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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na náboženskou mravně naučnou literaturu pozdního 

středověku, tedy druhé poloviny 14. a počátku 15. století, která se věnuje ideálu křesťanské 

ženy. Práce se nejprve zabývá představou o středověkém člověku, jeho určením ve 

společnosti, místem ženy v rámci tohoto modelu a poté reflexí tohoto v dobových mravně 

naučných spisech. „Otázka ženy“ je nazírána v kontextu české literatury a je představován 

typický žánr tohoto období, traktát, jehož prostřednictvím jsou tehdejší křesťanské ideály 

šířeny. Východiskem pro postižení ženského ideálu je analýza traktátu Tomáše ze Štítného O 

trojím stavu. Pro ucelenější pohled na danou problematiku jsou zohledňována další autorova 

díla. 
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Summary 

The bachelor thesis specializes in religious moral-educational literature in a period from the 

second half of the 14th century to the beginning of the 15th century, which is thematically 

concentrated on an ideal type of a woman. First, we contemplate on a vision of medieval 

human beings, its determination in society, position of women within this model and 

reflection of all of this in contemporary moral-educational writings. „The woman question“ is 

presented in the context of the Czech literature. A treatise is characterized as a typical genre 

of this epoch which brings the vision of Christian ideals. Basis for „the woman question“ in 

Czech moral-educational literature is abstracted from analysis of Tomáš Štítný’s work O 

trojím stavu…, from which we interpret the ideal type of late medieval woman in 

consideration of other author’s works. 
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ÚVOD 
 

Postavení ženy ve společnosti a představa o jejím správném chování jsou v období 

středověku obvykle charakterizovány skrze postavu muže a vztahy s ním. Tento fakt vyplývá 

ze skutečnosti, že ve středověké křesťanské společnosti je žena z pohledu náboženských 

autorit podřízena muži a není mu rovna. Život středověkého člověka, jeho zařazení do 

společnosti a chování určují kromě rodového původu také vztah k Bohu a k bibli. Jen 

nejbohatší vrstva obyvatel si může dovolit pořídit vlastní knihy, a duchovní tak výchovně 

působí na křesťanskou obec především mluveným slovem, tedy prostřednictvím kázání.  

Díky rozvoji vzdělanosti na půdě univerzity a reformním hnutím v církvi však 

v období pozdního středověku literatura nově proniká i do širších kruhů obyvatelstva. Církev 

tak upíná svou pozornost k novým způsobům výchovy a vzdělání. Nejen kazatelé, ale rovněž 

šlechta se nyní zasazuje o šíření mravouky k negramotným vrstvám společnosti. Vzniká celá 

řada poučných pojednání o zásadách správného křesťanského života určených laickému 

obyvatelstvu sepisovaných do formy traktátů, které pro jejich normativní charakter řadíme do 

tzv. preskriptivní literatury. Prostřednictvím těchto spisů se autoři snaží působit na člověka a 

jeho formování v rámci křesťanské víry. Právě tento druh literatury se stane vhodným 

prostředkem k výchově dětí a žen, jemuž se mimo jiné ve svých spisech věnuje laický 

spisovatel Tomáš Štítný ze Štítného. 

Postavě Tomáše Štítného a jeho významu v české literatuře se věnovala a nadále 

věnuje celá řada literárních badatelů. O první vydání jeho díla se v 19. století zasluhuje Karel 

Jaromír Erben v roce 1852. Zejména v 19. století je zájem o Štítného velký. Erbena postupně 

následují Josef Hanuš a další badatelé. Důležitým jménem v souvislosti s šířením odkazu 

Štítného je Jan Gebauer, jehož podrobný a systematický soupis Štítného děl nebyl, až na 

výjimky v podobě nově přiřčeného autorství Štítného některých památek, doposud překonán. 

Gebauer tohoto autora cení velmi vysoko: „Jako myslitel řadí se Štítný k našim mužům 

nejslavnějším a po stránce stylistické vyniká daleko nade všecky své vrstevníky.“1 Ve 20. 

století se ke Štítného tvorbě vyjadřují také další literární badatelé, výrazněji se jeho tvorbou 

zabývají František Ryšánek a Jaroslav Kolár. Soupis bibliografie o Štítném a všech vyšlých 

                                                           
1 GEBAUER, J. O životě a spisích Tomáše ze Štítného. Praha: Česká akademie věd a umění, 1923. Ocenění 
Tomáše ze Štítného, s. 103. 
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edic jeho děl přinesl roku 2008 Jan Lehár2. Naposledy se Štítného tvorbou kriticky zabývá 

Pavlína Rychterová o rok později3. 

Spisovatelská činnost Tomáše Štítného se orientuje na křesťanskou etiku a morálku. 

Autor své literární dílo původně píše pro vzdělání svých dětí, především pak své dcery 

Anežky. V souvislosti s tím jsou žena a představy o jejím ideálním a správném chování v díle 

didaktizující povahy u Tomáše Štítného hojně zastoupeny. Z této autorovy tvorby výrazně 

zaměřené na život ženy je asi nejvýraznějším dílem traktát O trojím stavu, v němž Štítný 

vykládá tři stavy v životě bohabojného křesťana s důrazem na ženskou čtenářskou obec. 

V autorově tvorbě není tento traktát jediným dílem výchovné povahy věnujícím se a určeným 

ženě. Nejblíže je tomuto spisu svou formou a svým obsahem Štítného traktát O hospodářovi, 

o hospodyni a o čeledi. Je však zacílen na užší okruh čtenářů a nelze z něj uspokojivě vyložit 

obecnější představu ideálního chování ženy (ač z něj lze dobře abstrahovat ideální typ ženy – 

hospodyně), neboť se věnuje více vztahům mezi manžely hospodáři, mezi nimi a jejich čeledí 

a uvnitř čeledi. Nezohledňuje tedy dostatečně postavu samotné ženy, jak je tomu v případě 

traktátu O trojím stavu.  

Větší pozornost si v souvislosti s hledáním křesťanských představ o ideálech ženy 

zasluhuje překlad legendy Život svaté Alžběty, jejíž autorství bylo Štítnému přisouzeno teprve 

v 50. letech 20. století4. Dílo o šlechtičně Alžbětě Durynské zobrazuje život světice, která 

představuje vzorové dodržování křesťanských zásad v rámci tří stavů morálky bohabojného 

křesťana. Alžběta Durynská během svého života těmito třemi stavy postupně prochází a 

křesťanské ideály v nich naplňuje skrze své skutky. Dá se tedy s jistým nadhledem říci, že se 

jedná o ideální reprezentaci těchto tří stavů v životním příběhu jedné ženy. Do této práce 

nebyla legenda záměrně zařazena z toho důvodu, že se jedná o dílo hagiografické, a tedy svou 

povahou neodpovídá charakteru literatury traktátové. 

                                                           
2 LEHÁR, J. Tomáš ze Štítného. In: MERHAUT, L. (ed.) a kol.: Lexikon české literatury: osobnosti, díla, 
instituce. Praha: Academia, 2008, s. 769. 
3 RYCHTEROVÁ, P. Vidění svaté Brigity Švédské v překladu Tomáše ze Štítného, Praha: Filosofia, 2009. 
Tomáš ze Štítného a jeho „Vidění svaté Brigity“, s. 31. 
4 Hypotézu o autorství Štítného této památky vyslovil po důkladném studiu rukopisu prof. František Ryšánek. 
Více o jeho bádání ve stati o Tomáši ze Štítného, viz HAVRÁNEK, B. – HRABÁK, J. et al. Výbor z české 
literatury od počátků po dobu Husovu. Praha 1957. Tomáš ze Štítného, s. 682-685.  
S odstupem padesáti let vydává toto dílo Jaroslav Kolár, který ve své předmluvě předkládá Ryšánkovy 
argumenty pro přisouzení autorství Štítnému. Přesto nechává otázku autorství nadále otevřenou. Ryšánkově 
pozůstalosti a Životu svaté Alžběty se věnuje ve studii, viz KOLÁR, J. Český život svaté Alžběty. Mediaevalia 
Historica Bohemica 4, Praha: Historický ústav ČSAV, 1995 [vyd. 1997], [1991-], s. 221-232.  
Jako poslední se k možnému autorství vyjadřuje roku 2009 Pavlína Rychterová, viz: RYCHTEROVÁ, P. Tomáš 
ze Štítného a jeho „Vidění svaté Brigity Švédské“, s. 31. 
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„Ženskou otázku“ u Štítného nalézáme také v dalším díle. Je jím překlad Vidění svaté 

Brigity Švédské, jenž Štítný pořídil z osmidílné předlohy Revelationes5, tvořící soubor vidění 

a zjevení švédské světice Brigity. Důvody autorova výběru k překladu právě těchto spisů 

vystihuje Pavlína Rychterová: „Mravoučné pastorální6 promluvy, které tvoří většinu 

Brigitiných Vidění, představovaly pro autora charakteru a záměrů Tomáše ze Štítného ideální 

materiál.“7 Dílo zmiňujeme proto, že se jedná o literaturu ženské mystiky. Štítný tak dokazuje 

znalost a zájem o ženskou perspektivu vidění světa a zde zejména o její přístup ke 

křesťanským zásadám a představám o správném životě. 

S badatelským zájmem Rychterové o ženský prvek ve tvorbě Štítného8 souvisí obecné 

zaujetí ženskou tematikou nejen v literatuře, ale ve společenských a humanitních vědách ve 

20. století vůbec. Určení místa ženy v historii lidské společnosti se věnuje historická 

antropologie. V rámci této historiografické disciplíny se badatelé snaží vyrovnávat objektivní 

dějinnost se subjektivním vnímáním světa jedince. S tím souvisí ještě specifičtější míra 

subjektivizace pohledu jedince, a tou je tzv. genderová, tedy pohlavní a sociálně konstruovaná 

odlišnost mezi mužem a ženou. Téma ženy je tedy nahlíženo perspektivou tzv. gender studies. 

Tato antropologická disciplína se zabývá touto společností vykonstruovanou odlišností muže 

a ženy a kromě mnohého dalšího také z toho vyplývajícím odlišným vnímáním světa jedince-

muže proti vnímání jedince-ženy.  

Na poznatky historické antropologie věnující se tématu ženy v západoevropské historii 

navazují čeští badatelé, jejichž výsledky bádání o postavě ženy v české historii mimo jiné 

vyústily v monografii Žena v českých zemích od středověku do 20. století.9 Paralelně s tímto 

„základním kamenem“ informujícím o způsobu zařazení ženy do české společnosti z pohledu 

historiografie začíná vycházet čtyřsvazková edice Gender v českých preskriptivních 

diskursech raného novověku (v literatuře o ženství, panenství, vdovství, manželství a ženském 

těle)10, která se postupně věnuje spisům o feminitě a maskulinitě, panenství, vdovství, 

                                                           
5 Štítný není ve své době jediným, kdo se tímto dílem zabývá. Do zpracování této látky se pouští také Matouš 
z Krakova, Jan z Jenštejna, Matěj z Janova a Zderaz Johlín, srov. RYCHTEROVÁ, P. Tomáš ze Štítného a jeho 
„Vidění svaté Brigity Švédské“, s. 30. 
6 Pravděpodobně se jedná o špatný překlad z němčiny, správně „pastorační“. Srov. pojmy ve slovníku cizích 
slov: pastorální = pastýřský; idylický; týkající se duchovní, církevní správy x pastorační = poskytující pastýřskou 
duchovní křesťanskou péči, pomoc, podporu či poradenství nebo psychoterapii. 
7 RYCHTEROVÁ, P. Tomáš ze Štítného a jeho „Vidění svaté Brigity Švédské“, s. 29. 
8 Kromě kritického vydání památky ženské mystiky se zabývá rovněž tématem ženy a manželství v díle Štítného, 
srov. RYCHTEROVÁ, P. Žena a manželství v díle Tomáše ze Štítného. Mediaevalia Historica Bohemica. 
Praha: Historický ústav, 1999, roč. 6, s. 95-109. 
9 LENDEROVÁ, M. et al. Žena v českých zemích od středověku do 20. století. Praha: NLN, 2009. 
10 V ediční řadě vyšly postupně čtyři svazky: RATAJOVÁ, J. – STORCHOVÁ, L., eds. ;ádoby mdlé, hlavy 
nemající? Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku. Praha: Scriptorium, 2008; 
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manželství a ženskému tělu v literatuře od 16. do 18. století. Autorky Jana Ratajová a Lucie 

Štorchová ve svých předmluvách a komentářích ke svazkům operují s pojmy genderu a tzv. 

„přirozeného řádu“, hledají mezi nimi spojitost metodou analýzy starších bádání o genderu, a 

otevírají otázku genderové polarizace. 

 Zobrazení ženy v českojazyčných preskriptivních spisech je tak doposud podrobněji 

řešeno zejména pro období novověku. Badatelé u novověkých textů pracují s konfrontací 

křesťanského ideálu ženy v normativní literatuře s tehdejší existencí ženy v rámci 

patriarchální společnosti a analyzují ve vybraných textech přítomnost a způsoby vyjadřování 

genderů. Při studiu odborné literatury se ukazuje, že téma ženy v českých středověkých 

preskriptivních spisech je zatím pouze v počáteční fázi bádání. Pro zachycení postavení ženy 

ve společnosti je do jisté míry možné vycházet z dosavadních příspěvků historické 

antropologie, které se však velkou měrou zakládají na poznatcích západoevropské 

medievalistiky. Ucelený pohled na tuto problematiku z výlučně českého území pro nedostatek 

či neznalost původních autentických památek prozatím chybí. Rovněž z pohledu literární 

historie se genderovým hlediskem v českých preskriptivních textech doposud literární 

badatelé zabývali zejména v oblasti novověké literatury.  

V bakalářské práci se budeme soustředit na postavu ženy v preskriptivní literatuře 

českého pozdního středověku. Pozornost bude upřena na oblíbený žánr literatury tohoto 

charakteru a této doby, tzv. traktát. Ženský křesťanský ideál budeme hledat v díle 

zmiňovaného významného náboženského laika druhé poloviny 14. a počátku 15. století 

Tomáše Štítného. Východiskem pro práci bude analýza jeho zmiňovaného traktátu O trojím 

stavu. V práci budeme zohledňovat jak kontext dobový, tedy tendence v soudobé středověké 

společnosti a v české literatuře, tak autorský, abychom přiblížili okamžiky autorova života a 

informovali o některých českých a zahraničních vlivech na jeho tvorbu. 

V první části práce (Žena ve středověku) se pokusíme nastínit postavení ženy ve 

středověké společnosti, aby bylo možné je srovnat s přístupem samého autora a s výchovnými 

tendencemi zacílenými na ženu. Práce se primárně nezabývá rovností mezi mužem a ženou a 

postavením ženy ve společnosti, ženským ideálem a jeho naplňováním se však v případě 

analyzovaného traktátu zabývá autor-muž, je tedy třeba vědět, z jaké pozice dané dobou autor 

                                                                                                                                                                                     

RATAJOVÁ, J. – STORCHOVÁ, L., eds. Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření boží. Diskursy manželství 
v české literatuře raného novověku. Praha: Scriptorium, 2008; RATAJOVÁ, J. – STORCHOVÁ, L., eds. Žádná 
ženská člověk není. Polarizace genderů v českojazyčné literatuře druhé poloviny 18. století. Praha: Scriptorium, 
2010; RATAJOVÁ, J. – STORCHOVÁ, L., eds. Děti roditi jest božské ovotce. Gender a tělo v českojazyčné 
babické literatuře raného novověku. Praha: Scriptorium, 2013. 
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ženu hodnotí a jakým způsobem k ženě přistupuje. Pro zachycení obrazu českého 

středověkého člověka vycházíme z pojetí autorského kolektivu historiků pod záštitou jmen 

Martina Nodla a Františka Šmahela, který se představil zejména v monografii Člověk českého 

středověku11, přičemž se inspirujeme rovněž některými ideami o středověku francouzského 

medievalisty Jacquese Le Goffa12. S vnímáním ženy v rámci historie středověké společnosti 

je těsně spjaté i hledisko kultury. O ženě jako kulturním fenoménu pojednává z českých 

badatelů např. Barbora Půtová, která pohlíží na středověkou ženu z několika různých poloh13.  

Po představení „ženské otázky“ v obecné rovině následuje kapitola začleňující téma 

práce do kontextu tehdejší české literatury (Náboženská literatura 2. poloviny 14. a počátku 

15. století). Charakteristika dobové literatury se omezuje na náboženskou a zejména 

traktátovou literaturu. V práci se zabýváme dobovým a literárním kontextem, do něhož autor 

traktátu vstupuje a v němž během svého života tvoří. 

Třetí kapitola je věnována autorovi Tomáši Štítnému (Tomáš ze Štítného a mravoučná 

literatura). Formou stručné biografie přibližujeme dosavadní poznatky o jeho životě a díle a 

podáváme informaci o autorových inspiracích pro jeho tvorbu.  

Stěžejní čtvrtá kapitola bakalářské práce (Traktát O trojím stavu) se již věnuje textu 

samotného traktátu. Nejprve zmíníme dosavadní znalosti o genezi díla. Poté představíme 

základní témata traktátu. To poslouží k analýze a interpretaci, která následuje v poslední části 

kapitoly. Pozornost bude upřena na autorovy představy o správném životě a chování 

bohabojné křesťanky, na jeho hodnocení jednotlivých stavů a argumenty, jakými se snaží 

působit na čtenářskou obec. 

 

 

 

 

                                                           
11 NODL, M. – ŠMAHEL, F., eds. Člověk českého středověku. Praha: Argo, 2002. 
12 K přijímání jeho myšlenek je nutné přistupovat s vědomím, že pojetí středověku Le Goffa reflektuje 
především západoevropskou společnost. Je proto nutné počítat s některými možnými odchylkami a nedotčenými 
místy bádání o našem území. 
13 PŮTOVÁ, B. Obraz ženy ve středověku. Culturologia. Praha:  Česká kulturologická společnost, 2012, roč. 1, 
č. 2, s. 50-56. 
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Cílem práce je charakterizovat křesťanský ideál ženy z pohledu Tomáše Štítného 

v traktátu O trojím stavu. Toto pojednání bylo autorem zařazeno do tzv. Klementinského 

sborníku. Tento sborník byl později sestavován do novějších recenzí. V naší práci vycházíme 

z edice Štítného spisů Knížky o hře šachové a jiné14 připravené Františkem Šimkem ve 

spolupráci s Miloslavem Kaňákem z roku 1957, do níž František Šimek jmenovaný traktát 

přejal z tzv. Sborníku sázavského.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 ŠTÍTNÉHO, T. ze. Knížky o hře šachové a jiné. K vydání připravil František Šimek. Praha: SNKLHU, 1957. 
Živá díla minulosti, sv. 12. 
15

 KAŇÁK, M. – ŠIMEK, F. Osobnost a dílo Tomáše ze Štítného. In: ŠTÍTNÉHO, T. ze. Knížky o hře šachové a 
jiné, s. 35. 
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1 ŽE�A VE STŘEDOVĚKU 

1.1 Středověký člověk  
 

Středověký člověk a jeho chápání světa, lidstva, a konečně také sebe sama je až do 

nejzazšího nitra prostoupeno vírou16. Obraz člověka je ve středověké epoše definován 

zejména nábožensky. Jeho představa se odvíjí od nejvyššího a nejmocnějšího Boha, který 

určuje chod lidského života. V různých dobách středověku byl člověk vnímán jak pozitivně 

(„stvořen k obrazu Božímu“), tak negativně („hříšník“ proti Boží vůli) 17. V období pozdního 

středověku převládá spíše druhý typ.  

Lidský život je sužován nejen prací a obživou, ale také věčným bojem těla a duše, o 

níž zápasí Satan s anděly. Duše dojde v závislosti na způsobu života jedince buď spasení, 

nebo zatracení. Člověk v pojetí „hříšníka“ se nerodí s čistým štítem, neboť na svět přichází 

s dědičným hříchem, jehož se dopustili Adam a Eva v ráji a pro nějž byli potrestáni vyhnáním 

na svět a strastmi těla. Trestem pro Adama byla mužská manuální práce, pro Evu porodní 

bolesti. Společným trestem pro oba bylo jejich tělo a tělesné projevy vůbec. Tělo je ve 

středověku vnímáno negativně, je pouhým (a někdy i „odporným“) „šatem pro duši“18. Skrze 

tělo však duše naplňuje svůj osud a je třeba tělo udržovat pro její kultivaci. V období 

pozdního středověku je Bůh zobrazován jako vtělený do těla člověka a spasitele Ježíše Krista. 

Modelem se tak stává člověk mučený, pokořený a trpící (předobrazem nejdříve Kristus, 

později Panna Maria)19.  

Kromě toho ovšem člověk získává také novou pozitivní podobu, jež vychází 

z naturalistické koncepce teologů 12. a 13. století. Člověk je v tomto pojetí chápán jako 

mikrokosmos, miniaturizovaná příroda stvořená Bohem a poslušná zákonům, jež jí stanovil. 

Jednotlivým orgánům či částem těla je přisuzován určitý význam v životě člověka. Tělo jako 

celek se stává metaforou symbolizující vesmír20. Tento „tělesný kosmos“ je poté různými 

způsoby vnímán lidskou společností. 

                                                           
16 LE GOFF, J., ed. Středověký člověk a jeho svět, Praha: Vyšehrad, 2003. Středověký člověk, s. 11. 
17 Tamtéž, s. 12. 
18 Označení těla jako „odporného šatu pro duši“ pochází od papeže Řehoře Velikého, srov. LE GOFF, J. Tělo ve 
středověké kultuře. Praha: Vyšehrad, 2008, s. 12. 
19 Kristus trpící na kříži a Panna Maria matkou oplakávající svého syna. 
20 srov. LE GOFF, J. Středověký člověk a jeho svět. Středověký člověk, s. 16, nebo podrobněji viz LE GOFF, J. 
Tělo ve středověké kultuře. Člověk – mikrokosmos, s. 118-121. Tuto koncepci zastává ve svém díle např. abatyše 
Hildegarda z Bingenu, jež byla jedním ze vzorů pro tvorbu Tomáše Štítného, srov. KOPIČKOVÁ, B. – 
LENDEROVÁ, M. – HANULÍK, V. – BUREŠOVÁ, J. Proměny genderové identity: „Teoretická“ reflexe 
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1.2 Žena a společnost 
 

Středověká společnost byla zpočátku chápána binárně, tedy schématem vždy dvou 

protikladů. Rozdělení tohoto principu polarity se pohybovalo na ose dobrý – špatný, 

nadřízený – podřízený, duchovní – laik, či mocný – chudý, později se s rozvojem peněžního 

hospodářství moc zakládá mj. na bohatství, tedy schéma bohatý – chudý. Takové 

strukturování společnosti se však v období pozdního středověku pod vlivem obratu pozornosti 

studií od metafyziky k praktickým disciplínám na univerzitě, později začíná upřesňovat a 

přetvářet. Vzniká trojí dělení středověké společnosti, tzv. učení o trojím lidu (tripartitio).  

Křesťanská společnost je tak dělena na tři stavy: lid modlící se (lat. oratores), lid 

bojující (lat. bellatores) a lid pracující (laboratores). Takové rozdělení je až do období 

husitských hnutí považováno za správné a spravedlivé21. Mnišský stav zahrnuje duchovenstvo 

a reprezentuje modlící se lid. Tento stav je hierarchicky nejvýše, neboť zprostředkovává 

spojení s Bohem, šíří křesťanské učení, víru a přináší také vzdělanost. Rytířský stav brání na 

tomto světě víru silou a zastupuje lid bojující. Třetím a nejníže postaveným stavem vzhledem 

k ostatním je stav rolnický, jenž na světě pracuje pro obživu všech stavů, a jedná se tedy o lid 

pracující. 

Štítný tuto trojčlennou strukturu společnosti popisuje v díle O přirovnání devíti 

lidských stavů k devíti kůrům andělským22. Lidé jsou dle jeho koncepce děleni do tří skupin: 

duchovenstvo, světští páni a světský pracující lid. Přestože má každá ze skupin vzhledem 

k předchozí v rámci této hierarchie podřadné postavení, její stavovská funkce je vždy 

jedinečná a jejich součinnost utváří lidskou pospolitost. Duchovní slouží Bohu a plní církevní 

povinnosti, učí světské stavy pánů a rolníků, jak mají žít a co mají na tomto světě vykonat, 

modlí se za ně dnem i nocí a odpouštějí jim hříchy. Šlechtický stav brání duchovenstvo a 

pracující lid, bojuje za ně a zaručuje jim mír. Pracující lid rolníků potom živí oba vyšší stavy 

a zajišťuje jejich tělesné potřeby. Hierarchické uspořádání v sobě zároveň nese vždy 

povinnost poslušnosti vůči nadřazeným stavům. Duchovenstvo je podřízeno Bohu a Písmu, 

ostatní dva stavy jsou poslušné duchovenstvu, pracující lid potom rovněž šlechtickému23. 

                                                                                                                                                                                     

feminity od středověku do 20. století. In: LENDEROVÁ, M. et al. Žena v českých zemích od středověku do 20. 
století, s. 26. 
21 IWANCZIAK, W. Lidé meče, modlitby a práce – Tři stavy v českém středověkém myšlení, Praha: Argo, 2011. 
Počátky ideje tří stavů v české literatuře, s. 22. 
22 Knížky o hře šachové a jiné, s. 125-199. 
23 Toto schéma se začíná později měnit vznikem a bohatnutím měšťanstva a růstem jeho vlivu, srov. LE GOFF, 
J. Kultura středověké Evropy, Praha: Odeon, 1991, s. 253. 
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Štítný zdůrazňuje lásku a spolupráci všech stavů, které pomohou dosáhnout cílů křesťanské 

společnosti24. 

V tomto schématu žena nemá žádné místo a stojí mimo tyto tři stavy. Bývá 

označována jako manželka někoho, vdova po někom či panna. Vždy je právně, morálně a 

ekonomicky vázána na svou rodinu či manžela. Funguje nicméně jako nejdůležitější objekt 

(jako svéprávný subjekt až později25) při uzavírání sňatků mezi příslušníky feudální 

aristokracie. Pro muže a budoucího manžela to může znamenat vzestup na společenském 

žebříčku, přičemž žena sama o své postavení přichází. Vstup do nové rodiny a převod 

majetku rodiny ženy a jejího vyvlastnění tak přispívá k devalvaci ženy. V období vrcholného 

středověku se však nově církev začíná zasazovat o dobrovolný vstup v manželství a souhlas 

se sňatkem ze strany obou snoubenců. Tím staví ženu do rovnějšího postavení vůči muži, než 

jakého se dočkávala doposud.26 Snaha a realita jsou však dvě věci a rovnějšího postavení se 

žena v praxi dočkává až mnohem později. Její existence je stále úzce vázána na muže či 

nejbližšího příbuzného mužského pohlaví. Život tak není řízen jejími vlastními rozhodnutími. 

Ta může do jisté míry realizovat až v manželství a v rámci hospodaření v domácnosti a při 

výchově potomků. Majetkem disponuje jen v mezích a pro chod domácnosti po dohodě 

s manželem, dům opouští jen na několik málo známých míst (pec, kašna, tržiště) a stará se o 

harmonii domácího prostředí27. 

Nelze tedy tvrdit, že by žena byla úplně neexistující kategorií v rámci středověké 

společnosti. Žena je však omezeně vnímána a kategorizována zejména z hlediska její 

tělesnosti28. Sociální rozdíly a modely chování muži začínají rozlišovat až později. Z toho 

důvodu se její role ve společnosti zužuje na vztah k muži a rodině a z toho pro ni plynoucí 

závazky.29 Tyto předurčené role žen pochází z představ, jaké středověké společnosti 

předkládá církev. 

 

                                                           
24 IWANCZIAK, W. Počátky ideje tří stavů v české literatuře, s. 40. 
25 KLAPISCH-ZUBER, CH. Ženy a rodina. In: LE GOFF, J. Středověký člověk a jeho svět, s. 241-262. 
26 Tamtéž, s. 247. 
27 Tamtéž. 
28 Lidská tělesnost je v této době obecně nečastěji vnímána v negativním světle, srov. LE GOFF, J.: Tělo ve 

středověké kultuře. 

29 KLAPISCH-ZUBER, CH. Žena a rodina, s. 258-259. 
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1.3 Žena z pohledu náboženských autorit 
 

Vylučující a podřadné postavení žen vůči mužům je ve středověku determinováno 

biblickým příběhem o stvoření člověka a jeho interpretací křesťanské církve30. Bůh stvořil 

Adama k obrazu svému a jako jeho pomocnice se potom z Adamova žebra zrodila Eva. 

V očích církevních Otců a většiny teologů období středověku je tak žena ze své přirozenosti 

podřízena muži. Tento výklad podporoval církevní Otec Ambrož. Svatý Augustin dokonce 

snižuje ženinu roli pomocnice na pouhé plození potomstva. Někteří náboženští myslitelé také 

tvrdí, že skutečným člověkem je muž a žena je jen nedokonalým mužem. Objevuje se však 

také myšlenka mystika Huga od sv. Viktora, jež podporuje rovnocenné postavení ženy. Dle 

jeho slov byla žena stvořena právě a jen z mužova žebra, a tedy aby mu tak stála po boku a ve 

své existenci mu byla rovna31.  

Podle učení apoštola Pavla je pánem muže Kristus a pánem ženy muž32. Na tuto 

myšlenku navazuje výše zmíněný Augustin. Ne všichni však viděli tuto nerovnost stejným 

způsobem. Mystik Robert Liége (jinak také Rupert z Deutzu) zdůrazňuje sice vládu muže nad 

ženskými negativními vlastnostmi, nicméně podstata ženy se dle něj neliší od podstaty muže a 

Bůh ji stvořil jako rovnocennou partnerku, s níž muž žije v pevné a neoddělitelné lásce33. 

Lásku a pokoru vůči muži zmiňuje ve svých spisech také mystička Hildegarda z Bingenu, 

která dokonce partnerský vztah muže a ženy přirovnává ke kosmickému jevu. Měsíc přijímá 

svou sílu od Slunce tak, jako ji má žena přijímat od muže a na oplátku mu za to sloužit34.  

Podřadná role ženy se ovšem nezakládá pouze na tradovaném původu ženského 

pokolení z Adamova žebra. Středověké ovzduší ostře zaměřené proti ženám vyúsťuje často až 

ve více či méně otevřenou nenávist, v tzv. misogynii. Tato obecně nemálo rozšířená nálada ve 

středověku pramení ze zažité představy ženy jako hříšné Evy. Biblický příběh o Evě, která 

neuposlechla Božího rozkazu, svedla Adama v rajské zahradě k hříchu, a tímto činem tak 

                                                           
30 V bibli se setkáváme s dvojím starozákonním přístupem k ženě. V knize Genesis se v jednom případě na ženu 
nahlíží jako na rovnocennou partnerku muže: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl 
obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ (Gn 1,27) Druhým typem je předobraz ženy pomocnice, která 
muže doplňuje a je mu podřízena: „…Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná. I uvedl Hospodin Bůh na 
člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, 
které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu. Člověk zvolal: „Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať 
muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest.“ (Gn 2,20-23) Středověká církev volí a následuje interpretaci 
druhého typu.  
31 srov. KOPIČKOVÁ, B. – LENDEROVÁ, M. – HANULÍK, V. – BUREŠOVÁ, J. Proměny genderové 
identity: „Teoretická“ reflexe feminity od středověku do 20. století, s. 22. 
32 „Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista Bůh.“ (I 
Kor 11,3). 
33 Tamtéž. 
34 Tamtéž, s. 26. 
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postavila oba proti Boží vůli, dala podklad pro pozdější argumentaci teologů, vedoucí 

k misogynským názorům. Žena je vnímána jako nebezpečné lživé stvoření napomáhající 

ďáblu a pokušitelka svádějící muže na zcestí hříchů. Všechno zlo pochází od ženy a skrze 

ženu. Náboženské texty varují před jejím chabým duchem ovládaným chtíčem a nabádají 

k vládě mužského rozumu nad ženou. 

Ke zmírnění kritického pohledu na ženu přispívá u části duchovenstva kult Panny 

Marie, v jejíž postavě se zdůrazňuje její poslání jako tzv. „nové Evy“, jež přišla odčinit zlo 

napáchané Evou a jež porodila na svět Spasitele35. Její postava je útěchou a spásou pro ženy 

dalších generací. Naděje pro ženské pokolení tak vzchází z ambivalentního postoje k ženám 

ze strany církevních Otců. Otec Jeroným například zastává názor blížící se misogynství, 

seznamuje se však se skupinou zbožných římských patricijek a později působí jako jejich 

vychovatel, rádce a učitel. Spatřuje tak ve vzorných a zbožných křesťankách, které studují 

životy svatých žen a mučednic, naději pro překlenutí hříšné podstaty ženského pokolení. 

V tomto duchu poté teologové velebí ženy, které život zasvětí víře a vedou vzorný 

náboženský život. Z toho důvodu je nejvýše ceněn panenský stav, život panen zasvěcený 

Kristu, a vysoce stav vdovský, jež se svým založením panenskému přibližuje.  

V Čechách jsou představiteli tohoto smířlivějšího přístupu k ženám reformní kazatelé 

mistr Matěj z Janova, Konrád Waldhauser a Jan Milíč z Kroměříže. Jejich myšlenky přijímá 

také Tomáš Štítný. U duchovních se často setkáváme se zmiňovaným dvojstranným vztahem 

k ženám. Žena je v rámci křesťanství na jednu stranu chápána jako dcera hříšné Evy, jež 

přivedla na svět hřích a z něj plynoucí zlo, na druhou však také jako Panna Maria, panenská 

matka a vychovatelka spasitele Ježíše Krista. 

Také Štítného současník Jan Hus káže o ženách v misogynském duchu pro jejich 

světské chování, marnivost, parádivost, šperky a líčení. Naproti tomu však zastává rovněž 

vlídný vztah ke zbožným ženám. Mnohé se stávají jeho žákyněmi a stoupenkyněmi. Hus 

zároveň nedělí lidi z hlediska morálky dle pohlaví, ale na pravé a nepravé křesťany. Tím dává 

možnost rovnocenného postavení žen a mužů. U pravých křesťanek vysoce cení překonání 

jejich nízké hříšné přirozenosti, jakého u muže není třeba. Boj o tuto přirozenost je proto u 

žen těžší než u mužů. Navazuje tím na názory Petra Comestora, který považuje ženy za tvory 

                                                           
35 Tamtéž, s. 31. 
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vyvolávající hádky a spory, nicméně jejich boj mezi duchem a tělem je těžší, proto mají ze 

své přirozenosti tělo slabé a duch prudký36. 

Postoj českých kazatelů k ženám je do značné míry ovlivněn nejen již existujícím 

ambivalentním vztahem k opačnému pohlaví u starších náboženských autorů (mužů), ale 

rovněž vývojem evropské společnosti a zejména ovzduším v církvi v postupujícím 14. století 

a počínajícím 15. století. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Tamtéž. 
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2 �ÁBOŽE�SKÁ LITERATURA DRUHÉ POLOVI�Y 14. A 
POČÁTKU 15. STOLETÍ 

2.1 Směřování české literatury 
 

Česká literatura se za vlády Karla IV. rozvíjí podobně jako další oblasti kultury. Od 2. 

poloviny 13. a 1. poloviny 14. století dochází k několika důležitým změnám, které ovlivní 

veškerý budoucí vývoj literatury na našem území. Povýšením pražského biskupství na 

arcibiskupství se česká církev vymaňuje z vlivu německého arcibiskupa. Protože církev má 

v té době největší hospodářskou i kulturní moc, právě tento krok vede k posílení 

samostatnosti kulturního života na našem území. Důležitou roli sehrává pražská univerzita, na 

jejíž půdě se tvoří středisko vzdělanosti, a právě ta se později stává i centrem reformních snah 

a hnutí37.  

Reformní vlny v prostředí církve jsou reakcí kazatelů a dalších duchovních na velkou 

vnitřní krizi církevní instituce, která v té době probíhá. Kazatelé se ostře vymezují vůči 

praktikám církve a poměrům, které na její půdě a ve společnosti panují. Mezi kazatele, kteří 

se významně zasazují o „reformní myšlenky“, řadíme například Matěje z Janova, Konráda 

Waldhausera, Jana Milíče z Kroměříže, Jana z Jenštejna či Vojtěcha Raňkův z Ježova. 

Konrád Waldhauser kritizuje žebravé řády a morálku bohatých měšťanů. Svá kázání píše 

latinsky. Jan Milíč z Kroměříže káže mimo jiné také v češtině a obrací se především 

k prostému obyvatelstvu. O právo lidu na poučení o teologických otázkách v mateřském 

jazyce se rovněž zasazují Jan z Jenštejna a Vojtěch Raňkův.  

Dochází k procesu, kdy je literatura psána a šířena národními jazyky, a stává se tak 

přístupnější širšímu publiku recipientů38. Tato změna znamená posun literární tvorby na ose 

tří stavů tehdejší společnosti směrem od duchovního ke šlechtickému stavu. Umožňuje tím 

                                                           
37 HRABÁK, J. et al. Dějiny české literatury I, Praha: ČSAV, 1959. Vrchol feudální kultury a úsilí o 
demokratizaci literatury, s. 123. 
38 V souvislosti s touto změnou v literatuře se v literární historii operuje s několika pojmy. Josef Hrabák užívá 
roku 1959 pojmů tzv. laicizace neboli zesvětštění a demokratizace literatury. Označení jsou však ideologicky 
zatížena marxismem a jsou mimo jiné spojována s revolučností a „lidovostí“ v jiném slova smyslu. Naproti tomu 
se v posledních letech hovoří o tzv. vernakularizaci a tzv. vernakulárních jazycích, tedy o užívání místních, 
domácích jazyků v protikladu k latině. Rychterová například váže tuto proměnu v literatuře mnohem více 
k jazykovému než národnostnímu hledisku a klade důraz na spojení pojmu s literaturou vychovávající zemské 
obyvatelstvo, přičemž vychází zejména z anglosaských příkladů, srov. RYCHTEROVÁ, P. Problém autority 
v národně jazykovém, nábožensky vzdělavatelném písemnictví pozdního středověku. Tomáš ze Štítného a 
Vidění svaté Brigity Švédské. In: HANZOVÁ, B., ed. Pokušení Jaroslava Kolára. Praha: Filozofická fakulta 
Univerzity Karlovy – Ústav pro českou literaturu AVČR, 2009, s. 58-68. 
Nebo také srov. diskuzi a anketu na téma vernakularizace pro období 19. století v časopise Česká literatura: 
Wögerbauer, M. Vernakularizace – alternativa ke konceptu národního obrození? Česká literatura. Praha: Ústav 
pro českou literaturu Akademie věd ČR, 2008, roč. 56, č. 4, s. 461-490, 533-563. 
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šíření literatury do dalších vrstev společnosti a ta již není vázána jen na duchovenstvo. Na 

počátku 14. století se tak k literatuře stále více dostává také šlechta. Tento fakt se projevuje 

jak v přístupu k literatuře samotné, tak i v tematice literárních děl. Dříve téměř výlučné 

postavení církve v produkci literatury a textů psaných latinsky je nyní doplňováno osobnostmi 

i mimo církevní půdu. Literatura se vyrovnává s latinskými a německými předlohami díly 

psanými česky a bývá zprostředkována také prostému lidu.   

Náboženská mravně naučná literatura tehdejší doby se zabývá tradičními tématy, tedy 

teologickými a teologicko-filozofickými otázkami, zásadami správného křesťanství a způsobu 

života. Vzniká také literatura věnovaná a adresovaná ženám. Taková literatura tu existovala 

již dříve, týkala se především ženské zbožnosti a byla psána zejména pro vysoce urozené 

ženy. Ve druhé polovině 14. století píše mistr Vojtěch Raňkův didaktické dílo v latině 

Speculum spirituale (Duchovní zrcadlo) na požádání benediktinek kláštera sv. Jiří, jejichž 

přáním bylo vytvoření příručky vykládající představu správného života řeholnic. Mistr 

Vojtěch Raňkův vychází z předlohy Speculum virginum (Zrcadlo panen), vzniklého někdy 

kolem r. 1100 v Porýní. Spis pojednává o hodnotě panenského stavu, o jeho ochraně 

v prostředí klášterního společenství a o uspořádání a zásadách klášterního života. Panenský 

stav je tradičně ceněn nad stavy ostatní a bývá v literatuře nejčastěji reflektován. Obsahem 

Raňkova „zrcadla“ je mimo základ převzatý z předlohy také poučení o neřestech a ctnostech, 

přičemž nejvýše ceněna je pokora. Spis slouží jako vzorové schéma ideálního řeholního 

života žen a zároveň v sobě nese požadavek větší prostoty způsobu klášterního života, 

plynoucí z rodící se kritiky na adresu řádového duchovního i světského kléru39. 

 

2.2 Traktát jako oblíbený žánr středověké literatury 
 

S touto mravně naučnou náboženskou literaturou úzce souvisí traktát (z lat. tractatus, 

značící jednání, pojednání, vyšetřování, dotýkání). Jedná se o frekventovaný žánr středověké 

literatury. Někteří literární badatelé jej však odmítají považovat za samostatný žánr. Tento 

názor vychází z toho, že středověcí vzdělanci často nahrazovali pojem traktát substantivy 

„řeč, výklad, knížky“. Pro žánrovou samostatnost traktátu naopak hovoří definice Isidora 

                                                           
39 LENDEROVÁ, M. a kol.: Životní cykly a žena (Stav panenský, chválou teologů zdobený). In: LENDEROVÁ, 
M. a kol.: Žena v českých zemích od středověku do 20. století, s. 77. Srov. KOPIČKOVÁ, B.: „Stav panenské 
čistoty jest ze všech stavóv najduostojnější…“. In: KŮRKA, P. B. – PÁNEK, J. – POLÍVKA, M., eds. Angelus 
Pacis: Sborník k poctě ;oemi Rajchrtové. Praha: Historický ústav, 2008, s. 124. 
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Sevillského či vysvětlení Danta Alighieriho, který chápe traktát jako naučné dílo 

přesvědčující čtenáře o logicky správném řešení pojednávaného problému40. 

Petr Čornej pojem traktát definuje následovně: „Traktát je typicky středověký žánr 

podávající odborný výklad konkrétního problému z celého okruhu tehdejší učenosti. V užším 

významu se jedná o náboženské pojednání, v obecném pojetí učený spis“41.  

Svým obsahem a cíleným účinkem na recipienta je traktát blízký dalším žánrům 

středověké literatury. Shodné rysy nacházíme například u žánru polemiky, obrany, řeči, 

kázání či hádání. Tato podobnost naznačuje, že se traktát často šíří také prostřednictvím 

mluveného slova. Tím nabývá širšího společenského ohlasu v rámci jednání, agitace a 

propagandy. V raném a vrcholném středověku jsou traktáty tradičně psány v latině. Národní 

jazyky se v tomto žánru prosazují až v pozdním středověku. Přesto si i nadále latina drží 

pozici vůdčího jazykového média.  

Rozsahem je traktát pojednáním čítajícím zpravidla několik desítek stran. Začíná 

vymezením daného problému. Většinou se přitom autor opírá o citaci biblických textů či 

některé z obecně uznávaných autorit (církevní Otcové, vůdčí ideové osobnosti vrcholného 

středověku, antičtí myslitelé, učenci a spisovatelé a další). Po úvodním zamyšlení následují 

různé pohledy a rozličná stanoviska, jež k tématu zaujímají jak citované autority, tak sám 

autor. Za vysvětlením problematiky a jejím zařazení do kontextu předkládá autor důkazy, 

kterými zdůvodňuje pojednávané řešení či argumenty. Často v autorově snaze zdůraznit 

některé aspekty dochází k opakování myšlenky a pojednání tak nabývá většího rozsahu, 

přestože hlavní myšlenka je vyjádřena stručně. Mnohé traktáty jen opakují či rozvádějí již 

existující úvahy a důkazy ve prospěch určitého závěru. Jiné naopak přejímané myšlenky 

přetvářejí v díla s novým přínosem. Traktát je poté zpravidla uzavřen modlitbou. 

Charakteristická podoba traktátů vychází ze středověké křesťanské učenosti, zejména 

z pojmů filozofie a teologie. Formuje se na základě scholastické metody, opírající se o 

dialektiku, jíž užívá jako nástroj logické argumentace. Obsahem traktátů je zpravidla 

křesťanská věrouka, církev a zásady správného křesťanského života. Teologie a filozofie jsou 

v traktátové literatuře dominantní složkou. S rozvojem církevních škol a vzdělanosti 

univerzitního prostředí se však autoři traktátů zaměřují, přestože v menším měřítku, rovněž na 

přírodní vědy a technické a právní nauky. V období pozdního středověku se pozornost obrací 

                                                           
40 ČORNEJ, P. Traktát. In: MOCNÁ, D. – PETERKA, J. et al. Encyklopedie literárních žánrů. Praha – 
Litomyšl: Paseka, 2004, s. 656. 
41 Tamtéž. 
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k problému opravdové zbožnosti (traktáty mystika mistra Eckharta) a hledání nového vztahu 

mezi papežskou a císařskou mocí (pojednání Williama Ockhama, Danta Alighieriho). Ve 

druhé polovině 14. století se v tematice promítá diskutovaná otázka nápravy křesťanské 

církve a společnosti (traktáty Johna Wyclifa). V 15. a 16. století se vlivem renesančního 

humanismu, reformací a laicizací vzdělání postupně mění traktátová podoba literatury. 

Ustupuje se od striktní scholastické metody, která je nahrazována volnějšími úvahovými 

tezemi (satirický traktát Erasma Rotterdamského). Od raného novověku tak poučné spisy 

získávají podobu vědeckých rozprav či esejů.  

Traktátová literatura je známa a hojně opisována také v českých zemích.  Původní 

tvorba se rozvíjí s kulturním rozkvětem vlivem působení pražské univerzity a činností 

klášterů a církevních institucí teprve ve 14. století. Rovněž na poli české literatury se 

nejčastěji reflektují filozofické a nábožensky vzdělavatelné otázky. Traktáty zabývající se 

moralistními úvahami píše mistr Štěpán z Kolína (traktát Confessionale). Mistr Jindřich 

z Bitterfeldu sepisuje traktát De contemplatione et vita activa (O kontemplaci a činném 

životě), který podává návod ke správnému křesťanskému životu podle čtyř hlavních ctností 

(tzv. kardinální ctnosti moudrost, spravedlnost, statečnost, uměřenost42). Dílo pražského 

arcibiskupa Jana z Jenštejna De bono mortis (O dobru smrti) uvažuje v existenciálním duchu 

nad tělesnou smrtí a spásou duše. Do traktátové literatury se kromě teologických pojmů 

dostávají rovněž témata právní a společenská. V traktátu De devolucionobus non recipiendis 

se právník Kuneš z Třebovle věnuje zlepšení postavení selského lidu a rovnosti všech lidí. 

Kritiku křesťanské společnosti zpracovává Jan Milíč z Kroměříže v díle Libellus de Anticristo 

(Knížka o Antikristu). V duchu reformního smýšlení Wyclifa píše svůj traktát Stanislav ze 

Znojma v díle De universalibus (O všeobecninách) a jeho učení potom následují jeho žáci Jan 

Hus, Jakoubek ze Stříbra a další. Tento zájem o šíření poznání a správných zásad křesťanské 

víry je dáno rostoucím nesouhlasem se situací v církvi, krizí ve společnosti vůbec a 

proreformními myšlenkami soudobých kazatelů. Traktáty se tak často obracejí proti 

církevním praktikám a tehdejším poměrům. Naopak křesťanské víře v každodenní praxi pro 

širokou čtenářskou obec bez zaujetí proti církevní instituci se ve své traktátové tvorbě věnuje 

Tomáš Štítný. 

 

                                                           
42 Srov. dílo Tomáše Akvinského Summa teologická. 
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3 TOMÁŠ ŠTÍT�Ý A MRAVOUČ�Á LITERATURA 

3.1 Život 
 

Významným představitelem traktátové literatury českého středověku je Tomáš Štítný 

ze Štítného, jinak také Tůma či Tóma. Narodil se a vyrůstal na rodinné tvrzi Štítné u 

Žirovnice v jižních Čechách. Přesné datum narození není známo, uvádí se rozpětí let 1331-

1335 či konkrétnější odhad roku 133143. Pochází ze zchudlé větve panského rodu Benešoviců, 

do něhož patřili páni z Benešova, z Bechyně, z Dubé a další.  

O rodičích a dalších příbuzných víme jen to, co o nich sám Štítný ve svých dílech 

připomíná.  Rodičům vděčí za svou výchovu a své první vzdělání. Vzpomíná také na svou 

„bábu“-„ženu předobrou“ a na strýce. Ze sourozenců jsou jménem známy tři sestry; paní 

Peltráta, Anna a Dorota, přičemž paní Peltrátu a Annu zmiňuje Štítný v jednom z poučení 

k jeho dětem, aby své tety ctily a pečovaly o ně. 

V roce 1348 odchází Štítný studovat do Prahy na nově založenou univerzitu. Právě zde 

se na artistické fakultě seznamuje se středověkou scholastickou a mystickou literaturou. Svá 

studia však nedokončí, a nedosahuje tak ani bakalářské, ani mistrovské hodnosti.  

Po návratu na rodinnou tvrz se roku 1355 Tomáš Štítný ožení a věnuje se rodinnému 

životu. Se svou manželkou má celkem pět dětí, z nichž dospělosti se dožijí pouze dvě z nich; 

dcera Anežka a syn Jan. Počet dětí je možno odhadovat jak ze zmínek Štítného, který hovoří 

ke svým dvěma dětem o třech, jež život „chvalně a dobře dokonaly“, tak i prostřednictvím 

jazykové stránky díla, kdy se v pozdějších letech obrací ke svým dětem a užívá duálového 

tvaru44. O manželce se dozvídáme z textů určených opět jeho dětem, kde jejich matku 

popisuje jako milující, starostlivou a hodnou jejich úcty a památky.  

                                                           
43 Jan Gebauer uvádí ve své studii O životě a spisích Tomáše Štítného možný rok 1331. Usuzuje tak z autorovy 
zmínky v jedné ze svých rozprav o učení transsubstanciace, v níž se zmiňuje o svém věku sedmdesáti let. Tato 
rozprava je součástí Opatovického sborníku, jenž je datován přibližně do roku 1401 (s ohledem na předchozí a 
následující recenze tohoto učení), který Gebauer považuje za rok autorova úmrtí. Také dcera Štítného je od října 
tohoto roku vedena již jako majitelka domu vedle Betlémské kaple, srov. GEBAUER, J. O životě a spisích 
Tomáše Štítného. Život Štítného. Jeho spisovatelská činnost vůbec, s. 7.  
Proti tomuto tvrzení vystoupil František Michálek Bartoš roku 1923 ve své studii o Štítném, v níž dokazuje 
Anežčino vlastnictví domu o dva roky dříve. Zároveň Štítného komentář o vlastním věku datuje až do r. 1406. 
Dle Bartoše se Štítný mohl dožít až roku 1409, z něhož pochází tzv. Jindřichohradecký sborník. Srov. BARTOŠ, 
F. M. K životopisu Štítného. Český časopis filologický: společný orgán českých filologů a Klubu moderních 
filologů, 1944, č. 5, s. 72-78, 116-119. Otázka přesného data narození a úmrtí zůstává dosud otevřená. 
44 Tamtéž, s. 9. 
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Štítný spravuje svůj majetek, k němuž patří poplužní dvůr a tvrz ve Štítném, polovina 

vesnice tohoto jména a některé platy45.  Přesto nadále kromě správy svého hospodářství 

pokračuje ve studiu a četbě náboženské literatury, ve své hojné literární činnosti a udržuje 

kontakt s tehdejšími pražskými vzdělanci. Do Prahy se vrací jako posluchač kázání dvou 

významných osobností tohoto období; Jana Milíče z Kroměříže a Konráda Waldhausera.  

Právě kazatelská činnost Jana Milíče má na Tomáše Štítného velký vliv, a stává se pro něj 

velkým vzorem a zdrojem inspirace. Sám Štítný se o tomto kazateli několikrát zmiňuje ve 

svých dílech a označuje se za jeho duchovního syna46. S Janem Milíčem jej později pojí i 

spolupráce v charitativní činnosti. 

Roku 1376 Tomáš Štítný ovdoví a tvrz u Žirovnice o pět let později navždy pronajme 

panu Zbyňkovi z Kamenice47. Poté se natrvalo usídlí v Praze, kde koupí dům na Starém 

Městě v blízkosti Betlémské kaple, a může se tak snáze a aktivněji zapojovat do 

společenského dění svou literární činností. Zde stráví zbytek svého života. Umírá někdy před 

rokem 1409, pravděpodobně již roku 140148. 

3.2 Dílo 
 

Dílo Tomáše Štítného znamená velký přínos v české středověké literatuře. Význam 

jeho literární činnosti spočívá především v šíření nábožensko-filozofických myšlenek a 

mravoučných pojednání psaných česky. Věnuje se jak překladům latinských textů, tak vlastní 

nábožensky vzdělávací literatuře v mateřském jazyce. Tato skutečnost pramení z jeho 

původního osobního záměru vychovávat a vzdělávat své vlastní děti, zejména svou dceru 

Anežku. Později však píše i pro další zájemce, a tím se jeho tvorba začíná šířit do dalších 

čtenářských kruhů.  

Na svou spisovatelskou činnost se připravuje jednak studiem na pražské univerzitě a 

hojnou četbou, a jednak již dříve zmiňovaným poslechem kázání tehdejších vlivných kazatelů 

Konráda Waldhausera a Jana Milíče z Kroměříže. Dalším kontaktem s křesťanskou věroukou 

jsou pro Štítného rozmluvy s učenými muži, zejména s mistrem Vojtěchem Raňkův. Všemi 

těmito vlivy se Štítný nechává inspirovat pro psaní svých pojednání. Zároveň svá díla dává 

některým univerzitním mistrům a teologům ke korektuře. Tak například pro posouzení svých 
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46 Tamtéž, s. 12. 
47 Tamtéž, s. 11. 
48 Tamtéž, s. 9 (viz 43. poznámku). 
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spisů navštěvuje Vojtěcha Raňkův, arcibiskupa Jana z Jenštejna či mistra Františka 

Benešovského49.  

Přestože je pravidelným a zapáleným posluchačem a znalcem děl zmiňovaných 

proreformních kazatelů, kteří ostře vystupovali proti soudobým vnitřním poměrům v církvi, a 

nachází u nich inspiraci ke psaní, nevěnuje se aktuální krizi církve a nevyjadřuje touhu po její 

obrodě. V kritickém duchu se naopak obrací ke křesťanu jako jednotlivci a apeluje na jeho 

osobní morálku, pochopení křesťanských zásad a vstřícné vztahy k ostatním v rámci 

křesťanské společnosti. 

Ve 20. letech 20. století vytváří soupis do té doby známého díla Štítného zmiňovaný 

Jan Gebauer50. Autorovu tvorbu dělí do dvou kategorií dle rozsahu, do větších celků a 

drobnějších rozprav. Za větší celky označil Řeči besední, Řeči nedělní a sváteční a z latiny 

přepracované Zjevení sv. Brigity. Drobnější rozpravy tvoří zbývající autorovo traktátové dílo 

uspořádané do sborníků. Po vzoru Gebauera rozlišuje Štítného tvorbu také dvojice literárních 

historiků Miloslav Kaňák a František Šimek o třicet let později51. Dle nich dílo Štítného 

sestává z větších a menších spisů, připojují ovšem rovněž kategorii děl, jejichž autorství bylo 

Štítnému přisouzeno teprve ve 20. století. K těm autoři počítají rovněž Zjevení sv. Brigity, 

které již dříve Gebauer klasifikuje jako Štítného spis většího rozsahu. 

Do této poslední kategorie řadíme dodnes následující spisy. Jsou jimi zmiňované 

Zjevení sv. Brigity ve dvojím zpracování (rozsáhlejší verze určená pravděpodobně jeho dceři 

Anežce a stručnější verze širší čtenářské obci), u nichž Štítného autorství bezpečně dokládá 

Josef Hanuš r. 1886 v Listech filologických52 a r. 2009 jej potvrzuje Pavlína Rychterová u 

vydání kritické edice této památky53; Knížky o šašiech otištěné Ferdinandem Menčíkem r. 

1880 a v opraveném přepracování na popud Jana Gebauera r. 1902 v Listech filologických 

pod názvem Kniežky o hře šachové; a Legenda o Barlaamu a Josafatovi, jejíž české 

zpracování považuje za Štítného tvorbu František Šimek v Listech filologických r. 194654.  

Zjevení sv. Brigity je překladem latinské verze a představuje vyložení mnohých vidění 

světice Brigity, jež svým obsahem apelují na nápravu společnosti a církve. Knížky o šašiech 

                                                           
49 KAŇÁK, M. – ŠIMEK, F. Osobnost a dílo Tomáše ze Štítného, s. 20. 
50 GEBAUER, J. O životě a spisích Tomáše ze Štítného. Praha: Česká akademie věd a umění, 1923. 
51 KAŇÁK, M. – ŠIMEK, F. Osobnost a dílo Tomáše ze Štítného, s. 21. 
52 HANUŠ, J. Zjevení sv. Brigitty v literatuře české. Listy filologické a pedagogické. Praha: Jednota českých 
filologů, 1886, roč. 13, č. 5-6, s. 141-157, 210-232, 426-434. 
53 RYCHTEROVÁ, P. Tomáš ze Štítného a jeho „Vidění svaté Brigity“, s. 31. 
54 ŠIMEK, F. Legenda o Barlaamu a Josafatovi přeložil do češtiny Tomáš ze Štítného. Listy filologické. Praha: 
Jednota českých filologů, 1946, roč. 70, s. 79-97. 
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(později Kniežky o hře šachové) prostřednictvím alegorie šachové hry hovoří o uspořádání 

středověké společnosti. Jedná se o Štítného přepracování předlohy Solatium ludi scaccorum 

autora Jacoba de Cessolis. Duchovní román o indickém králi pronásledujícím křesťany 

Legenda o Barlaamu a Josafatovi je rovněž překladem a Štítný pořídil dvě recenze tohoto 

díla, jednu opět rozsáhlejší a druhou kratší55. 

Posledním diskutovaným dílem, jehož autorství nebylo dosud stoprocentně prověřeno 

a jemuž jsme se věnovali již v úvodu, je překlad legendy Život svaté Alžběty. Pro možné 

autorství se kladně vyslovují Ryšánek i Kolár, Rychterová se k tomu staví opatrněji, že 

„autorství je třeba prověřit“56. Je proto otázkou následujících let bádání, zda dílo skutečně 

Štítnému bude přiřčeno. 

Zaměřme se nyní na díla Štítnému již tradičně připisována. Mezi větší spisy řadíme 

Řeči besední, jejichž vznik se datuje někdy po r. 1370. Jsou určeny dětem či dospívající 

mládeži a formou dialogu otce s dětmi oživují výklad křesťanské víry a mravouky, který by 

jinak pod tíhou teoretických pojmů mohl nudit. Jsou dochovány ve dvou recenzích a 

rukopisech v Budyšíně a v Paříži.  

Dalším dílem spadajícím do kategorie větších spisů jsou Řeči nedělní a sváteční z r. 

1392, které se nedochovaly celé. Jsou určeny prostému člověku (již ne dětem), který se 

například nemůže dostavit na nedělní či sváteční kázání do kostela. Obsahem jsou z více než 

jedné třetiny překlady z výkladů na evangelia církevních Otců, zbývající látku potom Štítný 

čerpá z kázání svých oblíbených kněží. Dílo se zachovalo rovněž ve dvou rukopisech. Jeden 

se nachází v Národní knihovně, druhý v knihovně Strahovského kláštera. 

Dále je autorův odkaz známý ze spisů menších, sestavovaných do zvláštních sborníků 

traktátů. Jako jediný původní se zachoval tzv. Klementinský kodex z r. 1376. Všechny další 

památky jsou již opisy tohoto sborníku a dochovalo se jich celkem šest: sborníky Vyšehradský 

z r. 1396, Opatovický z počátku 15. století, Musejní z r. 1450, Jesuitský (Jindřichohradecký) 

z r. 1463 v podobě opisu předlohy pravděpodobně z r. 1409, Sázavský z r. 1465 a Vávrův 

(Jindřichohradecký) z r. 1492 jako opis předlohy asi z r. 138957. V těchto sbornících se 

nachází celkem 26 traktátů, věnujících se základním zásadám křesťanské víry, úvahám autora 

o vzdělání a křesťanské výchově a dělením společnosti do stavů.  

                                                           
55 KAŇÁK, M. – ŠIMEK, F. Osobnost a dílo Tomáše ze Štítného, s. 28. 
56 RYCHTEROVÁ, P. Tomáš ze Štítného a jeho „Vidění svaté Brigity“, s. 31. 
57 KAŇÁK, M. – ŠIMEK, F. Osobnost a dílo Tomáše ze Štítného, s. 24. 
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Pavlína Rychterová proti svým předchůdcům rozlišuje traktátovou tvorbu Štítného dle 

jednotlivých recenzí sborníku Vyšehradského58: 

Vyšehradský sborník je nejstarším opisem Klementinského a postupně se dochoval 

v nových recenzích. První recenze je známá také pod názvem Knížky šestery o obecných 

věcech křesťanských a obsahuje sedm traktátů: O vieře, o naději a o milosti; O trojiech 

staviech: panenském, vdovském a manželském; O hospodáři, o hospodyni a o čeledi; Kak se 

zdejší stavové lidští připodobnávají k andělským kuoróm; Ostnec svědomie; O pokušení 

diabelském a O svátostech: Kak se očištijem toho, že hřešíme.  

Druhá recenze se dochovala ve Vávrově (Jindřichohradeckém) sborníku. Štítný zde 

přepracoval sedm traktátů z první recenze a připojil pojednání nová: výklad na Otčenáš (O 

páteři), výklad na Ave Maria (;a, Zdráva Mariá), rozklad o různých způsobech modlitby (O 

modlitbě), výklady O almužně, O utrpení, O rozličné svěcenině, O odpustcích, traktát O smrti, 

testament O pohřbu a traktát O trojiem bydle onoho světa. 

Třetí recenze souboru traktátů bývá nazývána Knihy naučení křesťanského. Dochovala 

se ve dvou úplných opisech, v jednom fragmentu a zčásti také ve sborníku z r. 1465. 

Obsahuje novou verzi traktátu z nejstaršího sborníku O bojování hřiechóv s šlechetnostmi, 

čtyři přepracované traktáty první recenze (O třech staviech, panenském, vdovském a 

manželském; Hospodářóm, hospodyniem a čeledi naučenie; O devieti lidských podobných 

k devieti bróm anjelským a O sedmeře kostelní svátosti) a novou verzi traktátu O třech 

staviech onoho světa z druhé recenze. Nově jsou připojeny traktáty O sedmi chodbách 

k životu věčnému, O čtveru zlém, O připravení srdce, O hříších a O ctnostech. Štítný do této 

recenze zařazuje rovněž výklady o čtyřech kardinálních a sedmi hlavních ctnostech (O 

čtyřech šlechetnostech, O sedmi šlechetnostech, jenž jsú proti sedmi hlavním hřiechóm) a 

kratší katechetické texty O sedmi dařiech Ducha svatého, O osmém blahoslavenství, O 

desateru božiem Přikázání, O dvanácti radách a O dvanácti radách čtenie. 

Tzv. Opatovický sborník představuje čtvrtou recenzi traktátového souboru. Štítný toto 

dílo výslovně věnuje své dceři, již také v samotné předmluvě oslovuje. Obsahově texty 

odpovídají třetí recenzi. Traktáty předchozí recenze doplňuje o spisy Dobré kniežky 

Rykhardovy o stavu člověka vnitřnieho, Traktát o múdrosti, Kterak se počíná dřevo múdrosti 

a Výklad na knihy múdrosti. 
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3.3 Štítného traktáty a zdroje inspirace 
 

Nyní je třeba říci, odkud vlastně Štítný čerpá pro tvorbu traktátů inspiraci, jaké autory 

překládá a díla jakého myšlenkového obsahu přepracovává. Z jeho literární činnosti je patrné, 

že nejvíce jej ovlivnilo studium na univerzitě a následná docházení na kázání tehdejších 

vlivných mluvčích reformního hnutí v církvi, rovněž však také Štítného šlechtický původ a 

povinnosti zemana k hospodářství. Počítejme sem i jeho role v rámci rodinných vztahů 

v pozici manžela, vdovce a po velkou část života především otce. 

Studium na univerzitě přináší Štítnému znalost církevních Otců, četných významných 

teologů starší i současné doby, a je u něj znatelná silná autorita bible. U některých jeho děl 

máme doloženy latinské předlohy, u jiných dodnes nevíme původ. S ohledem na dosavadní 

badatelské závěry doposud nejpečlivěji Štítného inspiraci a latinské předlohy pro tvorbu 

traktátů vyjmenovává Pavlína Rychterová ve své předmluvě již dříve zmiňovaného kritického 

vydání Zjevení svaté Brigity Švédské59.  

Jedním z doložených případů latinského originálu a Štítného přepracování je traktát  

Ostnec svědomie. Jedná se o výtah z Bonaventurova díla Incendium amoris. Další 

přepracovaný traktát nese název O pokušení diábelském. Opírá se o latinskou předlohu 

Horologium aeternae sapientiae od Jindřicha Seusa. Oba tyto traktáty jsou součástí 

původního Klementinského sborníku.  

Latinský originál je rovněž znám u přepracovaného traktátu O sedmi chodbách 

k životu věčnému. Je jím dílo Rudolfa z Biberbachu De septem itineribus aeternitatis. Výtah 

ze třetí knihy De eruditione hominis interioris autora Richarda ze Svatého Viktora se stal 

základem pro traktát O čtveru zlém. Pojednání O připravení srdce zpracovává Štítný na 

základě znalosti díla De preparatione cordis od Gerharda z Lutychu. Dalšími výtahy 

z latinské předlohy jsou potom traktáty O hřiešiech a O ctnostech ze spisu Viléma Peralda 

Summa de virtutibus. Všechna tato přepracování máme dochována ve sborníku 

nazývaném Knihy naučení křesťanského.60 

Opatovický sborník obsahuje znění Knížek naučení křesťanského. Nově jsou do 

sborníku zařazeny ještě výtahy z díla De statu interioris hominis (Dobré kniežky Rykhardovy 

o stavu člověka vnitřního) od Richarda ze Svatého Viktora, ze spisu De interiori homine 

(Traktát o modrosti) od Davida z Augsburgu, traktát De archa ;oe mordi (Kterak se počíná 
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dřevo modrosti) Huga ze Svatého Viktora a přepracování spisu De sapienta salomonis 

(Výklad na knihy modrosti) od Roberta Holkota.61 

Jak jsme v předchozí kapitole zjišťovali, traktátová literatura Štítného není 

sestavována nahodile. Autorovo promyšlené skládání jednotlivých drobných traktátů do 

větších tematických celků vede ke vzniku propracovaného a uceleného systému náboženské 

mravouky. Tímto přístupem se povaha jeho díla liší od starší i soudobé traktátové literatury, 

která je produkována vesměs formou samostatných traktátů o jednotlivých otázkách a 

problémech.  

Štítného povinnosti správce rodinné tvrze a potřeba shrnutí zásad správného vycházení 

hospodáře jak s rodinou, tak i s čeledí, patrně vedou ke vzniku traktátu O hospodářovi, o 

hospodyni a o čeledi. Autor zde vyjadřuje své představy o způsobu vedení hospodářství 

s ohledem na mezilidské vztahy, a především radí čtenářům, jak se mají vzhledem ke svému 

postavení (hospodář – hospodyně – čeleď) v tomto prostředí chovat. Rozvíjí zde i myšlenky o 

manželství a apeluje především na ženy a jejich kladný a oddaný vztah k muži. 

Starost o děti po ovdovění a touha vychovávat je a vzdělávávat v křesťanské etice a 

morálce Štítného naopak inspiruje k sestavení zmiňovaného díla Řeči besední. Jeho výchovné 

snahy tímto spisem nekončí. Štítný se později ve své tvorbě orientuje především na 

křesťanskou mystiku. Přepracovává díla Huga a Richarda ze Svatého Viktora, Jindřicha Seusa 

a Brigity Švédské. Mystická literatura mu poslouží jako základ pro díla, která věnuje své dceři 

Anežce. Kromě zásad křesťanské víry připojuje také pohled na postavu a roli ženy a 

zpracovává je do výchovných poučení o jednotlivých stavech v životě ženy (traktát O trojím 

stavu, legenda Život svaté Alžběty).  

Štítný svá díla píše výhradně česky a tím se významným způsobem zasazuje o 

povědomí českého lidu o křesťanské nauce, neboť jak hodnotí i Josef Hrabák: „Tím obsáhl 

vlastně celou základní středověkou problematiku a zpřístupnil lidu poučení o vrcholných 

soudobých kulturních hodnotách. Z hlediska vývoje naší literatury k lidovosti to mělo 

nesmírný význam, neboť dílem Štítného pronikla čeština do oblasti nejvyšší středověké 

vědy.“62 
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Jeho traktáty se svým jazykem, formou i obsahem obracejí na široké vrstvy křesťanské 

obce. Poučují o správném dodržování křesťanských zásad v běžném životě. Právě životní 

praxe jej mimo jiné vede k vytvoření naučných pojednání, která vychovávají jak jedince-

křesťana, tak především otevírají možnost vzdělání dětem a ženám, pro něž náboženská 

literatura a literatura vůbec není v té době příliš dostupná. V roli otce se potom pod vlivem 

křesťanských ideálů snaží přivést na „správnou cestu“ svou dceru Anežku. Výrazným 

příkladem těchto výchovných snah apelujících na dceřinu budoucnost je právě traktát O 

trojím stavu.  
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4 TRAKTÁT O TROJÍM STAVU 
 

 

4.1 Geneze díla 
 

Traktát O trojím stavu se dochoval v originálním rukopisu a je zařazen do  

Klementinského sborníku z r. 1376 pod názvem O trojiem stavě, panenském, vdovském a 

manželském. Tento sborník obsahuje dalších pět traktátů (O vieře, o náději a milosti; O 

hospodáři, hospodyni a čeledi; Kak sě zdejší stavové lidští připodobnávají k andělským 

kuoróm; Ostnec svědomie a o pokušenie ďábelském; Kak sě očištijem, že hřěšíme) a autorův 

doslov. Traktát o třech stavech je zde zařazen jako druhý v pořadí, a ač jsou známy předlohy 

jiných autorových traktátů, jeho latinská předloha dodnes není.63 

Zmiňovaný sborník Štítný přibližně o deset let později přepracovává a tomuto kodexu 

se někdy říká „první knihy“64. Osnova zůstává stejná, ale některé výklady se dočkávají 

rozšíření. Tento soubor traktátů máme dnes dochovaný ve Sborníku Vávrově 

(Jindřichohradeckém). Opis je však rovněž pouze opisem jiného, který se již nedochoval 

(opis Matěje Čapka) 65. 

Třetí recenze traktátu se nachází ve Sborníku musejním z r. 1450. Tento nejrozsáhlejší 

sborník se dochoval ve dvou opisech, které však již předlohu nepřinášejí tak věrně a pečlivě. 

Z hlediska obsahu a uspořádání nalézáme jeho nejlépe dochovaný opis v tzv. Rukopisu 

musejním. Druhému rukopisu zvanému Jezuitský jsou na škodu četné textové vynechávky a 

jiná porušení obsahu.  

Výběr ze Sborníku musejního je autorem naposledy uspořádán do Sborníku 

opatovického, který Štítný přímo adresuje své dceři Anežce. 
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64 HAVRÁNEK, B. – HRABÁK, J.: Tomáš ze Štítného, s. 685. 
65 Tamtéž. 



33 

 

4.2 Tři stavy 
 

Štítný svůj traktát uvozuje slovy: „Skonav kniežky prvnie o třech obecných věcech, 

jichž jest každému tak potřebie, kteréhož jest kolivěk stavu, že nemóž bez nich spasen býti, 

tyto kniežky druhé66 sem vám napsal o čistotě trojieho stavu, z nichž v některém musí býti 

každý, ktož chce s Bohem v jeho království přebývati.“67 

Rozděluje traktát do dvanácti kapitol, z nichž tři tvoří základ pro vyložení každého ze 

tří stavů, v nichž bohabojný křesťan přebývá, pokud splňuje podmínky pro jejich vstup (O 

stavu panenském, O stavu vdovském, O stavu manželském). Ke každému stavu potom 

přísluší nebo je možno přiřadit dodatečně jednotlivé podkapitoly (O pannách tělesných, O 

pannách, kteréž chtie za muž jíti, Kolik prací v manželském stavu jest, Kterak máš čistotu 

zachovati panenskú, O čistotě rozmyšlené panně, Po čem máš poznati šlechetnú vdovu, 

Kterak zlými manželi črt vládne, Kterak dobří manželé mají živi býti, O manželské milosti) 68. 

 Autor uvádí pojednání slovy o čistotě trojího stavu. Knížky křesťanské nauky věnuje 

těm, kteří chtějí přebývat s Bohem v jeho království. Traktát sice hovoří ke křesťanskému 

čtenáři obecně, nejčastěji však autor obrací pozornost k ženám a rady jsou mířeny právě na 

ženskou čtenářskou obec. Přesto Štítný nevylučuje čtenáře druhého pohlaví úplně a místy jej 

rovněž zapojuje.  

Štítný rozlišuje trojí řád, který Bůh na světě ustanovil. Za nejdůstojnější a nejčistší 

stav považuje stav panenský. Právě z tohoto stavu Štítný nejvíce vychází a dle něj hodnotí i 

dva nižší stavy. Druhým a méně důstojným stavem míní čistotu vdovskou. Stav manželský 

znamená potom důstojnost nejmenší, přesto je v něm také řádné důstojenství69. Před 

samotným výkladem jednotlivých stavů se Štítný zabývá stavem panenským v jeho tělesnosti 

a vstupními podmínkami s ohledem na budoucí život.  

Po obecné charakteristice panenského stavu a jeho rozlišeních Štítný radí těm pannám, 

které chtějí vstoupit do stavu manželského. Budoucí manželé mají zachovat tělesnou čistotu a 

nesměšovat ji s kýmkoliv jiným. Do svazku mají být připraveni pokáním a zpovědí, neboť 

                                                           
66 Traktát byl v původní první recenzi řazen jako druhý v pořadí. Ve vydání připraveném Fr. Šimkem, z něhož 
v této práci vycházíme, je traktát sice řazen rovněž jako druhý, nepředchází mu však traktát O vieře, náději a 
milosti, ale předmluva ke Sborníku sázavskému. 
67 ŠTÍTNÉHO, T. ze. Knížky o hře šachové a jiné. O trojím stavu…, s. 49. 
68 Některé podkapitoly tematicky předchází vlastnímu výkladu daného stavu. Jedná se o podkapitoly O pannách 
tělesných, O pannách, kteréž chtie za muž jíti a Kolik prací v manželském stavu jest, které jsou umístěny před 
vlastní výklad stavů. 
69 ŠTÍTNÝ, T.: „… a třetie, ač najmenšieho duostojenstvie, avšak pro to jest duostojný, to jest pořád manželské 
čistoty“, s. 49. 
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manželství je svátost. Varuje před přílišnou žádostí vlastní vůle a hledáním tělesné libosti 

proti vůli Boží. V opačném případě se může člověk dočkat Boží pomsty v podobě zlé a 

hašteřivé ženy či muže opilce a cizoložníka. Proto Štítný radí všem křesťanům, aby se dobře 

rozmysleli, zda chtějí ve stav manželský vstoupit a zda do něj vstupují s čistými úmysly a 

s ohledem na Boží vůli. Upozorňuje, že manželství nepřináší jen rozkoš, ale také práci a 

starosti. Budoucím manželům radí, čeho se vystříhat proti případným svárům a nemilosti. Zde 

obrací pozornost k ženám, kterým klade na srdce, že se nejprve sluší vybrat za svého chotě 

muže bohabojného. Panna má hledat muže pokorného a počestného. 

Další důležitou zásadou pro manželský svazek je, že si má člověk hledat sobě 

rovného. Tak by tedy v manželský stav neměli vstupovat staří s mladými a neurození 

s prostými. Porušení takového pravidla vede k nesvornosti a může se přihodit mnoho zlého. 

Manželé tak například hledají pomoc v kouzlech nebo se mohou dopustit cizoložství či 

dokonce vraždit nebo spáchat sebevraždu. Neměly by se také pojit svazky v příbuzenství. 

Povolený sňatek platí až od pátého kolene.  

Pojímat se rovněž nemá ten, kdo není svobodný a je již manželským slibem vázán s někým 

jiným. Mimo zmíněné jsou také další věci, které manželství překážejí, ale nejsou tak obecné, 

aby se jimi autor zabýval zde. Je proto třeba se ptát před sňatkem, kdo se chce ženit či vdát a 

zda je to možné, aby spolu mohli být v pravdě oddáni. 

Štítný také vypočítává zapovězené doby pro konání svatby. Jedná se o tři časy 

modliteb a pokání. Prvním je čas „ot devietníka až do próvoda“70, druhým od křížové neděle 

až do svaté Trojice a třetím od času adventu až do „svíček“71. Tehdy by kněží neměli dávat 

sňatku posvěcení. Výjimkou jsou potřeby pro obecné dobro, jako jsou sňatky knížat a velkých 

pánů, kteří se žení pro obecný pokoj. 

Posledním jmenovaným vyvarováním se hříchu je veřejná svatba. Lidé se nemají 

sezdávat tajně, ale mají sezvat své starší přátele a ptát se na věci s manželstvím souvisejícími. 

Mají tak možnost vyhnout se mladickému nerozumu a přijmout moudrost starších.  

Štítný na tuto pasáž navazuje vyložením Kolik prací v manželském stavu jest, v němž 

líčí, co stav manželský obnáší, a opět se ve výkladu opírá o výroky svatého Pavla. Křesťan je 

v manželském svazku takzvaně rozdvojen srdcem. Z jedné strany by rád hledal Boha, a 

z druhé se potýká s rozličnými pracemi tohoto světa, se starostmi o ženu a děti. Jednou 

                                                           
70 Výraz pro tzv. předpostí a období půstu před Velikonocemi (jinak také doba devítníková či lat. Septuagesima), 
„devietník“ značí devátou neděli před Velikonocemi, „próvod“ (průvod) potom masopustní průvod. 
71 Výraz pro Vánoce. 
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stranou je tedy tažen k Bohu, druhou však k zemi. Tak má srdce rozdvojené v milosti. 

Manželé se mohou v některých věcech neshodovat a svářet se. Ženám potom přísluší 

přirozená nouze a utrpení či bolest, které plynou z nošení a porodu dětí, z péče a starosti o ně. 

Další bolest může přijít později, neboť žena dopředu nemůže vědět, zda s odrostlými dětmi 

bude v milosti či nemilosti. Žena bezdětná pak také čelí jiným příkořím. Jednoho z manželů 

rovněž může potkat dlouhá nemoc.  Proto Štítný apeluje na křesťany přebývající dosud 

v panenském stavu, aby se dobře rozmysleli, chtějí-li do takového svazku vstupovat a 

přijmout vše, co takový stav přináší, tedy jak to dobré, tak i to zlé. 

Autor také radí pannám, aby před rozhodnutím myslely na práci, která se manželů 

týká, a také opakuje důstojenství a čest stavu panenského. Pokud však ve své mysli 

nedokážou ustanovit navždy oddanost Bohu, raději mají vejít ve svazek manželský: 

„…lépeť se jest vdáti než tak se v mysli smilné kochati tajně a točiti myslí.“72 Štítný také 

praví, že by na světě nebylo lépe s více lidmi ve stavu panenském, že je však lépe, aby každý 

vstoupil v ten stav, v nějž chce vstoupit. Tedy aby to dobré bylo zřízeno proti zlému 

(kterýkoliv stav proti hříšnému), tak jako to více dobré je zřízeno proti méně dobrému 

(panenský stav proti manželskému).73 

První třetina traktátu čtenáře nejprve obecně uvádí do problematiky. Štítný zde 

podrobněji rozvíjí stav panenský a manželský především proto, aby si čtenář postupně mohl 

třídit myšlenky a zároveň mít na paměti starosti a závazky spojené s každým jednotlivým 

stavem. V následující části se pokusíme popsat každý stav zvlášť v takovém pořadí, v jakém 

je v rámci traktátu O trojím stavu určuje sám autor. 

 

4.2.1 O stavu panenském 
 

Stav panenský je považován za nejdůstojnější stav čistoty před Bohem a je také svým 

posláním a naplněním Bohu nejblíže. Ve stavu panenském rozlišuje Štítný panny dvojí, tedy 

na ty, které chtějí svůj život zasvětit Bohu a zůstat tak věčně ve stavu panenském, a ty, které 

se chtějí provdat za muže a postoupit tak později život stavu manželskému. Takové panny 

ovšem dále rozděluje na ty, které se chtějí provdat za muže z úmyslu sprostného, tedy které 

jsou v poslušenství svých blízkých, udržují život v panenství a prosí Boha, aby jim dal podle 

                                                           
72 ŠTÍTNÉHO, T. ze. O trojím stavu…, s. 61. 
73 Tamtéž, s. 58. 
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své vůle stav manželský, a ty, které pannami zůstávají s myšlenkou na manželství, které však 

zemřou pannami a nejsou rovny pannám zasvětivším své panenství Bohu od počátku. 

Přestože je panenství považováno za nejvyšší důstojenství, může být v některém případě 

Bohem neoceněno na rozdíl od méně důstojného stavu vdovského či ještě méně manželského, 

a odsouzeno k pomstě Boží. Jedná se o případ panny, která propadne světským radostem a 

marnostem, a chce se slíbit všem, zatímco žena v manželství se zaslibuje jen svému muži. 

Panenství v hrdosti ztrácí rovněž na svém důstojenství, a tedy v místě před Bohem: 

„Lepšieť jest pokorná žena než hrdá panna.“74 Pokud by se však panna dříve, než by svého 

panenství ztratila, rozmyslela k zaslíbení se Bohu, může lítostí nad svými činy dojít 

důstojenství. A v případě, že by tato důstojenství nabyvší panna chtěla vstoupit ve svazek 

manželský, měla by své prohřešky polepšit pokáním a zpovědí. 

Stav panenské čistoty je ze všech stavů nejdůstojnějším a v takovém stavu přebývají ti, 

kteří pro milost Boží nedbají tělesné žádosti a bráníce se skutku tělesnému ji přemohli. Tento 

stav znamená nebeské bydlo a z nebe pochází.75 Štítný varuje již v úvodu před ztrátou 

panenství jinak než v manželství, neboť kdo jednou svůj stav ztratí, navždy bude dlužný 

litovat a již nedosáhne důstojenství panenského stavu. Panenství si má tedy křesťan uchovat 

navždy, nebo do manželského stavu.76  

Štítný se zde v myšlenkách opírá o svatého Řehoře, dle něhož je třeba opravit četné 

pády ďáblů z nebe čistými pannami. Chválu panenského stavu dokládá i základním příkladem 

z Bible, a to v Božím synovi samotném, neboť vzešel z lůna panny: 

„…Co viece <řeči k chvále> stavu panenského? <Než> jako z prorokóv, z apoštolóv, byli 

stavu panenského, takéž i z mu<ž>ského řádu najduosto<j>nější muž, čistý sám, Syn Božie,  

z najčistčí panny řádu ženského chtěl se jest čístě naroditi.”77 Pokud se člověk rozhodne 

sloužit Bohu v panenské čistotě, bude se mu snáze žít než člověku s „vrtkavou“ myslí: „Neb 

to vrtkánie aneb přemítánie najvětší škodu a podnět člověku činie, a jakž všie věci od toho 

pustí, ihned mu bude snáze.“78 

Rady Štítného křesťanovi přebývajícímu v panenství, jak si má počínat pro setrvání 

v tomto stavu, nalezneme v části Kterak máš čistotu zachovati panenskú. První známkou, že 

člověk směřuje k panenskému stavu, je jeho strach ze vstupu do manželského svazku. Štítný 

                                                           
74 Tamtéž, s. 51. 
75 Tamtéž, s. 61. 
76 Tamtéž, s. 50. 
77 Tamtéž, s. 63. 
78 Tamtéž, s. 65. 
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bázeň považuje za počátek moudrosti, neboť tak vyjadřuje rozmysl nad budoucím 

rozhodnutím. Kromě rozhodnutí je však také důležité vážit důležitost svého slibu Bohu. 

Neboť ten, kdo není schopen slib dodržet, není hoden Boží milosti. Také proto doporučuje 

těm, kteří uvažují o zasvěcení svého života v nejdůstojnějším stavu, aby se dříve, než svou 

čistotu slíbí Bohu, na čas vzdálili od světských radostí a lidí. Pokud přemohou libost a touhu 

po těchto světských radostech, mohou svou čistotu zachovat. Panny tak přicházejí do kláštera, 

mají na rozmyšlení o zdejším setrvání rok, a poté, rozhodnou-li se zůstat, jsou jim ustříhány 

vlasy a mohou přistoupit ke slibu.  

Po složení slibu panenské čistoty Štítný vykládá o čistotě a nesnázích jejího udržení 

v pojednání O čistotě rozmyšlené panně. Zde nabádá panny k pokoře a milosti tohoto stavu, a 

aby si svého stavu draho vážily. Rovněž je varuje před pěti „nepřáteli“ panenské čistoty, které 

jsou vyloženy v následující pasáži: 

Prvním z nich je častý styk mužského pohlaví se ženským a naopak. S ohledem na 

mužské panictví tak cituje svatého Jeronýma, který praví: „Viděti ženu jest zlé, neb jest 

podnět, a slyšeti ji jest huoře, neb tiem diábel jako jed vpustí, ale dotknúti se jí jest najhoršie, 

neb to jest pravé zkaženie čistoty.“79 Tento výrok dále podpírá názory svatého Augustina, 

svatého Ambrože a svatého Řehoře. Druhým nepřítelem čistoty je toulání se po cizích krajích, 

stejně jako po ulicích či domech a odpustcích. Panny mají tedy setrvávat na místě a nehledat 

lepších věcí v sousedství. K tomu Štítný připojuje odstrašující příběh o dceři Jákobově, jež 

byla na svých toulkách zadávena. Třetím nebezpečím pro panenský stav je přátelství s těmi, 

kterým je panenská čistota cizí, neboť takoví lidé mohou člověka čisté mysli zvrátit na 

špatnou stranu. Světská rozkoš v jídle, pití, lenosti a marnivosti představují čtvrté ohrožení 

čistoty panenství. Takových nepotřebných libostí se má panna vyvarovat. Za pátého nepřítele 

panenské čistoty Štítný označuje „prázdnost“. Tu mají panny nahradit dobrým myšlením, 

užitečným rozmlouváním a dílem nebo kteroukoliv prací.  

Panny mají svůj stav dokládat dobrými skutky a šlechetnostmi. Mají mít v pravé pokoře 

ustavičnou modlitbu k Bohu, neboť žádný křesťan si nezachová čistotu, pokud mu nebude od 

Boha dáno. 

Taktéž zmiňuje slova svatého Augustina o udržení stavu panenského nejen tělesnou, 

ale rovněž duchovní zdrženlivostí. Panny proto nemají pohrdat vdovami a manželkami 

jakožto ženami, které žijí v menší čistotě. 

                                                           
79 Tamtéž, s. 69. 
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„A také bez panenstvie móžeš spasen býti, ale bez pokory spasen ižádný nebude.“80  

Potvrzuje to příběhem samotné Panny Marie, která pokoru vážila nad své panenství. Z toho 

plyne důrazný apel na vystříhání se jakékoliv pýchy a držení ustavičné pokory. 

 

4.2.2 O stavu vdovském 
 

Vdovský stav považuje Štítný za méně důstojný než panenský, v rámci tradičního 

pojetí jej staví nad manželský stav. Manželství se poddalo své „křehkosti“81 a je spojeno 

s tělesností, zatímco vdovství se jí brání. A tím se může stát vzorem pro stav panenský, neboť 

ti, kteří pozbyli v manželství své čistoty a kteří nechtějí podruhé v tento stav vstoupit, tak 

ukazují svým příkladem, že v manželství je menší rozkoš než touha po něm. Zároveň mohou 

pannám i budoucím manželům poradit ohledně jejich věcí a povinností. Stav vdovský tak 

působí jako pěstoun dvou zbývajících stavů. 

Pravý kajícný život vedou ti, kteří se brání tělesné žádosti a litují ztráty své čistoty. Do 

vdovského stavu tak Štítný zahrnuje i muže a ženy, kteří pozbyli své čistoty mimo manželství 

a kteří tohoto činu litují a nechtějí více v manželský stav vstoupit. I takoví mohou dojít 

odplaty jako ve vdovském stavu. Neodsuzuje však vdovy, které se chtějí opět vdát. Pokud se 

vdova řádně provdá, nezhřeší tím. Boží odplatu ze svého vdovství ovšem nebude mít, pokud 

zemře po životě, který nevěnovala pro Boží věci. Cituje svatého Pavla, který muži radí 

v případě, že je rozvázán od ženy, aby další již nehledal. Lidé nesvázaní manželstvím by i 

přes ztrátu panenství měli zůstat v čistotě. Panny a nevdané ženy myslí tak, aby se zaslíbily 

Bohu, a tím jsou čisté duší i tělem. Kdo si proto váží milosti Boží, ač již pozbyl své panenské 

čistoty, má se držet vdovského stavu. 

Štítný ukazuje na příkladu hovoru tří pohanských vdov, že někdy je ženám lépe bez 

manžela. Jedna žena si stěžuje, že ji chtějí muži více pro její majetek než pro ni samotnou. 

Druhé ženě zůstal její muž stále v srdci, není tedy místa pro dalšího. Tento případ má dle 

Štítného dvojí možnou interpretaci. Ženě byl muž buď příliš drahý, a tudíž nemůže mít ráda 

jiného, nebo k ní byl krutý tak, že se žena bojí dalšího trápení od jiného muže. Třetí vdově byl 

její muž velmi drahý a nemůže být druhý stejně dobrý jako první. A pokud by byl, nechtěla 

by se bát další ztráty. Štítný poté vzpomíná na svou bábu, která vnímala vdovství jako lepší a 

pokojnější stav nežli manželský.  
                                                           
80 Tamtéž, s. 73. 
81 Křehkost ve smyslu tělesné slabosti. 
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Hovoří také o tom, že vdovy jsou schopné lépe zaopatřovat své věci, zboží a děti, než 

jako tomu bylo v manželství. Po smrti manžela pozbývají mužových dluhů. Štítný také 

oceňuje, pokud se vdovy rozhodnou pracovat, neboť s Boží pomocí těžkosti práce přemohou. 

V případě rozhodnutí pro další sňatek varuje před vnitřními hádkami a sváry ve 

smíšených rodinách, kde si nemusí otčím rozumět s dětmi, či děti z různých manželství 

navzájem. Štítný nepovažuje druhou svatbu za počestnou. Kdo se podruhé žení, či pojímá 

vdovu, ten pozbývá svého důstojenství. Také nepodporuje kněží, kteří by chtěli posvětit 

druhou svatbu stejně slavně jako při oddávání panen. Varuje také před plněním slibu, který 

dotyčný či dotyčná nemohou splnit. Ukazuje tento poklesek na příkladu vdov, které odkládají 

druhý sňatek po manželově smrti, v průběhu času však propadají světským radostem a 

začínají se v nich kochat, a později se rozhodují za muže opět provdat. Štítný cituje svatého 

Pavla, jenž radí pannám, které se nechtějí vzdát světských nestatečností, aby se jako mladé 

vdovy provdaly za muže, rodily děti, byly hospodyněmi a neměly pro péči o novou 

domácnost čas na hříšné myšlenky. Vdova žijící v rozkoši ztrácí dle svatého Pavla 

důstojenství svého stavu. V souvislosti s tímto Štítný odsuzuje tajné styky vdov s muži mimo 

manželství, které označuje pokoutným manželstvím, v němž vdovy podléhají pochlebným 

řečem bezvěrců svádějících k hříchu. Ty mohou vést i ke zplození nechtěného potomka a jeho 

následnému usmrcení, čímž se vdova dopouští smrtelného hříchu. 

S ohledem na další radu svatého Pavla tedy Štítný doporučuje ženám, které se chtějí 

vdát, aby do manželského svazku vstoupily. Pokud se však vdova v mladých letech rozhodne 

sloužit svým vdovstvím Bohu, potom není nucena do dalšího sňatku, a čím pořádnější 

mladost se vzdá Bohu, tím větší odplaty také dojde. Taková mladá vdova pak dává pevnější 

příklad pannám k naučení jejich čistoty. Štítný poté opakuje, že zaslíbení čistoty panenské 

nebo vdovské musí být myšleno upřímně, a pokud tomu tak není, je lepší vejít ve stav 

manželský. 

U vdovského stavu Štítný zdůrazňuje tělesnou práci. Více o vdovské šlechetnosti 

hovoří skutky než zvláštní náboženství. Do popředí tedy staví konání dobrých skutků, 

zmiňuje v této souvislosti příklad svaté Alžběty a její péče o nemocné, a až v druhé řadě 

utěšení vdovy v náboženství. Tato práce je však vázána a spojena s milostí k bližním. 

Důležitým skutkem důstojného stavu vdovy je rovněž odplata. Tato odplata přichází v podobě 

práce, kterou jsou vdovy zavázány ke svým bližním. Štítný zde další citací svatého Pavla 

hovoří o výchově dětí, kterou se tak vdova odplácí svým rodičům. Tento koloběh je ustaven 

dluhem dětí vůči jejich rodičům prostřednictvím dalších potomků. V souvislosti s tímto zde 
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uvádí myšlenku Aristotela, který tvrdí, že se ještě nelze plně odplatit otci a matce a oplatit se 

jim je tak možné ve vlastních dětech, vnoučatech či jiných dětech. V úvahách se poté vrací 

k autoritě svatého Pavla a varuje před nedostatečnou péčí o svou rodinu.  

Dobře tedy činí takový křesťan, který pracuje na ty, jimž je dlužen, a tím se blíží Bohu 

a Kristu. Kdo chová lásku ke svým bližním, má ji zároveň k Bohu. K tomuto připojuje učení 

svatého Petra, který nabádá křesťany, aby z pravé lásky činili sobě pohodlí v tělesné potřebě, 

přenechali na čas modliteb, a aby mezi sebou měli ustavičnou lásku, kterou si mezi sebou 

budou oplácet. Dle svatého Petra láska překrývá množství hříchů. Štítný poté vybízí 

k modlitbám, jež má předcházet vzájemná láska. Velká „milost“ činí velké skutky a nejvíce 

tehdy, pokud je konána pro potřebu milovaného bližního. Jsou však také vdovy, jež na světě 

zůstanou bez bližních, jimž by se mohla odplácet a je milovat. Taková vdova nemá zůstat 

lhostejna, ale má pracovat postem a modlitbami ve dne i v noci k důstojenství svého stavu. 

 

4.2.3 O stavu manželském 
 

Po vyložení důstojnosti a zásad vdovství vysvětluje Štítný posloupnost tří stavů a 

určuje manželskému stavu ve srovnání s ostatními poslední místo82. Stav manželský je však 

rovněž důstojný a počestný. Tento stav v sobě nese trojí dobrou věc; víru, svátost a plod. 

Vírou jsou si manželé vzájemně dlužni. Svátost má původ ve svátostech kostelních. Plodem 

nahrazuje manželství v počestnosti na tomto světě smrt. 

Svou počestnost má manželský stav i v rodové a příbuzenské provázanosti, 

prostřednictvím které vytváří přízeň mezi lidmi. Spojuje lidi z různých rodů do nových 

příbuzenských svazků (svěsti, svakové, nevěsty83). Panny se mají k manželství připravit tak, 

jak jim Štítný radí dříve. Lidé v manželském stavu mají být opatrní a nemají užívat přílišné 

tělesné žádosti. Manželství neopravňuje člověka k dosahování veškerých jeho tužeb. Také 

tělesnost v manželství má své meze, které mu Bůh ohraničil tak jako moři84. 

                                                           
82 Kapitolu počíná slovy: „O manželském stavu slušalo by bylo prvé psáti než o vdovském neb z panenského 
stavu, ktož v něm ostati nechce, má prvé v manželský vstúpiti nežli vdovský.“ (s. 85) 
83 Kottův česko-německý slovník uvádí svěsť = sestra ženina, švagrová, svak = manželstvím příbuzný, švagr, 
srov. KOTT, František Št. Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta. ÚSTAV PRO JAZYK ČESKÝ AKADEMIE 
VĚD ČR, v.i.i. [online]. [cit. 2014-04-08]. Dostupný z: http://kott.ujc.cas.cz/. 
84 ŠTÍTNÉHO, T. ze. O trojím stavu…, s. 86. 
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Styk mezi manželi je povolený pro plod nebo „křehkost“ jednoho z manželů. Tento 

pojem křehkosti Štítný podrobněji rozebírá v oddílu věnovanému lásce mezi manželi. 

Manželé mají být opatrní, aby svým činem nepozbyli čistoty manželského stavu. 

Podle knih Tobiášových vypisuje Štítný v oddílu Kterak zlými manžely črt vládne 

osmero druhů lidí. Prvních sedm typů představuje hříchy proti manželskému stavu. Označuje 

je za manžele, kterými vládne čert a ponouká je k hříchu. Osmým člověkem je naopak 

správný prototyp manžela v postavě Tobiáše a jeho manželství se Sárou. Hříšnými typy 

manželů jsou následující: 

Prvními hříšnými manželi jsou tací, kteří nedbají kostelních ustanovení a vstupují do 

manželství v církví zapovězeném čase, tedy např. o některých svátcích, či v pokrevní 

příbuznosti bližší pátého kolene. Tuto myšlenku rozvedl Štítný již v obecném pojednání o 

třech stavech na počátku traktátu. Manželé, kteří si vzájemně překáží a brání pokoře a 

pořádnému křesťanskému životu, jako jsou modlitby, chození do kostela, dávání almužny či 

samotná upřímná prostota a skromnost, jsou druhým typem lidí, jež označuje autor za 

nepřátele důstojenství manželského stavu. Třetími manželi hřešícími proti svému stavu jsou 

lidé haštěřiví a ti, kteří spolu žijí v hádkách a nenávisti. Vinni jsou tím oba. Pokud jeden koná 

druhému většího příkoří, dočká se větší odplaty. Cizoložství odvrací od manželské svátosti 

čtvrtý typ manželů. Tento hřích je jediným důvodem, pro nějž mohou být v křesťanství 

manželé druhým zavrženi. Člověk, který se dopustil takového hříchu, tak ruší manželský slib 

druhému pro „krátkú a šeradnú lahůdku“85. Nevěra ženy je však větším přestupkem než stejný 

hřích ze strany muže, neboť žena porušuje čistotu rodu, činí dědicem jinou krev a okrádá děti 

svého legitimního muže. Pátým hříchem v manželství je zabraňování plodu. Pokud manželé 

usilují kouzly, nápoji nebo jakýmkoliv jiným způsobem o vyhnutí se manželské povinnosti 

v plození potomstva, nebo ještě hůře zatratí plod již počatý či porozený, staví se velmi zle 

proti Boží vůli. Nedostatečnou a uvolněnou výchovu dětí staví Štítný jako šestý prohřešek 

vůči manželskému stavu. Manželé mají důsledně a přísně vychovávat své potomky k pokoře, 

poslušnosti a čistotě, neboť tím tak ochraňují důstojenství svého stavu a jejich budoucího 

pokolení. Rodiče, kteří vedou zle své děti, čekají v pekle větší nouze a muka od ďáblů. 

Sedmým hříšným manželstvím je takový stav, v němž se manželé přílišně oddávají tělesné 

žádosti a překračují Bohem stanovenou mez. Smilstvem v manželství uzavírá Štítný oddíl o 

porušování manželské svátosti v rámci typologie sedmera hříšných manželů. 

                                                           
85 Tamtéž, s. 88. 
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Protikladem předchozích sedmi zmiňovaných druhů manželů je v oddíle Kterak dobří 

manželé mají živit býti předobraz Tobiáše a jeho ženy Sáry, kteří vedli spořádaný život 

v křesťanské lásce, poslušnosti a pokoře vůči Bohu. Takoví manželé jsou dobří a 

zachovávající čistotu manželství, kteří se vyvarují všech sedmi předešlých neřestí. Štítný 

v této části rozvíjí úvahu o správném sňatku. Kritickým okem pohlíží na obvyklou formu 

svateb, která se značně vzdaluje od křesťanského ideálu skromnosti a bohabojnosti. Dle 

autora lidé málo dbají Boha a oddávají se během sňatku světským radostem v podobě šatů, 

hodování, hudby a tance. Nabádá snoubence ke skromnosti a tělesné zdrženlivosti po tři noci 

po svatbě a k modlitbám. Po třetí noci má muž přijmout tělo své panny s Boží bázní a 

s žádostí potomka, nikoliv z vlastní touhy po tělesnosti. Štítný vyjadřuje svou zlost nad těmi, 

kteří na svatbě mladé ženichy ponoukají a jimž není vlastní Boží bázeň. 

V následujícím a zároveň posledním oddílu O manželské milosti Štítný zdůrazňuje 

význam lásky, kterou k sobě mají manželé v rámci svého stavu chovat. Muž a žena si jsou 

přede vším dlužni se milovat. Nutnost lásky vykládá z Mojžíšových knih a potvrzuje také 

výrokem svatého Augustina, který praví, že „pořádná milost“ pochází od jednoho manžela 

k druhému. Když k sobě budou manželé chovat lásku, bude jim mnohá práce na tomto světě 

ulehčena. Kde se naopak lidé nebudou milovat, tam bude zle. Kromě lásky si mají manželé 

být věrni ve všech věcech. Nejprve v majetku, aby se spolu o ně dělili, muži však v domě 

vlastní větší věci než ženy. Manžele spojuje rovněž čest. V manželství platí pravidlo, co je 

čest jednoho, je i druhého. Co jednoho ctí, ale také jakou neřestí schází, se týká druhého 

stejnou měrou. Manželé by neměli druhého u jiných pomlouvat ani jinak jim slovem škodit a 

žalovat, a sdílejí vše, co se na cti podílí. Jeden druhému si mají být v duši věrni a vzájemně se 

za druhého modlit a přimlouvat u Boha a dbát vyvarování se hříchů. Pokud by jednomu hrozil 

smrtelný hřích, raději má druhý s ním tuto hrozbu odčinit hříchem všedním. Takovou milostí 

může manžel zbavit hříchu druhého a přikrýt svůj. V souvislosti s odlehčováním hříchu mluví 

Štítný o tělesném styku mezi manželi, který za jiných okolností než plození potomka 

považuje za porušování manželské čistoty. Dle Štítného je však lépe, pokud někdy jeden 

z manželů utěší druhého „lehkostí nějakú tělesnú“, než aby jej nechal smutného a v toužení. 

Neboť ač by se to dalo v jiném případě považovat za hřešení, z takové víry a lásky to nebude 

považováno za hřích. Manželé se od sebe nemají odlučovat ani o to usilovat s vidinou 

pokojnějšího života bez starostí souvisejících s manželstvím či vdovské odplaty. Štítný 

podpírá svůj apel dalším citátem svatého Pavla: „Přivázáns‘ k ženě? Nehlédaj rozvázanie!“ 

Manželé se dále mají vyhnout cizoložství. Pokud by jeden druhému nechtěl v tělesném skutku 

vyhovět, nemá se odmítaný manžel obracet na kouzla, ale má zůstat věrný a modlit se k Bohu 
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a věřit v jeho odplatu. Cizoložství je těžkým překročením manželské čistoty. Takového 

porušení čistoty se manželé dopouštějí také, pokud svolují ke stykům proti Boží přirozenosti 

či v církví zakázané dny. Cizoložství a smilství Štítný označuje za smrtelný hřích. V některé 

svátky či dny však tělesný skutek mezi manželi polehčuje na všední hřích, pokud jsou 

manželé ve svém stavu krátce. Svou čistotu také przní ten z manželů, který žádá styk na 

druhém pro svůj chtíč a ne pro plod a který jej žádá v nesprávný čas. Zároveň se však hříchu 

dopouští druhý, který nechce svému manželi povolit. Dopustil by se hříchu z rozdráždění. 

„Protož, nechce-liť druhý bez toho býti, vždy jeho křehkosti povol.“86 Manžel je dlužen 

povolit druhému v jeho křehkosti. Tělesný skutek by v manželském svazku měl iniciovat 

muž. Ten má se svou ženou být a lehat tak, jak ji zná. Žena nemá styk od muže žádat, aby tak 

zachovala svůj stud. Také nabádá ženy, které by odmítaly styk, aby si před muži nevymýšlely 

nemoci, pokud tomu tak opravdu není. V pozdější a pravé nemoci by jim již muž nemusel 

uvěřit.V souvislosti s tím varuje Štítný před stykem v době ženiny nemoci a po porodu. Dítě 

počaté v tuto dobu není zdravé, naopak může trpět nejohavnějšími nemocemi. Styk mezi 

manželi v tuto dobu však Štítný považuje za stále menší hřích než cizoložstvo. 

Manželé si proto nemají zůstávat v těchto věcech dlužni a nemají klamat a obluzovat 

jeden druhého. Nepovolit sobě navzájem mohou například v touze po čistotě, kdy si vyhradí 

čas k modlitbám, ale poté se mají vrátit k témuž, tedy ke skutku manželskému. Po vzoru 

svatého Pavla však ke styku manžele nenutí. Pokud spolu chtějí opravdu zůstat v čistotě 

s dobrým úmyslem, mohou spolu dojít věčné čistoty. Manželskou čistotu przní ti, kteří 

nechtějí povolit tělesného skutku a poté jsou více žádostiví a oddávají se jiným pohlavním 

nemravnostem: „Nebť jest menší hřiech z křehkosti dopustiti se i v svátek skutku tělesného 

s svým manželem, nežli se s ním příliš žediec nemúdře a nestydatě oplzati…“87 A přestože se 

manželé dopouštějí lehkého hříchu stykem ze své tělesné žádosti a nikoliv touze po 

potomkovi, je toto prohřeškem menším než tělesnosti jiného druhu, než jakým je manželský 

styk. 

Celý traktát poté stručně uzavírá Štítný tím, že království nebeského lze dojít ve stavu 

manželském, vdovském či panenském. Všichni bohabojní křesťané jej mohou dojít rozličným 

zasloužením a každý ve svém řádu, kdo se milostí Božího daru vystříhá hříchu a očistí se. 

 

                                                           
86 Tamtéž, s. 93. 
87 Tamtéž, s. 95. 
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„…rozličným zaslúžením všickni svatí jsú a budú každý v svém řádu, onen v manželství, 

onen ve vdovství, onen v panenství, <když> milostí Božieho daru vystřehú se hřiechóv aneb 

očistie. Jehož i nám dopomáhý, Hospodine! Amen.”88 

 

4.3 Křesťanský ideál ženy dle Štítného  
 

Po seznámení s obsahem traktátu zjišťujeme, s jakou strategií se autor obrací ke 

čtenáři, jaký volí způsob argumentace a konečně také autorovu představu ženského ideálu. 

Analyzovaný traktát se věnuje třem odlišným stavům v životě křesťana. Je proto třeba snažit 

se ideál ženy charakterizovat nejprve s ohledem na jednotlivé stavy, v nichž lze tohoto ideálu 

dosahovat. Teprve poté je možno abstrahovat atributy ideální křesťanské ženy v obecnější 

rovině.  

 

Z hlediska rozsahu věnuje Štítný téměř polovinu celého traktátu výkladu panenského 

stavu a života s ním spojeného. Tím činí panenský stav nejrozsáhlejším pojednáním ve 

srovnání se zbývajícími stavy. Vdovskému stavu je věnována zhruba čtvrtina traktátu a 

vyložení manželského stavu jen o málo přesahuje vdovský.  

 

Rovněž řazení jednotlivých oddílů je řešeno s  promyšlenou strategií. Ihned po 

krátkém úvodním slovu hovoří autor o panenství a jeho hodnotách v samostatném oddílu (O 

pannách tělesných). Poté následují dva oddíly, z nichž jeden se týká panen toužících po 

manželství (O pannách, kteréž chtie za muž jíti), a druhý kromě několikerých rad varuje před 

mnoha starostmi, které s manželstvím přicházejí (Kolik prací v manželském stavu jest). 

Teprve poté začíná samostatná kapitola o panenství (O stavu panenském). Čtenáři jsou tedy 

již na počátku varováni před těžkostmi manželství a pokračují ve čtení oddíly, které oslavují 

hodnotu stavu panenského, dávají rady pro jeho uchování (Kterak máš čistotu zachovati 

panenskú) a vykládají jeho čistotu (O čistotě rozmyšlené panně). Vdovskému stavu určuje 

autor místo po stavu panenském a jeho „šlechetnost“ je popisována před uvedením stavu 

posledního. Manželský stav je nejprve nahlížen v negativním světle (Kterak zlými manžely črt 

vládne), kdy autor upozorňuje na špatné chování manželů a varuje před neshodami a 

páchanými hříchy v jejich vztahu. Až po předložení možných nesnází v manželství se 

                                                           
88 Tamtéž. 
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pozornost obrací k radám, jak spolu mají manželé dobře vycházet (Kterak dobří manželé mají 

živit býti). V závěru traktátu zdůrazňuje Štítný nutnost a důležitost lásky mezi manželi, a to 

jak na fyzické úrovni tělesné, tak na psychické, duševní (O manželské milosti). 

 

Autor svůj záměr o vyvolání sympatií či antipatií k určitému stavu realizuje i 

způsobem vyjadřování. Příkladem je formulace „manželské nesnadnosti“ proti „panenskému 

duostojenstvie“89, v níž spojuje manželský stav s nepříjemnostmi, zatímco panenský stav 

s kladným ohodnocením. Štítný pracuje i s názvy jednotlivých oddílů. Pozitivní vlastnost 

vdovského stavu nacházíme například v názvu oddílu Po čem máš poznati šlechetnú90 vdovu,  

špatné či správné manžele potom jmenováním kapitol Kterak zlými manžely črt vládne a 

Kterak dobří manželé mají živi býti. 

 

Účinku na čtenáře dosahuje autor nejen volbou výrazů a promyšleným řazením 

jednotlivých kapitol, ale rovněž vlastním myšlenkovým obsahem. Ten je čtenáři předkládám 

srozumitelně a čtivě díky mnoha přirovnáním, názorným příkladům z bible i praktického 

života, radám a varováním. Autor se snaží o zdánlivou objektivitu a pocit svobodné volby 

čtenáře, svými komentáři se s ním nicméně snaží manipulovat. Pro příklad uveďme pasáž, 

v níž se vyjadřuje k vlastnímu způsobu vyjadřování se o manželském stavu : 

 

„A protož svobodně řku s svatým Pavlem, žeť ne proto manželské práce vypravuji, 

abych na vás vzděl osidlo; neb chtěl-li by kto, nečistě živ jsa, zbýti manželské práce, zleť by 

činil, jakožť sem i dřieve řekl, neb „nečistí nebudú v království Božiem“ ; ale protoť činím, 

žeť bych vás rád podnietil k tomu stavu, ješto jest ctný a ješto veliká příčina a snadnost v 

něm, všiem srdcem nerozdvojeným hledati Boha a býti snažnu a ustavičnu na modlitbách.”91 

 

Ihned poté ovšem následuje autorova rada, aby se panny dobře rozmyslely, a pokud by 

některá myslela na vdávání a stále váhala, aby raději volila panenství: 

 

„Protož radím těm pannám, kteréž chtie za muž, aby se na obé rozmyslily, totíž i na 

práci, kteráž manžely potýká, i také na duostojenstvie a čest stavu panenského.“92 

 

                                                           
89 Tamtéž, s. 68. 
90 Tyto vlastnosti v názvech zdůrazňuje M. B. jako autorka této práce, nikoliv autor traktátu.  
91 ŠTÍTNÉHO, T. ze. O trojím stavu…, s. 61. 
92 Tamtéž. 
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Svou argumentaci autor opírá o četné citáty z bible a výroky církevních Otců a dalších 

autorit, nejčastěji cituje svatého Pavla. Místy některé myšlenky parafrázuje, většinou však pro 

autenticitu a oživení výkladu hojně užívá přímé řeči. Tím je docíleno celkové dynamiky 

výkladu následujících stavů. 

 

Prvním vykládaným stavem je stav panenský. Setkáváme se zde s prvním typem 

ideálu ženy-žena cele zaslíbivší svůj život Bohu, tedy panna. Výrazným atributem této ženy je 

panenská čistota, a to ve smyslu čistoty tělesné. Na tu je kladen zvláštní důraz napříč celým 

traktátem. Taková čistá panna je zároveň z hloubi duše přesvědčena o správnosti a upřímnosti 

svého rozhodnutí a její myslí nepohne žádná hříšná myšlenka. Nestýká se příliš často s muži, 

aby v sobě ani v protějšcích nevzbuzovala byť i neúmyslně postranní úmysly a tělesné 

žádosti. Panna se také neoddává žádnému nepotřebnému cestování a pochůzkám a setrvává 

ponejvíce na jednom místě. Obklopuje se ženami podobného či ještě lépe stejného založení, 

aby v sobě a v nich pěstovala a upevňovala zásady svého stavu. Panna se ve své skromnosti 

vyvaruje světských rozkoší v jídle, pití a marnivosti v ošacení. Svůj život naplňuje 

přemýšlením, užitečným rozmlouváním a ustavičnou činností či prací. K ženám méně 

důstojného stavu přistupuje s pokorou a nepovyšuje se nad ně. Ideálem panny je tedy žena 

tělesné čistoty, skromná, pracovitá a pokorná.  

 

Druhým typem, jenž se blíží křesťanskému ideálu, je žena přebývající ve stavu 

vdovském a dodržující některé důležité zásady. V rámci uchování tělesné čistoty se tajně 

nestýká s muži ani příliš nevyhledává jiné kontakty. Věnuje se tělesné práci a svou 

šlechetnost prokazuje konáním dobrých skutků. Vdova působí jako vzor pro panny, neboť jim 

svým stavem ukazuje, že po manželství volí raději život v tělesné čistotě bez muže, a také 

jako užitečný rádce pro budoucí či stávající manžele, kterým může posloužit svými 

zkušenostmi. Vdova, které po muži zůstaly děti, pečlivě spravuje majetek a s láskou se stará o 

budoucnost a blaho svých potomků a celé své rodiny. Bezdětná vdova se ustavičně modlí a 

svými skutky potvrzuje důstojenství svého stavu. Z vdovských ctností tak vystupuje 

především tělesná čistota, pracovitost a láska k bližním. 

 

Třetí možný ideální typ ženy je v rámci nejníže postaveného, avšak nadále důstojného, 

manželského stavu žena-manželka. K jejím atributům ideálu patří v první řadě dodržování 

církevních ustanovení a vstup do manželství v církví povolených dnech. Tím žena spolu 

s mužem činí první krok k důstojenství manželského stavu. Žena svému muži žádným 
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způsobem nezabraňuje v jeho křesťanské víře a skutcích pořádného křesťana. Ke svému muži 

nechová zášť, ale naopak lásku. Je mu ve všech věcech věrná a poslušná. Nikdy o svém muži 

nemluví ve zlém a jeho starosti jsou i starostmi jejími. Stojí při něm v dobrém i zlém a 

v případě nebezpečí smrtelného hříchu svého muže zachraňuje hříchem všedním. Vychází mu 

vstříc v jeho potřebách a žádostech, ač v rámci zachování manželské čistoty tělesné žádosti 

vyhovuje „častostí“ i způsobem přiměřeně. Nikdy nepřekračuje nepsanou a pouze pomyslnou 

mez a vyhýbá se styku během zapovězených dní, i kdyby toho na ní její muž žádal, aby 

neposkvrnila manželský stav smilstvem. Zároveň ve své cudnosti zastává pasivní roli a od 

muže styku nežádá. Kromě vztahu k muži je vázána svými skutky i k celé své rodině a 

především ke svým potomkům. Nezabraňuje jejich početí a důsledně dbá o jejich správnou 

výchovu v křesťanské víře a lásce. Správná manželka se tedy pozná především dle tělesné 

zdrženlivosti, věrnosti a lásky k muži a své rodině, a z dobrého přístupu k výchově potomků.  

 

Požadavek tělesné čistoty, její zdůrazňování a naopak potlačování tělesných žádostí 

reflektuje negativní vztah k tělu, tělesnosti a sexualitě ve středověku. Jistých „reformních“ 

myšlenek autor dosahuje v tomto ohledu při výkladu fyzické lásky mezi manželi. V rámci 

manželství svoluje k tělesným stykům i bez potřeby plození potomstva. Toto odchýlení od 

manželské čistoty označuje tělesnou „křehkostí“ manželů, při níž jeden má svým tělem 

vyhovět druhému. Manželé tak přispívají ke vzájemné spokojenosti a oddalují nebezpečí 

cizoložství a jiných hříchů. Tento názor však autor pravděpodobně není schopen plně zastat, 

neboť v některých pasážích radí ženám, aby pro dobro manžela ke styku svolily, jinde si 

naopak protiřečí a nabádá ke zdrženlivosti proti manželskému smilstvu. Původ tohoto 

volnějšího přístupu k manželskému sexuálnímu styku můžeme hledat v inspiraci německou 

mystičkou Hildegardou z Bingenu, dle níž není tělesný styk mezi mužem a ženou podmíněn 

touhou po potomstvu a vyjadřuje zvláštní naplnění partnerského vztahu a podstatu muže a 

ženy.93 

 

Definování ženiny role v manželství ve vztahu k manželovi a dětem odpovídá 

tehdejšímu smýšlení o sociálním statutu jednotlivých pohlaví. Žena je poslušná manželi, má 

mu být nápomocná, věrná „ve všech věcech“ a bez výhrad se stará o výchovu potomků a 

vytvoření harmonického domova. Právě tato poslušnost a obětování se rodině jsou dalším 

myšlenkovým následováním představy o ženě jako mužově pomocnici a matky vychovatelky. 

V souvislosti s výchovou dětí však Štítný hovoří nejen o ženině přirozeném údělu matky, ale 

                                                           
93 PŮTOVÁ, B. Obraz ženy ve středověké kultuře, s. 53. 
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zmiňuje se také o neštěstí, když se například žena nedočká odplaty svých dětí. Autor tak 

oceňuje mnohdy nevděčnou roli matky.  

 

Štítný také u vdovského stavu hovoří o ženině schopnosti vést po smrti manžela 

domácnost a výchovu lépe. Místo nebezpečí marnivosti a světských radovánek plynoucích 

z nabytého materiálního zajištění po manželovi vyslovuje důvěru v ženin rozum a její 

schopnosti, když připouští navzdory mužově původní převaze možnost ženských dovedností 

před mužskými i v případě disponování majetkem. Oceňuje také, když se žena po smrti muže 

rozhodne pracovat a zastávat tak v rodině roli matky samoživitelky. 

 

Odmítavý postoj k ženinu cestování a naopak upřednostňování setrvávání na jednom 

místě odkazuje oproti předchozím „reformnějším“ myšlenkám zpět na středověký požadavek 

mužů omezeného pohybu ženy ve společnosti. Štítný se až na několik výše zmíněných 

otevřenějších přístupů k vnímání ženy veskrze drží idejí soudobých a starších myslitelů, jimiž 

se nechává inspirovat, a zejména potom v obecném pojetí všech tří stavů. 

 

Přestože autor hovoří o třech představovaných stavech jako o trojím stavu čistoty a v 

každém nachází určitý stupeň důstojenství, již od počátku upřednostňuje panenský stav a staví 

jej nad ostatní jako nejvyšší a nejdůstojnější. Jeho preferování se nám ukazuje jak z rozsahu, 

který mu byl v rámci celého traktátu přidělen, z předem promyšlené kompozice, tak i ze 

samotného vyjadřování autora. Štítný ve svých myšlenkách často věrně následuje dobové 

středověké smýšlení, zároveň se však v některých oblastech ukazuje otevřenějším a vůči 

ženám liberálnějším. Z jeho snah lze však především vytušit otcovské přání o ideálním 

budoucím způsobu života jeho dcery.  
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ZÁVĚR 
 

Žena byla ve středověku chápána a vnímána v podřadném postavení vůči muži. Toto 

přesvědčení bylo rozšířeno a zakotveno ve společenském povědomí především vlivem autorit 

církevních Otců, kteří zvolili jeden ze starozákonních příběhů o stvoření muže a ženy, na 

jehož základě poté uvedli v platnost ženinu podřízenost. Také vlivem negativního vnímání 

těla a tělesnosti se žena stala terčem misogynních nálad. V hierarchii středověké stavovské 

společnosti tak neměla žena z důvodu své přirozenosti místo. Přestože chybělo její samostatné 

určení a vymezení, které by ji do společnosti zařazovalo, nebyla její existence bez významu. 

Svoji roli pociťovala především v oblasti rodinných a příbuzenských vztahů, z nichž pro ni 

plynul bezpodmínečný vztah k muži, jehož prostřednictvím byla žena ve středověku vnímána. 

Situace se začala mírně pozměňovat, když k rovnocennému postavení muže a ženy částečně 

přispívaly snahy církve v pozdním středověku o dobrovolný vstup do manželského svazku a 

ženin souhlas.  

Taková byla společenská situace i na českém území. K rovnějšímu vztahu mezi 

mužem a ženou přispívala tehdejší vnitřní krize církve, která dávala vzniknout různým 

reformním hnutím a vlnám. Mezi myšlenkami věnujícími se otázce obrody církve a 

znovunalezení a přehodnocení hodnot křesťanské morálky se nově objevovaly i některé 

názory na postavení žen ve společnosti. Někteří reformní kazatelé vnímali postavu ženy 

kladně v případě, kdy žena vedla život v ustavičných modlitbách a panenské čistotě. V její 

zbožnosti viděli naději na spasení ženského „hříšného“ pokolení. Vznikala tak řada pojednání, 

která se snažila ženskou čtenářskou obec poučovat, vychovávat a vést k příkladnému a 

zbožnému životu. 

Mezi autory těchto pojednání patřil Tomáš Štítný, který se své tvorbě opíral o znalosti 

získané za dob studií a svým vlastním zájmem a četbou. Věnoval se překladové činnosti, 

zpracovával předlohy zahraničních teologů a tvořil rovněž díla původní, vlastní. Štítný se 

snažil působit především v oblasti náboženského vzdělávání. K tvorbě jej původně vedlo 

přání poučovat a vzdělávat své děti ke křesťanské víře, zejména potom dceru Anežku. Autor 

jako otec doufal, že jeho dcera zaslíbí svůj život Bohu v panenské čistotě. Snahu o její 

výchovu a životní směřování k tomuto stavu je možné vysledovat z výběru zpracovávané 

látky a z jejího řazení v jednotlivých sbornících. Dílo tohoto charakteru tvoří tzv. traktátová 

literatura. 
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Ve svých traktátech se věnoval „obecným věcem křesťanským“, tedy vyložení a 

poučení o křesťanské víře a lásce, o zásadách víry a o správném chování a způsobu života 

bohabojného křesťana. Hojně zmiňoval a citoval náboženské autority, o které opíral svoji 

argumentaci. Z jeho způsobu výkladu je možné vysledovat jejich myšlenky, které jej 

ovlivnily, ale nalézáme zde také autorův vlastní vklad ve volbě témat. 

Traktát O trojím stavu prezentuje představu tří důstojných stavů v životě bohabojného 

křesťana: panenského, vdovského a manželského. Tyto stavy jsou zde předkládány s důrazem 

na křesťanskou morálku a jsou determinovány svým vztahem k Bohu: panna je svou tělesnou 

čistotou a duchovní oddaností nejblíže k milosti boží, vdova se přibližuje boží milosti svým 

životem v tělesné čistotě po stavu manželském, manželka je rozdvojena srdcem ve své lásce 

k Bohu a k světskému životu v podobě práce a rodiny. Jsou proto v tomto duchu příkladem a 

následováním v tehdejší době ustáleného modelu těchto stavů chápaných jako morálních 

stavů ženy, nikoliv jako její životní etapy. 

Štítný každému ze stavů přikládal určitou míru důstojenství a v každém z nich nalézal 

jeho přednosti a ideály, jichž se má správná křesťanská žena snažit dosáhnout. Panenský stav 

svou čistotou dává příklad stavu vdovskému a manželskému v tělesné zdrženlivosti, stav 

vdovský nerozmyšleným pannám v návratu k tělesné čistotě a manželům v poskytování 

zkušeností, a stav manželský zaštiťuje trojí dobrou věc (víru, svátost, plod) a působí při 

rozmýšlení o budoucnosti panny a vdovy.  

Traktát přes autorovu zdánlivou snahu o objektivnost a vyložení všech stavů ve stejné 

míře tak, aby vyhověly co možná nejširší čtenářské obci, od počátku jednoznačně nejvýše 

staví a chválí stav panenský. V jeho rámci je možno nejlépe dosáhnout křesťanských ctností a 

nejvíce se přiblížit Bohu. Autor tento názor podložil mnoha argumenty, s nimiž pracoval i při 

srovnání se stavy ostatními. Upozorňoval, že tento stav není určen každému a ne každý je 

schopen tento stav zachovat a vést. Přesto dával naději kterékoliv panně, která se v mysli 

sebemenším způsobem zaobírala volbou panenství, a snažil se ji na toto rozhodnutí obrátit. 

Za nejvyšší ženský křesťanský ideál tedy považoval Štítný ženu přebývající ve stavu 

panenském. Je jím panna, která se tělem i duchem zaslíbila Bohu. Během svého života se 

vyvaruje všech nebezpečí ohrožujících čistotu panenství a uchová si jej. Ustavičně se modlí, 

přemýšlí a pracuje. Přede vším ostatním má být však hlavně pannou pokornou, neboť pokora 

je v očích autora nejdůležitější a nejvýše stavěná ctnost. 
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Stavy panenství, vdovství a manželství existují vedle sebe. Podobně jako stavy v rámci 

hierarchizace společnosti (duchovenstvo, šlechta, rolnictvo) i tyto stavy založené na 

křesťanské morálce zaměřené ženu spolu mají vzájemně spolupracovat pro pospolitost 

křesťanské obce. Takového cíle lze dosáhnout díky křesťanským ideálům, jež jsou vlastní 

každé správné křesťanské ženě bez ohledu na stav, a těmi jsou dle Tomáše Štítného zejména 

pokora, láska, tělesná zdrženlivost, modlitby, pracovitost a konání dobrých skutků. Realizace 

těchto ideálů napříč všemi stavy přispívá k všeobecnému blahu křesťanského světa a 

přibližuje člověka k Boží milosti. 

 

Žena tak nově získává možnost svého určení v rámci jinak stavovsky pojaté 

společnosti. Představa manželského stavu stále reflektuje ženinu vázanost na muže a její 

poslušnost a podřízenost. Přesto jsou zde některé náznaky kroků k rovnosti obou manželů. 

Vdovský stav přenáší některé povinnosti ze stavu manželského a role ženy jsou stále úzce 

spjaté s rodinou. Pokud hovoříme o vztazích a povinnostem k rodině a bližním, život ve stavu 

panenském tak oproti zbývajícím stavům naopak vykazuje velkou míru autonomnosti. 

 

V práci jsme se prostřednictvím charakteristiky těchto tří stavů v životě křesťana 

pokusili nabídnout stručný vhled na „ženskou otázku“ v traktátovém díle Tomáše Štítného a 

nalézt jeho představu o ženském křesťanském ideálu ze spisu O trojím stavu, který je svým 

obsahem v autorově tvorbě pravděpodobně nejvýraznějším zdrojem pozdně středověkých 

představ o správném chování ženy. Je však třeba mít na paměti, že pojetí ženy se u Štítného 

objevuje i v dílech jiného žánru než jakým je traktátová literatura. Pro nalezení ideálu ženy 

v rámci celé autorovy životní tvorby je proto nutné počítat i s dalšími jeho díly. Zároveň jsme 

při interpretaci tohoto traktátu otevřeli téma jistých sklonů autora k liberálnějšímu smýšlení o 

ženě a jejích právech či povinnostech vůči muži v porovnání se soudobým vnímáním ženy 

z pohledu společnosti. V tomto směru zanechává práce pro studium řadu nedotčených míst. 

Tento úkol proto zůstává nedořešeným a do budoucna velice zajímavým objektem pro bádání. 
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