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Moto: L. N. Tolstoj: Rodina je jednou
z nevyhnutelných podmínek

štěstí

Úvod

středověku

Ve své diplomové práci se zabývám rodinou ve

z hlediska sociologického pohledu. Problematika rodiny je stará jako lidská
civilizace sama. Konfucius už
že by

přibylo štěstí

před

dvaceti

pěti

stoletími byl

a prosperity, kdyby se každý choval

přesvědčen,

řádně

ve svém

rodinném životě 1.
středověku

Hlavním úkolem mé práce je charakterizovat rodinu ve
z pohledu

různých

příkladech

vykreslit hlavní znaky života rodiny v

iv

různých

aspektů

středověké

společnosti

a plasticky

různých

studiu historie. Období

středověku

rozšíření

křesťanství

společnosti

a

v

samozřejmě

Evropě,

také v

změna

kulturního klimatu

s nímž byla spojena

uvnitř

středověku

ve

nejdůležitější

k vnějšímu

mé

diplomové

fenomény života

přispěla

řada změn

ve

předpokladu,

nejen mikrosociálním

společnosti

práce
středověké

je

že vztahy
prostředím

jako celku.

zachytit

a charakterizovat

rodiny jak ve vztahu

uvnitř,

tak

světu.

Metodicky

I

ovlivňovány

rodiny, ale i makrosociálními vlivy
Cílem

a

byly

-

rodině.

Obecná pracovní hypotéza vychází z
rodině

zaměření

je velice bohaté na události a zajímavé

po všech stránkách. Tehdejší nastalá

v

situacích

funkcích.

Téma jsem si zvolila vzhledem ke svému oborovému

k

na

sociologů,

kteří

vycházím
se

z výsledku

zabývali

touto

odborných
historickou

prací

etapou.

historiků

Využívám

MOŽNÝ, I. Sociologie rodiny, Praha, Slon, 2002,5.14
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především

z

literaturu a

různých úhlů

příklady

v ní, které

umožňují vytvářet

obraz rodiny

pohledu.

Život rodiny a jejích členů ve středověku se snažím zachytit
z širšího hlediska a usiluji o to, aby všechny tematické okruhy

přispěly

pokud možno k úplnosti práce jako celku.
První

kapitola

se

zabývá

pojmem

rodina,

jejími

funkcemi

a organizací. Zahrnuje také popis rodiny rolnických žen klasickou a studii
o

středověkých

rodinách

manželství. Shrnuje, jaký
způsobem

v Toskánsku.
měla

Druhá

kapitola

se

věnuje

vliv církev na uzavírání manželství, jakým

probíhalo v jednotlivých sociálních vrstvách; jak probíhaly

zásnuby a svatba v raném, vrcholném a pozdním

středověku. Zmiňuji

se

také o konkubinátu a o rozvodech.
Třetí

kapitola popisuje postavení manželky v rámci rodiny, její

majetek a jaký vliv měly na jejich životy těhotenství a porody. Čtvrtá
kapitola s názvem Láska a sexualita se

věnuje

prosazování monogamie,

prostituci, jak se církev snažila regulovat porodnost a jaké byly její názory
na potraty. Pátá kapitola poskytuje informace o
v jednotlivých

společenských

Součástí

mé diplomové práce je také

rodu Anjou,

a postavení

dětí

vrstvách.

literatury a analýza panovnických
Arpádovců,

výchově

Kapetovců,

sňatků

stručný

Přemyslovců,

rodu Valois a

popis použité
Lucemburků,

Plantagenetů.

Cílem

bylo zjistit, jaké mezinárodní postavení zaujímaly Čechy, Uhry, Francie
a Anglie a jaké se formovaly

příbuzenské

vztahy v tehdejší

Evropě.
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1.

Středověká

o
světová

rodina jako

středověkou

historiografie

předmět

historického výzkumu

rodinu, o uzavírání manželství, o dětství a stáří se
začala

zabývat až v 60. letech 20. století. První

klasickou prací o této problematice se stala kniha francouzského historika
Philippa Ariése L'enfant et la Vie Familiale sous I'Ancien Régime. Do
anglického jazyka byla

přeložena

pod názvem Centuries of Childhood.

A Social History of Family Life. Francouzský historik

patří

do

třetí

generace školy Annales (spolu s Georgesem Oubym, Jacques Le Goff
a Emmanuelem Le Roy Laduriem). Historikové skupiny Annales odstranili

hranice mezi
o

člověku".

tradičními

disciplínami a snažili se je sjednotit ve

klíčovou

Tím se odlišili od historismu, který povznesl stát na

instituci a byly mu

podřízeny

všechny zbývající kulturní a

"vědy

společenské

aspekty. V roce 1972 vznikla Škola vysokých studií ve společenských
vědách.

Měla

v jednotnou

za úkol integrovat historii a

vědu" vědu

společenské

o

vědy klíčové

člověku",

která

společenskovědní

měla

disciplíny

zahrnovat nejen

tradiční

v rané fázi školy Annales, tedy ekonomii,

sociologii a antropologii, nýbrž i lingvistiku, sémiotiku, literární

vědu

a psychoanalýzu 2 . Předmět zájmu příslušníků třetí generace se staly
dějiny

mentalit. Zaměřili se na výzkum postojů a názorů lidových vrstev

v jejich hospodářských a společenských souvislostech 3 . Až do této doby
se historie zajímala pouze o život a vládu panovníků, šlechticů, války atd.
Podklady, které by nás seznámily s běžným životem lidí, neexistovaly,
protože

většina

z nich

neuměla číst

a psát. Ariés

vytvořil

nové cesty

k poznání minulosti a seznamuje nás se středověkými rodinami a jejich
dětmi.

Zastává názor, že

dětství

je pojem, který

středověk

neznal, protože

se na sedmi až patnáctileté děti pohlíželo jako na dospělé. Upozorňuje, že

IGGERS, G. G.
53-54

2

3

Dějepisectví

ve 20. století, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2002, s.

Tamtéž, s. 60
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mnoho mladých lidí odcházelo do
společnosti dospělých

učení,

pracovalo na poli a do

vstupovali velmi brzy.

Již v roce 1939 byla vydána kniha Norberta Eliase
třetí

civilizace. Teprve její

dlouhodobé procesy transformace
Dílo

představuje

úspěch

vydání v roce 1976 zaznamenalo

veřejnosti.

a vyvolalo zájem široké

O procesu

Za

ústřední

společenských

téma lze považovat

a osobnostních struktur.
procesů.

základ sociologické teorie sociálních

Do tohoto

období spadá také práce francouzského historika Emmanuela Le Roy
Ladurieho Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294-1324 (1975,
česky

2005). Ve svém díle vycházel z

inkvizičních

protokolů

biskupa

z Pamiers. Ten zde zachytil mimo jiné i každodenní události,
a násilí nebo

vytváření

také nový pohled na

svazků.

Objevuje se tu

dětství.

Dějiny

Z edice

manželských a mileneckých

Evropy pocházejí práce Evropa

středověku

962-1154 od Christophera Nugenta Lawrence Brooka (1975,
a Evropa vrcholného
česky

(1973,

2006).

všedního života,
mentalitou

zločiny

středověku
Obě

česky

2006)

1150-1300 od Johna H. Mundyho.
věnují

knihy se krom politiky

přibližují rozdělení společnosti

středověkých

v letech

také

dějinám

té doby. Dále se zabývají

lidí a postavením žen.

Do let osmdesátých spadají

dvě

díla z

německého

prostředí.

Jednak Život ve středověku od Hans-Wernera Goetze (1986, česky 2005),
jednak Ženy ve středověku od Edith Ennenové (1984, česky 2001).
Součástí práce Život ve středověku je i kapitola věnovaná rodině, autor se

nevyhýbá ani problematice lásky a sexuality. Kniha
podává
raného

vůbec

první komplexní zpracování

středověku

dějin

německé historičky

ženské problematiky od

až do 15. století. Sleduje vývoj právního postavení žen

všech sociálních kategorií

(šlechtičen, měšťanek

i venkovanek) i jejich

každodenní život.
V 90. letech se tématem rodiny, žen a
několik autorů.

Do

češtiny

touto problematikou.

Tři

bylo

česky

ve

středověku

přeloženo několik děl,

prostředí.

zabývalo

které se zabývají

pocházejí z francouzského, dva z

a jeden z anglického a norského
(1995,

dětí

německého

Vznešené paní z 12. století

1999) od Georgese Dubyho nahlíží do každodenního života
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vznešených

paní

středověku

francouzského

a

na

jejich

osudech

demonstruje vývoj instituce manželství a její význam. Pro Encyklopedii
středověku

česky

(1999,

2002) získali historici Jacques Le Goff a Jean-

Claude Schmitt ke spolupráci i odborníky z
Itálie a Polska. Encyklopedie se snaží
v celé její

šíři.

dějiny

Zahrnuje

vztahy a problematiku

dějin

představit

Středověký člověk

Anglie, Ruska, USA,
středověku

Evropu ve

všedního dne, politické a ekonomické

kultury a mentality. I pod dalším dílem je
historiků

podepsán Le Goff a kolektiv významných
o publikaci

Německa,

a jeho

svět

(1994,

sociologů.

a

česky

Jedná se

1999). Její kapitoly

jsou eseje různých medievalistů. Pro svou práci jsem využila část
s názvem Ženy a rodina od Christiane Klapisch-Zuber.
Německý

autor Dieter Breuers ve své

v klášterech, v podhradí (1994,

česky

1999)

čtivou

knize

Na

hradech,

a zábavnou formou

líčí

život panovníků, rytířů, mnichů a rolníků. Přibližuje nám všechny stránky
tehdejšího života (bydlení, hygienu, stravování atd.). Církevní historik
křesťanské

Georg Denzler ve svém díle Zakázaná slast. Dva tisíce let
sexuální morálky (1991,

česky

způsobem

manželství. Seznamuje nás s tím, jaký
porodnost a jak
ve své knize

hleděla

Nejtěžší

uvnitř

1999) probírá sexualitu

i

vně

církev regulovala

na potraty. Norský historik Nils Johan Ringdal nám

povolání

světa. Dějiny

překvapivý

ukazuje nový, hluboký a

prostituce (1997,

pohled na

dějiny

česky

2000)

prostituce.

Barbara Hanawalt v díle Growing up in medieval London. The
experience of Childhood in History (1995) vycházela ze soudních
seznamů ohledačů

mrtvol,

záznamů

porad u starosty,

cechů

nim nám mohla poskytnout úžasné detaily o každodenním
českého čtenáře

je

jistě

škoda, že se toto dílo dosud

zápisů,

a závětí. Díky

životě dětí.

Pro

nedočkalo českého

překladu.

Po roce 2000 vyšla další díla zabývající se problematikou rodiny ve
středověku.

česky

Jack Goody v knize

Proměny

rodiny v evropské historii (2000,

2006) popisuje rodinu od antiky po

evropská rodina

měla

současnost.

Zkoumá, zda

své specifické rysy. Analýzu zasazuje do široké

srovnávací perspektivy a uvádí

příklady

z celého

světadílu.
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historička

Americká

Dějiny

Rozkoš a láska.

Leah Otis-Cour je autorkou díla s názvem

partnerských

vztahů

ve

středověku

historičky

Ennenové svým

způsobem

společností.

česky

příbuzenskými

2002). Zabývá se vztahem mezi láskou a majetkem,
vztahy, institucí manželství, církví a

(2000,

německé

Na dílo

navázala Gisela Bocková. Také ona

v díle Ženy v evropských dějinách (2000, česky 2007) částečně sleduje
evropské ženy ve

středověku

a seznamuje nás se sociálním, politickým

a právním postavením žen.
V

české

rodinou, stalo Manželství a rodina v minulosti od

Jiřího

Klaboucha (1962).
čeští autoři

Autor v mnohém vycházel z díla Philippa Ariése. Poté se
dlouhou dobu
a

stáří

v

středověkou

historiografii se první prací, která se zabývala

odmlčeli.

dějinách

Dětství,

Teprve v roce 1990 vychází kniha

na

rodina

dějinami

Evropy od Pavly Horské a kolektivu. Zabývá se

evropské populace z hlediska historické demografie, rodinnými vztahy
a problémy evropského

populačního

vývoje od

Významový slovník k vybraným oblastem

pravěku

středověkých

v českých zemích (1996) od Ludmily Nesládkové je

současnost.

po

dějin

učební

kultury

text. Autorka

nás seznamuje s problematikou rodiny, manželského a rodinného práva,
vzděláním,

zdravotní

středověku

(2005) od Lýdie

života lidí ve

zařazena

hygienou atd.
Petráňové

středověku.

oblékání, stravu,
je

péčí,

jako

vzdělání,

v raném

všedním životem ve

otevírá zajímavý pohled na styl
způsob

Popisuje každodennost,

práci, zábavu a zvyky ve

učební pomůcka

do hodin

Petr Charvát je autorem knihy o
Součástí

Průvodce

životě

středověku.

dějepisu

a

vládě

na

bydlení,
Publikace

středních

školách.

Boleslava ll. (2004).

práce je i popis toho, jak mohla vypadat výchova knížecího syna
středověku.

Práce českých medievalistů Clověk českého středověku (2002) nás
seznamuje

se

specifickým

způsobem

myšlení

jednáním

nejcharakterističtějších

reprezentantů

vesničan, měšťan, lékař

atd.). Sborník Documenta Pragensia z roku 2004

s podtitulem Pražské
odborné

příspěvky

městské

elity

středověké

a

středověku

společnosti

a raného

(např.

novověku přináší

na dané téma. Elity jsou zde rozebírány z

různých úhlů

pohledu.
10

Čeští historici se středověkou rodinou, dětmi, manželstvím nebo
stářím

zabývali spíše v jednotlivých

Dětská otázka
časopise

a

dětí

-

Všechny

(kromě příspěvku

v husitství od Noemi Rejchrtové v Československém

historickém z roku 1980) byly napsány v 90. letech nebo po roce

Dětstvím

2000.

článcích.

hříšníci

se zabýval Martin Nodl
ve

středověku; Dětství

(Dvě tváře dětství:

v předmodemí

malí

době)

a

dospělí
Zdeněk

Smetánka (Archeologie dětství); manželstvím Petr Čornej (Manželství ve
středověku:

žena a muž) a Božena

Kopičková

(Tajné zásnuby a

sňatky

ve

středověkých Cechách); ženami Drahomír Suchánek (Vláda žen. Autorita

a postavení panovnic na

počátku

vrcholného

středověku);

prostitucí Petr

Čornej (Středověká každodennost. Ponížení a odstrčení) a stářím Martin

Nodl

(Stáří

ve

středověku).

II

2. Rodina
Rodinu lze charakterizovat jako souhrn
generací se

společným

mužským

předkem

členů

dvou nejmladších

(nukleární, malá rodina), nebo

tři i více generací (velká rodina)4.

Ve

středověku

příbuzných,

se pojem rodina chápal jako vztah všech pokrevních

a to v linii

přímé (rodiče, prarodiče, děti,

vnuci atd.) i

pobočné

(sourozenci)5.
Podle Goetze
zmiňuje

měla středověká

o následujících:

v rámci panského statku
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Podle církevního i
veřejnosti

společenství

mnichů;

významy. Autor se
spolek

příbuzných

spolek poddaných

.

světského

považován muž.

řemeslnické

různé

společenství;

domácí

v dnešním smyslu; klášterní

rodina

práva byl za

Přetrvávala

a domácí práce se

dělily

zde

představitele

dělba

funkcí.

rodiny na

Zemědělské,

na "mužské" a "ženské". Pro muže

se stalo hlavním úkolem zajištění majetku pro své děti 7 .
Ústřední dvojicí v příbuzenských vztazích byl manželský pár, který
tvořil

základ nukleární rodiny nebo domácnosti. Tento typ rodiny nebyl

nikdy zcela nezávislý či izolovaný, zvláště ve venkovských oblastech 8 .
V raném

středověku

byla organizace rodiny

přísně

patriarchální.

Žena se nesměla účastnit právních jednání, nemohla samostatně
vystupovat

před

soudem, spravovat vlastní majetek a byla

znevýhodněna

NESLÁDKOVÁ, L. Významový slovník k vybraným oblastem středověkých dějin kultury
v českých zemfch, Ostrava, Ostravská univerzita, 1996, s. 46

4

5

Tamtéž

6

GOETZ, H. W. Život ve středověku, Jinočany, H&H, 2005, s. 44

NESLÁDKOVÁ, L. Významový slovník k vybraným oblastem středověkých dějin kultury
v českých zemích, Ostrava, Ostravská univerzita, 1996, s. 47

7

GOODY, J.
2006, s. 103

8
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12

iv

dědickém

mimořádné

právu. Požadavek

mravní

čistoty

od mladých

dívek a

bezpodmínečná věrnost

mužům

byl zákon shovívavější. Ve vrcholném středověku se patriarchální

od manželek nebyl nic neobvyklého.

struktura rodiny zachovala, protože odpovídala

křesťanskému

Vůči

zjevení

a Aristotelem ovlivněné scholastické nauce o nedokonalosti ženl.
Proces

přeměny

v malou rodinu v dnešním slova smyslu probíhal

pomalu, ale byl to jev zákonitý. Je pochopitelné, že velký rodový klan mohl
pobývat pouze na velké usedlosti. Lidé stále více odcházeli do

nově

vznikajících měst a zde nemohlo žít dvacet i více lidí na jednom místě 10.
A jaké plnila rodina funkce?
středověké společnosti.

následující:

zajištění

Především

měla

Mezi funkce, které

tvořila

plnit,

základní

pilíř

můžeme zařadit

reprodukce obyvatelstva; výchova

dětí;

výroba;

konzumace, správa majetku; garance vzájemné pomoci všech

členů

a jejich ochrana navenek 11. Důležité je také konfliktualistické pojetí rodiny.
Konfliktualisté ukazují rodinu jako rodinu nestálou s tím, že zdrojem
nestability byla vysoká úmrtnost
narodivších se

dětí, přežily tři

až

především kojenců
čtyři),

(z osmi až deseti

sociální destabilizace v dobách

morových ran, hladomoru z neúrody a válečného drancování Reálný podíl
vlastnictví v domácnosti mezi mužem a ženou je
nerovnoměrně.

převážně

rozdělen

Teorie konfliktu poprvé vyslovila, že rodina není jen

prostor soukromý, nýbrž je závislá jak na soukromém, tak i na

veřejném

světě 12.

A jak lze charakterizovat domácnost? Domácnost zahrnovala
skupinu osob, které bydlely
v

příbuzenském

společného
úřadům.

9

společně

vztahu. Zpravidla

hospodářství

Navíc na

členové

a nesli stejnou

venkově

většina

a

jejích

členů

byla

domácnosti žili z výnosů

odpovědnost vůči

daňovým

byla existence domácností úzce vázaná na

ENNENOVÁ, E. Ženy ve středověku, Praha, Argo, 2001, s. 103

10

BREUERS, D. Na hradech, v klášterech, v podhradí, Praha, Brána, 1999, s. 301

II HORSKÁ, P. a kol. Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy, Praha, Panorama, 1990,
s.219

12

MOŽNÝ, I. Sociologie rodiny, Praha, Slon, 2002, s. 71

13

daňových

vlastnictví nebo držbu domu. V katastrech a dalších
představuje

domácnost

"ohniště"

soupisech

nebo "krb", což byla základní zdanitelná

jednotka 13.
Podle

Dubyho

hierarchických

stupňů.

členové

byli

rozděleni

domácnosti

Dva z nich bylo možné

vidět

tří

do

Děti,

na první pohled.

které poslouchaly a sloužily, a nad nimi otec, který je ovládal a živil je,

a po jeho boku manželka a
bratři. Třetí

a

zároveň

často

také neprovdané sestry a neženatí

stupeň

nejvyšší

dominantní postavení jim náleželo zcela právem.
potomkům, kteří měli prospěch

rodiče.

Takto

Předcházeli

svým

zaujímali zesnulí

z toho, co jim při svém odchodu zanechali,

bylo tedy správné, aby je uctívali 14 .
Domácnost ženy byla ve

středověku

pána domu vykonával nad všemi

vztažena k muži. Ten ve funkci

členy právně

legitimizovanou moc. O tu

ho nemohl připravit ani panovník a jemu podřízené orgány 15.
Tomáše Akvinského zaujímá žena v domě

důležitou

Podle

roli, ale pouze pod

vládou muže 16. Poté co pán domu zemřel, přešla jeho práva na
nejstaršího syna. Do jeho područí přešla i vdova 17. Dochází zde k odlišení
od levirátu

(sňatek

mezi mužem a vdovou po jeho zesnulém bratrovi)

a sororátu (sňatek muže se sestrou jeho zesnulé ženy)18.
V

případě,

vdova. Ta mohla
pouze za

že byl nejstarší syn nezletilý, spravovala majetek rodiny
často

předpokladu,

získat i

část

vlastnictví na doživotí. Dcery

že nežil žádný bratr. Mladší

dědily

bratři opouštěli

svou

13 HORSKÁ, P. a kol. Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy, Praha, Panorama, 1990,
s.219

14

DUBY, G. Vznešené paní z 12. stoletl. Památka babitek, Brno, Atlantis. 1999, s. 10

15

GOETZ, H. W. Livot ve středověku, Jinočany, H&H, 2005, s. 47

16

BOCKOVÁ, G. Leny v evropských dějinách, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2007,

s. 12
17

GOETZ, H. W. Livot ve středověku, Jinočany, H&H, 2005, s. 47

MURPHY, R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie, Praha, Sociologické
nakladatelství, 2004,
18

14

původní

rodinu a zakládali vlastní domácnosti. Sestry se vdávaly, a tím

přešly do domu svých manželů 19.

Díky

katastru 20

toskánskému

z roku

1427

lišila podle místa.

příklad středověké

Počet členů

záleželo na velikosti

města.

notářů,

městech

na vsi a ve

a také

domácnosti se

nejpočetnějším

k

měnil

podle výše
soudců,

domácnosti

a dalších bohatých lidí. Naopak k

nejméně

rodiný sloužících a textilních dělníků. Na venkově patřily

největším

domácnostem rodiny

rolníků, kteří

Florencii se vyskytovaly domácnosti
Pro ostatní
pětičlenné.

rodiny. Velikost domácnosti se

různý

Počet členů

řadíme

bankéřů, zlatníků

početným

k

městech

Lze ji

Tyto rozdíly byly dané rozmanitou sociální

skladbou jednotlivých lokalit.
majetku. Ve

byl

možnost

středověku.

nahlédnout do toskánské domácnosti pozdního
považovat za jakýsi

máme

města

poměrně

malé - v

dvoučlenné

byly typické

půdy.

vlastnili dostatek
průměru

Ve

členů.

3,8

domácnosti; pro venkov

Základ toskánské domácnosti zahrnoval

příbuzné

v mužské

linii. Častým typem byla úplná rodinná domácnost. Její jádro představoval
manželský pár, zpravidla s

dětmi,

někdy

i dalšími

příbuznými,

vnuky,

sourozenci a podobně 21 .
Rolnické rodiny byly

poměrně

i poddaní sedláci vlastnili svoje služebnictvo,

čeledíny

místě.

Pro raný

Jak mohla vypadat rodina
malé.

Nicméně

rolníků?

a služky. Ti se nacházeli v sociální hierarchii na nejnižším
středověk

existují zatím pouze

víme, že manželský pár

19

20

měl

v

částečné závěry.

průměru

3 až 4

Díky L. Kuchenbuchovi

děti, pravděpodobně

krom

GOETZ, H. W. Život ve středověku, Jinočany, H&H, 2005, s. 47
Vznikl jako podklad pro vybírání daní; eviduje téměř všechno laické

obyvatelstvo Toskánska
osob a

podrobně

včetně dětí

od narození, navíc udává

zapsaných

charakterizuje složení a majetek jednotlivých domácností;

pokrývá celé území Toskánska a eviduje
souboru, tak co do bohatství
dobu zcela

věk

údajů

mimořádným. (Dětství,

přes

260000 osob; jak co do velikosti

o každém jednotlivci je pramenem na svou

rodina a

stáří

v dějinách Evropy - s. 213)

HORSKÁ, P. a kol. Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy, Praha, Panorama, 1990,
s. 221-222

21

15

dětí,

které

převládaly

umřely

v kojeneckém

malé rodiny,

věku

přičemž

nebo

nejranějším dětství.

Naprosto

na jednom pozemku bydlely takovéto

rodiny čtyři. Velkorodiny se vyskytovaly zřídka 22 .
Po smrti muže zaujala jeho místo žena. Velmi
ho

přenechala některému

ze svých

synů,

často

se stávalo, že

který pak u sebe podržuje matku

a sourozence až do založení jejich vlastní rodinl 3.

22

ENNENOVÁ, E. Ženy ve středověku, Praha, Argo, 2001. s. 93

23

Tamtéž
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3. Manželství
uzavření

3.1 Podmínky a vliv církve na

sňatků

Církev se votázce uzavírání
Důvodem

z

bylo, že rodinný život

některých

řadila

zemí Evropy odkrývají, že v

manželství

snažila prosadit

svůj

vliv.

do sféry svého vlivu. Poznatky
počátcích

christianizace se církev

zajímala pouze o svatební mši a teprve postupem

času

zasahovala do

zásnub a do aktu předání nevěstl 4 .
Od konce 11. století prosazovala nezbytnost zajistit od
souhlas se vstupem do manželství.

Při

snoubenců

založení nové rodiny bylo

především důležité respektovat svobodnou vůli budoucích manželů 25 .

Manželský konsensus nachází svůj výraz nejsilněji v tom, že si ženich

a nevěsta sami udělují svátost manželství26 .
Církev

měla

vliv i na samotné uzavírání

sezdávat. Zakazovala
se ženou

někoho

sňatky

sňatků. Určovala,

příbuzných

blízkých

jiného a také bylo

(i

kdo

sešvagřených),

nepřípustné,

může

svatbu

aby žena pocházela

z jiného stavu 27 . Pokud došlo k situaci, že jeden z partnerů odmítl
manželství konzumovat, znamenalo, že bylo neúplné, a tedy mohlo být
prohlášeno za neplatné 28 .

KOPICKovA B. Tajné zásnuby a sňatky ve středověkých Cechách. Dějiny
a současnost, 1996, roč. 18, Č. 3, s. 7

24

Středověký člověk

a jeho

svět,

25

LE GOFF, J.

26

ENNENOvA E. Ženy ve středověku, Praha, Argo, 2001, s. 47

27 GOODY, J.
2006, s. 39

28
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BROOKE, CH. N. L. Evropa středověku v letech 962-1154, Praha, Vyšehrad, 2006,

s. 160
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Lateránský koncil tato
se zákaz manželství
příbuzenství. 29
čtvrtý.

rozšířil

opatření

zmírnil. Mezi pokrevními

až po sedmý

stupeň

příbuznými
počítání

kanonického

V panovnických rodinách měl být respektován stupeň

Realita vypadala naprosto jinak. Dokladem se stávaly papežské
případě

dispenzy a v
vazbách

3o

.

prostých lidí

nedostatečný přehled

o

příbuzenských

Jako příklad udělení dispenzu lze uvést sňatek rakouského

vévody Oty a dcery Jana Lucemburského, Anny: Aby se utišil spor, který

lidé,

kteří

milovali mír, na

aby byla s
krále

králem Janem a vévody rakouskými, pomýšleli

českým

byl mezi

ovdovělým

Jana,

ale

prostředek

moudří

manželství. Tak se tedy vyjednalo,

Otou zasnoubena Anna, dvanáctiletá dívka, dcera

protože

byli

vzájemně

spřízněni

v

třetím

stupni

příbuzenství, poslali k papeži Janovi XXII. a dostali dispenr 1 .

A jaké existovaly důvody k udělení dispenzů?
devět:

uvádí celkem
pouze muž z

angustia loci - v

příbuzenstva;

případě,

sňatek

šlo-Ii o nový
výchova
sňatek

věna;

dětí

že v úvahu

přicházel

aetas feminae - pakliže žena dosáhla

24 let; deficentia aut incompetentia dotis - za
nezajistila dostatek

Nesládková jich

předpokladu,

věku

že rodina

paupertas vidue, numerosa prole oneratae -

vdovy, která nevlastnila majetek a závisela na ní

z prvního manželství; bonum pacis - za podmínky, že
nepřátelství

zastaví

mezi rozhádanými rody; remotio gravium

scandalorum - důvodem mohlo být těhotenství snoubenky; revalidatio
matrimonii bona fide contracti - manželství se
nevěděli

osobě,

o

překážce;

která

a snoubenci

excellentia meritorum - toto povolení náleželo

získala

značné

zásluhy

dispensatio indultum - manželství
základě

uzavřelo

o náboženství nebo

uzavřené

církev;

bez ohlášek, pouze na

zvláštního biskupského dispenzu. Církev schvalovala dispenzy

29

ENNENOVÁ, E. Ženy ve středověku, Praha, Argo, 2001, s. 103

30

ČORNEJ, P. Manželství ve středověku:žena a muž. Společenskovědní předměty,

2006/2007,
31

roč.

6,

Č.

1

ZBRASLAVSKÁ KRONIKA, Praha, Svoboda, 1976, s.409

18

nejen v určitých případech, ale také pro konkrétní osoby nebo rodi ny32.
I v období vrcholného

středověku

uzavírání manželství.

Především

se církev snažila ovlivnit

vnější

se jednalo o veřejné uzavírání

formy

sňatků.

Podle usnesení 4. lateránského koncilu, který se konal v roce 1215, se
stalo nutností kněžské požehnání a také přítomnost svědků 33 .
Kanonické právo také
do manželství. V

určovalo

přesném věku

se

nejnižší možnou hranici ke vstupu

autoři nepatrně

odlišují. Goetz uvádí

14 let pro muže a 12 let pro ženu 34 . Stejná čísla uvádí i Čornej ve svém
článku 35 . Průměrný věk snoubenců se pohyboval u mužů v rozmezí 20-24

let a u žen 14-16 let36 . Nodl a Šmahel ve svém sborníku uvádějí, že
kanonické právo

předepisuje

zralosti, což u žen znamenal

pro
věk

uzavření

manželství dosažení

mezi 13-15 lety a u

mužů věk

tělesné

mezi 15-

19 letl?

3.2

Jak

probíhalo

Uzavření

uzavření

manželství

manželství

v jednotlivých

vrstvách? U panovnického dvora se manželství
základě

oboustranné vzájemnosti. Naprosto

oddání nezletilých
dispenze.

Sňatek

dětí,

a jak už bylo

zřídka

běžným

zmíněno

sociálních

uzavírala na

jevem se stalo

výše, církev povolovala

se považoval za politickou záležitost.

Záměrem

bylo

NESLÁDKOVÁ, L. Významový slovník k vybraným oblastem středověkých dějin kultury
v českých zemích" Ostrava, Ostravská univerzita, 1996, s. 21--22

32

33

ČORNEJ, P. Manželství ve středověku:žena a muž. Společenskovědní předměty,

2006/2007

roč.

6,

č.

1

34

GOETZ, H. W. Život ve středověku, Jinočany, H&H, 2005, s. 53

35

ČORNEJ, P. Manželství ve středověku: žena a muž. Společenskovědní předměty,

2006/2007

roč.

6,

č.

1

36

GOETZ, H. W. Život ve středověku, Jinočany, H&H, 2005, s. 53

37

NODL, M., ŠMAHEL, F. Clo věk českého středověku, Praha, Argo, s. 420
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především zplodit potomky, na které by přešla rodová práva 38 . Pokud se

prokázalo, že je manželka neplodná, mohla být nahrazena 39 .
Kronikář
Oldřichovi

Oldřichovi:

Kosmas nám zanechal zprávu o knížeti

se z řádného manželství pro neplodnost choti nenarodil žádný

potomek, avšak z jakési ženy jménem Boženy, jež byla
syna

knížeti

neobyčejně sličného,

jemuž dal jméno

vraceje se skrze selskou ves z lovu,

Břetislav.

uviděl řečenou

Křesinova, měl

Jednoho dne totiž,

ženu, jak pere roucha

u studánky, a prohlédnuv si ji od hlavy až k patě, vpil do hrudi nesmírný
žár lásky.
labuť,

Bylať

vzhledem vynikající, pleti

lesklejší než stará slonová kost,

bělejší

krásnější

než sníh,

jemnější

než

než safír. Kníže, poslav

ihned pro ni, pojal ji v manželství; staré však manželství nerozvázal,
protože toho

času

(kníže

Oldřich

vládl v letech 1012-1034, Kosmas psal

svou kroniku v letech 1119-1125- to byla již prosazena monogamie-pozn.
E.Š.) každý, jak se mu líbilo, směl míti dvě i tři ženy a nebylo hříchem

unésti manželku bližního ani manželce vdáti se za ženatého muže 40 .
V období pozdního
z

důvodu

neplodnosti

středověku

zakazovalo.

se svévolné zapuzení manželky
Manželka

však

mohla

požádat

o zrušení manželství kvůli manželově impotenci. 41
Stejně

jako u panovnického dvora, i v

prostředí

vysoké šlechty

nehrála vzájemná láska důležitou roli 42 . Zvláště dívky byly nuceny se
provdat za muže, kterého jim vybral jejich otec

jako vhodného partnera.

Také šlechta zasnubovala z politických důvodů již malé děti. K sňatkům

NESLÁDKOVÁ, L. Významový slovník k vybraným oblastem středověkých dějin kultury
v českých zemích, Ostrava, Ostravská univerzita, 1996, s. 56

38

BROOKE, CH. N. L. Evropa
s.160

39

40

středověku

KOSMOVA KRONIKA ČESKA, Praha, Svoboda, 1972, s. 60

OTIS-COUR,L. Rozkoš a láska.
Vyšehrad, 2002, s. 86
41
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Dějiny

partnerských

vztahů

ve

středověku,

Praha,
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docházelo

poněkud později. Sňatkový věk

muže byl

vypočítán

asi na 30

let a ženy na 22 let43 •
V

městském

prostředí

podmínky pro

uzavření

sňatku

určovala

pravidla cechovních organizací a gild. Tovaryš se mohl oženit pouze
v

případě,

nevěsty. Volbě

stanoveny také vlastnosti
a další

cechů

že docílil mistrovského místa. V regulích

příbuzní.

Za

předpokladu,

svých dětí, mohli je dokonce i vydědit .
manželství

patřil

partnera mohly zabránit i

že nesouhlasili s
44

a gild byly

výběrem

rodiče

partnera

K dalšímu principu k uzavření

požadavek, aby manželé pocházeli ze stejné sociální

vrstvl 5 . Velmi častým jevem se stávalo, že muži a ženy si nejprve našli
práci mimo domov,

spořili

peníze k založení vlastní domácnosti a poté

uzavřeli manželství 46 •

V italských oblastech pozdního
zakládal

prostřednictvím notářské

středověku

se manželský svazek

smlouvy. Ta byla zpravidla sepisována

v kostele nebo jeho blízkosti 47 .
Ve venkovském
náročné

nízkého
se

prostředí

dodržet zákaz blízkého
počtu

sňatky

v našich podmínkách bylo zejména
příbuzenství

a

sešvagření

venkovského obyvatelstva. V epoše vrcholného

bohatých

sedláků

domlouvaly mezi

rodiči.

z

důvodu

středověku

Synové a dcery se

nemohli bránit jejich vůli. 4B

43

44

v
45
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čeleď,

Nejhorší postavení zaujímala
nesměla

chlebodárce

ani

uzavřít

sňatek.

která bez souhlasu svého
Převážně

žili

promiskuitně

a typická byla vysoká úmrtnost nemanželských dětí 49 .
Jedním ze způsobů soužití mohl být také konkubinát. Soužití muže
se ženou po

podmínkám

způsobu manželů,

řádného

kteří nechtějí

nebo nemohou dostát

manželského spojení. Mohl mít monogamickou nebo

polygamickou formu. Ženatý muž z vyšší společenské vrstvy si často

pořizoval konkubínu 5o .
Důvodem vícečetných
případně

stalo

manželství mohla být sexuální přitažlivost,

nezbytnost další pomocnice v domácnosti. Hlavní

přání

zplodit potomky v

neschopná porodit

dítě

případě,

příčinou

se

že manželka byla neplodná nebo

správného pohlaví. Konkubinát se vyskytoval po

celé Evropě .
51

Stanovisko církve k tomuto systému se zprvu zdálo nejasné.
Celkově se však na typ takového svazku pohlíželo s nesouhlasem 52 .

3.3 Zásnuby a svatba

V raném středověku podle germánského práva 53 o uzavření sňatku
jednali ženin poručník a budoucí manžel. Ženich odevzdal poručníkovi

49

Tamtéž

50

Tamtéž

51 GOODY, J.
2006, s.46

52

Proměny

rodiny v evropské historii, Praha, Nakladatelství Lidové noviny,

Tamtéž,

V širším smyslu veškerá národní práva kmenů germánských; původně nepsaná práva
obyčejová, založená na podkladě náboženském a mravním. Patří sem práva západních
Germánů (Němců) i východních (Gótů, Vandalů a Skandinávců). V užším smyslu jsou
nazývána germánská práva obyčejové právní památky, tzv. barbarorum leges.
(Masarykův slovník naučný, díI2., 1926 str. 977)

53

22

svatební dar. Tento typ

sňatku

běžné uzavření

lze považovat za plné a

sňatku 54 .

V germánském
částí.

prostředí

se

uzavření

První etapou se stalo zasnoubení,

manželství skládalo ze dvou

při

kterém se sepsala právní

smlouva. Druhou fází byly oddavky, tedy vlastní svatba 55 .
Po sepsání právní smlouvy ženich bud'
poručníka

vyplatil
nevěsta

předal poručnický
poručnictví.

dívky, aby nad ní získal

věrná.

slíbila, že bude svému snoubenci

porušila

a dopustila

se

pohlavního

styku

V

dar, nebo

Zasnoubením

případě,

s jiným

že toto

mužem,

podle

langobardského práva 56 mohla být usmrcena 57 .
Samotná svatba se odehrávala za

přítomnosti příbuzných.

K

právně

formálním úkonům lze zařadit pokleknutí, stoupnutí na nohu a vzetí do
náručí.

Tímto získal ženich nad

nevěsta

nevěstou

Následně

zjevnou moc.

byla

odvedena do domu svého manžela a poté došlo k ulehnutí do

manželské postele

před svědky.

Po svatební noci náležel

ženě

tzv.

jitřní

dar, díky němuž se stala plnoprávnou manželkou 58 .

54
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roč.

6,

Č.

1

základní památkou langobardského království je tzv. Edictus Rothari

obsahující

výlučně

germánské právo; sb/rka je

z roku 643,

určena výhradně Langobardům

a obsahuje sebrání jejich zvykového práva; Rothariho edikt je jednou z

nejúplnějších

a nejdokonalejších sbírek germánského práva; obsahuje jak ustanovení politického,
tak právnfho obsahu;
osob,

věcmi,

formálně

člení

do kapitol, které se pak zabývají právem

manželstvfm (pfedevšfm s ohledem na právní režim

a otázky dědické sukcese),
(Dějiny

se pak

věcnými

právy, obligacemi a

věcí

odpovědností

evropského kontinentálního práva str. 184-185- kolektiv

autorů

v manželství

za škodu.
Právnické

fakulty UK, 2004)
57
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poručnického sňatku

Mimo
v

případě,

existovalo také manželství únosem,

že dívka souhlasila. Z právního pohledu byl tento druh

sňatku

znevýhodněn 59 .
Sňatek

Jitky

únosem známe i z českého

Břetislavem

Sňatek

Pozdější

v roce 1028.

domlouval ženich, jeho otec a

příbuzenstvo. Nevěsta

těchto

se

prostředí.

v

přítomnosti příbuzných.

příbuzní,

dále otec

neúčastnila.

jednání

Otec

koupě

ženy.

nevěsty

a její

formou se stala

skládal z námluv a vdavek. Ty se konaly v
nevěsty

Nejproslulejší je únos

Svatební akt se

předem určený

předal nevěstu

den v domě

ženichovi a ten si ji

odvedl do vlastního domu 6o •
Za právoplatný lze považoval také

sňatek uzavřený

bez

obvěnění

a bez poručníků. Byl založen na oboustranné náklonnosti budoucích
manželů.

Jeho vnějším výrazem se stalo veřejné odvedení nevěsty do

manželova domu a vstup do manželského lože.
svatebn í noci
U

61

získala dívka po

.

šlechticů

z nižšího

Věno

stavu

sloužil tento druh
měly

zapovězen

sňatku většinou

vstup

do

k tomu, aby ženy

stavu

manžela.

Tzv.

"morganitický sňatek" 62 vycházel ze sňatku bez věna, ale ztotožnit je
nelze. Stal se specifickým privilegiem vyšší šlechty a jeho forma se lišila
od klasického

sňatkového

práva. I tato forma

uzavření

manželství se

považovala za plnohodnotnou, manželé si však nebyli stavovsky rovni 63 .

59

Tamtéž
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61
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Stavovsky nerovný; tj. sňatek mezi šlechticem a nešlechtičnou, institut německého

středověkého

práva;

před

jeho

domluvili, že jak manželka, tak
nebudou mít nárok na
vysoké

německé

oblastem
63

zdědění

uzavřením
děti

snoubencům

dovoleno, aby se

nebudou mít stavovská práva manžela a otce,

majetku po manželovi nebo otci; existovalo v prostředí

šlechty, u nás nebylo

středověkých dějin

bývalo

kultury v

rozšířeno.

českých

(Významový slovník k vybraným

zemích, s. 30)
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Častým

fenoménem

panovníků

u

účasti

v zastoupení, bez osobní

a

ženicha nebo

šlechty

sňatky

byly

nevěsty, případně

obou

budoucích manželů 64 .
O tom jakým způsobem mohlo dojít k zasnoubení v zastoupení (a
co mu

předcházelo)

nás informuje Zbraslavská kronika: Téhož roku (1318)

Karel, syn sicilského krále Karla, který se stal uherským králem, ztrativ
svou první manželku, s níž

neměl děti,

poslal uherská hrabata Tomáše

a Šimona s tlumočníkem Štěpánem a se slušnou družinou k českému králi
ráčil

Janovi s žádostí, aby mu
Toto poselstvo

přijal český

dát jednu ze svých sester za manželku.

král Jan

přátelsky

a spolehlivými posly povolal

z hrabství Lucemburského své sestry, z nichž starší se jmenovala Marie
a mladší se zvala vlastním jménem Beatrix. Ani jedna z
nedosáhla ještě

čtrnácti

let

věku.

těchto

dívek

A tak přišly na pozvání svého bratra

obě

tyto dívky a vešly dne 20. června se svou družinou do Prahy. Čtvrtého pak
dne po svém

příchodu přišly

Zbraslavského kláštera.

Měl

tyto dívky spolu s králem a královnou do

se totiž tehdy

den zakladatele onoho místa.

a

začali naléhavě

vyhověl

Přišli

velebně

slaviti

úmrtní

tam také vyslanci uherského krále

žádati, aby byla vyslyšena jejich žádost. Král Jan

jejich žádosti a dal jim svobodnou volbu, aby si vybrali jednu

z jeho sester. A tak stáli

Uhři

po vyslyšení svých

s tichou myslí

přání před oběma

dívkami, upírajíce na

ně

půvabné tváře těchto

panen, probírají urostlost, popisují

zkoumají, kterou by
určena

výroční

měli

spíše vybrati.

oči otevřené. Bedlivě

Konečně

prohlížejí

chůzi

a

bystře

požádají, aby jim byla

mladší dívka Beatrix za paní a královnu uherskou. Král Jan

souhlasí a
hlavním

blahopřeje,

oltářem

dívka je dovedena do chrámu a hned je

blahoslavené Panny na Zbraslavi

řádně

před

zasnoubena

uherskému králi Karlovi, ale nepřítomnému, do rukou přítomných hrabat65 .
Během

vrcholného středověku před samotným uzavřením sňatku

zpravidla docházelo k zasnoubení, ke kterému mohlo dojít už v

64
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65

dětském

roč.

6,

Č.

1
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25

věku

mělo

a

Nejdříve

závaznou platnost. Vlastní svatba se skládala ze

se sešli

rodiče

a snoubenci. Otec

žádalo ruku své vyvolené. V

případě,

svěřil nevěstu

Zároveň

uspořádávala

manželství, především obvěnění ženl
konala svatební hostina v domě

manželství docházelo

před svědky.

6

.

rodiče

hmotné a

dojednávali

dědické

aspekty

Po sepsání svatební smlouvy se

nevěsty.

navléknutím prstenu. Díky právním

ženichovi a ten

že otec souhlasil, vložil ruku svojí

dcery do rukou nastávajícího manžela.
podmínky svatební smlouvy, jež

tří kroků.

Zde byl svazek potvrzen

předpisům

víme, že k

Budoucí manželé si

uzavření

před příbuznými

ženicha a nevěsty udělili manželský slib. Úloha nevěsty se považovala za
pasivní. Otcem byla
manželku.

Přísahala

předána

do stavu manželského, ženich ji pojal za

svého muže ctít a poslouchat.

pod ochranu svého manžela. Za

třetí

Zároveň

se dostala

svatební krok se pokládala

návštěva

kostela, kde manželům požehnal kněz 67 . Jak už je výše zmíněno,
v

případě,

že mezi manželi nedošlo k pohlavnímu styku, mohlo dojít ke

zrušení manželství 68 .
Důležitou

staly

třikrát

novinkou, která se objevila

při

uzavírání manželství, se

se opakující ohlášky. Tato povinnost se objevila po roce 1215,

kdy došlo k zasedání 4. lateránského koncilu. Jednak se
jednak se

přibíjely

na jeho

záležitost. Každá osoba

dveře.

Tím byla ze

měla příležitost

četly

v kostele,

sňatku učiněna veřejná

upozornit, zda

sňatku

nestojí

v cestě příbuzenské svazky nebo sliby vůči dalšímu partnerovi 69 .
Díky toskánskému katastru z období pozdního
opět

nahlédnout do

poměrů

nebo

poručník nevěsty

na Apeninském

středověku můžeme

poloostrově.

Zde se otec

zavázal, že dcera je ochotná pojmout ženicha za

66
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roč.

6,

Č.

1
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26

právoplatného manžela. Ten slíbil

přijmout

dceru za manželku, navléci jí

prsten a odvést do svého domu 7o .
Svatební

obřad

se konal v domě otce

Notář

málokdy v kostele nebo v jeho blízkosti.
snoubencům

otázky
Stejně

přenechal

středověku

se otec

notáře,

nebo u
pověřen,

byl

a zároveň sepisoval listinu o

jako ve vrcholném

práva a

nevěsty

uzavření

jen

aby kladl

manželství.

nevěsty zřekl poručnického

jej manželovi. Došlo i k navléknutí prstenu a

následně

všichni usedli ke slavnostní hostině 71 .
V

některých případech

novomanželům

kněz

sloužil

požehnání. Na

závěr

svatební mši,

byla

nevěsta

při

které

udělil

odvedena do domu

svého manžela, Novomanželé byli doprovázeni až k manželskému 10ži 72 .
Zachoval

se

nám

i konkrétní

příklad.

Zámožný
(ženichův

Francesco de Marco Dantini dal slib Leonardovi
provdá svou dceru. Toto vše se událo

před

obchodník

mnohými

otec), že

svědky

ve

františkánském kostele v Pratu 73 bez přítomnosti budoucích manželů.
Tímto podáním ruky se dojednala poslední
smlouvy. Tento akt se
svatbě

vlastní

otec

uskutečňoval

představil

část

podpisu manželské

v kostele nebo na jeho schodech.

ženichovi svoji dceru a ten jí

vzápětí

Při

navlékl

snubní prsten 74 .

3.4 Rozvod

Zprvu existovala možnost
manželů

ukončit

manželství dohodou obou

nebo tím, že muž svou ženu zapudil. K tomu musel mít

70
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Italské

město

v oblasti Toskánska (Geografický místopisný slovník

světa,

s. 640)
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dostatečný důvod.

Tím mohlo být manželčino cizoložství nebo jeho

odchod do kláštera. Podle Jonase z Orleánsu se v 9. století mohla stát
příčinou tělesná

Zároveň

vada

či

chudoba. Církev však toto odmítla akceptovat.

se v roce 895 konala synoda v Triburu a ta neuznala jako

důvod

k odloučení manželství právní nebo stavovskou nerovnose 5 .
O rozvodech nám u prostého lidu není nic známo. Vzhledem
manželů

byl

společný

a nebyly zavedeny majetkové
76
knihy, tak by případné dělení majetku způsobilo zmatek .
k tomu, že majetek

Čím větší vliv získávala církev, tím se stávalo anulování manželství
obtížnější.

Církev považovala

sňatek

za

nerozlučitelný.

manželství mohlo dojít pouze soudním výrokem.

Před

K rozvedení

samotným podáním

žádosti o rozvod bylo nezbytné, aby se manžel sešel s farářem a jeho
povinností se stalo vykonání tří smiřovacích pokusů. Teprve po jejich
neúspěchu smělo následovat soudní řízen?7.

O četnosti rozvodů v panovnických rodinách nás informuje Brooke.
Ve své knize píše, že všichni francouzští králové od Filipa I. až k Filipovi II.
78
Augustovi se minimálně jednou za život rozvedli .
Rozvod mezi

Přemyslem

Otakarem II. a Markétou Babenberskou

nám popisuje Zbraslavská kronika: Když pak byly s povinnou okázalostí

vykonány svatební slavnosti,

zůstávala

paní Markéta s králem

let, ale postižena výtkou neplodnosti nemohla mít

děti,

přemnoho

které by po ní

v království nastoupily. Nic zkrátka oba neopominuli z příslušných
královna byla, jak řečeno,
předvídaje,

věcí,

ale

shledána zcela neplodnou 79 . Král tedy,

že mohou pro takovou neplodnost nastati zemím jemu

75

GOETZ, H. W. Život ve středověku, Jinočany, H&H, 2005, s. 60

76

BREUERS, D. Na hradech, v klášterech, v podhradí, Praha, Brána, 1999, s. 302

NESLÁDKOVÁ, L. Významový slovník k vybraným oblastem středověkých dějin kultury
v českých zemích, Ostrava, Ostravská univerzita, 1996, s. 47

77

BROOKE, CH. N. L. Evropa
160

7B

středověku

v letech 962-1154, Praha, Vyšehrad, 2006, s.

79 Sňatek Přemysla

Otakara ll. Markétou Babenberskou, dědičkou rakouského dědictví, byl
politický; Markéta byla mnohem starší než Přemysl, ve věku, který nedával naději, že by
mohla mít děti- bylo jí 48 let (Zbraslavská kronika)
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poddaným mnohé

a

tajně

vylíčil příčinu

jim

obecné než
zproštěn
dědiců

a

nepříjemnosti,

důvěrné přátele,

svého znepokojení. Ti pak více vážili dobro

podléhala trvalému

prospěšnější,

aby byl král

věru

nevěstu

nebezpečenství.

Pohnut tedy slovy moudrých

radám, svolal všechny své šlechtice a správce, vyjevil jim

se starali ne tak o

děti,

nad jiné

svazku s milovanou manželkou, než aby celá jeho država bez

ne bez zármutku srdce

a

některé

soukromý a uznali

prospěch

vyhově v jejich

uzná

svolal

věc

něho,

dlouho utajovanou a

jako o

prospěch

veřejně

je požádal, aby

lidu. Proto se porada koná, jež

lepšího nic než to, aby král svou neplodnou chotí zhrdl
pojal, která by mu dala podle povinného zákona manželského

které by po

něm

nastoupily podle

dědického

práva. Co dále? Sešli se

biskupové a se souhlasem Bo Apoštolské stolice vykonali s povinnou

obřadností rozvod mezi králem a královnou B1 •
Často se uvádí, že rozvod, tak jak ho známe z dnešní doby, nebyl

ve

středověku

známý. Latinské slovo divortium se

překládá

jako právní

rozluka nebo prohlášení manželství za neplatné. Není však možné to
zcela pokládat za pravdu. Francouzští králové usilovali o dosažení
neplatnosti

sňatku,

nicméně

toto

jednání

by

se

dalo

přirovnat

k současnému rozvodu B2 .
Jak už jsem popsala výše, dosáhnout rozvodu bývalo
náročné.

I

přesto

se v

českých

pramenech lze

dočíst

poměrně

o rozvodech.

Důvodem se staly frigidita a impotence manželů. V roce 1463 se takto

rozvedla Anna z Benešova a Hanuš z Prahy. Z roku 1478 je znám

případ

mezi jistou Markétou a jejím manželem Jakubem B3 . Častou příčinou ke
zrušení

manželství

mohla

být

bezdětnost

manželského

páru.

Za

Papež dal souhlas teprve dodatečně bulou ze dne 20. dubna 1262; záminkou k rozvodu
bylo, že Markéta jako vdova složila řeholnl slib (Zbraslavská kronika, str. 36)
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předpokladu,

že se prokázala ženina neplodnost, bylo povinností muže,

aby si hledal novou manželku a měl s ní děti B4 .
Za

nejčastější důvod

paměti,

mít na

že žena

rozvodu se považovalo cizoložství. Je

patřila

třeba

do reálného vlastnictví muže, a tak se s ní

také zacházelo. Proto se muž mohl dopustit cizoložství jen s vdanou
ženou, protože tato

právě patřila

do vlastnictví jiného muže. U ženy

naproti tomu znamenal sexuální styk s jiným mužem,

ať

už ženatým nebo

ne, cizoložstv~5.

Ze

středověku

jde o rozchod

známe také tzv.

manželů

na

určitou

dočasný

dobu,

během

rozvod. To znamenalo, že
které nemohli

uzavřít

další

manželský svazek. Jako důvody k dočasnému rozvodu uvádí Nesládková
tyto: odpadnutí od

křesťanské

víry;

o zdraví nebo život a ublížení na
opuštění;

svádění

těle;

takové jednání jednoho

manžela ke

zločinům;

úklady

trvalá nakažlivá nemoc; zlomyslné

z partnerů, které by mohlo poškodit

pověst druhého nebo mu způsobit majetkovou újmu B6 .

Rozvod doživotní lze
rozvodu docházelo v
možno
v

vyloučit

případě,

ani

rozdělit

případě

případný

na nutný a dobrovolný. K nutnému

cizoložství jednoho z

partnerů.

Nebylo

smír. Oproti tomu dobrovolný rozvod nastal

že se oba manželé rozhodli vstoupit do kláštera nebo pokud

muž přijal vyšší kněžské svěcení B7 .

DENZLER, G. Zakázaná slast. Dva tisíce let křesťanské sexuální morálky, Brno,
Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, s. 79
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Exkurz: Rodina jako součást dynastické politiky
evropských panovnických rodů

V panovnických rodinách byly s manželstvím spojeny závažné
zájmy i zájmy státněpolitické 88 . Panovníci se ženili zpravidla s dívkami
z horní sociální vrstvy (dcery

králů,

knížat, hrabat), a poté se snažili své

syny oženit a své dcery provdat do "dobré rodiny" a zajistit si tím
spojenectví v

případných

sňatková

hypotézou bylo, že
a jeho

konfliktech a také

rozšíření

území. Naší

původní

politika odráží mezinárodní postavení státu

proměny.

Analýza sňatků se týká Čech (rod Přemyslovců a Lucemburků),
Arpádovců

Uher (rod
Kapetovců

do

čtyř

třetí

a její

a Anjou), Anglie (rod

pobočné

Plantagenetů)

linie Valois). Období 1160-1408 jsem

rozdělila

etap. První etapa zahrnuje období 1160-1222, druhá 1223-1285,
čtvrtá

1286-1348 a

analýze také

sňatky

1349-1408.

polských

Původním záměrem

Piastovců. Téměř

bylo Polsko rozdrobené a existovaly celkem
knížecím stolci se
sňatková

jsem

a Francie (rod

střídali

čerpala

z

české

po celou sledovanou dobu

čtyři větve

tohoto rodu. Na

různých větví,

a proto se mi jejich

spletitá. Informace o

uzavřených sňatcích

panovníci z

poněkud

politika zdála

bylo podrobit

a anglické verze portálu Wikipedie a také z druhého

a třetího svazku Velkých

dějin

zemí Koruny

české.

1. etapa - 1160-1222

V tomto období bylo v dynastii
sňatků.
střední

88

Tyto

sňatky směřovaly,

Evropy.

Dvěma

Přemyslovců uzavřeno

celkem

pět

s jedinou výjimkou (Dánsko), do oblasti

svatbami se

Přemyslovci

spojili s královskými rody

KAVKA, F. Ctyři ženy Karla IV. Královské sňatky, Praha - Litomyšl, 2002, s. 9
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(Dánsko, Uhersko),

dvěma

(Míšeň,

s vévodskými rodinami

Korutany),

v jednom případě s polským knížetem z rodu Piastovců.
V uherském

rodě

panovnickém

manželské svazky propojily Arpádovce
směřovaly

říše,

do Byzantské

proběhlo
téměř

sňatků.

14

Tyto

s celou Evropou. Dva

do Malé Asie, jeden do Francie (do

královské rodiny), do Novgorodu, Bulharska, Čech, Polska, Durynska, na
Apeninský (Montferrat), Pyrenejský (Aragon) a Balkánský poloostrov
(Istrie, severní Dalmácie)
V královském rodě Kapetovců se realizovalo v této době 7 sňatků třemi

z nich se uskutečnilo spojení Kapetovců s oblastmi dnešního

Nizozemí a Belgie. Jeden

směřoval

na Balkán (Istrie, severní Dalmácie),

do Anglie a do Dánska.
V

rodě Plantagenetů

došlo k 9

sňatkům

s dcerou francouzského krále Ludvíka VII.

Syn

Jindřicha

Dcera Eleonora

II. se oženil
zamířila

na

Pyrenejský poloostrov (Kastilie). Richard Lví Srdce se oženil s dcerou
navarrského krále. Johana se vdávala dvakrát - poprvé za sicilského krále
a podruhé za francouzského
(patřila

-

hraběte.

Geoffrey se

k anglickým državám). Také Jan Bezzemek

poprvé

v roce

1189

s Isabelou

přiženil

Bretaně

do

uzavřel sňatek

Fitzrobertovou

(z oblasti

dvakrát
města

Gloucester - Anglie). Toto manželství bylo po jeho nástupu na
anulováno. Druhým manželstvím se spojil s Isabelou z Angouleme,

trůn

(město

v oblasti Akvitánie, která tehdy patřila rodu Plantagenetů). Pocházela
z

hraběcího

rodu.

Grafické

znázornění sňatků

z této etapy viz

Příloha

1.

2.etapa - 1223-1285
V těchto letech se v rodě Přemyslovců odehrálo celkem devět
sňatků. Opět

se všechny

(kromě

Istrie a severní Dalmácie) orientovaly na

oblast střední Evropy. Ve třech případech se Přemyslovci propojili s rodem
římských králů

Dvě

(Václav I. + Kunhuta; Václav II. + Guta; Anežka + Rudolf).

královské dcery se provdaly do markraběcích

rodů

(Askánci,
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Wettinové). Český stát v té době zažíval rozkvět, a proto dva sňatky
směřovaly do oblasti Rakous a Štýrska, kde se rozhodovalo o budoucnosti

babenberského dědictví. Poté, co Čechy tyto země získaly, oženil se
český

král

Přemysl

Arpádovci

Otakar I. znovu - za

uzavřeli celkově
(Halič,

s východní Evropou
partneři

11

vnučku

uherského krále Bély IV.

sňatků. Tři

z nich spojily tento rod

Srbsko, Byzanc). Dále pocházeli budoucí

a partnerky z Apeninského poloostrova a Sicílie, z Bavorska,

z Braniborska, z Polska a jednou dokonce z kočovného kmene Kumánů 89 .
V královském rodě Kapetovců proběhlo 15 sňatků. Ve čtyřech
případech

došlo k propojení s Pyrenejským poloostrovem (Navarra - 2x,

Kastilie, Aragon). Sedm
rytíři

Toulousse,

sňatků

upevnilo pozice ve Francii (Provence - 2x,

Chatillon, Burgundsko - 3x).

sousedním Brabantem. Jeden ze
s

hraběnkou

synů

Tři sňatky

se

uzavřely

se

Filipa II. Augusta se oženil
patřila

z Boulogne (oblast, která tehdy

Anglii).

Plantageneti uskutečnili 12 sňatků. Čtyři svatby byly zaměřeny na
Bretaně.

oblasti Anglie a jedna na oblast

Také se dynasticky spojili

s rodem Štaufů (dcera Jana Bezzemka si vzala Fridricha II.) Jeden
z anglických

princů

se oženil s

hraběti

Provensálskému

královského rodu 2 dcery

89

neteří

francouzského krále Ludvíka IX.
podařilo

Ramonovi se
(Jindřich

provdat do tohoto

III. + Eleonora; Richard Cornwallský +

Kumáni, též Uzové, rusky Polovci maďarsky Kuni, jsou asijský stepní národ. V 11.

století pronikli ze stepl

při

rozšířili

Karpatům.

svá sldla až ke

Byzantské

řfše.

Volze do stepí na jihu Ruska, kde

Plenili rozdrobená ruská knížectví a pronikli i do

1070 vnikli do Uher, ale byli odraženi. Za druhého vpádu 1089 je

porazil král Ladislava usadil je na uherské
často

půdě.

Poté kumánské družiny vstupovali

do cizích vojenských služeb, nejvíce se sblížili s

století bránili postupu
tehdy hledali

vytlačili Pečeněhy a

útočiště

Maďarů-Mongolů,

Maďary.

Na

počátku

XIII.

ale 1235 je porazil chán Batu.. Kumáni

i v Bulharsku. V Uhrách rozsadil

Běla

IV. 1239 asi 40 tisíc

kumánských rodin mezi Tisou a Dunajem. Ostatni Kumáni splynuli a Tatary.
Křesťanství přijímali

získáni pro

zprvu s odporem, teprve v

křesťanství. (Masarykův

slovník

polovině

naučný,

XIV. století byli zúplna

s. 239)
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Sancha -

ten se po její smrti oženil znovu Jindřicha

z Falkenbergu). Dcera

hraběte

s dcerou

III. a Eleonory si vzala za muže

skotského krále.
Grafické znázornění sňatků z této etapy viz Příloha 2.

3.etapa -1286-1348
Přemyslovci

rodem

Piastovců

Alžběta).

Přemyslovců
Přemyslovny

Krátce jej

svatbě

po

meči

vystřídal

Elišky

sňatků měl

s Eliškou

Jindřicha

svých

dětí.

s polským

Přemyslovců

velký význam.

stal polským králem. Po

Jindřich

vymření

český trůn

manžel Anny

Korutanský (rod

Menhartovců).

(1306) nastoupil na

také Rudolf Habsburský, který se oženil s královnou-

Rejčkou.

Situace v českém království se

Přemyslovny

krále

pro rod

Rejčkou

(dcera Václava II.) -

vdovou Eliškou

pěti případech

(Piastovce si vzala i nejmladší dcera Václava II. -

Jeden z těchto

Václav II. se po

svatbě

se v tomto období spojili v

vyřešila

a Jana Lucemburského, což byl syn

VII. Jan Lucemburský mohl do

sňatkové

až po

římského

politiky zapojit

pět

Syn Václav (budoucí Karel IV.) byl již v sedmi letech

zasnouben se sestrou francouzského krále Blankou z Valois. Dcera Jitka
se provdala za budoucího krále Francie Jana II. Ueho nástupu na
bohužel nedožila). Dalšími

sňatky

se rod

Lucemburků

Wittelsbachy, korutanskými Menhartovci a rodem
Lucemburský se po smrti Elišky

Přemyslovny

trůn

spojil s bavorskými

Habsburků.

oženil

ještě

Sám Jan
jednou.

Tentokrát se jeho manželkou stala Beatrix Bourbonská z vedlejší
francouzských

Kapetovců.

se

větve

Karel IV. zasnoubil a poté provdal svou dceru

Markétu za uherského krále Ludvíka I.
V rodu Arpádovců se dcera Štěpána V. provdala za Záviše
z Falkenštejna (český šlechtic z rodu Vítkovců). Po Štěpánovi nastoupil na
uherský

trůn Ondřej

III., což byl poslední král z tohoto rodu. Poprvé se

34

oženil s dcerou kujavského knížete. Z tohoto svazku se narodila dcera
Alžběta.

vdát za Václava 111., ale zásnuby zrušil sám ženich.

sňatek uzavřel

Druhý

bezdětné.

z

měla

Ta se

něhož

s dcerou

římského

krále. Toto manželství

zůstalo

Rod Arpádovců tak vymřel po meči. Poté došlo k boji o trůn,

vyšel

vítězně

Karel Robert z Anjou. Do manželského svazku

třikrát.

První ženou se stala dcera bytomského vévody

vstoupil celkem

(Polsko). Podruhé se oženil s dcerou

Jindřicha

Konečně, třetí

krále Jana Lucemburského).

VII. (tedy sestrou

manželkou byla

českého

Alžběta,

dcera

polského krále. V prvním manželství se narodila dcera, která si vzala
svídnického vévodu (Polsko). Z třetího manželství vzešli dva synové. Jak
jsem zmínila výše, Ludvík I. se oženil s dcerou Karla IV.

Ondřej

si vzal za

ženu neapolskou královnu.
V rodech Kapetovců a Valois proběhlo v tomto období nejvíce
sňatků

- 21. Dvanáct z nich upevnilo pozice v rámci Francie. Dvěma

sňatky

se spojili s rodem Plantagenetů a rodem Lucemburků. Další sňatky

směřovaly

do Uher, Flander a Brabantu. V jednom

případě

se

uskutečnilo

spojení s rodem Habsburků. Jedna ze svateb proběhla také s titulární
konstantinopolskou

císařovnou.

Rod Plantagenetů uzavřel 13 sňatků. Pět sňatků náleželo do oblasti
Dvěma

Anglie.

sňatky

se propojili s francouzským královským rodem.

Jedna z královských dcer se provdala na balkánský poloostrova jedna do
Skotska (do královské rodiny). Další
s brabantským vévodou, resp. s

dvě

hrabětem

dcery

uzavřely

manželství

z Holandu. Jedna se provdala

za hraběte z Guelders (soused Brabantu). Následník trůnu se oženil
s dcerou henegavského

hraběte,

která byla

pravnučkou

francouzského

krále.
Grafické znázornění sňatků z této etapy viz Příloha 3.

4.etapa -1349-1408
V

českých

zemích zahrnuje toto období zejména vládu Karla IV.

Pro jeho politiku byly typické
sám se v této

době

oženil

sňatky,

třikrát

rozšiřoval

své území. On

- s Annou Falckou (rod

Wittelsbachů),

díky kterým
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Annou Svídnickou (rod Piastovců) a Alžbětou Pomořanskou (díky tomuto
sňatku

rozbil protilucemburskou koalici). Jeho otec, Jan Lucemburský,

měl

z druhého manželství syna, který si vzal za ženu dceru brabantského
vévody. Karel IV. ve dvou případech provdal své dcery do rodu Habsburků
(dcera

Kateřina

se poté

Jindřich měl

bratr Jan

ještě

provdala do Bavorska); také jeho mladší

za manželku ženu z tohoto rodu (první manželka

pocházela z rodu opavských Přemyslovců a třetí z rodu Oettingenů obě

Alsasko). Nejstarší syn Karla IV. Václav IV. se oženil dvakrát -

manželky pocházely z rodu Wittelsbachů. Dcera Anna se vdávala až po
smrti svého otce - manželem se stal anglický král Richard II. Plantagenet.
Tímto

sňatkem

si Anglie zajistila neutralitu Václava IV. ve stoleté válce.

Také Zikmund Lucemburský se oženil dvakrát. Jeho první manželkou se
stala dcera polského a uherského krále Marie z rodu
manželka Barbora byla dcerou cellského
nejmladší syn Karla IV.
Albrechta

II.

uzavřel

Meklenburského.

hraběte.

sňatek

Anjouovců.

Jan

Druhá

Zhořelecký

-

s dcerou švédského krále

Nejmladší

dcera

se

provdala

za

norimberského purkrabího z rodu Hohenzollernů.
Uherský (a od roku 1370 také polský) král Ludvík I. se spojil
sňatkem

narodily

s dcerou bosenského bána
dvě

Alžbětou.

Z jejich manželství se

dcery. Jak jsem zmínila výše, Marie si vzala za muže

Zikmunda Lucemburského. Hedvika se provdala za litevského krále
Jagella,

čímž

došlo ke vzniku polsko-litevské unie.

V rodě Valois se uskutečnilo 11 sňatků. Tři z nich upevnily pozice
na tom území Francie, které tehdy
sňatky zamířil

patřilo

pod nadvládu Anglie.

Dvěma

rod Valois jednak na Pyrenejský poloostrov do Navarry,

jednak na Apeninský poloostrov. Další

sňatky

z rodu Valois

směřovaly

na

Balkánský poloostrov, do Flander a Bavorska.
Plantageneti se svými
území a jedním

sňatkem

orientovali

především

na anglické

do Irska. Další z královských dcer se provdala za

francouzského šlechtice;
s Pyrenejským

sňatky

třemi

sňatky

se Plantageneti

poloostrovem (dvakrát s Kastílií, jednou

opět

spojili

s Navarrou);

jedním manželstvím s Holandem (dnešní Holandsko) a Apeninským
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poloostrovem.

Král Richard II. se po smrti své prvnl zeny Anny

Lucemburské oženil s Isabelou, dcerou francouzského krále Karla VI.
Grafické

znázornění sňatků

zachycuje grafické

znázornění

Příloha

z této etapy viz

všech uvedených

sňatků

4.

Příloha

5

ve zjednodušené

podobě.

Shrnutí

Sledujeme-Ii
z období

sňatkovou

středověku,

politiku panovnických

rodů

a vysoké šlechty

lze konstatovat, že byla ryze pragmatická. Její cíle
Evropě.

vyplývaly ze státnické a politické situace v tehdejší
záměry.

sledovaly zájmy vyžadující státnické

Jednalo se

Sňatky

především

o rozšiřování území státních celků, což přispívalo nejen ke zvyšování
moci,

ale

napomáhalo

a zvyšování

i k ekonomickému

hospodářských výsledků

i

při

sňatků

získávání výhodných spojenectví

rody

hodnostářů, zvláště

a šlechtou

se

byly politické perspektivy,

při případných

politických a diplomatických konfliktech.

panovnickými

a k posilování

rozkvětu země.

Dalším aspektem pro uzavírání
především

rozmachu

Sňatky

souhlasem

válkách nebo

realizované mezi

vysokých

církevních

papeže, vycházely z mocenského postavení

států

ve

středověké Evropě.

Stanovená hypotéza se nám potvrdila z hlediska
s významnými evropskými rody

českého

času

panovnického rodu z

(sňatky

přelomu

13.

a 14. století souvisí se vzestupem Čech

na mezinárodní scéně)

i z hlediska

Uhry

mezinárodního

srovnání,

tj.

uzavíraly

sňatky

s významnými evropskými rody. Francie si silné mezinárodní postavení
držela po celou sledovanou dobu. Pro jejich panovnický rod bylo typické,
že uzavíraly sňatky i s méně významnými rody na vlastním území. .~ tímto
způsobem
říci,

lze posilovat mezinárodní postavení. S trochou nadsázky lze

že tehdejší evropské panovnické rody "byly jedna velká rodina".
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4. Manželka

Postavení ženy ve

středověku

zastávat církevní a politické
Náležela jí výchova

dětí,

úřady,

péče

bylo

poměrně

podílet se

nevýhodné.

aktivně

o nemocné a vše co

na

Nesměla

bohoslužbě.

mělo

souvislost

s hygienou a koupáním 9o . Povinnosti ženy v rolnické rodině popisuje
Ennenová takto: žena

připravuje

koupel, mele obilí na

ručním

pivo, chystá jídlo a uklízí, ale pomáhá i na panské vinici,
v lese a při sklizni obilf1.
hospodaření
věrnost

se zásobami,

vaří

při sběru plodů

Mezi další povinnosti manželky patřilo

péče

a nelhat mu. Také se

mlýnku,

o manželovo pohodlí, musela dodržovat

měla

starat o dobré jméno a

pověst

rodiny,

do které se přivdala 92 .
Podřízená

předsudků,

pozice

plynula

zeJmena

ženě

stvořen

z náboženských
o

stvoření

jako první, je obrazem božím a je

silnější,

ze zjednodušeného výkladu biblického

Adama a Evy. Muž byl
proto musí

ženy

vyprávění

vládnout; Eva je slabší: první spáchala

hřích,

když

poslechla lstivého hada a utrhla jablko ze stromu poznání, proto musí
poslouchat93 .

Doklady o

podřízenosti

přinášejí středověká

která se týkají majetku rodiny. Podle svatební smlouvy

právní ustanovení,
patří věno nevěsty

do rukou ženicha 94 . Za předpokladu, že žena ovdověla a neměla děti,
věno se po jejím úmrtí navrátilo původní rodině 95 .

Podřízená role

90

GOETZ, H. W. Život ve středověku, Jinočany, H&H, 2005,

91

ENNENOVÁ, E. Ženy ve středověku, Praha, Argo, 2001

92

PETRÁŇOVA, L. Průvodce všedním životem ve středověku, Úvaly, Albra, 2005, 5. 61

93

Tamtéž

94

Tamtéž

GOODY, J.
2006, s. 66
95

Proměny

5.

67

rodiny v evropské historii, Praha, Nakladatelství Lidové noviny,
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manželky také vyplývala z jejího
a

měšťanstva

o

hodně

věku. Většinou

bývaly ženy aristokracie

mladší než jejich manželé.

Průměrně

asi tak o 10

let96 .
V germánském

prostředí

raného

středověku

se

nepočítalo

s tím, že

by se žena podílela na výkonu vlády a držení moci. Podle germánských
zákoníků

která je

se na ženu pohlíželo jako na po právní stránce závislou osobu,

podřízena

svému manželovi nebo jinému mužskému

příbuznému.

Žena také měla problémy s děděním majetku a bez zprostředkování muže
nesměla

vstupovat do právních

úkonů.

Naopak bylo nezbytné, aby každá

žena spadala pod poručnictví muže 97 .
Některé

germánské zákoníky se odlišovaly. Langobardský zákoník

zakazoval vynucené

sňatky

a

umožňoval

ženám

částečné

dědění

majetku. K vylepšení právního a mocenského postavení žen mohlo dojít
pouze

společenských

v nejvyšších

rostoucímu vlivu

římského

vrstvách.

práva a

Stávalo

prostřednictvím

se

růstu

tak

díky

křesťanské

kultury9B.
Po
práva na

svatbě

vstupovala žena do rodiny svého partnera a nabyla

zaopatření

a výživu z jeho domácnosti. Po majetkové stránce se

rušil vztah s otcovským domem. K majetku manželky
obvěnění (část

majetku, které náleželo

jitřní

věno,

dar (také

jmění,

ženě

v

patřila

případě

dle germánského práva movité,

které manžel daroval

ženě

výbava,

jejího
později

věno,

ovdovění),

nemovité

po svatební noci), právo vlasové

(peněžní suma, která patřila ženě po smrti manžela)99.

K majetku manželky zaujímalo

středoevropské světské

právo

různé

postoje. Podle germánského práva náleží vlastnictví k věcem, které si

96

97

PETRÁŇovA L. Průvodce všedním životem ve středověku, Úvaly, Albra, 2005, s. 62

SUCHÁNEK, D. Vláda žen. Autorita a postavení panovnic na počátku vrcholného
Historický obzor, 2007, roč. 18, Č. %, s. 19

středověku.

SUCHÁNEK, D. Vláda žen. Autorita a postavení panovnic na počátku vrcholného
středověku. Historický obzor, 2007, roč. 18, Č. %, s. 19

98

NESLÁDKOvA L. Významový slovník k vybraným oblastem středověkých dějin kultury
v českých zemích, Ostrava, Ostravská univerzita, 1996, s. 29

99
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přinesla

žena do manželství,

svobodně

nakládat ani se svým

nesměla převádět

pouze
jitřním

nebo odkazovat. V

manželovi 1oo . Žena

nemohla

darem. Bez souhlasu manžela jej

případě

jitřní

dar vrátil

patří

do jejího

(kromě

výbavy).

smrti ženy se

k majetku manžela 101.
době

Ve franské
vlastnictví. Muž

měl

věcmi

S movitými

jmění

manželky

pouze dohled na jeho správou
mohl

s dovolením své ženi
žena má právo na

platilo pravidlo, že

02

manipulovat

sám,

s nemovitými

pouze

Panovník Chilperich I. (561-584) stanovil, že

.

dědictví

za

předpokladu,

že nežijí mužští potomci. Podíl

na majetku se stal prvním krokem k uznání mocenského postavení žen.

V karolínské

době

bylo královnám

přímo přisouzeno

stát po boku

manželů

ve funkci správkyně hmotného zázemí panovnického dvora 103.

V roce 882 vydal remešský arcibiskup Hinkmar traktát De ordine
palatii (O panovnickém
správkyně

řádu).

Zde byla královna

představena

královské domácnosti. Mezi její povinnosti

a správa královských domén, aby se její muž mohl

věnovat

jako

patřila

výživa

vlastní

správě

říše 104.

Podle českého a polského zemského práva 105 patří věno do
vlastnictví muže, v Polsku pouze

věci

movité,

především

peníze. Za to

musel muž zajistit své ženě obvěnění. Žena také mohla do rodiny svého
manžela

přivést

kromě

i nemovitý). Pokud

100

101

věna

chtěla

a výbavy i jiný majetek (od 13. století

s tímto majetkem disponovat,

potřebovala

Tamtéž
SUCHÁNEK, D. Vláda žen. Autorita a postavení panovnic na počátku vrcholného
Historický obzor, roč. 18, Č. Y:!, 2007, s. 20
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NESLÁDKOVÁ, L. Významový slovník k vybraným oblastem středověkých dějin kultury
v českých zemích, Ostrava, Ostravská univerzita, 1996, s. 30
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SUCHÁNEK, D. Vláda žen. Autorita a postavení panovnic na počátku vrcholného
Historický obzor, 2007 roč. 18, Č. Y:!, s. 21

středověku.
104
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Tamtéž

Šlechtické právo; souhrn právních norem, které za feudalismu

upravovaly právní vztahy mezi šlechtici (Encyklopedický slovník, s.1235)
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k tomu souhlas manžela. Později toto omezení zaniklo 106. Mezi specifika
českého městského
zemřel

práva

patřila

déle než rok a den po

nebo ji ve své

tzv.

svatbě

závěti nezaopatřil,

třetina

vdovská. V

případě,

obvěnění

a své manželce nezajistil

tak

vdově

náležela

třetina

že muž

z mužova

majetku 107.
Manželky strávily

větší část

a porody (ve Florencii v

průměru

svého

dospělého

života

těhotenstvím

deset, u francouzských venkovanek

devět těhotenství) 108. Tyto ženy by kronikář Kosmas

veleplodné. Stejným pojmem nazval manželku knížete

označil jako

Břetislava

Jitku. Ta

svému manželovi porodila 5 synů 109. Údaje z katastru florentské městské
republiky z

počátku

15. století ukazují, že

při

porodu nebo v šestinedělí

zemřela zhruba každá pátá nebo šestá žena 110. Mnoho žen také mohlo

trpět dlouhodobými zdravotními potížemi 111

NESLÁDKOVÁ, L. Významový slovník k vybraným oblastem středověkých dějin kultury
v českých zemích, Ostrava, Ostravská univerzita, 1996, s. 30
106

107

Tamtéž, s. 50

lOB BOCKOVÁ, G. Ženy v evropských dějinách, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2007,
s.29
109

KOSMOVA KRONIKA ČESKA, Praha, Svoboda, 1972, s. 77

110

ČORNEJ, P. Manželství ve středověku:žena a muž. Společenskovědní předměty,

2006/2007,roč.

6,

Č.

1, s. 12

BOCKOVÁ, G. Ženy v evropských dějinách, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2007,
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5. Láska a sexualita

Středověká
Měla

ideální žena byla neposkvrněná panna, štíhlá, drobná.

specifičnost:

jednu

nízko posazené boky a vyklenuté

břicho

(to

souviselo s početím). Ústa se zdůrazňovala malá, úzká. Požadovalo se,
aby se žena usmívala se zavřenými ústy, aby moc nemluvila. Ideálem byla
Panna Maria a panenské světice (např. naše sv. Anežka Česká). Ve
středověku

krásná žena neměla používat líčidla, líčení bylo vnímáno jako

oprava božího díla. Středověký oděv ženy zahaloval celé tělo od hlavy
k patě a potlačoval tělesné tvary112.
Středověk vytvořil

estetický ideál ženy s bílou pletí a zlatými vlasy.

Zlatovlasým ženám byly přisuzovány vlastnosti, které
za

ideální:

cudnost,

a poddaností,
společnosti

113

což

zdrženlivost,

vyhovovalo

středověk

počestnost

dominantnímu

spolu

považoval
s pasivitou

postavení

muže

ve

.

Církev se snažila omezovat sexuální život, a proto bylo
že prosazovala monogamii. I

přesto

v

raně středověkém

Irsku

přirozené,

(stejně

jako

v Čechách-pozn. E.Š.) majetní lidé žili v polygamii (více vztahů na různých
úrovních - manželství, konkubinát, nahodilé vztahy). V horních vrstvách
trvala neformální polygamie v dobách feudalismu i později 114 . Církev měla

Dostupné na World Wide Web: http://www.rozumimti.estranky.cz/c\anky/duse/jak-semenil-ideal-krasy, vyňato z rozhovoru s PhDr. Helenou Jarošovou ze dne 29. 8. 2007
112

113 Dostupné na World Wide Web:
http://mladazena.maminka.cz/scripts/detail.php?id=348862,
Skarlantové ze dne 7. 7. 2008

vyňato

z

článku

PhDr. Jany

Podle historických pramenů zplodil kníže S/avník celkem sedm synů: Soběslava,
Vojtěcha, Radima, Spytimíra, Pobraslava, Pořeje a Cás/ava; mimořádný počet potomků
aspoň částečně objasňuje fakt, že Radim - ač považován za plnoprávného S/avníkova
syna - nebyl synem Střezis/aviným (manželka S/avníka); sv. Bruno z Querfurtu plísní
S/avníka za přílišnou náklonnost ke krásnému pohlaví, a proto nelze vyloučit, že zde byla
uplatněna zásada odvozování rodové posloupnosti po mužské linii, a že tak všichni synové
jednoho otce mohli být považováni za legitimní. (Vyvraždění Slavníkovců, s. 10)
114
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za úkol přemluvit společnost, že manželství by se mělo zakládat na
monogamním svazku a měly by být dodržovány křesťanské normy (např.
zákaz incestu)115.
Prosazování monogamie je v českých zemích spjato se jménem
Břetislava.

knížete

Ten v roce 1039 vydal tzv.

Hvězdenská

statuta,

pořízená u příležitosti válečné výpravy do Polska 116. S podrobnostmi nás
opět

seznamuje

kronikář

hrobem, takto

počal

k Hospodinu a

mějte

Kosmas: Tu kníže, pozdvihnuv ruku nad svatým

mluviti:

ať

chci, abyste je

jest hlavní mé a první

manželství, jež jste doposud

měli

své pravice

přísahou

přikázání,

jako s lehkými ženami a

na svou

aby vaše

nepořádná

po

hloupých hovad, od této chvíle byla podle církevních ustanovení

zákonná, soukromá a
jedné

řeči;

pozor na mé

víru potvrdili. Tedy toto

způsobu

"Bratří, pozdvihněte společně

ženě

nerozlučná,

a to tak, aby muž žil maje dosti na

a žena majíc dosti na jednom muži. Jestliže by však manželka

svým mužem nebo muž manželkou opovrhl a svár mezi nimi vzplanul do
roztržky,

přeji

si, aby ten rušitel manželství, který by se

k předešlému svazku
země

právě uzavřenému,

do otroctví, nýbrž spíše, jak

nebyl

neoblomně

uváděn

nechtěl

podle

káže naše

řádu

vrátiti
naší

nezměnitelné

rozhodnutí, budiž odveden, ať je to jakákoliv osoba, do Uher117 a nesmí se
žádnými

penězi

vykoupiti nebo do naší

země

vrátiti, aby se hlízami jedné

ovečky nenakazil celý ovčinec Kristův,,11B.

Manželskou lásku chápal

středověk podobně

milostnou, pohlavní. Milovaná osoba se stává

jako dnes jako lásku

předmětem péče,

láska

OTIS-COUR, L. Rozkoš a láska. Dějiny partnerských vztahů ve středověku, Praha,
Vyšehrad,2002,s.47
115

116 NESLÁDKOvA L. Významový slovník k vybraným oblastem středověkých dějin kultury
v českých zem/ch, Ostrava, Ostravská univerzita, 1996, s. 10

117

Církev v Uhrách představovala již v 11. století vyspělou organizaci s arcibiskupstvím

v Ostřihomi, s řadou biskupství, sítí kostelů a klášterů; přesto nespočívalo křesťanství
v Uhrách 11. století na příliš pevných základech; pohanství mělo v zemi i nadále tuhé
kořeny. (Dějiny

liB

evropské civilizace 1., s. 115)

KOSMOVA KRONIKA ČESKÁ, Praha, Svoboda, 1972, s. 80-81

43

zahrnuje i vůli sloužit ji a sledovat její dobro. Církev hleděla na manželství

z hlediska pohlavní morálky dvojím způsobem. Manželství se mělo stát
prostředkem

měli

k zamezení smilstva. Manželé si

navzájem pomáhat.

U panovnických a šlechtických rodů pak bylo způsobem, jak pacifikovat
nepřítele

a

rozšířit

vlastní moc.

Zároveň

mělo

církev zakazovala to, co

být

individuální náklonnost -- lásku. Vstoupit do

podstatou manželství -

z lásky, tj. tělesných choutek, se považovalo za zločinné
porušení svátosti a rovněž manželé se neměli příliš horlivě milovat 119 .
manželství

Hlavním zájmem
Její

tělo

zúčastěných

věrnost

rodin se stala sexuální

ženy.

bylo pod dohledem, aby nemohlo zplodit nelegitimní potomky,

kteří by poškodili čistotu rodu 120. Pohlavní styk byl rituálem moci, tvořícím
součást

mužské identity. Normálnost styku se

ztotožňuje

která musí vyústit v "přirozenou" ejakulaci; navíc šlo
bez

předehry,

ejakulací ve
zkrátka

v poloze

víceméně

přistupuje

k

vyjadřující

mužskou

naprosté lhostejnosti k

ženě stejně,

jako když jde

většinou

s penetrací,
o rychlý styk;

nadřazenost,

potěšení
například

s rychlou

partnerky. Muž
na stolici: aby

vykonal potřebu 121 . Sexualita, úzce propojena s rozkoší a prchavými

zážitky,

patří

do nedokonalého pozemského

světa

a odvádí

člověka

myšlenek na Boha. Cílem pohlavního styku má proto být plození
dosažení vzrušení a příjemných prožitků

122

dětí

od

a ne

• Sv. Augustin hleděl na

manželskou i mimomanželskou sexualitu jako na hřích 123. Ke konci
středověku

kanonisté,

lékaři

a

některé světské

autority

začali

považovat

119 NESLÁDKovA L. Významový slovník k vybraným oblastem středověkých dějin kultury
v českých zemích, Ostrava, Ostravská univerzita, 1996, s. 26

Středověký člověk

LE GOFF, J.

121

LE GOFF, J., SCHMITT, J. C. Encyklopedie

122

ČORNEJ, P. Manželství ve středověku:žena a muž. Společenskovědní předměty,

2006/2007,

roč.

6,

č.

a jeho

svět,

120

Praha, Vyšehrad, 2003, s. 247
středověku,

Praha, Vyšehrad, 2002, s. 649

1, s. 10

BOCKOvA G. Ženy v evropských dějinách, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2007,
s.12
123
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manželský sex za zákonný a manželství jako jedinou vhodnou instituci pro
sexuální aktivitu 124.
Knihy pokání 125 stanovovaly přesný časový úsek, kdy byl pohlavní
styk mezi manželi
před

a

přísně

zakázán. Do tohoto období spadalo
půstem.

Vánocemi, Velikonocemi a

neděli, případně

příštím přijímáním.

jen na
V

neděli.

případě,

sečteme

najevo, že manželé byli nuceni

zříci

dní

Dále všechny noci na sobotu

Zákaz také platil na období

že

čtyřicet

tří

nocí

před

všechny dny dohromady, vyjde

se pohlavního styku po

dvě třetiny

roku. Lze to považovat za určitou podobu regulace porodnosti 126 .
tvrdě

Pohlavní styk mimo manželství církev

trestala, existence

prostituce však byla tolerována 127. Klabouch ve své knize uvádí, že tato
tolerance byla považována za nutné zlo, protože prostituce se
jako

hřích 128.

středověku

vznikaly ve

Prostituce se

v prvních

ve všech zemích, kde se prosadilo
městech veřejné

(zavírací doba, ceny). V
rozměrů

rozšiřovala

domy, které se

českých

staletích

křesťanství.

řídily

označovala

Od 12. století

specifickými

zemích docílila prostituce

v Praze a v bohatých královských

městech

raného

předpisy

největších

(Kutná Hora).

Vzrůstala za panování Lucemburků, především v době vlády Karla IV129 .

Prostituce
zaměřeného

na

může

být

často

monogamii.

vyskytovaly v místech, kde se

m OTIS-COUR,L. Rozkoš a láska.

i

důsledkem přísného

Prostitutky

shromažďovalo

Dějiny

partnerských

se

ve

sexuálního

velkém

řádu

množství

mnoho lidí. Proto byla jejich

vztahů

ve

středověku,

Praha,

Vyšehrad, 2002, s. 89
125 Zpovědní příručky (Iibri poenitentiales), které obsahovaly katalog hříchů s příslušným
pokáním; od 7. století patřily k úředním knihám každého kněze (FRANZEN, A. Malé
církevní dějiny, s. 97)

DENZLER, G. Zakázaná slast. Dva tisíce let křesťanské sexuální morálky, Brno,
Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, s. 32
126

NESLÁDKOVÁ, L. Významový slovník k vybraným oblastem středověkých dějin kultury
v českých zemích, Ostrava, Ostravská univerzita, 1996, s. 26

127

128

KLABOUCH, J. Manželství a rodina v minulosti, Praha, Orbis, 1962, s. 96

NESLÁDKOVÁ, L. Významový slovník k vybraným oblastem středověkých dějin kultury
v českých zemích, Ostrava, Ostravská univerzita, 1996, s. 43

129
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přítomnost

automatická

posvíceních, turnajích,

při

během

říšských

konání

patřily

koncilech a také

sněmů,

jarmarků,

k trvalému doprovodu

vojsk 130. Díky Františku Šmahelovi víme, kolik nevěstek přišlo na koncil
do Kostnice.

Mravně

pohoršeným členům Husovy výpravy byly trnem

v oku zejména zástupy pištců, hudců, kejklířů a nevěstek, jichž se sem
údajně mělo dostavit více než sedm set131 . S velmi zajímavou informací

nás seznamuje Helena Stejskalová: když se Zikmund vydává v roce 1420
na křížovou výpravu do Čech, doprovází ho více prostitutek než kněží 132 .
Jak se

obecně

uznávalo, byly vzhledem k jednou daným

potřebám mužů

prostě nezbytné 133 • Úřady z nevěstinců učinily zdroj vlastního výdělku, a to

tak, že od prostitutek požadovaly vysoké daně 134. Tyto finanční prostředky
představovaly pravidelnou a nepostradatelnou část městských příjmů 135.

Jean Gerson ve svých kázáních vyzdvihoval, že život bez sexu je
ctnostnější,

ale pokud svobodný mladík

pociťuje,

že jeho pohlavní touha je

velmi silná, tak je návštěva prostitutky povolena 136.
Jak jsem uvedla výše, církev existenci prostituce tolerovala. Jednu
z výjimek

tvořili

rigidní husitští teologové. Ti ji naopak

Husitská revoluce
Krakově

na Novém

musely zmizet i z

nevěstince
Městě

okamžitě

pražském

Bartolomějské

tvrdě

odsuzovali.

smetla. Domy "lásky" v tzv.

rozhořčený

ulice na Starém

dav zpustošil a
Městě.

nevěstky

V roce 1422

chtěli

DENZLER, G. Zakázaná slast. Dva tisíce let kfesťanské sexuální morálky, Brno,
Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, s. 133
130

131

ŠMAHEL, F. Husův proces v Kostnici, Praha, Melantrich, 1988, s. 18

132 STEJSKALOvA H. Nevěrná česká královna: Vydržovala si mužský harém? History
revue, 2009 roč. 2, Č. 10, Praha, RF Hobby, s. 41

133

BREUERS, D. Na hradech, v klášterech, v podhradí, Praha, Brána, 1999, s. 130

DENZLER, G. Zakázaná slast. Dva tisfce let kfesťanské sexuální morálky, Brno,
Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, s. 134
134

135

KLABOUCH, J. Manželství a rodina v minulosti, Praha, Orbis, 1962, s. 96

136 RINGDAL, N. J.
2000, s. 168

Nejtěžší povolání světa.

Kapitoly z

dějin

prostituce, Brno,

Doplněk,
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projednat pražští konšelé návrh, který by prostituci trestal smrtí. Husitští
kněží prosazovali převýchovu hříšníků a s trestem smrti nesouhlasili 137 .

V prvních stoletích
hlavním

účelem

pohlavním

převažoval

manželství je plození

styku

k uspokojení

u církevních
potomků.

spisovatelů mínění,

Tento cíl nesmí být ani při

vášně

smyslné

že

nikdy

vyloučen. 138

V případě, že dnes čteme o způsobech zabránění početí, mají autoři na
mysli

prostředky

otěhotnění.

a léky, které

Oproti tomu

početí určité způsoby

během

středověcí

pohlavního aktu mohou zabránit

teologové považovali za

zabránění

pohlavního styku. Podle jejich názoru má být

mužské semeno

určeno

vést k zabránění

těhotenství,

jenom k plození. K
lze

častým

zařadit přerušení

metodám, které

měly

pohlavního styku

před

výronem semene 139.
Mezi hlavní
řadila

křesťanská přikázání patří

církev utracení plodu a vraždu

"Nezabiješ". Z tohoto

dítěte

k těžkým

hříchům.

důvodu

Církevní

otec Basileus 140 prohlásil: "Žena, která úmyslně potratí, proviňuje se
vraždou. Své argumenty shrnul
klíčícímu

následovně:

"Takový

čin

se mstí nejen

životu, nýbrž i té, která tím ohrožuje sama sebe, protože

takovéto pokusy zpravidla
přistupuje zničení

přece

stojí ženu život. K tomu ale

embrya, druhá vražda,

přinejmenším

ještě

zamýšlená

těmi,

kteří se něčeho takového odvažují"141.

137

ČORNEJ, P. Středověká každodennost. PoníženI a odstrčení. Tvar, 1991, roč. 2, Č. 19,

s. 7
138 DENZLER, G. Zakázaná slast. Dva tisíce let křesťanské sexuální morálky, Brno,
Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, s. 95

139

140

Tamtéž
Basileios Velký (330-379) biskup v Caesarei kappadotské (Kayzarea v dnešním

Turecku), církevní otec, formuloval

některé křesťanské články

víry, je

výchovných pravidel. Ve svých Listech a v díle Etika se zabýval
otázkami křesťanského života.

(Masarykův

slovník

naučný,

původcem

mravoučnými

s. 408)

141 DENZLER, G. Zakázaná slast. Dva tisíce let křesťanské sexuální morálky, Brno,
Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, s. 95
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6.

středověku

Ve

bylo

vyplýval z toho, že v této

běžné,
době

Děti

že rodiny

měly

více

docházelo k vysoké

dětí.

Tento jev

dětské

úmrtnosti

a průměrná délka života se pohybovala okolo 30 let. Za nejdůležitější
životní cíl se považovalo zplodit co nejvíce dětí. Důvodem mohlo být
zaopatření

ve

stáří.

Platilo to pro

téměř

všechny

společenské

vrstvy. Proti

bezdětnosti se kromě lékařských prostředků používala i víra, a dokonce

i

pověry.

Mnoho žen se modlilo ke svatým. Také ale

věřily

v amulety nebo

obětování ropuch 142.
Středověk členil

etapy lidského života podle Isidora Sevillského.

Ten ve své práci Differenfiae odlišil šest stupňů. Infantia do sedmi let,
čtrnácti

pueritia do

let, adolescentia do dvaceti osmi let, iuventus do

čtyřiceti devíti let, senecius do sedmdesáti sedmi let a senium do smrli

Jan Hus
dětství

později

ovšem

sedmiletí:

měnil.

dětství

čtrnáctého,

Při

člověka

přesně

dodržoval

- úsvit trvá do sedmého roku, chlapectví - "ráno" do

znaků, rozděluje

Jako první

lidský život v díle Výklad na delší desatero

zmiňuje

"nemluvnost" (zhruba do

"mladost" (do objevení sekundárních pohlavních
čtrnácti

Ohraničení

na osm sedmiletých etap.

kázání v Betlémské kapli

.

jinošství do osmadvacátého roku. Jiným způsobem, a to podle

biologických
přikázanie.

rozlišil život

143

znaků

tří

let), poté

- tedy zhruba do

let) a nakonec "dorostlost" (do definitivního zastavení fyzického

růstu).

V díle Postila

limituje

čtrnáctým

kdy je

třeba

pozměnil

periodizaci lidského života.

rokem, jinošství klade od

mládeži

věnovat

čtrnácti

Dětský věk

do osmadvaceti let,

zvláštní pozornost, aby se nedostala na

142 DENZLER, G. Zakázaná slast. Dva tisíce let křesťanské sexuální morálky, Brno,
Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, s. 95

143

NODL, M.

Dětstvi

v

předmoderní době.

Souvislosti, 1996,

roč.

7,

č.

4, s. 10
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mravní scestí144 Vzhledem k patriarchální společnosti se Jan
nezmiňuje

o periodizaci života dívek. Jejich postavení bylo

Z eschatologického hlediska bylo

sice rodilo ve smrtelném

hříchu,

jenž byl

lidí - Adama a Evy, avšak samo o
Dítě

zároveň poskvrněno

bylo

veškerý pohlavní život byl
hříšný.

i

sobě

způsoben

bylo

dětství

tělesným hříchem

středověkými

Jedinou omluvitelnou

dětství věkem

Hus

podřízené.

nevinnosti.

Dítě

se

odpadnutím prvních
považováno za

svých

rodičů,

čisté.

protože

teology vnímán a hodnocen jako

příčinou tělesného

spojení bylo plození

d evt'145
I
.
V církevním právu nebyl poměr rodičů a dětí podrobně upraven. Dle
křesťanské

rodičům

naopak

středověku měl

spadalo
dětem

dětí

morálky se povinností

určení

nařizovala

péči

stala poslušnost a úcta k

a lásku

k dětem.

otec značnou moc nad vlastními
povolání pro

děti,

dětmi.

dcerám povoloval

náležel vlastní majetek, spravoval jej otec.

rodičům,

V době

raného

Do jeho pravomocí

sňatek.
Při

V

případě,

že

řízeních

soudních

vystupoval jejich jménem. K zániku otcovské moci docházelo jeho smrtí
dítěte.

nebo smrtí

Za

předpokladu,

že synové a dcery setrvali ve

domácnosti, jeho vliv se udržoval nadále. V

průběhu několika

společné

staletí se

pravomoci otců zmenšovaly, emancipovali se především synové. Nicméně
otec mohl

nadále zasahovat do výchovy,

a stanovení budoucího povolání

146

.

hmotného

zabezpečení

Dle zvykového práva v Montpellier

z roku 1204 náleželo stejné postavení vdaným dcerám a svobodným
synům 147.

Nodl ve svém článku uvádí tři základní důvody, proč měli rodiče ke
svým

dětem

pozitivní vztah. Jako první

zmiňuje

pokračování

rodiny,

REJCHRTOvA N. Dětská otázka v husitství. Ceskoslovenský časopis historický,
1980, roč. 28, Č. 1, s. 55
144

145

NODl, M.

Dětství

v

předmoderní době.

Souvislosti, 1996,

roč.

7,

Č.

4, s. 22

146 NESLÁDKOvA L. Významový slovník k vybraným oblastem středověkých dějin kultury
v českých zemích, Ostrava, Ostravská univerzita, 1996, s. 37-38

147

MUNDY, J. H. Evropa vrcholného

středověku

1150-1300, Praha, Vyšehrad, 2008, s.

150
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zajištění

kontinuity mezi

předky

a potomky. Tento postoj zahrnoval také
Rodiče shromažďovali

majetkový a ekonomický podtext.
především

pro sebe, ale
řemeslnické

pro svoje

děti,

později

které

živnosti nebo selské grunty. Podstatnou
dětí

budoucnosti

obdarovávány

se staly závěti.

dospělé,

tak i

majetek nejen
převzít

mohly

součástí zajištění

U otců jsou na prvním místě

nedospělé

děti,

které se po dosažení

plnoletosti mají ujmout plného vlastnictví a správy otcových pozemských
statků 14B .

Druhým
řemeslnické

důležitou

důvodem

a zemědělské výroby ve

a nepostradatelnou

(např.

řemeslnických

starost o

známe pouze u
prostředí.

drůbež).

péčí

z domova. Odcházely do blízkých

měst

dětem

Děti

byl

způsob

reprezentovaly

Matkám

mladších

vrstev

U nemajetného obyvatelstva

ně

k

vypomáhaly

sourozenců. Otcům

nebo pomocnými pracemi

způsob začlenění dětí

sociálně majetnějších

které pracovaly, pro

sílu.

vobchodě

dílnách,
Tento

středověku.

pracovní

s vedením domácnosti, s výchovou a
naopak v

rodičů

pozitivního vztahu

do pomoci

městského

převažoval

rodičů

a venkovského

časný

odchod

dětí

nebo vesnic a nová domácnost, ve

nebyla zcela cizí, protože ji

většinou tvořili příbuzní

nebo přátelé rodini 49 .
Třetí

důvod

vycházel z demografických

vývoje

společnosti

naděje

na dožití se u

dvaceti a

třiceti

v

předmoderní
věkové

roky. Za

době.

výzkumů

populačního

Tyto výzkumy prokázaly, že

skupiny kolem dvaceti let pohybovala mezi

předpokladu,

že

dítě přežilo

riskantní období

mládí, existovala reálná šance, že se dožije padesáti let a více.
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starých lidí spoléhala na to, že se o ně jejich děti postarají 150 .
Psychologický model, podle

něhož

dětí

se v chování

ke svým

rodičům

odráží dřívější chování rodičů ke svým malým, nedospělým dětem 151 , platí
nejen dnes, ale díky své antropologické povaze platil i ve středověku 152.

Oproti tomu Breuers ve své knize uvádí, že se Ariés ve své knize
L'enfant et la Vie Familiale sous l'Ancien Régime. domnívá, že lidé ve
středověku

ke svým

dětem

žádný vztah

neměli.

umění,

Poukazuje na

kde

příslušné motivy naprosto chybějí.153 Důvodem rezervovaného chování
rodičů vůči dětem

Rodilo se také

mohla

četné

pravděpodobně

množství

být vysoká kojenecká úmrtnost.

nechtěných dětí. Výjimečné

nebyly ani

případy, kdy takovéto děti někdo udusil nebo odložil před klášterem 154.

Podle germánského práva existovala možnost zavraždit
případy

zejména dceru. S takovými

150

nechtěné dítě,

ještě

se setkáváme

v pozdním

V obdob! středověku nefungovala organizovaná péče o staré lidi. Dokud člověk

pracoval,

věděl,

že se o sebe dokáže postarat. V případě, že zestárnul a

se nezajistil, tak se musel spolehnout na své okolí.
spadá do 14. století, byly

určeny

Městské

finančně

špitály, jejichž rozvoj

pro nemocné nebo fyzicky a

duševně

postižené.

Špitály coby starobince fungovaly výjimečně. (Stáří v pozdním středověku - Nodl,
M.)
151

případě,

V

že

Kazatelské výklady
byl a

dobře

stejným

Ambrož, že

své

rodiče,

čtvrtého přikázání

náležela jim povinnost o

čáp

vlastním

způsobem,

rodičům.

jakým se

ně pečovat.

(Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ

se ti vedlo na zemi) obsahovaly také úvahy o

zadostiučinění vůči
rodiče

děti přežily

Podle Jana Husa se
rodiče

dětské vděčnosti
děti

mají postarat o své

děti:

starali o své

a jejich

Neb praví svatý

mladý, když otec jeho pefie starostí zbude a nem6ž létati, nosí jemu

jiesti a svým nosem povzdihuje jemu kfídl i jeho všeho. Ó, čím viece my, majíce
rozum a majíce pravú ctností býti odieni, máme nuznému otci a nuzné matefi
milostivi

a pomocni býti, jimž z větčieho

matefi a u božieho

přikázánie

jsme

velicě

dobroděnstvie

zavázáni.

než

(Stáří

čáp

svému otci neb

v pozdním

středověku

-

Nodl, M.)
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středověku.

Četnost

protokolech,

však

k

těchto

svědčí

výjimečným případům.

o tom,

které

nalézáme

v soudních

novorozeňat

že vraždy

především

Odráží se v nich

světa, zároveň

tehdejšího

případů,

nepatřily

sociální problémy
mateřské

jsou však i výrazem absence

lásky

u některých, pragmaticky uvažujících osob 155 .
I

přesto

navzdory

bídě

svět přicházelo

na

mnoho

chtěných dětí,

zahrnovali neutuchající láskou a

rodiče

které

péčí. Rodiče

své

děti

rozmazlovali stejně jako dnes. Jako důkaz nám mohou posloužit
dochované hračk y 156. Matky byly se svými dětmi v každodenním styku.
době.

Tyto kontakty vyvolávaly stejné pocity jako v dnešní
na

dětství

Tento pohled

objevil francouzský historik Le Roy Ladurie ve své knize

Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294-1324 (1975) Ve své práci
vycházel z inkvizičního protokolu biskupa z Pamiers 157. Pozdější výzkumy
sice prokázaly, že si francouzský historik výpovědi vesničanů poněkud
přizpůsobil

vlastním

představám, nicméně

nelze jeho vynikající práci

upřít

originalitu z hlediska kladení si a zodpovídání medievalisticky zcela
nových otázek. K nim bezpochyby patří i obraz dětství 158 .
Le Roy Ladurie ve svém díle zdůrazňoval lásku katarských matek
k novorozeňatům a malým dětem. Poukazuje také na to, že matky se
strachovaly
s

děti

o své

vyprávěním

Arigge. Byla

již

v

průběhu

těhotenství.

Alazais z Bordes: Onehdy jsme
právě

velká voda a my jsme

seděli

měli

Seznamuje

nás

člunu

řece

ve

na

velký strach, že se lod'

rozlomí a my se utopíme. Já jsem se však bála ze všech nejvíc, protože

Dětství
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se zachoval

ale popisoval také

(Montai/lou, okcitánská

vesnice v letech 1294-1324, s. 11-12)
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jsem byla těhotná 159. Také upozorňuje, že se děti stávaly objektem

mazlení,

hýčkání

a líbání. Blíže nás s tím seznamuje Raymond Roussel:
měla

Alice a Serena byly ženy v Chateauverdun. Jedna z nich

v kolébce a

chtěla

ho

ještě

jednou

vidět, dřív

než odešla

pryč.

dítě

Když ho

uviděla, políbila ho. Potom se dítě začalo smát. Žena mezitím již byla na
cestě

z komory,

kde

dítě

leželo,

přece

znovu smát. To se opakovalo ještě

se však vrátila

několikrát

zpět. Dítě

se

začalo

a ona se nemohla se svým

dítětem rozloučit 16o .

Vzhledem k vysoké kojenecké úmrtnosti a potratům se počet dětí
v rodině pohyboval průměrně okolo dvou nebo tří. Dětství přežila tedy
zhruba polovina všech narozených dětí 161 . S životem dětí v raném
středověku

prostřednictvím

se nejlépe obeznámíme

většině pohřebišť připadá
většinou přirozenou

cestou, se na

dětské

děti zemřely

hroby 40-60 %. Tyto
kteří

smrtí. Novorozenci,

pohřebištích

v jistém smyslu

na

jejich smrti. Na

opustili tento

svět

vyskytují málokdy. Existence na

pokračování

existence na sídlišti, ovšem

násilnou

pohřebišti

je

pokračování

pouze těch dětí, které jsou společenstvím akceptovány162. O poněkud

kuriózní smrti

měsíční holčičky

žili v pronajatém
samotnou
den

obchodě.

v kolébce,

uprostřed května

nás informuje Hanawalt:

Hodinu

nepochybně

před večerní

zavinutou

Rodiče

Johany

mší ji její matka nechala

v plenkách. Byl to

a její rodiče nechali dveře obchodu

přijemný

otevřené

a odešli

na večerní mši. V té době vešla do obchodu prasnice a "smrtelně se
zakousla" do pravé strany hlavy dítěte 163 .

Le Roy Ladurie nás seznamuje s

počtem dětí

v Aillonu: Mengarde a Pons Clerguovi mají

čtyři

v rolnických rodinách
syny a

nejméně dvě
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potvrzené dcery. Guillame a Guillemette Benetovi mají
a

tři

čtyři

dcery. Raymond Baille má

nejméně

dva syny

syny. Pierre a Mengarde Maursovi

mají čtyři syny a jednu dceru 164 .
Můžeme

také

dělníků, hokynářů,
Příčinou

předpokládat,

že šance na

přežití dětí

prostitutek,

služek a dalších osob z nižší třídy, byla velmi nízká.

se stávaly nekvalitní potraviny pro matky a také

prostředí,

do

kterého se děti narodily, nepřipouštělo tak vysoký stupeň péče 165.
Chlapcům

věnována

byla

společenskou

cenu. V

větší

momentě,

starostlivost,

kdy se oženili, tak

protože
přinesli

měl.y i

vyšší

do rodiny

věno

od své manželky. Zatímco vdávat dceru, znamenalo výdaje z bohatství
rodiny.

Podstatnou

součástí

středověkém Londýně

Ježíška. Na ženy
že své

děti

důležitou

hrál

působil

starosti o

silně

velmi

děti,

se stalo

kojení.

Ve

roli obraz Panny Marie, jak kojí

a

pravděpodobně

kojily, a tím zvyšovaly jejich šance na

je ovlivnil natolik,

přežití.

Matky, které

nekojily, dávaly svým dětem zvířecí mléko a chléb rozmočený v mléce 166.

6.1
A jaká byla pozice
první bych se

zaměřila

životem odpovídala

dětí

na

Dítě

panovnické

v jednotlivých
dítě

především

společenských

z panovnického

vrstvách? Jako

prostředí.

Jeho cesta

funkci, kterou zaujímalo manželství

rodičů.

Tou se stalo zachování rodu a majetku. Privilegované místo zaujímal vždy

164
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nejstarší syn 167. Děti, které se narodily později, rodiče odsunovaly do
pozadí, aby neohrozily primát nejstaršíh0 16B •
Jak

středověku

mohly v raném

probíhat

první

hodiny,

dny

a výchova knížecího synka? S tím nás seznamuje Charvát ve své práci
II

o Boleslavovi
pravděpodobně

Pražském

(2004):

přítomnosti

za

hradě

porod

vyskytoval

proběhl

nejspíše

porodní asistentky. V
lékař,

rodiče

o pomoc. Ihned po narození se knížecí syn

bez

komplikací;

případě,

že se na

nepochybně

jej

dočkal

láskyplné

poprosili

péče

rodiny

a služebnictva. Nepochybně byl na počátku svého života pokřtěn 169.
věku

V nejútlejším
výchovy dalších
a

čistotě.

dětí

Rodiče

se výchova Boleslava II. neodlišovala od

z vyšší

společnosti. Dítě

odevzdali mnoho

dětí

se nacházelo v teple, suchu
služebníkům

do opatrování

a zvláště kojným. Dvorský život kladl na ženy z nejvyšší
vysoké nároky, a proto se tímto
poměrně

záhy.

Dítě

způsobem

společnosti

"zbavovaly" svých dětí

mohlo ze života v takové "náhradní

rodině" učinit

významná pozorování a

načerpat důležitá poučení, případně

dokonce cizímu jazyku,

hovořilo-Ii

se u

pěstounů

se

naučit

jinak než v rodině

dítěte 170.

Mladí kněžici 171 se učili ovládat běžné životní situace. Znamenalo to
zejména výcvik ve všech fyzicky
země

žádaly.

S

největší

a psaním. K hlavním
zvířata.

úkolům

náročných činnostech,

pravděpodobností

knížecích

synů

se

které se od pána
čtením

nezabývali

náleželo ovládat lidi a také

Sem spadala jízda na koni, práce s loveckými a bojovými psy

a možná také s loveckými sokoly. Petr Charvát
že v dnešní

době

poněkud bulvárně

bychom tento typ výuky mohli nazvat

"řízení

uvádí,

lidských

167 NESLÁDKOVÁ, L. Významový slovník k vybraným oblastem středověkých dějin kultury
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zdrojů",
Právě

zkrátka management.

tato dovednost

Učili

se

přikazovat

ovlivňovala úspěchy

a poroučet, velet a

knížecích

synů

řídít.

jako budoucích

státníků 172.

Velmi významnou roli zaujímala ve

výchově společenská

pravidla.

Hoši i děvčata museli rozeznat, jak se mohou chovat k otci, matce
a ostatním

příbuzným.

rozpoznat, jestli jsou
bratři.

Zcela

V období

pubertou bylo jejich povinností

společensky důležitější

samozřejmě věděli,

povinen porcovat

před

pečeni

otcovy sestry, čí matčini

pořadí

v jakém

atd. Tato výchova ve

se usedá ke stolu, kdo je
společenské etiketě

hrála

ve středověké společnosti neocenitelnou ro1i 173 .

Do

vzdělání

knížecího syna náležela i dvorská kultura a seznámení

se s tradicemi rodu. Mezi jeho schopnosti
knížecího rodokmenu a

jistě

a slavnými skutky, které jeho
nepochybně

patřilo

také vyjmenování celého

se pyšnil dávnými
předkové

zahrnovala znalost cizích

dějinami

vykonali. Mezi
jazyků

klíčové

z důvodu

své rodiny

znalosti se

častého

jednání

s lidmi, kteří se nenarodili na českém území 174 .
Většina

dospělými

králů

a knížat jednala se svými

a odpírala

jim

svébytný

dětský

dětmi

jako s malými

svět.

Ritualizované

proklamování dětské dospělosti mělo zajistit kontinuitu vlády, jež bývala
ohrožena ve chvílích, kdy žena dlouho zůstávala neplodná, či když rodila
jen

dcery.

V takových

momentech

králové

přistupovali

k rozvodu

s ohledem na náhle odhalené kanonické překážky platnosti manželství.
V případě, že se v novém manželském svazku narodil syn, v brzké době

proběhla jeho korunovace, a tím se zajistila nástupnická práva 175.
Ve dvorském prostředí se běžně praktikovalo, že matka předala
dítě kojné. Z českých dějin známe případ, kdy bylo následníkovi trůnu

de\s\v\ z.ce\a odepřeno'. \Jác\av \\. prož\\ neko\i\~. \e\ v tvrdých a dětskému
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světu

vzdálených

součástí

Podstatnou

podmínkách.

výchovy

dětí

z královských rodin se stalo studium jazyků a časná vojenská výchova 176.
Již ve 13. století se

děti

staly

předmětem sňatkové

často při uzavření dětského sňatku opouštěly dvůr

ke dvoru svého nastávajícího manžela.
došlo

z nejrůznějších

důvodů

ke

politiky. Dívky nadto

Většinou citově

zrušení

rodičů

svých

sňatku,

a odešly

strádaly a pokud
byly

vystaveny

i posměchu 177 . V panovnickém prostředí hrozilo, že panovník předčasně
zemře,

a proto se

můžeme zařadit

děti

musely vzdát svých radostí.

dychtivost

dospělých

Mezi další

důvody

po politickém zisku a také snahu

zabezpečit prostřednictvím dětského sňatku politickou stabilitu 178. Pozice

nemanželských královských

dětí

Hodně

se odlišovala.

záleželo, jaké

postavení si zachovala jejich matka a na charakteru panovníků 179.

6.2

Dítě

šlechtické

Šlechtické dítě se dá považovat za obdobu dítěte panovnického.
Výrazně

se diferencovala výchova a

vzdělání

dle pohlaví. Chlapci se

připravovali k rytířskému životu 180. Výcvik se zaměřoval na rozmach
tělesných

sil a

měl

"sedmero

rytířských

mladé muže nachystat na války a turnaje. Obsahoval
ctností" - jízdu na koni, plavání, zápas,

střelba,

lov,

hra v dámu nebo šachy, skládání veršů. Probíhala na sídlech šlechticů

176

NODL, M.

Dětství

177

NODL, M.

Dvě tváře dětství:

a

současnost,

2006,

v

předmoderní době.

roč.

28,

Č.

Souvislosti,

malí dospěl! a
1, s. 31

roč.

děti-hříšnfci

7,

ve

Č.

4, 1996, s. 13

středověku. Dějiny

178

Tamtéž, s. 33
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KLABOUCH, J. Manželství a rodina v minulosti, Praha, Orbis, 1962, s. 106

180

v

NESLÁDKOVÁ, L. Významový slovník k vybraným oblastem středověkých dějin kultur
zemích y, Ostrava, Ostravská univerzita, 1996, s. 24
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několik

a zahrnovala

etap. Do sedmi let náležela výchova matce a ta vedla

syny k poslušnosti, zdvořilosti a úctě ke starším 181 •
Po dovršení sedmi let následoval odchod na panovnický

dvůr

nebo

na sídlo jiného rytíře. Zde se stal pážetem 182 a učil se šlechetnému
chování, galantnosti k ženám, pomáhal u stolu, zajímal se o hudbu,
společenské
zasvěcovaly

hry.

Také studoval cizí jazyky. Vznešené dámy ho

do náboženství a do milostného

umění.

Mimo jiné také musel

absolvovat neustálé otužování. To proto, aby se
podmínky

zpěv,

během válečných

připravil

na tvrdé

tažení. Ten, kdo to nezvládl, tak se

zřekl

kariéry rytíře a většinou odešel do kláštera 183.
Ve

čtrnácti

letech obdrželo páže

Mezi jeho úkoly nyní
při

posluhovat

válečnického

patřilo:

hostinách.

umění

a stal se z

nosit zbroj svému pánovi,

Především

a projít

tělesným

skákání, šplhání, házení obrovských
paže, plavání, hod kopím,

obřadně meč

střelbu

se

měl

něj

panoš.

ošetřovat koně,

seznámit s podrobnostmi

výcvikem. Ten zahrnoval
kusů

běh,

kamene, aby si vytrénoval

z luku, zápas s jiným zbrojnošem. Za

jádro veškeré výchovy se však považovalo zvládnutí jízdy na koni
a kontrola

zbraně

za jízdy. Dále se zdokonalovali ve výuce latiny,

národního jazyka a poslechem se seznamovali s literaturou
romány,

pověsti,

poezie). Poté co zvládli veškeré

slavnostnímu pasování. Tento akt se

rytířské

(rytířské

ctnosti, došlo ke

prováděl hromadně,

zejména na

svatodušní svátky. Považoval se za mystický svazek a mladí muži se takto
spojili na celý život 184 .

1B1

Tamtéž, s. 123

182

Z francouzštiny - page; vyskytuje se v době rytířské ve středověku; kolébkou

rytířství

je východní Francie; byl to chlapec 7-161etý z urozené rodiny,

vychovávaný na

rytfřském

nebo knižecim

dvoře (Masarykův

slovník

naučný,

díl 5,

1931, str. 577)
1B3 NESLÁDKOVÁ, L. Významový slovník k vybraným oblastem středověkých
v českých zemích, Ostrava, Ostravská univerzita, 1996, s. 123-124
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Šlechtické dívky se připravovaly na obveselování svých manželů 185.
Vzdělání
číst,

jim poskytovali domácí duchovní nebo kláštery.

modlitby, žalmy, málokdy

pracím,

hudbě

a

zpěvu.

latině.

rozšířily vzdělání

6.3

měšťanů

věnován ručním

a ušlechtilé mravy ve

Dítě měšťanské

dívky zůstaly v domácnosti rodičů. Dcery bohatších

se seznamovaly s

vštěpovaly

se psát,

I dívky se vyskytovaly na cizích panovnických

dvorech, aby si upevnily a
186
službách urozené paní .

Měšťanské

Velký zájem byl také

Učily

si zásady

mateřským

křesťanské

jazykem

prostřednictvím čtení,

víry, mravného a

společenského

chování. Nelze opomenout jisté vzdělání "pro domácnost".187 Několik let
šily a vyšívaly povlaky a

ručníky

do vlastní výbavy a jako vdané potom šily

a spravovaly domácí oděv celé rodině 18B . Z měšťanské dívky se měla stát
zbožná, skromná a oddaná žena, která

přijme

svou úlohu manželky

a matky 189. Chlapec z měšťanského prostředí odmala vnímal a později se
i začleňoval do výrobního procesu, v kterém se pohyboval jeho otec.
Stávalo zvykem, že v dospělosti přebral řemeslo po svém otci 19o . Již od
sedmého roku existovala možnost chodit do

městské

školy, kde se

učil

číst, psát a počítat 191 . Obecně lze říci, že měšťané posílali do škol ty syny,
kteří

se mohli uplatnit v církevní

správě, později

i na dalších pozicích,

lB5

Tamtéž, s. 24

lB6

Tamtéž, s. 123
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které požadovaly intelektuální

vzdělání,

zejména u zemského soudu. Od

13. století nám prameny dokládají, že synové z měšťanských rodin
zahraničí, především

odcházeli za studiem do

na italské a francouzské

univerzity192.

6.4

dítě

Poddanské
v

hospodářství.

Dítě

poddanské

dětství

se od nejútlejšího

Jeho vyhlídky nebyly zrovna

nemělo zaručeno dědické

právo ke

statkům.

růžové.

podílelo na práci
Po dlouho dobu

K tomu došlo až s

uplatněním

emfyteutického práva 193.
Postavení poddanského

dítěte

záviselo na tom, pod jakou skupinu

venkovského obyvatelstva spadalo 194.
V

případě,

že poddanské

dítě osiřelo,

jeho majetek spadal až do

jeho zletilosti pod vrchnost. Uschovával se do
kterých si vrchnost

běžně půjčovala,

se na každém panství vedly
většinou

účty

ale

ze

většinou

sirotčích

pokladen, ze

nevracela. Od 15. století

sirotčích peněz.

Zbylý majetek se

uložil u sousedů. Poté, co sirotek dosáhl plnoletosti, se s ním

zpravidla neshledal. Vrchnost, coby

poručník,

také

nařizovala,

aby sirotci

několik let bezplatně působili na panském statku 195.

BLÁHOVÁ, M. Pražská inteligence v pozdním středověku, in Documenta Pragensia, díl
22, Praha, Scriptorium, 2004, s. 54
192

193 Dědičný

pacht (časově vymezený pronájem zemědělské půdy) římského práva; je
samostatným právem věcným k cizímu pozemku, zcizitelným a dědičným, které poskytuje
emfyteutovi oprávněnI pozemek libovolně vzdělávati, aniž by jej však novým užíváním
zhoršil (Masarykův slovník naučný,díl 2, Praha, 1926, s. 561)
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v českých zemích, Ostrava, Ostravská univerzita, 1996, s. 24-25
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Ariés uvádí, že

děti

z nižších sociálních vrstev se do sedmi let

vyskytovaly doma. Poté nastoupily na sedm nebo
rodině.

v jiné

chování.

Zde

Někdy

měly

vykonávat

různé

devět

práce a také se

se stávalo pravidlem, že pán domu musí

let do služby
naučit

lepšímu

dítě učit,

ukázat

mu detaily své práce nebo ho poslat do školy. Za hlavní povinnost

dítěte

se však považovalo "sloužit pánovi dobře a věrně" 196 .

6.5

Dítě

nemanželské

A jak bylo postaráno o nemanželské
obtížná, protože katolická církev
a striktně
Takovému
dědická

rozlišovala
dítěti

mezi

dětmi

a stavovská práva. Podle

nesměly

tyto

dítěte

děti

Jejich pozice byla

na manželství jako na svátost
a nemanželskými 197 .

manželskými

se navždy zapovídalo

zplození nemanželského
práva

hleděla

děti?

členství

středověkého

v

rodině,

pojetí

náležela matce. Dle

nevlastnilo

odpovědnost

českého

za

zemského

získat žádné statky, platil zákaz vkladu do

zemských desek, připouštěl však nárok na alimenty od otce 198. Středověk
také odlišoval různé typy nemanželských dětí. Různou pozici zaujímalo
dítě

vzešlé z trvalého konkubinátu,

dítě

prostitutek nebo

dítě

dítě

narozené z náhodného spojení,

zrozené z cizoložství. Nejhorší status

patřil

dětem narozeným z dvojnásobného cizoložství 199 Tyto děti nesměly být

196 ARIES, P. Centuries oť Chi/dhood. A Social History oť Fami/y Liťe, New York, Alfred. A.
Knopf, 1962, s.365-366
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v českých zemích, Ostrava, Ostravská univerzita, 1996, s. 22
198
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sňatkem rodičů,

legitimovány následným
papežovou

200

ani milostí panovníkovou nebo

.

děti dědily

Také londýnské zákony zakazovaly, aby nemanželské
nicméně

majetek,

děti

nemanželské

děti

otcové tyto

svého syna zanechal
nezapomněl

také trávili mnoho

se velmi

často

manželka v

měl souběžně

generace. Georgovi, nemanželskému synovi

určitá

práva k nemovitostem. Po smrti své ženy

ani Johna a Johannu, sourozence George. Lidé

času

mimo domov, a tak se stávalo, že na

dočasné

různých

vztahy. Thomas Gypping, obchodník s textilem,
předpokladu,

vyskytoval v hrabství Lincoln. Za

Londýně zemřela,

tak by ji zahrnul v

zbytek svého majetku by zanechal Beatrici a
dcerám. Dalším charakteristickým

modlitbě

Julianě,

případem

služku jako konkubínu. Roger Longe,
dědice.

legitimní i nelegitimní

dvě

rodinu, a to dokonce po

místech zakládali

neignorovali. Naopak, své

uznávali a udržovali kontakty jak s nimi, tak s jejich

matkami. Obchodník John Godyn

Christiny

určitě

že by jeho

ve své duši, ale

svým nemanželským

bylo, že si muž vydržoval

vinař, měl

dva legitimní syny, své

Jeho manželka již nežila a on zanechal peníze ze svého

dědictví

Johnovi, nemanželskému synovi 201 . Některé nemanželské děti prospívaly
a

vedly

seriózní

nelegitimním

jeho

Tak

synům, přičemž

Albon zplodil
stejně

život.

dvě

Frowykova

pomáhala

dvěma

jeden z nich se stal obchodníkem. Thomas
děti,

nelegitimní

Johna a Elizabeth, choval se k nim

jako k legitimním. Poté, co John

dědictví. Později

rodina

zemřel,

Elizabeth

připadla část

se provdala za Thomase Christofera, komorníka

krále 202 .
Elias ve
nemanželské
rozdílech

děti

věděly.

své knize uvádí,
vychovávaly
Muž se

že v

společně

před

měšťanských

s těmi manželskými.

společností ještě

rodinách se
Děti

o těchto

nemusel za své

NESLÁDKOVÁ, L. Významový slovník k vybraným oblastem středověkých dějin kultury
v českých zemích, Ostrava, Ostravská univerzita, 1996, s. 23
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mimomanželské vztahy

stydět. Při

všech protikladných tendencích, které

se už tehdy jistě objevovaly, se ještě velmi
přirození levobočci patří

často

samozřejmé,

zdá být

že

do rodiny, že se otec postará o jejich budoucnost

a že jim, pokud to jsou dcery, vystrojí svatbu se vší slávou 203 .

6.6 Konec

dětství

Na konec dětství ve středověku se můžeme dívat ze dvou úhlů
pohledu - právního a
nemohl

společenského.

určit přesně, přistupovalo

dospělost

jisté

prostředí

znaků.

úrovně dospělosti

šlechty

dospělostí

se spojovala s

předpokladu,

se ke stanovení

ohledání sekundárních pohlavních
prosadilo zejména v

Za

V

že se

věk dítěte

věku prostřednictvím

českých

zemích se toto

při určení dospělosti sirotků.

pohlavní. Podle církve

dítě

Právní
docílilo

v sedmi letech, kdy mohlo podle usnesení IV.

lateránského koncilu přijít k prvnímu přijímání204 .
Právní

"dospělost"

měla

vliv na plnoletost k

sňatku,

trestní

plnoletost a plnoletost k majetkovým záležitostem. Tato plnoletost se
v

městském

a zemském právu

měnila. Nicméně

v pozdním

středověku

se

pohybovala v rozmezí dvanáct až šestnáct let, u dívek byla vždy nižší.
V

průběhu

úsek v

staletí

sociálně

věk

plnoletosti stoupal.

nižším

prostředí,

společenského přechodu

Dětství

zahrnovalo delší

a to nejen v právní

dospělosti

se týkaly jen výše postavených osob. Podstatným projevem

přechodu

k

k dospělosti se stalo právo vlastnit

dospělosti. Určité

ale i v rovině

hranice

od

dětství

rovině,

časový

zbraň,

resp. povinnost

zacházet. Vzhledem k tomu, že výhradní právo používat
pouze

šlechtě,

umět

zbraň

ostatním sociálním vrstvám byla tato výsada

s ní

náleželo

zapovězena.

o procesu civilizace I. Praha, Argo, 2005, s. 257-258
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Výjimku představovaly jen švýcarské kantony. Věk pro vlastnění zbraně se
lišil, nejčastěji se týkal věku šestnácti let2°5 .
Konec dětství se ale zpravidla nestanovoval podle věku. Společnost
ve městě a na venkově vázala konec dětství na dvě význačné změny
v lidském životě - uzavření manželství a založení vlastní domácnosti. To
znamená, že za dospělého se uznával každý, kdo se osamostatni\.
Plnoletí utvářeli samostatné skupiny. Ty se lišily typem zábavy a stylem
oblékání. Během městských a venkovských slavností se dospívající
nevyskytovali společně s dospělými 2 0 6 .
Život ve skupinách ovlivnil i chování dospívajících dětí. V 15. a 16.
století se v soudních protokolech objevují informace o kriminálních
deliktech, které

měly

na

svědomí třináctileté

z nich odešla od rodiny a dostala se do
rvačky,

agresivní hry a hecování.
vůči

a agresivita. Lidé si
víceméně

až patnáctileté

světa,

Příznačným

pro který jsou typické

rysem se stala brutalita

tomuto chování udržovali distanc,

tolerovali. Chápali jej jako pokus dospívajících

dospělých mužů

děti. Většina

zároveň

přiblížit

se

ho

světu

- v síle, rozhodnosti a sexuální uvolněnosti. Chlapci se

svým jednáním sice

vyčlenili

na okraj

společnosti,

ale

způsob

života, který

vedli, lze považovat za postupné zapojení do světa dospělých 2 0 7 .
Dospívání ve
přechodem

z jedné,

středověku

lze proto charakterizovat postupným

věkově víceméně ohraničené

se svými projevy a stereotypy chování
dětské

Dospívání bylo ztrátou
v pospolitosti.
proces

Uzavřením sňatku

ukončil. Ačkoli

manželství,

ve

středověká

přibližuje

individuality

skupiny, do druhé, která
makrokosmu

přizpůsobováním

dospělých.

se životu

a vytvořením vlastní domácnosti se tento

středověku

výchova v

žilo mnoho lidí,

rodičovské

kteří

domácnosti

nikdy

neuzavřeli

směřovala

zcela

jednoznačně ke kolektivnímu, pospolitému způsobu života 2oB .
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Závěr

společnosti

Rodina ve všech historických obdobích je základem
každého

národa.

"Uspořádání

nejpřirozenější

Je to

a

nejstarší

člověka.

stav

rodiny a rodinných vztahů sloužilo jako opora a legitimace
uspořádání

hierarchických

společenských celků

vyšších

a respektování

hlavy rodiny socializovalo k respektování moci panovníka" 209 .
středověkým

Všechny funkce rodiny se ·realizovaly v souladu se
uspořádáním

rodiny a

především

v souladu se zásadami a pravidly

křesťanství. Středověk představuje

historicky

značně

dlouhé období se

specifickými znaky a problémy.
Přísně

patriarchální organizace rodiny ve

podřízenost

s sebou

středověku

přinášela
věrnost

ženy, od níž se vyžadovaly poslušnost,

a poddanost muži. To vyplývalo z přesvědčení o nedokonalosti ženy.
Původní

v

velká rodina, zahrnující i osoby v

průběhu

středověku

zmenšovala

příbuzenském

s výjimkou

vztahu, se

panovnického

rodu

a šlechty.
Manželství, jeho uzavírání a jeho funkce byly pod silným vlivem
církve a církev

určovala

všechna pravidla
vytěsnila

ohlášky). Církev svými zásahy
účelem

udržení stability

U panovnického dvora,
ovlivňovala

případně

partnerů

pro

V rodinách se rodilo mnoho

dětí,

celého

výběr

společnosti.

věku

ženy.

Dospělosti

(např.

také

třikrát

se opakující

z manželství citové vztahy za

Citové vztahy nehrály žádnou roli.
u vyšší

sňatek,

šlechty,

často

církev

významně

i rozhodnutí o rozvodu.

vysoká porodnost žen byla rozložena do

se však dožilo jen málo

dětí

-

dětská

úmrtnost byla vysoká, mnoho dětí umíralo pro nedostatek péče. Úmrtnost
žen při porodech byla rovněž vysoká. Postavení dětí v rodinách se různilo.
Na jedné

209

straně

jsou známy láskyplné vztahy k dětem, ale mnohé
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uvádějí

historické prameny

citově

k těžké práci, bez

dostatečné

středověké

měl

rodině

mimomanželský

děti

o nemanželské
středověku

potravy, byly týrány.
hlavně

vést

přípustný

styk

chladné vztahy -

a

Většina

starali.

je však z okruhu panovnických

Volba

partnera

u panovnického

rodu

zvyšování moci,

a šlechty

rozšiřování

rodů

podřízena

byla

otcové

poznatků

byly nuceny

Pohlavní styk ve
Přitom

k reprodukci.
někteří

děti

se

u muže byl

dětech

o

době

i v té

žijících ve

a šlechty.

zájmům

především

rodičů,

zájmům

komunity,

státu,

majetku a získávání spojenectví v

politiky,

případných

územních i politických sporech.
Shrnutí

nastíněných

prokazuje výrazné
vlastním

vnitřním

vnější

problémů

zásahy do

vytvářely

měšťanské,

kupecké, venkovské. V

vnější

středověké

životem. Kultura tehdejší

uspořádání

tak

v širších souvislostech

různé

rodiny, žijící svým

společnosti

vlivy strukturu a život

určovaná

šlechtické,

skupinách formovaly jak

středověké

vnitřní,

rodiny ve všech jejích

funkcích. Patriarchální rodina pod vedením otce
pravidla

a její stavovské

životní styly a typy rodiny těchto

zřetelně

církví, šlechtou, panovníkem.

přísně

uplatňovala

Předložená

práce to

potvrzuje.
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Resumé

přináší

Práce

historicko-sociologický pohled na

středověkou

rodinu.

K jejímu zpracování je využívána primární a sekundární literatura. Jedná
se

například

Středověk

o

obsahu rolí postavení muže, ženy a

vyhraněná

má

křesťanstvím

rozdělení

hlavně

a

pravidla pohledu na život

silně

dětí.

ovlivněná

katolickou církví.

Domácnost rodiny ve

středověku

byla

silně

patriarchální, žena i děti

byly podřízeny mužovi. Častou součástí rodiny byli neženatí bratři
a neprovdané dcery. Po smrti otce zaujala jeho místo manželka nebo
nejstarší syn.
měla

Na manželství a jeho uzavírání
stanovovala
Odlišné byly

přesné

významný vliv církev, která

regule zásnub i věkovou hranici a

sňatky

dvoře,

na panovnickém

kde

státní, politické a ekonomické vlivy. V

městech

venkově

manželů neměly

budoucích
a

příklady

sňatek

prostředí

výběr partnerů určován rodiči.

šlechty, ve

Citové vztahy

žádný vliv. Dosáhnout rozvodu bylo

náročné

jsou známy z panovnických rodin nebo vyšší šlechty.

Manželka byla
rodit

byl

pro

převládaly při přípravě

sňatku hlavně

a na

předpisy

děti, především

podřízena

svému muži a její hlavní povinností bylo

syna - nástupce rodiny.

umíraly. Láska a sexualita byla ve
zájmem byla sexuální

věrnost

Při

porodech ženy

středověké rodině

manželky.

Děti

často

omezována, hlavní

byly povinny poslušností

a úctou k rodičům. Chlapci byli vychováváni k převzetí povinností hlavy
rodiny, dívky k budoucímu
Práce ve všech
středověká

sňatku.

směrech

ukazovala na správnost hypotézy, že

rodina žila nejen svým vlastním

ovlivňována vnějšími

vlivy a

podněty,

celou

Ve vybraných kapitolách práce
takových

jevů

ve

středověké

rodině

mikrosvětem,

ale byla

středověkou společností.

přináší přehled

o stavu poznání

jako jsou fungování rodiny

maletkové a sociální nerovnosti, mechanismy

při

výběru partnerů, rodičovství

67

a

dětství

v souvislosti s politickým, kulturním a ekonomickým systémem

společnosti.

68

Summary

The paper offers a historical and sociological view of a medieval
family. Primary as well as secondary literature was used in its elaboration.
It deals, for example, with the division of roles among men, women, and
children. In the Middle Ages, there were strict views of life, strongly
influenced by Christianity and, above all, the Catholic church.
Household life was strictly patriarchal in the Middle Ages, with the
woman and children being subordinated to the man. Unmarried brothers
and sisters were often members of the household. After the death of the
father, the wife or the oldest son took his place.
The Church had a significant impact on marriage and its conclusion,
as it had strict rules for engagements as well as an age limit and
regulations for marriage.

Marriage in the ruler's court was different, as

state, political and economic influences prevailed in its preparations.
Among nobility, in towns and in rural areas, the selection of partners was
determined by parents.

The emotional relations of the future spouses

were of no consequence. Achieving a divorce was difficult, but examples
are known from families of the ruler or higher nobility.
The wife was subordinated to her husband and her main obligation
was to bear children, above all, to produce a son - a successor to ensure
the continuation of the family. Women often died in childbirth. Love and
sexuality were restricted in a medieval family, the main concern was the
sexual fidelity of the wife. Children were obliged to obey and respect their
children. Boys were brought up to take over the obligations of the head of
the family and girls for their future marriage.
ln all respects, the paper pointed to the correctness of the
hypothesis that a medieval family Iived not only in its own micro-world, but
that it was influenced by external influences and stimuli, by the entire
medieval society.
69

ln selected chapters, the paper brings an overview of the state of
knowledge of phenomena in a medieval family such as the functioning of
a family in a situation of property and social inequality, the mechanisms of
partner selection, parenthood and childhood in connection with the
political, cultural and economic system of the society.
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