
Středověk je obvykle považován za 
období, v němž dominovaly hodno-
ty a normy mužské kultury. Symbo-

lem této doby byl statečný rytíř, moudrý 
duchovní a těžce pracující nevolník. Na-
hlížíme-li na středověk z genderové per-
spektivy, zjistíme, že i v této maskulin-
ní společnosti zastávaly důležitou roli 
ženy. Status středověké ženy nelze totiž 
redukovat na její manželské, reprodukční 
a mateřské povinnosti. Tak jako v jiných 
etapách dějin kultury, být ženou nezna-
menalo se jí narodit, ale stávat v proce-
su socializace a enkulturace (Beauvoiro-
vá 1966). Fenomén středověké feminity 
představoval polysémantickou kulturní 
konstrukci, v jejímž rámci mohla být žena 
jak hříšnou svůdnicí, tak vzdělanou my-

slitelkou. Paradoxní postavení ženy ve 
středověku dokládá skutečnost, že i do 
výlučného hájemství mužů spjatého s vál-
kou a statečností vstoupila žena.

Středověkou kulturu formovalo schéma 
trojího lidu, které vyjadřovalo hierarchic-
ké uspořádání středověké společnosti. Tu 
tvořili duchovní (oratores), šlechta (bella-
tores) a poddaní (laboratores) (Bílý 2000, 
Le Goff  2006). Toto sociální uspořádá-
ní nezahrnuje ženu jako sociální katego-
rii nebo stav. Ženu defi novalo zejména její 
tělo, pohlaví a rodinné vztahy. Právní po-
stavení a etika manželek a panen závisela 
na jejich vztahu vůči muži nebo skupině 
mužů (Klapisch-Zuberová 1999).

Žena se stala zejména prostředkem 
k vytváření nových příbuzenských sňat-
ků. Žena v roli šachovnicové fi gurky před-
stavovala symbol míru, jenž se posouvá 
na horizontální a vertikální linii. Hori-
zontální linie vyjadřovala pohyb směrem 
k manželovi a vertikální linie k rodině, 
jejíž sociální postavení mohlo být vyšší 
i nižší (Bocková 2007).

MODEl PaTRiaRCHální RODiny
Ve středověké kultuře se konstituoval mo-
del patriarchální rodiny, který symbolizo-
val obraz Adama jako rolníka a Evy jako 
přadleny a vychovatelky dětí. Model Ada-

ma a Evy byl církví zdůrazňován jako je-
diný možný vzor, který je Bohem předur-
čen k plození potomstva. Tento současně 
monogamní a ikonografi cký model refl ek-
tuje také dobovou dělbu práce. Žena byla 
spjatá s mateřstvím a domácností, zatím-
co muž zajišťoval produkci zemědělské 
výroby a přinášel domů peníze, které ob-
držel za svoji práci (Lipovetsky 2007). Sta-
tus matky ženám poskytoval i formu spa-
sení a cestu k vykoupení z hříchu, jehož 
se Eva dopustila v ráji.

Spasení mohla žena dosáhnout, po-
kud se přidržovala víry, lásky, svatos-
ti a střízlivosti (Borst 1983). V kompetenci 
ženy bylo hospodařit s domácími zásoba-
mi a věnovat se ručním pracem (předení, 
tkaní, šití nebo vyšívání), jež měly upou-
tat její tělo na jedno místo a otupit poten-
ciálně hříšné myšlenky. Toulání myšlenek 
v představách by totiž mohlo ohrozit ne-
jenom čest ženy, nýbrž i celé rodiny (Ca-
sagrande 1993, Lenderová 2009). Ve stře-
dověku navíc převažovalo přesvědčení, že 
schopnosti ženy se mohou rozvíjet, pou-
ze pokud jsou řízeny poslušností a rozva-
hou. Od ženy se ale současně očekávalo, 
že bude dohlížet na manžela a děti, zajiš-
ťovat jejich vzájemné harmonické souži-
tí a veřejnou reprezentaci rodiny (Goody 
2000, Lenderová 2009).

V ManžElSTVí a MaTEřSTVí
Svrchovaná role ženy ve středověku je si-
tuovaná do manželství a mateřství. Tak 
vzniká společenské schéma platné ve stře-
dověku, které uděluje ženám trojí sociální 
status − status panenství, status manžel-
ství a status vdovství. Panenství je prv-
ní fáze ženina života, jež se odehrává ve 
skrytosti a v očekávání ženicha, případně 
v rozhodnutí pro klášterní život. 

Manželství jako druhá fáze ontogeneze 
je společensky aktivní částí života ženy. 
Středověké dívky se nejčastěji vdávaly 
ve věku čtrnácti až osmnácti let. Žena po 
svatbě vstupovala do domu svého man-
žela, kam přinášela své věno. Zabydle-
la se v ženské části domu, která byla chrá-
něnou oblastí, srdcem domu a ohniskem 
rodiny. O tom, zda se mohla vdaná žena 
sama pohybovat na veřejnosti a kolik vol-
nosti měla ve svých aktivitách, rozhodo-
val její manžel a společenský status.

Žena prakticky postrádala osobní prá-
va a byla neustále pod dohledem svého 
muže, který byl považován za rozumněj-
šího a v emocích stabilnější bytost. Ne-
měla právo vlastnit majetek, vykoná-
vat řemeslo, účastnit se veřejného života 
a spolurozhodovat o chodu společnosti. 
Vdovství jako třetí potenciální status ženy 
nabýval ve středověku mnoha variant. Ve-
dle chudých vdov, které po smrti manže-
la zůstávaly nezajištěny a odcházely do 
ústraní pod ochranu synů nebo klášterů, 
existovaly i ženy, jež poté, co se osvobo-
dily z pout manželství, začaly autonomně 
rozhodovat o sobě a svém životě (Le Goff  
2005, Lenderová 2009).

DVa bibliCké PříSTuPy k žEně
Asymetrické postavení ženy ve středově-
ké kultuře má původ v interpretaci bib-
lických textů a křesťanské exegeze, kte-
rá jí symbolicky připsala odpovědnost za 
prvotní hřích. Ve starozákonní knize Ge-
nesis jsou uvedeny dva přístupy k ženě. 
Ten první nahlíží ženu a muže jako rovno-
cenné partnery.1) Ten druhý spatřuje ženu 
(Evu) jako pomocnici, která muže doplňu-

je a je mu podřízena.2) Křesťanská exegeze 
uplatnila zejména druhý přístup, z něhož 
odvodila teorii o přirozené submisivnos-
ti ženského pohlaví (Klapisch-Zuberová 
1999). Také Nový zákon3) potvrzuje pozi-
ci ženy jako pomocnice, která je odles-
kem muže.

Římský fi lozof Quintus Septimius Flo-
rens Tertullianus (160–220) označil ženu 
v dvousvazkovém spise De cultu femi-
narum (O pěstování ženské krásy, ko-
lem 196–197 a 205–206) za vstupní ďáb-
lovu bránu, jež představuje nepřítelkyně 
přátelství, nutné zlo, ohrožení domu, při-
rozené pokušení a rozkoš vedoucí do zá-
huby (Kitzler et al. 2004, Bocková 2007, 
Wilhite 2007). Podobné atributy ženě při-
soudil i dominikán Vincent z Beauvais 
(1184/1194–1264), který ji spatřoval jako 
nenasytné zvíře, záhubu muže, dům bou-
ře a překážku ke zbožnosti, přinášející tr-
valý neklid a nepřetržitý boj (Zimmer-
mann 1996).

žEna PODlE akVinSkéHO
Italský teolog Tomáš Akvinský (1225–
1274) označil ženu za nedokonalého muže 
a v rámci dichotomie „žena a muž“ jí 
přiřknul nižší sociální status. Žena po-
dle jeho názoru vyjadřuje fyzickou sla-
bost, animální pasivitu a přírodu, zatímco 
muž reprezentuje ducha, vůli, která jed-
ná, poznání a kulturu (Klapisch-Zubero-
vá 2008). Žena je podřízena muži, neboť 
byla stvořena jako pomocník při rozmno-
žování. „Žena přece potřebuje muže nejen 
pro zplození, jako u jiných živočichů, ný-
brž také pro správu, jelikož muž je jak ro-
zumem dokonalejší, tak silou zdatnější“ 
(Akvinský 1993:123).

Tomáš Akvinský byl přesvědčen, že 
muž je stvořen k dokonalosti, zatímco 
žena je dokonalá méně. Ženské tělesné 
nedostatky podle jeho názoru mají přímý 
vliv na její racionalitu. Z tohoto důvodu 
musí být nedokonalá žena podřízena do-
konalému a racionálnu muži.

Podobnou dichotomii zavedl již dříve 
latinský fi lozof a teolog Aurelius Augus-

tinus (354–430). Ten byl přesvědčen, že 
podřízení ženy odpovídá sociálnímu řádu, 
neboť muž je řízen božskou moudros-
tí. Eva byla stvořená pro muže jako těles-
ný pomocník při plození potomků, ovšem 
její role měla být zcela pasivní. Se ženou 
Augustinus spojuje tělesnost a smyslnost, 
s mužem ducha a rozum. Augustinus se 
domníval, že žena na rozdíl od muže ne-
dokáže rozumem ovládat své tělo. „Žena 
je nadána rozumem stejně jako muž; živo-
čišná stránka však u ní převažuje, zatím-
co u muže převažuje rozumnost, to jest 
stránka duchovní“ (Duby 1999:37). Žena 
a muž se nemohou vyvažovat ani doplňo-
vat. Muž je nahoře a žena dole, a to v rám-
ci sociální struktury i sexuálního života 
(Børresen 2005, Klapisch-Zuberová 2008).

žEny VEDEné kE zDRžEnliVOSTi
Žena může porušit poslušnost vůči man-
želovi pouze v okamžiku, kdy je nucena 
k sexuální poloze, jež destabilizuje bohem 
stanovený řád. Církevní otcové a kněží 
považovali tyto sexuální polohy za formu 
antikoncepce. Ženu je zároveň třeba vést 
ke zdrženlivosti, neboť je schopna do-
sáhnout opakované slasti, jíž nelze uko-
jit ani ovládnout (Rossiaud 2008). Manže-
lé „poddávají-li se obcování nezřízenému, 
zneužívají počátku množení (potomstva) 
k rozkošnictví, a že tím, byť i jinam nevy-
bočovali, přece v samém manželství svém 
práva manželská překročují“ (Řehoř Ve-
liký 1909:157). Dokonce i znásilnění ženy 
bylo interpretováno jako forma ženské 
rozkoše.

Požadavek zdrženlivosti byl stanoven 
z důvodů, aby se nenarodilo dítě nemoc-
né nebo s viditelnou vadou. Povinná zdr-
ženlivost nastupovala v první noci nebo 
v prvních třech nocích po sňatku (Tobiá-
šovy noci), postním a adventním období, 
ve středu, v pátek, noc před nedělí a vel-
kými svátky nebo v období menstruační-
ho krvácení a kojení. Zejména nepřijatel-
né bylo cizoložství v případě žen, neboť 
ohrožovalo zplozením nelegitimních po-
tomků, poškozujících genetickou čisto-
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„Dynamika středověké společnosti 
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1)  Genesis 1, 26–27.

2)  Genesis 1, 21–24.

3)  1 Korintským 11, 3–16.



tu rodové linie (Ennenová 2001, Otis-Cour 
2002, Lenderová 2009). Počestnost ženy 
byla zdůrazňována v kázáních, její čisto-
tu přísně střežili manželé i jejich příbuzní. 
Ženy totiž jako hříšné nositelky zla jsou 
chlípné a ovládané „chtíčem, který ve své 
slabosti obtížně ovládají a který je vede 
přímo k cizoložství“ (Duby 1999:9). Zdů-
vodnění, kdy podle církevního práva po-
skytl muž důvod k cizoložství, předložil 
francouzský teolog a kazatel Jacques de 
Vitry (1160/70–1240). Dopustí-li se žena 
cizoložství, pokud s ní manžel špatně za-
chází, nese odpovědnost také manžel.

Plnoprávnou manželkou se stala žena 
až v okamžiku, kdy porodila dědice. Až 
na základě své plodnosti, byla uznána 
jako matka rodiny. V období těhotenství 
se na ženu vztahovala pravidla souvise-
jící s opatrností. Proto se měla vyvaro-
vat běhání, zdvihání a nošení těžkých bře-
men i pohlavnímu styku (Gauvard 2002). 
K nežádoucím psychickým stavům patřil 
hněv, smutek a úlek. Těhotným neprospí-
vala ani absence spánku, náhlé teplotní 
změny, přejídání nebo hladovění. V obdo-
bí šestinedělí byla žena izolována v uza-
vřeném prostoru. Tato izolace neslouži-
la pouze ke klidu na lůžku. Šestinedělka 
zažívala „společenské šestinedělí“, v je-
hož průběhu se stala objektem péče celé 
ženské části domu a získala vyšší sociální 
status. Žena vstoupila do stabilního sta-
vu, neboť svým prvním porodem napl-
nila funkci manželství a byla považová-
na za plnohodnotnou členku společnosti 
(Gennep 1997).

O DCERáCH Hříšné EVy
Ženy ve středověku byly považovány za 
Eviny dcery a svůdkyně, od nichž je odvo-
zeno negativní pojetí těla, tělesnosti a se-
xuality. Francouzský mystik Hugo ze sva-
tého Viktora (kolem 1097–1141) a italský 
teolog Petr Lombardský (Petrus Lombar-
dus, kolem 1100–1160) zastávali přesvěd-
čení, že ďábel si Evu zvolil, neboť je ob-

dařena menším rozumem nežli muž. Eva 
totiž podlehla hadovi a nechala se svést 
k prvotnímu hříchu. Bůh zakázal jíst v ráji 
plody ze stromu poznání dobra a zla, a do-
konce se ho i dotýkat. Eva neuposlechla, 
utrhla z jeho plodů a nabídla i Adamovi. 
Poté, co první lidé spáchali hřích a ukryli 
se před Bohem ve stromoví zahrady, byli 
za svou neposlušnost potrestáni.

Eva jako osoba odpovědná za prvotní 
hřích se stala významným motivem stře-
dověkých uměleckých děl. Žena ztvár-
něná jako Eva je zachycená na tympano-
nech, portálech, skulpturálních vlysech 
nebo hlavicích sloupů sakrálních sta-
veb. Opozici Evy představuje Panna Ma-
rie – nová Eva, jež svou poslušností napra-
vila Evinu rajskou neposlušnost (Le Goff  
2006). Tomuto tématu věnoval pozornost 
teolog, fi losof a anglický biskup italské-
ho původu Anselm z Canterbury (1033–
1109) v pojednání Cur Deus homo (Proč 
se Bůh stal člověkem, 1094–1098). Stejně 
jako je Eva pramenem hříchu, Maria re-
prezentuje pramen spásy. Její příchod na 
svět měl odčinit zlo, jež způsobila hříš-
ná Eva. Evin hřích vedl k polemikám o na 
téma dědičnosti hříchu. Dva protipóly pří-
stupu k učení o milosti zastupují Aureli-
us Augustinus a irský mnich Pelagius (ko-
lem 350–420/440). Podle Augustina je 
lidský jedinec zatížen dědičným hříchem 
(predestinace) a zaslouží si zavržení kvů-
li Adamovu hříchu. Pouze Adam se naro-
dil svobodný a bez hříchu (Casagrande, 
Vecchio 2002). Všichni jedinci jsou zajat-
ci dědičného hříchu, do něhož se naro-
dily jako Adamovy děti. Hřích Adama se 
šíří v lidském pokolení plozením. Dobré 
ani špatné jednání neovlivní, zdali je jedi-
nec dobrý nebo zlý, neboť tato skutečnost 
je předem daná. Augustinus byl přesvěd-
čen, že součástí lidské přirozenosti je ná-
klonnost ke hříchu, pomýlení, vymknu-
tí se pořádku a sklon k hříšnému jednání. 
Bůh daruje milost pouze vyvoleným, jež 
si předem vybral a předurčil k věčnému 

životu. Nejedná se o svobodný lidský čin, 
neboť na obrácení člověka se podílí Boží 
milost. Boží milost způsobuje, že jedinec 
může učinit něco dobrého. 

Naopak Pelagius zpochybnil dědičnost 
hříchu. Každý jedinec se podle jeho ná-
zoru rodí svobodný, bez hříchu a je scho-
pen se vyvarovat hříchu, jenž není sou-
částí jeho přirozenosti. Každý má stejnou 
možnost volby jakou měli Adam a Eva 
v ráji, neboť lidská přirozenost není na-
rušena. Podle Pelagia jedinec si může vy-
brat mezi dobrem a zlem. Hřích Adama 
se údajně šíří v lidském pokolení nápodo-
bou. Utrpení přichází, pokud volíme hřích 
a nezávislost. Pelagius spatřoval Boží mi-
lost jako svobodu darovanou Bohem a klíč 
ke správnému rozhodnutí. Boží milost vy-
stupuje jako prostředek, posilující volní 
jednání jedince, založené na jeho rozumu 
a vůli (Karfíková 2006).  

býT MaTkOu nEbO PannOu?
Žena ve středověku se mohla stát matkou 
nebo zůstat pannou. Ženy do kláštera od-
cházely nejenom na základě slibu panen-
ské čistoty a řeholního života, ale také se 
tam uchylovaly ženy z převážně vyššího 
okruhu společnosti, aby zde strávily po-
slední etapu svého života. Kláštery po-
skytovaly ochranu před násilím a nega-
tivními aspekty manželství a mateřství. 
Ženy v klášteře navíc dosahovaly vzdělá-
ní a mohly svou intelektuální aktivitu re-
alizovat písemnou formou. Jejich tvůr-
čí činnost mohla variovat od opisování 
písemnosti, životopisů svatých, instruk-
cí pro duchovní život až k autorským po-
jednáním, autobiografi i nebo záznamům 
mystických zkušeností. V klášteře moh-
ly dosáhnout vedoucí pozice, jíž posky-
toval úřad abatyše. Přední abatyší středo-
věké společnosti byla německá mystička, 
lékařka a hudební skladatelka Hildegar-
da z Bingenu (1098–1179). Hildegarda pa-
třila k váženým osobnostem. Vedla kore-
spondenci například s římským císařem 

Fridrichem I. Barbarossou (kolem 1122–
1190) nebo svatým Bernardem z Clairvaux 
(1090/1091–1152). Za svého života vytvo-
řila všestranné dílo, integrující teolo-
gii, mystiku, středověké léčitelství a pří-
rodovědu. Hildegarda zastávala mnoho 
nadčasových stanovisek, například zdů-
razňovala roli placebo efektu a psychoso-
matiky. Dokonce nepovažovala ženu za 
příčinu mužské mravní zkázy, nýbrž je-
jich sexuální touhy. Účel pohlavního aktu 
nekladla do souvislosti pouze s plozením 
potomstva, neboť rozkoš a sexuální spo-
jení slouží také k bytostnému naplnění 
podstaty muže i ženy. Hildegarda popsa-
la i ženský orgasmus a formulovala teo-
rii, podle níž síla spermatu určuje pohla-
ví dítěte, zatímco množství lásky a vášně 
určuje dispozice dítěte (Newman 1987, 
Schultz 2006).

Další alsaská abatyše Herrada z Land-
sberga (Herrada z Hohenburgu, kolem 
1130–1195) se zasloužila o vznik ilumino-
vané encyklopedie Hortus deliciarum (Za-
hrada rozkoší, kolem 1180). Ta tvořila pe-
dagogickou pomůcku a zdroj informací 
pro mladé novicky, jehož obsahová slož-
ka variuje od básní, hudby až k antické 
a arabské literatuře. Encyklopedii dopro-
vází přibližně na 336 iluminací, jež zob-
razují teosofi cké, fi lozofi cké a literární té-
mata (Frugoni 1993). Její faksimile byla 
vytvořena v roce 1818 a tvoří reprezenta-
tivní soubor po zničení originálního díla 
během obléhání Štrasburku v roce 1870 
(Strohmeier 1998). Herrada z Landsberga 
vznik této obsáhlé encyklopedie komen-
tovala: „Jako čilá včelička jsem vysála šťá-
vu z květů božské a fi lozofi cké literatury 
a z ní jsem utvořila celou plástev naplně-
nou medem“ (Pernoud 1998: 39).

SPOlEČEnSTVí bEkyní
Zvláštní místo ve středověké kultuře, re-
prezentující flexibilní formu nábožen-
ského života, zaujímaly bekyně. Jednalo 
se o a autonomní ženská laická společen-

ství, která se zformovala na území Belgie 
na přelomu 12. a 13. století a odtud dále 
rozšířila na území severní Francie, Nizo-
zemí, Německa, Švýcarska a západních 
slovanských zemích (Gleba 2004). Beky-
ně získávají na významu po konání 4. la-
teránského koncilu roku 1215. Tehdy také 
dochází k jejich akceptaci ze strany ka-
tolické církve (Kibler 1995, Elliot 2004). 
Bekyně obývaly architektonické objek-
ty zvané bekináže, jež v západním Ně-
mecku, Valonsku (jižní Belgie) a severní 
Francii měly podobu společného konven-
tu a v jižních oblastech Nizozemí malých 
domků stojících v blízkosti kostela. Jed-
nalo se zpravidla o vdovy nebo nepro-
vdané ženy z bohatých a vážených rodin, 
které se oddaly životu v pokání, posluš-
nosti a čistotě. „Urozené a mocné ženy, 
které opustily své pozemské dědictví 
a majetek, a rozhodly se žít raději v chu-
době než v doupěti hříšníků“ (Klaniczay 
2002:201).

Jejich život naplňovala askeze, kontem-
place, vedoucí až k mysticismu a exta-
tickým stavům, manuální činnost (tkaní, 
předení a šití), výuka a milosrdné skut-
ky, jež zahrnovaly péči o nemocné, opuš-
těné, umírající a mrtvé (Bynum 1987). Be-
kyně neskládaly řeholní sliby, vlastnily 
i majetek a také mohly ze své vlastní vůle 
společenství kdykoliv opustit. Uvnitř spo-
lečenství docházelo k inklinaci k mys-
ticismu a šířily se i názory neslučitelné 
s ofi ciálními stanovisky katolické církve. 
Zejména ve 14. století se společenství be-
kyní bránila podezření z kacířství. Proto 
některá z nich byla institucionalizována 
tím, že přijala Třetí řád svatého Františka. 
Jiná byla pohlcena mnišskými a žebravý-
mi řády nebo se vyvinula ve fl agelantská 
hnutí (McDonnell 1969, Erbstößer 1970, 
Simons 2001). K významným bekyním pa-
třily například Marie d‘Oignies (1177–1213), 
Mechtilda z Magdeburgu (kolem 1210–
1291) nebo Hadewijch z Antverp (zemře-
la 1282/1287).

žEna VE STřEDOVěké lyRiCE
Idealizovaný obraz ženy ve středově-
ké kultuře vznikl v rámci dvorské lyriky. 
Tento svébytný žánr středověké světské 
poezie se zformoval koncem 11. století. 
Tématem dvorské lyriky byla láska, žen-
ská krása a obdiv k milované ženě. Ob-
vykle se jedná se o urozenou a provdanou 
ženu, jejíž identita je zahalena tajem-
stvím. Dvorská lyrika etablovala kult mi-
lované ženy, jenž zahrnuje světský pohled 
na ženu, opěvuje ideální lásku a nabádá 
muže k ovládání vášní. Dvorská milostná 
lyrika odráží principy asymetrického vzta-
hu, který je charakteristický pro feudál-
ní společnost. Žena zde symbolicky zaují-
má pozici lenního pána, zatímco básník se 
ocitá v roli vazala, který se dámě zavazu-
je svojí oddaností, pokorou a trpělivostí. 
Básník je „čekatel milosti“, neboť povin-
ností ženy není splácet vazalskou věrnost 
přízní nebo odměnou (Černý 1958). Je to 
prosebník, spoutaný milostnou touhou 
a bolestnou představou, že lásku své vy-
volené nikdy nezíská. Proto snáší odmítá-
ní ženy, její výmluvy i krutost a projevuje 
vděk za žal, bolest a zklamání (Régnier-
-Bohler 2002). V básních často zaznívá 
milostná exaltace, extáze a mystické sta-
vy hrdinů:

„Paní, srdce ve mně sténá,
že jsem vámi přezírán,
neboť jste můj pravý pán,
paní moudrá, urozená,
z výše daná našim tmám.
Toužím sloužit pouze vám, 
že jste čestná, dvorná, čistá,
v duši své k vám poklekám“
(Černý 1970:65)

Pravidla dvorské lásky sepsal francouz-
ský kaplan Andreas Capellanus (André le 
Chapelain, 12. století), patrně ve službách 
francouzské hraběnky Marie Francouz-
ské (1145–1198), ve třísvazkovém díle De 
Amore (O lásce, 1174–1186). Mezi pravidly 

Plnoprávnou manželkou se stala žena až v okamžiku, 
kdy porodila dědice. Až na základě plodnosti, 
byla uznána jako matka rodiny.
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této „metodické příručky v umění milost-
né hry“ například uvedl, že manželství 
ve dvorské lásce zcela postrádá své místo 
(Cartlidge 1997). Žena se dokonce nemů-
že odvolávat nebo vymlouvat na manžel-
ský svazek. Capellanus stanovil i hranice 
pravé lásky, k nimž vedle slepoty a ná-
ruživé vášně patří jasně limitovaný věk 
mužů a žen. Dívce musí být přinejmenším 
dvanáct let a chlapci čtrnáct. Ovšem za-
koušet pravou lásku od muže je pro ženu 
vhodné až od osmnácti let. Dovršení pra-
vé lásky nastává u ženy před 50. rokem ži-
vota a u muže před 60. rokem života (Par-
kin 2003, Trojel 2006). Ačkoliv se i nadále 
muži i ženy mohou oddávat sexuální-
mu aktu, ten již postrádá žádoucí vášeň. 
K dalším axiomům dvorské lásky patřila 
tvrzení, že ten, kdo není žárlivý, nemůže 
milovat, a že skutečný milenec je neustá-
le posedlý obrazem své milované (Tro-
jel 2006).

aDORaCE MOuDRýCH DaM
Žena mohla být obdivována i na zákla-
dě svého vzdělání, kterého se někdy do-
stálo dívkám pocházejícím z nejvyšších 
společenských vrstev. V raném středově-
ku měly přístup ke vzdělání ženy z vlád-
noucích rodů a dcery velmožů. Od vr-
cholného středověku i ženy šlechticů, 
patricijů nebo a měšťanů. V některých pří-
padech žena svým vzděláním muže před-
čila. Jednou z nejvzdělanějších žen stře-
dověku byla francouzská abatyše Heloisa 
(1101−1164), o níž píše francouzský fi lozof, 
teolog a její učitel Abélard (1079–1142): 
„Ačkoli ve tváři a kráse nebyla posled-
ní, v bohatství literárních znalostí vyni-
kala nadevše. Neboť čím totiž toto dobro, 
tj. literární vědění je u žen krásnější, tím 
více onu dívku vyznamenávalo a v celém 
království ji činilo proslulou“ (Abélard 
2003:19).

Zcela výjimečné, ale o to významněj-
ší místo, zaujala v dějinách evropské kul-
tury Jana z Arku (1412–1431). Vedle obrazu 

ženy hříšné, jejímž prototypem byla bib-
lická Eva, ženy vzdělané, reprezentova-
né abatyšemi a některými šlechtičnami, 
se v době středověku zrodil fenomén ženy 
válečnice. Původně selská dívka Jana ne-
byla nikým. Od svých čtrnácti let však slý-
chala „vnitřní hlasy“, které jí sdělily, že 
byla vyvolena k vysvobození Francie (Mi-
chelet 1974). V roce 1429 předstoupila 
v mužských šatech a chlapeckém sestři-
hu před dauphina Karla, pozdějšího krále 
Karla VII. Francouzského (1403–1461). Ve-
dena Božím příkazem vyrazila v rytířské 
zbroji s královými oddíly do boje. Dne 8. 
května 1429 porazila sedmnáctiletá Jana 
útoky anglické armády v Orleánsu.

Vždy dokázala prosadit svoji meto-
du nebo nadchnout vojáky k útoku. Tím-
to se naplnilo proroctví, které oslavoval 
francouzský básník Alain Chartier (kolem 
1385–1430): „Vzácná Panno, hodna veške-
ré slávy, chvály a božských poct, v tobě 
je velikost království, ty jsi světlem li-
lií, ty jsi září, ty jsi slávou nejen Francou-
zů, ale všech křesťanů“ (Nejedlý 1997:53). 
Po korunovaci Karla VII. králem opustila 
jeho dvůr a zvítězila u Lagny. Během po-
kusu vyhnat Angličany z Paříže upadla 23. 
května roku 1430 do zajetí vojáků vévo-
dy burgundského: „Budu žít ještě rok, ne 
víc“ (Nejedlý 1997:54). Po prodání Angli-
čanům byla vydána duchovnímu soudu 
v Rouenu. Jako kacířka a čarodějnice ze-
mřela smrtí upálením a její popel byl vho-
zen do Seiny. Po své smrti byla prohlášena 
za oběť justičního omylu, rehabilitována 
světským soudem a v roce 1920 svatořeče-
na (Pernoudová 1994).

Jak VyPaDá kRáSa?
V dobové literatuře je zaznamenán ideál 
ženské krásy, který byl opěvován v obdo-
bí raného středověku. Tvorba francouzské 
básnířky Marie de France (1130/1140–ko-
lem 1200) obsahuje základní charakteris-
tiky, jež byly považovány za atributy stře-
dověké ženské krásy:

„Tak krásné, čisté tělo měla,
jež jasněji než sníh se bělá,
nos měla pěkný, oko jasné,
hezounká ústa, tváře krásné, 
vysoké čelo, dlouhé řasy,
rozkošnou hlavu, plavé vlasy“
(France 1958:120).

U ženy byla považována za přitažli-
vou velmi gracilní, téměř hubená, posta-
va, úzké boky, štíhlý pas, dlouhé nohy 
a okrouhlá malá ňadra. Tyto žádoucí fy-
zické znaky stály v opozici k ženskému 
tělu, jež bylo poznamenáno kojením, čas-
tými porody a fyzickou prací ženy v do-
mácnosti pečující o rodinný krb. Zřejmě 
z tohoto důvodu si některé ženy obepí-
naly příliš těžká a povislá ňadra těsný-
mi šaty, neboť si tak opticky prodlužovaly 
postavu. Za velmi přitažlivé byly považo-
vány nízko posazené boky a lehce vykle-
nuté břicho.

Estetická kritéria byla uplatňována také 
při hodnocení půvabu ženského obliče-
je. Za krásnou byla považována tvář ženy, 
která měla tvar trojúhelníku s vysokým 
klenutým čelem, dlouhými řasy a tma-
vě nalíčeným obočím, kontrastujícím se 
světlými kadeřavými vlasy a alabastrově 
bílou a hladkou pletí, jíž prosvítaly mod-
ravé žilky (Nodl, Šmahel 2002). Přitažli-
vost žen zvyšovala malá a úzká ústa s vý-
razným horním rtem.

Plavovlasé ženy byly muži preferované 
i z toho důvodu, že jim byly přisuzovány 
takové vlastnosti, jako jsou cudnost, po-
čestnost, zbožnost a zdrženlivost. Hod-
nota přikládaná světlým vlasům ale také 
mohla souviset se symbolem sluneční 
záře, světla a zlata. S průzračným svitem 
byly spojovány také ženské oči, které po-
dle mnoha středověkých básníků mají 
být výrazné a magicky zářit. Mladé dívky 
chodily prostovlasé, ale vdané ženy skrý-
valy svůj účes pod rouškou nebo závo-
jem. Zahalování naznačovalo, že krásné 
dlouhé vlasy mohou být ďáblovou pas-

tí. Srdce mladíků mohla uváznout v roz-
hozených sítích vlasů a utonout v esen-
ci jejich vůně. Zahalování souviselo 
i s nutností neustále připomínat důsled-
ky prvotního hříchu. Žena si musela ha-
lit svou hlavu jako viník, který upozor-
ňuje na svůj hřích a podrobenost. Po celý 
středověk je fyzická krása ženy určována 
čtyřmi barvami, zlatou barvou vlasů, bí-
lou barvou rukou, pleti a zubů, červenou 
barvou rtů a tváří, a barvou černou, kte-
rá zvýrazňovala oči, řasy a obočí (Duby 
1997, Kybalová 2001).

S DéMOnizOVanýM TělEM
Ženské tělo bylo v průběhu středověku na 
jedné straně opěvováno a uctíváno, na-
příklad v případě světic a křesťanských 
mučednic, na druhé straně bylo zneva-
žováno, démonizováno a spojováno se 
špatnou pověstí a stigmatem hanby, kte-
rá souvisela s přetrvávajícím přesvědče-
ním o nikdy nekončícím boji duše s tě-
lem. Tresty, které stihly Adama s Evou za 
neuposlechnutí Božího příkazu, trestaly 
nejvíce tělo. Tělo i duše jsou ve středově-
ku spatřovány jako dvě samostatné enti-
ty, jimž se připisuje samostatné bytí. Po-
larita duše a těla upozadila schopnosti 
naslouchat a porozumět řeči těla. Duše je 
ve srovnání s tělem nesmrtelná a je nutné 
o ni náležitě pečovat. Duše odlišuje člově-
ka od zvířete (Duby 2003). 

Existovaly však rozdíly v dobovém vní-
mání a interpretaci ženského a mužského 
těla. Tělo muže bylo považováno za sou-
kromé nedotknutelné vlastnictví, zatím-
co tělo ženy vždy představovalo kolek-
tivní předmět opovržení, násilí, obdivu 
i uctívání. Tato ambivalence je i odrazem 
obecného postoje k lidskému tělu v ob-
dobí středověku. Není náhodou, že pa-
pež Řehoř I. Veliký (kolem 540–604) de-
gradoval tělo na „odporný šat duše“ (Le 
Goff , 2006:12). Paradoxem však zůstává, 
že ve středověku bylo lidské tělo také glo-
rifi kováno a uctíváno například jako trpí-

cí tělo Kristovo a s ním spjaté ideje křes-
ťanské církve.

VEřEJné lázně, nEVěSTinCE...
K vytváření negativního obrazu středo-
věké ženy přispěly také instituce se špat-
nou pověstí, jako byly nevěstince a ve-
řejné lázně. Návštěva lázní umožňovala 
nejenom pravidelné koupele nebo stříhá-
ní vlasů a pouštění žilou, ale také intimní 
setkávání styky příslušníků obou pohlaví, 
konzumaci jídla a alkoholu. V průběhu 15. 
století se dokonce stíral rozdíl mezi ne-
věstincem a lázněmi (Pernoudová 2002, 
Dülmen 2003, Verdon 2003).

Finančně zajištěnější zákazníci navště-
vovali zpravidla lázně, zatímco chudší že-
natí muži velké nevěstince. Již v období 
raného středověku nevěstky, označované 
také jako potulné ženy, hledaly své poten-
ciální zákazníky u cest, obchodních křižo-
vatek nebo na trzích. Místa před hradbami 
byla považována za jádro předměstských 
čtvrtí nevěstek. S rozvojem měst se pro-
měňovala i forma prostituce. Narůsta-
la snaha lokalizovat prostituci na jednom 
místě, dokonce i uvnitř městských hra-
deb, a tam jí kontrolovat. Ačkoli nevěstky 
byly součástí městského obyvatelstva, ne-
nacházely se na stejné právní rovině jako 
měšťané (Schuster 1995).

První zmínky o zakládání nevěstinců 
pocházejí ze 14. století, zejména z úze-
mí jižního Německa, jižní Francie a Itá-
lie. Během poměrně krátké doby existo-
val v téměř každém městě alespoň jeden 

veřejný dům. Na některých místech měst-
ská rada podporovala nebo dokonce inici-
ovala vznik veřejných domů. Jedním z ar-
gumentů bylo tvrzení, že nevěstky jsou 
menší zlo, nežli kdyby svobodní muži ne-
zneužívali měšťanských dcer a počest-
ných žen (Otis-Cour 2002, Schuster 2003). 
Rozkvět prostituce podporovala pestrá  
klientela, kterou tvořili nejenom svobodní 
muži a vojáci, nýbrž i duchovní a středo-
věcí „muži na cestě“ (Rossiaud 1999, Len-
derová 2009).

V této době existoval i obchod se žena-
mi, jejichž osudem bylo stát se  nevěst-
kami. Do veřejného domu dívku někdy 
prodala vlastní rodina, jindy profesionál-
ní obchodník. Je ale pozoruhodné, že ně-
která města fi nančně podporovala muže, 
kteří se rozhodli oženit s prostitutkou. In-
stituce manželství totiž podle dobového 
mínění podrobila bývalou nevěstku do-
hledu manžela, což bylo považováno za 
nejefektivnější metodu zpětné integrace 
do společnosti (Schuster 1995).

O „liDECH na OkRaJi“
Lazebnice i nevěstky patřily v období stře-
dověku ke specifi cké subkultuře „lidí na 
okraji“. K této subkultuře patřili zejména 
lidé, kteří byli vyřazeni z účasti na veřej-
ném životě města z důvodů majetkových 
poměrů, výkonu „ponižujícího“ zaměst-
nání nebo náboženských důvodů (Gere-
mek 1999). Jednalo se o „osoby nebo sku-
piny, které neuznávají nebo nedodržují, 
případně dodržovat nemohou, normy 
společnosti, ve které žijí, a na základě to-
hoto odmítnutí, anebo neschopnosti (i ne-
konformního chování), nejsou většinovou 
společností považováni za rovnocenné“ 
(Graus 1981:401).

Žena ve středověké společnosti a kultu-
ře reprezentovala umlčovanou skupinu, 
jež disponovala pouze omezenými mož-
nostmi vyjádřit svůj názor. Středověká 
společnost, v níž muži stanovovali sdílené 
a uznávané hodnoty a normy, podporova-





Plavovlasé ženy byly muži preferované i z toho důvodu, že jim 
byly přisuzovány vlastnosti, jako jsou cudnost, počestnost...
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Žena ve středověké 
společnosti a kultuře 
reprezentovala 
umlčovanou skupinu s 
omezenými možnostmi
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la faktické mlčení i symbolickou „němost 
žen“. Tato negace se projevovala v ome-
zení ženského verbálního projevu a s ním 
spjaté svobody slov a činů. Mužská do-
minance ovlivňovala nejenom to, co ženy 
mohly říkat, ale také to, co chtěly říkat, 
kdy to chtěly říkat a kde to chtěly říkat 
(Ardener 2007). Obraz ženy v období stře-
dověku je nepochybně kulturní konstruk-

cí, která v sobě zahrnuje jak pozitivní, tak 
negativní vzorce chování. Žena byla na 
základě biblické interpretace a křesťan-
ské exegeze a priory spoutána sítí dobo-
vých náboženských předsudků a askribo-
vaných typických vlastností. Ty jí bohužel 
umožňovaly pouze omezené prosazení 
autentické svobody, vnitřních emocí i tvo-
řivého myšlení. Středověký obraz ženy je 

tak osudově poznamenán maskulinní in-
terpretací: „Celými staletími se táhne po-
řád stejná písnička: paktují se s ďáblem; 
jsou hašteřivé, nesnesitelné; jejich tělo je 
neuhasitelná výheň, jako tělo chiméry“ 
(Duby 1999:32). l
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•    ČERNÝ, Václav, ed. (1970): Srdce ve mně sténá: Výbor z milostné 
poezie trobadorů. Praha: Odeon.

•    DUBY, Georges (1997): Vznešené paní z 12. století I: Heloisa, 
Aliénor, Isolda a další. Brno: Atlantis.
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středověku. Praha: Vyšehrad, str. 413–423.

•    KYBALOVÁ, Ludmila (2001): Středověk. Dějiny odívání. Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny.
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ženství. Praha: Prostor.

•    MCDONNELL, Ernest W. (1969): The Beguines and Beghards in 
Medieval Culture: With Special Emphasis on the Belgian Scene. 
New York: Octagon Books.

•    MICHELET, Jules (1974): Rekové a rebelové sladké Francie. Výbor 
z dějin Francie. Praha: Odeon.

•    NEJEDLÝ, Martin (1997): „Jana z Arku“. In: Historický obzor 8 
(3/4), str. 50–57.

•    NEWMAN, Barbara (1987): Sister of Wisdom: St. Hildegard‘s 
Theology of the Feminine. Berkeley: University of California Press.

•    NODL, Martin, ŠMAHEL, František, eds. (2002): Člověk českého 
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Obraz ženy ve středověku je nepochybně kulturní 
konstrukcí, která v sobě zahrnuje jak pozitivní, 
tak negativní vzorce chování.

Při zpětném hodnocení letošních letních olympij-
ských her není možné přehlédnout, že hry XXX. 
letní olympiády v Londýně byly v některých 

souvislostech právem označovány jako hry ve zname-
ní žen. O tom, že nešlo o pouhý populistický řečnický 
obrat, svědčí fakt, že je tato jinak žurnalistická hyper-
bola založena na věrohodných statistických úda-
jích. V mnoha významných olympijských výpravách 
v Londýně 2012 tvořily ženy většinu zástupců a mezi 
tyto výpravy patřily i celkově tak významné a počet-
né reprezentace jako USA nebo Rusko.

LOH 2012 se tak staly také historicky prvními hra-
mi, na něž všechny zúčastněné národních výpra-
vy vyslaly své ženské reprezentantky. V případě 
některých islámských zemí, jmenovitě Kataru, Sa-
údské Arábie a Bruneje, šlo navíc o historicky první 
účast ženských sportovců v celé historii olympijské-
ho hnutí. Celkové vysoké zastoupení ženských spor-
tovkyň je chápáno jako odraz probíhajících globál-
ních společensko-kulturních změn, jejichž průběh 
a dynamiku lze indikativně sledovat právě na poza-
dí pravidelně konaných společenských a sportovních 
událostí.

Jelikož jsou tyto údaje v novodobé historii olympij-
ského hnutí ostře sledovány a důsledně medializová-
ny, je nutno je považovat za významné jak z hlediska 
faktografi ckého, tak i pro jejich symbolický význam 
a schopnost dalšího zpětného působení na probíha-
jící sociokulturní procesy. Z této perspektivy je mož-
no konstatovat, že široké zastoupení žen i výsledky, 
kterých v průběhu letošních olympijských her dosáh-
ly, představují opět další významný posun v emanci-

pačním procesu a to nejen v úzce chápaném sportov-
ním kontextu.

Sportovní (a zejména olympijské) hnutí předsta-
vuje pro genderovou problematiku prostředí, na je-
hož pozadí je možno aktuální stav a probíhající vývoj 
v této oblasti demonstrovat ve zcela specifi ckém me-
zioborovém kontextu. Jedná se o prostředí, ve kte-
rém se projevují ve výrazně koncentrované podobě 
základní střety a změny ve vnímání mnoha základ-
ních témat genderové problematiky. Olympijské hnu-
tí je proto velmi významným prostředím a součas-
ně signifi kantním předmětem zkoumání a to jak pro 
specifi cky genderový, tak i pro obecně kulturologic-
ký výzkum.

OlyMPiSMuS PřEkRaČuJíCí SPORT
Olympijské hnutí v novodobé historii výrazně pře-
sáhlo svým významem sportovní oblast. Jde o spo-
lečenskou a kulturní událost s globálním dosahem. 
Toto hnutí má od samého počátku výrazné mimo-
sportovní aspirace již ve svých zakládajících doku-
mentech a kánonech. Olympijská charta charak-
terizuje olympismus jako životní způsob a životní 
fi lozofi i založenou na deklarovaném spojení zdat-
nosti těla, vůle a ducha (Sekot 2008). Zvláštní po-
zornost zasluhuje ideál týkající se respektová-
ní základních univerzálních etických principů, což 
představuje pro kulturologická studia výzvu, ale 
současně přesahuje rámec tohoto příspěvku. Vý-
znamnou součást souboru základních hodnot olym-
pijského hnutí představuje boj proti diskriminaci ve 
všech jejích podobách (Olympijská charta 2007).

K genderovým aspektům 
sportu z pohledu letních 
olympijských her 2012
Olympiáda představuje ojedinělou globální platformu diskurzu odrážejícího 
aktuální sociálně kulturní proměny společnosti
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abSTRakT:
Olympijské hry jsou významnou sportovní, společenskou a kulturní událostí, která díky svému mimořádnému 
mediálnímu dosahu představuje též ojedinělou globální platformu diskurzu odrážejícího aktuální sociálně 
kulturní proměny společnosti s výrazným akcentem genderové problematiky. Letošní olympijské hry v Londýně 
tak představovaly jedinečný moment refl exe současného vývoje i prognózy budoucích trendů mnoha základních 
temat genderových studií.

abSTRaCT:
Olympic games are not only important sport, social and cultural event, but thanks to unique media coverage also 
powerful global platform for discussion of current social and cultural topics including important gender issues. 
From this perspective London 2012 Summer Olympic Games were unique moment of refl ection of current 
development and future trends of progress of the many of core gender topics.


