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ÚVOD 
 

Hlavním posláním Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy je prohlubování 

vědění o člověku a lidské společnosti. Liberálně koncipovaný bakalářský program Studia 

humanitní vzdělanosti rozšířil mé vzdělání v oblasti filosofie, antropologie, historie a 

sociálních věd. Nevšedním obohacením mého studia bylo setkání s PhDr. Martinou Ondo 

Grečenkovou, Ph.D. Právě ona v souvislosti se středověkými mravy vyslovila jméno 

Christina de Pizan. 

 

Christina de Pizan, coby jedna z nejvzdělanějších představitelek své doby, 

zprostředkovala Evropě nevšední pohled na středověk očima ženy. Sehrála jednu z hlavních 

rolí v diskuzi nejen o postavení žen, ale také o mravech  období pozdního středověku. Mnohé 

cizojazyčné studie a monografie společně s moderními překlady přibližují lyrické verše, 

alegorické vize, historické, politické a biografické texty ženy, která po vzoru antických 

filosofů hledala odpovědi na otázky spojené s každodenním životem, pátrala po podstatě 

pravdy a vyzdvihovala víru a rozum člověka. Do českého jazyka bohužel nebylo přeloženo 

žádné z jejích děl a se jménem Christina de Pizan se tak lze setkat v českém prostředí pouze 

okrajově. 

 

 Christina de Pizan během svého života nikdy nenaplňovala středověký ideál ženy. 

Vždy se vymykala platným představám a mnohé její myšlenky předběhly svou dobu o pět set 

let. Zamýšlela se nad výchovou prostého člověka, šlechtice i panovníka. Hájila postavení žen, 

a stanovila jejich místo po boku mužů. Dle poučení, která ve svých dílech předložila, dnes 

vychováváme své děti, jsou přednášeny budoucím učitelům na pedagogických fakultách, 

slýcháme a čteme o nich v médiích. Stala se tak samozřejmými, že už si neklademe otázku po 

jejich původu.  

  

Dle mého názoru je diskuze o mravech, morálce a etice stále živá. Vývoj, ke kterému 

ve společnosti dochází, s sebou přináší stále nové otázky, aniž by byly plně zodpovězeny 

předešlé. Společný mrav umožňuje lidské soužití, ovšem v dnešním globalizovaném světě, 

kde vedle sebe žijí lidé odlišných kultur, se vyžadovaný mrav mnohdy stává „jablkem sváru“. 

Jednotlivec volá po svobodě, která je nezbytně spojena s odpovědností vůči společnosti. Dnes, 
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podobně jako v minulosti se pozastavujeme nad etikou a zodpovědností vlády vůči 

společnosti. Stejně tak nevyjasněné zůstává rozdělení rolí na základě pohlaví.  

 

Minulost nemáme možnost vidět vlastníma očima, ale hledíme na ni očima jejích 

součastníků, očitých svědků proběhlých událostí. V bakalářské práci se pokusím nastínit 

obraz mravů, morálky a etiky jak je viděla Christina de Pizan. V jejím literárním odkazu budu 

pátrat po pravidlech „společného mravu“, která ve společnosti prosazovala skrze nabízená 

morální poučení. Co očekávala Christina od nejvyššího představitele společnosti? Jaká byla 

její představa „dobrého krále“? Jak se zastávala a jak hájila ženy? Které ctnosti vyžadovala a 

naopak, které hříchy odsuzovala? 

 

V úvodu práce  načrtnu životní příběh Christiny de Pizan, a pohovořím o tom, která 

životní období ovlivnila její tvorbu. Na pozadí autorčiny biografie nastíním společenskou, 

historickou, politickou a kulturní situaci Francie té doby. V krátkosti představím autorčina 

stěžejní díla a okolnosti jejich vzniku. Dále zobrazím „společný mrav“, morálku a etiku 

„první profesionální spisovatelky“ jak bývá Christina často nazývána. Zaměřím se především 

na její pojetí ctnosti a hříchu. Pokusím se shromáždit základní pravidla, kterými podmiňovala 

soužití středověké společnosti. Poté svoji pozornost obrátím k autorčinu modelu „dobrého 

krále“. Specializovat se budu především na způsob výchovy, který Christina pro budoucího 

vladaře doporučovala. Následně se soustředím na pravidla „dobré vlády“, která opakovaně ve 

svých spisech prosazovala. Závěrem v krátkosti shrnu obraz žen žijících 

uprostřed misogynisticky laděné středověké společnosti viděný očima jedné z nich. Objasním 

způsob, kterým Christina vedla obranu ženského pohlaví, jaký význam ženám přiznávala a 

současně vyložím roli, kterou jim v rámci středověké společnosti přisuzovala.  

1. METODOLOGIE  
 

O žádné otázce historické vědy nelze říci, že by prameny k jejímu studiu byly 

vyčerpány a protože usilujeme o nalezení úplnějších a přesnějších odpovědí, pokusím se 

navázat na již existující studie o životě a díle Christiny de Pizan a poznatky, které proběhlé 

výzkumy přinesly, prohloubit a rozšířit.  

 

1.1 Literatura 
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Morální poselství díla Christiny de Pizan je námětem práce Christiny Reno Christine 

de Pizan’s Enseignemens moraux: Good Advice for Several Generations
1
, ve které se zabývá 

osudem rukopisu sbírky Morální poučení, ovšem nikoli samotným obsahem. V textu 

Christine de Pizan as Teacher
2
 provedla Charity Cannon Willard rozbor morálních poučení, 

která Christina předala svému synovi před jeho odjezdem do Anglie. Rosalind Brown-Grant 

ve studii Christine de Pizan and the Moral Defence of Women; Reading Beyond Gender
3
 

zkoumá obraz morální obrany ženy napříč celoživotní tvorbou této spisovatelky a básnířky. 

V českém prostředí věnuje tématu Dílo Christiny de Pizan jako historický pramen
4
 svou 

diplomovou práci Mgr. Irena Štěpánková.  

 

Období pozdního středověku je předmětem studia mnohých historiků. V uvedené práci 

budu čerpat z výkladového slovníku Encyklopedie středověku a poutavého obrazu 

středověkého světa Středověký člověk a jeho svět od předního francouzského medievisty 

představitele historiografické školy Annales Jacquese Le Goffa. Užitečné poznatky o 

každodenním životě podává britský historik Ian Mortimer The Time Traveller's Guide to 

Medieval England. Ženskou problematikou od období raného středověku až do konce 15. 

století se zabývá německá historička Edith Ennenová v monografii Ženy středověku. 

Evropský spor o pohlaví a úloha žen ve společnosti je námětem studie Gisely Bockové Ženy 

v evropských dějinách. Pohled na roli žen ve společnosti nabízí také francouzská historička 

Régina Pernoudová v monografii Žena v době katedrál. Etiku období středověku objasnila 

slovenská historička Anna Remišová v monografii Dějiny etického myslenia v Európe a USA.  

 

1.2 Prameny  

 

Předmětem výzkumu budou vybraná díla Christiny de Pizan, tedy písemné literární 

prameny. Dle Hrocha „tvoří písemné literární prameny rozsáhlý soubor neadresných 

                                           
1
 Christine Reno, Christine de Pizan’s Enseignemens moraux: Good Advice for Several Generations, Vassar 

College 2005, dostupné z:  http://www.pizan.lib.ed.ac.uk/morauxnov05.pdf, citováno v červnu 2013 

 
2
 Charity Cannon Willard, Christine de Pizan as Teacher. New York 1991, dostupné z: 

http://tell.fll.purdue.edu/RLA-Archive/1991/French-html/Willard,CharityCannon.htm, citováno v červnu 2013 

 
3
 Rosalind Brown-Grant, Christine de Pizan and the Moral Defence of Women; Reading beyond Gender, London 

1999, dostupné z: http://bilder.buecher.de/zusatz/21/21646/21646718_inha_1.pdf, citováno v červnu 2013 

 
4
 Irena ŠTĚPÁNKOVÁ, Dílo Christiny de Pizan jako historický pramen, Praha 2011, dostupné z: 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/68491/?lang=cs, citováno v červnu 2013 

http://www.pizan.lib.ed.ac.uk/morauxnov05.pdf
http://tell.fll.purdue.edu/RLA-Archive/1991/French-html/Willard,CharityCannon.htm
http://bilder.buecher.de/zusatz/21/21646/21646718_inha_1.pdf
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/68491/?lang=cs
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pramenů, jejichž příznačným rysem je působit na společenské vědomí a vytvářet je“
5
. Podle 

Kutnarovy charakteristiky „se obracejí buď k současníkům, aby jim podaly zprávy o 

událostech, nebo chtějí příštím generacím zachovat památku na prožitá dění a minulost vůbec. 

Jejich podnětem je určitý historicko-zpravodajský úmysl, který spolu s  původem a 

příslušností autora určuje jejich zorný úhel a hodnocení podávaných událostí. I když 

zpravodaj má k události poměr jako na ději nijak nezůčastněná osoba, nedovede vždy 

překonat svou subjektivitu, nedovede odpoutat svou osobnost, své sympatie a antipatie od 

zpravodajství.“
6
 

 

Životopisné údaje a obecný přehled o vývoji literární tvorby Christiny de Pizan získám z 

edice The Selected Writings of Christine de Pizan Renate Blumenfeld-Kosinski a Kevina 

Brownlee. Renate Blumenfeld-Kosinski je profesorkou francouzského a italského jazyka na 

Univerzitě v Pittsburghu. Je autorkou studie Not of Women Born: Representations of 

Caesarean Birth in Medieval and Renaissance Culture; The Writings of Margaret of Oingt, 

Medieval Prioress and Mystic; a Reading Myth: Classical Mythology and Its Interpretations 

in Medieval French Literature. Podílela se na výzkumu Images of Sainthood in Medieval 

Europe a překladu studií Essays by His Students in Honor of Karl D. Uitti for His Sixty –Fifth 

Birthday a The politics of Translation in The Middle Ages and the Renaissance. Kevin 

Brownlee je profesorem latinské literatury na univerzitě v Pensylvánii. Je autorem studií 

Discourse of the Self: Autobiography and Literary Models in Christine de Pizan a Poetic 

Identity in Guillaume de Machaut. Podílel se na edici textů Rethinking the „Romance of the 

Rose“, Text, Image, Reception; The New Medievalism; a Discourses of Authority in Medieval 

and Renesaince Literature. 
7
 

 

V rámci edice The Selected Writings of Christine de Pizan jsou zařazeny úryvky z díla 

Christiny de Pizan, na jejichž základě se pokusím vytvořit seznam ctností a hříchů. Studiu 

podrobím úryvky těchto textů: Sto balad a jiné balady (One Hundred Ballads and Other 

                                           
5
 Miroslav Hroch, Úvod do studia dějepisu, Praha 1985, str. 156 

 
6
 Jan Havránek – Milan Myška, Úvod do studia dějepisu, Ostrava 1965, str. 114 

 
7
 Renate Blumenfeld-Kosinski, The Selected Writings of Christine de Pizan, New York 1997, str. i 
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Ballads, 1393-1412) z Maurice Roy, ed., Ouevres poétiques de Christine de Pisan
8
, vol. 1 

(Paris: Firmin Didot, 1886); Dopis boha lásky (The God of Love's Letter, 1399) z Maurice 

Roy, ed., „L‘Epistre au dieu d’Amours,“ v (Euvres poétiques de Christine de Pisan, vol, 2 

(Paris: Firmin Didot, 1891), 1-26; Dopis bohyně Othey (The Letter from Othea, 1399) z 

„Classical Mythology in the Works of Christine de Pisan v edici „L’Epistre Othéa 

from Manuscript Harley 4431“ (diss., Wayne State University, 1977) od Haliny D. 

Loukopoulos; z dokumentů zabývajících se Debatou o Románu o růži (The Debate on the 

Romance of the Rose) z Eric Hicks, ed., Le Débat sur Le Roman de la Rose (Paris: Champion, 

1977); Vyprávění o pastýřce (The Tale of the Shepherdess, 1403) z Maurice Roy, ed., Oeuvres 

poétiques de Christine de Pisan, vol. 2 (Paris: Firmin Didot, 1891); Kniha o cestě dlouhého 

studia (The Path of Long Study, 1402-1403) z Robert Püschel, ed., Christine de Pisan. Le livre 

du chemin de long estude, 2nd ed. (Berlin: Hettler 1887; repnt. Genève: Slatkine, 1974); 

Kniha o vrtkavosti Štěstěny (The Book of Fortune's Transformation, 1403) z Suzanne Solente, 

ed., Le Livre de la mutacion de Forune par Christine de Pisan, 4 vols. (Paris: Picard, 1959-

66);  Dopis Eustachu Morelovi (A Letter to Eustache Morel, 1404) z Maurice Roy, ed., 

Oeuvres poétiques de Christine de Pisan, vol. 2 (Paris: Firmin Didot, 1891);  Kniha o činech 

a dobrých mravech moudrého krále Karla V. (The Book od the Deeds and Good Conduct of 

the Wise King Charles V, 1404) z Suzanne Solente , ed., Le livre des fais et bonnes meurs du 

sage roy Charles V, 2 vols. (Paris: Champion, 1936-40); Vidění Christiny (Christine's Vision, 

1405) z  připravované edice Avision od Christine Reno a Liliane Dulac; Sto balad o milenci a 

dámě (One Hundred Ballads of a Lover and Lady, 1402) z Christine de Pizan, Cent ballades 

d'amant et de dame, ed. Jacqueline Cerquiglini (Paris: Union Générale d'Editions, 1982); 

Nářek nad zkázou Francie (The Lamentation on the Evils that have befallen France, 1410) 

z Angus Kennedy, ed., La Lamentacion sur les maux de la France de Christine de Pisan 

v Mélanges offerts à Charles Foulon (Rennes, 1980) 177-85; Vyprávění o Janě z Arku (The 

Tale of Joan of Arc, 1425) z Christine de Pisan, Le Ditié de Jehanne d'Arc, ed. Angus J. 

Kennedy and Kenneth Varty (Oxford, UK: Society for the study of Medieval Literatures and 

Language, 1977).  

 

 V uvedené edici jsou zařazeny také úryvky ze sbírky Kniha o politickém uspořádání 

(The Book of the Body Politic, 1404-1407) z Christine de Pisan, Le Livre du corps de policie, 

                                           
8 Ačkoli Christina psala své jméno se „z“, během 16. století se mnozí tiskaři domnívali, že její otec pocházel 

z italského města Pisa a proto začali jméno psát s „s“. Ve starších studiích, lze proto nalézt jméno Christine de 

Pisan.  
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ed. Robert H. Lucas (Geneva: Droz, 1967) a Kniha o míru (The Book of Peace, 1412) 

z Charity Cannon Willard, ed., The Livre de la Paix of Christine de Pisan (The Hague: 

Mouton, 1958) z nich budu čerpat informace o Christinině představě o výchově budoucího 

panovníka a „dobrém králi“.  

 

Kniha o městě žen (The Book of the City of Ladies, 1405 ) z Le livre de la cité des dames, 

ed. Earl Jeffrey Richards (New York: Persea Books, 1982) a Kniha o třech ctnostech (The 

Treasure of the City of Ladies or The Book of the Three Virtues, 1405) z Le Livre du Trésor 

de la Cité des Dames tr. Sarah Lawson, 1985 jsou literárními prameny, na jejichž základě se 

pokusím osvětlit diskurz, kterým Christina hovořila o ženách a způsob, jakým je hájila. 

Nastíním, které ctnosti po ženách vyžadovala a naopak, před kterými neřestmi je varovala. 

Z monografie French Women Poets of Nine Centuries, from Moral Teachings jejímž autorem 

je Norman R. Shapiro pak užiji anglický překlad sbírky Mravní přísloví (Les Proverbes 

moraux, 1401). 

 

Přestože není možné v rozsahu bakalářské práce prostudovat veškeré Christinino dílo, 

považuji vybrané prameny nejen za autentické a charakteristické, ale také za dostačující a 

poskytující optimální množství informací. Ve spisech se pokusím vyhledat zmínky o vlastním 

životě autorky, pozornost budu věnovat jazykovým a stylistickým zvláštnostem, vzájemné 

závislosti a provázanosti pramenů. Dále tomu, o čem a nakolik hodnověrné byly informace, 

které nabízela. Jak se v jejím díle odrážely Christininy subjektivní vlastnosti, zažité události, 

společenské postavení a politické smýšlení. Budu usilovat o porozumění pramenům 

s ohledem na tyto skutečnosti, a smyslem, který Christina připisovala životu, s rolí, kterou 

plnila ve vztahu k prostředí určenému dobou, místem a společenskými pravidly. Prameny 

budu konfrontovat s obecnými poznatky o době, postavách, společnosti a platných 

stereotypech. 

2. FRANCIE NA PŘELOMU 14. A 15. STOLETÍ 
 

Christina de Pizan se ve svých dílech zabývala současnou situací ve společnosti, kterou 

mnohdy srovnávala nejen s antickou minulostí, ale i s událostmi, které zažila během vlastního 

mládí. Díla datovala, což umožňuje sledovat vliv kulturní a politické situace panující ve 

Francii na její tvorbu.  
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2.1 Francouzská kultura 

 

 Bylo by chybou považovat středověk pouze za temné a barbarské období mezi 

oslnivou antikou a zářivou renesancí. Naopak, středověká kultura společnosti nabídla mravní 

a sociální rovnováhu a umožnila vznik mnoha významných uměleckých děl. Francouzská 

kultura na přelomu 14. a 15. století představila a sloučila prvky Středozemí s prvky 

barbarskými. Středomořské pobřeží Francii umožnilo důvěrný styk nejen s řeckým a 

římským, ale také s byzantským světem, atlantské pobřeží pak se skandinávskou kulturou 

Vikingů, pyrenejská hranice s islámem a Rýn s barbary. Středověk byl především epochou 

křesťanské víry. Francouz dvanáctého století nepochyboval o smyslu života. Věřil, že Bůh 

stvořil svět tak, jak o tom vypráví Bible, a že lidé jsou na světě proto, aby pracovali pro svou 

spásu, protože v den Posledního soudu budou jedni ztraceni a druzí spaseni. Kapetovská 

Francie se mezi křesťany těšila nesmírné vážnosti. Za tu vděčila nejen velkým řeholním 

řádům v Cluny a v Citeaux, ale také autoritě Svatého Ludvíka a rozkvětu pařížské univerzity. 

Filosofové a teologové psali svá pojednání latinsky. Potulní pěvci přednášeli hrdinské zpěvy 

na hradech a náměstích v lidové mluvě. Písně byly plné nostalgie po Karlu Velikém a 

Alexandrovi. Rytmická vyprávění lehce utkvívala v paměti a ovlivňovala mravy. Na konci 12. 

století napodoboval skutečný rytíř rytíře z eposů, který byl věrný pánovi, velkomyslný, 

citlivý, žárlivě střežící svoji čest a nově zažívající pocit vlastenectví.
9
 

 

2.2 Změna dynastií 

 

Kapetovské království nebylo vzhledem k praxi korunovace dědice a jeho podílu na 

vládě za života otce zatíženo problémy s nástupnictvím. Na konci 12. století byla idea 

království posílena díky pomazání, jež krále stále více přibližovalo kněžství. Král měl během 

své vlády tři hlavní úkoly: rozšíření a pevné zvládnutí vlastní domény, uspořádání vztahů s 

vlastními barony a uspořádání vztahů s papežstvím a císařstvím. Moc baronů byla postupně 

omezována vykupováním majetku, obratnými sňatkovými aliancemi, ale nejčastěji pomoci 

zbraní.  

 

Prestiž krále rostla, byl žádán, aby zajistil nedotknutelnost klášterních statků, řešil 

konflikty mezi feudálními pány a potvrzoval privilegia udělovaná měšťanům a venkovanům. 

Prostřednictvím holdů, které skládalo množství feudálních pánů hrabatům, a tito zase 

                                           
9
 André Maurois, Dějiny Francie, Praha 1994, str. 61 
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vévodům, končila feudální pyramida lenní přísahou králi, který byl jejím vrcholem. Roku 

1066 v bitvě u Hastingsu dobyl Anglii normanský vévoda Vilém, vazal francouzského krále. 

Což fakticky znamenalo, že jeden z předních vazalů francouzského krále se stal králem 

Anglie a tradiční vazalské vztahy tak nabyly nečekaného delikátního rázu. 

 

Zrodila se myšlenka, že důstojenství přenášené v královském rodě může být 

předáváno jen po meči, jak tomu bylo u dvou nejvyšších mocí té doby, do nichž se však 

nastupovalo volbou, to jest u papežství a císařství. Došlo k vyloučení žen z nástupnictví na 

francouzský trůn. Dále již nezáleželo na osobnosti krále, ale na ideji, kterou představoval a 

kterou symbolizoval hlavní atribut jeho královské moci – koruna. 

 

 Změna královské dynastie Francii neprospěla. Kapetovci, králové politicky zdatní, 

moudří a bohatí, byli na trůně vystřídáni „králi-nalezenci”, jak se tehdy pohrdavě říkalo 

prvním panovníkům z rodu Valois. Filip VI. pokládal v duchu rytířské tradice válku za turnaj, 

při němž nebylo prvořadé vítězství, ale odvaha a čest, zatímco jeho protivník anglický vladař 

Eduard III. stál v roce 1340 v čele nejmodernější armády Evropy. Anglické vítězství bitvy u 

Kresčaku roku 1346 pak bylo začátkem velkých vojenských změn, jež v Evropě zvrátily 

vztahy společenských tříd. Ve své podstatě se jednalo o porážku feudální jízdy pěchotou 

lučištníků, o porážku individuální výkonu kolektivní disciplínou.  

 

 Následníkem Filipa VI. se stal Jan Dobrý, který byl stejně průměrným panovníkem, 

jako jeho otec. Vládu po Eduardovi III. převzal syn nazývaný Černý princ. Vedení válek bylo 

nákladné. Ceny rostly, v lidech se probouzela nespokojenost, dostavily se nepokoje a 

armádám v patách kráčely epidemie. Na venkově řádil černý mor, počet obyvatelstva klesl, 

nedostávalo se pracovních sil. Důstojnost Francie byla narušena. Panovníci znepřátelených 

zemí podepsali mír, který znamenal pouze krátkodobé příměří. Francie se z velké části 

podrobila Anglii. Karel V., který nastoupil na francouzský trůn roku 1364, se rozhodl 

mírovou smlouvu revidovat. Panoval jako absolutistický, leč rozumný král. Neváhal povolat z 

ústranní ty nejkvalifikovanější znalce, ať už se jednalo o šlechtice či měšťany. Když v roce 

1380 zemřel, bylo království téměř bez boje zbaveno většiny Angličanů.  

 

 V době Karlovi smrti bylojeho synovi Karlovi VI. teprve dvanáct let. Regentství se 

ujal bratr Karla V. Filip Smělý, který v minulosti získal od otce Jana Dobrého údělem 

vévodství burgundské a poté co Karel V. podpořil jeho sňatek s dědičkou hrabství 
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flanderského, se manželstvím spojily rody na severu a východě hranic. Skrze sňatky svých 

dětí se Filip spojil s rodem Wittelsbachů vládnoucím v Holandsku. Karel VI. byl roku 1385 

sezdán s Isabelou Bavorskou. Roku 1392 zcela nečekaně vypukl u mladého krále první 

z mnoha záchvatů šílenství spojený s depresemi a nepříčetností. Šílený král byl pohromou 

země, nemohl být nahrazen ani respektován. Za jeho zády se obnovily trvalé boje o moc, 

jejichž hlavními aktéry byli strýc Filip Burgundský, po smrti nahrazen synem Janem 

Neohroženým a bratr Ludvík Orleánský. Poté, co Jan Neohrožený nechal Ludvíka zavraždit, 

vypukla občanská válka. Do čela orleánského tábora se postavil Bernard z Armagnaku. 

 

 Oslabení země využila Anglie k obnovení Stoleté války. V roce 1415 podlehla vojska 

Karla VI. v bitvě u Azincortu, v jedné z nejkrvavějších bitev středověku, armádě Jindřicha V., 

kterého následně Karel VI. smlouvou z Troyes určil roku 1420 za svého nástupce. Roku 1422 

zemřel Jindřich V. i Karel VI. Když francouzský herold v Saint-Denis provolával: “nechť Bůh 

dá dlouhý život Jindřichovi VI., z milosti Boží králi Francie a Anglie”, zoufalí Francouzi 

odmítali ztratit svoji národní nezávislost.
10

  

 

 Nárok na francouzský trůn současně uplatňovali desetiměsíční syn Jindřicha V. 

Jindřich VI., zastupovaný anglickým regentem vévodou z Bedfordu a dauphin Karel 

nazývaný “král z Bourges”. Lid věřil, že Francii zachrání panna. Životní příběh Jany z Arku 

byl sledem nejpřekvapivějších zázraků a svrchovaně rozumných politických činů. Usilovala o 

navrácení důvěry v dauphinovu urozenost, osvobození Orleánsu a dauphinovo pomazání v 

Remeši, neboť olej z posvátné nádoby by mu v očích všech věřících zajistil legitimitu. 

Anglická vojska byla nakonec francouzskou armádou, v jejímž čele stála žena, ze země 

vyhnána, a Karel byl roku 1429 oficiálně korunován v Remeši jako francouzský král Karel 

VII. 

  

3. ŽIVOT A DÍLO CHRISTINY DE PIZAN 
 

Znalost autora určitého pramene, jeho společenského postavení a příslušnosti, 

napomáhá stanovení objektivnosti tohoto pramene. Zároveň usnadňuje zpřesnění intencí, pro 

něž byl pramen napsán. Christina de Pizan velmi často zanechávala ve svých textech zmínky 

o své osobě, z nich lze vyčíst její ideové a politické zaměření.  

                                           
10

 André Maurois, Dějiny Francie, Praha 1994, str. 61 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stolet%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/1415
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Azincourtu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_V._Plantagenet
http://cs.wikipedia.org/wiki/1429
http://cs.wikipedia.org/wiki/Reme%C5%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_VII._Francouzsk%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_VII._Francouzsk%C3%BD
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3.1 Putování z Benátek do Poissy (1365– 1430) 

 

Christinin život známe do takových podrobností jako život sotva které jiné ženy 

pozdního středověku. Zachovala se nám velká část – asi přes čtyřicet – jejích rozdílných 

textů, nejen velká většina veršů, ale i dopisy, eseje, přísloví, dialogy, proslovy a úvahy. 

Mnohé z nich nám dovolují nahlédnout hluboko do její mysli, a to i ve chvílích slabosti, jichž 

není ušetřen žádný člověk, o to méně pak žena žijící uprostřed světa mužů, postavená osudem 

do jedné z nejtěžších etap francouzských dějin.  

 

Třebaže Christina de Pizan nemohla přirozeně znát osud jejích textů, podávají přece, 

vedle myšlenek obecně poplatných době, více z vlastních Christininých názorů a zkušeností 

ženy, než kterýkoli jiný středověký text. Celkový směr a citové zabarvení Christininy činnosti 

byly již předem určeny jejím rodinným zázemím, vzděláním a vlastními zkušenostmi z let 

dospívání. Odrážel se v nich kontrast mezi šťastným bezstarostným mládím a těžkým 

obdobím po ztrátě otce a manžela. Texty reflektovaly jednak společenskou, ale i politickou a 

hospodářskou situaci prostředí, v kterém žila. Christina de Pizan
11

 mluvila o svém životě 

mnohokrát, především však v autobiografickém díle Vidění Christiny
12

.  

 

Narodila se zřejmě roku 1365 v Benátkách
13

, rané dětství strávila v Boloni. Počínající 

renesanční atmosféra šířící se italskými městy plně zasáhla jejího otce, mistra boloňské 

univerzity Thomase de Pizan. „Důležitost a autorita vzdělání“
14

 ho předurčily k životu 

uprostřed intelektuální elity. Věhlas jeho učení byly důvodem, proč mu francouzský král 

nabídl zaměstnání dvorního astrologa. Thomas de Pizan „toužil poznat pařížskou 

univerzitu“
15

, a proto pozvání Karla V. přijal. Následně roku 1369 ke královskému dvoru do 

                                           
11

 O lokalizaci a pravou identifikaci jména obce v přídomku Christiny de Pizan byly vedeny dlouhé dlouhé 

spory; badatelé se dnes přiklánějí k názoru, že slovo Pizan je pofrancouzštěný název italského městečka Pezzana, 

ze kterého Thomas de Pizan pocházel. 

 
12

 Biografii Christiny de Pizan představuji především z Renate Blumenfeld-Kosinski, The Selected Writings of 

Christine de Pizan, New York 1997, str. xi – xvi a dalších Christininých autobiografických poznámek 

nalezených v pramenech. 

 
13

 Přesné datum svého narození Christina v biografickém líčení nezmiňuje; proto se při určování data jejího 

příchodu na svět vychází z poznatku, že před Karla V. předstoupila zhruba ve čtyřech letech. 

 
14

 Christine de Pizan, Christine’s Vision, tr. Glenda K. McLeod, New York 1993, str. 108 

 
15

 Tamtéž 
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francouzské metropole přestěhoval i zbytek rodiny.
16

 Karel V. usiloval o stabilizaci a 

restaurování poměrů v království, které v posledních patnácti letech zasáhly drtivé porážky 

první etapy Stoleté války a opakované výskyty morové epidemie. Aby obnovil prestiž dvora, 

zval známé umělce a učence. Bezstarostné období dětství a dospívání prožila Christina 

společně s mladšími bratry Paolem a Aghinolfem v blízkosti královské rodiny uprostřed 

„královského domu“, jehož uspořádání bylo předepsáno pevně stanovenými nařízeními.  

 

Během dětství a dospívání se stala svědkem, jak se o správu státu starají instituce 

soudního dvora či účetní komory, jejichž závažnost rostla. Politická rozhodnutí byla v rukou 

královské rady, která vždy stála po králově boku. Počet příslušníků královského dvora, centra 

moci, zbožnosti a kultury, se měnil v závislosti na finančních možnostech vládce. Setkávala 

se mladými šlechtici, kteří přicházeli z celé země, aby zde prošli průpravou přiměřenou 

svému stavu a poté pokračovali kariérou v rámci správy provincie nebo službou v armádě. 

Dvůr Karla V. tvořili příbuzní, přátelé a vazalové vladaře. Ti všichni se pohybovali v králově 

blízkosti, aby mu prokázali čest, užili si přízně a okusili královské zábavy. Tyto zkušenosti 

později Christina využila při sepisování biografie Karla V. v Knize o činech a dobrých 

mravech moudrého krále Karla V., ve které představila každodenní rozvrh středověkého 

vladaře.  

 

I přes zákaz kleriků byl čas panovnického domu vyplněn kratochvílemi, lovy, hrami a 

slavnostmi. Urozenost a rytířství byly během Christinina života postupně nahrazovány 

ukázkami moci a bohatství. Král před dvořany předstupoval v celém svém majestátu. 

Pohyboval se na vrcholku dlouhého, jasně uspořádaného hierarchického žebříčku, ve kterém 

vzdálenost mezi panovníkem a poddaným narůstala. Významné události probíhaly dle 

stanoveného ceremoniálu. Organizaci podléhal každý okamžik králova dne. Jídlo se stalo 

rituálem, dvůr byl divadlem, dvořan hercem hrající part napsaný dle pravidel etikety. 

Dokonalý dvořan se dal poznat podle chůze, oblékání, tance, hraní na hudební nástroj, slov, 

gest. Ačkoli reformátoři odsuzovali panovnický dům pro mrhání s penězi a klerikové hřímali 

proti neřestem prostopášnosti a ctižádosti, představovalo prostředí královského domu pro 

poddaný lid vzor dokonalých mravů, morálky a etiky.
17

  

 

                                           
16

 Patricia Ranft, Women in Western Intellectual Culture, 600-1500, New York 2002. str. 178 

 
17

 Jacques Le Goff – Jean Claude Schmitt, Encyklopedie středověku, Praha 2008, str. 143-4 
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Christinino mládí bylo ovlivněno náklonností Karla V. k rodině jejího otce. Dcera 

oblíbeného rádce žila uprostřed královského dvora bezstarostným životem vyplněným 

zábavou. Učila se pohybovat ve vznešené společnosti, těšila se z blízkosti intelektuálů a 

umělců. Byla součástí světa, který žil svým samostatným životem. Později často připomínala, 

jak ji bezstarostnost mládí nepřipravila na osud, který ji čekal. Ve společnosti kde vyrůstala, 

představovala žena střed bohatého společenského života, sváděla mužská srdce a dráždila 

fantazii básníků.  

 

V dvorské lyrické poezii žena dominovala a milenec byl jejím vazalem. Byl jí zavázán 

podobně, jako byl leník zavázán svému pánovi. „Má paní“, těmito slovy básník oslovoval 

svou vyvolenou, byl v jejích službách, byl jí povinován „poctou“ obřadem, při kterém se rytíř 

prohlašoval za služebníka svého pána. Milostná žádost se pojila s osobním hrdinstvím, kdo 

chtěl získat ženinu náklonnost, sloužil jí oddaně, dvořil se. Žena se stala předmětem jeho 

uctívání. Zasažen Amorovým šípem, poddával se milenec svému citu, který pro něj byl 

jediným smyslem existence. Postavení ženy jako vládkyně, vyykreslený v básních a 

románech, ovšem nepřinášel pravdivý obraz skutečnosti, jak Christina později popsala 

v mnoha milostných baladách. Milostná mluva představovala spíše hru ve službách vztahů 

ženského a mužského prvku, neboť „v této hře byli ve skutečnosti pány muži“.
18

 Dvorská 

literatura nejspíše sloužila šlechticům jako příručka dobrého chování, která mladé muže 

vybízela k sebeovládání, přátelství, vážným vztahům a rozvíjení ctností. Christina de Pizan, 

která se v prostředí dvora pohybovala, později dívky před láskou rytířů varovala. 

Nepovažovala ji za čestnou a trvalou. Muže obvinila z vášně a touhy, která je nutí ženy 

zneužít a poté, co dosáhnou svého cíle, opustit.  

 

Přestože se život vznešených dívek odehrával převážně v ženských komnatách, učily 

se číst a psát, hrát na hudební nástroj, znaly cizí jazyky. Nestálý a slabý charakter žen bylo 

potřeba neutralizovat nekonečnými činnostmi. V pojednání o výchově žen ze 14. století 

Francesko de Barberina doporučil, že se dcera: „rytíře s erbem, soudce či lékaře se vznešeným 

titulem či jakéhokoli šlechtice, pro jehož předky, stejně jako pro něj, bylo zvykem bdít nad 

vlastní ctí“ musí naučit „vyrábět tobolky nebo šít a příst (…), tak, aby jednou v domě svého 

muže mohla zahánět melancholii, nezůstala bez práce a byla také něčím prospěšná“.
19

 Volné 

                                           
18

 Jacques Le Goff – Jean Claude Schmitt, Encyklopedie středověku, Praha 2008, str. 133 

 
19

 Tamtéž, str. 260-1 
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chvíle vyplnily ručními pracemi, které jak vychovatelé zdůraznili, měly upoutat ženské tělo 

na jedno místo a otupit myšlenky, aby se netoulaly v představách, ohrožujících dívčí čest 

nebo čest rodiny.
 20

 Tuto tradiční výchovu prosazovala i Christinina matka, za což ji básnířka 

později odsuzovala.  

 

Naopak, Christinin otec, ovlivněný humanistickými ideály, když rozpoznal její touhu a 

talent po vědění, dopřál jí vzdělání po boku bratrů. Studovala jazyky, seznámila se s nově 

objevenými autory antické literatury, poznávala myšlenky raných humanistů sídlících na 

královském dvoře, měla přístup k četným rukopisům knihovny Karla V. Později sama s lítostí 

připomínala, že dávala tehdy přednost radostem dvora a učení zanedbávala. Litovala, že 

nevyužila více blízkosti svého otce a plně se nevěnovala studiu skutečných věd. Své vzdělání 

popisovala pouze jako „drobečky sebrané z otcova stolu“, „ovoce utržené z dolních větví 

stromu poznání“. 

 

Christinina slova o otci byla vždy naplněna láskou, úctou a oddaností. Když jí otec 

v patnácti letech zasnoubil s o deset let starším absolventem univerzity, o jeho volbě 

nepochybovala. Svatba s Etiennem de Castell z Pikardie, slušným a čestným mužem, se 

konala roku 1380 a byla počátkem nejšťastnějšího období básnířčina života. V jedné z balad 

(Jiné balady “26”) nazvala manželství „něžnou záležitostí” a popsala, jak milující a 

ohleduplný byl její manžel o svatební noci. O svém manželství vypověděla: „My správně 

jsme vše řídili, a naše srdce, která jsou, pro lásku sourozeneckou, jen jedním, ta jsme spojili, 

jak pro čas dobrý tak i zlý.“
21

  

 

Po svatbě získal Etienn místo králova tajemníka pověřeného tvorbou oficiálních 

dokumentů, panovníkovy korespondence a účastí na diplomatických misích. Jejich 

romantický vztah byl ve své době výjimečný. Sňatková politika středověku souvisela 

především s potřebou vytvořit pevná společenská pouta. Role manželky často přesahovala 

vlastní osud a osobní přání ženy. Sňatek představoval mír mezi dvěma rodinami. Žena, 

přesouvaná podobně jako figurka po šachovnici rodin, představovala záruku a nástroj smíru. 

Úkolem manželky bylo předně respektovat spojenectví rodin, rodit děti, zachovat rod, plnit 

povinnosti vůči manželovi, který po návratu z celodenní námahy očekával klid u rodinného 

                                           
20

 Edith Ennenová, Ženy ve středověku, Praha 2001, str. 252 

 
21

 Gisela Bocková, Ženy v evropských dějinách, Praha 2007, str. 154 
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krbu, teplou lázeň, prostřený stůl a rozestlanou postel. Během období pozdního středověku 

získal pár uvnitř rodinné skupiny na samostatnosti. Přesto byly ženské ctnosti a neřesti, 

povinnosti a způsoby posuzovány pouze vzhledem k rodině, jejíž základ tvořily. Stále platilo, 

že ženské tělo slouží a je podřízeno reprodukci.
22

 

 

Stejného roku, kdy se konala svatba, došlo k neočekávané události, kterou později 

označila za předzvěst svého budoucího neštěstí. 16. září po krátké nemoci zemřel mecenáš 

rodiny Karel V. Se změnou poměrů na královském dvoře souvisela i změna pohledu na 

astrologii. Astrologové byli nazýváni šarlatány, jejich předpovědi byly zpochybňovány. 

Nastalá situace zdiskreditovala Christinina otce dvorního astrologa a lékaře. Ztratil respekt, 

byla mu snížena renta. Aniž by se dočkal satisfakce, zemřel po dlouhé nemoci roku 1387. 

Jeho smrt zasadila Christině hlubokou ránu. Ve svých textech později s láskou vzpomínala na 

otcovu moudrost. Pro ni zůstal navždy váženým a vysoce ceněným učencem, který ji 

představil vědění, podporoval její talent a projevoval jí hlubokou lásku. 

 

Po jeho smrti se Christininy bratři vrátili do rodné Itálie. Hlavou domácnosti se stal 

Christinin manžel. O tři roky později provázel Etienn krále Karla VI. na jeho diplomatické 

misi do Beauvais. Během návštěvy svého rodiště Etienn onemocněl. Pravděpodobně se stal 

jednou z mnoha obětí morové epidemie. V tom okamžiku se Christinin život změnil. 

V pětadvaceti letech ovdověla a stanula v čele domácnosti, která čítala tři děti, matku a neteř. 

 

Etienn, který podobně jako Christinin otec neměl dostatečnou finanční předvídavost, 

rodinu pro případ své smrti nezabezpečil. Christina manžela velmi postrádala, v srdci jí 

zůstala hořkost a smutek po muži, který ji náhle opustil a s nímž se nestihla ani rozloučit. 

„Tak sama a bez přátel,“ zůstala dle veršů jedné balady. Vdovství pro ni nepředstavovalo 

pouze ztrátu životní lásky, ale také významnou ztrátu materiální. Jak později s lítostí přiznala, 

neměla sebemenší přehled o rodinné finanční situaci. Nebylo zvykem, aby manželé ženy 

zasvěcovali do příjmů a celkového finančního chodu domácnosti. Pozůstalost se stala 

předmětem vleklých soudních sporů. Pro jiné ženy znamenalo ovdovění možnost úniku 

z nešťastného manželství, dosažení svéprávnosti, získání majetku a svobodný život23, pro 

Christinu představovalo osamění a nouzi. Přesto se i v neutěšené majetkové situaci vzepřela 

                                           
22

 Jacques Le Goff, Středověký člověk a jeho svět, Praha 1999, str. 262 
23

Stephen Conway, Silent Voices: Women in the Middle Ages, 1991, dostupné z: 

www.subverbis.com/essays/medievalwomen.rtf, citováno v červnu 2013 
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rozšířenému pravidlu znovu se provdat
24

. Ač bez prostředků, rozhodla se pro nezávislý život 

samostatné ženy. Ovšem jako žena bez rodiny nezapadala do „přirozeného“ rámce 

přisuzovaného středověkou společností ženskému pohlaví. Bez ochránce představovaly ženy 

snadný cíl pomluv ohrožujících pověst.  

 

Jako osamělá vdova čelila lživým žalobám, na které nebyla připravena a proti kterým 

se nedokázala bránit. Marně se dovolávala spravedlnosti na těch nejvyšších místech. Na zažité 

ponížení a sžíravou hanbu, kterou zažívala, nezapomněla do konce života. Vzpomínala, jak se 

obávala ponížení a proto své chudé oblečení vždy pečlivě skrývala pod udržovaným kabátem, 

jak se propadala studem, když přátele žádala o půjčku a jak mnohá chladná zimní rána 

promrzlá stála před paláci, čekajíc na právní poradce, aby jim připomněla svůj případ a jak jí 

odpovědi právníků vháněly slzy do očí. Čelila lživým pomluvám od mužů, kteří ji sotva znali. 

Pochopila, že nemá smysl doufat v cizí pomoc. Odhodlala se nepříznivou finanční situaci 

domácnosti vyřešit sama a uživit rodinu komponováním veršů. Bylo to překvapivé 

rozhodnutí. Na přelomu 14. a 15. století spisovatelská dráha nepředstavovala život v 

blahobytu ani pro muže, kteří byli zaměstnáni královským dvorem nebo církví a měli 

pravidelný příjem. Jako žena, nemohla očekávat podobnou příležitost, proto bylo její 

předsevzetí stát se profesionální spisovatelkou tak neobvyklé a troufalé.  

 

V baladách a krátkých básních vzpomínala na svého muže a šťastnou minulost.
 

“Někdo by se mohl domnívat, že milostné básně, které píši, vycházejí z mé vlastní zkušenosti, 

mohl by říci, že jsem dobře obeznámena s nebezpečím a triky lásky. Mohl by se ptát, jak mohu 

o tom tak pravdivě psát. Ale při vší úctě, mé znalosti pocházejí pouze z knih.”
25

 V hlubokém 

smutku unikala do samoty a čas vyplnila usilovnou prací. Vrátila se ke studiu historie a věd, 

které jí v minulosti představil otec a které ač milovala, nemohla kvůli manželským a 

mateřským povinnostem dále prohlubovat. Přesvědčila se, že v nebezpečném světě existuje 

pouze jediná správná volba a tou je vydat se cestou pravdy a učenosti. Poté co prostudovala 

historii všech známých národů, začala číst díla básníků. Její vědomosti se rozšiřovaly. Stala se 

častým návštěvníkem královské knihovny, kde se seznámila s francouzskými překlady řady 

antických textů, zadanými Karlem V., který toužil vytvořit na svém dvoře centrum 

vzdělanosti nezávislé na pařížské univerzitě. Ač s potěšením objevovala styl, který jí byl 

                                           
24

 Fridrichs L. Rhoda, The remarriage of Elite Widows in the Later Middle Ages, 2006, s. 69, dostupné z: 
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blízký, četba jí nepřinášela úlevu, a proto se rozhodla sama psát. Milostné verše, představila 

bohatým patronům. Později komponovala balady na objednávku mnohých předních dvořanů, 

kteří jí žádali, aby psala o jejich milostných dobrodružstvích. 

 

Sedm let po Etiennově smrti vstoupila jejich dcera Marie do dominikánského řádu 

kláštera v Poissy jako doprovod dcery krále Karla VI. Té byl řeholní život předurčen v naději, 

že její služba Bohu bude odměněna vyléčením králova šílenství, které vypuklo v roce jejího 

narození. O rok později se syn Jean stal společníkem syna hraběte ze Salisbury, přítele 

anglického krále Richarda II. Poté co byl Richard II. svržen a zavražděn a hrabě ze Salisbury 

popraven, se ochráncem syna slavné básnířky stal nový anglický král Jindřich IV. z rodu 

Lancasterů. Zaujat sbírkou Christininých básní, pozval ji ke svému dvoru. S velkou pokorou 

nabídku odmítla a požádala o navrácení syna. Věhlas jí zajistil pozvánku také od vévody 

milánského a lombardského, ale vrátit se do Itálie a opustit Francii už úspěšná autorka 

nedokázala. Po návratu z Anglie získal Jean místo dauphinova sekretáře a odcestoval s ním do 

exilu v Bourges. Později se stal ambasadorem v Castille. Dauphinovi korunovace se nedočkal, 

zemřel roku 1425 ve věku čtyřiceti let. O třetím dítěti, které zemřelo v dětství, se Christina ve 

svých dílech nikdy nezmínila. 

 

Přítomnost se krutě lišila od ideálu popisovaném v jejím díle. Již od nejútlejších 

Christininých let otřásaly Francií ohlasy Stoleté války a přetrvávající dvojpapežství. Po smrti 

Karla V. se situace dále komplikovala duševní nemocí jeho nástupce Karla VI. a chováním 

jednotlivých členů královské rodiny. Jejich pře byla vedena s fanatickou bezohledností, která 

vyústila roku 1407 ve vraždu králova bratra Ludvíka Orleánského. Poté, co byl z vraždy 

obviněn jeho bratranec burgundský vévoda Jan Nebojácný, byl již jen krok k vypuknutí 

občanské války, která Christinou hluboce otřásla. Ve spisech odvážně bránila mír a Francii. 

Odhalovala nepřístojnosti, které páchali mnozí nepřátelé země a v úvahách potírala násilí, jež 

podle jejího přesvědčení ohrožovalo obecné blaho obou znepřátelených stran. Řešením by dle 

Christiny byla „svornost“ a vzájemná spolupráce všech společenských vrstev. Rozklad 

Francie však bohužel pokročil již příliš daleko a Christininy názory zůstaly nevyslyšeny. 

 

Když Paříž dobyli stoupenci burgundské strany, teror, který ve městě rozpoutali, se 

stal osudný pro mnoho intelektuálů stojících na straně Armagnaků. Christina se uchýlila do 

vyhnanství kláštera, snad právě v Poissy, kde před lety navštívila dceru Marii a jehož krásu a 

klid obdivovala. Zadostiučiněním pro ni bylo vítězství Jany z Arku, přičemž radost byla o to 
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větší, že spásu království přinesla žena. Do Paříže se už Christina nikdy nevrátila. 

Pravděpodobně roku 1430, krátce po dopsání básně věnované této slavné panně, básnířka a 

spisovatelka Christina de Pizan zemřela.   

 

3.2 Od dvorské lyriky k výchově krále 

 

Christina de Pizan tvořila v době, kdy jediným uznávaným modelem byla starověká 

literatura, proto podobně jako ostatní středověcí autoři čerpala náměty z literatury starší, 

pokud možno latinské, kterou imitovala a na kterou navazovala. Často užívala alegorii, 

každou lidskou vlastnost osamostatnila, myšlenku personifikovala a zobrazila jako postavu. 

Tímto způsobem se pokoušela čtenáře nebo posluchače zaujmout. Alegorie byla v tehdejším 

myšlení stále ještě velmi živá podobně jako středověký symbolismus. Básně vytvořené 

prostým a čistým talentem byly psány s lehkostí příznačnou pro její současníky, užité formy a 

myšlenky jen vzácně obměňovala. Pravidelné, monotónní, tiché a zdrženlivé verše provázela 

žertovná melancholie, zcela v duchu dvorské lyriky, tu ovšem dokázala spojit s tónem lidové 

písně, ženskou něhou a spontánností.  

 

Mezi lety 1399 a 1402 zkomponovala několik sbírek básní. Verše, které vznikly již 

v 90. letech 14. století, zařadila do sbírky Cent Ballades (Sto balad), Une complainte 

amoureuse (Milostná stížnost), Virelays (Virelai) či Rondeaux (Ronda). Uvedené verše 

vyprávěly nejen o prostředí královského dvora a šťastném manželství, ale také představily 

trýznivý smutek vdovství - v poezii zcela nové téma. Již v tomto raném období se zabývala 

„ženskou otázkou“. Díla L‘Epistre au dieu d’Amours (List bohu lásek), Le Debat de deux 

amans (Spor dvou milenců) nebo Le Dit de la Rose (Slovo o růži) pojednávali o vzájemných 

vztazích mužů a žen a roli žen ve společnosti. Jako vdova s malými dětmi, byla Christina 

sama zcela zodpovědná za jejich výchovu. Morální a praktická poučení Les Proverbes 

moraux (Mravní přísloví) zkomponovala pravděpodobně před cestou svého syna do Anglie. 

Spor o lásce, který má být vyřešen představila v textu Le Dit de Poissy (Slovo z Poissy), jehož 

součástí je pasáž o návštěvě dcery v dominikánském klášteře. V následující alegorické 

skladbě L’Epistre Othea (List bohyně Othey) nabídla více jak sto příběhů přinášejících mravní 

poučení. Toto dílo bylo první ze žánru knížecích zrcadel, ke kterému se Christina později 

ještě několikrát vrátila.   
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Poté, co se hlouběji seznámila s texty antických myslitelů, ukončila první etapu své 

literární činnosti a její díla se stala hlubšími a vážnějšími. V Le Livre du Chemin de long étude 

(Kniha o cestě dlouhého studia) představila první osobní vizi, v které vylíčila své společné 

putování se Sibylou Kumskou za poznáním. Výjimečným dílem byla Le Livre de la Mutation 

de Fortune (Kniha o vrtkavosti Štěstěny), v kterém představila úvahu o vlivu vrtkavé Štěstěny 

na život člověka a historii celého světa. V textu zachytila proměnu ženy v muže, proměnu, 

kterou prošla, aby přežila ve středověkém světě mužů. O rozkladu společnosti uvažovala 

v Listu Eustachu Morelovi.  

 

Le Livre des Faits et bonnes moeurs du sage roi Charles V (Kniha o činech a dobrých 

mravech moudrého krále Karla V.) znamenala další přelom autorčiny tvorby. Burgundský 

vévoda ji pozval do svého paláce a požádal ji, aby psala o životě a skutcích jeho bratra Karla 

V, který zemřel před dvaceti lety. Protože na dvoře Karla V. žila, byla s ním velmi dobře 

obeznámena. Biografie, kterou se Christina zviditelnila, nebyla objektivním přehledem 

králova života, ale oslavou jeho výjimečnosti. Král Karel V. byl vynikajícím vladařem, 

zvláště ve srovnání se svým následníkem Karlem VI.. Spis byl dalším z  knížecích zrcadel, v 

kterém Christina Karla V. představila jako moudrého a zkušeného vladaře. Biografie je dnes 

prvním doloženým příkladem zachycujícím mnohotvárnost královského času, králův denní 

rozvrh, jeho postavení v soukolí státu, snahu o každodenní pravidelný sled činností 

předepsaný ceremonií. Při sepisování biografie byla jistě inspirována humanistickou 

myšlenkou zachování pamětí zesnulého krále pro budoucí pokolení, z toho jasně vyplývá i 

potřeba panovníka idealizovat. 

 

Po dokončení této biografie následovaly zřejmě v současnosti nejčtenější práce Le 

Livre de la Cité des dames (Kniha o městě žen) a Le Livre des Trois Vertus (Kniha o třech 

ctnostech). V nich vystavěla ženám pevné a trvanlivé útočiště proti pomlouvačům a tím jim 

zajistila pevné místo po boku mužů. Ve snaze vyvrátit misogynistickou tradici uvedla 

příklady žen, které popíraly všechna dosavadní obvinění namířená mužskými autory proti 

ženám. Úspěchy žen, které zachytila v prvních dvou částech knihy, obsáhly všechny oblasti 

vědění a ctností, část třetí Christina věnovala mučednicím. Kniha o třech ctnostech byla 

průvodcem, který přinášel pragmatické a občas také nemilosrdné doporučení. Ta Christina 

směřovala především k princeznám a vznešeným paním, ale poučení poskytovala stejně tak 

ženám řemeslníků, rolníků a dokonce i prostitutkám. Knihu provázel silný duchovní náboj 

připomínající odměnu posmrtného života. V celém textu manželkám připomínala respekt k 
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manželovi, péči o čest, vážnost, a jiné ctnosti, které byly ve společnosti, kde spolu soupeřila 

láska a moc často propleteny. Neopomněla ani praktické stránky života a nabídla doporučení 

dotýkající se vedení domácnosti či dohledu nad služebnictvem. Šlechtičnám připomněla 

nezbytnou znalost financí a vedení války. I v tomto textu se zamýšlela nad neutěšenou situací 

vdov. V autobiografickém díle L’Avision Christine (Vidění Christiny) se v rámci alegorického 

snu zabývala neradostnou historii světa i Francie.  

 

Zhoršující se politická a společenská situace panující v zemi vedla Christinu k reflexi 

ideálního politického a společenského uspořádání francouzského království, výsledkem byl 

text Le Livre du Corps de Policie (Kniha o politickém uspořádání). V této knize představila  

královské ctnosti, které připodobnila tělu společnosti, kde každá jeho část těla plní svoji 

funkci a povinnosti. První kapitolu adresovala vladaři, kterého považovala za hlavu 

společnosti, druhou pažím, tedy rytířům a šlechtě, jejichž úkolem bylo ochraňovat, v závěru 

se zabývala úkoly obecného lidu, pilíře na kterém bylo společenství postaveno. Situaci ve 

společnosti se věnovala i v Une Epistre à la reine de France (List královně Francie) a Les 

Lamentations sur les maux de la France (Bědování nad bolestmi Francie). V  textu Le Livre 

des Faits d’armes et de chevalerie (Kniha o skutcích zbraní a rytířskosti) nabídla doporučení 

jak úspěšně a čestně vést válku. Le Livre de la Paix (Kniha o míru) odrážela nepříznivou 

politickou situaci, zřejmě proto se v ní autorka zaměřila na cti vládce, který zodpovídal za 

stav celé společnosti, obhajovala potřebu míru, lásky a svornosti pro rozvoj země.  

 

Po násilných událostech, které zasáhly francouzskou metropoli, se Christina téměř na 

šest let odmlčela. V díle Les Heures de contemplation sur la Passion de Nostre Seigneur 

(Hodinky rozjímání nad utrpením Našeho Pána), povzbuzovala ženy ke snášení tělesných 

útrap a velebení Krista. Posledním dochovaným textem je kratší veršovaná skladba Le Ditié 

de Jeanne d’Arc (Povídání o Janě z Arku), v které apelovala na znesvářené strany, aby 

potvrdily jediného pravého krále Francie, Karla VII. V tomto prvním francouzském textu, 

který byl o Janě z Arku napsán, Christina vyjádřila nesmírné potěšení nad tím, že Francie byla 

z neštěstí vyvedena právě ženou.  

Christina ve svých úvahách spojovala úctu k tradiční křesťanské víře s úctou 

k myšlení antických nebo raně křesťanských filosofů. V textech nacházíme odkazy na tolik 

oblíbeného filozofa Boethia a jeho De Consolatio philosophiae, Danta Allighieriho a jeho La 

Divina Commedia (Božská komedie). Mnohokrát odkazuje na díla římského filozofa Flavia 
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Vegetia Renata, básníka Vergilia, historika Valeria Maxima, filozofa Seneku, řečníka Cicera 

nebo řeckého myslitele Aristotela, ze středověkých myslitelů cituje Boccaccia, Alaina de Lille 

nebo Tomáše Hibernica. Odkaz Pax romana a duch antických myslitelů společně s učením 

církevních Otců se stal také základem pro Christinino pojetí mravu, morálky a etiky v rámci 

společnosti.  

4. MRAV, MORÁLKA A ETIKA 
 

Společenství již odedávna homogenizuje chování a jednání jednotlivce tím, že 

vynucuje opakování přijatých vzorců a trestá mnoha způsoby jakékoli odchylky.
26

 Středověká 

společnost nebyla výjimkou. „Společné mravy“ předepisovaly vhodné chování všem 

společenským vrstvám. Kontrolovaly každodenní existenci ve všech jejích aspektech, 

dotýkaly se víry, hygieny, oblékání, stravování, stolování, řeči, gest. Ač tyto kulturní 

stereotypy v mnohém život omezovaly, jedině jejich dodržování umožnilo vzájemnou důvěru 

a společenské soužití. „Společné mravy“ byly předávány z generace na generaci, hlavní 

autoritou byla v období pozdního středověku církev, která byla ve Francii postupně 

nahrazována královským dvorem a na vytváření intelektuálního života Paříže se významně 

podílela i univerzita. Vzorce jednání prezentovaly příslušnost k určité společenské vrstvě a 

naopak byly i příznakem odlišnosti. Ten, kdo se ve svém jednání odlišoval od předepsaných 

pravidel, byl feudální společností odsunut na její okraj. Řídit se společným mravem 

znamenalo následovat správné vzory. 

 

Pravidla „společného mravu“ byla ovšem omezena hranicemi společenství. Za jejími 

okraji bylo potřeba se individuálně rozhodnout podle vlastního svědomí. V takovém případě 

se středověký člověk obracel k autoritě Starého zákona. Mojžíšův zákon představoval souhrn 

zakázaných a přikázaných jednání, která měla všeobecnou platnost a zastupovala hlavní 

zásady individuální morálky. Christina ovšem hledala nejen to, co je dovolené, ale dychtila po 

návratu lepší společnosti. Toužila proměnit Francii v nejlepší zemi, přála si vládu „dobrého 

krále“. Od toho neočekávala pouhé dodržování pravidel, nýbrž žádala „prospěch“ společnosti, 

kterého - jak byla přesvědčena - lze dosáhnout rozvážnou, moudrou a spravedlivou vládou. 
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Ve shodě s Aristotelem věřila, že žádná mravní ctnost není člověku dána přirozeně, ale 

každému byla dána přirozená vloha, aby jich nabyl a zvykem poté zdokonaloval. Podobně i 

ona požadovala po zákonodárci, tedy panovníkovi, aby činil lid dobrý tím, že půjde 

příkladem. Bude po poddaných vyžadovat ctnosti a tím je bude dobrým mravům navykat. 

Christininy etické názory kladly zvláštní důraz na životní praxi, podstata její etiky však 

zůstávala metafyzická. Tímto metafyzickým základem byl stoický pojem fyzis – natura. 

Řecký termín fyzis označuje sice přírodu, ale také podstatu, přirozenost, přirozenou povahu 

věci a dle Aristotela, s jehož Etikou se Christina zřejmě seznámila v královské knihovně, byla 

fyzis každé věci zároveň její telos, cíl, k němuž směřovala ve svém vývoji a jenž byl jejím 

účelem. Stoická příroda spočívá v přirozenosti přírody, je počátkem, řádem, smyslem a 

účelem. V myšlení stoiků představuje logos – ratio – rozum. Rozum, který proniká přírodu a 

řídí ji spravedlivě a účelně je božský prvek, Bůh sám.
27

  

 

Christina ve své etice žádala po člověku, aby žil podle přirozenosti, kterou mu Bůh 

nadělil, tedy, aby se řídil dle zásad rozumu, nikoli ovšem rozumu v úzkém slova smyslu 

racionalistickém, nýbrž dle božského prvku spojujícího řád lidský s řádem božským. Žít dle 

pravidel rozumu a přirozeného mravního řádu, znamenalo dle Christiny žít ctnostně. 

Vyžadovala, aby člověk již od útlého mládí dával svým činnostem určitou povahu. A tak 

ctnostnému životu přivykal.  

 

4.1 Ctnost 

 

Christina se ve svých úvahách o ctnostech odvolávala na učení nejváženějších 

filosofů. Moudrost pro ni představovala základ všech ctností. Připomínala, že poučení, které 

předkládá, není znakem její pýchy, nýbrž snahou o zdokonalení společnosti. Proto naléhavě 

doporučovala číst nejen její díla, ale především spisy filosofické. Čestné jednání bylo 

v textech Christiny de Pizan založeno na moudrosti, rozumnosti a životě v pravdě. „Synu můj, 

bohatství nemaje kterýmž bych, tě obdařiti a bohatým učiniti mohla, raději tato ponaučení 

předat jsem se jala a modlím se, by sis je k srdci vzal.“
28

 Za další ctnosti považovala 

zachování soudržnosti lidské společnosti, starost o prospěch nejen svůj, ale především svých 
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blízkých, smysl pro pořádek, důslednost a uměřenost. Předpokládala, že pokud ve svém 

konání bude jednotlivec dbát řádu a míry, zachová si důstojnost a čest.  

 

Kardinálními ctnostmi, z jejichž základu vyrůstaly další, byly dle Christiny láska a 

úcta k Bohu. „Miluj Boha ze všech sil pevně, boj se Ho a služ Mu neochvějně; když se dle toho 

žít naučíš, desatero přikázání zachovati ráčíš. Poddej se dílu Božímu a neustávej v něm pro 

lidská potěšení pochybných jmen; třebas bohatství pozemské stálé nikdy není, nekonečná, 

duše přetrvá veškerých dní“
29

 Čtenáře napomínala, ať nezapomíná, že je pouhým bídným 

stvořením, křehkým a slabým, lehce podléhajícím všem vášním, nemocem, bolestem a 

tělesným utrpením. Člověk, bohatý, stejně jako chudý, bude nakonec sloužit červům za 

potravu a hnít pod zemí. Nešťastné duši nezůstane po tělu nic, krom toho co na zemi vykonalo 

dobrého nebo špatného. Každý nakonec stane před posledním soudem. Čestný člověk je 

povinen naslouchat v prvé řadě Bohu, sloužit blahu společnosti a ctít rodiče. 

 

Poznávání pravdy označila za základ lidské přirozenosti. Všichni lidé jsou dle 

Christiny vedeni neodolatelnou touhou po poznání a vědění. Vážila si těch, kteří vynikali 

moudrostí, nejistotu, omyl, nevědomost a klam naopak považovala za zlo a hanebnost. 

Nabádala, aby každý sám ve svém konání dlouze rozvažoval a nenechal se zlákat rychlými 

závěry, nebo dokonce pohodlně uvěřil zlým pomluvám, všechno myšlení a veškerá duševní 

činnost ať je zaměřena pouze k čestným činům vedoucím k dobrému a šťastnému životu. 

Vyzývala k rozvaze a poučení z dobrých skutků „Ponaučení ta studuj cele a pilně, bys 

rozvážným stal se věrně, neb matka ctností všech, ukrutenství osudu zapovídá těch. Dbej 

poslouchati pilně a hojně platiti dobrému učení a příkladům naslouchati: bez užitku 

ponaučení ta co se učí, když je člověk v životě v skutky neobrací.“
30

 V pochybných případech, 

ať se jednotlivec rozhoduje po poradě s odborníky. Rozvážné jednání stavěla výše než pouhé 

rozvážné uvažování po němž nenásledují činy. 

 

Lidská družnost a společenství života, které pokládala za nezbytné pro soužití v míru, 

byla dle Christiny založena na ctnosti a spravedlnosti. Z ní pak vyrůstala dobročinnost, kterou 

nazývala dobrotivostí nebo štědrostí. Jednou ze zásad spravedlnosti, kterou připomínala, bylo 

ta, aby člověk člověku neškodil a aby společných statků užíval jako společných a soukromých 
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jako soukromých. Ať je každý spokojen s tím, co jeho jest a nelační po dalším. Ten, kdo si 

přivlastní cizí, poruší tím Boží zákony a zákon lidského společenství. Člověk se nenarodil 

pouze sám pro sebe, ale lidé byli stvořeni, aby si navzájem v rámci společnosti prospívali. 

Proto je potřebné prokazovat lidem službu, navzájem úsluhy přijímat a veškeré své 

schopnosti, práci a prostředky užívat v zájmu lidské pospolitosti. Spravedlnost vychází 

z věrnosti, která je stvrzována stálostí a opravdovostí slibů a smluv. Nespravedlnost 

spatřovala v křivdě samé, či její toleranci.  

Učila i o dobročinnosti a štědrosti. Dobročinnost nesmí být na škodu těm, kterým je 

prokazována. Nemá převyšovat prostředky toho, kdo ji prokazoval, a má být prokazována 

tomu, kdo je jí hoden. Při konání dobrodiní je potřeba přihlížet k povaze toho, jemuž se má 

dostat, k jeho chování vůči mecenáši, k společenským svazkům a k službám, jimiž dříve 

prospěl. Prospívat je nutné tomu, kdo nás nejvíce miluje a jehož láska není pouhým 

krátkodobým nerozvážným vzplanutím, ale je stálá a vytrvalá. Pokud poskytujeme druhému 

pomoc, nepřihlížejme k jeho společenskému postavení, nýbrž jeho potřebě. Při prokazování 

úsluhy nedávejme přednost bohatému, od kterého lze očekávat rychlejší odplatu, před 

potřebou chudého. Za základ dobročinnosti považovala spravedlnost. Varovala, že mnozí se 

snaží být štědří z pouhé zištnosti, protože se touží zdát se dobročinnými a dobré skutky činí 

spíše z okázalosti nežli z dobrodiní. Takové jednání považovala za licoměrné a vypočítavé. 

Dobrodiní je nutné nejen prokazovat, ale také splácet. Přičemž splatit dobrodiní, musí každý, 

kdo chce být považován za čestného člověka. Požadovala, aby pomoc byla nejprve 

poskytována tomu, kdo ji potřebuje nejvíce. Christina věřila, že spravedlnost a štědrost lidi 

spojuje. Prokazování a přijímání úsluh vytváří pevné spojení.  

Na přední místo stavěla vztah člověka k jeho rodičům a vlasti, hned potom 

vyzdvihovala vztah k dětem a rodině. Vyžadovala, aby každý řádný muž neváhal bránit svoji 

zemi. Opovrhovala těmi, kteří Francii rozvrátili všemožnými zločiny. Zakazovala chlubit se 

vlastními činy, ale naopak chválit bezděky a s výmluvností činy ostatních. Nejvíce obdivovala 

vznešené činy těch, kteří ve svém jednání směřovali k vyšším cílům a opovrhovali věcmi 

pozemskými. Odvaha, kterou pozorujeme v nebezpečích a strastech je pochybená, pokud není 

spojena se spravedlností a není bojem za obecné blaho, ale za soukromý prospěch. Vědění, 

jehož cílem není spravedlivé jednání, je spíše chytráctvím, než moudrostí. Za statečné a 

nebojácné považovala ty, kteří byli ve svých činech poctiví, přímí a bezelstní. Varovala, že 

není lehké pro toho, kdo vyniká nade všemi, zachovat si pokoru. Člověk se mnohdy v touze 
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po slávě nechává strhnout k nespravedlivým činům, mnohdy využívá své moci, aby získal 

převahu nad ostatními lidmi, což není Bohu milé.  

Za spravedlivé naopak považovala, když „prospěch jednotlivce je zároveň 

prospěchem celé společnosti“. Prospěchu ovšem musí být dosaženo vždy pouze čestným, 

nikoli hanebným jednáním. Ty, kteří něco jiného konají a něco jiného předstírají, považovala 

za věrolomné, nepoctivé a zlomyslné. Dobrý obchodník dle Christiny přispíval ke stabilitě 

společnosti, prosperující obchod byl zárukou klidu řemeslníků a obchodníků. Vyzdvihovala 

práci rolníků, připomínala, že zemědělci a pastevci byli společnými předky, z kterých vzešla 

francouzská společnost. 

 

Statečnost a zbožnost spatřovala v pohrdání vnějšími věcmi, v přesvědčení, že člověk 

nemá po ničem toužit a ničemu se obdivovat, nežádat ničeho, co není slušné a čestné. Byla 

přesvědčena, že statečný člověk pokládá za malicherné věci, které hříšní považují za vzácné a 

znamenité, snáší příkoří, která mu vrtkavá Štěstěna připravila a v srdci mu zůstává láska a 

víra. Ten, kdo se nedá zlomit strachem, nedá se zlomit ani žádostivostí, koho nezlomí strasti, 

nezatouží po rozkoši. Vyzývala varovat se lakoty, touze po slávě. Tyto neřesti, dle básnířky 

svazovaly svobodu člověka. Stejně tak, je potřeba vystříhat se všem vášním a strachu, smutku, 

rozkoši a hněvu. Stálost povahy považovala za znak důstojnosti. Byla přesvědčena, že 

statečné činy vykonané v míru, jsou neméně významné, než činy válečné. Rytíři ať cvičí své 

tělo a učí se naslouchat rozumu, protože velké činy jsou vykonány srdcem a vírou, nikoli 

tělesnou silou. Považovala za čestnější dosáhnout cíle rozumnou politikou, nikoli vojenskou 

statečností. Připouštěla však, že je potřeba pamatovat, aby tak nebylo jednáno z pouhé 

zbabělosti. V případě ohrožení hanbou a nespravedlností, pak vyzývala k obraně se zbraní 

v ruce. Mladým rytířům radila: vznešený pane, chcešli dosáhnout statečnosti, slyš jak musíš 

konat: Bojuj statečně; se zajatci jednej velkoryse; pamatuj na Boží přikázání; zůstaň 

Bohabojný; prokazuj statečnost a spravedlnost v mnoha bitvách. Nezavdej příčinu k obvinění 

ze zbabělosti; nevyhýbej se boji; z bitvy neutíkej; zdokonaluj se v zacházení se zbraní, cti 

svého krále, služ věrně svému kapitánovi. Ať tvé srdce bije silně a odvážně; vyslechni rady; 

drž  dané slovo; jednej rozvážně, poznávej vzdálené dvory, seznam se s cizími vladaři. Měj oči 

otevřené; pouč se z dobrých skutků slavných. Mluv směle a pravdivě; vyhýbej se planým 

rozmluvám; nenech se svést k pomluvám. Svěřená tajemství zachovej; projevuj úctu statečným 

a váženým; uč se od zkušených. Nevychloubej se vlastním hrdinstvím; statečné činy druhých 

chval. Nepodlehni pýše a touze po slávě. Neopovrhuj chudými. Nestaň se lakomým; poděl se o 
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své majetky. Nesetrvej v odpočinku; neustávej v činnosti. Započaté konání zdárně dokonči. 

Braň se vznětlivosti; pohrdej neřestmi; neodmlouvej, jednej uváženě
31

. 

 

Připomínala ctnost střídmosti a uměřenosti „Tužbu neměj žádnou, ta nepřítelem 

rozumu, a laskavosti; neplýtvej však velkorysostí svou, neb za bláhového považovat tě budou. 

Nedrž sobě družinu velkou, co platit moci nebudeš; tak vedou mnozí, kdož najímají víc než je 

zdrávo, žold zří majetek jejich, a pak v truhle prázdno.“
32

 Každé jednání ať je řízeno 

rozumem, ten zabraňuje nerozvážnosti a nedbalosti, krotí vášně. Vážila si věrnosti a slušnosti 

„Bys pána jednou měl, mám prositi, služ mu dobře, ni zlého ti praviti, ni skrytého zjeviti, a 

cokoli nemilostivého měl by činiti, věrný služebník zůstaň jeho.“
33

 Nabádala k zachování míry 

v pomstě i trestu. Člověku nepřísluší trestat, ale odpouštět. Spory nechť jsou řešeny 

vyjednáváním,  nikoli silou. Přesto připustila, je mnohdy nutné vést válku, abychom mohli žít 

v spravedlivém míru.  

 

Nabádala, aby v průběhu války nedocházelo k unáhleným a násilným činům. Prostý 

lid ať je ušetřen a ochraňován, trest náleží pouze viníkům. Během boje ať se pamatuje na 

právo a čest. Nevyhledává se zbytečné nebezpečí, takové jednání je pošetilé. Nikdy nesmí být 

vzbuzeno podezření z bojácnosti a zbabělosti. Povinností moudrého člověka je čelit nepříteli 

všemi způsoby, obětovat spíše své vlastní zájmy, než zájmy celé společnosti. Zápas o slávu a 

čest stavět nad zápasy o jiné statky. Odsuzovala ctižádost projevující se v zápasech o čestné 

úřady. Dle básnířky si žádná vlastnost nezasluhuje více chvály nežli smířlivost a shovívavost. 

K  poddaným nechť se šlechta chová vlídně a nepodléhá vášním a nedává najevo hněv, který 

způsobuje pouze nepřízeň a strach. Pokud je potřeba někoho potrestat, pak bez hněvu. Zlost je 

potřeba potlačit při veškerém jednání a tresty užívat pouze pro dosažení spravedlnosti.  

 

Christina schvalovala hry a zábavu, ale nabádala, že věnovat se jim, je dovoleno 

teprve tehdy, když jsou hotové důležité a užitečné úkoly. Zábava nechť je slušná a mírná, 

jemná a vtipná, atˇnení v rozporu s čestným jednáním. Potěcha těla by měla být přiměřená. 

Výživa a péče o tělesný zevnějšek nechť je řízena s ohledem na zdraví a sílu, beu ohledu na 
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touhy. Hýření, rozmařilost a změkčilost označila za hanebnosti, zdůraznila skromnost, 

zdrženlivost a střízlivost. Kdo se zdrží rozkoší, stane se ve svém konání uměřenějším. 

Nezapomínala na ctnost velkorysosti „Dopřeje-li ti Bůh vítězství, skvělé a velkolepé, chraň se 

toho být ukvapený v ponižování nepřítele; neb kdož říct může jakýs osud pro tebe 

připraven.“
34

 Poukazovala na užitek mírnosti „Měl by kdož zle o tobě pravit ni dobrého 

důvodu mít, a tvoji čest urazit, nenech zlost svou vyjevit; neb se praví, pravda v konci vždy 

zvítězí.“ 

Člověk by měl dle Christiny napodobovat ty, jejichž snahy a cíle jsou mu blízké. 

Nechat se vést radami rodičů, následovat je v jejich způsobu života. Být důsledný v každém 

jednání a rozhodování. Dobrý mrav spatřovala v kráse, pořádku a přiměřeném zevnějšku. 

Prostý a jednoduchý půvab sluší ctnostné ženě, čestnému muži důstojnost. Proto 

doporučovala, aby se muži v úpravě zevnějšku, projevech a gestech vyvarovali veškeré 

strojenosti. Neschvalovala lehkovážnou nedbalost, ale vyzdvihovala přiměřenost v odívání dle 

společenského stavu. Starší upozornila „Když jsi zestárnul, pozor dej, bys nehodné odění nosit 

chtěl: laškovného hávu vzdát se musíš, neb posměšků a smíchu zkusíš.“
35

 Vybízela 

k poslušnosti „Cudnost nedovoluje ti číst knih těch lásky umění, kteréž mnohých důkazů 

skýtají příkladů špatných.“
36

 Radila, aby hlas byl jasný a lahodný sluchu, o věcech vážných 

mluvit vážně, o zábavných duchaplně. Nabádala k příhodnému chování u stolu a 

přiměřenému oblékání „U stolu chov se hoduje a oblékej se příhodně, vysmíval se kdož, to 

nám se praví, pozná vejce ten, kdo skořápky vidí.“
37

 Připojila výchovné pokyny „Dbej, by 

synové tvoji, ve škole pilně se činili; když však budou dělat brykule, zhroz je, a ztluč, a ukryj 

v sobě lásku velkou k nim, již cítíš vpravdě. Dcerám svým slušný pořiď šat, raději o chlup víc 

než bys myslel snad, škol je v zdvořilém chování neb budou čas svůj marnit planou zahálkou. 

Chraň se obětovat život svůj a zdraví bys zanechal dětem svým půdu a bohatství: ovšem se 

sluší, abys je přinutil a vědám či obchodu naučil“
38
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4.2 Hřích 

 

Život středověkého člověka byl vymezen vinou dědičného hříchu, kterou na sebe dle 

Augustinovy ideje člověk bral v okamžiku zrození a končil fyzickou smrtí, kdy vzhledem 

k prohřeškům, jichž se dopustil, byl navěky odsouzen či spasen. Hřích vládl síti vztahů, 

v kterých se člověk pohyboval a které si vytvářel. Neřestná chlípnost ovlivňovala vztahy mezi 

muži a ženami. Hříšná ctižádost společně s marnivostí provázely výkon moci. Chamtivost 

dělala společnost obchodu. Hierarchické uspořádání společnosti zasévalo závist. 

 

Prvotní hřích spočíval dle scholastických teologů 13. století ve vzdálení se 

neměnnému dobru a v touze po dobru proměnlivém. Formou prvotního hříchu byla ztráta 

práv, jeho materií žádostivost. Nepocházel prvotně z  těla, podléhajícího vášním, ale povstal 

v okamžiku, kdy vyšší složky člověka, rozum a vůle přestaly ovládat složky nižší. Dle sv. 

Augustina hříchem bylo slovo, čin či přání odporující Božímu zákonu.
39

 „Mistře, co dobrého 

mám udělat, abych dosáhl věčného života?“ Mladíkovi, který se na něho obrací s touto 

otázkou, Ježíš odpovídá tím, že mu připomíná nutnost uznat Boha jako „jedině dobrého“, 

jako nejvyšší dobro (par excellence) a jako zdroj všeho dobra. Pak mu Ježíš říká: „Chceš-li 

však vejít do života, zachovávej přikázání.“ A vypočítává mladíkovi přikázání, která se týkají 

lásky k bližnímu: „Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, cti otce i 

matku a miluj svého bližního jako sám sebe.“ Nakonec Ježíš shrnuje všechna tato přikázání 

do kladné formulace: „Miluj svého bližního jako sám sebe“ (Mt 19,16-19). Na tomto základě 

vypracovala nominalistická škola na přelomu 14. a 15. století koncepci hříchu. Ta vycházela  

nikoli z objektivně vymezitelného přestupku, ale z porušení toho, co bylo specificky nastolené 

příkazem či zákazem Boha. Řehoř Veliký přepracoval Cassianovu klasifikaci hříchů z 5. 

století, která později sloužila jako významný nástroj analýzy morálky. Za smrtelné hříchy 

byly pokládány pýcha, závist, hněv, lenost, lakota, obžerství a smilstvo. 

 

Ve shodě s teology považovala Christina smrtelný hřích pýchy za počátek všech 

neřestí, bránu, kterou vcházejí do lidské mysli veškeré neřesti. Podobně jako Řehoř Veliký 

nazývala pýchu „kořenem všeho zla“. „Hříšná pýcha, kořen všeho zla, vím jistě, že z tebe 

vyrůstá všechno zlo…“
40

 Připomněla, že šlo o hlavní hřích Satanův, pro který byl vykázán 

z nebe do pekla. Pamatovala na ješitnost, domýšlivost, hrdost, sebelásku, marnou slávu, sebe 
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ospravedlňování. Domýšlivost dle básnířky sžírala duši i srdce člověka, odsuzovala ho k žití 

na pustém ostrově vlastní výjimečnosti. Samolibost považovala za klam, který zastírá rozum, 

vyvyšuje vlastní osobu, snižuje ostatní. Věřila tomu, že s moudrostí roste vůle vlastní 

povýšené chování odhalit a překonat.  Ryzost ducha spatřovala v pokoře, prostotě a 

nestrojenosti. 

Dle Christiny s urozeností roste pokušení nadutosti a proto ať šlechtici nezapomínají, 

že jsou pouhými smrtelníky, kteří se budou před Bohem zodpovídat ze svých hříchů. 

Požadovala, aby nechali své děti učit filosofii, která by jim umožnila nahlédnout nestálost 

věcí lidských a vrtkavost Štěstěny. Čím výše je člověk postaven, tím pokorněji by se měl 

chovat. Klamná sebeláska utíká před skutečností, která nevede k vlastnímu povýšení. Moc 

byla vznešeným dána, ne pro jejich potěšení, ale aby se stali zástupci Boha na zemi. Ctnostné 

princezny, připomínala, pamatují, že pocty jim prokazované v nich mohou zažehnout pekelný 

plamen pýchy. Kontrolují svá srdce, nepřipustí, aby se v nich uhnízdila arogance, ale 

předávají své pocty Bohu, pamatují, že jsou pouhými smrtelníky a na konci cesty se budou ze 

svých skutků zodpovídat Bohu. Sebeláska – věrná společnice domýšlivosti, snižuje význam 

Boží milosti. Pýcha rozněcuje neřest obžerství, protože přesycenost lahůdkami a nadměrné 

zdobení zabíjí duši a ctnost.
41

  

Vyzdvihovala vznešenost, laskavost, spravedlnost a lidumilnost, pohrdala životem 

v rozkoši a bohatství. Lidé, připomínala, touží po bohatství, jednak aby ukojili nezbytné 

životní potřeby, nebo aby užili rozkoší. Člověka, těší nádhera a zjemnělý způsob života 

spojený s hojností vybraných požitků. Touha po penězích nemá podle jejího názoru konce. 

Neodsuzovala rozmnožování majetku, pokud nikomu neškodí, je ale potřeba se vyhýbat 

bezpráví. Činit druhému člověku újmu a jeho škodou rozmnožovat svůj vlastní zisk, 

odporovalo dle Christiny všem ctnostem a znemožňuje život ve společnosti a přízni Boha. 

Olupování a vzájemné poškozování vede k rozpadu těla společnosti. Pokud by každý z údů 

lidského těla měl vlastní vědomí a přesvědčení o vlastní síle a moci získat sílu a moc údu 

sousedního, celé tělo by bylo oslabeno a zahynulo by. Stejně tak, když se kdokoli pokusí 

získat statky jiných a olupuje je pro svůj vlastní zisk, jednota a svornost bude rozvrácena. 

Jeden druhému proto nesmí škodit pro svůj vlastní prospěch. Lidé se nejčastěji dopouštějí 

bezpráví, aby dosáhli splnění svých tužeb, na této neřesti se pak nejvíce podílí lakota. 

Upozorňovala na nebezpečí klevet a pomluv „Klevetám nevěř těm, co knihy dí o prostotě žen; 
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mnohé skvělé jsou, což nehlédneš, až zkušenost nabudeš. Příběhy o hanbě druhých nešiř, ni 

jim svolně dopřej sluch: jinak za zuby jazyk drž. Nebuď klevetníkem neb pomluvy tvé přinesou 

ti soužení a hoře mnohé; raději se starej – v klidu bez vášně – utišit přítelovu zlobu 

v laskavém slově.“
42

 Ctnostný člověk nedopustí, aby zatoužil po cizím majetku a přisvojil si 

to, co mu nepatří. Špatně je na tom ten, kdo se za peníze pokouší získat to, čeho by mělo být 

dosaženo ctností. Bohatství neslouží pouze jednotlivci, ale celé jeho rodině, dětem, 

příbuzným, potřebným a zemi. „Žena tvá šat nejlepší mít má co dům tvůj nabízí; slušně 

oděná; paní býti má, ne posluhovačkou: dbej, ať slouhové jí poslouchají. Dej ať žena se tě 

bojí, jak je dobrý zvyk, nebij ji však; neb kdybys ji přec tlouk, tu dobrou jednání tvé zkazí, ta 

špatná se ještě více zatvrdí“
43

  

Lenost, slabost a žádostivost měly dle být Christiny rozumem drženy na uzdě. 

Váhavost, vlastní zájmy a starosti často zabraňují člověku v pomoci druhým. Dokonce i ti, 

kteří se starají pouze o své a nikomu neškodí, dopouštějí se toho druhu nespravedlnosti, kdy 

myslí pouze na své vlastní dobro. Není lehké starat se o cizí prospěch a dokážou to pouze lidé 

nesobečtí. Křivdu spatřovala v násilí a lsti. Tvrdě odsuzovala přetvářku. Varovala před falší a 

lakotou „Kupcem když staneš se, pamatuj prospěch mít, ať prodávej či kupuj; vyvaruj se však 

užíti zlou faleš a hříšné lsti.“
44

 Neopomíjela hodnotu přívětivosti „Žáky když si najdeš, a 

bludnou cestou půjdou-li a zamteni budou, přísný přespříliš nebuď, však pomysli jak křehký 

lidský rod, bude-li.“
45

 Připomínala hřích touhy nenasycenosti a trvalé nespokojenosti „Přátel 

a bohatství bys ztratit měl, nezoufej ni osudu svého žel, ni opovrhuj Bohem, že ti pomoct 

mohl´, rázem tím, i přitom naplnit břich. Nechť opilost řeč tvou nemá mást, ni dá soudnosti 

tvé uvadnout, či křivit tvoji tvář: je hanba když víno otupuje mužů smysly a čest je pryč“
46

  

Pomlouvače ať člověk neodsuzuje, je záležitostí Boha, aby soudil, člověku náleží modlit se za 

klevetníkovy hříchy. K chybujícím nechť pociťuje soucit, vypomůže jim nejen slovy, ale i 

činy..
47
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Hrozila se řečí s utrhačným úmyslem, posměchu a krutosti, pomluv a hanlivostí. 

Podobně jako varovala vyhýbat se vášním v jednání, nabádala i zdržovat se jich i v rozmluvě. 

V řeči by se neměla objevit náruživost či lenost a zbabělost. Měla by být projevem vážnosti a 

úcty k tomu s kým rozmlouváme. Rozhodně do řeči nepatří hněv, protože v něm nelze 

vykonat ničeho správně a uváženě. Pokud musíme přistoupit k výtkám nebo pokárání je 

potřeba si při tom počínat vážně, abychom dali najevo přísnost. Vyhýbat se urážkám. 

Naznačit, že výtky bylo užito v zájmu káraného. Pokud vyslechneme urážlivá slova je nutno 

zachovat klid a potlačit hněv. Rozhodně se nevychloubáme a nelžeme. Ve veškerém jednání 

je potřeba zachovat rozvahu, jak v životě, tak v řeči. Není vhodné zavádět dvojsmyslnou řeč.  

Toliko k poučením, která Christina ve svých rukopisech předkládá. Ačkoli zcela 

v duchu doby čerpala z myšlenek antických a křesťanských filosofů, nepřestávala být 

oddanou křesťankou. Láska a úcta k Bohu byla zpravidla první ctností, kterou vyžadovala, ať 

už promlouvala k synovi, následníkovi trůnu či samotnému vladaři. „Chovat lásku a úctu 

k Bohu je hlavním principem moudrosti, která je matkou všech ctností.“
48

 Připomínala, že 

pokud člověk bude žít dle Božích nařízení, bude po smrti odměněn pobytem v ráji. Bůh dal 

lidem na výběr ze dvou životů. Mohou si vybrat mezi životem kontemplativním a plně se 

oddat Bohu, vše světské opustit, nebo zvolit život aktivní. Aktivní život je také službou Bohu 

a to skrze činy, které prokazujeme druhým, které Bůh miluje. Kdo se rozhodne pro aktivní 

život, navštěvuje nemocnice, dle svých schopností se stará o chudé a nemocné, pomáhá jim ze 

všech fyzických sil. Prokazuje slitování hříšným a nesoudí jejich skutky. Pečuje o blaho 

druhých stejně jako o své vlastní. Snaží se o dobré skutky, nezahálí, koná milosrdenství.
49

  

5. DOBRÝ KRÁL
50

 
 

5.1 Knížecí zrcadla 

 

Vláda šíleného krále a následné rozepře soupeřících frakcí byly důvodem 

znovuobjevení literárního žánru knížecích zrcadel. Tyto spisy měly parenetický, tedy 

nabádavý, záměr, který byl namířen směrem k panovníkovi. Parenze byla buď ve formě 
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přímých napomenutí nebo v připomínkách k vládě a úřadu či k utváření samotné panovnické 

etiky. Sloužily k přenesení, popřípadě úpravě klasické řecké a římské představy o vládě. Od 

publicistických a státněteoretických a sociálněfilosofických traktátů se lišily důrazem, který 

byl kladen na poučení, nikoli na samotnou teorii vlády. Společným znakem byla reflexe 

politické etiky. Zrcadla popisovaly transformaci knížete v „dobrého krále“, regulovaly 

korunovační řády a ceremonie, připomínaly rozvoj dobrého úsudku, charakteru a ctností 

panovníka. Za nejvýznamnější kvality vládce považovaly službu Bohu a církvi, zajištění míru, 

spravedlnosti a potřeb lidu. „Dobrý král“ byl dle poučení, které přinášely, veden ve svých 

činech nutností, užitečností, dostupností, odvahou, spravedlností, střídmostí, obezřetností, 

vznešeností a velkorysostí.
51

 Představoval „přirozeného pána“, jehož vláda řízená rozumem, 

naplňovala zákon lidskosti.
52

 Básníci a filosofové ospravedlňovali své rady vládci potřebou 

udržení společenské rovnováhy. Feudální společnost představovaly jako lidské tělo. Hřích 

kolující v těle společnosti útočil i na hlavu, tedy panovníka země, obrannou byla řádně vedená 

výchova poradci, kteří králi představili skutečnost a tím zajistili stabilitu společnosti.
53

 

Typickou formou byly práce typu De regimine principum (O vládě prince), z nichž první psal 

(a nedopsal) Tomáš Akvinský a druhou napsal Egidius Colonna v roce 1285 jako učebnici 

dobré vlády pro svého žáka, budoucího francouzského krále Filipa Sličného.
54

 Hlavními 

ideály „dobrého krále“ byla podpora spravedlnosti a míru, cíle, které lidstvu zajistily spasení u 

Posledního soudu.  

5.2 Výchova budoucího vladaře 
 

 V modelu lidského těla, který užila i Christina, byl král hlavou, myslí, ze které 

vycházela nařízení a zákony platné v zemi. Rytíři a šlechta představovali paže a ruce, které 

měli statečně bránit a zároveň něžně ochraňovat krále a všechen lid. Prostí reprezentovali 

žaludek, nohy a chodidla. Skutky krále, šlechty a rytířů měly sloužit dobru celého 

společenství. Prostý lid jim poskytoval podporu. Za nezbytné považovala autorka řádné 

vzdělání elity, viděla spojení mezi osobní morálkou a mravy panujícími uvnitř společnosti. 
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Usuzovala, že stanovená pravidla by neměla pouze nařizovat, ale také pomáhat potřebným. 

Šlechta dle Christiny zodpovídala za prostý lid, měla být jeho rádcem a advokátem, odrazovat 

chudé od povstání a revolt.  

 

Důraz kladla na výchovu budoucího vladaře. Vyžadovala, aby již v  útlém dětství byla 

v budoucím vladaři probuzena láska a úcta k Bohu. Radila, že nejlépe toho bude dosaženo 

skrze krátkou a jednoduchou pro dítě srozumitelnou modlitbu. „Návyky, které vladař získá 

v dětství, využije v dospělosti, kdy během bohoslužeb bude velebit Boha a pronášet 

modlitby“
55

. Zasazovala se, aby byl budoucímu vladaři zajištěn moudrý a rozvážný učitel, 

který bude znalý dobrých mravů. Připomínala, že v minulosti byla výchova královských dětí 

svěřována filosofům, jak je psáno o makedonském králi Filipovi, otci Alexandra Velikého, 

který psal Aristotelovi, aby mu radostně sdělil, že se mu narodil syn. Povzdechla si, že 

panovníci netouží po vysokém vzdělání. Proto je potřeba hledat vychovatele diskrétního, 

moudrého, dobrého vychování a víry, třeba i méně zběhlého v otázkách věd a filosofie. 

Soudila: „…že ačkoli by bylo ideální nalézt vychovatele, který by měl všechny tyto schopnosti, 

bude moudřejší najmout slušného učitele, nežli nerozvážného a nezdvořilého učence…“. 

Vychovatel a jeho způsoby by měli být důkladně prověřeny: „…protože slova a chování 

učitele budou žákovi vzorem…“. Prosazovala, aby královské děti nebyly formovány pomocí 

strachu, a poslušnosti bylo dosahováno jinými způsoby než vzbuzováním obavy z tělesných 

trestů. „Přísný trest, u dosud mírně vychovávaného dítěte v něm vyvolá pocit rozhořčení. To 

neblaze ovlivní kázeň, ohrozí respekt vychovatele a dokonce může poškodit zdraví dítěte“.  

 

Vychovatele prosila, aby s žáky zacházel „…podobně jako cvičitel zachází se lvy“. 

Společníky budoucího panovníka jsou obvykle synové jiných šlechticů, ke kterým musí učitel 

musí být stejně přísný, „…kárat spíše přísnou tváří nežli bitím“. Pokud se však královský syn 

i nadále chová nepřiměřeně a neprojevuje snahu o zlepšení, i on by měl, „pocítit sílu 

rákosky“. Nepovažovala za chvályhodné, pokud se vychovatel s žáky příliš sbližoval, 

„…přílišná blízkost otupuje respekt“. Studenti by neměli svého učitele přistihnout během 

laciné zábavy, slyšet ho hloupě mluvit nebo se příliš hlasitě se smát. Měl by být za každých 

okolností příkladem. Vždy působit vznešeným, klidným dojmem. Oblékat se čistě a slušně, 

přiměřeně stavu. Nehovořit o zbytečnostech, ale o užitečných a příkladných záležitostech. 

Neukazovat pouze přísnou tvář, a po všechen čas nemluvit pouze o velkolepých událostech.  
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Ke studentům by měl přistupovat vlídně. Pokud se děti chovají mravně a ve studiu si 

vedou dobře, může je potěšit malou pozorností, nebo jim pro radost vyprávět pohádku. Tím 

povzbudí lásku ke studiu. Povinností vychovatele je vytvářet denní rozvrh, „rozvážně určit 

čas na studium a čas na hru“. Dohlížet na jídelníček. Kontrolovat, zda jídlo neobsahuje 

mnoho delikates a vína, „…které nepropívá tělu a bývá důvodem nemocí“. Při studiu 

gramatiky má učitel užívat výrazy přiměřené dětské inteligenci. Učivo přidávat postupně po 

malých krůčcích, „…podobně jako chůva zvyšuje dávky mléka“. Ten, kdo bude vládnout, by 

se měl naučit číst, znát pravidla gramatiky a umět latinsky. Radila učit logice. Věřila, že 

vzdělání je podmínkou dobra a cti.  

 

Mladý šlechtic nechť je veden k prokazování dobročinnosti a štědrosti. Tu lze konat 

dvěma způsoby: penězi nebo službou. Za ctnostnější Christina považovala druhý způsob, 

kterým lze poskytnout službu většímu počtu. Pokud bude potřebným a dobrým lidem 

poskytovat dobročinnost ze svého majetku, je potřeba přihlédnout k vlastním možnostem a 

zachovat opatrnost a míru. Štědrost ať prokazuje s rozvahou a zvážit situaci obdarovaného. 

Jiný je případ člověka stiženého nestěstím, než toho, kdo usiluje o zlepšení svého postavení. 

Král by měl naslouchat chudým a strádajícím, poskytovat jim almužny, tím si zajistit cestu do 

ráje. Ať soucítí se zchudlými šlechtičnami, vdovami a sirotami, poskytnout jim pomoc 

v nouzi, vyslechnout prosby chudých žen a mužů.  

 

Dle Christiny je úlohou šlechtičen dohlížet na výuku svých dětí. Mají své potomky 

seznámit s činy udatných a slavných předků, představit klady vyplývající z bytí dobrý a 

výhodami následování příkladu čestných vladařů. Upozornit na zlo, které pronásleduje špatné 

a hříšné. Pokud dítě projeví talent a zájem o učení, přiblížit mu užitek a potěšení vědění. 

„Otevřít cesty k filosofii, prohloubit cit pro vědy“. Taková výchova vede ke cti a slávě. Za 

příklad „dobrého krále“ opakovaně dávala zesnulého Karla V., jehož biografii sepsala.  

5.3 Pravidla „dobré“ vlády
56

 

 

Uvedla několik pravidel, která považovala za nezbytná. Vliv a moc, doporučovala je 

nejlépe získat láskou, ne strachem. Láska dovede ctnostného člověka k jeho cíli v životě 

                                           
56 Představu o pravidlech dobré vlády jsem vytvořila na základě úryvků ze sbírek: De Pizan, Christine, Book of 

the Body Politic, tr, Renate Blumenfeld-Kosinski v ed. The Selected Writings of Christine de Pizan, New York, 

str. 201-16 a De Pizan, Christine, Book of Peace, tr, Renate Blumenfeld-Kosinski v ed. The Selected Writings of 

Christine de Pizan, New York, str. 229-248 
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soukromém i veřejném. Ten, kdo budí v ostatních strach, sám se začne brzy bát těch, které 

zastrašuje. Žádná moc, která byla vyvolána strachem, neměla dlouhého trvání. Naopak jak je 

síla strachu vratká, tak je síla laskavosti nekonečná. Dobrý vladař by měl panovat tak, aby byl 

lidmi milován, aby mu důvěřoval, obdivoval ho a ctil.  

 

Přízeň poddaných lze nejlépe získat prokazováním dobrodiní, i pouhé prokázání dobré 

vůle, pochvala a podpora slovem potřebného povzbudí. Dobré mínění o panovníkově 

štědrosti, dobrotivosti, spravedlnosti a věrnosti i o všech dalších ctnostech vlídné a laskavé 

povahy jsou podmínkou náklonosti lidu. Král, který prokáže ve svých činech spravedlnost a 

prozíravost lehce dosáhne důvěry. Lid by měl být přesvědčen o moudrosti a bystrosti svého 

vladaře. Neměl by pochybovat o jeho rozhodnosti. Spravedlivého a moudrého krále 

vládnoucího rozumem nikdo nebude podezírat ze lsti či bezpráví. Vlídnost a přívětivost 

v soukromých rozmluvách zajistí vládci přízeň okolí. Na veřejnosti by pak měl promlouvat se 

zápalem, přesto moudře, uměřeně a vážně.  

 

Spravedlivý vládce, by se dle Christininých slov, neměl obávat vlastní smrti, bolesti, 

vyhnanství nebo nouze a s pohrdáním odmítat věci, které snad přitahují hříšné. Měl by se 

snažit prospět co největšímu počtu lidí. Znevažovala ty, kteří se pokoušeli dosáhnot slávy 

přetvářkou, prázdnou okázalostí nebo strojenou řečí a tváří. Varovala, že žádná přetvářka 

nemá dlouhého trvání. Budoucím vladařům připomínala, že je-li někdo již v mládí Bohem 

vyvolen k panování, každý bude přísně soudit jeho činy a život. Žádný výrok ani skutek 

nezůstane utajen. Proto jedním z prvních doporučení mladému šlechtici byla láska a úcta 

k Bohu, ukázněnost a respekt k rodičům a věrnost přátelům. Panovník ať projevuje dobrodiní 

lidem nešťastným, kteří si svou bídu sami nezasloužili. Zastat se jednoho poctivého, 

skromného chudého člověka znamená, že všichni chudí lidé z celého národa, budou spatřovat 

v dobrodinci svého ochránce. Rozhodně je nutné vyhýbat se podezření z lakoty.  

 

Nabádala dauphina, že mír je v jeho rukou, připomněla, že Bůh trestá bezbožné, chrání 

nevinné, a věrné spravedlivě odmění. Připomněla mu jeho smrtelnost, žádala laskavost, 

pokoru a pravdomluvnost. Jeho srdce, nechť nepřipustí aroganci a pýchu, otevře se pouze cti. 

Bůh ho požehnal a vyvolil, za to mu musí děkovat a chválit ho. Ať pozorně naslouchá 

moudrým radám a odmítá pochlebování a nemravnosti rozšiřující se v jeho okolí. Královi 

rádci, ať s ním směle hovoří o neznámém, poučí ho o cizích zemích, válečných zvycích, 

bitvách, zákonech, zbraních, duchovenstvu, papeži a církvi. Teologové nechť mu poskytnou 
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poučení o Božích zákonech a víře v Krista. Má být seznámen s životem prostého lidu, rolníků 

a řemeslníků, měl by vědět, jaký mají užitek z jeho moci a bohatství. Tělo ať utužuje prací a 

zoceluje sportem. I ke sportu je ovšem třeba přistupovat s rozvahou a cvičit pouze tak, aby se 

udržel ve formě a netloustl z přílišného odpočinku. „Tak si zachová stále dobrou náladu.“  

 

Zdůraznila, že se má při nástupu na trůn nechat vést příkladem dobrého krále Karla V. 

Ten projevil, svoji vladařskou čest třemi ctnostmi, jejichž porušení by narušilo dauphinovu 

pověst, dobré jméno a vážnost. První z nich, ta nejdůležitější je „čistá láska, bázeň a věrná 

služba Bohu“ prokazovaná nikoli pouze v soukromých nekončících modlitbách, ale skrze 

konání dobrých skutků. Další podmínkou je „bezvýhradná a trvalá láska ke své zemi a 

poddaným“. Jejich prospěch nikoli vlastní se má stát cílem vlády. Poslední podmínkou je 

„spravedlnost vlády a to bez výhrad, rovná vůči všemu lidu“. Dodržení těchto podmínek, 

potvrdila Christina, zajistí dauphinovi slávu jak na nebi, tak i na zemi.  

 

Dobrý král, připomínala: „…se střeží konat cokoli proti Božským přikázáním, protivit 

se Boží vůli a usilovně se snaží plnit povinnosti vyplývající z postavení „hlavy“ společnosti“. 

Pamatuje, že i přes svou moc zůstává pouhým smrtelníkem, jehož život na zemi je časově 

omezen. Při studiu Božího zákona si jako dobrý křesťan uvědomí „…nebezpečí daru moci, 

který pokud nebude řádně užíván, může se stát hrozbou ohrožující čistotu jeho duše“. Při 

svém veškerém konání by měl pamatovat, že i on na konci svého života stane před Božím 

soudem. V celé zemi nechť prosadí nařízení, že bude krutě potrestán každý, kdo se postaví 

proti Božím přikázáním či bude brát jméno Boží nadarmo. Byl Bohem vyvolen, aby: „…se ctí 

nesl na tomto světě břemeno vlády“. Musí se rozhodnout žít a vládnout v souladu s Božím 

zákonem, nestavět se proti Bohu, uvážlivě užívat úřad, kterým byl na tomto světě pověřen a 

v království zajistit blahobyt. „Dobrý král – služebník Boží na zemi“, celým svým srdcem 

usiluje o blaho církve, aby Stvořitel mohl být obsloužen, jak žádá.  

 

Pokud nepřítel naruší blaho země, postará se o jeho obnovu, ať je to jakkoli obtížné. 

Bez ohledu na přátelství, které chová, ať královské úřady rozděluje s rozvahou spravedlivě a 

dle zásluh, aby v úřednících nezakořenila pýcha a samolibost. Bohužel, posteskla si Christina: 

„…dnes není toto pravidla dodržováno, a Bůh ví, že úřady nejsou obsazovány spravedlivě 

podle zásluh, ale na žádost lordů dle lichotek, pochlebování a jiných špatností“. Stejně slepě 

jsou úřady přidělovány i v církvi. Dobrý král dohlédne, aby: „…chrám Boží nebyl zamořen a 

znesvěcen hříchy spáchanými novodobými křesťany – šlechtici, obchodníky, lidmi všech stavů, 
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kteří se nestydí drze scházet se ke svým pozemským aférám v kostele“. Nedeleguje svoji 

zodpovědnost na své rádce, ale snaží se ze všech sil udržet si přehled o dění v zemi a 

potřebách poddaných. Spravedlivě a s pochopením plní jejich žádosti, dohlíží, aby chudý lid 

nebyl ministry využíván. „Je smutné pokud strach a obavy umlčí pravdu byť nepříjemnou.“ 

 

Dobrého panovníka přirovnala k „dobrému pastýři“. Povinností dobrého pastýře, je 

strážit ovečky a chránit je před útokem vlků a jiné dravé zvěře. Obstarat si schopné 

pomocníky, protože svěřená stáda nedokáže uhlídat sám. Přijmout slušné a pečlivé 

zaměstnance, pracovité a znalé své profese, kteří budou věrně sloužit a budou usilovat o 

zvýšení výnosů. Zajistit ochranu „…dobře cvičenými psy, které musí nechat během noci 

odvázané, aby zloději ovcí okusili ostrost jejich zubů na vlastní kůži“. Pokud vlci nebo jiná 

dravá zvěř napadne stádo během dne, pak je úkolem pastýře psy vypustit a hnát je za kořistí. 

Má dohlížet, aby psi štěkotem zpět ke stádu zaháněli „ztracené zbloudilé ovečky“.  

 

Stejně jako laskavý pastýř, pokračovala, ani laskavý král strážící a chránící poddané, 

nedokáže zajistit sám vše potřebné, ale musí zaměstnat statečné pomocníky z řad rytířů. 

Udatné, věrné, důvěryhodné velitele, strážníky, komisaře, admirály a další, kteří vždy 

společně se svými vycvičenými a zkušenými válečníky zavázanými přísahou, jsou stále 

připraveni zaútočit na nepřítele a ubránit zemi před podmaněním a lid před zabíjením a 

drancováním. „Dohlíží, podobně jako pastýř na své psy na své válečníky, nedovolí jim 

pustošit a drancovat zemi, jak se dnes děje ve Francii…“ Ve válce by neměl být prostý lid 

okrádán a ožebračen. Odsouzeníhodné chování válečníků bylo dle autorky výsledkem jejich 

nízké mzdy a hladu. Volala po přísných trestech za takové selhání. Připomněla, že schopný 

pastýř potrestá psy, kteří napadají vlastní stádo. Stejně by měl učinit i schopný král, jenž 

nezapomíná kontrolovat kázeň vojáků. Je nepřípustné, aby: „…ti, kteří mají chránit, krutě 

utlačovali, drancovali, okrádali a vraždili lid v době míru, zapalovali jejich domy, chovali se 

hůře než nejhorší nepřítel“. Připomínala, že nespravedlnost a vydírání nejsou způsoby hodné 

rytířů, a ti, kteří je schvalují a nepostaví se proti nim, upadnou v nemilost Boží a budou 

zatraceni. Doporučila, aby: „…voják dostával slušný plat a bylo mu vytvořeno zázemí, tak 

bude zamezeno drancování a loupení“. Obdobně jako psi za noci stráží ovčín proti zlodějům, 

„…měl by velitel na hranicích držet stráž a špehy…“, vyslat je dál za hranice, aby země a lid 

nebyli lstivě zaskočeni a znali plány nepřátel. Povinností vojáka, tak jako cvičeného 

ovčáckého psa je navrátit na správnou cestu zbloudilý lid, který se buď ze strachu, nebo 

poblouznění spojil s nepřítelem. 
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Dodala, že neměla v úmyslu válečníky pohoršit, když je přirovnala ke psům. Ovčácký 

pes má, dle jejího mínění, mnoho kvalit, které by měly sloužit za příklad. Ocenila, že pes 

velmi miluje svého pána a zachovává mu věrnost, což vyžadovala i od válečníků. Chválila, 

jak psi odvážně čelí smrtelnému nebezpečí, aby ochránili svého pána. „Pokud jsou na stráži, 

poslouchají velmi pozorně a jsou připraveni rychle zaútočit v případě napadení zločinci a 

zloději.“ Vyzdvihla, že: „...psi neohrožují pánovi přátele, ale jak je jejich přirozeností, 

očuchávají je, neohrožují ani sousedy a obyvatele domu, v kterém byli vychováni, ale 

ochraňují je, jsou velmi odvážní a statečně bojují. Mají vynikající zkušenosti a znalosti, jsou 

velmi přátelští k tomu, kdo s nimi dobře zachází…“.  

 

Za základ řádného panování považovala šlechetnost vladaře. Dobrý král, měl dle 

Christiny stavět blaho celé společnosti nad svůj vlastní prospěch. Odvolávala se na 

Aristotelovo učení představeném ve spise Politika, v kterém filosof nazval tyranem panovníka 

upřednostňujícího vlastní prospěch před prospěchem obecným. Za nečestnou pokládala 

krutost a nerovnost při vymáhání daní, protože základem trvalé přízně a dobré pověsti, jak 

opakovaně připomínala, je spravedlnost. Pokud se „…jedněm vlastnictví odnímá a jiným 

daruje, spravedlnost zcela hyne“. Při správě státu je potřeba mít na paměti, aby každý mohl 

svobodně a klidně opatrovat svůj majetek. Moudrý a vynikající vladař dbá prospěchu všech, 

„…nestaví zájmy jedněch nad zájmy druhých, se všemi jedná spravedlivě“. Zdržuje se jedněm 

dávat a druhým brát, usiluje o rovnost práva, aby si každý zachoval to, co mu patří a tak 

nebyli chudí lidé podváděni pro nízký původ. Dobrý vladař rozvážně zvětšuje svěřené 

panství, území a důchod země všemi spravedlivými prostředky válečnými, ale především 

mírovými. 

 

Uvažovala, kdy a jakým způsobem by měl král zavést nové daně, pokud dojde 

k neočekávané události. Přestože mu zákony umožňují vypsat mimořádné daně k najmutí 

armády v případě napadení země nepřítelem, nebo pokud se chystá provdat či oženit děti či 

vyplatit je ze zajetí, měl by tak činit opatrně a rozvážně, protože chudí by neměli platit více, 

nežli je nezbytné. Pokud budou mimořádné daně vyhlášeny, aťbohatí podpoří chudé. 

Nesouhlasila s osvobozením šlechticů od daní, jak bylo tehdy zvykem. Zákon osvobozující od 

mimořádného zdanění dobře placené, bohaté a vysoké královské úředníky považovala za 

nebezpečný. „…proč, mají platit daně chudí, kteří z královské pokladny nedostávají nic? A 

naopak, proč služebník, kterému král prokazuje velké dobro, tím že mu poskytuje slušné 
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živobytí a zaměstnání, neměl být ochoten mu v případě potřeby pomoci?“ Pokládala za 

nezbytné tak nespravedlivý zákon změnit. „Není myslitelné, aby někdo platil daně vysoké a 

jiný žádné!“, to způsobuje řevnivost, pohrdání, otroctví a výčitky. Výberčí daní nejsou 

spravedliví a často obohacují sami sebe. Domácnosti chudých trpí během války hlady jsou 

nuceni rozprodávat majetek. Nepochybovala, že šlechetné srdce krále je naplněno laskavostí a 

nedovolí podobné zacházení, proto považovala za důležité, aby byl o takovém jednání 

informován.
57

 Básnířka věřila, že vzdělaný král-filosof umožní společnosti jednotně se 

postavit nebezpečí přicházejícímu zvenčí. Bohužel, Francie na jednotu nebyla připravena.
58

 

6. OBRAZ ŽEN
59

 
 

6.1 Postavení žen ve středověku 

 

Tomáš Akvinský, představitel středověkého myšlení, věřil, že muž i žena byli stvořeni 

k obrazu Božímu. Nicméně byl přesvědčen o tom, že lidský rod vychází z muže. Proto ho Bůh 

nadal většími rozumovými schopnostmi. Žena byla stvořena, aby se mu stala pomocníkem. 

Akvinský ji považoval za nedokonalého, neúplného muže. Protože ji Bůh nadal nižší 

inteligencí a slabší vůlí, bylo její chování nezdrženlivé. Aby ve vztahu muže a ženy zavládla 

harmonie, musela se dle scholastických filosofů nechat žena vést mužskou inteligencí a 

podrobit se mužskému rozumu.  

 

Na základě teologického pojetí mužství ženství, vytvářelo křesťanské myšlení soubory 

vlastností a chyb, vášní a ctností, přípustného a nepřípustného chování příznačného pro jedno 

či druhé pohlaví. Protože autory středověkých textů byli zpravidla muži, převážně příslušníci 

církve, nejvýznamnější představitelé učeného světa žijící v tělesném odříkání a 

v odloučenosti, setkáváme se častěji s výčtem negativních ženských rysů. Na nedostatky 

                                           
57

 Renate Blumenfeld-Kosinski, The Selected Writings of Christine de Pizan, New York 1997, str. 201-210 
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 Charity Cannon Willard, Christine de Pizan as Teacher, New York 1991, dostupné z: 

http://tell.fll.purdue.edu/RLA-Archive/1991/French-html/Willard,CharityCannon.htm, citováno v červnu 2013 

 
59 Obraz žen v díle Christiny de Pizan jsem vytvořila na základě úryvků ze sbírek: De Pizan, Christine, The God 

of Love's Letter, str. 15-29; The Debate on the Romance of the Rose, str. 41-45; The Book of the City of Ladies, 

str. 116-155 a The Book of the Three Virtues, str. 155-173, tr. Renate Blumenfeld-Kosinski v ed. The Selected 

Writings of Christine de Pizan, New York 1997 

 

http://tell.fll.purdue.edu/RLA-Archive/1991/French-html/Willard,CharityCannon.htm
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ženského těla a duše byla zaměřena i mravní přikázání uváděná v kázáních. Vyzdvihována 

byla naopak ctnost a smyslové odříkání.
60

  

 

Obraz, který si po dobu středověku o ženách vytvářelo veřejné mínění, a charakterové 

rysy, které jim byly vlastní, či jim byly přisuzovány v dobrém nebo ve zlém, představovaly 

ženy jako hašteřivé. To mohlo být dle Ennenové způsobeno jejich rolí v domácnosti, kde 

samy rozhodovaly a nařizovaly, proto byly ke spolupráci připravené méně než muži, kteří byli 

v politice, vedení války a v panovnické či městské radě odkázáni ke spolupráci a kolegialitě.
61

  

6.2 Obrana žen 
 

Christina de Pizan se vztahy mezi muži a ženami zabývala v řadě svých úvah. 

Uvažovala nad životem žen a možnostmi zlepšení jejich postavení. Mnoho Christininých 

vyjádření bylo namířeno proti útoku a zneužívání žen, které vycházelo ze dvou směrů: 

misogynisticky laděné literatury a chování mužů vůči ženám. V západní literární tradici nebyl 

misogynismus ničím neobvyklým a ačkoli byl tento směr považován za plod křesťanství, 

Christina objevila jeho kořeny už u Ovidia. Ze středověké literatury upozornila na díla 

Lamentations of Mathelous a Román o růži, v nichž byly všechny ženy označeny jako smilné, 

nevypočitatelné a neschopné. Nehájila ženy jen proti misogynistickým předsudkům, ale 

snažila se muže přesvědčit, aby s nimi i lépe zacházeli.  

 

Na tradici misogynistického myšlení ve středověké společnosti Christina de Pizan 

upozornila už ve svém raném díle List boha lásky, v kterém bůh lásky oznamuje: „A tak si 

naříkají ony paní, na špatnosti, chyby, pomlouvání, na urážky a zrady nevšední, na křivdy, lži 

a četná nařčení, jež dennodenně snášet musely od těch, kdo je jen falší sytili… Na Francii si 

všude neříkají, jež štítem bývala každému kraji, jenž proti křivdám všechny chránil, jak její 

vznešenost jí velela, když právo její domovinou bylo.“ Naznačila, v jakém rozpoložení byla 

podle jejího soudu Francie, země zrodu a rozvoje rytířství.  

 

Christina ženy bránila: „pokud by autorkami knih byly ženy, jsem si jistá, že situace by 

se změnila, protože ony vědí, že taková obvinění jsou falešná. Hlasy nejsou rozděleny rovným 

dílem a slyšet je pouze ten nejhlasitější“. Toužila představit ženám jejich hodnotu. 
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 Jacques Le Goff – Jean Claude Schmitt, Encyklopedie středověku, Praha 2008, str. 418-9 
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 Edith Ennenová, Ženy ve středověku, Praha 2001, str. 245 
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Připomněla, že pokud jsou některé ženy skutečně neřestné, je nespravedlivé tvrdit, že takové 

jsou všechny. Upozornila, že špatné příklady uváděné v knihách jsou zpravidla ojedinělé a lze 

je nahradit mnoha dobrými. Kniha o městě žen byla pak dlouhým seznamem takových 

příkladů. Uvedla nespočet ušlechtilých vlastností, v kterých ženy muže předčí. Ženy jsou od 

přírody citlivější a laskavější než muži. Ženy nevyvolávají války a chaos, jak to často dělají 

muži. Navíc ženy mají výhradní právo mateřství, které označila za nejkrásnější věc na světě.  

 

 Christinina obrana žen proti nařčením uvedeným v proti žensky laděnému Románu o 

růži byla shrnutím nářků a žalob všech vznešených dam a dívek, urozených žen, měšťanek i 

pannen na brutální násilí, výtky, pomluvy, nevěry, zraňující urážky a lži. Autor Románu o růži 

ženy obviňoval z vrtkavosti, lehkovážnosti, prolhanosti, intrik a vychytralosti. Považoval je za 

zlostné a nenasytné, podléhající nevěře a žárlivosti. Věřil, že jsou nesvědomité a mámí 

z mužů peníze. Christina naopak podezírala muže z neovládání vášní. Jak tvrdila, muži lásku 

využívají pouze k ukojení svých nízkých choutek.  

 

Nepovažovala za pošetilé ani domýšlivé, pokud "se jako žena odvážím tak vnímavého 

autora pohanět a odporovat mu, jestliže se coby muž odvážil pomlouvat a hanět celé 

pokolení!" Opovrhovala hrubým rejstříkem výrazů užitým pro mužské a ženské genitálie a 

tvrzením, že "v milostné válce je lepší podvádět než být podváděn." Na prohlášení, že 

"příroda stvořila všechny ženy pro všechny muže a všechny muže pro všechny ženy," prudce 

reagovala: "…střežte se žen, pokud milujete svá těla a své duše… mějte se na pozoru před 

takovým stvořením… usmrtí, otráví a utýrá každého, kdo se mu přiblíží…jsou snad divou 

zvěří?" Připomněla, že muži ženy na jedné straně osočují a obávají se jejich lehkovážnosti, 

slabosti a nestálosti, na straně druhé usilují o jejich přízeň. Varovala ženy a dívky: „střežte se 

hříšné bláhové a bezuzdné lásky, kterou muži zahoří, neboť následky planoucí vášně nesou 

vždy jen ženy“.  

 

Misogynistická tradice se skrývala pod rouškou umění a tradic. Ženy jí však byly 

zasaženy a omezovány ve svých svobodách. Christine de Pizan byla přesvědčena, že i 

zdánlivý žert nebo satira odtržená od reality, ovlivňuje přístup k ženám. Zmínila se o muži: 

"pro nějž byl Román o růži evangeliem", ke kterému se odvolával, vždy když ženu trestal 

"Moudrý mistr Jean de Meung byl znalý ženských úskoků, jako by psal o tobě!“  
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6.3 Role žen 

 

Sama Christina se stala chvilkovou obětí této hanlivé literatury. Na počátku Knihy o 

městě žen pochybovala, jak je možné, že "muži s odlišným vzděláním jsou přesvědčeni, že 

ženám je hřích vlastní?“ Nechápala, že i moudří muži, jejichž učení uznávala, rozšiřovali 

podobná tvrzení. „Jsou snad ženy skutečně omylem přírody?“ pochybovala. Tázala se Boha: 

"Proč jsem nemohla přijít na svět jako muž, abych byla tak dokonalá, jak se muži jeví?“ 

Dostalo se jí odpovědi: "Nebuď pošetilá, zůstaň sama sebou, užij svého rozumu!“ Jeho 

nástrojem měla vybudovat město, za jehož hradbami by nalezly domov a ochranu ženy všech 

stavů.  

 

Alegorické Město žen představovalo protiváhu mužského světa. Jeho obyvatelkami se 

staly pouze ženy ctnostné. Christina připomněla, že dle příkladů slavných žen, Bůh nenadal 

státnickým uměním pouze muže, kteří se ne vždy tohoto úkolu zhostili se ctí, ale i ženy, které 

se v minulosti i v přítomnosti vlády úspěšně ujaly. Ženám nechybí inteligence, a pokud jejich 

znalosti nedosahují takových kvalit jako u mnohých mužů, pak jen proto, že "jim je 

znemožněno zabývat se tolika různými věcmi, nýbrž se zdržují ve svých domech a obstarávají 

domácnost." Prosila, aby se "dívkám umožnilo navštěvovat školu, stejně jako chlapcům 

studovat vědy“. Pak, jak věřila: „učily by se právě tak dobře, a osvojily by si šlechetnost 

všeho umění a věd."  Muži, kteří brání svým manželkám a dcerám okusit sladkou chuť vědění 

a učení, "protože to odporuje morálce," pouze potvrzují, že: "sami nejsou zvlášť bystří" a žijí 

ve strachu, aby je ženy nepředčily.  

 

Christina spatřovala souvislost mezi osaměním a věděním. Přiznávala, že pokud by 

její muž byl živ, nemohla by se tolik věnovat studiím, ale byla by nucena obětovat svůj čas 

domácnosti. V textech mnohdy užívala výraz „já, Christine“, což dosvědčuje sebevědomí a 

pocit samostatnosti a osobní svobody, pro ženu žijící v období středověku neobvyklý.  

 

Moderní čtenář si klade otázku, zda byla Christina de Pizan nejen první profesionální 

spisovatelkou, ale také první představitelkou feminismu? Domnívám se, že Christinu nelze 

nazývat feministkou, protože termín feminismus byl poprvé užit Charlesem Fourierem v 18. 

století, tedy dlouhých tři sta let po její smrti. Přesto, pokud bychom si představili pod 

termínem feminismus úsilí o lepší postavení žen ve společnosti, pak lze Christinu za 
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„feministku“ považovat. Pokud feminismus pokládáme za boj za rovnost a rovné příležitosti 

mužů a žen, pak o Christině nelže uvažovat jako o představitelce tohoto hnutí.  
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ZÁVĚR 
 

Ve zkoumaných pramenech se snoubily myšlenky hluboké křesťanské víry a 

humanismu. Christinu lze, dle mého názoru nazývat nejen „první profesionální 

spisovatelkou“, ale také „první humanistkou Francie“. A to proto, že svým dílem plně 

naplňovala význam nově vytvořeného slova „humanismus“ odvozeného od Ciceronova pojmu 

humanus
62

: lidský, vzdělaný, mravně ušlechtilý. Podobně, pokud filosofie znamená doslova, 

jak Christina poukazuje, lásku k moudrosti, pak je potřeba přiznat, že Christinu lze nazvat 

také filosofkou či ctitelkou filosofie. Její zájem o filosofii byl hluboký a všestranný, což je 

nezvyklé u ženy, které společenské mravy přisoudily roli manželky a matky. Není proto 

překvapující, že se ke studiu obrátila v době, kdy jí zemřel manžel, děti postupně vyrostly a 

odešly z domova a ona hledala nový smysl života.  

 

Pátrání po důkazech mravu, morálky a etiky v díle Christiny de Pizan dokazuje, že 

autorka nerozdělovala společnost dle středověké tradice na ženskou a mužskou část. Pohlaví 

nebylo dle Christiny předpokladem ctnostného či hříšného života. Ten se odvíjel od míry 

lásky a úcty k Bohu a snahy žít dle Božího zákona. Po představiteli země a jeho nejbližším 

okolí, pak požadovala nejen život v duchu základních morálních kvalit, ale nepolevující úsilí 

o blaho poddaného lidu.  

 

Christinina mravní, morální a etická poučení nalezená v uvedených pramenech, 

předpokládala přirozenou lidskou dispozici konat dobro a opakovat pozitivní skutky. Byla 

přesvědčena, že přirozené dispozice lze postupně zdokonalovat, až se stávají ctností. Přičemž 

ctnost chápala jako vnitřní sílu, energii, které člověk dosahuje za pomoci rozumu, vůle 

odporovat zlu, či schopnosti získané díky nadpřirozené milosti. Základem morálního jednání 

byla v jejím díle láska k druhému a především úcta k Bohu. Ctností pak dobrý návyk 

umožňující konat dobro. K dosažení spásy pak dle Christiny nepostačovalo pouhé mravní, 

morální a etické jednání, ale bylo zapotřebí božské milosti, skrze kterou jsou zdokonalovány 

základní ctnosti - rozvážnost, spravedlnost, statečnost, mírnost, láska, víra a naděje. Z nich 

pak vyrůstaly další ctnosti - čestnost, pravdomluvnost, slušnost, pracovitost a ochota pomáhat. 

Christinina etika byla založena na otevřenosti, ochotě naslouchat druhým, pravdě a dobru. 
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 Marcus Tullius Cicero, O povinnostech, Praha 1970, str. 12  
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Morálku spojila s rozumem, člověk je v jejích očích rozumný, svobodný a zodpovědný za své 

konání, přestože žije v omezeném čase, jeho cíl je věčný. Jeho úkolem je poznávat přirozený 

svět a s pokorou přijímat tajemné, protože lidský rozum není dokonalý a má své hranice. 

Uvažovala, že za ctnostného nelze považovat člověka, který ovládne své přirozené pudy, ale 

toho kdo si osvojí ve všem dobrou míru. Jeho chování a jednání je svobodné a dobrovolné. 

Bůh každému vedle lidské přirozenosti – rozumu - , poskytl také humánnost, lidskost, které, 

jak věřila, se nelze vyhnout bez pocitu viny.  

 

Christina se na středověký svět dívala renesančníma očima. Měla vždy zájem o 

výchovu. Výchovné myšlenky, které předkládala, vycházely z renesanční Itálie. Představila 

spojení výchovy a občanského života založeného na povinnosti. Ve svých úvahách 

nezastávala tradiční pohled na rozdělení společnosti, namísto toho pojmula rozdělení světské, 

které vycházelo z občanských ctností a aktivního společenského života, čímž se řadila mezi 

rané humanisty. Věnovala pozornost lidu a jeho vztahu k politické autoritě, tím položila 

otázku o roli lidu ve vládě a síle jeho hlasu.  

 

Ve svých textech Christina vylíčila živý obraz života žen a problémů, které jim do něj 

vnášela morálka 15. století. Úvahy o roli a postavení žen, nebyly ve své době ojedinělé, ale 

jako první, se nezabývaly pouze duchovním vedením mladých žen, ale provázely je 

společenským životem. Analýzu moci a etiky vlády zachytila přesně a jasně. Ač proti sobě 

stavěla stejné ctnosti a neřesti jako mnozí další učenci, odlišila se způsobem, kterým je 

veřejnosti předkládala.  

 

Prokázala nezvyklou odvahu a svobodného ducha, když se odvážila otevřeně 

kritizovat nejvyšší představitele společnosti, ale sama přiznávala, že strach o budoucnost 

země překonal strach ze vzbuzené nelibosti. Ačkoli jako žena neměla příležitost dosáhnout 

klasického vzdělání srovnatelného s muži a nemohla si na jeho základě vytvořit program 

klasických hodnot obhajovaných pozdějšími humanisty, přesto dle poučení z historie a 

příkladů slavných lidí věřila v mravní výchovu k občanské odpovědnosti.  

 

Úsudky o Christině jako o ženě a autorce se budou vždy rozcházet. Renesance ji 

považovala za vzdělanou básnířku a ochránkyni žen. V druhé polovině 16. století byla její díla 

považována za nesrozumitelná, zastaralá a bezvýznamná. Zbožnost a cudnost v jejím díle 

byly vyzdvihovány v 18. století. Jako ženu usilující o udržení míru v zemi ji oslavovala století 
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19. Přesto byla v té době přijímána s jistou blahosklonností. Oceňováno bylo především 

svědectví, které podávala o postavení ženy v období pozdního středověku. Feminismus 

prosazující se na počátku 20. století obnovil zájem o dílo úspěšné vdovy. V období světových 

válek byl zdůrazňován symbol svornosti v boji proti cizí nadvládě představený Christinou 

v díle Jany z Arku. Tvrzení této nevšední ženy si zachovaly hodnotu až do současnosti. 
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Příloha č. 1 – Přehled díla Christiny de Pizan  

 
 

1399-1402 Les Cent Ballades (Les Cent Balades)  

 

Virelays, Lais (Lays) 

 

Ballades d’estrange façon (Les Balades de plusieurs façons)  

 

Ballades de divers propos, 1-29 (Plusieurs balades de divers propos)  

 

Une complainte amoureuse I.  

 

Rondeaux (Rondeaux; Rondelz; Rondiaux)  

 

Jeux à vendre (Geux a vendre; Gieux a vendre)  

 

1399  L‘Epistre au dieu d’Amours  

 

1400   Le Debat de deux amans  

 

Le Livre des Trois Jugements  

 

Le Dit de Poissy (Le Livre de Poissy)  

 

1401   L’Epistre Othea  

 

Les Notables moraux ou Enseignements de Christine à son fils (Les Notables 

moraulx de Christine de Pizan a son filz; Les Enseignemans que Christine 

donne a son filz)  

 

Les Proverbes moraux (Les Proverbes mouraulx)  

 

1402  Les Epistres sur Le Roman de la Rose  

 

Le Dit de la Rose  

 

1403  Une Oraison Notre Dame (Une Oroyson Nostre Dame)  

 

Les Quinze Joies de Notre Dame (Les Quinze joyes Nostre Dame)  

 

Une Oraison de la vie et passion Notre Seigneur (Une Oroyson de Nostre 

Seigneur)  

 

Le Livre du Chemin de long étude (Le Livre du Chemin de lonc estude)  

 

Le Dit de la Pastoure 59  
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Le Livre de la Mutation de Fortune (La Mutacion de Fortune)  

 

1404   L‘Epistre à Eustache Morel (L’Epistre a Eustache Mourel)  

 

Le Livre des Faits et bonnes moeurs du sage roi Charles V (Le Livre des Fais 

et bonnes meurs du sage roy Charles V)  

 

1405   Le Livre du Duc des vrais amans (Le Duc des vrais amans)  

 

Le Livre de la Cité des dames  

 

Le Livre des Trois Vertus ou Le Trésor de la Cité des dames (Trois Vertus)  

 

L’Epistre à Isabelle de Bavière, reine de France (Une Epistre a la royne de 

France)  

 

L’Avision Christine  

 

1406   Le Livre de la Prod’homie de l’homme / Le Livre de la Prudence  

 

1407   Le Livre du Corps de Policie (Le Corps de Policie)  

 

Autres Ballades ou Ballades de divers propos 30-44; 46-50  

 

1410   Autre Ballade 45  

 

Une complainte amoureuse II.  

 

Les Cent Ballades d’Amant et de Dame  

 

1409   Les Sept Psaumes allegorisés  

 

1410  Le Livre des Faits d’armes et de chevalerie (Le Livre des Fais d’armes et de 

chevalerie; Le Livre du fait d’armes et de la noblesse de chevalerie)  

 

Les Lamentations sur les maux de la France (La Lamentacion sur les maux de 

la France)  

 

1413   Le Livre de la Paix  

 

L’Avision du coq  

 

1418  L’Epistre de la Prison de vie humaine  

 

1420  Les Heures de contemplation sur la passion de Notre Seigneur (Les Heures de 

contemplacion sur la Passion de Nostre Seigneur) 

 

1429   Le Ditié de Jeanne d’Arc (Le Ditié de Jehanne d’Arc) 
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Příloha č. 2 – Iluminace z díla Christiny de Pizan 
 

 
Obrázek 1. Christina de Pizan představuje královně Isabele Bavorské knihu se svými vybranými spisy 

Le Livre de la Cité des dames. London, British Library, Harley MS 4431, f. 3 

 

 
Obrázek 2. Christina de Pizan ve své pracovně spis Cent balades.  

London, British Library, Harley MS 4431, f. 4 

 



55 

 

 
Obrázek 3. Christina de Pizan představuje své dílo Ludvíkovi Orleánskému spis L’Epistre Othéa.  

London, British Library, Harley MS 4431, f. 95 

 

 
Obrázek 4. Bůh lásky.  

London, British Library, Harley MS 4431, f. 51 
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Obrázek 5. Muž klečící před ženou sedící na červeném sametovém lůžku Le Livre de la Cité des dames.  

London, British Library, Harley MS 4431, f. 56v 

 

 
Obrázek 6. Žena stojící před mužem sedícím na trůně a dvěma klečícími muži za ženou Le Débat du livre des ii 

amans.  

London, British Library, Harley MS 4431, f. 58v 
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Obrázek 7. Bacchus se svými stoupenci L'Épître Othéa.  

London, British Library, Harley MS 4431, f. 106 

 

 
 

Obrázek 8. Kolo Štěstěny L'Épître Othéa.  

London, British Library, Harley MS 4431, f. 129. 
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Obrázek 9. Christine de Pizan stojící před alegorickými postavami Poctivostí, Rozvahou a Spravedlností, 

zatímco venku Christina s jejich pomocí buduje město žen La Cité des dames.  

London, British Library, Harley MS 4431, f. 290 

 

Obrázek 10. Christine de Pizan v doprovodu Sibyly Kumské klečící před alegorickými postavami sedícími na 

trůnech Le chemin de long estude.  

London, British Library, Harley MS 4431, f. 218v 

 


