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ANOTACE  

 

Diplomová práce Odraz náboženských poměrů a renesančního myšlení ve  Francii 

v díle Markéty Navarrské Heptameron seznamuje čtenáře se životem a dílem 

významné postavy francouzské historie a literatury Markéty Navarrské , která je 

představena jako žena osvícená, pokroková a v  mnohém překračující svou dobu . 

Dále se práce zaměřuje na rozbor jejího jediného prozaického díla Heptameron. 

Analýza dokazuje, že v této knize můžeme nalézt jak středověké, tak i renesanční 

prvky. Markéta Navarrská zde zpracovává v beletristické podobě hluboké 

filosofické a teologické otázky aktuální pro náboženskou reformaci . Tato 

diplomová práce se snaží vyvrátit mylnou představu o nevýznamném postavení 

žen v minulosti a dokázat, že nelze nacházet ostré předěly v  dějinách.   
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ABSTRACT  

 

The diploma thesis The Reflection of French Religious Conditions and 

Renaissance Thinking in Margaret of Navarre’s Heptameron is about the life and 

work of Margaret of Navarre who is one of the most important personalities in 

French history and literature. The thesis introduces her as an enlightened woman 

representing significant progress in French society who was ahead of her time in 

many areas. This paper focuses on the analysis of her only prosaic book 

Heptameron. The analysis proves that this book contains not only medieval, but 

also renaissance characteristics. Deep philosophical and theological questions, 

which were actual for the religious reformation were brought up and elaborated 

by Margaret in Heptameron. The thesis tries to uproot an erroneous idea about 

the unimportant role of women in the past. It also tries to prove that it is 

impossible to distinguish distinct dividing lines between different periods in 

history.  
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ÚVOD           

Kniha je jako okno do lidské  duše. Prostřednictvím textu nám dává autor 

moţnost nahlédnout do své mysli. Otevírá se nám jedinečná moţnost vidět ţivot 

z jiného úhlu pohledu a pokusit se porozumět druhým ať uţ v  naší současnosti 

nebo v minulosti. Právě to je důvod, proč se mnozí lidé po přečtení literárního 

díla rozhodnou opět nalistovat první stranu a znovu se začíst do knihy, tentokrát 

ale jinak. Ve slovech budou nacházet i nepřímá, pro první pohled skrytá 

poselství, a odkrývat tak hlubší smysl literárního díla.  

Kaţdá kniha je nejen vhledem do spisovatelovy mysli, ale také do doby, 

v níţ proţíval všední i nevšední události svého ţivota. Přibliţují se nám dávné 

časy, nejen tak jak je známe z  učebnic dějepisu, ale očima jednotlivce, který ţil 

a cítil stejně jako my.  

Existuje jen málo pokusů proniknout hlouběji a komplexněji do díla 

královny Markéty Navarrské. Většina těchto rozborů je tendenčních, jejich autoři 

se vţdy pokusili autorku přiradit k  jednomu z obecně přijímaných myšlenkových 

směrů. Ať uţ zaujali souhlasná či odmítavá stanoviska, pracovali většinou jen 

s určitými Markétinými tvrzeními podporujícími jejich pohled na královnu 

navarrskou. Můţeme se tedy dočíst, ţe Markéta Navarrská byla první 

feministkou, výjimečnou humanistkou, pravověrnou katoličkou, ţenou lehčích 

mravů či přímo kacířkou. Z toho pro nás tedy vyplývá, ţe při bliţším pohledu 

na historickou osobnost, není moţné se omezovat na tato zjednodušená 

schémata.    

Při prvním setkání s historickou postavou Markéty Navarrské  nás překvapí 

její kontroverznost ve francouzských dějinách. Rozporuplnost jednotlivých 

tvrzení o této renesanční ţeně nás přivádí ke snaze o hlubší  studium materiálů 

týkajících se této autorky.  

Cílem této práce je představit čtenáři královnu Markétu Navarrskou, jenţ 

není jako autorka v českém prostředí příliš známá, a prostřednictvím této 

zajímavé postavy zároveň  přiblíţit náboţenské poměry a počátky renesance ve 

Francii v 16. století. Chceme dokázat, ţe Markéta ve své knize Heptameron 

promlouvá s časově neomezenou platností, a proto má i dnes čtenáři co 
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nabídnout. Dále by práce měla pomoci pochopit myšlení vzdělaného člověka 

ţijícího v 16. století. A nejen to. Čtenář si můţe udělat představu o postavení 

a údělu ţen v období, kdy samozřejmost podřízeného postavení ţen nebyla ještě 

zpochybněna. Královna navarrská patří k těm autorům, jeţ můţeme číst nejen 

jako krásnou literaturu, ale i jako výpověď výjimečné ţeny své doby.      

Na Heptameron můţeme pohlíţet jen jako na francouzskou imitaci 

úspěšného italského vzoru v  podobě Dekameronu od Giovanniho Boccaccia . 

Pokud se ale vzdáme tohoto zjednodušujícího pohledu, který povaţuje 

Heptameron pouze za literární dílo, které má pobavit čtenáře, naskytne se nám 

moţnost proniknout do hlubokých filosofických a teologických otázek 

zpracovaných Markétou Navarrskou v  beletristické podobě.  

Při zpracovávání ţivotopisných údajů královny Markéty Navarrské 

vycházíme především ze dvou děl. V první řadě čerpáme poznatky z knihy 

předního znalce této autorky, a to z díla Pierra Jourdy Marguerite d’Angoulême : 

duchesse d’Alençon, reine de Navarre. Dále pracujeme s knihou od Nicole 

Toussaint du Wast s názvem Marguerite de Navarre : La Perle des Valois . Pro 

analýzu myšlení královny navarrské pouţíváme především její vlastní dílo, 

a to Heptameron v českém překladu od Karla Šafáře z roku  1960. Dále se 

opíráme o literárně teoretické práce francouzských odborníků, především o  knihy 

Luciena Febvra. Většina těchto pramenů nebyla přeloţena do českého jazyka, 

proto pracujeme s originály a citace do práce překládáme.  

Kromě písemných pramenů je práce podloţena poznatky pana Oliviera 

Milleta, profesora francouzské literatury 16. století na Université Paris 12, který 

se mimo jiné zabývá právě dílem Markéty Navarrské.  

Diplomová práce je strukturována do čtyř kapitol. První kapitola se věnuje 

období celospolečenských proměn na přelomu 15. a 16. století, ve kterém 

Markéta Navarrská ţila. A proto pro pochopení jejího myšlení a díla, musíme 

stručně přiblíţit, k jakým změnám v tomto období ve francouzské společnosti 

docházelo. Ve druhé kapitole se snaţíme přiblíţit ţivot Markéty Navarrské 

jakoţto formující prvek jejího díla. Jako sestra francouzského krále Františka I. 

je Markéta úzce spjata s  francouzskými dějinami, nastíníme proto historické 

události, které sama přímo ovlivnila, či ty události, jeţ ovlivnily ji. V následující 
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kapitole představíme myšlenkové směry, které formovaly královnin pohled na 

svět. V první řadě se zaměříme na reformaci církve, s  jejímiţ počátky ve Francii 

byla královna navarrská osobně spjata. Dále věnujeme pozornost mystickému 

rozměru její víry. Poté se pokusíme nastínit, zda a jakým způsobem byla Markéta 

spojena s humanismem. Poloţíme si také otázku, zda můţeme tuto autorku 

povaţovat za novoplatoničku. V  neposlední řadě se zaměříme na problematiku, 

jakým způsobem její myšlení a tvorbu ovlivnila doznívající středověká tradice. 

Ve čtvrté kapitole se pokusíme o samotný rozbor a interpretaci Heptameronu, při 

němţ budeme hledat rysy výše zmíněných směrů.    
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1 16. století jako věk celospolečenských proměn  

V historii lidstva najdeme jen několik tak význačných období, které 

ovlivnily běh věcí budoucích, jako právě 16. století. Věk změn, které se neudály 

najednou, ale postupně se začaly objevovat drobné zárodky nových myšlenek, 

které vyústily v renesanci. Toto označení je  ale velmi úzké a nemůţe zahrnovat 

všechny společenské proměny, které se nakonec dotkly kaţdého člověka. 

A právě v této pohnuté době se narodila a celý svůj ţivot proţila Markéta 

Navarrská. Tato výjimečná postava francouzských dějin se nestala známou jen 

díky sourozeneckému vztahu k  francouzskému králi Františkovi I., ale i jako 

na svou dobu neobvykle vzdělaná ţena, schopná předčít vysoko postavené muţe 

své doby. Nejen proto se stala námětem „/…/ tolika biografií a monografií, 

a přesto, neváhejme to říci, pro nás zůstává zneklidňujícím tajemstvím svého 

století.“
1
 

Vymezení jednotlivých etap dějin je velmi problematické a mnoho historiků 

tato členění přímo odmítá. Francouzský medievalista Jacques Le Goff se k této 

problematice vyjadřuje takto: „/…/ vývoj lidské společnosti nabízí, alespoň 

ve velkém měřítku, určité fáze a  systémy, které se pomalu pohybují vpřed, a které 

poskytují užitečné opěrné body středně dlouhého a dlouhého trvání a umožňují 

historikovi snáze dosáhnout racionálního vědeckého závěru, jimž se snaží 

minulost podchytit. A minulost se bezpochyby nedá zkrotit prostřednictvím 

periodizačních mezníků. Některé zlomy jsou samozřejmě méně povolané k  tomu, 

aby znamenaly změnu, než jiné. Zlom, jenž byl nazván renesance, není podle 

mého názoru, příhodný. Většina charakteristických znaků, s  jejichž pomocí je 

renesance určována, se objevila již  dávno před obdobím  (15.-16. století), do 

něhož ji řadíme.“
2
  

Středověk je tedy označení pro několik nehomogenních staletí po rozpadu 

Západořímské říše. Nelze na něj pohlíţet jako na období úpadku, z  něhoţ 

vyvstalo světlo renesance, i kdyţ se s  tímto tvrzením můţeme setkávat 

u mnohých autorů. Je třeba vţdy zohlednit nejen politické dějiny, 

                                                 
1
 FEBVRE, Lucien. Autour de l’Heptaméron. Amour sacré, amour profane, s. 10 

2
 LE GOFF, Jacques. Středověká imaginace, s. 17 
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ale i dlouhodobější sociální, hospodářské a geografické faktory. Na přelomu 

15. a 16. století vyvrcholily snahy prosadit nové myšlenkové směry volající 

po změně pozemských poměrů. S  nadsázkou řečeno se člověk ocitl v rozporné 

situaci. Z jedné strany byl tlačen novými objevy a obzorem, který se mu díky 

tomu otevřel, a zároveň byl svazován povinnostmi určovanými tradicí. Je třeba 

mít na paměti, ţe dějiny se nedějí ve velkých skocích, ale postupují kontinuálně. 

Jednotlivá období se ovlivňují navzájem a ne vţdy jejich specifické znaky musí 

být nutně protichůdné. Toto samotné tvrzení by ale mohlo být mnohými filosofy 

zpochybňováno. S určitostí ale můţeme říci, ţe renesance vyrůstá právě 

ze středověkého myšlení a z  potřeby jej reformovat. Tedy: „Není pravda, že se 

renesance rozešla se středověkem a že mezi těmito epochami nejsou přetrvávající 

tradice, či souvislosti v množství myšlenek a pocitů.“
3
   

Tyto změny společenských poměrů a myšlenek proběhly postupně 

a v různých podobách ve většině evropských států. K  oněm jmenovaným 

proměnám se přidaly, anebo byly i jej ich spouštěcím momentem, významné  

historické události, které jakoby dělaly pro nás současné pozorovatele 

závěrečnou tečku za středověkem, i kdyţ takto nelze zjednodušovat. Máme 

na mysli pád Konstantinopole
4
 a s ním spojené orientální vlivy pronikající 

do Evropy, ukončení Stoleté války, vynález knihtisku, znovuobjevování 

antického světa a v neposlední řadě i objevení Ameriky.  

Pokud chceme porozumět událostem 16.  století nevystačíme si tedy 

se znalostí politických dějin, ale musíme se co nejvíce vţít do situace 

renesančního člověka. Jacques Le Goff označuje toto porozumění vnímání 

tehdejšího člověka jako imaginaci. „Studovat imaginaci společnosti znamená 

proniknout do hloubky jejího vědomí a historického vývoje. Znamená 

to proniknout až k počátkům a k nejskrytějším rysům člověka stvořeného 

‚k obrazu Božímu‘.“
5
 Člověk, ať ţije v jakékoli době, nedokáţe objektivně 

hodnotit dění kolem sebe. V  této situaci se ocitli všichni renesanční vzdělanci, 

                                                 
3
 PETIT DE JULEVILLE, Louis. Histoire de la langue et de la littérature française des origines à 1900.    

Tome III., s. 2  

4
 Pád Konstantinopole do rukou osmanských Turků roku 1453 představuje definitivní zánik Byzantské říše a 

okamţik, kdy se Osmanská říše stala v Evropě velmocí a ovládla Balkán a východní Středomoří.  

5
 LE GOFF, Jacques. Středověká imaginace, s. 14 
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snaţící se reflektovat okolní svět. Ale přece  jen, ti nejvnímavější myslitelé ţijící 

v 16. století si uvědomovali dalekosáhlé změny, jichţ byli svědky či přímo 

spolutvůrci. Rabelais to vyjádřil takto: „Po této gotické tmě naše oči uzřely 

paprsek světla.“
6
 

V 16. století se mění člověk a s  ním jeho pohled na svět, především na jeho 

pozici ve světě. Pokud budeme mluvit o Markétě Navarrské jako o ojedinělé 

osobnosti, je třeba zohlednit také jeden z  faktorů, který ovlivňoval její postavení , 

a to její ţenství. Pozice ţeny na přelomu středověku a renesance byla 

diametrálně odlišná od té dnešní. Toto téma je samo o sobě velmi zajímavé 

a obsáhlé. Důleţité je ale říci, ţe něţné pohlaví bylo v mnohém povaţováno 

za podřízené muţům. Ve Francii bylo v 16. století díky salickému právu
7
 

nemyslitelné, aby se ţena stala panovnicí na stejné úrovni jako muţ. Ţeny měly 

omezený přístup ke vzdělání a Markéta Navarrská je příkladem silné osobnosti, 

která byla schopná postavit se těmto konvencím. To samotné je opravdu 

obdivuhodné a je to pro nás i dnes zajímavým tématem k  zamyšlení. 

Královna Markéta Navarrská, vévodkyně z  Valois, vévodkyně 

z Angoulême, to vše jsou jména, která náleţí jedné výjimečné ţeně. Jakoţto 

sestra francouzského krále Františka I. a ţena krále navarrského je 

neodmyslitelně spjata s historií francouzského království. Kromě toho, 

ţe je do historie vepsána svým vysokým společenským postavením, patří zároveň 

mezi nejurozenější spisovatele a je také jednou z prvních ţen, která ovlivnila 

dějiny francouzské literatury. Ve své tvorbě a osobní korespondenci zachytila 

nejen své myšlenky, ale nabízí čtenáři také obraz své současnosti, a proto 

se i dnes díky této osvícené ţeně, můţeme pokusit pochopit renesančního 

člověka a jeho pohled na svět a především na jeho pozici ve světě.  

 

 

                                                 
6
 PETIT DE JULEVILLE, Louis. Histoire de la langue et de la littérature française des origines à 1900.   

Tome III., s. 1 

7
 Salické právo je zákoník, který byl sepsán v letech 507–511 za merovejského krále Chlodovíka I. Jedná se o 

soupis franského zvykového práva. Podle salického práva se následnictví předává výhradně v muţské linii.  
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2 Markéta Navarrská  

2.1 Dětství Markéty z Angoulême 

Dne 11. května roku 1492 Louisa Savojská, manţelka vévody Karla 

z Angoulême
8
, přivedla na svět jejich první dceru, Markétu. Louisa byla silně 

zklamána z narození dcery, jelikoţ doufala v narození syna, potenciálního dědice 

francouzského trůnu. Její sen se jí splnil o dva roky později, kdy 12. září 

roku 1494 přivedla na svět vytouţeného syna, budoucího francouzského krále 

Františka I. Po smrti Karla z Angoulême roku 1496 se Louisa jiţ nevdala a ţivot 

věnovala výchově svých dvou dětí. Mladá vdova netrpělivě očekávala nástup 

svého syna na trůn. Královský trůn byl sice prozatím pro Františka vzdálen, ale 

Louisa věřila proroctví, které jí slibovalo královského syna. Její plány byly 

narušeny ve chvíli, kdy Anna Bretaňská, manţelka stávajícího krále Karla VIII., 

porodila syna. Následník trůnu ale několik měsíců po narození zemřel a následně 

i samotný král – „8. května roku 1498 skonal Karel VIII. bez dědiců. Jeho smrt, 

tato náhodná událost, přivedla na trůn Ludvíka Orleánského, který by se jinak 

králem nestal.“
9
  Králem se tedy stal vévoda Orleánský, který nastoupil na trůn 

jako Ludvík XII., nejbliţší příbuzný Louisina milovaného Františka.
10

 Tím 

se vytouţený trůn pro syna Františka přiblíţil. Vévoda Orleánský neměl 

muţského dědice, a proto se Louisa stala záhy matkou moţného následníka 

trůnu. Pro ctiţádostivou matku to znamenalo neustálý dohled vysokých 

společenských vrstev. Společně se svými dětmi ţila od té chvíle „ve zlatém 

vězení“, jak uvádí Pierre Jourda v Markétině biografii. Markéta se svým bratrem 

Františkem tak vyrůstali v prostředí neustálé nejistoty a podezírání.  

Louisa „/…/ líčí každodenní rodinné události ve svém Deníku /…/ 

Na každém řádku tohoto velmi krátkého spisku najdeme zmínku o jejím 

                                                 
8
 Angoulême je město na jihu Francie v departmentu Charente a regionu Poitou-Charentes. 

9
 FEBVRE, Lucien. Autour de l’Heptaméron. Amour sacré, amour profane, s. 21 

10
 Františkův otec Karel z Angoulême byl Ludvíkův bratranec. Ludvík se zároveň stal Františkovým 

tchánem, kdyţ za něj provdal svou dceru Klaudii.  
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milovaném synovi, kterého nazývá svým Césarem  /…/“
11

, zatímco o dceři 

Markétě se téměř nezmiňuje. V  tomto období zaujímala Markéta místo v pozadí.  

Louisa Savojská byla velmi vzdělaná ţena a výborné vzdělání poskytla 

i svým dětem. V rozporu s dobovými zvyklostmi, podle kterých byly šlechtické 

děti vychovávány sluţebnictvem, starala se o výchovu svých dětí sama matka. 

Pro vzdělávání svých potomků vţdy vybírala učitele, kteří byli otevřeni novým 

myšlenkám. Markéta tak získala vzdělání, v té době poskytované pouze muţům.  

Podle několika autorů ovládala mimo několika ţivých jazyků  i latinu, řečtinu 

a hebrejštinu, coţ pro ţenu 16. století nebylo běţné.
12

 Lucien Febvre ale tuto 

skutečnost vyvrací. Píše, ţe Markéta řecky neuměla, latinsky ano, ale ne na tolik, 

aby mohla číst originální antická díla.
13

 Je ale jisté, ţe od raného dětství 

vyrůstala Markéta Navarrská v prostředí vzdělaných muţů a velmi se nadchla pro 

studium. Své znalosti pečlivě rozvíjela v  bohaté knihovně na zámku Blois.
14

  

2.2 Markéta z Alençonu  

Jelikoţ Markéta nebyla nijak krásná a ani bohatá, vyjednávání o její 

provdání skončilo několikrát odmítnutím. Zasnoubení jejího bratra Františka 

s dcerou krále Ludvíka XII. a Anny Bretaňské, Klaudií Francouzskou přiblíţilo 

rod Valois-Angoulême blíţe k trůnu, a proto se i Markéta záhy stala ţádanou 

nevěstou. Toto soutěţení o Markétinu ruku se ukončilo roku 1509, kdy byla 

v sedmnácti letech provdána za Karla z Alençonu
15a,b

, muţe nevzdělaného a 

ducha vojenského. Markéta, vévodkyně z  Alençonu, následovala svého muţe na 

                                                 
11

 DENIEUL-CORMIER, Anne. La France de la Renaissance : 1488-1559, s. 92 

12
 cf. PETIT DE JULLEVILLE, Louis. Histoire de la langue et de la littérature française des origines à 1900. 

Tome III., s. 123  

13
 cf. FEBVRE, Lucien. Autour de l’Heptaméron. Amour sacré, amour profane, s. 61 

14
 V období vlády krále Ludvíka XII. se zámek Blois stal oblíbenou královskou rezidencí. Kdyţ se vlády ujal 

František I., nechal zámek v Blois přestavět s cílem přesídlit sem ze zámku Amboise. František zde zaloţil 

knihovnu, jednu z nejvýznamnějších ve své době. Trávil však v Blois velmi málo času a rozsáhlá knihovna 

byla nakonec přemístěna na královský zámek Fontainebleau. Tam vytvořila hlavní část královské knihovny, 

jeţ je dnes součástí Francouzské národní knihovny. 

15
 a) Karel IV. z Valois, vévoda z Alençonu (1489-1525)  

    b) Alençon je město na severozápadě Francie nachází se v departementu Orne v regionu Dolní Normandie. 



16 

 

jeho rodný zámek, sídlo, které jí připadalo temné a nepřátelské. Vychovávaná 

v prostředí à l’italienne, „/…/ musela vzpomínat na světlé prostory v Amboise, 

na prosluněné terasy v Blois /…/ Společnost, která ji od nynějška obklopovala, 

nemohla zmírnit melancholii prostředí, ve kterém se ocitla.“
16

 Vedla zde ţivot 

„/…/ zbožný a jednoduchý, oddaný modlitbě a almužně, péči o nemocné, 

návštěvám chudých.“
17

 V tomto období proţívala citovou samotu. Markéta byla 

přitahována Itálií, obdivovala krásu jejích paláců, vytříbené společenské chování 

na královském dvoře popsané Baldassarem Castiglionem
18

 v jeho knize Dvořan, 

a tudíţ nemohla být šťastná v tomto zkostnatělém středověkém prostředí, 

se svým nevzdělaným manţelem a sluţebnictvem bez úrovně. Nenacházela zde 

ţádné rozptýlení.   

2.3 Politický vliv Markéty z Alençonu po nástupu bratra 

Františka na francouzský trůn   

V noci z 31. prosince na 1. ledna roku 1515 zemřel francouzský král 

Ludvík XII. a Františkovi uţ nic nebránilo nastoupit na francouzský trůn. Jeho 

cesta ke královskému trůnu byla plná náhod a osudových zvratů. Nicole 

Toussaint du Wast se k jeho nástupu na trůn vyjadřuje takto: „Jen málo 

panovníků bylo uvítáno s takovým nadšením.“
19

 Nová královna Klaudie 

Francouzská, byla skromná, slabá a téměř vůbec se neúčastnila veřejného ţivota. 

Markéta, milovaná králova sestra, mohla  konečně opustit ponurou zemi 

a nemilovaného manţela, a připojit se ke svému bratrovi na francouzském dvoře, 

kde hrála roli královny. Plnila veškeré úlohy královy manţelky. Kromě jiného 

organizovala slavnosti či  přijímala zahraniční vyslance.
20

 „Po smrti královny 

                                                 
16

 JOURDA, Pierre. Marguerite d’Angoulême: duchesse d’Alençon, Reine de Navarre, s. 35 

17
 Id. 

18
 Baldassare Castiglione (1478-1529) byl italský diplomat, voják a spisovatel. V roce 1528 vydal 

v Benátkách své nejslavnější dílo, rozsáhlý spis Dvořan, v němţ popisuje svou představu o ideálním 

renesančním dvořanovi a ideální šlechtické dámě. Kniha byla uznávaná a záhy přeloţena do mnoha jazyků 

19
 TOUSSAINT DU WAST, Nicole. Marguerite de Navarre : La Perle des Valois, s. 28 

20
 Cf. ibid., s. 32 
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Klaudie v červenci roku 1524, právě když král odjel s  armádou do Itálie, ještě 

vzrostla její odpovědnost. Od nynějška se stará o výchovu králových dcer.“
21

 

Po zdrcující poráţce v bitvě u Pavie
22

 v roce 1525 byl král František I. 

uvězněn svým ústředním nepřítelem, římským císařem Karlem V. Markétinu 

manţelovi Karlovi z Alençonu se po bitvě podařilo uprchnout a ukrýt 

se v Lyonu, kde ale v roce 1526 zemřel. Během sedmi měsíců zajetí 

francouzského krále ve Španělsku vládla v  zemi jeho matka Louisa Savojská. 

Markéta jí vypomáhala ze všech sil, nepřipadalo v  úvahu, aby se přespříliš 

věnovala duchovnímu ţivotu a psaní, ale okolnostmi byla nucena jednat.
23

 

Rozhodla se jet do Španělska vyjednávat osvobození svého bratra. Kdyţ se s  ním 

setkala, našla ho ve velmi špatném zdravotním stavu a strávila chmurné chvíle 

u jeho loţe. „Použila všech sil, aby ho povzbudila, sourozeneckou lásku, 

vzpomínky na vlast i náboženské vytržení.“
24

 Naštěstí pro královskou rodinu 

se František fyzicky i  psychicky vzchopil. Jeho osvobození ale „/…/ záviselo 

na podepsání dohody, jejíž tvrdé podmínky, byly nepřijatelné. František I. proto 

odmítal souhlasit a Karel V. zase nechtěl ustoupit ze svých požadavků. Markéta 

věřila, že by její zásah mohl situaci napomoci, ale mýlila se.“
25

 Římský císař byl 

chladný a tvrdohlavý během jednání s  královou sestrou, a přestoţe se Markéta 

snaţila ze všech sil obhajovat práva milovaného Františka, musela nakonec odjet 

bez kýţeného výsledku.  

I kdyţ její mise ve Španělsku neuspěla a Markétě se nepodařilo osvobodit 

bratra, získala si alespoň přízeň lidu a přízeň tehdejších myslitelů, dokonce 

i Erasmus Rotterdamský
26

 opěvoval její odvahu. Po jejím návratu do země 

                                                 
21

 FEBVRE, Lucien. Autour de l’Heptaméron. Amour sacré, amour profane, s. 31 

22
 Bitva u Pavie se odehrála 24. února 1525 a byla jednou z bitev italských válek, ve kterých bojovala 

Habsburská monarchie proti Francii o nadvládu nad rozdrobenými italskými provinciemi. V této bitvě se 

proti sobě postavili císař Karel V. a František I.  

23
 Cf. JOURDA, Pierre. Marguerite d’Angoulême: duchesse d’Alençon, Reine de Navarre, s. 103 

24
 MARTIN, Henri. Histoire de France. Tome VIII., s. 85  

25
 DENIEUL-CORMIER, Anne. La France de la Renaissance : 1488-1559, s. 122 

26
 Erasmus Desiderius Rotterdamský (1467-1536), vlastním jménem Gerrit Gerritszoon, byl holandský 

filolog a filosof. Patřil mezi nejvýznamnější a nejvlivnější představitele evropského humanismu, 

je povaţován za předchůdce reformace, ačkoli sám se stavěl velmi kriticky k jejím projevům. Byl především 

přívrţencem náboţenské tolerance. 
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„/…/ byla oslavována, uctívána, milována jako statečná hrdinka Francie.“
27

 

Přestoţe její cesta nebyla korunována politickým úspěchem, vévodkyně 

přinejmenším podpořila krále psychicky a morálně. Král po svém propuštění 

„/…/ nepřestával opakovat, že právě Markétě vděčí za záchranu svého života.“
28

 

František by býval raději abdikoval, neţ aby připustil odebrání části svého 

království, ale Parlament odmítl jeho odstoupení.  Nakonec František podlehl 

nátlaku císaře a 14. ledna 1526 podepsal Madridský mír a oţenil se s  jeho 

sestrou Eleonorou Habsburskou. Po podepsání této smlouvy Karel V. 

předpokládal, ţe je jeho dlouholetý nepřítel pokořen. Františkovi se ale podařilo 

získat spojence, „/…/ zaštítěn jejich podporou a posílen vlnou patriotismu svého 

lidu /…/ prohlásil před italskými vyslanci shromážděnými v  Cognaku, 

že Madridský mír je neplatný, jelikož byl podepsán v  pozici vězně a pod 

nátlakem, a nemá tudíž žádnou hodnotu, a nebude proto respektován.“
29

  

Markétina mise ve Španělsku „/…/ ji pozvedla na nejdůležitější pozici 

ihned po regentce.“
30

 „Se svou matkou se stala neoficiální vladařkou.“
31

 

Přestoţe nepůsobila v politice přímo, všichni věděli o jejím vlivu na královská 

rozhodnutí, a proto se na ní obraceli se svými záleţitostmi  v období 

nepřítomnosti krále.   

I druhá králova manţelka se drţela v  ústraní a Markéta byla bezpochyby 

skutečnou královnou Francie, přinejmenším v  první polovině Františkovy vlády, 

dokud se její náboţenské smýšlení nestalo neţádoucím na královském dvoře.
32

 

Král vytíţen státnickými otázkami, se jen málo věnoval náboţenským 

problémům, a z větší části přenechával jejich řešení na sestře.   

 

 

 

 

                                                 
27

 TOUSSAINT DU WAST, Nicole. Marguerite de Navarre : La Perle des Valois, s. 119 

28
 JOURDA, Pierre. Marguerite d’Angoulême: duchesse d’Alençon, Reine de Navarre, s. 118 

29
 DENIEUL-CORMIER, Anne. La France de la Renaissance : 1488-1559, s. 125 

30
 JOURDA, Pierre. Marguerite d’Angoulême: duchesse d’Alençon, Reine de Navarre, s. 139 

31
 Ibid., s. 150 

32
 Cf. DENIEUL-CORMIER, Anne. La France de la Renaissance : 1488-1559, s. 97 
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2.4 Markéta, královna Navarrská  

Ve třiceti pěti letech se stala Markéta bezdětnou vdovou. Předpokládalo se, 

ţe by její nový sňatek mohl pomoci vyřešit těţkosti království. Byl pro ni vybrán 

Jindřich d’Albret
33

, král Navarrský. „Pro krále navarrského to byl sňatek velmi 

výhodný, učinil z tohoto prince bez země ne-li bez koruny jednoho 

z nejdůležitějších pánů království.“
34

 Přestoţe se jednalo o sňatek z  rozumu, 

Markéta poprvé ve svém ţivotě milovala. Po svatbě následovala Markéta svého 

muţe do Pau
35

, města, jeţ jí připadalo spíše jako vesnice neţ jako hlavní město. 

Markéta se zde opět při častých absencích svého muţe nudila. V  roce 1528 

konečně porodila Markéta vysněnou dceru, které dala jméno Jana. Její druhé 

mateřství bohuţel skončilo nešťastně, její syn Jan zemřel jen pět měsíců 

po narození.  

2.5 Náboženská situace ve Francii za života Markéty Navarrské  

Evropa nebyla v 16. století suţována jen válkami, ale řešila také palčivé 

náboţenské otázky, které byly jednou z  příčin ozbrojených konfliktů. Byly tak 

celospolečenským problémem, jenţ byl často diskutován. Reformní teorie 

se rozšiřovaly po celé Evropě, velké mnoţství myslitelů bylo na počátku 

16. století zaujato potřebou změny a nápravy církve. Tyto myšl enky 

se samozřejmě nevyhnuly ani královně navarrské. Markétu „/…/ na reformních 

myšlenkách lákaly ušlechtilé a svobodné ideje. Nemohla předpovídat krvavé 

boje, které toto mírumilovné učení vyvolá.“
36

 Je spojována s krouţkem 

evangelistů z Meaux. Byla to skupina pod vedením biskupa Guillauma 

                                                 
33

 Jindřich II. Navarrský či Jindřich d’Albret (1503-1555) byl v letech 1517 aţ 1555 králem navarrským. 

Byl poraţen Ferdinandem II. Aragonským a vládl pak pouze na malém území dolní Navarry. Bojoval 

po boku Františka I. u Pavie, kde byl zajat. Ze zajetí se mu podařilo uprchnout. Za podporu, kterou poskytl 

králi, byl v roce 1527 oddán s jeho sestrou Markétou.       

34
 JOURDA, Pierre. Marguerite d’Angoulême: duchesse d’Alençon, Reine de Navarre, s. 146 

35
 Město Pau leţí v jihozápadní Francii v kraji Akvitánie. Od roku 1512 bylo hlavním městem království 

Navarry.  

36
 TOUSSAINT DU WAST, Nicole. Marguerite de Navarre : La Perle des Valois, s. 89 
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Briçonneta
37

, která se stala centrem umírněné reformy, a byla kritizována 

extremisty obou náboţenských táborů. Tento krouţek z  Meaux hrál významnou 

roli ve vývoji náboţenské kultury v  16. století a zároveň velmi důleţitou roli 

v duchovním ţivotě Markéty. Ta se od Briçonnetových stoupenců nechala  

inspirovat myšlenkou vnitřního duchovního ţivota, mírnou  reformou církve 

a myšlenkou návratu k  Písmu. 

Markéta se nenechala zlomit svými pronásledovateli a stále udrţovala 

korespondenci s Briçonnetem, jeţ byl jejím rádcem a zpovědníkem. Ze své 

pozice se jí podařilo krouţek ochraňovat. Markéta hledala v  nauce únik pro 

svého ducha dychtícího po pravdě a pro své znepokojené a křehké srdce. Markéta 

„/…/ použila veškerý svůj vliv, aby přivedla matku i bratra k  této nauce. Věřila, 

že uspěje. V prosinci roku 1521 napsala Briçonnetovi: ‚Král a matka jsou více 

než obvykle zaujati reformou církve, /…/ jsou odhodláni přijmout, že pravda boží 

není rozhodně herezí‘.“
38

 Svému bratrovi se pokoušela vnuknout myšlenku 

reformy církve zachovávající katolickou ortodoxii. Nikdy se veřejně nepřiklonila 

k protestantismu, ale vícekrát potvrdila svou náklonnost k idejím nenáviděným 

Sorbonnou. „Její dobrota, projevy lásky k  bližnímu nemohly zmírnit nenávist, 

která byla vyvolána podporou reformistů .“
39

  

V náboţenské politice byl král řízen převáţně státními zájmy bez přihlíţení 

ke svým sympatiím, a proto se neostýchal prudkých obratů v  politice. „Pro 

Františka I. je Reforma jen figurkou na evropské šachovnici.“
40

   

Náboţenská situace se během Františkovy vlády stala neudrţitelnou a boj 

proti přívrţencům reformy se přiostřoval. Katolíci se snaţil i zabránit šíření 

kacířských myšlenek. Ţádná kniha nebyla publikována bez imprimatur
41

 

Sorbonny, knihy byly cenzurovány a páleny, pokud obsahovaly sebemenší 

                                                 
37

 Guillaume Briçonnet (1470-1534) byl syn kardinála Guillauma Briçonneta. Byl ţákem a přítelem Jacqua 

Lefèvra d’Étaples. Působil v diecézi Meaux blízko Paříţe. V roce 1521 zaloţil tzv. „krouţek z Meaux“. 

Ve městě zřídil tiskárnu, kde byla vydávána například díla Lefèvra d’Étaples. Briçonnet byl zastáncem 

umírněné reformy, odmítal Lutherovo radikální učení.  

38
 MARTIN, Henri. Histoire de France. Tome VIII., s. 449 

39
 JOURDA, Pierre. Marguerite d’Angoulême: duchesse d’Alençon, Reine de Navarre, s. 172 

40
 DENIEUL-CORMIER, Anne. La France de la Renaissance : 1488-1559, s. 442 

41
 Imprimatur je povolení, schválení k tisku.   



21 

 

známku hereze. Církví byly vydávány apologie ohroţené ortodoxie.
42

 Situace se 

vyostřila „/…/ v noci ze 17. na 18. října 1534. Na několika místech v  Paříži, 

Orléans, Blois a Amboise, tam, kde sídlil dvůr, byly vyvěšeny tištěné texty, 

tzv. plakáty. Nápis na nich zněl: ‚Pravdivé články o strašlivých zlořádech 

papežské mše‘ /…/ V tuto chvíli si František uvědomil, že se jedná o dobře 

organizovanou akci velkého dosahu z  Neuchâtel, kde byl text vytištěn – autorem 

byl francouzský exulant Antoine Marcourt. Tradice říká, že jeden plakát byl 

vylepen i na dveře králova pokoje v  Amboise.“
43

 Tato tzv. „affaire des placards“ 

donutila krále zasáhnout proti reformátorům, které měla pod svým patronátem 

samotná králova sestra  Markéta, a proto se královna z  opatrnosti rozhodla vzdálit 

ode dvora do hlavního města svého království Pau. V  ústraní ale nezůstala 

dlouho, po uklidnění situace se vrátila na dvůr a její vliv se opět stal 

rozhodujícím jako dříve.   

Přes sympatie k reformnímu hnutí udrţovala dobré vztahy s  římskou církví 

a vţdy přísně dodrţovala katolické rity. „Několikrát navštívila Papeže, který 

ji velmi vlídně přijal, a dokonce ji jednou pozval poobědvat s  kardinály 

Contarinim a Sadoletem, a rád si poslechl jejich diskuzi nad Písmem.“
44

   

Lásku k bliţnímu neprosazovala královna jen teoreticky. Aktivně 

se věnovala pomoci potřebným v  Paříţi, ve svých zemích v Alençonu, 

v Lyonu i v oblastech navarrských.
45

 „Jako první měla nápad založit zařízení 

veřejné pomoci a v Paříži díky ní stojí sirotčinec Hospice des Enfants -Rouges.“
46
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 Cf. DENIEUL-CORMIER, Anne. La France de la Renaissance : 1488-1559, s. 444 
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2.6 Vztah Markéty Navarrské ke kultuře a vzdělání  

František i Markéta byli díky své matce Louise Savojské velmi vzdělaní 

a pociťovali velkou úctu a lásku ke kultuře. Oba byli mecenáši umělců i vědců. 

V jejich době byli „/…/ vzdělanci posíláni na Blízký východ, aby tam hledali 

antické rukopisy /…/ Vědci, básníci, umělci byli  přátelsky přijímáni na dvoře bez 

rozdílu původu či národnosti. Nikdy v  minulosti nebyl dvůr takto otevřený 

talentovaným lidem.“
47

 Královská rodina se například přátelila i s  Leonardem 

da Vincim, kterého František poznal během svého pobytu v  Itálii. Tento 

všestranný italský umělec přijal pozvání královské rodiny do Francie. „Markéta 

byla přitahována florentským géniem a ihned mu poskytla své venkovské sídlo 

v Cloux
48

, v blízkosti Amboise. /…/ [Leonardo da Vinci] se stává nejen inženýrem 

kanálů, architektem zámků, ale  i arbitrem módy a organizátorem volného 

času.“
49

   

Markéta, jako velmi sečtělá a kultivovaná ţena, byla iniciátorkou 

přestěhování knihovny z Fontainebleau do Paříţe a zaloţení Královské knihovny, 

která se později stane Francouzskou národní knihovnou. V její době jiţ knihovna 

čítala kolem tří tisíc svazků. František byl prvním králem, který otevřel 

knihovnu veřejnosti, „/…/ úzkému okruhu samozřejmě, francouzským 

a zahraničním vědcům, kteří byli schopni vytěžit z  těchto drahocenných děl 

podstatu a šířit mezi širší veřejnost poklady antické civilizace, které byly 

prozatím zapomenuty /…/.“
50

 

Král zaloţil pravděpodobně na popud Markéty, trojjazyčnou kolej „Collège 

de trois langues“, z níţ se později vyvinula „Collège de France“
51

, tím se 

„/…/ poprvé rozšířilo vysoké vzdělání mimo Univerzitu, která zatím stále 

                                                 
47

 TOUSSAINT DU WAST, Nicole. Marguerite de Navarre : La Perle des Valois, s. 145-146 

48
 Zámek je také nazýván Clos Lucé či jen Clos.  

49
 TOUSSAINT DU WAST, Nicole. Marguerite de Navarre : La Perle des Valois, s. 46 

50
 DENIEUL-CORMIER, Anne. La France de la Renaissance : 1488-1559, s. 145 

51
 Collège de France, česky Francouzská kolej, je nejprestiţnější francouzská instituce, věnovaná vědám. 

Sídlí v Paříţi v Latinské čtvrti. Roku 1530 zaloţil král František I. Královskou kolej nebo také Kolej tří 

jazyků, protoţe se zde zpočátku vyučovala řečtina, hebrejština a latina. Po revoluci roku 1789 byla kolej 

přejmenována na Národní kolej a od roku 1870 na Collège de France. Jejím heslem je od zaloţení „Docet 

omnia“, tedy „Učí všemu“. 
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neoddělovala vědu od náboženského myšlení.“
52

 Tato vysoká škola značně 

přispěla k rozvoji svobodného vědeckého bádání a  stala se jeho centrem proti 

paříţské univerzitě. Tento krok můţe být pojímán jako triumf renesance nad 

středověkou scholastickou tradicí.  

Markéta byla také mecenáškou spisovatelů. Se zálibou se oddávala 

náboţenské četbě, ale dokázala ocenit i knihy profánního charakteru. Za pomoc, 

kterou poskytovala spisovatelům, se dočkala mnohých vyjádření úcty. „Tyto 

komplimenty, vynášení její dobroty, pro ni byly důkazy, že její podpora nebyla 

zbytečná.“
53

 Čím více ztrácela politický vliv na francouzském dvoře, tím 

aktivněji se věnovala umění.   

2.7 Rodinné vztahy Markéty Navarrské   

Vztah k bratrovi Františkovi hrál v  Markétině ţivotě hlavní roli. Velmi 

silně jej milovala po celý ţivot. Neustále opakovala, ţe je pro ni František 

„/…/ otcem i synem, bratrem, přítelem, manželem.“
54

 František jí náklonnost 

opětoval a celý ţivot nad ní drţel ochrannou ruku a to i ve chvílích, kdy jej svým 

jednáním mohla ohroţovat v  jeho postavení. Markéta nahrazovala obě 

Františkovy manţelky, Klaudii Francouzskou i Eleonoru Habsburskou, v  roli 

královny Francie a vţdy svého bratra podporovala. Mnozí historici si neodpustili 

polemizovat o vztahu mezi těmito  sourozenci, ale její přední ţivotopisec Pierre 

Jourda podtrhuje, ţe se jednalo pouze o sourozeneckou lásku.  

Osobnost Markéty Navarrské byla dále formována vztahy k  muţům, kteří 

jí byli předurčeni jako ţivotní partneři. První manţelství s  Karlem z Alençonu 

bylo uzavřeno formálně a nebylo naplněno ani citově ani narozením potomka. 

Druhé manţelství s Jindřichem Navarrským bylo sice taktéţ uzavřeno 

z politických důvodů, ale Markéta v  něm našla nejen lásku, ale i příchod 

vytouţeného dítěte.  

                                                 
52
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Svému druhému muţi Jindřichovi Navarrskému porodila jedinou dceru 

Janu
55

. Markéta neměla moţnost se přímo účastnit výchovy své dcery vzhledem 

ke svým společenským povinnostem a zvyklostem tehdejší šlechty. Během svého 

ţivota se často vracela k  myšlence nenaplněného mateřského citu. Neměla 

moţnost poznat hlouběji osobnost své dcery. Její dcera se navíc stala nástrojem 

politických pletich. Markéta byla okolnostmi přinucena, aby dceru přiměla 

ke sňatku s Vilémem de Clèves, se kterým nesouhlasila přinejmenším stejně 

jako sama Jana.
56

  

2.8 Markéta Navarrská na sklonku života  

V padesáti dvou letech se král František I. cítil vyčerpán třiceti dvěma lety 

těţké vlády. Markéta, suţována svými nemocemi a nemocemi svého bratra, 

se cítila bezradná a zoufalá. „Zdálo se jí, že její život byl spo jen s bratrovým /…/ 

Její manžel i dcera byli zapomenuti, všechny její myšlenky směřovaly 

k Františkovi.“
57

 Král naposledy vydechl 31. března 1547. Markéta proţívala 

obrovskou bolest. „Na pět měsíců se uzavřela do kláštera v  Tussonu, kde 

nacházela zmírnění své bolesti jen v modlitbě a zbožnosti.“
58

 Jelikoţ měla v sobě 

pocit odpovědnosti, nemohla se stáhnout do ústraní za zdmi kláštera trvale.  

Po Františkově smrti se Markéta ocitla v  nepřízni. Její dopisy byly 

kontrolovány. Mohla se zdát pro nového vládce, Jindřicha II., a jeho gardu 

hrozbou. Její politický vliv na dvoře samozřejmě klesl, ale po tolika ranách 

osudu uţ nemohla být tímto faktem zasaţena. Světským záleţitostem 

nepřikládala jiţ takovou váhu, více se věnovala duchovnímu ţivotu a literární 

tvorbě.   

                                                 
55

 Jana d’Albret (1528 – 1572) nastoupila roku 1555 na navarrský královský trůn jako Jana III. Navarrská.  

V roce 1541 byla provdána za Viléma de Clèves (1516-1592), jejich sňatek byl roku 1546 anulován. O dva 

roky později byla provdána za Antoina de Bourbon, vévodu z Vendôme (1518-1562). Byla matkou 

francouzského krále Jindřicha IV. Upevnila nezávislost Navarry na Francii. Konvertovala k protestantismu 

a v roce 1567 zavedla ve svém království kalvinismus.  
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Na sklonku svého ţivota se stáhla do ústraní. Zemřela ve věku padesáti 

sedmi let dne 21. prosince 1549 na svém zámku v  Odos
59

. Její manţel Jindřich 

d’Albret nestihl přijet včas ke své umírající ţeně. „Smutek v království 

navarrském byl obrovský: biskup z Lescar, J. de Foix, nechal zvonit ve všech 

kostelech své diecéze po devět dní, ráno i večer, za odpočinek duše zemřelé. 

Jindřich d’Albret, se ve spěchu dostavil na zámek, ale nemohl již než plakat 

u smrtelného lože své ženy a začít připravovat slavnostní pohřeb, kde jí bude 

vzdána poslední pocta.“
60

  Její ostatky byly pohřbeny v  kostele Sainte-Foy-de-

Morlaas v blízkosti Pau, v  rodinné hrobce králů navarrských.  

2.9 Literární tvorba Markéty Navarrské   

Markéta se oddaně věnovala královským záleţitostem v  těţkých obdobích 

svého ţivota – v období zajetí svého bratra, smrti manţela , ohroţení bratrova 

trůnu – i v obdobích klidných a šťastných, kdy se účastnila všech významných 

slavností a společenských událostí. Nikdy ale nezapomínala na pro ni tak 

důleţitý duchovní ţivot. Dlouhé chvíle trávila rozjímáním nad ţivotem a smrtí, 

nad rolí víry v ţivotě člověka. Své myšlenky sepisovala Markéta nejdříve ve své 

korespondenci, poté i ve vlastní tvorbě, poetické i prozaické.  

2.9.1 Korespondence 

Po náročných dnech se alespoň večer uzavírala do samoty svých myšlenek, 

věnovala se svému vnitřnímu ţivotu  a svěřovala své nejniternější pocity 

do dopisů, které byly adresovány biskupovi z Meaux Briçonnetovi. Markéta 

Navarrská s ním udrţovala korespondenci tři a půl roku a za tu dobu si vyměnili  

šedesát osm dopisů. Guillaume Briçonnet byl královnin duchovní rádce. Markéta 

u něj hledala útěchu a pomoc ve svých těţkých ţivotních obdobích. Briçonnet 

si velmi dobře uvědomoval, jaký vliv měla Markéta Navarrská na královském 

dvoře, a tak ve svých dopisech „/…/ neustále přesvědčuje Markétu, aby přiměla 

                                                 
59

 Zámek Odos je venkovské sídlo v Navarrsku, které Márkéta Navarrská koupila na sklonku ţivota. 

Pobývala zde ale jen krátce, několik měsíců před smrtí.   
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svého bratra a matku k reformování církve.“
61

 Jejich dopisy dokazují, ţe biskup 

„/…/ viděl mimo svou diecézi a že se chtěl zprvu pokusit o reformu v  Meaux 

a poté rozšířit reformu po celé církvi ve Francii.“
62

 

2.9.2 Vlastní literární tvorba  

Je téměř nemoţné říci, kdy se Markéta začala věnovat vlastní tvorbě, 

v první řadě poezii. V určité chvíli se jí uţ nedařilo utěšit svou neklidnou mysl 

jen modlitbami a četbou. Své myšlenky sepisovala jiţ dříve v četných dopisech. 

Ani to ale nestačilo k vypsání všech tíţivých otázek její mysli. Samotné psaní 

se pro ni stalo „/…/ místem svobody, kde nebyla v  reprezentativním postavení, 

místem, kde mohla uniknout od všech problémů společenských a politických.“
63

 

Pod svým jménem vydávala za svého ţivota jen náboţenskou poezii.  

Velkým inspiračním zdrojem pro ni byla Bible, ale především její vnitřní 

ţivot. Její významný ţivotopisec Pierre Jourda o ní říká, ţe „/…/ je jednou 

z nejspontánnějších básnířek šestnáctého století.“
64

 Jejím cílem nebylo hledat 

originalitu, ale především chtěla ve své tvorbě otevřít své srdce, snaţila se v ní 

zhmotnit své myšlenky.
65

 Markéta vyzdvihovala individuální meditaci, nechávala 

volný průběh svým myšlenkám. „V poetické tvorbě hledala  způsob, jakým 

formulovat intimitu náboženského myšlení.“
66

  

Ve svých básních Markéta vyjadřovala  své náboţenské myšlenky, které 

„/…/ nebyly v rozporu s katolictvím, ale nosily jisté známky nových myšlenek.“
67

 

Pod vlivem Briçonneta se věnovala  studiu textu Bible, jehoţ symboliku 

vykládala velmi volně a laicky. V Písmu hledala svou inspiraci, na text se často 

ve své poezii odvolávala a citovala  jej.  

V září roku 1524 zemřela ve věku osmi let na zámku Blois Markétina neteř 

Charlotta. Inspirována touto událostí napsala Markéta báseň Dialog ve formě 
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nočního vidění
68

. Poezie se jí stala moţností úniku před velkou bolestí, kterou 

proţívala. Markéta v této básni rozmlouvá s duší zemřelé královské dcery, 

zamýšlí se nad smrtí, nad přístupem k věčné blaţenosti a nad rolí víry v ţivotě 

člověka. Objevují se zde známky vlivu umírněných reformistů z Meaux. Teprve 

devět let po této události, roku 1533, vychází báseň v druhém vydání Zrcadla 

hříšné duše
69

.  

První sbírku duchovních básní vydala královna Navarrská v  roce 1531 pod 

názvem Zrcadlo hříšné duše. Tato sbírka jí přinesla velký úspěch. Ve druhém 

vydání sbírky připojila kromě zmíněného Dialogu ve formě nočního vidění  také 

Davidův ţalm přeloţený do francouzštiny Clémentem Marotem
70

. Teologové 

ze Sorbonny odsoudili její knihu a zapsali ji na seznam zakázaných knih, i kdyţ 

první vydání přešli bez povšimnutí. Toto dílo, sbírka teologických diskuzí, bylo 

skandálním především proto, ţe bylo  „/…/ odvážnou novinkou vyjadřovat 

náboženské teorie ve verších.“
71

 Báseň je význačná svým lyrismem a snahou 

Markéty vyjádřit stavy své mysli. Markéta musela o pomoc poţádat bratra  

Františka I., který se za svou milovanou sestru postavil, a tak byla Sorbonna 

přinucena vzít zpět své odsouzení.
72

 

Během odloučení ode dvora po vyostření náboţenských problémů napsala 

Markéta své první biblické divadelní hry – např. La Comédie de la nativité de 

notre seigneur Jésus-Christ či La Comédie de l’adoration des trois rois .
73

  

Po smrti svého bratra, o které se dozvěděla v klášteře Tusson, vyjádřila svůj 

smutek v několika dílech – Chansons spirituelles, Comédie sur le Trépas du Roi 
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a v básni La Navire, která je součástí dlouhé alegorické básně Prisons, v níţ 

Markéta vypovídá svůj ţal z několika úmrtí v  jejím blízkém okolí – připomíná 

smrt prvního manţela Karla z Alençonu, své tchyně z prvního manţelství 

Marguerite de Lorraine-Vaudémont, své matky Louisy Savojské a v neposlední 

řadě svého milovaného bratra Františka.    

V roce 1547 publikovala královna v Lyonu Marguerites de la Marguerite 

des Princesses, neúplnou sbírku své poetické tvorby.  Po její smrti zůstala velká 

část jejího díla nepublikována – ve verších jsou to básně Navire a Prisons, 

v próze sbírka novel, později nazvaná Heptameron.  

Její křesťanská poezie a biblická dramata byla  téměř zapomenuta ve 

chvíli, kdy se objevil Heptameron, který při svém vydání velmi šokoval  

a nepřestává nás udivovat ani dnes.  
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3 Myšlenkové směry, které ovlivnily Markétu 

Navarrskou 

Zachytit výtvory lidského ducha  je těţké pro kaţdého literáta i filosofa. 

Ne všechny myšlenky je moţné jasně interpretovat, aniţ bychom do nich 

nevkládali kus sebe sama. Ani tradičně rozdělované myšlenkové směry, jako je 

scholastika, renesance nebo racionalismus, neodpovídají realitě a zjednodušují 

sloţitost myšlení. Důkazem tohoto tvrzení je existence velkého mnoţství 

literárních či filosofických děl, které jsou nezařaditelné s  mnoţstvím 

protichůdným idejí, které nezapadají do zjednodušeného schématu.  

Takto nezařaditelnou autorkou je i Markéta Navarrská. Při studiu jejích 

myšlenek, nacházíme velké mnoţství rozporuplných tendencí. Mnoho autorů 

se pokusilo tuto myslitelku přiřadit k  jednomu z myšlenkových směrů 

spojovaných se 16. stoletím. K tomu postačilo najít rysy tohoto směru a ostatní 

znaky popřít či přizpůsobit. Pokud se ale vzdáme tohoto omezujícího pohledu,  

všimneme si bohatosti jejích myšlenek.  

Markéta ţila ve velmi sloţité době a dilemata, která suţovala tehdejšího 

člověka, neminula ani ji. Podařilo se jí propojit rozličné fenomény 16. století – 

bohatý společenský ţivot na královském dvoře dokázala vyváţi t kaţdodenním 

rozjímáním nad Svatým textem; nadchnuta reformačními myšlenkami přesto 

přísně dodrţovala katolické rity; ve své tvorbě propojovala bohatý duchovní 

a světský ţivot.  

16. století bylo velmi bohaté co do počtu směrů, které ovládaly myšlení 

tehdejších lidí. Najdeme i u Markéty rysy luteránství či kalvinismu? Nebo je více 

nadchnuta pro mysticismus? Nenajdeme u ní spíše rysy humanismu či 

novoplatonismu? Nebo se snad Markéta opírá o tradiční katolické učení?  Na tyto 

otázky se pokusíme v následujících kapitolách nalézt odpověď.    
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3.1 Počátky reformačního hnutí ve Francii a postoj Markéty 

Navarrské k němu  

Existuje více hypotéz, proč se právě v  16. století objevila snaha reformovat 

církev. „Bylo tomu tak proto, že hospodářská situace měla vliv na náboženský 

vývoj, že zaostávání mezd za cenami vyvolávalo nespokojenost chudých, 

že bohatnutí měšťanstva dodávalo této privilegované části obyvatelstva pocit 

duševní nezávislosti, příznivé svobodnému myšlení? /…/ Držme se však 

doporučení Luciena Febvra a hledejme pro náboženskou revoluci příčiny 

v oblasti religiózní.“
74

 

15. a 16. století ovládal strach – strach ze smrti, strach z Boha, strach 

z nemocí, které se do Evropy vracely v  lavinách, ale vysvětlení s  nimi 

nepřicházelo. Katolická církev se snaţila hledat příčiny v lidských slabostech 

a apelovat na svědomí svých věřících. „Západ trpěl pocitem viny. A tento pocit 

viny byl nepochybně prohlubován napomínáním kazatelů , /…/ pranýřovali hříchy 

křesťanů, zdůrazňovali, jaké tresty je očekávají, mluvili o nadcházejíc ím konci 

světa a naléhavosti pokání.“
75

 Jediné moţné vykoupení nabízela právě církev, 

která určovala, jakým způsobem se lidé mohou ze svých hříchů ospravedlnit. 

V této době byl téměř chorobný důraz kladen na utrpení Krista, byla projevována 

bezmezná úcta ke svatým a stalo se naprosto běţným vyhlašování odpustků. Tato 

fakta jsou vysvětlitelná jen nesmírným strachem ze zatracení.
76

  

Brzy se začaly objevovat hlasy, odmítající oficiální výklad Bible katolickou 

církví, které nakonec vyústily v  nové náboţenské smýšlení. V 16. století 

nemůţeme ještě hovořit o protestantismu, jelikoţ toto označení se objevuje aţ na 

počátku 17. století.
77

 Proto se budeme drţet označení reformní myšlenky v rámci 

katolické víry. Reformátoři v tomto období se sami se označují jako křesťané 

ţijící podle Evangelia či křesťané následující Slovo.  

Co tedy mohlo reformační hnutí nabídnout tehdejšímu člověku a proč 

si získalo tak rychle oblibu mezi velkým mnoţstvím obyvatel ve Francii? Církev 
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se v chaotických staletích po rozpadu římské říše stala nejvýznamnější autoritou 

a opěrným bodem pro kaţdého jedince. Podávala pomocnou ruku svým věřícím 

v těţkých dobách středověku. Během staletí se ale měnil i její postoj ke 

světským záleţitostem, řada jejích představitelů se odkláněla od původního učení 

a čím dál více se snaţila zasahovat do politiky. Samotní věřící ztráceli jistotu, 

kterou dříve církev nabízela. Církev nyní působila spíše jen jako hrozba. 

Vnucovala věřícím myšlenku, ţe spása spočívá ve svátostech římské církve 

a vzbuzovala falešné mínění o lidských zásluhách. Proti tomu vystoupili 

reformátoři. „Podstata reformační doktríny spočívala v  tvrzení, že hříšník je 

ospravedlněn vírou.“
78

 Reformátoři se snaţili ve svých výkladech Bible vracet 

k původnímu evangeliu hlásanému Pánem a apoštoly, ţe jedině Bůh sám svou 

milostí ospravedlňuje skrze víru k věčnému ţivotu. Vše dobré přichází z  milosti 

Boţí, k tomu není potřeba zprostředkování, stačí jen dostatečná víra ve Spasitele.  

Věřící zaujalo na myšlenkách náboţenských buditelů především to, 

ţe připomínali fakt, ţe dary a milost Boţí nejsou omezeny jen na určitou třídu 

lidí, ale ţe byly dány všem údům Kristova těla, tedy všem bez rozdílu.
79

 

Středověká zboţnost „/…/ často zdůrazňovala obraz Boha, jakožto děsivého 

soudce, jehož vševědoucí svraštělá tvář budila bázeň a hrůzu v srdcích 

hříšníků.“
80

 Reformátoři se oproti tomu vrátili k  původní křesťanské myšlence, 

ţe Bůh není soudcem, ale otcem, který nabízí člověku spásu a ne jen tresty.  

Nové myšlenky šířené reformátory se dostávaly mezi prosté věřící 

a náboţenské otázky tak přestaly být záleţitostí vzdělaného kléru, ale staly 

se celospolečenským problémem. „Sociální vrstva kněžstva přestala být 

nositelem nejvšestrannější a nejpropracovanější vize světa.“
81

 Vývoj v 16. století 

nabízel laikům stále větší podíl na náboţenském ţivotě. To vedlo k  rozšíření 

náboţenského individualismu a celkové devalvaci kněţství. Svou pozici začaly 

ztrácet i mnišské řády a méně důvěryhodnou se pro lid stala církevní hierarchie 

a katolická liturgie.  
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Na otázku, kde vznikla reformace, asi  nenajdeme jednoznačnou odpověď. 

Jedni jí hledají v oblastech Svaté říše římské, druzí na půdě Francouzského 

království. Merle d’Aubigné je zastáncem teze, ţe reformace ve Francii nebyla 

záleţitostí přinesenou zvenčí, ale ţe „/…/ se zrodila na francouzské půdě; 

objevila se v Paříži a to přímo na Univerzitě, druhé největší mocnosti římského 

křesťanství.“
82

 Na Sorbonně se v tomto období objevilo několik vynikajících 

hlasatelů evangelia, mezi nimi Lefèvre
83

 nebo Guillaume Farel
84

, kteří byli 

přinuceni kvůli svým nekonformním myšlenkám opustit Paříţ a v roce 1521 

mnozí z nich nalezli útočiště v Meaux, kam byli pozváni biskupem Briçonnetem . 

Malá skupina věřících z Meaux dále šířila své myšlenky. Navrhovali reformu 

duchovenstva a především návrat ke Svatému Písmu, protoţe dle nich 

„/…/ pouze bible je autentickým svědectvím víry.“
85

 Objektem jejich kritiky 

se stala „nebibličnost“ mše. Markéta navázala s těmito náboţenskými buditeli 

úzký vztah a nechala se od nich v  mnohém inspirovat. Díky svému postavení jim 

ale především poskytovala ochranu a zajišťovala přízeň u dvora a  k reformním 

myšlenkám se snaţila přivést bratra i matku.    

Meaux bylo v tom čase střediskem duchovního ţivota. Biskup Briçonnet 

učinil ze svého biskupství jedno z  francouzských ohnisek nové reformní doktríny 

a staral se o rozšíření Písma po celé diecézi. Podle reformačního myšlení 

„/…/ naleznou křesťané v četbě Bible upokojení úzkostí, tolik kýženou odpověď, 

řešení jejich problémů, každodenní pomoc, kterou tolik potřebují“
86

, ale obyčejní 

lidé neovládají jazyk Písma, a proto je nutné jim svatý text přiblíţit. I Erasmus 
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Rotterdamský chtěl, aby „/…/ všechny prosté ženy četly evangelium a Pavlovy 

epištoly. Ať jsou přeloženy do všech jazyků. Ať oráč pěje úryvky z  nich kráčeje 

za svým pluhem, ať si je tkadlec prozpěvuje u svého stavu.“
87

 Lefèvre d’Étaples 

tak skutečně učinil, roku 1522 uveřejnil v Meaux svůj překlad Nového Zákona 

a ţalmů do francouzštiny, podle Imbarta de la Tour dokonce na popud samotného 

krále.
88

 Písmo se stalo tématem rozhovorů v městě Meaux téměř mezi všemi 

obyvateli. Farel kázal kdekoli, jak v kostelích, tak pod širým nebem. Četba 

Písma svatého v národním jazyce nebyla populární jen mezi obyčejnými lidmi, 

ale překlad Nového Zákona s  komentáři se stal módním i na francouzském dvoře.  

Guillaume Briçonnet byl sám ortodoxní a odmítal herezi. Ve své diecézi 

zakazoval pod pohrůţkou exkomunikace knihy Luthera, který se příliš rozcházel 

s oficiální církví. Byl zastáncem umírněné reformace, odmítal pouze kult svatých 

a liturgii v latině: „Z obrazů si však zachoval jen Kristův, zaváděl francouzštinu 

do liturgie, rozdával ve své diecézi překlady Písma.“
89

 V městě Meaux došlo 

roku 1542 k přijímání chleba a vína, těla a krve.
90

 Ne všichni členové krouţku 

z Meaux si ale představovali stejnou formu reformace jako biskup, někteří 

zůstali katolíky, jiní se stali protestanty. Radikálnější reformátoři měli 

na obyvatelstvo takový vliv, ţe „/…/ v meauxské diecézi pálili chudí lidé, 

valchaři a tkalci, obrazy Panny Marie a strhávali veřejná oznámení 

o odpustcích.“
91

  

Přestoţe Briçonnet doufal v  jistý kompromis s Římem, pod hrozbou ztráty 

všeho a kruté smrti se biskup podrobil a svolil ke znovu zavedení římského 

systému do své diecéze, za coţ byl kritizován radikálnějšími reformátory.  

Je třeba zdůraznit ţe:  „Ani Briçonnet, ani Markéta neměli v úmyslu stavět 

nové náboženství proti katolicismu. Pokoušeli se v  tomto náboženství nalézt 

nejvhodnější metodu, jak prostřednictvím modlitby vstupovat do mystických 
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vztahů s Bohem.“
92

 Velcí náboţenští buditelé 16. století, kterými byla  Markéta 

ovlivněna, „/…/ se starali především o otázky duchovní, nechtěli ani tak 

reformovat církev, jako spíše pomoci spasit člověka hříšného a ztraceného, 

a především sami nalézt milost.“
93

 Stejně tak i Markétu především zaměstnávala 

otázka lidského osudu a milosti boţí. Markéta odmítala náboţenské praktiky, 

které podněcovaly pověrčivost, bigotnost a fanatismus. Odmítala katolickou 

církev, která si cenila slepého lpění na nauce a prázdné vnějškové poboţnosti, 

naopak vyzdvihovala umírněnost a osvícenou zboţnost.   

Markéta Navarrská reflektovala politické dění kolem sebe, ale přesto, 

inspirována duchovními rádci z  Meaux snila o náboţenství oproštěném od slov 

a gest. Nebyla ani čistě katolického zaměření, ani protestantského, ale byla 

přitahována novátorskými myšlenkami a hledala nový způsob jak procítit 

a praktikovat křesťanství. Četla přeloţené texty Lutherovy, sama přeloţila jeho 

Komentář k Oraison dominicale a ve svém díle jej často připomínala .
94

  

Pod vlivem reformních myšlenek se věnovala Markéta studiu textu Bible, 

jehoţ symboliku vykládala velmi volně a laicky. Markéta se tedy nespokojila jen 

s pasivním přijímáním myšlenek, ale sama se pokoušela objevovat jejich 

opravdový smysl a nový rozměr své víry. V  Písmu hledala svou inspiraci. 

Původní text se ztrácel v záplavě komentářů, a proto se pokusila o návrat 

k původnímu evangeliu. Obdivovala především Pavlův List Římanům, jehoţ 

hlavní teze zní, ţe Bůh ospravedlní hříšného člověka vírou.  

Autoři jako Charles Schmidt či Parturier obhajovali myšlenku, ţe Markéta  

nebyla vůbec protestantka, ale mystička, proto se pokusíme najít spojení s  tímto 

směrem.
95
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3.2 Mysticismus jako další rozměr víry Markéty Navarrské  

Mysticismus je souhrnné označení pro rozmanité duchovní zkušenosti 

bezprostředního a osobního setkání s  Bohem bez prostředníka. Jedná 

se o zkušenost hlubokého tajemství a transcendence, jeţ se nedá přímo vyjádřit 

slovy. Je to náboţenská praxe, která směřuje k  potlačení racionality, 

ke zkušenosti setkání, sjednocení nebo dokonce splynutí s  Bohem. Meditace 

a mystika hrají pak velkou roli v soukromé zboţnosti.
96

 

Náboţenští reformátoři kolem Markéty Navarrské na mysticismu 

vyzdvihovali individualizaci víry bez potřeby zprostředkování jinou osobou. 

Výjimečnou důleţitost připisovali  vnitřní kontemplaci, jako hlubokému  ponoření 

se do vlastní víry. Tímto způsobem se chtěli přiblíţit Bohu a získat tak podíl 

na boţí milosti. V mysticismu nejde o poznání Boha, jelikoţ proţitkem spojení 

s Bohem jej nepoznáme, pouze dosáhneme Boha v jeho vztahu k  nám, jde tedy 

především o vztah mezi Bohem a věřícím.  

Mysticismus není doktrína, ale míra a hloubka pronikání do víry. Mystiky 

najdeme jak mezi katolíky, tak mezi protestanty, buddhisty či hinduisty. 

Mysticismus tedy není samostatný myšlenkový směr, ale je to způsob bytí, 

způsob pohlíţení na svět. Markétu Navarrskou, vzhledem k  jejímu hlubokému 

proţívání a filosofickému myšlení, můţeme označit jako mystičku.
97

  

Královna Navarrská propojuje reformaci s  mysticismem – „/…/ evangelictví 

nebylo u ní v této době kvasu ani tak určitou doktrínou jako věcí citu, 

vystupňovaného až k mystické exaltaci.“
98

 V mystickém spojení lidské bytosti 

se Stvořitelem hledá Markéta tolik potřebnou Lásku. Odmítá pociťovat strach 

z Boha, ale chce být milována a sama milovat. „Být milován, to je především 

utéci před osamocením, /…/ znamená to cítit se být pod ochranou mocného 

a silného ochranitele /…/.“
99

 Jako mystička si uvědomuje omezenost člověka, ale 

v očích boţích o sobě jiţ tolik nepochybuje, cítí se oceněna tím, kdo ji miluje.  
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Je přijatelná hypotéza, ţe se Markéta vzdálila od mysticismu pro jeho 

přílišný kvietismus
100

. Zkoušena ţivotními útrapami si uvědomila, ţe jí toto 

hluboké pronikání do vztahu mezi lidskou bytostí a Bohem nestačí a nepomáhá 

jí náročné situace zvládat. Uţ se dál nechtěla jen pohrouţet do myst ické 

kontemplace, odklonila se od mysticismu a hledala bytostnější filosofii. „Není 

tedy logické představit si Markétu odvracející se od Briçonnetova kvietistického 

mysticismu, trochu mdlého, trochu oslabujícího a dost nepřirozeného /…/?“
101

 

Tak jak do jejího ţivota zasahovaly velké události, měnil se i její postoj 

k jednotlivým interpretacím Boţího slova. Na čas Markéta našla oporu v silné 

a konající Lutherově nauce. V  ţádném případě ale nemůţeme říci, ţe by v  tuto 

chvíli Markéta naprosto zavrhla mysticismus  a začala se věnovat jinému učení. 

Jistě se jím nechala obohatit, ale nemůţeme hovořit o uzavřených etapách 

v jejím myšlení.
102

  

Mysticismus a luterství mají společné rysy, není tedy nemoţné, aby byla 

Markéta Navarrská ovlivněna oběma směry. Oba odmítají zprostředkování víry, 

protoţe nelze nahradit osobní zkušenost vnějšími pokyny druhého člověka. 

Pravdu nenajdeme mimo duši, ale pouze v  ní samé. Oba směry navíc usilují 

o pozvednutí duše nad vše, co není Bůh. V  cestě, kterou volí, se ale tyto směry 

rozcházejí. Mystik zvolí Lásku Boţí, Luther Víru .
103

 Mystik tedy volí cestu 

pasivity, zatímco Luther cestu aktivní.   

Markéta byla celý ţivot přitahována fenoménem „zlaté střední cesty“, 

via media, a tedy i zde se pokouší nalézt jistý kompromis. Věnovat se vnitřní 

kontemplaci, meditaci, ale nezavrhnout vnější aktivní ţivot.  
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3.3 Markétina recepce humanismu  

Jiţ bylo řečeno, ţe v 16. století postupně oslaboval vliv církve na ţivot 

společnosti. „Proti středověkému theocentrismu se prosazuje nové pojetí 

antropocentrismu, jež ústí v typický novověký humanismus. /…/ Člověk stále více 

přestává být dítětem v boží dlani a staví se na vlastní nohy. /…/ Proti církevní 

supremacii je zdůrazněna nezávislost, svoboda, individualita člověka.“
104

 

Humanismus je tedy soustava názorů, uznávajících a zdůrazňujících hodnotu 

člověka. V uţším smyslu se jedná o hnutí v  oblasti duchovní kultury epochy 

renesance. Renesanční humanismus je optimistická filosofie, která přinesla 

změnu v pohledu člověka na sebe sama a na své postavení ve světě . Humanisté 

se pokouší smířit nebe se zemí a především rehabilitovat pozemské radosti. Proti 

všemohoucnosti Boţí je postavena důvěra ve schopnosti člověka. Vedle 

dokonalého Boha si středověký člověk připadal slabý a zkaţený. S  humanismem 

člověk opět získává důvěru v  sebe sama, víru ve své vlastní moţnosti. „Proti 

zoufalství křesťana zničeného z pozorování svého hříchu ve světle velikosti boží, 

‚nový člověk‘, který se objevuje v 16. století v Itálii, a který se dále šíří po celé 

západní Evropě, staví důvěru ve vlastní  možnosti.“
105

   

Jak uţ víme, Markéta byla zaujata, stejně jako velké mnoţství jiných 

myslitelů na počátku 16. století, reformou církve. Reformisté se pokoušeli dojít 

kompromisu mezi respektem k dogmatům a novým světlem vneseným do mysli 

vědou. Humanismus sám o sobě by mohl dovést k  povýšenosti a pýše člověka, 

a tudíţ k neposlušnosti vůči Bohu, a proto se reformátoři snaţili tyto směry 

smířit – moralizovat humanismus a zároveň humanizovat křesťanství. Šlo jim 

především o to „/…/ věřit v člověka a jeho svobodnou vůli bez ztráty víry 

v Boha.“
106

 Humanista tedy vybírá to nejlepší z  antiky a původního křesťanství – 

„/…/ chce myslet jako svatý Pavel či svatý Augustin, ale rád by psal jako Platon 
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či Cicero.“
107

 Humanisté tedy nechtěli otřást křesťanskými základy, pouze chtěli 

své náboţenství okrášlit.  

Tuto souhru, ale nebylo moţné udrţet dlouho, jelikoţ humanismus byl 

filosofií optimistickou, oproti tomu rodící se protestantství si pesimisticky 

zoufalo nad lidskou hříšností. Markéta se ale i v  tomto případě snaţila naléz t 

moţný kompromis a najít „zlatou střední cestu“ – vybrat si to nejlepší 

z pohanské antiky a to nejlepší z  křesťanské víry, a to jak v  pojetí katolickém, 

tak v pojetí reformovaném.    

Období renesance znamenalo návrat k  antice. „Obdiv pro idealizovanou 

antiku, která se stala absolutní referencí, vedl ke snaze synkretismu mezi 

pohanstvím a křesťanstvím.“
108

 Novou vlnu zájmu o antiku vzbudily kromě 

jiného rukopisy Platóna, jeţ se do Evropy dostaly během 15. století a podstatně 

ovlivnily myšlení 16. století. Koncem 15. století uţ vycházely tiskem a mnozí 

učenci je překládali.  

K šíření humanistických myšlenek přispělo uţívání knihtisku a šíření 

vzdělání mezi laiky. Paříţská univerzita se stavěla nepřátelsky vůči humanistům, 

jelikoţ stále prosazovala úzké spojení s  katolickou církví. Humanisté byli 

v tomto období spjati s nově vzniklou Collège de France, kde se poprvé objevila 

snaha oddělit vědu od náboţenského myšlení.     

3.3.1 Ad fontes  

Původním úsilím humanistů byla náprava jazyka – „‚LITTERAE 

HUMANES‘, ‚HUMANIORES‘ bylo označení pro latinu a řečtinu. Humanismus 

byl tak původně převážně filologickou záležitostí, úsilím o nápravu barbarské 

středověké latiny, zdokonalení stylistické formy podle klasických vzorů atd.“
109

 

Společným rysem humanismu s reformací je tak význam studia původních 

textů – humanismus se také navrací ad fontes. Z toho samozřejmě plyne zájem 

o jazyky těchto textů – řečtinu, hebrejštinu a starověkou latinu. Takto zaměření 
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humanisté vyzdvihují pouţívání latiny oproti francouzskému jazyku, 

např. Adrien Turnèbe se k tomu vyjadřuje takto: „Protože ve srovnání s jazykem 

latinským je náš chudý a potřebný, bylo by nerozumné, kdybychom opustili 

starou řeč a podporovali novou.“
110

 

Markéta je často povaţována za mecenášku a ţákyni humanistických autorů 

ve Francii. Pokud se ale zaměříme na tendenci humanistů vracet se k  těmto 

jazykům, musíme konstatovat, ţe Markéta nebyla humanistkou v  pravém slova 

smyslu. „Řecky Markéta neuměla. Latinsky ano, ale málo. Ne tolik, aby mohla 

číst básníky, řečníky, historiky Říma a od  nich čerpat svou inspiraci.“
111

 

Připomínky velkých antických děl jsou u ní vzácné, pokud se odkazuje 

např. na Platóna, je to vţdy nepřímo. Zajisté znala antickou literaturu a filosofii, 

ale především z překladů a výkladů svých učitelů, především Briçonneta.
112

 

Přesto můţeme říci, ţe Markéta Navarrská stála u znovuobjevení Platónových 

děl, jelikoţ mimo jiné „/…/ ochraňuje vydavatele Platona, jako Doleta a 

Ramuse, podněcuje překlad Platona – poprvé je Platon do francouzštiny 

přeložen Bonaventurou de Periers na její  žádost (Lysis vydaný v Lyonu u Jeana 

de Tournes roku 1544); a na její prosbu Jean de la Haye znovu překládá 

v roce 1545 Komentář Marcila Ficina. Víme o poutech, která jí vážou na básníky 

či spisovatele novoplatonské, jako Heroet (jehož Parfaicte amie je z  roku 1542) 

a Charles de Sainte-Marthe (který publikuje svou poezii roku 1540) a můžeme 

z toho vyvodit, bez nadsázky, že vše, co bylo spojeno s  platonismem 

či novoplatonismem ve Francii kolem roku 1540 náleželo do jejího domu. 

Všichni jsou její ‚komorníci‘, ‚sekretáři‘, chráněnci či přátelé.“
113

 Přesto někteří 

autoři zdůrazňují, ţe královna Navarrská sice poskytovala ochranu umělcům, 

ale povětšinou – „/…/ ne humanistům řecky či latinsky píšícím, ale především 

básníkům a spisovatelům píšícím ve francouzském jazyce.“
114
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3.4 Platonismus Markéty Navarrské   

V 16. století je pozornost humanistů obrácena především k  filosofii 

Platonově, či spíše k jeho následovníkům. „Máme-li z hluboké studnice antické 

inspirace stanovit, co nejvíce určovalo celkový fi losofický ráz renesance, pak 

to byla nepochybná recepce platonismu. A to jak klasického Platóna, tak i jeho 

pokračování v různých variantách novoplatónství: kromě Proklových 

a Iamblichových překladů měli tehdy již k  dispozici i překlady Plótina.“
115

 

Humanisté se tak rozchází s  předchozí myšlenkovou etapou. Zatímco scholastika 

„/…/ stavěla především na Aristotelovi /…/, pěstuje renesance především 

platonismus, nejčastěji v modifikované podobě novoplatonismu.“
116

  

Platonismus se velmi rychle rozšířil mezi široké vrstvy vzdělanosti – 

„/…/ žádný vzdělaný duch nezůstal lhostejný k  těmto myšlenkám, ať už jako 

zastánce či jejich odpůrce.“
117

 Platonismus se stal přitaţlivějším pro svůj 

idealismus, jejţ se křesťanští myslitelé pokusili smířit s  ideou Boha. Humanisté 

hledají „/…/ v humanistickém filosofovi Platonovi metafyzický základ 

náboženství, který scholastici nacházeli v  Aristotelovi.“
118

 Platonovu nejvyšší 

ideu ztotoţňují s Bohem – „Bůh, nejvyšší objekt našeho myšlení, je absolutno, 

ve kterém jsou všechny protiklady zrušeny, je tím největš ím a nejvyšším, stojí 

jako skrytý (deus absconditus) mimo protiklady a mimo naše chápání.“
119

  

V novoplatonském pojetí je velmi důleţitá láska, pochopená jako cesta 

k Bohu. Láska v pojetí duchovním, čili oproštěná od čehokoliv pozemského.  

„Oproti petrarkismu
120

 novoplatonismus nabízí jedinou podobu lásky – lásku 

ideální. Pro novoplatoniky není láska emoce vroucí, vášnivá a bláznivá, ale je to 
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cit vyrovnaný, kontemplativní a transcendentní. Novoplatonici vidí lásku jako 

cestu k absolutní pravdě, k tajemstvím vesmíru a k dokonalosti Boha. Proto je 

novoplatonický milenec vždy věrný a stálý ve svém citu. Věří, že našel svou 

dokonalou polovičku, a tudíž i dokonalou krásu Boha.“
121

    

Někteří autoři neváhají Markétu Navarrskou spojit s tímto směrem, 

např. Georges Duby píše: „Na dvoře královny navarrské, který se stal 

francouzským střediskem novoplatonismu, se mezi lety 1527 – 1549 

shromažďovali nejlepší humanisté.“
122

 Abel Lefranc podporuje tezi, ţe Markéta 

Navarrská byla bezpochyby platoničkou alespoň v  otázkách lásky, jelikoţ dle ní 

se člověk láskou k lidskému stvoření teprve dostane k  lásce k Bohu.
123

 Jiní její 

přináleţitost k novoplatonismu nevidí tak jasně. Například podle Christine 

Martineau Markéta Navarrská popírá platonismus tím, ţe stejně jako její učitel 

Guillaume Briçonnet zastává názor, člověk nemůţe sám svým úsilím dosáhnout 

dokonalosti, protoţe jinak by nepotřebovat ve svém ţivotě přítomnost Boha.
124
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4 Myšlenky Markéty Navarrské promítnuté ve sbírce 

novel Heptameron  

Heptameron, jediné dílo v próze, na první pohled dílo čistě profánní 

povahy, vznikal v posledních deseti letech Markétina ţivota, čili mezi čtyřiceti 

a padesáti lety. Jen její úmrtí roku 1549 přerušilo práci na tomto díle, a tak je 

zanechala nedokončené. Markéta měla v úmyslu, po vzoru Boccacciova
125

 

Dekameronu
126

, napsat sto novel
127

 vyprávěných v deseti dnech, z  nichţ se jí 

podařilo dokončit pouze sedmdesát dva. Teprve devět let po její smrti „Pierre 

Boaistuau, řečený Launay, vydal Příběhy šťastných milenců (Histoires des 

Amans fortunez) : 67 novel, bez členění na dny a v pořadí, které bylo ihned 

odmítnuto.“
128

 Jen jeden rok poté, roku 1559, vydal Claude Cruget novou verzi 

sbírky novel jiţ pod názvem Heptameron
129

. V této verzi bylo jiţ shromáţděno 

všech sedmdesát dva Markétin novel, které jsou uspořádány do osmi dní, 

přičemţ osmý den je nedokončený. Po vzoru Boccaccia volí Claude Cruget název 

Heptameron z řeckého výrazu pro sedm dní. Tehdy byl na francouzském dvoře 

velmi oblíbený Dekameron, který byl jen nedávno přeloţen Antoinem 

Le Maçonem na ţádost samotné Markéty, tudíţ měla kniha s  obdobným názvem 

ihned po vydání zaručený úspěch.  
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V 16. století byly povídky zaměřené na aristokratickou klientelu oblíbené. 

Ve Francii jiţ dříve vznikaly novely, ale ţádná sbírka nepřebírala tímto 

způsobem úspěšný italský model. Mimo jiné bylo oblíbené například 

„/…/ neslušné a vulgární dílo Sto nových novel“
130

 nebo Nové radovánky 

a veselé rozprávky od Bonaventury des Périers
131

, kde jsou ale v obou případech 

novely jen postaveny vedle sebe bez spojujícího elementu.  

Heptameron je dílo velmi kontroverzní. Mnoho myslitelů jej povaţuje 

za nehodné ţeny v Markétině společenském postavení. Toto dílo často povaţují 

za světské, určené jen pro pobavení a rozptýlení čtenářů, a tudíţ se jím nedaří 

srovnat jej s jejím náboţenským myšlením. Takto se například francouzský 

historik konce 16. století Jacques-Auguste Thou
132

 udivuje nad kontrastem mezi 

zboţnou královnou a sbírkou novel na první pohled imitující Boccaccia.
133

 

Existují různé pokusy, jak se vyrovnat s  touto nesrovnalostí. Někteří autoři 

se snaţili vyvrátit Markétino autorství knihy. Tak například Charles Nodier
134

 

se snaţil připsat sbírku novel jiţ zmíněnému Bonaventurovi des Périers. Jiní 

se vyrovnali s tímto rozporem tak, ţe z Markéty udělali ţenu volnějších mravů – 

ţenu zamilovanou do svého komorníka Clémenta Marota, ţenu zamilovanou 

do vrchního velitele de Bourbon, nebo ještě hůře, ţenu incestní, zamilovanou do 

vlastního bratra.
135

   

V této knize najdeme všechny rozporné tendence, které ovlivňovaly 

myšlení a literární tvorbu v  16. století – přeţitky ze středověku a zároveň vliv 

nové renesanční vlny; smyslnost a zároveň počestná rytířská láska, která se 

obětuje povinnosti; hloubka pocitů a lehkováţnost rozumu a mluvy; naivní 

hluboká víra a zároveň nové svobodné filosofické myšlení a p ředzvěst 
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protestantismu. Je proto bezpochyby moţné číst Markétino dílo v kontextu 

mnohých myšlenkových soustav a dokládat je coby autorčiny inspirační 

momenty, báze jejího myšlení a tvorby.  

Kromě toho, ţe Markéta Navarrská ve své knize „/…/ nabízí kresbu mravů 

a společnosti její doby, stejně tak jako kresbu věčného lidského ducha“
136

, tak 

zároveň i vyjadřuje svá náboţenská přesvědčení . Pro ztvárnění svých myšlenek 

volí formu, díky níţ se můţe přiblíţit širšímu publiku.  

4.1 Inspirace Boccacciovým Dekameronem   

Markéta se inspirovala u Boccaccia formou – stejně jako on předkládá dvě 

vrstvy díla – podle jeho vzoru jednotlivé novely zasazuje do rámcového příběhu. 

Dílo měla v úmyslu rozdělit stejně jako on do deseti dnů, jednotlivé novely 

zastřešila rámcovým příběhem a novely seskupila podle společných témat : 

„Podle tohoto vzoru si šlechtici vypráví příběhy pro rozptýlení z  trápení 

nehostinného okolí a z otřesných zážitků, které vytrpěli.“
137

 V případě 

Dekameronu všechny vypravěče zasáhla stejná katastrofa – mor ve městě 

Florencii. Boccaccio tak evokuje skutečnou událost, která zasáhla 14. století 

a způsobila jistě velké trauma jeho současníkům. Na rozdíl od toho 

v Heptameronu se hlavní postavy musí vypořádat s  různými nástrahami – ať uţ 

ze strany přírody či samotného člověka. Společnost v Heptameronu byla svedena 

dohromady kvůli potopě, která jim zabránila opustit lázně a vrátit se zpět do 

svých domovů – „/…/ v době návratu přišly tak úžasné a prudké deště, že se 

zdálo, že Bůh zapomněl na slib, jejž dal Noemovi, že již po topou nezničí svět  

/…/.“
138

 Bůh tedy pouţívá menší potopu jako varování, aby hříšnému člověku 

připomněl, jak potrestal hříšníky v době Noemově a přivedl jej k lepšímu ţivotu.   

Markéta svou inspiraci Boccacciem nezastírá, naopak se k  ní přímo 

v předmluvě hlásí. Slovy Parlamente, jedné z  postav se Markéta vyjadřuje takto: 

„Mezi jiným myslím, že není nikdo mezi vámi, kdo by nečetl Sto novel 

Boccacciových, nedávno nově přeložených z  italštiny do francouzštiny, kterých 
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si František, toho jména První, pan dauphin,  paní dauphinka, paní Markéta tolik 

váží, že kdyby je byl Boccaccio z  místa, kde je, mohl slyšet, jistě by vstal 

z mrtvých při chvále takových osob.“
139

 Dále píše, ţe se tito tři slíbili, 

ţe po vzoru Boccaccia vytvoří s  pomocí dalších sedmi osob sto novel, které 

sepíší. Státní záleţitosti je ale odvedly od tohoto úmyslu, a proto se tomuto 

podniku můţe věnovat nyní společnost, která byla okolnostmi svedena 

dohromady a nemá moţnost jiného rozptýlení .  

Markéta Navarrská sice napodobuje formu Dekameronu, ale v mnohém toto 

slavné italské dílo překračuje. Jiţ Cruget, druhý vydavatel Heptameronu napsal, 

ţe se královně Markétě Navarrské podařilo překonat  Boccaccia především 

diskuzemi, které následují po jednotlivých novelách.
140

 A to nejen tím, ale i 

způsobem, jakým Markéta pojednává o hlubokých náboţenských a filosofických 

otázkách.  

4.2 Příběh Heptameronu  

Rámcový příběh se odehrává v Pyrenejích. Po ozdravném pobytu 

v cauderèských lázních se několik osob vrací zpět domů. Kvůli potopě, 

ale nebylo moţné přebrodit řeky, které  před pár dny byly ještě malými potůčky, 

a tak byli šlechtici nuceni setrvat v Pyrenejích. První se v příběhu objevuje 

ovdovělá dáma Oisille
141

, která se rozhodla uchýlit se na poutní místo Notre 

Dame de Serrance, kde ji mniši laskavě přijali. Hircan s  manţelkou Parlamente, 

čerstvě ovdovělá paní Longarine, šlechtici Dagoucin a Saffredent byli ohroţeni 

lupiči, ale pánům se podařilo dámy uchránit a uchýlili se do opatství Saint -

Savyn, kde se setkali s dvěma dámami, Nomerfride a Ennasuitte, které ohroţoval 

medvěd. Druhý den se k nim ještě přidal Geburon prchající před útočníky. Tato 

společnost se dozvěděla, ţe v  Notre Dame de Serrance jiţ přebývají Simontault, 

který se neúspěšně pokusil přebrodit rozbouřenou řeku, a starší dáma Oisille 

a rozhodli se, ţe se k nim přidají. „Radost v této zázračně se shromaždivší 
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společnosti byla tak veliká, že se jim noc zdála krátkou, aby chválili Boha 

za milost, kterou jim prokázal.“
142

 V opatství Notre Dame de Serrance se tedy 

najednou shromáţdilo pět ţen a pět muţů. Jelikoţ voda byla tak veliká, 

ţe nebylo moţné se vydat dál na cestu, byla společnost přinucena zůstat 

v přístřeší opatství. Bylo nutné postavit nový most, jehoţ stavba byla odhadnuta 

na deset aţ dvanáct dní. Společnost se rozhodla zpříjemnit si čas svého nuceného 

pobytu v Notre Dame de Serrance, aby zmírnili nudu, kterou by během dlouhého 

pobytu zakusili. Je dohodnuto, ţe dny stráví náboţenským rozjímáním 

a vyprávěním pravdivých příběhů ze ţivota.       

V sedmi dokončených a osmém započatém dni se opakují jisté elementy – 

den začíná vţdy lekcí, kterou přednáší dáma Oisille, poté se společnost odebere 

na mši svatou, poté se naobědvají a jdou si odpočinout a rozjímat do  svých 

komnat. Odpoledne se sejdou vţdy na louce, kde si vypráví příběhy, po nichţ 

následují diskuze k vyprávěným příběhům. Večer je čekají ještě nešpory a  poté 

uţ jen večeře, při níţ se opět vrací k vyprávěným povídkám. První večer ještě 

po večeři tráví hrami, ale následující večery jsou natolik zaujati diskuzemi, 

ţe na hry zapomínají. Jednotlivé novely mají taktéţ stejnou formu – téma je vţdy 

uvedeno, poté následuje samotný příběh, který je ukončený poučením a poté 

následuje diskuze, v níţ je poučení zpochybněno.  

4.3 Postavy vystupující v Heptameronu  

V Heptameronu nevystupují skutečné postavy, Markéta Navarrská  se pro 

jejich tvorbu pouze inspirovala ve svém okolí. V  příběhu tedy vystupuje pět 

muţů, z toho tři ţenatí – Hircan, Saffredent a Simontault – a dva svobodní – 

Geburon a Dagoucin. Vystupuje zde stejný počet ţen – starší vdova Oisille, 

manţelka Hircanova Parlamente, manţelka Simontaultova Ennasuite, manţelka 

Saffredentova a zároveň nejmladší ze společnosti, Nomerfide a konečně mladá 

vdova Longarine.   

Zatímco postavy vystupující v jednotlivých novelách nesou skutečná jména, 

pro vypravěče zvolila Markéta jména zvláštní, reálně neexistující, které vytvořila 
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pomocí anagramů
143

. U výkladu některých jmen se autoři shodují, u  jiných 

neexistuje jednoznačná odpověď. Například u Oisille se ve všech výkladech  

setkáme s vysvětlením, ţe se jedná o anagram  jména Louise, tedy jména matky 

Markéty Navarrské Louisy Savojské. Její matka ale netíhla k  evangelismu, který 

tato literární postava silně vyzdvihuje, a proto můţeme v  této postavě spíše vidět 

samotnou Markétu. Oisille je v kaţdém případě postava zidealizovaná 

a neodpovídá její historické předloze. Královna Navarrská se sama zvěčnila 

v postavě Parlamente a svého druhého manţela Jindřicha Navarrského v postavě 

Hircana
144

. Ennasuite by měla být inspirována Annou de  Vivonne
145

, matkou 

Brantôma
146

. Její skutečný manţel, Brantômův otec, François de Bourdeilles, pán 

z Montauris, byl zvěčněn v  postavě Simontaulta. Mladá vdova Longarine 

představuje nejspíše Aimée Motier de la Fayette, vdovu po pánovi z  Longray, 

z čehoţ vznikl tento anagram. Postava Nomerfide vznikla pravděpodobně na 

základě Françoise de Fiedmarcon. Françoise si ve skutečnosti vzala za muţe Jana 

z Montpezat, ale literární postava je provdána za Saffredenta, pro jehoţ jméno 

neexistuje přesný výklad. U Geburona a Dagoucina se výklady taktéţ rozcházejí. 

Lucien Febvre navrhuje pro jméno Geburona předlohu postavy pána z Burye
147

, a 

pro Dagoucina vidí vzor v Nicolasovi Dangu.
148

 S tímto výkladem se ale 

neztotoţňuje například Raymond Lebègue, který tvrdí, ţe pro tyto dvě jména 

neexistuje hodnověrný výklad.
149
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Hlavní postavy knihy reprezentují různé přístupy k ţivotu – vystupují zde 

jak světsky zaloţení jedinci, tak i jedinci duchovně vyspělí. I kdyţ jsou někteří 

ještě příliš vázáni na pozemský ţivot, všichni směřují k  duševnímu zaloţení. 

Nejdále na této cestě dospěla Oisille, která jiţ našla ve svém ţivotě štěstí, 

a to prostřednictvím četby Písma Svatého. Dokázala se odpoutat od pomíjivých 

světských záleţitostí, které se pro ni staly malichernostmi. Tuto svou zkušenost 

se pokouší ve svých lekcích a při vypravování povídek zprostředkovat i ostatním 

šlechticům, kteří jsou zatím na počátku sloţité cesty.  

Markéta zaznamenává spirituální vývoj svých postav. První den je ještě 

více zajímají světská vypravování neţ poboţnost – „/…/ vůle vyslechnout konec 

vypravování byla silnější než vůle být na  nešporech.“
150

 Na náboţenskou 

povinnost je musela upozornit jejich duchovní učitelka Oisille a teprve poté 

se odebrali na mši. Druhého dne ještě stále touţí po vypravování příběhů – 

„Druhého dne vstali s  velikou touhou vrátit se na místo, kde se předešlého dne 

tak dobře pobavili; neboť každý z  nich měl tak připravené vypravování, 

že už se nemohl dočkat, aby se s  ním vytasil.“
151

 Na konci druhého dne to jiţ není 

Oisille ale Parlamente, kdo vyzývá k  účasti na mši – „Proto je lépe jít na 

nešpory, aby na nás toliko nečekali jako včera.“
152

 Třetího dne uţ jsou natolik 

zaujati náboţenskou lekcí paní Oisille, ţe „/…/ pro samé přemítání přeslechli 

zvonění.“
153

 Jsou tedy ponořeni do vlastního vnitřního ţivota a nevnímají jiţ 

tolik vnější svět. Čtvrtého dne „/…/ zbožně obcovali mši.“
154

 A pátého dne měli 

dokonce pocit „/…/ že nikdy neslyšeli kázání, které by jim bylo toliko na 

prospěch.“
155

 Šestého dne se paní Oisille chtěla připravit dříve na své kázání, ale 

společnost, „/…/ která se o tom dověděla, z  touhy uslyšet její dobrá ponaučení 

přispíšila si tolik s oblékáním, že nedala na sebe dlouho čekat.“
156

 Sedmého dne 

jiţ mají u nich náboţenské otázky výsadní postavení – „/…/ poobědvali 
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připomínajíce si onen život apoštolský; v  tom našli takovou zálibu, že jejich 

záměr byl téměř pozapomenut /…/.“
157

 Osmého dne sami „/…/ poprosili paní 

Oisillu, aby jim poskytla obvyklou duchovní stravu /…/“
158

, jelikoţ touţí po 

obohacení svého ducha její lekcí.    

V popisu jednotlivých dní vidíme jistou progresi v  duchovním vývoji 

postav. Jelikoţ není dílo bohuţel dokončené, můţeme se jen ptát, jaké mělo být 

jeho vyústění a k čemu by měly jednotlivé postavy dospět.   

4.4 Náboženský rozměr díla  

V Heptameronu můţeme odhalit různé rozměry Markétiny osobní víry, snad 

můţeme říci i jejího vlastního náboţenství. Projevuje se zde královnina věrnost 

katolickým tradicím, z druhé strany v díle vidíme i významné rysy budoucího 

protestantství a v neposlední řadě se zde objevují i prvky mysticismu . 

V následujících kapitolách se pokusíme v  Heptameronu nalézt tyto prvky 

religiozity.  

4.4.1 Evangelismus  

Stejně jako Luther či jiní reformátoři chtěla i královna Markéta Navarrská 

křesťanství očistit od nánosů, které jej vzdálily od původních myšlenek. Tři 

hlavní principy proklamované reformními mysliteli  jsou následující: 

„sola scriptura“, čili jediná autorita Písma, „sola fide“, tedy ospravedlnění vírou 

a „sola gratia“, čili dar milosti boţí. Pokusíme se tyto principy evangelismu najít 

i v Markétině Heptameronu.   
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4.4.1.1 Sola scriptura  

„Duchovní obnova, která přichází na počátku 16. století,  hledá skrytý smysl 

Písma, a reviduje tak tradici předchozích století.“
159

 Reformátoři z Meaux 

odmítají středověký výklad Bible a na základě Pavlovy formule: „Litera zabíjí, 

ale Duch dává život“
160

 rozlišují smysl doslovný a smysl spirituální. Dle nich 

je třeba vrátit se k původnímu textu a hledat jeho pravý obsah. Markéta 

Navarrská je jimi v tomto taktéţ ovlivněna a usiluje o objevení nejhlubšího 

smyslu svatého textu.  

Latinský výraz „sola scriptura“ doslovně znamená „pouze písmo“ 

a odkazuje k autoritě Písma Svatého, slouţícího jako jediná norma, kterou 

je nutné následovat. Pouze Bible je plnohodnotným zjevením Boţí pravdy. 

Autorita Písma je tak postavena nad autoritu církve. Pouze Bible učí vše, co je  

nezbytné pro naše spasení od hříchu, a je jediným kritériem, podle kterého 

je nutno poměřovat veškeré jednání křesťana.  

Člověk, který je otevřen slovům Boţím, najde v Bibli ţivotní cestu 

a odpovědi na všechny otázky, které jej tíţí, a k  tomu nepotřebuje ţádného 

prostředníka. Paní Oisille vysvětluje svým posluchačům, jak dosáhnout ve svém 

ţivotě blaţenosti – „Neboť hledajíc lék po celý svůj život, nalezla jsem jen jeden, 

a to je četba Písem svatých, v  níž tkví pravá a úplná radost ducha, z  níž pramení 

klid a zdraví těla.“
161

  

Přijímání Bible jako jediné autority pro učení nepochází z rozumových 

argumentů, ale jedná se o přesvědčení, které vyvolá Duch svatý v lidském srdci. 

Text Bible se člověku otevírá jen ve spojení s  Duchem svatým – a tak při kázání 

paní Oisille mají věřící pocit, „/…/ že Duch svatý, pln lásky a mírnosti, mluví 

jejími ústy.“
162

 Pochopení Boţích slov je moţné jen v  mystickém spojení duše 

s Bohem. I samotná Bible je plodem Ducha svatého – „/…/ krásné žalmy a zpěvy, 

jež Duch svatý složil v srdci Davidově a jiných tvůrců.“
163

 Markéta je tedy 

                                                 
159

 MARCZUK-SZWED, Barbara. Marguerite de Navarre à la recherche du sens spirituel de la Bible. In 

Bulletin de l’Association d’étude sur l’humanisme, la réforme et la renaissance, s. 32  

160
 Bible, Druhý list Korinstkým 3,6 

161
 NAVARSKÁ, Markéta. Heptameron, s. 12 

162
 Ibid., s. 411  

163
 Ibid., s. 13  



51 

 

zastánkyní tzv. exegeze zjevené, která předpokládá, ţe autoři textů byli při 

sepsání textu inspirováni Duchem svatým, a jejich slova jsou proto Boţím 

zjevením.
164

 

Písmo svaté je odlišné od všech ostatních knih, je to totiţ sama Pravda. 

Jeho studiem je potřeba objevit jeho mystérium a nechat se jím naplnit. A pak 

„/…/ ti, kdož v něm často pokorně čítají, nikdy nebudou oklamáni lidskými 

smyšlenkami a výmysly; neboť kdo má ducha naplněného pravdou, nemůže 

pojmout lež.“
165

 Pravda obsaţená v Písmu Svatém se nedá ztotoţňovat s  pravdou 

jiných spisů, a tak pokud někdo tvrdí, ţe „/…/ evangeliu nelze věřit více než 

Zápiskům Caesarovým nebo jiným příběhům, podaným hodnověrnými učenci 

/…/“
166

, není důvěryhodným a je třeba se takovéhoto člověka střeţit. V  Písmu 

najdeme slova Boţí, kterým musíme věřit, a pak je jako evangelium
167

 hlásat – 

„Věru chraň Bůh, /…/ abychom pochybovaly o Písmu svatém /…/.“
168

    

Markéta upozorňuje, ţe je moţné zneuţít Písmo, pokud nepochopíme jeho 

pravý smysl – „/…/ je nebezpečno používat Písma nevhodně a bez nutnosti.“
169

 

Věřící musí najít v Písmu pravé evangelium a nikoliv text přizpůsobovat svým 

poţadavkům. Je třeba se vyvarovat těch, „/…/ kteří si z evangelia vybírají místa 

pro sebe a opomíjejí místo, které mluví proti nim.“
170
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4.4.1.2 Sola fide  

Reformátoři kritizují tzv. skutkaření a dle principu „sola fide“ proklamují, 

ţe člověk je ospravedlněn pouze vírou, nikoliv tím, co koná. Boţí odpuštění je 

dle nich nabídnuto všem hříšníků skrze víru , a vylučuje tak jakékoliv zásluhy 

člověka. Hříšník je přijat pouze přes boţský dar víry.
171

 „Bůh, který soudí srdce 

/…/“
172

 a nikoliv skutky, skrze své evangelium hlásá: „Nehledím na cenu daru, 

nýbrž na srdce, které jej podává.“
173

 Markéta zdůrazňuje, ţe ospravedlnění je 

častý jev u těch, „/…/ kdo mají víru /…/.“
174

 Pro dosaţení dobra by měl člověk 

svůj ţivot oddat víře, „/…/ neboť jedině víra může ukázat a zpřístupnit dobro, 

které tělesný člověk a zvíře nemohou pochopit.“
175

 Duševní dobro tedy stojí nad 

dobrem tělesným. Bůh soudí člověka nikoliv podle skutků, ale na základě srdce – 

„Ale Ten, který zná srdce, nemůže být oklamán; a bude je soudit nejen podle 

skutků, nýbrž podle víry a lásky, kterou měli k  Němu.“
176

 

Biblickým základem tohoto učení je výklad Pavlova Listu Římanům: „Boží 

spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří.“
177

 Reformátoři 

vyzdvihují tezi, ţe „/…/ se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků 

zákona.“
178

 Další podklad principu sola fide nalezneme i v Listu Efezským: 

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není 

z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“
179

 

Katolická církev oproti tomu, opírajíc se o svatého Jakuba, více poţaduje 

aktivní propojení víry se ţivotem: „Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je 

sama o sobě mrtvá“
180

, popř. jinde: „Na Božím soudu není milosrdenství pro 

toho, kdo neprokázal milosrdenství. Ale milosrdenství vítězí nad soudem.“
181
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Stejně tak i Markéta Navarrská zdůrazňuje ve svém díle důleţitost dobrého 

jednání, a tak parafrázuje svatého Jakuba: „Míti srdce obrácené k Bohu, čisté 

a ryzí a snažiti se ze vší síly své prokazovati milosrdenství svému bližnímu.“
182

 

V ţádném případě se ale nejedná o snahu přiklonit si Boha na svou stranu 

a získat tak jeho milosrdenství. Markéta tak vybízí k lásce nejen k Bohu, 

ale i k bliţnímu svému. Odmítá pasivní ţivot v ústraní, nýbrţ naopak vyzdvihuje 

aktivní ţivot dle evangelia.   

4.4.1.3 Sola gratia  

Boţí milost je dar pro všechny věřící a není moţné si ji nijak zaslouţit nebo 

koupit. „Proto dlužno se pokořit, neboť milosti boží nedostává se lidem za jejich 

urozenost a bohatství, nýbrž podle toho, jak se líbí Jeho dobrotě.“
183

 Výsledkem 

padlé lidské přirozenosti je bezdůvodná důvěra v lidské schopnosti. Tato falešná  

důvěra vzdaluje člověka od Boha – „/…/ první krok, který člověk udělá v  důvěře 

v sebe sama, jej o tolik vzdálí od důvěry v  Boha.“
184

 Spasení není v ţádném 

smyslu lidským dílem. Církevní činitelé se snaţí lidem namluvit, ţe sami od sebe 

svými skutky se mohou stát nehříšnými, „/…/ což je příliš velký blud.“
185

 

Markéta Navarrská zdůrazňuje, ţe člověk je v  rukou Boţích a neobejde 

se bez Něj. Člověk je stvoření slabé a hříšné a potřebuje pro svou spásu 

dokonalého Boha – „Vím, /…/ že všichni potřebujeme milost boží, ježto jsme 

všichni obklopeni hříchem.“
186

 Náprava hříšníka není moţná silou lidskou, 

ale pouze boţí – „Proto je nutno poručit se Bohu, neboť nezadrží-li nás silou, 

najdeme velké zalíbení v tom, abychom klesli.“
187

  

Člověk je nedokonalý, a nemůţe tak sám svým úsilím dosáhnout 

absolutního dobra, spasení se dočká jedině od všemohoucího Boha – „Bez 

milosti boží není člověka, v  němž bychom mohli předpokládat dobro, a že není 
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tak silného pokušení, abychom s  Ním nad ním nezvítězili /…/.“
188

 Nikde jinde neţ 

v Bohu člověk spásu nenajde, i kdyţ se mu to často církevní představitelé snaţí 

namlouvat – „/…/ vaše víra, odvrácená od své přímé cesty, by  se domnívala, 

že najde spásu v některém jiném stvoření než v  Tom jediném, jenž nechtěl mít 

druha v našem stvoření a vykoupení, jenž je všemohoucí, aby nás spasil v  životě 

věčném a v tomto pozemském, aby nás utěšil a zbavil všech našich trápení.“
189

 

4.4.1.4 Kritika Církve  

Ve scholastickém pojetí křesťanství je jedinou náboţenskou autoritou 

instituce církve. Obsah víry a setkání s Bohem umoţňovala laikům pouze sloţitá 

církevní hierarchie na vrcholu s  papeţem. „Církev se etablovala jako ztělesnění 

přítomného posvátna /…/ Kněz, který spravuje posvátno, má svátostnou moc, 

zvláště při mši, kdy přeměňuje profánní živly na posvátnou skutečnost.“
190

 

Církev byla autoritou nejen ve své vlastní doméně, ale i v různých sférách 

světského ţivota, určovala ţivot jednotlivce od narození do smrti. Neumoţňovala 

ţádný osobní vztah k Bohu bez vlastního zprostředkování.  

Markéta Navarrská, stejně tak jako jiní reformovaní náboţenští myslitelé, 

se postavila proti mravní zkaţenosti církve, která pozbyla své ryzosti v učení 

i ţivotě. Poţadovala návrat k původnímu ideálu čisté církve Kristově. 

Vyzdvihovala přednost náboţenství duchovního proti náboţenství obřadnímu. 

Vyjadřovala odpor vůči vševládné autoritě církve, která vyţadovala slepou 

poslušnost, a jako jediná nabízela moţnost zprostředkovat vztah věřícího 

s Bohem. Člověka chtěla vymanit z  církevních pout, poţadovala svobodu 

individua, myšlení a badání i v  Písmu svatém bez autoritativního výkladu církve 

a dogmatu.  

Markéta vyţaduje nejen přímý a osobní vztah s  Bohem, ale i s druhým 

člověkem. K tomu není potřeba zprostředkování církví – „/…/ bylo rozkázáno, 
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abychom svého bližního napravovali mezi čtyřma očima, dříve než to řekneme 

někomu jinému, ba i církvi.“
191

 

Viditelná církev nemůţe ţádným způsobem zprostředkovat milost, ta je 

dána přímo od Boha, v osobním vztahu věřícího s  Bohem – „/…/ máme jen 

jednoho Spasitele, který slovy Consummatum est naznačil, že se neponechává 

jinému nástupci, aby dokonal naši spásu.“
192

 Pošetilí jsou ti, jeţ si myslí, 

ţe odkázáním se do rukou církve, získají podíl na milosti boţí – „/…/ Vždyť 

zakládají svou spásu na své důvěře ve svatost nespravedlivých, jež pro jakési 

zdání považují za polobohy.“
193

  

4.4.1.5 Evangelické kázání – naučení dámy Oisille  

Kaţdé ráno, ještě neţ jdou na mši, se společnost pěti dam a pěti muţů 

schází v pokoji paní Oisille, aby jim zde tato starší dáma přečetla text z Bible 

a dala jim tzv. naučení. Několikrát dokonce autorka pouţívá ve spojení s touto 

její činností pojem kázání – „Když kázání bylo ukončeno /…/“
194

, popř. na jiném 

místě: „/…/ již přes půl hodiny studovala kázání, jež měla předčítat.“
195

 Oisille, 

nejenţe čte text Bible samozřejmě ve francouzštině, jelikoţ nebylo běţné, aby 

ţena uměla latinsky, ale navíc k němu podává svůj vlastní výklad. Markéta  

Navarrská to vyjadřuje takto: „/…/ a netoliko jim předčítala text, nýbrž jim 

podávala tolik dobrých a svatých výkladů, že se nemohli nudit poslouchajíce 

ji.“
196

 Paní Oisille předčítá svým posluchačům prvních pět dní epištolu svatého 

Pavla k Římanům, šestý den přidává epištolu svatého Jana Evangelisty, sedmý 

den vykládá Skutky a Lukášovo evangelium a osmý den opět epištolu svatého 

Jana. List Římanům od Svatého Pavla patřil k nejpřipomínanějším textům Bible 

v době reformace, a proto i zde Markéta hojně odvolává na jeho text.  

Markéta často ve svém díle evokuje konkurenci mezi katolickou tradicí 

a nově se prosazující evangelickým vlivem. Proti sobě staví katolické kázání 
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přednášené muţem, latinsky s dogmatickým výkladem svatého textu 

a evangelické „kázání“ přednášené ţenou, ve francouzském jazyce a s volnějším 

výkladem. Posluchači jsou natolik zaujati výkladem Oisille, ţe aţ přeslechnou 

zvonění na mši. Tedy evangelické volné ponaučení je strhne natolik, ţe by téměř 

opomněli povinný křesťanský zvyk – pravidelnou mši. „A nebýt toho, že jeden 

mnich přišel pro ně, aby šli na hrubou, nebyli by jí ani obcovali, ježto pro samé 

přemítání přeslechli zvonění.“
197

 Přestoţe jsou hlavní postavy natolik zaujaty 

evangelickým kázáním, ţe přeslechnou zvony, na katolickou tradiční mši vţdy 

přijdou, i kdyţ se zpoţděním. Královna Markéta nikdy katolické rity nezavrhla 

a sama je poctivě dodrţovala a rozhodně k neposlušnosti nikdy nevyzývala ani 

své čtenáře. 

Z knihy vyplývá, ţe dogmatický katolický výklad Svatého Písma nemůţe 

natolik zaujmout, jako nový způsob výkladu, který Markéta preferu je – 

„/…/ veškerá společnost byla tak pozorná, že se jim zdálo, že nikdy neslyšeli 

kázání, které by jim bylo tolik na prospěch.“
198

 Naučení, kterých se společnost 

kaţdé ráno účastní, postačuje k „/…/ posile těla a ducha /…/.“
199

 

Výklady paní Oisille mají kromě  jiného vést k připomenutí lepších časů – 

„/…/ ona vypravování by měla stačit, abychom zatoužili po oněch dobách 

a plakali nad tím, jak je nynější čas ohavný proti onomu.“
200

 Oisille tedy nabádá 

k nápravě současné společnosti, ve které ţijí. Tato náprava by měla být učiněna 

návratem k původnímu evangeliu hlásanému apoštoly.  

Markéta Navarrská nechce zavrhnout katolickou mši, pouze ukazuje, 

ţe nestačí účastnit se náboţenských ritů, pro to, aby člověk plně věřil v Boha. 

Je důleţité otevřít svou duši a navázat přímý vztah s Bohem, ne pomocí 

prostředníka, ale prostřednictvím Písma – ať uţ samostatnou četbou či četbou 

společnou. Markéta Navarrská předkládá moţnost socializace spirituality, tedy 

společné přemítání nad evangeliem. Paní Oisille se ve svých naučeních p odaří 

otevřít mysl svých posluchačů, vzbudit u nich rozjímání nad náboţenskými 

otázkami a lépe je připravit na mši, kterou poté přijímají s větším pochopením , 
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a tak po její lekci šlechtici „/…/ vyslechli služby boží s  velikou pobožností 

/…/.“
201

 Mše se pak stává rozjímáním nad meditací, kterou společně vykonali nad 

Písmem svatým. Přestoţe není paní Oisille vzdělaná v  tomto oboru, není tedy 

kazatelka v pravém slova smyslu, dokáţe věřícím přiblíţit evangelium lépe neţ 

leckterý kněz. Kázání „/…/ vykonala tak dobře, že se zdálo, že Duch svatý, pln 

lásky a mírnosti, mluví jejími ústy.“
202

 

Evangelické kázání a rozjímání můţe dokonce konkurovat i světské zábavě, 

kterou jsou pro ně vyprávění příběhů – „A potom poobědvali připomínajíce si  

onen život apoštolský; v tom našli takovou zálibu, že jejich záměr byl téměř 

pozapomenut.“
203

 Nomerfide ale připomíná, ţe by neměli zapomenout na slíbený 

záměr: „Paní Oisille nás naplnila takovou zbožností, že promeškáme obvyklou 

hodinu odchodu, abychom se připravili k  vyprávění svých povídek.“
204

 

4.4.1.6 Sféra profánní a sakrální  

Na díle Markety Navarrské se ukazuje problematika hranice rozlišení 

světského a náboţenského ţivota raně  renesančního člověka. Vzhledem 

k doznívajícímu středověku, během něhoţ byl pozemský ţivot degradován 

na niţší úroveň a úzce svázán s myšlenkou hluboké víry, nebylo téměř moţné 

odpoutat se od religiozity. Je sloţité na počátku renesance určit, které myšlenky 

a sféry ţivota tehdejšího člověka jsou pouze profánního charakteru. Markéta 

Navarrská je sama na cestě hledání těchto mezí a ve svém díle často tyto hranice 

zpochybňuje.  

V Heptameronu společnost trávící dny v opatství rozděluje svůj čas mezi 

světskou zábavu a náboţenské povinnosti. Vypráví si povídky s  profánní 

tématikou, ale nezapomenou je nikdy propojit s  přítomností Boha ve světě. Vţdy 

projevují názor na světský ţivot, ale i své náboţenské myšlenky.  

Mezi těmito dvěma sférami lidského ţivota neexistuje přísné rozdělení. 

Markéta Navarrská toto oddělení několikrát v knize relativizuje. Nechává své 

postavy modlit se k Bohu, aby se jim odpoledne nad vyprávěním povídek 
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vydařilo – při mši „/…/ všichni poručili Bohu ducha svého, aby jim propůjčil 

výmluvnost a milost, aby mohli pokračovat ve shromáždění“
205

 – a večer děkovat 

za strávený den – vypravěči šli „/…/ vzdát chválu Bohu za to, že /…/ strávili /…/ 

den tak vesele, jak jen možno.“
206

  

Novely mohou působit světským dojmem, vypráví humorné, tragické či 

milostné příběhy, ale vţdy mají určitý morální smysl – snaţí se přivést čtenáře 

k víře v Boha, „/…/ jenž je dokonalý a bez něhož každý člověk je jen vtělenou 

nedokonalostí.“
207

 Markétě Navarrské se tedy podařilo snoubit náboţenský 

charakter a zábavnou formu v  jedné knize.  

V knize dochází k dvojímu vývoji. Jeden směr vede vypravěče od zakotvení 

ve světském ţivotě k náboţenskému rozjímání. Jak jiţ bylo řečeno, můţeme 

sledovat spirituální vývoj  jednotlivých postav. Na druhé straně si můţeme 

všimnout i opačného vývoje, kdy je zboţnost vedena k  tomu, aby se přizpůsobila 

a přiblíţila lidem. A to nejen jazykově – jiţ jsme zmínili, ţe paní Oisille četla 

svým posluchačům z  textu francouzského překladu Bible. Naučení paní Oisille 

jsou sice vţdy připravena, ale i tak je dokáţe kazatelka přizpůsobit pro danou 

situaci ve společnosti. Čtvrtého dne se Hircan a Parlamente zpozdí na ranní lekci 

– „Ale Oisille uměla velmi dobře vyhledat místo, kde Písmo káře ty, kdož jsou 

nedbalí v poslouchání tohoto svatého slova /…/.“
208

 Parlamente jí za to vyjadřuje 

vděk – „Když jsem přišla sem, byla jsem zarmoucena, že jsem byla leniva; ale 

ježto můj poklesek je příčinou toho, že jste tak krásně ke mně promluvila, 

přinesla mi má lenost dvojnásobný užitek, neboť tělo si odpočalo tím, že mohlo 

déle spát, a duch, že vás mohl slyšet mluvit.“
209

 Nejen evangelické kázání je 

přizpůsobitelné posluchačům. Katolická mše se také můţe opřít o  zkušenost 

věřících. Sedmého dne vyslechli řeholníci dojemný příběh o  „pravých 

milencích“, načeţ se odebrali do kostela, kde za ně „/…/ ze své dobré vůle 

odříkali jedno de profundis.“
210
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4.4.1.7 Kritika mnišství  

Markéta Navarrská ve svém díle velmi ostře kritizuje mnichy a jiné 

církevní představitele. Jedná se o vliv reformátorských myslitelů, kteří ale 

nekritizovali myšlenku mnišského ţivota v komunitě jako takovou. Vytýkali 

řeholníkům mimo jiné, ţe klášterní slib je závazný a jeho nedodrţení se tak stává 

hříchem proti Bohu. Kritizovali také motivaci, která často vedla jedince 

ke vstupu do kláštera. Mnozí totiţ v  této době nevstupovali do mnišského řádu 

z vnitřního povolání k řeholnímu ţivotu, ale z  touhy se materiálně zajistit . Podle 

náboţenských buditelů by ţivot v  komunitě měl být dobrovolný na základě 

svobodného rozhodnutí, které by mohlo být kdykoliv odvoláno. Dále bylo 

mnichům vytýkáno vyvyšování mnišského stavu nad stav manţelský. 

Vstoupením do kláštera se člověk mohl pokoušet vylepšit své postavení v  očích 

boţích, ale to naprosto odporuje reformační myšlence, ţe spasení není z  nás, ale 

dosahujeme jej z pouhé milosti Boţí.
211

  

Markéta Navarrská mnichům především vytýkala pokrytectví, tedy rozpor 

mezi tím, co hlásají a tím, co skutečně konají – „/…/ neboť roucho je /… / daleko 

toho, aby dělalo mnicha /…/.“
212

 Ti co jsou mnichy jménem, jimi ještě nemusí 

být ţivotem. Na oko předstírají plné zaujetí duchovním ţivotem a oddanou lásku 

Bohu, ale ve skutečnosti je stejně lákají pozemské radosti. Např. v rámcovém 

příběhu mniši v Notre Dame de Serrance dají dokonce před modlitbou přednost 

světským vyprávěním, které vyslechnou od šlechticů – druhý den, kdyţ 

společnost deseti vypravěčů přišla do kostela, shledala, ţe „/…/ na nešpory bylo 

sice odzvoněno, ale nenalezli ani jednoho mnicha, který by je konal, poněvadž se 

doslechli, že se shromažďuje na louce ta společnost, aby tam vyprávěla věci co 

možno nejžertovnější, a jako lidé, kteří mají raději zábavy než modlitby, šli 

a skryli se v příkopu, ležíce na zemi na břiše za velmi hustým křovím. A tam 

poslouchali tak horlivě krásné povídky, že ani neslyšeli zvonění ze svého 

kláštera.“
213

 Markéta zdůrazňuje podřadnou pozici mnichů nejen tím, 

ţe je nechává při tajném odposlouchávání leţet na zemi, ale  i tím, ţe po jejich 
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prozrazení se se svolením vypravěčů mohou účastnit odpoledních rozprav jen 

jako pozorovatelé. Tím chce autorka zdůraznit nadřazenost oněch šlechticů, 

jejichţ světská moc je rozhodující – „/…/ když bylo vidět jejich dobrou vůli, bylo 

jim dovoleno, aby po všechny dny byli přítomni, sedíce pohodlně za křovím.“
214

 

Řeholníci jsou touto neobvyklou zábavou natolik zaujati, ţe na místo setkávání 

přichází dříve neţ samotní vypravěči  – urození páni „/…/ odešli všichni do své 

hovorny k zelenému stolu trávníku, kam se již sešli všichni mniši a zaujali 

svá místa.“
215

 

V Heptameronu je připomínáno nakolik se ţivot v  klášteře vzdálil 

původnímu apoštolskému ţivotu, který je vyzdvihován jako ideál. Královna 

Markéta navazuje na myšlenky prvních náboţenských reformátorů a usiluje 

o rehabilitaci základního kamene komunitní spirituality. Atmosféra společné 

modlitby dává moţnost přiblíţení se k Bohu a pocit sounáleţitosti. Při tomto 

rozjímání věřících se umocňuje jejich proţitek víry. Markéta Navarrská 

zdůrazňuje apoštolskou jednotu, ne jako jednotu jednání ve zdech kláštera, ale 

jako jednotu pravé víry. Na pozadí nedokonalé komunity řeholníků vystupuje 

společenství šlechticů jako ztělesnění duševní jednoty. Paní Oisille nabádá své 

společníky, aby se odebrali „/…/ do kostela v jednotě, v níž apoštolové konali 

své modlitby.“
216

  

Další otázka řeholního ţivota, kterou Markéta Navarrská otevírá, je 

domněnka církevních představitelů, ţe vstoupením do řádu se člověk přibliţuje 

Boţí milosti. To Markéta Navarrská odmítá, opírajíce se o Bibli, konkrétně 

o svatého Pavla, který ve svém Listu Římanům zdůrazňuje rovnost všech 

věřících: „Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, 

kdo věří /…/.“
217

 Tak i Markéta tvrdí, ţe Boţí milost není omezena jen na 

vyvolené, tedy na ty, kteří věnují svůj ţivot církvi, ale je určena pro všechny, 

jelikoţ „/…/ nikdy není odpírána těm, kdo v  důvěře o ni žádají.“
218
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Mnišský ţivot ještě nezaručuje, ţe člověk neţije v  hříchu. Nedokonalost 

člověka mu neumoţňuje se z  vlastních sil ubránit hříšnému ţivotu, ani pokud je 

zaštítěn řádem, jehoţ je členem, pokud se plně neoddá Bohu. V  Heptameronu 

jsou řeholníci v četných novelách aktéry váţných hříchů. Dokonce i nejvyšší 

hřích – vraţda – se nevyhýbá mnišským řádům. Ve třicáté první novele je 

vyprávěno o františkánovi, který vraţdí, aby získal ţenu svého srdce. V  jiných 

novelách jsou líčena smilstva, hamiţnost a jiné hříchy, které spáchali bratři.  

Zboţnost není vázána na sluţbu řádu, člověk ţijící mimo církev můţe být 

povaţován za zboţnějšího. Tak například v novele dvacáté třetí „/…/ františkán, 

oklamav důvěru zbožného šlechtice, spal s  jeho ženou a zavinil smrt ženy, dítěte 

i manžela.“
219

   

I kdyţ se člověk oddá mnišskému ţivotu, a tedy celibátu, nevyhne se 

nástrahám lásky, které se nelze ubráni t. V ţádném případě celibát nepotlačí 

tělesné touhy. A tak opat, u nějţ v  klášteře jsou vypravěči ubytováni, se 

všemoţně snaţí uspíšit práci na mostě nutném pro odchod společnosti 

z Notre Dame de Serrance, „/…/ neboť pro něho nebylo právě potěšením žít mez i 

tolika urozenými lidmi, za jejichž přítomnosti se neodvažoval zvát své obvyklé 

poutnice.“
220

 Dalším příkladem nedodrţování celibátu je jiţ zmíněný mnich 

z třicáté první novely, který neváhá vraţdit kvůli fyzickému naplnění své lásky.  

Královna Navarrská nekritizuje mnišství jako takové, všichni bratři nejsou 

špatní – „Jsou mezi nimi také dobří /…/ a nesmějí se odsuzovat pro špatné.“
221

 

Dříve lidé pociťovali k mnichům úctu, aţ později si začali všímat jejich 

zkaţenosti. „Viděl jsem časy /…/, kdy v naší zemi nebylo domu, kde by nebylo 

bývalo pokoje vyhrazeného velebným otcům; ale nyní jsou tak známi, že se jich 

bojí více než dobrodruhů.“
222

 I prostřednictvím Geburona vyjadřuje Markéta 

Navarrská sympatie k samotnému řádu, ale naříká si nad tím, ţe k  nim jiţ 

nemůţe pociťovat úctu a nezná příběh, který by byl řádu k  dobru – „/…/ neboť 

by mi bylo velkým potěšením pro lásku, kterou mám k  jejich řádu, kdybych znal 

nějaký příběh, podle něhož bych je mohl snad chválit /…/ až mniši vykonají 
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nějaký čin hodný toho, aby připomínal jejich slávu, velmi se vynasnažím, abych 

jej u nich ještě více zkrášlil /…/.“
223

 

Slovy postavy Ennasuitte Markéta Navarrská ovšem uvádí i extrémní názor, 

ţe mnišství je zbytečné:  „Nešetří-li se dám, knížat a šlechticů, zdá se mi, že se 

prokazuje mnichům velká čest, že se ráčí o nich mluvit; neboť jsou tak náramně 

zbyteční, že kdyby neprovedli něco špatného, hodného paměti, nikdy by se o nich 

nemluvilo; a říká se, že je lépe dělat zlé než nedělat nic.“
224

 Markéta se vţdy 

snaţí představit široké spektrum názorů na jednu otázku, a proto přichází 

i s touto myšlenkou. Ennasuitte je ale postava, která reprezentuje duchovní 

nevyzrálost, můţeme tedy předpokládat, ţe se s  tímto názorem Markéta 

neztotoţňovala.     

Paní Oisille vyjadřuje rozhořčení nad tím, ţe „/…/ ti, kdož udílejí svátosti, 

si s nimi zahrávají jako s klubíčkem: měli by je za živa upálit.“
225

 Markéta 

Navarrská, ale upozorňuje prostřednictvím  postavy Saffredenta na to, ţe církevní 

moc můţe naopak být nebezpečná pro laiky – „Udělala byste jistě lépe, kdybys te 

je ctila, než abyste je haněla /…/ a kdybyste jim lichotila, než abyste jim spílala; 

neboť oni jsou to, kteří mají moc upalovat a zneuctívat ostatní /…/.“
226

 

Členové řádu jsou lidé jako kdokoliv jiný. Nejsou rozumnější neţ laici. 

Kaţdý člověk, jakoţto nedokonalá bytost, můţe chybovat, a tudíţ i mniši – 

Hircan tvrdí, ţe někdy se jejich chyby dají omluvit : „/…/ a zdá se mi, že onoho 

lze jistě omluvit, když byl tak sám v  noci zavřen s krásnou dívkou.“
227

 Jejich 

největším hříchem nejsou samotné chyby, které páchají, jelikoţ ty jsou spojeny 

s lidskou přirozenou slabostí, ale jejich povyšování se nad ostatní a pokrytectví 

při zapírání těchto přirozených lidských nedokonalostí.  
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4.4.1.8 Manželství  

Manţelství bylo chápáno většinou jako nástroj politiky a jako existenční 

zajištění pro ţenu. V 16. století, tedy v období velkých změn, se „/…/ stalo 

manželství ožehavým sociálním, politickým a morálním problémem. Spor 

o manželství (querelle du mariage) se rozvinul na průsečíku tradic (antické 

a křesťanské) a inovačních směrů (humanismus a náboženská reformace).“
228

  

Otázkou manţelství se začali hlouběji zabývat náboţenští myslitelé, 

humanisté i laici. Humanisté nebyli v pohledu na manţelství jednotní. Jedni jej 

odmítali, přímo stavem manţelským opovrhovali, jelikoţ v něm viděli po uze 

ztrátu muţské svobody, z čehoţ vyplývalo omezení jejich tvůrčí činnosti. 

Pro svůj negativní postoj „/…/ hledali oporu u klasiků.“
229

 Oblíbeným tématem 

jejich práce bylo varování před manţelstvím, „/…/ odmítání manželství 

(misogamie) se stalo nástrojem útoku na ženy (misogynie) a naopak .“
230

 

I inspirační zdroj Markéty Navarrské, Giovanni Boccaccio, napadá 

v Dekameronu manţelství a kritizuje Danta  v jeho ţivotopise, „/…/ neboť 

manželství u něj prý šlo na úkor tvůrčích sil.“
231

 Kritika misogynie a misogamie 

přicházela od jiné skupiny humanistů. „Měšťanští humanisté vytýkali svým 

kolegům toužícím především po poklidném životě nedostatek smyslu pro 

společnost (res publica), a její sociální základy.“
232

 Tito myslitelé taktéţ 

nacházeli oporu svých tezí u klasiků, tentokrát upozorňovali na řadu velkých 

filosofů, kteří ţili v manţelství. Navíc „/…/ neviděli skutečný problém 

manželství ve špatnosti žen obecně, ale ve správné – a také obtížné – volbě 

manželky.“
233

      

V opozici proti manţelství nestáli jen humanisté, ale i c írkevní 

představitelé. „Nejen u humanistů, ale i u kleriků přecházela misogynie plynule 

v misogamii a naopak.“
234

 V jejich případě byl negativní obraz ţen dán špatnými 
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výklady částí Bible. Základem tohoto pohledu byl Evin prvotní hřích: „Proto 

řekl Hospodin Bůh ženě: ‚Cos to učinila?‘ Žena odpověděla: ‚Had mě podvedl 

a já jsem jedla.‘ /…/ Ženě řekl: ‚Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti 

těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad 

tebou bude vládnout.‘“
235

  Tato část z Bible se stala základem různých teorií, 

které chtěly vysvětlit právo muţů vládnout ţenám, nadřazenost muţů nad 

ţenami. 

Kromě skupiny humanistů, kteří obhajovali manţelství a potaţmo ţeny, 

se „/…/ druhý směr kritiky protimanželských a protiženských tradic /…/ zrodil 

z požadavků církevní reformy.“
236

 Manţelství reformátoři vnímali pozitivně, 

jelikoţ bylo ustanoveno samotným Hospodinem jiţ v  ráji, a tudíţ má dle nich 

vůči mnišskému stavu přednostní postavení. Reformátoři odmítali smilstvo 

a ţádali stejná pravidla sexuální morálky pro všechny křesťany, mladé i staré, 

muţe i ţeny, klérus i laický stav. Středověká církev přiznávala právo manţelství 

prostým lidem stejně jako mocným, reformace pak ţádala manţelství pro 

duchovenstvo stejně jako pro laiky a jeho povýšení na všeobecně platnou normu.  

Markéta Navarrská také povaţovala stav manţelský za nejlepší moţný – 

„/…/ jestliže se ho nezneužívá, považuji manželství za nejkrásnější 

a nejbezpečnější stav na světě.“
237

 Dle ní je manţelství přirozené, a tudíţ správné 

– proto vyzdvihuje variantu „/…/ žít ve stavu manželském, jak to nařizuje Bůh 

a Příroda.“
238

 Jelikoţ je láska mezi muţem a ţenou přirozená, je manţelství 

posvěceno Bohem.
239

   

Řeholníci mají tendenci vyvyšovat své odříkání nad manţelství, které je 

podle nich snazší způsob, jak strávit svůj ţivot. Odvolávají se na svatého Pavla, 

který vyzdvihuje celibát a v Prvním listu Korintským píše: „Je pro muže lépe, 

když žije bez ženy.“
240

 Pokud ale člověk není dostatečně silný, měl by se raději 

oţenit – „Abyste se však uvarovali smilstva, ať každý má svou ženu a každá 
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svého muže.“
241

 Manţelství tedy povaţuje za niţší stav  – „To ovšem říkám jako 

ústupek, ne jako příkaz.“
242

  

Markéta Navarrská naopak manţelství obhajuje a podle jejího názoru 

„/…/ by kněží místo neupřímného života ve falešné čistotě měli raději uzavírat 

manželství. Celibát byl stvořen pro člověka, nikoliv člověk pro celibát.“
243

 

Markéta upozorňuje, ţe manţelství klade velké poţadavky na oba partnery, 

a tudíţ by nemělo být znevaţováno – „/…/ neboť kdo dobře uváží podstatu 

manželství, nebude je pokládat za méně obtížné než přísnou řeholi.“
244

  

Na jiném místě v Bibli je ale manţelství naopak přirovnáno ke vztahu 

Krista a církve a je na něj tedy pohlíţeno jako na svátost, v Listu Efezským 

se dočteme následující: „‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své 

manželce, a budou ti dva jedno tělo.‘ Je to velké tajemství, které vztahuji 

na Krista a na církev.“
245

 Z toho dle Markéty plyne dvojí povinnost – 

pro manţelku i pro manţela – „Takto by se měly všechny slušné ženy sdílet 

se svým mužem napolovic o dobro a o zlo, o zármutek a radost a milovat ho, 

sloužit mu a poslouchat ho jako církev Ježíše Krista“
246

 a zároveň manţel by měl 

být k ţeně jako „/…/ Kristus ke své církvi.“
247

  

Co se týče otázky, zda by mělo být manţelství uzavíráno na základě  

rozhodnutí vlastního či na základě rozhodnutí blízkých, nepodává Markéta 

Navarrská jasnou odpověď. Láska zajisté hraje v  jejích očích důleţitou roli, ale 

z druhé strany je manţelství záleţitostí, která by měla být řádně rozmyšlena, 

a ne vykonána pouze v citovém opojení, neboť „/…/ manželství je stav tak 

dlouhého trvání, že nemá být uzavíráno lehkomyslně a bez souhlasu našich 

nejlepších přátel a příbuzných.“
248

 Markéta představuje z  jedné strany názor, 

ţe by dívky měly mít „/…/ více úcty k příbuzným, než aby se se sňatkem 
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obracely na svou vůli /…/“
249

, ale záhy jej kontruje výrokem, ţe rozkoš, kdyţ 

„/…/ si bereme muže, kterého nejvíce na světě milujeme, je jistě větší než to, 

že ho pozbýváme smrtí, což je věc obyčejná.“
250

 Ani v tomto případě tedy 

neexistuje jednoznačné řešení, jak se zachovat.  

Lásce často staví překáţky sociální hierarchie. Například mladík v osmé 

novele nevyznal lásku ţeně svého srdce právě kvůli jejich rozdílnému původu:    

„A ježto nebyl právě tolik urozený jako ona, neodvažoval se odhalit jí s vou 

náklonnost, neboť láska, kterou k  ní měl, byla tak velká a dokonalá, že by byl 

raději zemřel, než aby si přál něco, co by jí bylo k  necti.“
251

 Markéta Navarrská 

se k tomuto omezení staví odmítavě a viní společnost, která se uměle snaţí 

udrţovat nerovnost mezi lidmi – „/…/ aby se stát udržel v klidu, hledí se jen 

na stupeň vznešenosti rodů, na věk osob a nařízení zákonů, aniž se váží láska 

a ctnosti mužů, aby se neohrožovala monarchie. A z  toho plyne, že sňatky, které 

jsou uzavírány mezi sobě rovnými a podle rozhodnutí příbuzných a lidí, tak často 

odporují srdci, tělesnému založení a vlohám, že místy aby byly stavem, jenž vede 

ke spáse, přivádějí lidi v předpeklí.“
252

  

Markéta Navarrská poskytuje v  Heptameronu rady, jak proţít šťastný 

ţivot v manţelství. Je podle ní důleţité si uvědomit, ţe manţelství nepřináší 

jen radost, ale i starosti. Manţelství nelze „/…/ nikdy tak dobře uzavřít, 

aby v něm nebylo alespoň toliko útrap jako rozkoše.“
253

 Pokud si tento fakt 

manţelé uvědomí, mohou dojít ve svém společném ţivotě štěstí. Překáţky, 

na které narazí, by je neměli odradit, ale měli  by se je pokusit překonat 

a ne štěstí hledat jinde – člověk „/…/ je velmi nerozumný, když má čím 

se spokojit a chce hledat něco jiného. Neboť viděl jsem často, že upadáme 

v horší myslíce, že budeme mít lepší, a nespokojujíce se s  dostatkem; a přece 

nejsme litováni, neboť nestálost je vždy kárána.“
254
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4.4.1.9 Rovnost před Bohem   

Královna Markéta Navarrská ve svém Heptameronu nabízí jistý druh 

křesťanské utopie. Během plánovaného desetidenního pobytu mizí jakákoliv 

společenská hierarchie a všechny postavy se dostávají naroveň. Tato rovnost 

je proklamována ihned první den, kdy se společnost rozhoduje o programu 

následujících dní. V první řadě je to ţena, kdo navrhne způsob trávení času 

a všichni, i muţi, se jí podřídí – je to právě Parlamente, kdo doporučuje 

vyprávění povídek po  vzoru Boccacciově. Poté, kdyţ má být rozhodnuto, kdo 

začne s vyprávěním, pomůţe náhoda – Simontault se ujme slova: „Kdo z vás 

začne první?“
255

 Na to mu Hircan odvětí: „Poněvadž vy jste první promluvil, 

je to důvod, abyste vy vedl, neboť ve hře jsme si všichni rovni.“
256

 Navíc je to 

ţena, opět Parlamente, kdo doplňuje poslední „pravidlo hry“ a to na začátku 

druhého dne, kdy praví: „Ježto já jsem zakončila včera desátou povídku, je 

na mně vyvolit tu, která má dnes začít.“
257

 

Markéta Navarrská odmítá nadřazenost muţe nad ţenou, proto i svých deset 

postav rovnocenně rozdělila na pět muţů a stejný počet ţen. Před Bohem 

neexistují rozdíly mezi muţem a ţenou – „A muži i ženy jsou stejní v  neřestech 

i ctnostech.“
258

 Markéta ale samozřejmě neproklamuje úplnou rovnost mezi 

muţem a ţenou, naopak dle ní existují přirozené rozdíly mezi pohlavími, které 

nelze redukovat, neboť Bůh stvořil muţe a ţenu, aby se doplňovali, „/…/ Bůh 

vložil do srdce mužova lásku a smělost v žádání a do srdce ženy bázeň a cudnost, 

aby mohla odpírat.“
259

  V novelách si vytváříme obraz muţe aktivního, často 

nevěrného, prudkého, brutálního, sexuálně náruţivého, naopak ţena je 

vykreslena jako bytost diskrétní, uzavřená, jemná a cudná.  To ovšem neznamená, 

ţe všechny povídky tomuto schématu odpovídají, vţdy se objeví příběhy, které 

popírají tyto rozdíly.   

Rovnost všech před Bohem je pro královnu Markétu velmi důleţitá. I kdyţ 

ve většině novel vystupují postavy urozené, pokud se objeví osoba niţšího 
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původu, můţe být povaţována za neméně ctnostnou. Společnost deseti 

vznešených vypravěčů například vzdává úctu mezkařově ţeně, která vystupuje 

v druhé novele –„Proto dlužno se pokořit, neboť milosti boží nedostává se lidem 

za jejich urozenost a bohatství, nýbrž podle toho, jak se líbí Jeho dobrotě: 

On nehledí na osoby, vyvolí, co chce, neboť co vyvolí, to ozdobí svými 

ctnostmi.“
260

 Markéta cituje známé úsloví z  evangelií odmítající vyvyšování 

jedince nad bliţní
261

: „Kdo se povyšuje, bude ponížen, kdo se ponižuje, bude 

povýšen.“
262

 Po vzoru Jeţíše Krista by měl věřící prokazovat lásku bliţním, 

slouţit jim, ne jim panovat, nebýt lhostejný, nic si nevynucovat, neuplatňovat 

pouze svá vlastní práva. Povýšení je úkol Boţí a dostaví se aţ ve věčném ţivotě.  

4.4.2 Mysticismus 

Markéta Navarrská usilovala o navázání přímého vztahu s  Bohem, a tuto 

svou snahu popisovala i v Heptameronu. Z hlavních postav je na cestě k  Bohu 

nejblíţe paní Oisille, u níţ se zdá, ţe „Duch svatý, pln lásky a mírnosti, mluví 

jejími ústy.“
263

 Stejně jako autoři Písma, jeţ byli při jeho sepsání inspirováni 

Duchem svatým, i paní Oisille zprostředkovává svými slovy Boţí zjevení.   

Mystik hledá u dokonalého Boha především Lásku, jelikoţ si uvědomuje 

svou omezenost a nedokonalost. V osobním přístupu si věřící uvědomí, ţe Bůh 

není jen soudce, ale také otec projevující mu přízeň a lásku. A tak Markéta můţe 

říci: „/…/ dobrota boží je tak veliká, že bez žalobníka nás nebude soudit; a zná 

tak dobře křehkost našich srdcí, že ještě nás bude milovat za to, že j sme 

jí nepodléhaly.“
264

 Spojením s Bohem člověk nejenţe pocítí jeho Lásku, 

ale i svobodu, kterou jinak nemůţe v záleţitostech pozemských nalézt. Věřící 

nachází „/…/ svobodu svého srdce, které bylo spojeno s  Bohem /…/.“
265

  

Markéta vyjadřuje názor, ţe je moţné spojení duše se Stvořitelem, 

ale i s jeho protivníkem, tedy ďáblem – „/…/ stejně jako ti, kdo přilnou k  Bohu, 
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mají v sobě Jeho ducha, tak se to má s  těmi, kdož přilnou k Jeho protivníku 

/…/.“
266

 Během ţivota se tudíţ jedinec buďto přikloní na stranu dobra, tedy 

k Bohu, nebo naopak se vydá na scestí směrem k  ďáblu.    

Věřícím se můţe podařit zcela se ponořit do kontemplace boţského 

principu, a pak mohou být spojeni s  jeho podstatou a stávají se těmi, „/…/ kdo 

milostí boží jsou zcela proměněni v  Něho /…/.“
267

 I v tomto případě jde 

především o upřímnost a čistotu srdce a ne o pokus přiklánění si boţí přízně na 

svou stranu, jelikoţ poslední krok je vţdy na Něm samotném.   

Boha lze poznat jak rozumem, tak i srdcem.
268

 Je nutné zásluhy přenechat 

na Něm a nevyvyšovat se,  jelikoţ na tomto poznání nemá člověk podíl. Poznání 

Boha a spojení duše s Ním není omezeno jen na osoby moudré. Stačí Bohu 

otevřít své srdce, věřit a milovat jej – „Ty, které o tom nejméně dovedou mluvit, 

mají často nejvíce citu, lásky a náklonnosti k  Bohu /…/.“
269

  

4.5 Humanismus promítnutý v díle  

Jak uţ jsme zmínili, humanismus staví člověka do středu svého zájmu 

a zvyšuje tak jeho sebevědomí. Markéta Navarrská ale ve svém díle upozorňuje 

na nebezpečí extrému humanistického smýšlení, které vede člověka k  pýše 

a zpupnosti – „Vězte, /…/ že první krok, který člověk udělá v  důvěře v sebe sama, 

jej o tolik vzdálí od důvěry v  Boha.“
270

  

V období humanismu se myslitelé obraceli do antiky, kde objevovali 

bohatství tehdejšího myšlení. Markéta Navarrská ve svém díle nezmiňuje příliš 

antických myšlenek, ale několikrát se odvolává na Sokratovo „Vím, ţe nic 

nevím“, které vystihuje její přístup k  člověku jako nedokonalému stvoření. 

Parafrázuje jej například takto: „/…/ ten zná něco, kdo ví, že nic neví  /…/ “
271

, 
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nebo jinde: „A kdo se považuje za rozumného, je pošetilý před Bohem/…/“
272

, 

popř. „/…/ není hloupějšího člověka nad toho, jenž si myslí o sobě, že je chytrý, 

a není moudřejšího nad toho, jenž uznává svou nepatrnost.“
273

 

Pro Markétu je jedinec důleţitý, ale nedokonalý a slabý,  a proto potřebuje 

po svém boku Boha – „/…/ máme-li v něho důvěru, stříci bude ty, jež se 

přiznávají, že nemohou stříci sebe samy; a ty, jež důvěřují svým silám, jsou 

ve velkém nebezpečenství, že budou pokoušeny, až konečně přiznají svou vlastní 

slabost.“
274

 Humanismus Markéty Navarrské je zaměřen na osobní vývoj 

člověka, který se má ve svém ţivotě pokusit dojít štěstí, čehoţ ale nedosáhne bez 

pomoci boţí. Lidé by se měli především pokusit překonávat sebe sama, stát se 

„/…/ vítězi nad sebou samými, neboť to je vítězství nejhodnější chvály, jehož 

můžeme dosíci.“
275

  

Vítězství nad sebou samými se pokoušeli dojít jiţ antičtí filosofové – 

„Filosofové minulých dob /…/, kteří jaksi vůbec necítí žalu ani radosti; alespoň 

je nikterak nedávali najevo, tolik si cenili ctnosti přemáhat sebe sama a své 

vášně.“
276

 Podařilo se jim naprosté ovládnutí své osobnosti, a tak se Markéta 

Navarrská se ve svém díle zamýšlí nad přínosem antické filosofie, který by 

mohla mít pro její současníky. Starověcí filosofové oddali svůj ţivot moudrosti 

a tím se jim podařilo dosáhnout ve svém ţivotě radosti – tito myslitelé „/…/ mají 

srdce tak oddané lásce k moudrosti, že věcmi, které by vyslechli, nikdo by je 

nedovedl rozesmát, neboť mají takovou radost ve svých srdcích a tak umírněnou 

spokojenost, že žádná událost je nedovede vyrušit.“
277

 Ataraxie neboli 

neotřesitelný klid duše se ale Markétě zdá zbytečným, jelikoţ potlačuje 

přirozenost člověka. Jedinec by měl „/…/ přemáhat hříšnou vášeň, ale vítězství 

nad přirozenou vášní, která neusiluje o žádné zlo  /…/“
278

, se jí jeví 

nadbytečným. Vytýká filosofům především pýchu a připisování úspěchu sobě 
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samým. Jelikoţ to dobré, tedy ctnost, není od nás, ale od Boha – „/…/ vpravdě 

veškerá ctnost pochází od něho/…/.“
279

 Jakýkoliv duševní vývoj musí být 

připisován přiblíţení se Bohu, jelikoţ „/…/ vzrůst dává jedině Bůh.“
280

  

Antičtí myslitelé viděli hlavní cíl lidského snaţení v  hledání moudrosti, 

kterou podle Markéty mnozí z  nich nalezli. Ale protoţe smysl lidského ţivota 

ulpíval pouze na zemi a týkal se jen člověka samotného, jejich hledání nebylo 

nikdy úplné. Mylně povaţovali sebe za zdroj této zkušenosti, a proto cesta jimi 

zvolená, není hodna následování. A tak „/…/ ti, kdo se považovali za moudřejší 

než ostatní lidé a kteří světlem rozumu dospěli až k  poznání Boha Tvůrce všech 

věcí, přece však, ježto připisovali tuto slávu sobě a nikoli Tomu, od něhož 

pocházela, domnívajíce se, že svým přičiněním získali toto vědění, byli učiněni 

nevědomějšími a nerozumnějšími nejen než ostatní lidé, nýbrž i němé tváře.“
281

 

Poznání světa a Boha lze tedy dosáhnout pomocí rozumu, a antickým filosofům 

se to moţní i podařilo, ale není moţné vystoupit z  víry a učinit středem poznání 

člověka. Jelikoţ jakékoliv poznání je moţné jen díky Bohu.   

4.5.1 Diskuze  

Po kaţdém vyprávění jednoho šlechtice ze společnosti následuje diskuze 

nad danou problematikou. Diskuze má v  díle pozitivní rozměr, jelikoţ přináší 

obohacení všem účastníkům. Novely jsou v  Heptameronu podřazeny diskuzím, 

jeţ zaujímají v díle ústřední postavení. V  diskuzích se projevuje rovnost 

a svoboda, kterou si šlechtici slíbili, a proto má kaţdý právo vyjádřit svůj názor. 

Autorka nikdy do debat nezasahuje, přímo se nepřiklání k  ţádnému 

z vyjádřených názorů.     

Diskuzemi Markéta vyjadřuje sloţitost interpretace. Markéta odmítá 

dogmatický přístup, který obhajuje existenci jediné správné moţnosti  a jedné 

pravdy. Ve svém díle upozorňuje, ţe nikdy neexistuje pouze jeden pohled na věc, 

ale vţdy se naopak setkáváme se širokým spektrem přístupů k  různým ţivotním 

událostem a situacím.   
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Šlechtici jsou vţdy konfrontováni s určitým problémem, na který kaţdý 

pohlíţí jinak. Projevují se jejich rozdílná očekávání, jejich odlišné ţivotní 

zkušenosti. Markéta nezmiňuje neoprávněnost některé z interpretací. Vybízí tak 

ve svém díle k toleranci k rozdílným názorům a přístupům. Neexistují správné 

a špatné názory. Ukazuje se, ţe není moţné nalézt jed inou pravdu. Ţádný 

z postojů, který je v diskuzích v Heptameronu vyjádřen, není zamítnut. Můţeme 

jen předpokládat, ţe Markétiny osobní názory jsou z  větší části prezentovány 

postavami Oisille a Parlamente, tedy postavami nejvíce duševně vyspělými. 

S ostatními názory se pravděpodobně setkala ve svém okolí, důsledně 

je promýšlela a nechala se jimi obohatit.   

Po kaţdém příběhu vypravěč doplní jistý komentář, který by měl podle jeho 

názoru upevnit jeho význam a smysl, ale většinou je to právě naopak. 

V diskuzích vynikne neslučitelnost různých ideologií a povah jedinců. Jelikoţ 

diskuze nepřinese potvrzení hypotézy vypravěče, jiný chce svou další povídkou 

obhájit „svou“ pravdu, ale ani ta samozřejmě nepřichází s  konečným řešením. 

V diskuzích se projevují i osobní vztahy, sympatie a antipatie mezi jedinci. 

Občas je opuštěn logický sled argumentů a všeobecnost a přistupuje se 

k osobním reakcím. Do diskuze občas vstoupí i argumenty ad personam
282

, kdy je 

problematizováno chování a pozice některého ze společníků. Například v diskuzi 

po dvanácté novele to jiţ není mladý muţ z  vyprávění, ale samotný Dagoucin, 

kdo je středem zájmu, a jehoţ tuţby jsou znehodnocovány.  

Prostřednictvím diskuzí  si můţeme vytvořit obraz jednotlivých postav 

a vztahů mezi nimi. Oisille je ţena, která po mnohých ţivotních zkušenostech 

dospěla k silné religiozitě, hluboké víře a bohatému vnitřnímu ţivotu. 

Nepřestává své posluchače nabádat k četbě Písma svatého a k  víře, která dle ní 

můţe jediná naplnit ţivot člověka. Všichni ji přijímají jako velkou autoritu 

a duchovní rádkyni. Stejně jako Oisille i Parlamente často hájí čest ţenského 

pohlaví. Zároveň obě ztělesňují evangelického ducha. Longarine je ţena moudrá, 

vyrovnaná a šťastná. Ve svých vyprávěních projevuje zdravý úsudek. Ennasuite 

oslavuje při kaţdé příleţitosti ctnosti ţen.  Nomerfide je nejmladší ze společnosti, 

lehkováţnější neţ starší ţeny ze společnosti, vţdy najde nějaké choulostivý 
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příběh k vyprávění. Dagoucin vyzdvihuje platonickou lásku, jelikoţ je zklamaný 

ze ţen. Proti němu vystupuje Hircan, muţ agresivní, arogantní a misogyn, který 

podporuje tezi, ţe muţ si musí vzít ţenu, po které touţí, jelikoţ byla stvořena 

pro něj. Simontault a Saffredent ještě podtrhují muţskou povahu vyjádřenou 

v postavě Hircana, všichni tři napadají platonický přístup Dagoucina a chtějí 

vţdy naplnit své touhy. Geburon vyrovnává misogynský obraz muţů a má roli 

sympatického staršího muţe.  

4.6 Platonismus v Heptameronu  

Platónovo pojetí lásky je stupňovité. Cesta lásky začíná u lásky ke kráse 

těla, a poté se stupínek po stupínku povznese aţ k  lásce k absolutnu. Nejprve 

tedy člověk miluje krásně tělo, později pozná „/…/ že krása duší je cennější než 

krása těla a stačí nám i méně sličný člověk, jen když má ušlechtilou duši.“
283

  

Takto jedinec opustí vnější krásu a pozvedne se k  lásce ke krásným činům, 

ke krásným poznatkům a nakonec se přiblíţí k  vrcholu – uzří krásu samu. Je to 

jediný smysl ţivota – „Jen pro tento pohled na krásno samo stojí  člověku za to 

žít.“
284

 Tato cesta není otevřena všem, ale pouze těm, kdo v  sobě mají 

vzpomínky na ideový svět. Za láskou se skrývá úsilí o dosaţení dobra, a to dobra 

trvalého. Proto tedy člověk touţí i po nesmrtelnosti. Člověk se pokouší stát se 

nesmrtelným prostřednictvím potomstva, popř. pomocí plodů svého ducha. 

Ve vyšším slova smyslu se člověk se můţe stát nesmrtelným , „/…/ když se čas 

od času spojuje v jedno s ideou čistého krásna, osvobozuje se z  pout času 

a smyslů, ztrácí veškerý pocit pomíjivosti a z totožňuje se s tím, co je věčné. 

Teprve v objetí absolutní krásy uspokojujeme svou touhu po nesmrtelnosti.“
285

   

Pro Markétu Navarrskou láska taktéţ graduje. Láska k  druhému člověku je 

jen „/…/ jeden stupeň, po němž vystupujeme k  dokonalé lásce k Němu, k níž 

nedostoupil nikdo, kdo nevystoupil po žebříku lásky tohoto světa.“
286

 Její pojetí 

tedy propojuje platonskou nejvyšší ideu s  Bohem. Láska k absolutnu je pro ni 
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láskou k Bohu. Láska je dar boţí, je to jeho projev lásky k  lidskému pokolení. 

Pokud nepoznáme lásku pozemskou, nemůţeme milovat dokonale. Tedy pokud 

nevykročíme od sebe k druhému, nemůţeme se chtít vztahovat k absolutnu. 

Markéta zde opět vyjadřuje svůj pozitivní přístup k lásce a tedy 

i k manţelství a naopak odmítavý postoj k  celibátu a řeholníkům.   

Její gradační pojetí lásky není inspirováno jen novoplatonismem, 

ale setkáme se s ním i v Bibli. Svatý Jan ve svém prvním listu píše: „Kdo 

nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.“
287

 

To tedy znamená, ţe skrze pozemskou lásku  se teprve člověk můţe přiblíţit 

k Bohu. Tak i Markéta prohlašuje, ţe ten kdo není schopen lásky pozemské, 

nemůţe být schopen lásky spirituální.  

V Heptameronu je nejvíce platonismem ovlivněn Dagoucin. Pro 

novoplatoniky existuje pouze láska ideální , která přesahuje svou podstatou 

člověka. Dagoucin tak hledá dokonalou lásku i ve svém ţivotě. Dle něj by láska 

měla zůstat skrytá, aby se mohla povaţovat za dokonalou. Toto stanovisko bylo 

jiţ vysloveno Platonem ve Faidrovi. Zde vyjadřuje to, ţe ten, kdo miluje je 

šťastnější neţ ten, kdo je milován, jelikoţ je jedinečné být v  moci boha lásky, 

tudíţ láska nemusí být opětována, aby byla dokonalá. Dagoucin se nikdy 

neodváţil lásku vyjádřit. Nepokusil se získat lásku ţeny ze strachu, aby jí 

nenašel méně, neţ by si jí přál. Podle něj jedině „/…/ nejskrytější láska je hodná 

chvály.“
288

 Oponuje mu světsky zaloţený Simontault, který doplňuje: 

„Ano, skrytá /…/ očím těch, kdož by o ní mohli špatně soudit, ale zřejmá a 

známá alespoň oběma osobám, jichž se týče.“
289

 Pro něj „/…/ na světě není 

větších muk než milovat a nebýt milován“
290

, láska můţe být šťastná, jen pokud 

je opětována.  

Další podobenství lásky, které nabízí Platon ve Faidrovi, nám ukazuje, ţe 

člověk byl rozdělen na dvě půlky, a proto od té doby dychtí po spojení se svým 

dvojčetem, aby našel ztracené štěstí. Tato touha po spojení s  druhou polovinou je 

právě láska. Dagoucin reaguje na toho podobenství a přizpůsobuje jej své teorii 
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o skryté lásce: „Poněvadž muž nemůže vědět, /…/ kde je ta polovice, jejíž 

hodnota je tak stejná, že jedna se neliší od druhé /…/“
291

, je lepší, pokud jeho cit 

zůstane utajen.   

Láska má hodnotu sama o sobě pro člověka, který miluje, nepotřebuje její 

naplnění – „/…/ ten, kdo miluje, nemaje jiného cíle ani přání leč dobře milovat, 

vypustí spíše smrtí duši svou, než by tato mocná láska vymizela z  jeho srdce.“
292

 

Je to vztahování člověka mimo sebe, jelikoţ „/…/ naše láska ulétá mimo nás.“
293

 

Láska je cit dokonalý pro toho, kdo jej pociťuje. Dagoucin pociťuje strach 

z prozrazení své lásky – „Ale mám tak velký strach, aby vyznání neublížilo 

dokonalosti mé lásky /…/“
294

, svou teorii ještě stupňuje:  „/…/ čím více udržuji 

tento žár skrytý a tajný, tím více vzrůstá ve mně blahé vědomí, že miluji 

dokonale.“
295

 Simontault mu opět oponuje a jeho novoplatonismus znevaţuje : 

„/…/ myslím, že jste nebyl nikdy zamilován; neboť kdybyste byl pocítil žár lásky 

jako ostatní, nekreslil byste nám tu stát Platonův, o němž se píše, ale jenž se 

neosvědčuje.“
296

 Markéta Navarrská tedy nabízí i kritiku platonismu, jako 

idealistického a nerealizovatelného myšlení.   

Stejně jako pro Platóna jsou věci pozemské pouhými odrazy skutečných 

idejí, a tudíţ nemohou být dokonalé, tak i pro Markétu Navarrskou jsou věci 

pozemské nedokonalé, a tak člověk „/…/ když /…/ pozná větší zkušeností, 

že ve věcech pozemských není dokonalosti ani blaženosti, touží po jejím tvůrci 

a zdroji.“
297

  

Novoplatonici navázali jak na myšlenky Platóna, tak na jeho pokračovatele 

Plótina, který „Platónovu preferenci duchovního před fyzickým dovedl do krajní 

podoby: styděl se za to,  že má tělo.“
298

 Duše se osvobodí jedině spojením 

s nejvyšší ideou, u Plótina jiţ spojením s  Bohem. Stejně tak Markéta vyzdvihuje 

důleţitost duše před tělem a kritizuje zaměření na tělo : „/…/ ti, kdo se srdcem 
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a duší oddali usilování o zdokonalení ve vědách,  zapomněli nejen na rozkoše 

tělesné, nýbrž i na věci nejnutnější, jako jídlo a pití; neboť pokud duše dlí z  lásky 

ve svém těle, tělesná stránka zůstává jakoby neznatelná  /…/“
299

, nebo na jiném 

místě: „/…/ lidé tělesní, kteří jsouce příliš zarostlí svým sádlem, nepoznávají, 

mají-li duši nebo ne. Ale když tělo je ovládáno duchem, je takřka necitlivé 

k nedokonalostem tělesnosti  /…/.“
300

 

Rozlišování tělesného a duševního umoţňuje Markétě hovořit o svobodě 

vnitřní a svobodě vnější, jak to učinili v antice jiţ stoici. „Stoický mudrc zůstává 

takto svobodný i v žaláři; lze uvěznit jen jeho tělo, nikoli jeho myšlení , rozum, 

vůli.“
301

 Stejně tak i pro Markétu je důleţitější vnitřní svoboda. Tělesně věznění 

necítíme pro svobodu srdce, které je spojeno s  Bohem, a tak „/…/ vězení není 

nikdy tak těsné, aby se v něm myšlenka nemohla po své vůli procházet.“
302

 

Rozdílná je samozřejmě cesta, která vede ke svobodě, pro stoiky je to nezávislost 

na vnějším světě, neotřesitelný klid a soběstačnost. Dle Markéty můţe člověk 

dosáhnout vnitřní svobody jen spojením s  Bohem. Na stoické filosofii Markéta 

zásadně odmítá myšlenku, ţe ke svobodě náleţí „/…/ i rozhodnutí dobrovolně 

odejít ze světa“
303

, jelikoţ Bible se staví k sebevraţdě stejně jako k  vraţdě, tedy 

jako k vraţdě sebe. Bůh je vţdy ten, kdo rozhoduje, kdy a jak člověk zemře. Vzít 

tuto pravomoc do svých rukou je podle Bible rouhání se Bohu.  A tak 

i v nejtěţších chvílích se nemá člověk vzdávat „naděje, kterou má mít v Boha 

každý dobrý křesťan /…/.“
304
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4.7 Vliv doznívající středověké tradice na Heptameron  

Markéta Navarrská tvořila svá nejlepší díla v  době vznikajícího 

renesančního myšlení, které se vymezovalo vůči předchozí epoše, a tak můţeme 

jen těţko hledat středověké prvky v  její tvorbě. Mnohem zřejměji neţ rysy 

středověké vidíme v jejím  díle prvky novátorské.     

Pro poučení o morálním jednání byla ve středověku pouţívána 

tzv. exempla, tedy krátká mravoučná vyprávění. Exempla přizpůsobovala mravní 

lekce tak, aby jim porozuměly široké vrstvy obyvatelstva. Jevy a hodnoty 

v lidském ţivotě nabývaly v exemplech celospolečenské platnosti. Mravoučná 

vyprávění měla různou formu – „Středověkým exemplem se mohl stát jakýkoliv 

z výpravných žánrů, např. podobenství, legenda, pohádka, historické vyprávění, 

bajka, příběh ze současnosti apod., pokud fungoval jako nástroj spirituálního 

či morálního poučení.“
305

  

Exempla původně pochází z  antiky. Tehdy je vypravěči pouţívali 

k přesvědčující argumentaci formou humorné historky. Ve středověku se stala 

nástrojem křesťanských mravokárců, kteří vyuţívali exempla pro upoutání 

pozornosti posluchačů a konkretizaci vykládaných problémů .
306

 Vyprávění byla 

inspirována příběhy z  Bible, z antických děl a ze současnosti jejich tvůrců.
307

 

Kazatelé vyuţívali exempla z  několika důvodů. V první řadě se tak mohli obrátit 

na mnohem širší publikum, které mohli poučovat o víře a mravech, a současně 

tak mohli lépe udrţovat pozornost a zahánět nudu a únavu publika.  

Exempla bývala opatřována výklady, jak si morální nebo duchovní poučení 

vysvětlit. Některé příběhy byly zábavné, někdy aţ rozpustilé. Zábavnost 

spojovala příjemné s uţitečným, tedy sdělovat váţné věci poutavě.  

I Heptameron Markéty Navarrské můţe působit jako sbírka exempel pro 

poučení širšího publika, tedy můţeme říci, ţe byla královna navarrská ovlivněna 

doznívající středověkou tradicí.  
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Královna Markéta Navarrská psala Heptameron s didaktickým úmyslem. 

Novely z této sbírky mají poučit čtenáře o ţivotě a o úloze Boha ve světě 

a v lidském ţivotě. Stejně jako se paní Oisille pokouší naučit své posluchače číst 

v Písmu Svatém, pokouší se autorka v celém díle naučit číst v „knize ţivota“ , 

která byla Bohem nabídnuta lidem . Na rozdíl od středověkých exempel, které 

mají vţdy jednoznačné vyústění a morální poučení, Markéta  Navarrská tyto 

závěry problematizuje a relativizuje v diskuzích, které následují po jednotlivých 

vyprávěních. Ukazuje tím, ţe bychom neměli odsuzovat bliţního za jeho 

chování, pokud se na jeho činy nepodíváme z různých úhlů.      

Markéta Navarrská prostřednictvím postavy paní Oisille pátý den definuje 

exemplární přínos všech povídek, a to i těch špatných  a děsivých. Vyprávění 

neslouţí jen jako rozptýlení a pobavení posluchačů, ale především jako poučení. 

„Poněvadž jsme přísahaly, /…/ že budeme mluvit pravdu, tím jsme také 

přísahaly, že ji vyslechneme. Proto můžete volně mluvit, neboť špatnost, již 

vypravujeme o mužích a ženách, není ke zvláštní hanbě těch, o nichž se 

vypravuje, nýbrž proto, aby zbavila stvoření lidská úcty a důvěry, ukazujíc, 

jakým bědám podléhají, aby se tak naše naděje připoutala a upjala k  Tomu 

jedinému, jenž je dokonalý a bez něhož každý člověk je jen vtělenou 

nedokonalostí.“
308

  

Povídky mohou mít didaktický rozměr, jelikoţ podstata člověka je stále 

stejná. Markéta to vyjadřuje takto: „Neboť zloba zlých je stále taková, jaká byla,  

stejně jako dobrota dobrých.“
309

 Na jiném místě parafrázuje citát z Bible:  

„Pokud zloba a dobrota budou vládnout na zemi, budou ji stále naplňovat 

novými ději, třebaže psáno jest, že není nic nového pod sluncem.“
310

 V knize 

Kazatel se přesně dočteme: „Co se dálo, bude se dít zase, a co se dělalo, bude 

se znovu dělat; pod sluncem není nic nového.“
311

 Člověk se díky vyslechnutí 

minulých příběhů můţe poučit a vyvarovat se stejných chyb. Markéta k tomu 

například píše: „Kdyby některé z vás se stal podobný případ, lék je již 
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nalezen.“
312

 Ţivotní zkušenosti, kterou jsou v  knize předloţeny, přímo slouţí 

jako zrcadlo, které je nastaveno čtenářům: „Z toho, paní, můžete poznat zdravý 

rozum manžela a křehkost slušné ženy, a myslím, podívaly -li jste se pořádně 

do tohoto zrcadla, že se naučíte obracet se na Toho, v jehož rukou náleží vaše 

čest, místo abyste důvěřovaly svým vlastním silám .“
313

 Tedy nejen četbou Písma 

svatého, ale i četbou v „knize ţivota“ se přiblíţíme k  Bohu. Heptameron 

tak tvoří jistý kompromis mezi četbou náboţenských textů a zkušeností zí skanou 

z okolního světa. Nejde o to předat vyčerpávající mnoţství zkušeností, 

ale hlavním cílem knihy je naučit čtenáře rozumět událostem v  lidském ţivotě.  

V Heptameronu je několikrát připomenuto, ţe všechny vyprávěné příběhy 

jsou pravdivé a skutečně se odehrály. Vypravěči si slíbili, ţe budou vyprávět jen 

příběhy, které viděli či slyšeli od nějakého hodnověrného člověka.
314

 

Ve skutečnosti nejde o pravdivost vyprávěných příběhů, ale o v první řadě 

o jejich probabilitu. Tuto pravděpodobnost Markéta zajišťuje výskytem reálných 

postav a skutečných míst, na kterých se příběhy odehrávají . Některé příběhy 

se pravděpodobně skutečně odehrály v Markétině okolí, jiné se tradovaly 

jiţ v minulosti. To ale není podstatné, jde především o to, ţe hodnověrnost 

příběhů dokládá jejich exemplárnost pro čtenáře. Tedy, ţe takovéto příběhy se 

mohly, či v budoucnu mohou odehrát.  

I příběhy ţertovné či naopak morbidní, přinášejí hlubší ponaučení 

a neslouţí jen k pobavení či dojetí čtenáře. Pokusíme se to dokázat 

prostřednictvím analýzy novely třicáté čtvrté.     

4.7.1 Novela třicátá čtvrtá  

Příkladem propojení morálního významu a humorného podání můţe b ýt 

například novela třicátá čtvrtá. Naoko se jedná pouze o komickou frašku 

s tématem quiproquo, tedy záměny. Dva zvědaví mniši, kteří přespávali 

u jednoho řezníka, chtěli vyslechnout, co si povídá se svou ţenou. Ten své ţeně 

řekl: „Má milá, zítra ráno musím časně vstát, abych se podíval na naše 
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františkány, neboť jeden je velmi tlustý, toho musíme zabít  /…/.“
315

 Františkány 

mínil svá prasata, ale bratři ani na chvíli nepochybovali, ţe se rozhovor týká 

jich, a tak se velmi báli o svůj ţivot. Mniši netušili , co se o nich mezi laiky říká, 

poněvadţ jsou zatvrzelí, hloupí a spokojení sami se sebou . Jelikoţ jim chybí 

smysl pro humor, nenapadne je, ţe by si z nich někdo mohl dělat legraci. 

Z velikého strachu ze smrti se tlustý mnich „/…/ chtěl vyzpovídat svému druhu 

řka, že řezník, ztrativ lásku a bázeň boží, nebude se více rozpakovat jej porazit 

než by se rozpakoval porazit vola nebo jiné dobytče .“
316

 Vůbec si ale nepřiznal 

své chyby, nechtěl se vyzpovídat ze své viny, pouze ji chtěl svalit  na řezníka. 

Mladý mnich poté vyskočil z okna a zbaběle utekl. Starý mnich se také pokusil 

utéci, ale zranil se na noze pod svou tíhou a jen se ukryl v  prasečím chlívku. Tím 

jej autorka ještě více odlidští a sníţí na úroveň zvířete. Ráno se řezník vydá 

do chlívku a opět označí svá prasata jako františkány: „Tak pojďte ven, pane 

františkáne, pojďte ven, neboť dnes budu mít z  vás jitrnice.“
317

 Františkán 

vyděšený k smrti „/…/ vylezl po čtyřech z chlívku volaje z plna hrdla 

o milost.“
318

 Řezník a manţelka se v tu chvíli vyděsili, jelikoţ se zalekli, ţe je 

sv. František potrestal za jejich výsměch a proměnil prasata v  mnichy, a tak „/…/ 

padli na kolena před ubohým bratrem, prosíce  sv. Františka a jeho řád 

za odpuštění.“
319

 Nastává tak absurdní situace, kdy proti sobě klečí řezník i 

mnich a „/…/ čtvrt hodiny jeden ani druhý nemohli se dorozumět .“
320

 Kdyţ se 

konečně dorozumí, zasmějí se nad nedorozuměním.   

Váţné téma zpracované v novele je především zničující moc strachu 

ze smrti. Mladý mnich se bál smrti natolik, ţe zapomněl na jakoukoliv morální 

povinnost a zbaběle zanechal svého bratra napospas. Komická fraška se ukazuje 

v evangelické perspektivě, kdy dle Markéty Navarrské je třeba osvobodit člověka 

od strachu – od strachu ze smrti a strachu náboţenského. Dále si můţeme 

vysvětlit nedorozumění jako zdroj zla. Můţeme tedy říci, ţe zlo skutečně 
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neexistuje, jen vzniká lidskou nevědomostí. Markéta Navarrské v neposlední 

řadě kritizuje povrchní mechanické náboţenství a pelagianismus, čili skutkaření. 

Mniši v této novele nelitují svých chyb, čili v první řadě zvědavosti 

a nediskrétnosti, ale jen slepě „skutkaří“. Povaţují za nejpodstatnější fakt, 

ţe se vyzpovídají, ale nehledají podstatu hříchu. Dále královna paroduje 

pověrčivost, která k víře dle ní nepatří. Královna taktéţ odmítá poniţující 

zboţnost, tento názor prezentuje tím, ţe nechává řezníka padnout na kolena před 

mnicha, který se v té chvíle taktéţ nachází na čtyřech.  

Jednotlivé novely ve sbírce Heptameron není tedy moţné chápat jen jako 

ţertovné, lechtivé či naopak morbidní historky, ale jako příběhy, které mají 

přinést jisté ponaučení čtenářům stejně jako středověká exempla.  
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývá interpretací myšlení významné postavy 

francouzských dějin královny Markéty Navarrské se zaměřením na její sbírku 

novel vydávanou pod názvem Heptameron. Její dílo je nahlíţeno v širším 

literárním, filosofickém i společensko-dějinném kontextu. 

 

V úvodu práce jsme nastínili proměny francouzské společnosti na přelomu  

středověku a renesance. Opírali jsme se o myšlenky francouzských medievalistů, 

kteří tvrdí, ţe není moţné hledat ostré předěly v  periodizaci dějin lidstva, 

ale ţe v jistém směru bylo 16. století přelomovým obdobím, jelikoţ se zásadním 

způsobem změnilo myšlení   vzdělanců a celkový pohled na ţivot kaţdého 

člověka.  

Dále jsme se pokusili přiblíţit českému čtenáři ţivot královny Markéty 

Navarrské v kontextu francouzských dějin. Představili  jsme Markétu nejen jako 

sestru krále Františka I. a královnu navarrskou, ale i jako ţenu, která měla velký 

vliv na politické a společenské dění na královském dvoře; ţenu, která byla 

u počátků reformace církve; ţenu vzdělanou a sečtělou, která podporovala vědce 

a umělce. Markéta byla vylíčena jako myslitelka pokroková, která se vţdy 

pokoušela nacházet kompromisy mezi extrémními názory, prosazovala rovnost 

mezi lidmi a především náboţenskou toleranci.  

 

Čím hlouběji jsme pronikali do materiálů zabývajících se touto renesanční 

autorkou, tím více se nám potvrzovala teze, ţe ţádného jedince nelze vystihnout 

jedním slovem. Markéta Navarrská by sama toto „škatulkování“ jistě odmítala, 

jelikoţ v celém svém ţivotě se řídila Aristotelovým principem zlaté střední 

cesty. Domníváme se tedy, ţe se mnoho autorů dopouští chyby, pokud se pokouší 

Markétu Navarrskou označit za humanistku, platoničku, mystičku, kalvínku, 

lutheránku či například katoličku. Je sice jasné, ţe tyto opěrné body usnadňují 

orientaci v historii i v literatuře, ale jsou příliš zjednodušující. Prokázali jsme, ţe 

královna Markéta Navarrská zosobňuje eklektickou snahu vybírat v  kaţdém 

směru to nejlepší a tyto myšlenky poté slučovat ve svou vlastní syntézu.   
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Prostřednictvím studia historické postavy Markéty Navarrské můţe čtenář 

proniknout do ţivota francouzské renesanční aristokracie a uvědomit si, 

ţe představa o podřízeném postavení ţen v historii je  zjednodušená a zkreslená. 

Královna Markéta Navarrská dokazuje vlivem, jímţ působila na události své 

doby, ţe i ţeny významně zasahovaly do běhu dějin lidstva. I kdyţ nebylo 

moţné, aby se jakoţto ţena věnovala přímo filosofii či teologii, Markéta svou 

tvorbou potvrzuje, ţe se těmito otázkami bytostně zabývala, a podařilo 

se jí je formulovat tak, aby je přiblíţila i laickému čtenáři.  

V díle Markéty Navarrské se snoubí různé vlivy působící na myslitele 

v 16. století. Díky tomu si můţeme udělat představu o revolučních změnách, 

ke kterým docházelo právě v  tomto období. Autoři se v této době ještě nebyli 

schopni plně odpoutat od  scholastické tradice, která ovládala středověké 

myšlení, ale jiţ pociťovali nastupující silnou emancipaci člověka, kt erá má 

v budoucnu převládnout. A tak můţeme práci zakončit slovy italského humanisty 

Mattea Palmieriho, který se o období, jeţ nazýváme renesancí, vyjádřil takto: 

„Nyní může každý opravdu bystrý duch děkovat bohu, že byl vybrán, aby mohl žít 

v tomto novém věku tak plném naděje a příslibů, který již oplývá lepším výběrem 

vznešených a talentovaných duší, než svět viděl tisíc let předtím.“  
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RÉSUMÉ  

Ce travail vise d’abord à montrer l’apport de la reine Marguerite 

de Navarre, non seulement en littérature française mais aussi en histoire 

de la France. On veut amener le lecteur à lire son seule œuvre en prose, 

l’Heptaméron, en profondeur, afin d’entrevoir les idées philosophiques 

et théologiques de la reine qu’elle ne pouvait pas exprimer directement en tant 

que femme.  

La première partie du travail esquisse la situation en France au XVI
e
 siècle, 

l’époque où vécut Marguerite de Navarre. La partie suivante se concentre sur la 

vie de la reine et examine ses liens à l’histoire de son pays . Dans le troisième 

chapitre, on tente d’exposer des mouvements d’idées qui ont influencé sa pensée. 

La dernière partie suit les traits de ceux-ci dans son recueil de contes 

l’Heptaméron.        

Le XVI
e
 siècle présente un grand tournant entre le Moyen -âge et l’époque 

moderne. Dans cette époque-là, la Renaissance atteint  tous les domaines de la 

vie. Un esprit nouveau commence à régner en France, une nouvelle manière de 

concevoir la vie, la science, la politique, la religion, l’art et la poésie s’impose. 

Il y a plusieurs facteurs qui influencent ce bouleversement – la chute de 

Constantinople suivie de l’influence de l’Orient, la fin de la Guerre de Cent Ans, 

l’invention de l’imprimerie, la découverte d’Amérique, la redécouverte de 

l’Antiquité, etc. Mais de l’autre côté, on ne peut pas croire qu’il n’y ait aucun 

lien entre le Moyen-âge et la Renaissance. La Renaissance n’a pas brusquement 

rompu avec le Moyen-âge ; d’une époque à l’autre, il y a des traditions 

persistantes, une filiation continue des idées , car l’histoire humaine ne connaît 

pas de sauts brusques.   

Marguerite de Navarre est une des écrivains  les plus aristocratiques de la 

littérature française et aussi une des premières femmes de lettres françaises. 

Sœur du roi François I
er

, femme du roi de Navarre, elle est étroitement mêlée à 

l’histoire du royaume. Marguerite  de Navarre naquit le 11 avril 1492 en tant que 

le premier enfant de Louise de Savoie et de Charles d’Angoulême. Deux ans 

après, le 12 septembre 1494, sa mère accoucha d’un fils, le futur roi de France, 
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François I
er

. Louise de Savoie était une femme forte érudite et elle offrit une 

excellente éducation à ses deux enfants. Dès son jeune âge, Marguerite grand it 

dans un univers de lettrés et elle en beaucoup gagna. En 1509, Marguerite épousa 

Charles d’Alençon, un homme illettré et d’esprit militaire. Marguerit e suivit son 

mari dans son château d’Alençon, une demeure austère et morose. Dans une 

solitude sentimentale, elle y menait une vie pieuse et simple, toute consacrée à la 

prière, à l’aumône, au soin des malades et des pauvres. En  1515, le roi français 

Louis XII mourut sans héritier et François put lui succéder au trône du royaume. 

La nouvelle reine, Claude de France, était modeste et chétive et elle ne prenait 

aucune part aux affaires du royaume, c’est pourquoi Marguerite, la sœur écoutée 

et aimée de François, put finalement quitter le sombre château de son mari et 

joindre son frère à la cour française. Désormais , elle joua le rôle de la reine, elle 

exerça une influence profonde en diplomatie, du moins pendant la première 

moitié du règne de François I
er

, avant que ses opinions religieuses ne l’aient 

éloignée de la cour. À l’âge de 35 ans, Marguerite resta veuve et sans enfant. 

On croyait que son nouveau mariage pourrait résoudre bien des difficultés dans 

le royaume. On choisit pour elle Henri d’Albret, roi de Navarre. Même si c’était 

un mariage de raison, Marguerite aimait pour la première fois dans la vie. 

En 1528, elle mit finalement au monde une fille désirée, Jeanne d’Albret qui 

deviendra la dernière reine de Navarre et la mère d’Henri IV. Après la mort de 

son frère François en 1547, Marguerite tomba en disgrâce, ses lettres furent 

surveillées pour vérifier si elle ne critiquait pas les nouveaux maîtres. Elle se 

retira de la vie publique et décéda à l’âge de 57 ans, le 21 décembre 1549, dans 

son château d’Odos.  

Marguerite se plaisait à la lecture religieuse mais elle savait apprécier aussi 

les livres profanes. Pour son aide envers des écrivains, elle recevait 

d’innombrables hommages. Mais elle ne jouait pas seulement un rôle de mécène, 

elle écrivait elle-même. À part sa longue correspondance avec Guillaume 

Briçonnet, elle écrivit des poèmes lyriques à la thématique religieuse et des 

comédies bibliques. Elle n’arriva pas à finir son seul travail en prose, le recueil 

de contes nommé l’Heptaméron.      

Marguerite joua un rôle considérable qui se situe au delà de sa production 

littéraire. Elle est liée aux débuts de la Réforme française. Les questions 
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brûlantes de la religion passaient au premier plan de la conscience européenne, 

les théories réformistes s’infiltraient partout. Un grand nombre de lettrés en ce 

début du XVI
e
 siècle était préoccupé de la réforme de  l’Eglise. Marguerite était 

séduite par ce que les idées de  la Réforme avaient de généreux et de libéral. Elle 

rêvait d’une religion affranchie des mots et  des gestes. Elle cherchait une 

nouvelle façon de sentir et de pratiquer le christianisme. La reine fut influencée 

par le cénacle de Meaux, un groupe sous la direction de  l’évêque Briçonnet, qui 

devenait le centre d’une réforme modérée condamné par les ext rémistes des deux 

camps. Ces réformateurs-là ne concevaient pas l’idée d’une rupture avec 

l’Eglise. Ils voulaient la réformer de l’intérieur. Le  cénacle de Meaux jouait un 

rôle essentiel dans l’évolution de la culture religieuse du  XVI
e
 siècle et un grand 

rôle dans la vie spirituelle de Marguerite. La reine de Navarre ne se souciait pas 

des ennemis qui la guettaient et elle entretenait une correspondance avec 

Briçonnet, son conseilleur et directeur de conscience, et  elle protégeait le 

cénacle de Meaux. Son amitié pour le groupe de Meaux ne l’empêchait pas 

d’observer scrupuleusement les rites catholiques.  

Les théologiens autour de Marguerite tendaient vers le mysticisme. 

Le mysticisme n’est pas une doctrine ni une idée, c’est une façon d’être, de vivre 

la religiosité. On trouve des mystiques parmi les catholiques, protestants, 

bouddhistes ou musulmans. Ainsi le mysticisme de Marguerite et ses idées 

réformistes ne s’excluent pas mutuellement. Marguerite chercha dans le 

mysticisme la possibilité d’unir directement son âme à Dieu. Dieu, d’après les 

mystiques, propose au pécheur l’amour et non pas la menace comme le « Dieu 

catholique ».  

Outre ses idées religieuses, Marguerite est liée à l’Humanisme.  

L’humanisme représente toute pensée qui met au premier plan de ses 

préoccupations le développement de l’être humain. C’est une philosophie 

optimiste qui change le regard sur l’homme, sur sa position dans le monde et 

réhabilite les réjouissances mondaines. Au sens étroit du mot, l’Humanisme est 

l’étude littéraire et philologique de la culture antique. Ce mouvement se 

caractérise par un retour aux textes antiques, comme modèle de vie, d’écriture et 

de pensée. Marguerite soutint des humanistes, elle s’identifia à certaines de leurs 

idées mais elle n’était pas humaniste au  vrai sens du mot. Elle rejetait l’orgueil 
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auquel l’humanisme peut aboutir. En plus, elle ne maîtrisait pas les langues des 

textes anciens, au contraire elle soutenait des traductions faites en langue 

française. La Renaissance et l’Humanisme redécouvrirent la philosophie 

ancienne, surtout celle de Platon. Le lien de Marguerite au néoplatonisme est 

contestable. En tout cas, elle se posa en protectrice du renouveau platonicien et 

elle se laissa inspirer par certaines ideés mais elle ne prouva jamais une 

connaissance profonde de cette philosophie.  

L’œuvre la plus attachée au nom de Marguerite, le recueil de contes 

Heptaméron, donne une peinture des mœurs et de la société de l’époque tout 

autant que du caractère éternel des humains. Cette œuvre n’est pas importante 

seulement par sa valeur littéraire mais aussi par les idées théologiques et 

philosophiques que la reine nous présente. On y trouve toutes les tendances 

contradictoires du XVI
e
 siècle qui tourmentaient les gens – les idées persistantes 

du Moyen-âge et les influences de la Renaissance qui retrouve l’Antiquité 

païenne, le sensualisme et l’amour chevaleresque, la foi profonde, la pensée libre 

de la philosophie nouvelle et les préjugés du protestantisme.  

Marguerite s’inspire chez Boccace en ce qui concerne la forme de son 

œuvre. Elle avait l’intention de créer cent nouvelles racontées par dix devisants 

dans dix jours. Elle ne parvint à finir que soixante-douze nouvelles qui 

représentent 7 jours de récits, d’où le titre l’Heptaméron. Même si l’œuvre soit 

incomplète, Marguerite dépassa son modèle italien.   

L’Heptaméron est un livre ambivalent et ambigu où l’inspiration profane et 

licencieuse coïncide avec les préoccupations religieuses de la reine Marguerite 

de Navarre. Dans ce livre, la reine parvint à concil ier le divertissement mondain 

à l’édification morale.  

L’Heptaméron a un apport didactique, Marguerite y indique la nécessité 

d’obéir aux rites, de pratiquer la vertu et surtout la charité. Elle prône les 

bienfaits de la prière et de la méditation. Le livre prend place dans un itinéraire 

d’élévation spirituelle des lecteurs. La reine tente à faire découvrir aux lecteurs 

la présence de Dieu dans la vie.  

On peut entrevoir dans ce livre les convictions évangéliques de Marguerite. 

D’après elle, c’est la foi seule qui disculpe les pécheurs. Elle présente la foi 

comme une grande confiance. Ensuite, elle soutient l’idée que l’homme ne peut 
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pas mériter son salut auprès de Dieu, mais Dieu le lui offre par la grâce seule. Il 

en résulte que la valeur d’une personne ne dépend que de l’amour de Dieu, et 

non de ses qualités, ni de son statut social, d’où la notion de l’égalité des gens 

devant Dieu. Selon les réformateurs et Marguerite elle -même, la Bible est 

l’autorité ultime à laquelle tous sont soumis. La critique de l’institution de 

l’Eglise catholique prend une place importante dans son livre.      

On peut lire l’Heptaméron dans la perspective humaniste. L’Humanisme de 

la reine est orienté vers le développement personnel de l ’homme avec l’aide de 

Dieu. En contraste avec le dogmatisme scholastique, l’Humanisme fait ressurgir 

le dialogue libéral et émancipateur. Marguerite exprime cette liberté de 

l’interprétation dans les discussions qui suivent les nouvelles. En elles, on trouve 

des voix plurielles et divergentes qui révèlent des incompatibilités idéologiques.  

Il est sûr que l’Heptaméron de Marguerite de Navarre est un livre riche 

en idées philosophiques et théologiques. En pénétrant en profondeur de l’œuvre 

de la reine de Navarre, on doit constater qu’on ne peut pas expr imer son 

caractère par un seul terme. La reine , non seulement par son œuvre mais aussi 

par toute sa vie, prouve son inclination pour le principe aristotélicien  « aurea via 

media ». On affirme que la reine Marguerite de Navarre personnifie l’esprit 

éclectique qui cherche les compromis, proclame la tolérance et l’égalité parmi 

les gens.    
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