkladom a inými záväznými  

dokumentami pre celý rád, čo vytváralo pevnejšiu zdieľanú identitu a ilustrovalo nové 

ponímanie rádu, ktorý sa však na oficiálnej úrovni a v základnom ideáli profiloval ako výrazne 

mužský. Ideál reformných prístupov v Benediktínskom ráde sa vo výskume ukázal byť viac 

novátorským a reformným než základný cisterciánsky ideál, a obzvlášť v otázke prístupu 

k zasväteným ženám. Mendikantské ideály boli značne spojené s osobnosťou ich 

charizmatických zakladateľov, ktorých postoj k ženskému pohlaviu mal vplyv aj na postoj 

celého rádu. Mendikantské ideály vo všeobecnosti omnoho viac než tradičné mníšske ideály 

reflektovali spoločensko-hospodársky vývoj a zmeny v celkovej religiozite spoločnosti. Tento 

vývoj a s ním spojené zmeny umožnili aj existenciu nonkonformých foriem ženského 

zasväteného života, v prístupe ku ktorým sa zrkadlí napätie medzi novými trendami 

a stereotypmi spojenými so zasväteným životom a pohlaviami. 

 Benediktova regula určuje ideál mníšskeho života, ktorého základom má byť 

vyváženosť práce a modlitby (vita activa, vita contemplativa), poslušnosť a jednoduchý život 

v jednom konkrétnom kláštore podľa zásady stabilitas loci. Benediktínsky ideál podľa 
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didaktického zrkadla Speculum virginum predstavuje ideál čistoty a rozvíjania cností pod 

vedením duchovného vodcu, spojený so vzájomnou spoluprácou pohlaví. Cisterciánsky ideál 

zdôrazňoval jednoduchý asketický život s pôvodným významom manuálnej práce, poslušnosť 

a klauzúrovaný život na jednom mieste, pričom tento ideál nebol špecificky rozvíjaný pre 

ženské pohlavia. Život na jednom uzavretom mieste už nebol ideálom zdieľaným 

mendikantskými rádmi. Františkánsky ideál dokonalej chudoby, službe ľuďom, pokory 

a poslušnosti sa pretavil aj do ideálu klarisiek, ktoré sa odvolávali na priamu spojitosť 

s Františkom. Značným rozdielom týchto ideálov je však klauzúrovaný spôsob života pre 

klarisky a obmedzenie služby primárne na komunitu. Tieto prvky nie sú súčasťou ideálu pre 

terciárky, ktorý obsahuje ustanovenia o askéze a živote v chudobe, no v ich miere je 

v porovnaní s ideálom pre sekundárky značný rozdiel. Augustínova regula určujúca ideál pre 

dominikánov zdôrazňuje ideál komunitného života v harmónii založený na výrokoch z Nového 

Zákona, bez prísnej askézy, s možnosťou individuálneho prístupu. Okrem týchto prvkov ideál 

dominikánov predstavoval jednoduchý život spojený so vzdelávaním a kazateľskou službou 

ľuďom. Z tohto dôvodu bol ideál pre dominikánky napriek možnosti v plnosti uplatniť 

augustínovský ideál odlišným od toho mužského; z mužského ideálu zahŕňal len komunitný 

asketický život, základom ženského ideálu mala byť kontemplatívna modlitba a  život 

v klauzúre. Terciárky sa mali snažiť žiť komunitný ideál, čo najbližší rehoľnej komunite. Ideál 

pre beguínky stanovený na základe výpočtu ich previnení Viennským koncilom prezentuje 

ideál obmedzovania telesných potešení s cieľom rozvíjania cností a dôrazom na poslušnosť. 

Ideál pre anachorétky a reklúzy stanovený na základe populárneho Sprievodcu vyzýva 

k neustálej modlitebnej kontemplatívnej praxi s cieľom rozvoja cností.  

Očakávaný ideál u všetkých skúmaných foriem zakazoval extrémnu askézu a snažil sa 

kontrolovať aj jej mieru. Ideál mendikantských rádov mal v tomto ohľade viac posunutú 

hranicu toho, čo bolo považované za štandard pri tradičnom mníšstve, no aj tak sa snažil 

vymedziť askézu len na konkrétne praktiky. Vo všeobecnosti najviac prijateľná a komentovaná 

asketická prax bol pôst. Podľa Benedikta majú byť pôst a kázeň súčasťou každého zasväteného 

života, pričom všetky asketické praktiky by mali byť prispôsobené potrebám a stavu 

jednotlivcov a ich základná forma mala byť zvládnuteľná priemerným mužom. Ábelard k tomu 

pridáva výzvu k eliminovaniu akéhokoľvek pôžitku z jedla a zdôrazňuje dôležitosť cnostných 

motívov pri praktizovaní askézy a jej význam pre duchovný život. Dôležitým prvkom, ktorý 

potvrdzuje tendenciu obmedzovania ženskej askézy, je ustanovenie, ktoré nikomu nedovoľuje 

byť celý deň bez akéhokoľvek jedla. Speculum virginum sa nezaoberá pôstom, neprikladá 

asketickým praktikám vo všeobecnosti veľký význam, ale koncentruje sa primárne na otázku 
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asketickej zdržanlivosti, ktorá je chápaná nie len ako stav tela, ale aj duše, v čom odráža nové 

trendy v oblasti religiozity a to zvnútorňovanie. Výraznejšia askéza teda nebola určujúcim 

identitotvorným prvkom benediktínskeho ideálu. Cisterciánsky ideál v otázke asketických 

praktík sa odvíja od pohľadu v Benediktovej reguli a Carta ani Exordium nestanovujú žiaden 

vzor, jedine štatúty okrajovo upravujú otázku stravy a obliekania a prikazujú jednoduchosť 

a striedmosť. Dôležitým prvkom v kontexte askézy bola snaha o rovnosť praktík, bez ohľadu 

na pozíciu mnícha, čo vyjadrovalo reformnú snahu a zároveň reflexiu širšieho náboženského 

vývoja. Caesariove exempla sa výrazne nevyjadrujú k askéze, priradzujú jej však význam 

symbolického ukrižovania, čo odráža širší vývoj v otázke významu asketických praktík pre 

duchovný život. Napriek tomu, že cisterciáni žili viac asketicky než benediktíni, prísnejšia 

askéza zahŕňajúca aj iné ako pôstne praktiky nebola súčasťou rádového ideálu a pravdepodobne 

ani bežnou praxou medzi cisterciánmi. Na rozdiel od tradičných rádov, prísnejšia askéza 

týkajúca sa viacerých oblasti bola dôležitým identitotvorným prvkom pre mendikantské 

skupiny. Ideál askézy v regule františkánov sa zaoberá primárne otázkou majetku a úplnej 

chudoby, no upravuje aj pôstne praktiky, ktoré sú očakávané každý piatok a vo špeciálnej dlhšej 

pôstnej dobe počas liturgického roku. Františkov testament sa vyjadruje len k otázke 

nevlastnenia majetku, čím stanovuje prioritu rádového ideálu. Aj Klára vo svojich pravidlách 

kopíruje Františkov vzor a stanovuje ako najdôležitejšiu asketickú prax dodržiavanie svätej 

chudoby, no v otázke pôstu stanovuje ešte prísnejšiu mieru, čím ukazuje na väčšiu dôležitosť 

tejto praxe pre ženské komunity, nie len v praxi, ale aj v stanovenom ideály. Variant pravidiel 

pre terciárov je v otázke oboch priorít miernejší, ale rola snahy o chudobu v tvorbe rádovej 

identity zostáva zachovaná aj na tejto úrovni. Terciársky ideál v otázke askézy stanovuje 

pravidlá, ktoré sú zlučiteľné s bežným životom, no zároveň vytvárajú rozdiel, ktorý by mal byť 

viditeľný a vytvárajúci rádovú identitu.  V Augustínovej regule je len málo ustanovení ohľadne 

askézy, pričom tá sa má praktizovať v otázke stravy, len ak je telo zdravé. Podstatné je, že 

asketické praktiky majú mať aj iný význam, než len cvičenia v sebazdokoľovaní, čo súzni 

s rastúcim trendom zvnútorňovania vo vrcholnom stredoveku. Dominikánske asketické 

praktiky však svojou mierou presahovali augustínovský ideál a v tomto ohľade boli teda 

ovplyvnené širším vývojom religiozity, čo ukazuje na mierne odlišné formovanie ideálu v tejto 

otázke. Terciárky mali mať prísnejší pôst umožnený len s dovolením autority, inak sa od nich 

očakáva porovnateľná miera postenia ako od terciárok františkánskeho rádu. Prísnejší pôst bol 

na základe pravidiel terciárok dominikánov aj formou trestu, čo sa javí viac ako mužské 

vnímanie tejto asketickej praktiky a ukazuje na jeho menšiu dôležitosť ako identitotvorného 

prvku. V pravidlách pre terciárky oboch mendikantských rádov sú rozdielnosti v otázke 
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zdôrazňovania chudoby a majetku, čo ilustruje jej celkovo väčší význam pre františkánov. 

Beguínky mali vo všeobecnosti viesť život obmedzovania telesných potešení, ku ktorému patril 

pôst, no neboli vyzývané k prísnejšej askéze, a tak askéza bola hlavne prostriedok, nie cieľ, či 

identitotvorný prvok. Konkrétnejšia forma ideálu asketických praktík u beguínok ostáva 

nedefinovaná vzhľadom na charakter komunít a zachované pramene. Podľa Sprievodcu bola 

najdôležitejšou asketickou praxou pre anachorétky sexuálna zdržanlivosť, ktorej venuje značný 

priestor, na rozdiel od ďalších praktík, v ktorých popise sa zrkadlí snaha o obmedzovanie 

prísnosti askézy. Akékoľvek ubližovanie telu bolo vyslovene zakázané a vhodný pôst sa mierou 

zhoduje viac s tradičnými rádmi, než mendikantskými, čo môže ukazovať, že v očiach autorít 

mala táto forma viac preberať charakter tradičného mníšstva. Vo všeobecnosti, u všetkých 

foriem zasväteného života bolo na praktizovanie prísnejšej askézy potrebné povolenie 

duchovného vodcu, či spovedníka, čo podporuje všeobecnú tendenciu mužských autorít mať 

pod kontrolou ženskú askézu, ktorá je výraznejšia so snahou žien o sprísňovanie askézy, ktorá 

je vo vrcholnom stredoveku prítomná obzvlášť pri mendikantských a nonkonformných formách 

života. 

Eucharistická úcta nemá svoje zakotvenie v Benediktovej regule, čo súvisí s dobou 

vzniku regule. Zmienka v regule vytvára dojem, že Eucharistia mala byť vnímaná ako odmena 

za správne napĺňanie mníšskeho ideálu, resp. ideálu kresťanského života, a mohla byť využitá 

na budovanie, či posilnenie vnútornej hierarchie kláštorného spoločenstva. Listy Piera Ábelarda 

určujú časnosť prijímania minimálne trikrát do roka a za najdôležitejšie je považovaná poctivá 

a správna príprava na prijímanie, táto téma je však pomerne okrajovou, rovnako aj Speculum 

sa otázkami spojenými s Eucharistiou zaoberá vo veľmi obmedzenej miere. To ilustruje, že aj 

vo vrcholnom stredoveku napriek zvýšenej pozornosti spoločnosti voči Eucharistii nebola 

eucharistická úcta určujúcim prvkom rádového ideálu. Základné dokumenty cisterciánov, 

Carta Caritatis, Exordium a štatúty, sa takmer vôbec Eucharistiou nezaoberajú; jediná zmienka 

rieši praktickú záležitosť prijímania slúžiacich. Aj napriek značnému počtu štatút (92) sa 

otázkou Eucharistie zaoberá len jedna, čo ukazuje, že iné otázky boli vnímané ako dôležitejšie 

pre rádovú identitu. Cisterciáni síce prijímali častejšie než benediktíni, no eucharistická úcta 

nebola súčasťou základného ideálu, do ideálu postupne prenikala pravdepodobne procesom 

„zdola“ v priebehu 12. storočia. Dôležitosť Eucharistie pre tento rád je viditeľná v exemplách, 

ktoré odrážajú situáciu na začiatku 13. storočia a viac aktuálne dobové trendy v religiozite. 

V exemplách je opakovane zdôrazňovaná túžba zbožných žien prijímať Eucharistiu, ktorú im 

okrem kňaza dokáže v spirituálnej úrovni sprostredkovať priamo Kristus; vyzývanie k 

takémuto spirituálnemu prijímaniu umožnilo väčšie zvnútornenie eucharistickej úcty pre širšiu 
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skupinu ľudí. Františkánsky ideál postavený na  jeho testamente Eucharistiu prepája 

s nutnosťou pokory a poslušnosti voči kňazom. Podľa Klárinho testamentu majú ženy prijímať 

sedemkrát ročne, no toto ustanovenie predstavuje jedinú zmienku o Eucharistii. V pravidlách 

terciárok sa taktiež rieši len časnosť prijímania, ktorá je trikrát ročne. To môže ukazovať na 

väčšiu koncentráciu rádu na vonkajšie aspekty prijímania a zameranie sa na iné priority, aj keď 

zvýšená časnosť odráža širšie vývojové trendy. Augustínova regula určujúca ideál pre rád 

dominikánov neobsahuje žiadne zmienky o Eucharistii, no očakávaná časnosť prijímania bola 

pätnásťkrát ročne, a pravidlá života terciárok ustanovujú časnosť prijímania na desaťkrát ročne, 

čo dokazuje, že dominikáni vo svojom ideály viac reflektovali širší vývoj a dôležitosť 

prijímania bola súčasťou rádového ideálu. Rastúcu dôležitosť Eucharistie reflektujú aj kánony 

Viennského koncilu proti beguínkam a správnu eucharistickú úctu spojenú s Kristovým 

utrpením uvádzajú ako dôležitý prvok ortodoxnej spirituality. V Sprievodcovi pre pustovníčky 

je Eucharistická úcta neoddeliteľnou súčasťou života anochorétok a reklúz, pričom má byť 

vyjadrená častým prijímaním (pätnásťkrát ročne) ale zároveň aj každodennými formálnymi 

modlitbami, čo ukazuje na väčší presah eucharistickej úcty.  

Mariánska úcta taktiež nie je nijako zakotvená v Benediktovej regule a nie je súčasťou 

najširšieho mníšskeho ideálu. Ábelardové listy sa nijako nevyjadrujú k mariánskej úcte, len 

v jednom bode stanovujú Máriu ako model cudnosti, čo je typicky mužský postoj. Tendencie 

vývoja smerom k väčšej mariánskej úcte prítomné v spoločnosti sa ukazujú aj v rámci 

benediktínskeho rádu no primárne na príklade Specula, v ktorom je značne rozvinutá 

mariológia stavajúca Máriu do pozície zmierovateľkyne sveta, či múdrosti. Zásadný rozdiel 

v mariológii môže ilustrovať jej väčšiu spojitosť s mníchmi, než s mestským prostredím, na 

začiatku vrcholného stredoveku. Cisterciánsky ideál určovaný na základe všeobecne známych 

základných rádových dokumentov odkazuje vo veľmi obmedzenej miere len na formálnu úctu 

k Panne Márii. Jej väčší význam, tradične spájaný s cisterciánmi, je viditeľný v exemplách, 

ktoré stanovujú priame vnútorné spojenie rádu s Máriou, čo ukazuje, že mariánska úcta bola 

v 13. storočí už etablovanou súčasťou rádového ideálu. Napriek dôležitosti mariánskej úcty pre 

spiritualitu samotného Františka, mariánska úcta nie je ani formálne zakotvená v jeho regule 

a testamente, čo znamená, že nebola kľúčovou pre základný františkánsky ideál. To dokazuje 

aj to, že ani pravidlá terciárov neobsahujú žiadnu zmienku o Márii. V Kláriných pravidlách je 

zdôrazňovaná rola Márie ako matky Krista a Mária je kladená ako vzor chudoby na rovnakej 

úrovni ako Kristus, čo môže slúžiť ako legitimizačný prostriedok a zároveň ilustruje začínajúcu 

rolu modelu aj v religiozite žien. O Márii nie je zmienka ani v Augustínovej regule, pravidlá 

života terciárok rádu bratov kazateľov neupravujú samostatne mariánsku úctu, ale dávajú ju do 



~ 215 ~ 
 

súvislosti s Eucharistiou. Navýšený počet sviatočných dní, pri ktorých sa prijíma, v sebe zahŕňa 

štyri mariánske sviatky, čo môže poukazovať na rastúcu dôležitosť mariánskych sviatkov 

v celkovej religiozite. Ideál pre život beguínok stanovený na základe kánonov Viennského 

koncilu neobsahuje žiadne prvky mariánskej úcty. Vzor pre život anachorétok vytvorený na 

počiatku 13. storočia obsahuje najviac zmienok o mariánskej úcte, ktorá je primárne spojená 

s formálnymi modlitbami s mariánskou tematikou. Ďalší rozmer mariánskej úcty v tomto ideáli 

je založený na prezentácii Márie ako kráľovnej nebies, ale zároveň aj vzoru pre všetky ženy, 

pričom tento vzor má určovať už aj konkrétne každodenné správanie, čo sa javí byť typicky 

mužským pohľadom. Ideály pre všetky tieto rády a skupiny nevyzývajú k budovaniu bližšieho 

intímneho vzťahu s Máriou ani k výraznejšej mariánskej úcte. Mária je prezentovaná vo forme 

vzoru, hlavne vnútornej a vonkajšej čistoty, istý posun k jej aktívnejšej role v spiritualite je 

viditeľný len v Sprievodcovi. Mariánska zbožnosť ako súčasť pôvodného rádového ideálu sa 

nevyskytuje u žiadnej skupiny, čo naznačuje, že jej prenikanie do zasväteného života je viac 

spojené s „procesom zdola“. 

Tento výskum ukázal, že predkladaný ideál pre zasvätené ženy, nie je až tak špecifický, 

ako je to pri mužských vetvách rádov a je značne ovplyvnený genderovým pohľadom. Vo svojej 

všeobecnosti ideál ženského zasväteného života podľa mužských autorít obsahoval pár 

kľúčových prvkov, ako klauzúra, kontemplatívna modlitba, či primerané asketické praktiky, 

ktoré rády a skupiny zdieľali. Z tohto hľadiska sa ukazuje problematické urobiť jednoznačné 

deliace čiary medzi ženskými komunitami a jednoznačne rozlíšiť odlišný ideál, ktorý mali 

jednotlivé skupiny nasledovať. Výskum ukázal, že mierne problematické je to aj v otázke 

spirituality, ktorej črty predstavím v nasledujúcej časti, opäť so zreteľom na skúmané aspekty.  

 

V benediktínskej spiritualite je viditeľný prvok koncentrácie na modlitbu, ktorej 

podstatnou súčasťou je aj spev. U benediktínok sa ukazuje, že koncentrácia na prijímanie 

Eucharistie a eucharistická úcta neboli významnejším prvkom ich spirituality. V otázke 

prístupu k Eucharistii prevládalo hlavne vnímanie veľkej bázne, až strachu z toho, že ženy 

nebudú dostatočne pripravené na prijímanie, a tak vlastne uškodia svojej spáse. To potvrdzuje 

aj predpísané menej časté prijímanie Eucharistie u benediktínov v porovnaní s cisterciánmi 

v tom istom období. To môže ukazovať na menšie reflektovanie širších trendov religiozity 

a väčšiu uzavretosť benediktínskych komunít voči novým podnetom. Asketické praktiky 

benediktínok boli postavené na pravidle striedmosti a týkali sa primárne stravy, pitia vína 

a oblečenia, pričom neboli určujúci prvkom spirituality. Striedmosť v jedle mohla byť vnímaná 

len ako prirodzená črta ženského mníšskeho života, čo sa ukazuje na Heloisinom výroku, že 
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pôst je pre ženy jednoduchý a prirodzený vďaka ich pohlaviu. Mária nie je vo všeobecnosti 

námetom kontemplácie, rovnako ani hlbšia intimita s Máriou skrze modlitby, či vízie sa 

neukazuje ako prvok benediktínskej ženskej spirituality. Trendy v ženskej benediktínskej 

spiritualite vo veľkej miere ukazujú, že benediktínsky ideál stanovený v regule sa ukazuje ako 

nedostatočný pre život a pastoráciu zasvätených žien, čoho si boli vedomé aj niektoré kruhy 

benediktínov a vznik prameňov ako Speculum a Ábelardov list ukazujú na väčšiu otvorenosť 

reformných prúdov benediktínov voči potrebám žien. Ako kľúčová tendencia ženskej 

benediktínskej spirituality vo vrcholnom stredoveku sa javí postupné zvnútorňovanie 

religiozity. 

Hlavnou črtou cisterciánskeho ženského zasväteného života bola kontemplatívna 

modlitba, modlitba za Cirkev a jej jednotlivých členov. Zároveň do popredia vystupuje 

liturgická zbožnosť, čo ilustrujú zjavenia žien spojené s liturgiou a vnímanie Eucharistie 

v liturgickom kontexte. Vo všeobecnosti je u cisterciánok viditeľná väčšia snaha o častejšie 

prijímanie; cisterciánka Ida z Nivelles mala do kláštora vstúpiť práve pre možnosť častého 

prijímania Eucharistie. Prijímanie začalo byť spájané s víziami, týkajúcimi sa ale primárne 

eucharistickej úcty, čo ukazuje na počiatky väčšieho zvnútorňovania eucharistického tajomstva 

a učenia. Zdá sa, že v spiritualite cisterciánok sa rozvíjal iný prístup k Eucharistii, než aký mali 

benediktínky; Ida už na začiatku 13. storočia vnímala prijímanie ako posilu, nie odmenu za 

svätosť, v Helfte bola rozvíjaná predstava častejšieho prijímania, ktoré sa nemá odmietať bez 

vážneho dôvodu, ktorým však nie je ľudská nehodnosť. Tieto príklady ilustrujú širšie zmeny 

vo vnímaní Eucharistie spojenej so Štvrtým lateránskym koncilom a s rozvojom tomizmu 

v druhej polovici 13. storočia a môžu ukazovať, že cisterciánsky rád ako celok viac reflektoval 

vývoj eucharistickej úcty. Občasne sa v životoch vyskytuje aj fyzický kontakt s Kristom vo 

víziách, čo ukazuje na tendenciu budovania intímnejšieho vzťahu, ktorý sa rozvíja v rovine 

nevesty a matky, čo predstavuje novú identitu spájanú s väčšou koncentráciou na Kristovo 

ľudstvo. U cisterciánok dochádzalo k postupnému prenikaniu mariánskej zbožnosti 

a budovaniu intimity vo vzťahu k Márii, no to nebolo výlučné a súviselo s tým, čo zasvätené 

ženy akcentovali. Asketické praktiky cisterciánok neprekračujú stanovenú mieru, ich základom 

bola snaha o striedmosť, čo znamená, že neboli priamo spájané s pripodobňovaním sa 

Kristovmu utrpeniu, aj keď sú skúmané v rovnakej dobe, v ktorej sa rozvíjajú mendikantské 

rády. Ako podstatná tendencia ženskej cisterciánskej spirituality sa javí väčšia koncentrácia na 

Eucharistiu a s ňou spojené zvnútorňovanie, ktoré je viditeľné vo viacerých oblastiach. V tomto 

ohľade dochádza k presiahnutiu základného rádového ideálu, ktorý sa viac prispôsoboval širším 
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vývojovým trendom v religiozite, čo by svedčilo o väčšej otvorenosti rádu voči novým 

podnetom, tá sa však netýkala jeho oficiálneho prístupu k ženám. 

Spiritualitu klarisiek a terciárok definuje prvok snahy o výrazný penitenčný život 

v chudobe a jednoduchosti, ktorého miera bola určujúcou pre autoritu jednotlivých žien. 

U skúmaných žien dochádzalo k prekračovaniu stanovenej miery prísnosti askézy, hlavne 

v oblasti stravy, čo sa javí ako typická črta ženských mendikantiek. Vo všeobecnosti sa rozšírili 

typy asketických praktík, ktoré ženy vykonávali (napr. nosenie kajúcneho odevu, zámerná 

nepohodlnosť lôžka, vystavovanie sa chladu), čo svedčí o miernej zmene diskurzu ohľadne 

askézy v stredovekej spoločnosti a jej dôležitosti pre ženskú františkánsku spiritualitu. Ukazuje 

sa, že starostlivosť o chorých a služba ako aspekt penitenčného života prebiehala u sekundárok 

len v rámci vlastnej komunity, u terciárok nedochádzalo k jej limitovaniu len na určitú 

vymedzenú skupinu ľudí, čo je viac v súlade s františkánskym ideálom. Vo vzťahu ku Kristovi 

sa ukazuje tendencia viacerých identít (snúbenice, matky, sestry), ktorá je rozvíjaná nezávisle 

na eucharistickej úcte, čo ukazuje na tendenciu zvnútorňovania vzťahu s Kristom, ktorý získava 

novú dynamiku. K zvnútorňovaniu dochádza aj v otázke Eucharistie, pretože u žien je viditeľná 

snaha o časté prijímanie, ktoré je spojené s miernymi, či silnejšími extatickými stavmi 

vytvárajúcimi intimitu, a zakladajúcimi črty afektívnej spirituality. Tento prvok sa javí ako 

bežná skúsenosť zasvätených žien v 13. storočí. Mária je v skúmaných životoch vnímaná 

primárne ako sprostredkovateľka milostí a vzor vzťahu ku Kristovi, pričom na jej individuálnu 

rolu sa len začína poukazovať. To naznačuje všeobecnú postupnú tendenciu vývoja mariánskej 

úcty k silnejšej individuálnej role Márie, táto tendencia však postupovala pomalšie medzi 

zasvätenými ženami než mužmi. Na základe skúmaných životov sa javí, že mariánska úcta bola 

v 13. storočí medzi mendikantmi pevnou súčasťou modlitebnej praxe, mariánska úcta tak bola 

v tomto období propagovaná „zhora“ a zároveň už bola zakorenená aj v individuálnej 

zbožnosti. Veľká dôležitosť bola taktiež prikladaná častej modlitbe, pri ktorej sa pracuje aj 

s telom, pričom obľúbenou sa javí forma prostrácie.  

Na základe výskumu sa zdá, že dominikánska ženská spiritualita bola zameraná na 

kontemplatívnu zvnútornenú modlitbu a asketickú formu života. Táto spiritualita vykazuje 

prvky výraznejšej askézy, než aká bola stanovená ako ideál, u sekundárok, aj terciárok. Okrem 

toho, aj škála používaných asketických praktík je značne široká, čo môže svedčiť o dôležitosti 

askézy ako identitotvorného prvku pre ženy, ktorý však nie je tak jasne orientovaný na jedu 

oblasť ako u františkánov, čím necháva priestor pre väčšiu sebarealizáciu. Mariánska úcta je 

u skúmaných žien na jednej strane zakotvená v intímnejšom  spojení aj skrze osobné vízie, aj 

modlitbu, na druhej strane Mária vystupuje len ako sprostredkovateľka a vzťah k nej je spojený 
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primárne s formálnymi modlitbami. To ukazuje dve tendencie vývoja mariánskej úcty, ktoré sa 

v tomto období už pevne etablovali ako súčasť religiozity a zároveň širšie možnosti rozvíjania 

viacerých podnetov v dominikánskej spiritualite. Vo všeobecnosti sa u dominikánov viac 

pracuje pri modlitbe a prejavoch úcty s vlastným telom, čo vyznieva byť v kontraste s prísnym 

prístupom k telu v otázke askézy, no obe tieto praktiky spája hlbší duchovný význam, ktorý im 

bol pripisovaný samotnými ženami. U sekundárok aj terciárok je prítomná snaha o častejšie 

prijímanie, čo odráža širší náboženský vývoj a potvrdzuje otvorenosť rádu voči viacerým 

podnetom. Intímne vízie s Kristom neboli v životoch skúmaných dominikánok prítomné, 

intimita a zvnútornenie však boli dôležité; dochádzalo k nim primárne skrze kontemplatívnu 

modlitbu, kontempláciu Kristovho utrpenia a asketické praktiky umŕtvovania tela, čo sa javí 

ako tendencia typickejšia pre mendikantské rády v 13. storočí.  

Tendencie spojené s beguínskou spiritualitou zahŕňajú snahu o kajúcny spôsob života, 

ktorého cieľom je dosiahnutie jednoty a intimity s Bohom. Asketické praktiky boli viac 

zdôrazňované a extrémne v živote Márie z Oignies, ktorý má však značnú funkciu 

vymodelovaného vzoru. Realistickejší život Douceline z Digne nevyzýva k žiadnym extrémom 

a askézu spája so snahou o zjednotenie s Kristom, čo je odrazom širšieho vývoja religiozity. 

V životoch je viditeľná prepojenosť eucharistickej úcty, ktorá sa javí ako dôležitý prvok 

spirituality skúmaných žien, s pôstnou praxou a kontempláciou Kristovho utrpenia. Mariánska 

úcta vykazuje tendenciu viac individualizovanej pozície Márie v zbožnosti žien. Dôležitým 

prvkom beguínskej spirituality sa javí možnosť individuálneho prístupu k religiozite 

a reflektovanie širších vývojových trendov. Životy skúmaných beguínok nevykazujú žiadne 

neortodoxné črty, čo skôr ilustruje snahu cirkevných autorít obmedziť ich pôsobenie  v prvom 

rade kvôli nedostatku kontroly a možnému neporozumeniu tomuto fenoménu. 

Typickým prvkom života anachorétok a reklúz bola individualizovaná osobná zbožnosť 

s minimálnou otvorenosťou voči regulácii, čo sa prejavilo aj v prístupe ku skúmaným 

kategóriám. U Kristíny z Markyate a Ivety z Huy sa do popredia pred eucharistickou 

zbožnosťou dostávala zbožnosť mariánska, ktorá bola značne zvnútornená, čo pravdepodobne 

súviselo s ich osobnou situáciou, na druhej strane u Alžbety zo Spalbeeku, ktorá sa 

koncentrovala na pripodobňovanie sa Kristovmu utrpeniu, mariánska úcta nemala vôbec 

miesto, čo ukazuje, že miera mariánskej úcty v životoch zasvätených žien mohla súvisieť s tým, 

na čo vo všeobecnosti ženy kládli dôraz a aká bola ich konkrétna osobná situácia. Asketické 

praktiky boli súčasťou anachorétskeho života, ale zdá sa, že neboli najurčujúcejším prvkom 

spirituality. Súčasťou tejto formy bola služba spoločnosti zahŕňajúca aj kvazipastoračné 

praktiky, ktoré boli výrazom autority, ktorú tieto ženy požívali vďaka ich priamemu prístupu 
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k Bohu. Táto služba sa javí ako podstatný identitotvorný prvok tohto života v 13. storočí. 

Ďalším prvkom je zvnútorňovanie náboženského života. 

Ako výrazný trend medzi všetkými skúmanými skupinami sa javí zvnútorňovanie 

vzťahu s Kristom, ktoré malo odlišné formy. V zásade to boli osobné vízie, kontemplatívna 

modlitba, či pripodobňovanie sa Kristovmu utrpeniu a forma afektívnej zbožnosti. Vo 

vrcholnom stredoveku došlo k výraznému rozšíreniu škály využívaných asketických praktík, 

čo je primárne spojené s mendikantskými rádmi, no širokú škálu využívali aj ženy 

z nonkonformných skupín. Intimita vo vzťahu ku Kristovi, či Márii bola vyjadrovaná fyzickým 

kontaktom podľa vzoru Piesne piesní, prípadne materinského kolísania a kŕmenia dieťaťa, čo 

je v kontraste so všeobecným negatívnym prístupom k telesnosti, ktorá mala byť čo najviac 

obmedzovaná skrze askézu. Vo vrcholnom stredoveku narástol dôraz na Kristovo ľudstvo, čo 

je viditeľné v témach modlitieb ale aj miere a funkcii askézy. Na základe výskumu sa javí, že 

je u mendikantských a nonkonformých foriem možné pozorovať chronologický vývoj od 

kontemplácie Kristovho utrpenia k pripodobňovaniu sa Kristovi v utrpení, ktoré však nie je 

vykonávané v jednotnej miere a forme. Rovnako je v čase viditeľná narastajúca tendencia 

výraznejšieho využívania tela pri modlitbe a preukazovaní eucharistickej, či mariánskej úcty. 

Medzi cisterciánskymi mníškami, mendikantskými terciárkami a nonkonformnými formami sa 

ako ďalší trend ukazuje zvnútorňovanie vzťahu s Máriou a praktizovanie väčšej mariánskej 

úcty, aj keď v odlišnej miere, ktorá veľmi pravdepodobne súvisela s tým, čo ženy akcentovali 

a aká bola ich osobná situácia. Viditeľná je taktiež tendencia k viac individualizovanej pozícii 

Márie v zbožnosti žien, ktorá je však nepomerne menšia, než v prípade zasvätených mužov. 

V otázke mariánskej úcty vo všeobecnosti je vývoj v ženskom zasvätenom živote súbežný so 

všeobecným vývojom religiozity, ktorá sa zameriava na Kristovo ľudstvo a jeho matku 

a zároveň aj sám prináša nové podnety pre tento vývoj. Ženský zasvätený život vrcholného 

stredoveku je tak produktom dobovej religiozity, a zároveň produkuje nové podnety pôsobiace 

na celkovú dobovú religiozitu.  

Na základe môjho výskumu sa javí, že je náročné jednoznačne definovať črty 

spirituality konkrétneho rádu, pretože často zdieľajú viaceré prvky. Najviac rozdielov sa 

objavuje medzi tradičnými formami na jednej strane a mendikantskými a nonkonformnými na 

strane druhej, pričom medzi týmito dvoma je veľmi náročné vykresliť deliacu líniu v otázke 

spirituality. Medzi zasvätenými ženami bolo viacero žien, ktoré prešli počas života rôznymi 

formami, čo môže na jednej strane svedčiť o malých rozdieloch, na druhej strane, v nejakej 

forme zotrvali ako v tej finálnej, čo znamená, že v niečom im musela vyhovovať viac ako iné. 

Výber formy života, hlavne pri tradičných a mendikantských rádoch, súvisel aj s možnosťami, 
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ktoré mali ženy k dispozícii v rámci ich obmedzenejšieho geografického priestoru. Motívy 

výberu konkrétnej formy sa dajú podrobnejšie skúmať v prípade žien, ktoré si vybrali 

anachorétsku formu života, aj keď k dispozícii mali mendikantské konventy, či žien, ktoré si 

vybrali mendikantskú formu, aj keď v blízkosti boli tradičné aj reformované kláštory. Na 

základe tejto sondy sa javí, že rozhodujúca pre výber formy zasväteného života bola osobná 

situácia zasvätenej ženy a skôr jej sociálna, než hospodárska situácia. 

Ďalším skúmaným aspektom ženského zasväteného života boli genderové vzťahy. 

Situácia každej jednej zasvätenej ženy bola odlišná, autori životopisov mali rôzne zámery pri 

ich tvorbe, a v odlišnej miere uplatňovali genderové stereotypy pri tvorbe vzorov.  Napriek 

tomu výskum ukázal na isté tendencie v otázke genderu. V prvom rade je jednoznačné, že aj 

zasvätené ženy vnímali genderové stereotypy a seba a ženské pohlavie považovali za slabšie. 

Na druhej strane zasvätené ženy mali vďaka svojmu špecifickému prístupu k Bohu aj značnú 

autoritu, ktorej si boli vo väčšine prípadov vedomé a vedome s ňou pracovali. To, že ju mohli 

v širšej miere uplatňovať aj voči mužskému pohlaviu (napr. upozorňovať na jeho hriechy), bolo 

možné vďaka tomu, že o sebe hovorili v súlade s diskurzom podriadenosti ženského pohlavia 

a všetka zodpovednosť za zjavenie bola viazaná na Božskú autoritu. Ženy boli len nádobami, 

skrze ktoré hovoril Boh, ich individualita bola v tomto ohľade potlačená, na druhej strane forma 

ich prístupu k Bohu bola veľmi individuálna, čo im poskytovalo priestor na sebarealizáciu. 

Stanovené ideály boli značne genderovo vymedzené, čo mohlo u žien vyvolávať konflikt medzi 

genderovou identitou a príslušnosťou ku konkrétnej zasvätenej skupine. Lavírovanie medzi 

identitou ženy a snahou o dosiahnutie mužského ideálu, je značne viditeľné v živote sv. Kláry, 

ako predstaviteľky nových trendov, ale aj u Heloisy, tradičnej mníšky.  

 Vo všetkých skúmaných rádových dokumentoch je prítomná snaha o zamedzenie 

akémukoľvek kontaktu zasvätených žien s mužským pohlavím a naopak. Na konkrétnych 

príkladoch sa však ukázalo, že medzi zasvätenými osobami vznikali veľmi hlboké duchové 

priateľstvá, obzvlášť medzi ženou a jej duchovným sprievodcom, či spovedníkom. Zasvätené 

ženy boli často vyhľadávané mužským pohlavím so žiadosťou o radu, modlitbu, či vysvetlenie 

nejakého, aj teologického, problému. Tento kontakt sa mohol odohrávať skrze korešpondenciu, 

no aj v osobnej forme počas návštevy. Pre anachorétky a reklúzy bol typický osobný kontakt, 

u mendikantských skupín sa javí, že pre terciárky bol tiež typický osobný kontakt a pre 

sekundárky kombinácia oboch typov, avšak s väčším dôrazom na korešpondenciu. 

U tradičných rádov je základom písomný kontakt, aj keď aj v tomto ohľade sa našli výnimky. 

Napriek snahe cirkevných autorít o obmedzenie pôsobenia zasvätených žien navonok, ktorá sa 

prejavila pápežskými dekrétmi o zavedení prísnej klauzúry, všeobecná tendencia bola viac 
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naklonená osobným kontaktom pohlaví so zámerom služby. Na základe tohto výskumu sa javí, 

že vzťahy pohlaví boli komplementárne. Zasvätené ženy zdôrazňovali potrebu duchovného 

vedenia, pomoc mužov bola nevyhnutná aj pre ich praktické fungovanie, na druhej strane muži 

vnímali zasvätené ženy ako zdroj milosti, a posilnenie ich vlastnej viery. V spoločnosti 

vrcholného stredoveku nájdeme príklady mužov, ktorí si zasvätené ženy veľmi vážili, no aj 

takých, ktorí ich zatracovali a odmietali prijať ženské členky ako súčasť svojho rádu. Či za to 

mohol strach zo slabosti, osobné negatívne skúsenosti alebo radikalizácia antických predstáv, 

nemôžeme jednoznačne zistiť. No môžeme sa vyhnúť tomu, aby sme celú stredovekú 

spoločnosť vnímali ako mizogýnnu.780 Otázka genderových vzťahov má v sebe ešte viacero 

úrovní, ktoré by si zaslúžili podrobnejší výskum, v tejto práci však na to už nebol priestor. 

 

Okrem vývoja a formy konkrétnych prvkov zasväteného života výskum ukázal aj 

niektoré širšie charakteristiky ženského zasväteného života. V ďalšej časti záveru preto 

predkladám všeobecnejšie závery, ktoré vyplynuli z môjho výskumu, pričom sa ich snažím dať 

do súvislosti s celkovým spoločensko-hospodárskym vývojom. 

Veľké množstvo zasvätených žien vo vrcholnom stredoveku si tento život vybralo 

s cieľom rozvíjania svojich duchovných potrieb, avšak regulovaný život primárne modelovaný 

podľa mužského vzoru im ho často neponúkal. Časť z nich si aj preto našla priestor na realizáciu 

svojich potrieb vo špecifickom vyjadrení vnútornej zbožnosti, a to mystike. Mystická teológia 

sa rozvíjala v ostrom kontraste so scholastickou, výlučne mužskou teológiou rozvíjanou na 

univerzitách, ktoré neboli ženám prístupné, a tak mohla hrať rolu ženského identitotvorného 

prvku. Ďalším výrazným identitotvorným prvkom bola klauzúra, ktorá síce bola 

implementovaná zhora mužskými autoritami, no za integrálnu súčasť svojho života ju prijali aj 

viaceré zasvätené ženy. Najilustratívnejší prípad poskytuje sv. Klára vo svojich pravidlách 

života, ktoré nariaďovali rehoľniciam prísnu klauzúru. Klauzúra bola vyžadovaná od mníšok, 

aj keď nebola absolútnou pre všetky mníšky. Výrazná autorita, akú mala Hildegarda z Bingenu, 

bola dôvodom nerešpektovania klauzúry, aj keď tento prípad je naozaj výnimočným. Klauzúra 

sa stala taktiež súčasťou života rehoľníc, sekundárok mendikantských rádov, čo vytvorilo 

medzi mužskou a ženskou vetvou týchto rádov ešte väčšie rozdiely, aké boli pri tradičných 

 
780 Na príklade beguínky Douceline z Digne je viditeľné, že aj samotné zasvätené ženy mohli trvať na zamedzení 

akéhokoľvek kontaktu s opačným pohlavím zo strachu z upadnutia do hriechu. Tento typ argumentácie je typicky 

prítomný v mužských rádových dokumentoch, avšak v tomto prípade sa roly pohlaví vymenili. Dôvodom mohla 

byť snaha o ochranu povesti beguínskej komunity, no ilustruje to stálu prítomnosť „stereotypu zvodkyne“, ktorý 

sa už ale mohol aplikovať aj v opačnom kontexte, to by mohlo ukazovať na silnejšiu identitu a pozíciu zasvätených 

žien spojenú s novými formami ženského zasväteného života vo vrcholnom stredoveku. 
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mníšskych rádoch. V tomto prípade klauzúra limitovala možnosti služby spoločnosti, čo bolo 

typickým prvkom mužskej mendikantskej spirituality. Nesporným faktom je, že terciárky, ktoré 

neboli klauzurované, mohli vo väčšej miere nasledovať rádový ideál františkánov. Klauzúra 

vytvárala identitu mníšok a rehoľníc, na jednej strane poskytovala ochranu, no zároveň 

obmedzovala každodennú spiritualitu. Táto situácia mohla viesť mníšky a rehoľnice k tomu, 

aby viac rozvíjali svoj vnútorný svet a predstavivosť, čo sa mohlo prejaviť vo 

výraznejšom počte mystických zážitkov medzi mníškami a rehoľnicami, než u ich mužských 

náprotivkov.781 Snaha o úniu s Kristom a mystická teológia mohli tak hrať silnejšiu rolu 

identitotvorného prvku zasvätených žien, než ich príslušnosť ku konkrétnemu rádu. 

Všeobecnejšie trendy týkajúce sa ženskej spirituality vrcholného stredoveku 

odvoditeľné z tohto výskumu ukazujú, že súčasťou tejto spirituality sú viaceré prvky, no ich 

aplikácia nie je výlučná. Jediný aspekt, ktorý bol zdieľaný vo všetkých formách zasväteného 

života, predstavovala askéza. Miera askézy je však neporovnateľne vyššia u mendikantských 

rádov a nonkonformných skupinách, než u tradičných rádov, rovnako aj jej dôležitosť pre 

identitu týchto zasvätených žien. Dôvodom tejto skutočnosti mohol byť samotný charakter 

mendikantských rádov a nonkonformných skupín, a ich vznik v dobe, v ktorej už boli v širšom 

merítku prítomné nové trendy „nasledovania Krista“ zahŕňajúce výrazný asketický rozmer. 

Výskum ukázal, že pripodobňovanie sa utrpeniu Krista bolo na konci vrcholného stredoveku 

neoddeliteľnou súčasťou náboženského života žien, no zďaleka to nebola jediná a v každom 

prípade kľúčová forma ženskej spirituality. Okrem toho, pripodobňovanie sa utrpeniu Krista 

bolo dôležité aj pre mendikantov, aj keď na to primárne využívali trochu odlišné prostriedky 

než ženy.782 Preto nie je vhodné túto spiritualitu označovať za univerzálnu spiritualitu ženského 

pohlavia, ako sa to v niektorých prácach deje. Dôvodom takéhoto označovania je aj spájanie 

všetkých ženských asketických praktík s pripodobňovaním sa Kristovmu utrpeniu, no to opäť 

nie je univerzálne uplatniteľné. Až na niekoľko výnimiek bola vo všeobecnosti askéza žien v 

stredoveku extrémnejšia ako paralelné praktiky medzi mužmi, dôvody tohto rozdielu sú však 

stále objektom vedeckej debaty. Až donedávna prevládal názor, že príslušné ženy trpeli 

internalizovanou misogýniou, príp. hystériou. Caroline Walker Bynum však preukázala vzťah 

medzi intenzívne fyzickou povahou ženskej spirituality a kultom trpiaceho Krista, zbožnosťou, 

ktorá rezonovala s teologickým dôrazom na Eucharistiu. Ženský asketizmus a utrpenie mohli 

 
781 Pod pojmom mystický zážitok nemám na mysli nutne extatické zážitky a vízie, ale celkové nastavenie myslenia, 

snahu o jednotu s Bohom a citlivosť na budovanie osobného vzťahu s Kristom. 
782 Pre františkánov bola najdôležitejším prostriedkom pripodobňovania sa Kristovi a jeho utrpeniu svätá chudoba 

a umŕtvovanie tela. Dominikáni sa pripodobňovali Kristovmu utrpeniu skrze polohu tela pri modlitbe a občasným 

bičovaním. 
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byť výrazom hlbokej identifikácie s Kristovým zlomeným telom. Avšak s rozmachom ľudovej 

zbožnosti a rozvojom penitenčných hnutí v 12. storočí sa ženský asketizmus stal viac 

spoločensky ukotvený, ale tiež individualistickejší, čo znamená, že nemôžeme každú jednu 

asketickú prax považovať za výraz identifikácie s Kristovým utrpením, aj keď je 

nespochybniteľné, že táto väzba je veľmi silná. Nesmieme zabúdať na to, že asketické praktiky 

umožňovali ženám realizovať sa s pomerne veľkou mierou slobody, prinášali teda určitý stupeň 

autonómie a boli zdrojom autority zasvätených žien, pretože určovali ich svätosť.  

Oblasti Nizozemska a Porýnia predstavovali základné oblasti rozvoja nových trendov 

v otázke náboženského života. V týchto oblastiach môžeme vo vrcholnom stredoveku 

pozorovať vývoj od uzavretej kláštornej komunity k otvorenejšej komunite vo farnosti so 

silnejšími jedincami väčšinou ženského pohlavia, ktoré stanovovali trendy, slúžili spoločenstvu 

a zároveň rozvíjali svoj duchovný život, až k osobnej zvnútornenej spiritualite v období devotio 

moderna v neskorom stredoveku. Dôležitou postavou pre tento vývoj bola anachorétka alebo 

reklúza. Otvorenejšie komunity v mestskom prostredí predstavovali aj skupiny beguínok, avšak 

aj pre ne bol ideálom anachorétsky spôsob života,783 čo je ďalším dôkazom tohto vývoja. Rolu 

pri tomto vývoji zohral typ rodiny, ktorý sa odlišoval od rodiny v  južných oblastiach Európy. 

Ženská postava v rodine bola viac samostatná a mala viac práv. Na druhej strane aj v regióne 

južnej Európy dochádzalo k vzniku špecifických mendikantských foriem, ktoré odrážali prvky 

novej spirituality a spoločensko-hospodárskeho vývoja. To, čo tieto dve oblasti spája je vysoká 

miera urbanizácie. Rozvoj miest mal jednoznačne dopad na ženskú spiritualitu a s miernou 

zmenou spoločenského diskurzu priniesol zmenu aj v možných formách zasväteného života. 

Dopad rozvoja miest a demografického rastu na zasvätený život je viditeľný aj v miernej 

zmene diskurzu svätosti. Do 13. storočia počet zasvätených mužov zďaleka prevyšoval počet 

zasvätených žien; v tomto období vznikla istá rovnováha, ale len v oblastiach Nemecka 

a Nizozemska.784 Pre väčšinu európskej spoločnosti však platilo, že ženy prevýšili 

svojím počtom mužov, pretože narastal počet klerikov a klesal počet mužov zakladajúcich 

rodiny, jedným z prejavov čoho mohol byť rastúci počet zasvätených žien.785 Je 

nespochybniteľné, že v tomto období ženy začali viac vplývať na celkový rozvoj zbožnosti. To 

potvrdzuje aj skutočnosť, že viac ako štvrtinu svätých v 13. storočí tvorili ženy.786 Do tohto 

 
783 Simons,W. The Cities of Ladies, s. 75. 
784  Brooke, R. The Coming of the Friars, s. 177–178.  
785 Newman, B. Preface. In: Cawley, Martinus (eds.). Send Me God, s xxxiv. Ide o tézu založenú na dlhodobom 

výskume Barbary Newmn. 
786 Tento údaj vychádza k kvantitatívneho výskumu. Berie do úvahy všetkých zomrelých po roku 1215 a zároveň 

sa narodili skôr ako v roku 1296. Za svätých sú považovaný všetci, ktorých posmrtná úcta bola identifikovaná viac 
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obdobia sa viac pozornosti dostávalo ženám, ktoré prekračovali svoje pohlavie mužskými 

charakteristikami, no aj v tejto oblasti došlo k miernej zmene. Zvýšený počet svätíc modrej krvi 

zas hovorí o celkovej spoločenskej inklinácii k rozvíjaniu spirituality.787 V tomto období 

vznikal v spoločnosti ideál starostlivosti o chorých, starých, malomocných, nevyliečiteľne 

chorých, siroty a vdovy.788 Vytváral sa hlavne v oblastí Nizozemska, južného Francúzska, 

Rýnu, na území Talianska. Bol odpoveďou na aktuálnu spoločenskú situáciu, ktorú priniesla 

urbanizácia a rozkvet heretických hnutí v týchto oblastiach. Tento ideál sa však nedal 

realizovať v striktnej klauzúre, a tak jeho naplneniu boli bližšie terciárky a beguínky, než 

mníšky a rehoľnice.  

Zmena diskurzu o ideáli svätosti môže súvisieť aj so zmenami vo vnímaní manželstva, 

ku ktorým došlo v druhej polovici 12. a počas 13. storočia. Demografický rast, zväčšovanie 

miest a právne normy ohľadne manželstva v priebehu 13. storočia opätovne pozdvihli jeho 

status. Nezanedbateľnú rolu v tomto vývoji hralo aj katarské heretické učenie namierené proti 

manželstvu,789 voči ktorému sa Cirkev potrebovala vymedziť. V tomto kontexte je obzvlášť 

podstatný výrok prenesený na Štvrtom lateránskom koncile, ktorý kladie manželstvo na roveň 

panenstvu: „Pretože nie len panny a zdržujúci sa, ale aj zosobášené osoby nájdu priazeň u Boha 

svojou správnou vierou a dobrými skutkami a zaslúžia si dosiahnuť večnú blaženosť“.790 Tento 

výrok je súčasťou úvodného vyznania viery, čo dokazuje snahu pápežského stolca naozaj 

pozdvihnúť status manželstva.791 Manželstvo nemalo byť prekážkou svätosti, čo spolu 

s existenciou tretích rádov pomohlo definovať nový typ svätosti a otvorilo cestu k 

hlbšej individuálnej zbožnosti pre širšiu skupinu ľudí, ktorá sa v plnosti rozvíjala v období 

devotio moderna.  

 

Na záver by som chcela konštatovať, že verím, že sa cieľ práce podarilo naplniť 

v maximálnej možnej miere, s ohľadom na rozsah, ktorý presahuje bežnú rozsahovú normu pre 

diplomovú prácu, zároveň som si vedomá nedostatkov a problematických častí tejto práce. 

 
ako dvoma dobovými zdrojmi, týchto svätých bolo 518.  Por. Goodich, Michael. Vita Perfecta: The Ideal of 

Sainthood in the Thirteenth Century. Stuttgart 1982, s. 173. 
787 Napr. Kunigunda, Helena, Margaréta – dcéry Belu IV, Anežka Česká a Anna Sliezská, Hedviga Sliezská, jej 

neter Alžbeta Durínska. 
788 Ideal of sainthood, s. 175. 
789 Manželstvo znamenalo sexuálny styk, ktorý bol považovaný za zlý kvôli svojmu spojeniu s hmotou. K učeniu 

katarov por. Lambert, Malcolm. Středověká hereze. Praha 2000, s. 159–218. 
790 Norman P. Tanner (eds.). Decrees of the Ecumenical Councils, Volume I, Georgetown 1990, s. 250. 
791 Ďalšie podstatné kánony Lateránskeho koncilu potvrdzovali manželstvo ako sviatosť, na ktorú je potrebný 

súhlas oboch strán vyjadrený pred tvárou Cirkvi (zákaz tajných sobášov). Pre podrobný vývoj manželstva ako 

inštitúcie por. Hall, Edwin. The Arnolfini betrothal: medieval marriage and the enigma of Van Eyck's double 

portrait. Berkeley 1994, s. 13–48. 
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V práci sa podľa môjho názoru podarilo postihnúť skutočnosť genderového vymedzenia ideálu 

rôznych foriem zasväteného života, nové tendencie v religiozite vrcholného stredoveku 

a taktiež vzťah „procesov zhora a zdola“ pri etablovaní týchto tendencií. Zároveň však výskum 

postupne ukázal viacero problematických otázok, pričom najdôležitejšou otázkou je, do akej 

miery môžeme skúmané príklady považovať za typické a na ich základe odvodiť všeobecne 

platné charakteristiky konkrétneho typu spirituality zasvätených žien. To, že sa životopisy 

a diela týchto žien zachovali, znamená, že museli byť vzorom pre ďalšie zasvätené ženy 

a mužov, aspoň v nejakom aspekte. Čo znamená, že napriek svojej výnimočnosti sú tieto ženy 

v niečom typické. Problematické však je s plnou istotou určiť, v čom sú typické a v čom sú 

naozaj výnimočným príkladom. V tomto výskume sa to v niektorých prípadoch dalo rozlíšiť 

s pomerne veľkou presnosťou, no nie vo všetkých. Preto závery ohľadne typickosti popisujú 

viac tendencie, než skutočne charakteristické prvky pre daný rád, či skupinu. V súčasnosti 

vnímame spiritualitu v prvom rade ako individuálnu a je pre nás zrejmé, že každý prístup k nej 

je osobitý, čo je predpoklad, ktorý neplatí pre stredovekú spoločnosť. Stredoveká spoločnosť 

do neskorého stredoveku mala viac kolektívny než individuálny charakter, čo bolo viditeľné 

napr. v otázke identity, celkovej religiozite, či prístupe ku spáse.792 Vzhľadom na túto 

skutočnosť som očakávala, že bude možné vyvodiť typické charakteristické črty zdieľanej 

spirituality konkrétnych rádov. Výskum ukázal, že v spiritualite žien bol prítomný 

individualizmus, čo môže ilustrovať začiatok postupného vývoja k individuálnej zodpovednosti 

za spásu jednotlivca, ktorý vyvrcholil v reformácii. Na to, aby sa dali zodpovedne vyvodiť 

charakteristiky zdieľanej spirituality, prípadne dokázať, že takáto spiritualita neexistovala, či 

bola rozvíjaná hlavne na genderovej a nie rádovej báze, je potrebné výskum značne rozšíriť. 

 Tento výskum je napriek svojmu väčšiemu rozsahu len malým zlomkom práce na 

odpovedi na otázky, ktoré sa pri skúmaní fenoménu ženského zasväteného života vo vrcholnom 

stredoveku vynárajú a táto téma nie je zďaleka vyčerpaná. V prvom rade by bolo prínosné 

rozšíriť výskum o ďalšie príklady žien, ktoré by boli na jednej strane predstaviteľkami 

viacerých geografických oblastí a na druhej by boli menej výnimočnými ženami, čo by si 

vyžadovalo použitie iných typov prameňov a väčšie zameranie na konkrétne lokálne 

vymedzené zasvätené spoločenstvá. Tri skúmané aspekty spirituality sa javia ako kľúčové, no 

pre lepšie porozumenie tomuto fenoménu by bolo vhodné rozšíriť aj skúmané aspekty 

 
792 Delenie stredovekej spoločnosti o trojakom ľude tiež odzrkadľuje tento kolektívny charakter. Každá skupina 

mala vymedzenú svoju rolu, ktorú vykonávala, no mala podiel aj na dobrách, ktoré plynuli z činnosti ďalších 

dvoch skupín; napr. pracujúci zabezpečovali obživu nie len sebe, ale aj bojujúcim, ktorý ich chránili, a modliacim 

sa, ktorý sa modlili za celú spoločnosť, všetky skupiny teda spoločne pracovali na jednom diele.  
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religiozity napr. o modlitebné praktiky či využívanie a dôležitosť zmyslov. Vďaka takémuto 

výskumu by sa lepšie podarilo identifikovať trendy a typické prvky religiozity pre rôzne 

skupiny zasvätených žien, resp., či vôbec môžeme hovoriť o typickej religiozite rádov a foriem 

ženského zasväteného života. Rovnako prínosné by bolo rozšírenie výskumu proklamovaných 

ideálov na základe analýzy väčšieho množstva prameňov didaktického typu a vytvorenie 

„inšpiračnej siete“ skrz rôzne skupiny, aby sa ukázalo vzájomné ovplyvňovanie skupín 

a prenášanie, či prispôsobovanie ideí. Výskum ženského zasväteného života v stredoveku sa 

uberá smerom výskumu lokálnych spoločenstiev, čo prináša veľmi zaujímavé výsledky, no 

stále v ňom chýba viac syntetická práca, ktorá by dokázala spojiť dielčie výsledky 

a prezentovať komplexnosť tohto fenoménu a jeho zasadenie do vývoja mužského zasväteného 

života a sociálne-hospodárskeho vývoja stredovekej spoločnosti. 
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9. Prílohy 

  
Obr. 1. Iluminácia k vízii Hildegardy z Bingenu Cirkev s pannami a spoločníkmi. 

Z knihy: Fox, Matthew. Illuminations of Hildegard of Bingen. Rochester 2002, s. 

70. 
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Obr. 2. Iluminácia Caritas k vízii Hildegardy z Bingenu zobrazujúca Trojicu 

a Hildegardu ako dostáva zjavenie priamo od Boha. Zdroj: 

https://i.pinimg.com/originals/73/d6/84/73d684ac3ba84e582530a8ce06fd22ea.jpg 
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Obr. 3. Iluminácia štvorzáprahu z prameňa Speculum Virginum ako ilustrácia mariánskej úcty. 

Zdroj: http://www.thedigitalwalters.org/Data/WaltersManuscripts/html/W72/description.html 
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Obr. 4. Deväť spôsobov modlitby podľa sv. Dominika. Zdroj: 

https://i.pinimg.com/originals/a0/b5/bf/a0b5bf68a3aab4ee83696d79d3321bf9.jpg 

Obr. 5. Dominikánska prax tzv. venia. Zdroj: 

http://www.newliturgicalmovement.org/2008/07/dominican-venia-and-kissing-

scapular.html#.XsrWxjozauY 

https://i.pinimg.com/originals/a0/b5/bf/a0b5bf68a3aab4ee83696d79d3321bf9.jpg
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Obr. 6. Priestor tzv. dvorskej begináže v meste Brugy, vyobrazenie  zo 16. storočia. Hlavný vchod je cez 

most vľavo hore, na obrázku je zjavná oddelenosť celej komunity múrom a vodou od zvyšku mesta. Zdroj: 

Walter, S. Cities of Ladies: Beguine Communities in the Medieval Low Countries, 1200-1565. Philadelphia, 

2001, s. 52. 

 

Obr. 7. Pohľad na súčasný stav vstupu do begináže v Brugách. Zdroj: archív autorky 
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 Príloha č. 8. Latinský a slovenský text mariánskych hymnusov. Zdroj: https://breviar.sk/docs/ 
 

Hymnus Ave maris stella  

Ave, maris stella, 

Dei mater alma, 

atque semper virgo, 

felix cœli porta. 

 

Sumens illud Ave 

Gabrielis ore, 

funda nos in pace, 

mutans Evæ nomen. 

 

Solve vincla reis, 

profer lumen cæcis, 

mala nostra pelle, 

bona cuncta posce. 

 

Monstra te esse matrem, 

sumat per te precem  

qui pro nobis natus 

tulit esse tuus. 

 

Virgo singularis, 

inter omnes mitis, 

nos culpis solutos 

mites fac et castos. 

 

Vitam præsta puram, 

iter para tutum, 

ut videntes Jesum 

semper collætemur. 

 

Sit laus Deo Patri, 

summo Christo decus, 

Spiritui Sancto 

tribus honor unus. Amen. 

 

Zdravas’, hviezda morská, 

jasná rajská brána, 

slávna Matka Božia, 

pritom večne Panna. 

Prijmúc ono „Ave“, 

čo ti anjel spieva, 

vráť nám milosť a zmeň 

v opak meno Eva. 

Trestancom sním putá, 

slepcom zažni svetlo, 

odvráť zlo, by dušu 

vždy len dobro stretlo. 

Ukáž sa sťa matka, 

aby skrze teba 

ujal sa nás ten, čo 

pre nás zišiel z neba. 

Prevyšuješ všetky 

a máš srdce vľúdne; 

očisť naše, nech je 

pokorné a cudné. 

Pomôž nám žiť čisto, 

k nebu kráčať isto, 

kde nás radosť spojí 

s Kristom, veď sme svoji. 

Nech sa večne vzdáva 

Otcu, Synu sláva, 

aj Duchu buď chvála 

rovná, neskonalá. Amen. 

 

Hymnus Salve Regina 

 

Salve Regina, Mater misericordiae, 

vita, dulcedo et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus, exules filii Hevae. 

Ad te suspiramus gementes et flentes 

in hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra 

illos tuos misericordes oculos ad nos 

converte. 

Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 

nobis post hoc exsilium ostende. 

o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 

 

Zdravas’ Kráľovná, Matka Milosrdenstva, 

život náš i sladkosť, a nádej naša, zdravas’! 

K Tebe voláme, hriešni synovia Evy, 

v tomto sĺz údolí stonajúci, plačúci. 

 

A preto teda, Orodovnica naša, 

obráť k nám svoje premilosrdné oči. 

A nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod 

života Tvojho, tam vo večnosti ukáž. 

Ó, milostivá a nad všetkých pobožná, 

ó, presladká Panna, Matka Božia Mária 

 

 

 


