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Abstrakt
Stopková, Helena: Stredoveký človek a ideál panictva. [ Bakalárska práca ] Trnavská
univerzita v Trnave. Filozofická fakulta; Katedra Dejín a teórie umenia. – Školiteľ: doc.
PhDr. Erika Brtáňová, CSc. – Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. – Trnava: FF TU,
2012. počet strán 55.
Témou bakalárskej práce je stredoveký človek a ideál panictva. Práca je rozdelená do troch
kapitol. Práca je zameraná na dejiny a vývoj celibátu v stredoveku s dôrazom na učenie
svätého Pavla z Tarsu, kde na príkladoch z Novej zmluvy sa oboznamujeme s pôvodnou
myšlienkou celibátu v rannej fáze kresťanstva, a taktiež oboznámime s reformou pápeža
Gregora VII. Pozornosť je venovaná sexualite a jej prejavom v stredoveku, ktoré sú
pohlavná zdržanlivosť, ktorá vychádza z učenia cirkevných otcov, manželská cudnosť,
rytierska morálka, homosexualita, prostitúcia a prejavy sexuality u predkresťanských
Slovanov v náboženskom kontexte. Predstavíme stredoveké legendy z Uhorska, pričom
dôraz je kladený na najdôležitejšiu ,,celibátnu“ legendu o svätom Imrichovi Uhorskom.
Ďalej je rozobratá legenda o svätom Gerhardovi, legenda o svätých Andrejovi Svoradovi
a Benediktovi a legenda o blahoslavenej Margite Uhorskej.
Kľúčové slová: stredoveká mentalita, kresťanská morálka, celibát, panictvo, sexualita,
uhorská legenda, svätý Imrich
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Abstract
Stopková, Helena: Mediaval man and ideal of virginity. [ Graduation Thesis ] Universita
of Trnava. Faculty of Arts; Department of History and Theory of art. – Supervisor: doc.
PhDr. Erika Brtáňová, CSc. – Degree of Professional qualification: Bachelor. – Trnava: FF
TU, 2012. p. 55

The topic of my Bachelor project is Medieval man and ideal of virginity. The bachelor
project are split into three chapters. The first chapter´s aimed at history of celibacy
evolution in medieval times, forcefully at St.Pavol from Tars. By examples of New
Testament we acquaint with the basic think of celibacy from early period of christianity,
and about the reform of Pope Gregor VII. Next, is attention paid to sexuality and it´s
utterances during Medieval times. For examples, to Pudicity, which comes of Fathers´
learning, Marital sexuality, Knight´s morale, Homosexuality, Prostitution and utterances of
sexuality in religious context within pre-Christian Slavonians. Second, we would be
present medieval legends´ of Ugria, forcefully at the most important celibacy legend´ about
St. Imrich Ugrian. After, there are legends about St. Gerhard, legend about St. Andrej
Svorad and St. Benedikt and legend about blessed Margita Ugrian.

Key words: medieval mentality, moral in christianity, celibacy, virginity, sexuality, ugrian
legend, saint Imrich
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Predhovor
Témou bakalárskej práce je stredoveký človek a ideál panictva. Sexualita je jedným
z najdôležitejších ľudských pudov, ktoré doslova ,,hýbu“ dejinami. V každom z nás je
tento pud zakódovaný ako jeden zo základných princípov našej podstaty. Pre dnešného
človeka nie je problém verejne vyjadriť svoje pocity, respektíve názory v oblasti sexuality.
Priznať svoju sexuálnu orientáciu, alebo zaujať otvorený postoj voči prejavom s ktorými
sme konfrontovaný z každej strany. Stredoveký človek takéto možnosti nemal. Musel
svoju sexualitu po každej stránke potláčať. Vyjadrenia s akými sa dnes bežne stretávame,
boli pre neho nepredstaviteľné. Napriek tomu aj stredoveký človek vedel svoju sexualitu
vyjadriť. Na takéto vyjadrenie mu slúžilo hlavne výtvarné umenie, literatúra, ale
predovšetkým jazyk symbolov, ktorý bol stredovekému človeku vlastný.
V prvej kapitole predstavíme postupný vývoj celibátu so zreteľom na reformu pápeža
Gregora VII.
V druhej kapitole sa bližšie pozrieme na sexualitu stredovekého človeka. Rozoberieme
sexuálny život v manželstve v stredoveku, taktiež sa zmienime o homosexualite, prostitúcii
a

rytierskej lyrike. Rovnaká pozornosť bude venovaná aj prejavom sexuality u

predkresťanských Slovanov.
Záverečná tretia kapitola bakalárskej práce sa bude týkať najvýznamnejšej celibátnej
legende o svätom Imrichovi Uhorskom, na ktorej si ukážeme chápanie ideálu panictva.
Taktiež predstavíme svätého Imricha ako skutočnú historickú postavu a takisto aj pozadie
vzniku legendy s jej vplyvom na ďalší vývoj uhorských dejín.
Ďalej nám na porovnanie poslúži legenda o svätom Gerhárdovi, ktorý bol Imrichov
učiteľ a neskôr sa stal čanadským biskupom. Ďalšou legendou z uhorskej proveniencie
bude významná Maurova legenda o svätých pustovníkoch Andrejovi Svoradovi
a Benediktovi Stojislavovi, a poslednou bude legenda o blahoslavenej Margite Uhorskej,
významnej panenskej svätice.
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Úvod
Hlavnou témou bakalárskej práce je ideál panictva v živote stredovekého človeka, ktoré
malo slúžiť ako jeden z mnohých faktorov pre kristianizáciu v raných dobách Uhorského
kráľovstva. Pokúsime sa zodpovedať otázku, prečo práve panictvo má byť kľúčom ku
kristianizácii, keď z histórie vieme, že kresťanstvo na našom území bolo už niekoľko
storočí pred vládou svätého Štefana prvého, Uhorského kráľa. Ako je vlastne možné, že
muž nástupca na trón, ktorého jednou zo základných povinností je splodiť následníka
a udržať ,,pevné opraty“ svojho národa sa oženil, ale napriek tomu sa dobrovoľne vzdal
možnosti mať deti a dať národu dediča? Ako je to možné, že napriek tomu, že celibát je
výsadou mužov zasvätených Bohu sa preň dobrovoľne rozhodne muž svetského stavu,
ktorý má navyše poslanie, na ktorom závisí osud celého kráľovstva? Je veľa
nezodpovedaných otázok, ktoré súvisia s ustanovením celibátu, ako aj s jeho chápaním
nielen v kresťanskom kontexte všeobecne, ale hlavne so zameraním na stredovekú kultúru
v rámci ktorej sa budeme v bakalárskej práci pohybovať.
Východiskom práce budú najznámejšie stredoveké legendy na našom území. Bude to
legenda o sv. Imrichovi. Pri komparácií si pomôžeme a celú situáciu ozrejmíme
porovnávaním legendy o sv. Andrejovi Svoradovi a Benediktovi, legendou o biskupovi sv.
Gérardovi a legendou o svätej Margite Uhorskej. Aspoň v krátkosti sa pokúsime ozrejmiť
historické pozadie vzniku týchto legiend ako aj historické pozadie doby, v ktorej sa realita
zobrazená v týchto legendy odohráva. Východiskovými udalosťami boli takzvané
pohanské povstania, ktoré mali nielen náboženské, ale aj politické dôvody. A možno práve
tieto dôvody stoja v pozadí historických udalostí, ktoré položili základy ako aj poslúžili
ako piliere neskoršieho budovania Uhorského kráľovstva.
Okrem iného sa budeme snažiť zdôvodniť fenomén panictva na základe biblických
textov, ktoré vychádzajú zo slov sv. Pavla z Tarsu, z jeho chápania celibátu v neskoršom
kontexte cirkevných dejín. Je jasné, že východisko celibátu nepredstavovalo len
kresťanstvo, ale aj antika a to konkrétne Aristotelove a Platónove názory, ktoré neboli voči
ženám priaznivé. Existovali aj rôzne antické kulty, ktoré považovali pohlavné splynutie so
ženou ako vyslovene nečisté, pričom dôvod bol jednoduchý. Spočíval v tom, že žena nemá
dušu. Tieto názory poslúžili aj k vývoju myzoginstva v neskorších obdobiach a ovplyvnili
aj postavenie ženy v stredovekej spoločnosti. A samozrejme v neposlednom rade sa
pokúsime zdôvodniť širokospektrálne dôvody prečo bol celibát pre súdobú spoločnosť
taký dôležitý a dokonca sa stáva aj jedným z pilierov viery, čo platí takpovediac dodnes.
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1. Stručné dejiny celibátu
Celibát nebol unáhlený jav, alebo ani rýchlo sa etablovaný fenomén do povedomia
celého obyvateľstva. Jeho vývoj bol postupný a muselo prejsť obdobie viac ako jedného
tisícročia, až sa stal úplne platným. Chápanie a výklad celibátu v kontexte teológie, ako aj
kultúrnej histórie je oveľa zložitejšie, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Či už je to jeho
dlhé a zložité presadzovanie medzi klérom, alebo jeho prijatie, ako aj akceptovanie medzi
širšou verejnosťou.
Z dejín vieme, že sa jednalo o jednu z najkontroverznejších, ako aj najdiskutovanejších
tém. Stretávame sa s doslova s celou plejádou odporcov, ktorí donekonečna argumentujú
výhradami voči celibátu, ako aj zástancov, ktorí na základe rôznych biblických,
teologických a morálnych zásad obhajujú vysoké mravné hodnoty, ktoré sa v celibáte
odzrkadľujú.
Našou úlohou, nie je posúdiť čo je správne, ale iba stručne oboznámiť ako prebiehali
udalosti, ktoré ovplyvňovali danú problematiku v období stredoveku. Práve preto na úvod
tejto kapitoly uvádzam, niekoľko veršov sv. Pavla, ktorého meno sa spájalo so zrodom
tejto myšlienky a ovplyvnilo tak celé dejiny katolíckej cirkvi.

1. 1.

Nová zmluva a jej výklad panictva

Ako vidíme v životopise sv. Pavla, tento ,,naozaj veľký muž“ prežil pohnutý život. Pre
nás je ale smerodajné, že bol autorom značnej časti Novej zmluvy. Na jeho učení je
postavená myšlienka celibátu a jeho dôležitosti pri správnom spôsobe výkonu kňazského
povolania. Pochopiteľne sa nedá jeho učenie chápať ako dogmatická tradícia, ale len ako
ukázanie smeru k ideálu celibátu. Ako príklady uvádzam niektoré vybrané verše
z Pavlových listov, aby som na nich ukázala jeho myšlienky, na ktorých je postavená
neskoršia obhajoba myšlienok sexuálnej zdržanlivosti.
,,Chcem aby ste vy boli bez starostí. Kto je bez ženy, stará sa o Pánove veci, ako sa
páčiť Pánovi. (1 Kor 7,32) Ale ženatý sa stará o svetské veci, ako sa páčiť manželke,(1 Kor
7,33) a je rozdelený. Aj nevydatá žena a panna rozmýšľajú o Pánových veciach, aby boli
sväté telom i duchom. Ale vydatá myslí na svetské veci, ako sa páčiť mužovi. (1 Kor 7,34)
No toto hovorím vo váš prospech, nie aby som na vás hodil slučku, ale aby ste sa čestne
a nerušene pripútali k Pánovi. (1 Kor 7,35).
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Dané verše z Novej Zmluvy, presnejšie z Prvého listu Korinťanom, ktorý tu citujeme
jasne hovoria o tom, že sv. Pavol nechápe panictvo ako zákon, alebo neporušiteľnú dogmu,
ale len ako mravné ponaučenie, ktoré je chápané jednak ako dar od Boha a tak isto pomáha
ujasniť rozhodnutia a uľahčiť duchovný a spoločenský život raných kresťanov. Z jeho
ponaučení vyplýva, že človek ktorý nie je zahrnutý manželskými povinnosťami dokáže
ľahšie slúžiť Bohu a viesť duchovný život, ako človek, ktorého hlavnou povinnosťou je
postarať sa o rodinu.
,,Toto slovo je spoľahlivé: Kto sa usiluje byť biskupom, túži po dobrom diele. (1 Tim
3,1) Ale biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, slušný, pohostinný,
schopný učiť; (1 Tim 3,2) nie pijan, ani bitkár, ale skromný, nie neznášanlivý, ani
chamtivý; (1 Tim 3,3) musí dobre viesť svoj dom a deti držať v poslušnosti a celkovej
mravnej čistote. (1 Tim 3,4) Veď kto nevie viesť svoj dom, ako sa bude starať o božiu
cirkev?! (1 Tim 3,5) Nemá to byť novoobrátenec, aby nespyšnel a neprepadol diablovmu
odsúdeniu.(1 Tim 3,6) Musí mať aj dobré svedectvo od tých, čo sú mimo, aby neupadol do
vrhnutia a do diablovho osídlia. (1 Tim 3,7)
V Prvom liste Timotejovi vidíme, aký človek má byť biskup a akým človekom má byť
diakon, ako má vykonávať svoje povolanie a aký súkromný život má viesť. Tento príklad
jasne ukazuje, že biblická tradícia jasne nezakazuje, aby mal biskup a diakon ženu a deti.
,,Takisto diakoni majú byť cudní, nie dvojakí v reči, ani príliš oddaný vínu, ani
žiadostivosti mrzkého zisku, (1 Tim 3,8)) ale v čistom svedomí nech uchovávajú tajomstvo
viery. (1 Tim 3,9) Aj ich treba najprv vyskúšať; až potom, keď ukážu bez úhony, nech
konajú službu. (1 Tim 3,10) Podobne aj ženy nech sú cudné, nie klebetné, triezve a verné
vo všetkom. (1 Tim 3, 11) Diakoni nech sú muži jednej ženy a nech dobre vedú svoje deti
a svoje domy. (1 Tim 3,12) Lebo tí, čo budú dobre konať svoju službu, získajú si dôstojné
postavenie a veľkú istotu vo viere, ktorá je v Kristu Ježišovi. (1 Tim 3,13).
Profesor teológie Georg Danzler tvrdí že, napriek volaniu po panictve a panenstve
v Novej zmluve nenájdeme žiadny zákon, ktorý by duchovných zaväzoval k celibátu. Ak
prezentujeme celibát ako apoštolskú tradíciu, dopúšťame sa tak historického omylu.
Klaus Mörsdorf, ktorý pôsobí ako profesor cirkevného práva na univerzite v Mníchove
tvrdí, že ani zo slov Krista, alebo apoštolov nie je možné jednoznačné vyčítať ich vzťah ku
kňazstvu. Napriek tomu poukazujú na zvláštny dar milosti panenstva, ktorý sa mohol stať
popudom k celibátu. ( Denzler, 2000, s. 18-19.)
Podľa nášho názoru na príklade biskupa a diakona je ukázané, ako má žiť nielen biskup
a diakon, ale hlavne aký má byť ideálny manžel a otec rodiny. Takýto spôsob života
13

nevyplýva len z veršov sv. Pavla, ale je odkazom Ježiša Krista, a samozrejme aj celého
kresťanstva, ktoré je jedným zo základných pilierov našej európskej kultúry a to je hlavný
dôvod, prečo by mali byť praktizované v bežnom živote každého človeka, nielen kresťana.
1. 2. Ideál panictva a postupný vývoj celibátu v raných cirkevných dejinách
Existuje viacero odborných publikácii, ktoré sa zaoberajú problematikou celibátu.
Samozrejme sa môžeme stretnúť s rôznymi názormi, ktoré nie sú celkom rovnaké, ale
v základe sa zhodujú. Podľa nášho názoru, jasné a jednoduché spracovanie problematiky
ponúka historik Jozef Špirko vo svojich Cirkevných dejinách (Zv. 1. a 2.). Okrem
samotného nastolenia celibátu tu rieši aj myšlienkový a dogmatický rozdiel medzi
vieroučnými myšlienkami Východnej a Západnej cirkvi.
Jozef Špirko tvrdí, že na základe uznesenia elvirskej synody z roku 300, nastal
v štvrtom storočí rozdiel v chápaní celibátu medzi Východom a Západom. Elvirská synoda
nastolila celibát pre všetkých klerikov vyšších rádov. Ako vyššie rády boli chápané
episkopát, presbyterát a diakonát. Pápeži Leo Veľký a Gregor Veľký nariadili celibát aj pre
subdiakonát. Duchovný nielen že nesmeli uzatvárať manželstvá, ale museli sa zrieknuť aj
manželstiev uzatvorených ešte pred vysviackou. Praktické prevedenie týchto opatrení
nebolo jednoduché. Priestupky sa vyskytovali najmä na odľahlom vidieku. Celkový
výsledok závisel hlavne od silnej ruky biskupa. Vzhľadom na skutočnosť, že za celibát sa
postavili také významné osobnosti duchovného života ako napríklad cirkevní otcovia svätý
Ambróz, svätý Augustín, svätý Hieroným, alebo pápež Lev Veľký, celibát na západe
v konečnom dôsledku zvíťazil.
Špirko ďalej uvádza, že východná cirkev postupovala v otázke celibátu miernejšie. Na
nicejskom sneme v roku 325 bol prednesený návrh, na základe ktorého mala byť elvirská
synoda platná pre celú cirkev. Tento návrh bol zamietnutý na podnet egyptského biskupa
Pafnucia. Výsledok nicejského snemu spočíval v tom, že duchovní vo vyšších rádoch
nesmeli uzavrieť manželstvá po vysviacke, ale manželstvá uzavreté pred vysviackou
zostali v platnosti aj naďalej v nich mohli zotrvať. Napriek tomu si veľká časť
duchovenstva na Východe zvolila dobrovoľný celibát. Dôležité bolo aby v celibáte zotrvali
najmä biskupi, preto Cisár Justinián I. nariadil biskupom celibát ako povinnosť. Toto
nariadenie oficiálne prijala trulánska synoda v roku 692. Nariadenie trulánskej synody je
platné vo Východnej cirkvi dodnes. Nicejský snem neuzákonil celibát pre celú cirkev, ale
vydal nariadenia pre duchovných žijúcich v celibáte. Dôležité bolo, aby sa predišlo rôznym
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nedorozumeniam, a preto snem zakázal neženatým kňazom aby žili so ženami, ktoré nie sú
s nimi v blízkom príbuzenskom vzťahu. Toto nariadenie bolo na viacerých nasledujúcich
synodách zopakované. (Špirko I., s. 155.)
Na základe tohto jednoduchého zhrnutia môžeme konštatovať viaceré závery. Východ
bol k danej problematike o niečo benevolentnejší, dá sa vydedukovať, že napriek tomu bol
celibát prijímaný o niečo jednoduchšie. Môže to mať rôzne zdôvodnenia. Tým
najjednoduchším a najjasnejším je fakt, že ak na ľudí nie je vyvíjaní priveľký nátlak, a ak
príjmu zákony z vlastného presvedčenia, je výsledok oveľa rýchlejší, ako aj efektnejší.
Ďalším nemenej dôležitým faktorom je skutočnosť, že viaceré osobnosti ako aj samotný
pápež mali svoje polia pôsobnosti zamerané skôr západným smerom. Tieto dôvody boli
prevažne mocenského a politického charakteru, z toho nám logicky vyplýva, že cirkev
musela svoje pole pôsobnosti viac zamerať na západ z dôvodu, ktorým bol pád
Západorímskej ríše a tak doslova pomôcť pri formovaní kresťanskej Európy. Zrejme aj
toto bol primárny dôvod, prečo postupne dochádzalo k vieroučným rozkolom, ktoré viedli
k takzvanej schizme (1054), ktorej dôsledky ovplyvnili celú nasledujúcu históriu nielen
cirkvi, ale celej Európy. Toto ale samozrejme nie je problematika, ktorou sa budem ďalej
zaoberať.
Ako sme už spomínali, Jozef Špirko vo svojich Cirkevných dejinách (zv. 1.) tvrdí, že
celibát sa uzákonil po prvý krát na elvírskej synode (300). Toto Špirkovo tvrdenie
spresňuje cirkevný historik Georg Danzler vo svojich Dejinách celibátu.
Danzler tvrdí, že prvé formálne kroky k uzákoneniu celibátu, ktoré mali regulovať život
kňazov, neboli nastolené v Španielsku, ako sa doposiaľ predpokladalo. Táto skutočnosť sa
opiera o kánon, ktorý mala údajne schváliť elvírská synoda začiatkom 4. storočia.
V skutočnosti kánon 33, ktorý sa stal známym práve vďaka kánonu z Elvíry, bol pridaný
do zbierky až na konci 4. storočia.
Ďalej ako zdôvodnenie svojho tvrdenia Danzler uvádza že, bol to práve španielsky
biskup Himerus z Tarragony, ktorý poslal pápežovi katalóg pätnástich otázok, medzi
ktorými sa nachádzali aj konkrétne dotazy strán toho, ako má vyzerať celibát medzi
duchovenstvom. Z listu bolo možné pochopiť, že veľké množstvo kresťanských kňazov
a levitov, dlhú dobu po vysvätení plodilo deti a to nielen so svojimi manželkami. Údajne
sami mnísi a mníšky tajne prevádzali rôzne neresti a privádzali na svet potomkov. Na list
odpovedal pápež Siricius (384-399) tak, že tieto nehanebné osoby musia byť odstránené
z kláštorov, ako aj celej cirkvy a následne posadený do väzenia. Sväté prijímanie im má
byť umožnené iba na konci života. To, že sa postihnutý duchovný pokúšali ospravedlniť
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poukázaním na Starú zmluvu, považoval pápež Siricius za bezpredmetné (Danzer, 2000, s.
20-21)
Danzler takisto uvádza aj znenie Kánonu 33 o uzákonení celibátu. Danzler tvrdí, že
biskupi, presbyteri a ostatné osoby, ktorí sú v službách církvi, sa nesmú pohlavne stýkať so
svojimi manželkami a plodiť potomkov. Ak by sa niekto proti tomuto nariadeniu previnil,
musí navždy opustiť cirkev. Rovnaký trest mal postihnúť tých, ktorý sa na vo svojich
manželstvách dopúšťali nevery. V kánone 27, ktorý už nepochádza z Elvíry sa nariaďuje,
že klerici môžu mať vo svojej domácnosti len ženy s ktorými sú v blízkom príbuzenskom
vzťahu. Španielske synody prikazovali od 4. storočia vyšších klerikov k trvalej pohlavnej
zdržanlivosti. Ak sa napríklad dcéra takéhoto klerika, ktorá sa pôvodne rozhodla pre
panenský spôsob života vydala, bola podľa 19. kánonu toledskej synody z roku 400
vylúčená zo sviatosti eucharistie. Synoda v Gerone z roku 517 sa domnievala, že
porušovaniu predchádzajúcich nariadení by sa mohlo predísť tým, že by ženatí kňazi mali
pri sebe dohliadajúcu osobu. Neskoršie snemy španielskych biskupov požadovali od
kandidátov kňazstva, ak boli ženatý tak aj od manželiek, sľub trvalej zdržanlivosti. Štvrtá
synoda v Tolede z roku 633 dokonca dovoľovala biskupom predaj konkubín pre klerikov,
hovorí o tom kánon 43. Duchovní, ktorí neviedli život v celibáte mali byť podľa nariadenia
ôsmej synody v Tolede z roku 653 potrestaný doživotným pobytom v kláštore na základe
piateho kánonu. Nariadenia o živote kňazov boli postupne schvaľované, najprv v Ríme,
neskôr v Španielsku a severoafrických provinciách. Následne boli uvádzané do platnosti
pre celú Západnú cirkev. ( Danzler, 2000, s. 21.)
Samozrejme k danej problematike celibátu sa vyjadrovali viaceré nasledovné synody,
ktorých bolo väčšie množstvo, ale komplexné riešenie problematiky nepriniesli. Medzi
klérom pretrvávali aj naďalej rôzne výklady celibátu a preto bolo jeho dodržiavanie v praxi
otázne.
Čo sa týka významu problematiky celibátu, riešenie ponúkla známa gregoriánska
reforma, ktorá patrí k najvýznamnejším medzníkom v cirkevných, ako aj kultúrnych dejín.

1. 3. Gregor VII. a jeho reforma
Osobnosť pápeža Gregora VII, významne ovplyvnila cirkevné, kultúrne, ako aj
politické dejiny. Dokonca významne zasiahol aj do cirkevných dejín na našom území,
a takisto je spájaný s naším panovníkom kráľom svätým Ladislavom, vďaka ich všeobecne
známemu priateľskému vzťahu.
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Osobnosť tohoto muža stála za reformou, ktorá ovplyvnila cirkevnú politiku z viacerých
stránok. My sa však na pôde tejto bakalárskej práve budeme venovať iba jedinej
problematike ohľadne danej reformy a to takzvanej Klérogamii.
Profesor cirkevných dejín Boleslav Kumor tvrdí, že klérogamia ktorá býva nazývaná aj
ako heréza nikolaizmu, znamenala pre cirkev nenávratnu stratu zdržanlivosti. Aj napriek
tomu, že panenstvo a celibát patrili do kanonického poriadku západnej cirkvi, niektorí
kňazi to nerešpektovali a aj naďalej žili so svojimi rodinami. Dôsledkom bola skutočnosť,
že cirkevná disciplína bola v oblasti celibátu vážne naštrbená. To samozrejme
neznamenalo, že sa zdržanlivosti vzdali všetci duchovní. Reformátori 11. storočia, ktorí
majú vo svojich výpovediach tendenciu preháňať, nás ale informujú, že manželstvá medzi
duchovnými ako aj konkubinát boli značne rozšírené. Napriek tomu cirkevné právo
nedisponovalo zákonom, ktorý nejakým spôsobom mohol uzatváraniu takýchto
manželstiev zabrániť. Pre uzavretie manželstva nie je potrebná prítomnosť a požehnanie
kňaza, to je dôvod, prečo aj samotný kňaz môže uzatvoriť legálne manželstvo aj
s právnymi dôsledkami. Následok takéhoto zväzku bolo legitímne dedičské právo na
farnosť alebo opátstvo, a tak dochádzalo k rabovaniu cirkevného majetku. Ženatí kňazi
neboli z majetkových dôvodov poddajní pre ideály reformy. Klerogamia popierala čistotu
cirkvi, ktorá bola snúbenica Krista. Preto sa cirkev obracala na slobodných kňazov, ktorí
boli závislí iba na slobodne zvolených biskupoch. Tým pádom nepodliehali ani svetskej
moci, alebo pápežovi. Iba vďaka návratu k pôvodnej cirkevnej tradícii bolo možné
gregoriánske ideály uskutočniť. (Kumor, 2001, s 10)
Ako môžeme vidieť, cirkev sa musela vysporiadať s veľkými problémami ohľadne
nastolenia celibátu. Niektorí klerici nerešpektovali zákony, ktoré sa vykryštalizovali na
predchádzajúcich synodách a nariadenia cirkvi si vykladali posvojom. Problém nespočíval
len v uzákonení celibátu, cirkev bojovala aj s inými nežiadúcimi faktormi, či už zvnútra,
alebo zvonka. K takýmto javom patril príklad lásky medzi filozofom Abelárdom a jeho
žiačkou Heloisou, ktorý sa končí Abelárdovou kastráciou a definitívnym odlúčením
milencov. Tento prípad samozrejme nebol ojedinelý. Vyrovnať sa s podobnou situáciou
nebolo vôbec jednoduché. Taktiež nastolenie gregoriánskej reformy neprebiehalo príliš
hladko. Veľmi veľa duchovných danú situáciu nebralo vážne a svoje ,,sexuálne vzťahy“,
brali benevolentne. Samozrejme cirkev nepriaznivé podmienky a rozbroje oslabovali, ale
nakoniec sa časom začala reforma rešpektovať a jej účinok nadobudol postupne platnosť.
Danzler uvádza že, potom čo druhý lateránsky koncil v roku 1139 kňazské manželstvo
zrušil, trvalo rôzne dlho, v závislosti na území, až toto nariadenie nadobudlo platnosť.
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Namiesto manželstva sa postavil druhý vážny problém a to konkubinát. Kňazi prijímali do
svojich domácností ženy ktoré neboli s nimi v blízkom príbuzenskom vzťahu, a udržiavali
s nimi pohlavný styk. Každá nasledovná synoda sa snažila tento problém vyriešiť. Kňazi
žijúci v rôznych provinciách túto otázku príliš neriešili. Jediná ich snaha spočívala
v spôsobe ako zákony obísť a vyhnúť sa tak prípadným trestom ( Danzler, 2000, s. 118 119.)
Danzler tu spomína aj konkrétne prípady prehreškov rôznych cirkevných hodnostárov,
ale vzhľadom na rozsah práce ich nebudem uvádzať. Danzler takisto uvádza, že cirkevné
vrchnosti dbali na dodržiavanie celibátu aj prostredníctvom rôznych trestov. Výsledky
však nedosiahli očakávania. Definitívne riešenie problému nastolil až tridentský koncil
v dekréte z roku 1563, ktorý ako uvádza Danzel požadoval pre platnosť manželstva
cirkevný obrad. A to definitívne vyriešilo problém manželstva medzi kňazmi, ako aj
celibátu pre rímskokatolícku cirkev, pre nasledujúce storočia a je platný prakticky dodnes.

.
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2. Sexualita v stredoveku
V druhej kapitole bakalárskej práce sa budeme zaoberať chápaním sexuality v kultúre
stredoveku. Sexualita je dôležitým kultúrnym ako aj náboženským javom. A práve pre jej
dôležitosť sa stala jedným z najdiskutovanejších ako aj najkontroverznejších tém v histórii.
V dejinách sa ňou zaoberali mnohí, od veľkých filozofov, historikov, cirkevných
hodnostárov až po psychológov, ba dokonca psychiatrov.
Ako chápal svoju sexualitu stredoveký človek? Toto je naozaj jedna z najzložitejších
otázok v kultúrnych dejinách stredoveku a odpoveď vôbec nie je taká jednoznačná, ako sa
môže zdať. Človek musel svoju sexualitu na jednej strane potláčať, dokonca proti nej
bojovať. Na strane druhej boli ľudia, ktorí vo všeobecnosti považovali sexualitu za
posvätnú.
Pohanské prežitky v zmysle rituálov praktizovali napriek náboženským obmedzeniam
aj v neskorších obdobiach. Pohania všeobecnú doktrínu kresťanstva neprijímali, čo so
sebou prinášalo ďalekosiahle následky, ktoré sú nám z histórie zrejmé.
2. 1. Pohlavná zdržanlivosť podľa Origena a jej postupný úpadok
Romanista a psychológ Lujo Basserman zaoberajúci sa problematikou sexuality tvrdí,
že už ranné kresťanstvo si zapísalo na svoje ,,prápory“ cudnosť.

Pre kresťanstvo je

cudnosť výzva, ktorú považuje za správne rozhodnutie. Základom tohoto rozhodnutia bolo
zreteľné poznanie deliacich čiar, ktoré striktne určovali kam by mali tieto zásady siahať.
Pri začiatkoch ich formovania, nebolo ešte prakticky možné presne vymedziť hranice.
Askéti k danej problematike pristupovali veľmi striktne a preto spojili zmyslové odriekanie
so zatratením ženy. Svätý Klement zastával názor, že jediným účelom manželského
pohlavného styku bolo splodenie potomka. Dôrazne mali rešpektovať, že stoja pred
Bohom a k svojím telám museli pristupovať s úctou. Základom tejto úcty bola skutočnosť,
že ich telo stvoril Boh a preto sa museli vyvarovať akýmkoľvek prejavom necudnosti.
Otázkou pohlavnej zdržanlivosti sa zaoberal aj cirkevný otec Origenes. Zastával názor, že
žena je nádobou hriechu a upieral jej právo na nesmrteľnú dušu ako aj nádej na večnú
blaženosť. Origenova náuka nebola v súlade s kresťanským učením, a preto bola následne
o tristo rokov zavrhnutá. Napriek tomu sa jeho názory stali podnetom pre celibát
cirkevných hodnostárov z vyšších radov kléru. Výsledkom mala byť pohlavná zdržanlivosť
od svojich manželiek a obmedzenie plodenia potomkov. V prípade nedodržiavania daných
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zásad hrozilo duchovným zbavenie úradu. Na túto zásadu upozorňuje 23. kánon Elvíry.
(Basserman, 1993, s.71.)
Prečo podľa Origena nemá žena nesmrteľnú dušu a je len nádobou hriechu? To či má
nejaký človek dušu, nie je samozrejme otázka pre historika umenia, ale skôr pre teológa.
Celý európsky stredovek je prefiltrovaný rôznymi názormi na sexualitu. Okrem
stredovekú sa s podobnými myšlienkami stretávame v celých dejinách ľudstva. Základom
vyriešenia problému sexuality je vzájomná úcta mužov a žien voči sebe, bez ohľadu na
náboženské či kultúrne presvedčenie.
Francúzsky historik Jacques Rossiaud o danej problematike uvádza, že postupný
úpadok hodnôt na ktorých bola či už nútená, alebo dobrovoľná sexuálna zdržanlivosť
vybudovaná sa prejavuje už od 12. storočia. Dôvody takéhoto úpadku boli rôzne.
Napríklad snaha aristokratov vydať svoje dcéry. Mešťania ich dokonca vydávali za menej
majetných obchodníkov. Paradoxom pritom zostala skutočnosť, že veľkú dôležitosť
prikladali sudcovia z normandských oficialátov vo všeobecnosti bežnému smilstvu, pričom
otázka nedovoleného zbavenia panenstva bola ignorovaná.
Ďalšou formou úpadku cudnosti bol konkubinát, ktorý bol bežný vo väčších rodinách a
viedol tak k polygamii, ktorej existenciu sa nepodarilo potlačiť. Dôvodom bola skutočnosť,
že nebolo žiadnou výnimkou, ak mal panovník niekoľko manželiek a ešte väčší počet
mileniek. Ako príklad môžem uviesť Karola Veľkého, ktorý mal jedenásť legitímnych
manželiek a zároveň veľký počet mileniek, ktoré tvorili takýmto spôsobom jednu veľkú
rodinu. Dôležitou skutočnostou bolo tvrdenie lekárov, ktorí považovali sexuálnu
zdržanlivosť za nebezpečnú. Choroby ktoré zapríčinila sa môžu vyliečiť jedine jej
uspokojením. Dôsledkom bolo zbavenia muža akejkoľvek hrozby trestu za následky jeho
konania, ale len pod podmienkou, že jeho počínanie nebude v rozpore s prírodou, ani inak
nepoškodí svojich blížnych zo svojej spoločenskej vrstvy. Taktiež nesmú byť v rozpore
s dodržiavaním mieru a poriadku. (Le Goff, Schmitt, 2008, s. 646 - 647.)
Na základe uvedeného obsahu môžeme usudzovať, že prísne dodržiavanie celibátu
nebolo jednoznačne ani za múrmi kláštorov. Samozrejme, že sexualita sa netýkala len
duchovných stavov, ale aj svetských občanov, najmä meštianstva. Títo ľudia nedbali vždy
na morálne hodnoty, ale skôr na zištné dôvody sobášov medzi jednotlivými spoločenskými
vrstvami, čo nie je v kultúrnych dejinách ojedinelý faktor.
Ďalším nelichotivým javom je aj legitimácia potomkov kňazov. Tejto problematike sa
venuje Lujo Baserman vo svojej publikácii venovanej dejinám prostitúcie a nastoluje ju
nasledovne. Napriek skutočnosti, že duchovný nesmeli legálne uzatvárať manželstvo,
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plodili veľký počet detí. Vznikol tak významný spoločenský problém, ktorý potreboval
efektívne riešenie, ak syn kňaza chcel vykonávať duchovné povolanie musel získať
pápežský dišpenz. Výsledkom bolo 484 povolený, ktoré vydal pápež Klement VI. V roku
1342. (Basserman, 1993,s. 89-90.)
Možno iba konštatovať, že potomkovia duchovných neboli vôbec výnimočným
,,problémom“ vtedajšej spoločnosti. Stredoveká spoločnosť ale musela nájsť uspokojivé
riešenie na tento spoločenský problém. Výsledkom bola legalizácia do takej miery, aby
mohli oni sami vykonávať duchovné povolanie.
2. 2. Cudnosť v manželstve
Muži často odchádzali od svojích žien. Odchádzali do vojen a niekedy neboli
v domácnosti prítomní aj niekoľko mesiacov, či dokonca rokov. Samozrejme, že muži sa
aj za svojej neprítomnosti snažili ochrániť svoj majetok a ženu. Riešením bol vynález pásu
cudnoti (obr. č. 1.), o jeho používaní píše novinár a spisovateľ Richard Lewinsohn Morus.
Považuje ho za najlepšiu ochranu pred cudzoložstvom. Pás cudnosti tvoril kovovú
konštrukciu, ktorej účelom bolo zakrývať ženské prirodzenie s výnimkou malého otvoru
pre potreby nesexuálneho charakteru. Pás sa uzatváral malým zámkom, ktorý bol
umiestnený na boku opasku. Kľúčik od zámku nosil manžel stále pri sebe. Tento vynález
je možné odvodiť od Homéra. Vo svojej Odysei uvádza ako Afrodita podvádza manžela
Hefaista so švagrom Aretom. Aby tomu zabránil uková Hefaistos pás, ktorý má Afrodite
zabrániť v opakovanej nevere. Gréci tento vynález nepoužívali. Pás cudnosti bol po prvý
krát reálne použitý až o dvetisíc rokov neskôr vo Florencii. Táto myšlienka sa ujala aj
mimo Talianska a tešila sa veľkej obľube hlavne v 15. a 16. storočí. Postupne sa pás
zdokonaľoval nielen po technickej ale aj umeleckej stránke. Ženy samozrejme vymysleli
spôsob ako pás odomknúť a táto tematika sa stala témou a zdrojom inšpirácie pre satirikov.
Napriek tomu muži považovali tento pás za skutočné riešenie ich problému s manželkami.
Pás cudnosti nestratil na obľube ani časom a využíval sa v niektorých krajinách, napríklad
v Španielsku až do 19. storočia. (Morus, 1992, s. 100)
Aj na tomto zaujímavom príklade z dejín sexuality môžeme vidieť, že naozaj jedným
z troch pilierov európskej kultúry je práve staroveké Grécko.
Stredoveká cirkev venovala veľkú pozornosť sexualite v legitímnom manželstve.
Francúzska historička Christine Klapisch- Zuberova tvrdí, že sexuálna túžba medzi
manželmi bola v očiach stredovekého kňaza rovnako nepriatelná, ako mimomanželská
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žiadostivosť. Manželstvo je chápané ako podradný stav a ospravedlňuje ho iba nutnosť
privádzať na svet legitímne potomstvo. Kňazi neodsudzovali len pohlavný pud medzi
manželmi, ale aj zištné dôvody, ktoré viedli rodičov snúbencov takéto zväzky uzatvárať.
Od 13. storočia sa musel každý manžel aspoň raz do roka vyspovedať zo svojích odchyliek
od cirkvou nariadených sexuálnych praktík. Dôležitú úlohu hralo aj zdržiavanie sa
pohlávného styku v čase menštruácie, ako aj porušenie základnej sexuálnej polohy pri
pohlavnom akte. Takéto odchýlky mohol posudzovať správne len kňaž, ktorý sa zriekol
svojej sexuality a zasvätil svoj život modlitbe a cudnosti. Samozrejme z rôznych prameňov
sa dozvedáme, že tieto ,,rady“ nebrali farníci príliš vážne, ba dokonca sa z ních vysmievali.
Svoje postoje zdôvodňovali tým, že niektorí kňazi žili v takzvaných ,,pseudomanželských“
zväzkoch a preto ich názori strácali na dôverihodnosti.(Le Goff, 2003, s. 240-250.)
Stredoveký človek bol pod prísnym cirkevným dohľadom, ako aj morálnym tlakom.
Cirkev nenechávala nič na náhodu a pre všetky stránky života mala svoj výklad.
Stredoveký kresťan sa snažil obísť cirkevné nariadenia už len z princípu, že nie vždy mohli
v ich spovedníkovi vidieť príkladný vzor. Samozrejme, že boli aj ctihodní kňazi, ktorí by
týmto príkladným vzorom mohli byť aj dnes. Je naozaj ťažko posúdiť do akej miery boli
v radoch kléru zastúpený. Stredovekí kňazi boli v prvom rade ľudia, ktorí denne bojovali s
,,pokušením“ a záležalo len na osobnosti každého jedného z nich, ako sa s ním dokázali
vysporiadať.
Ďalším javom vyskytujúcim sa v stredovekom manželstve je známy zákon ,,Právo prvej
noci. Akademická maliarka Anna Gregorová v knihe Bohovia cirkvi a žena píše, že
cirkevné právo sa formovalo postupne spolu so zvykovým. Porušenie poslušnosti voči
mužovi bolo chápané ako priestupok a bolo ho možné telesne trestať kárnym právom. Je
dôležité poukázať skutočnosť, že podľa scholastickej filozofie bolo manželstvo chápané
ako splynutie dvoch tiel mužského a ženského do jedného. Z toho vyplýval aj nárok na
vzájomné vlastníctvo tela oboch manželov. Toto právo umožňovalo aj fyzické tresty voči
manželke v prípade nevery alebo iného spoločenského prehrešku.
Oveľa staršie je právo prvej noci, ktoré bolo prevzaté z pohanských tradícii a až neskôr
nadobudlo status práva.

Pôvodne išlo o rituálne zbavenie panenstva čarodejníkom.

Dôvodom bola krv, ktorá sa podobne ako menštruačná považovala za niečo nečisté až
démonické. Preto bolo dôležité, aby túto úlohu vykonal čarodejník, ktorý vedel obcovať
s duchmi, ktorí boli pri takomto úkone prítomní. Dôležitá bola skutočnosť, že dievčinu
zbavil panenstva, ktoré bolo spájané so zlými silami. Neskôr tento zvyk namiesto mága
realizoval feudál na svojich poddaných. Pohanský zvyk mal pôvodne funkciu splatenia
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dlhu voči božstvu pri vznikoch párových manželstiev za nedodržanie promiskuity. Najprv
bol zvyk praktizovaný tak, že nevestu mali mať vo svadobnú noc všetci mužskí členovia
rodu a neskôr bol za týmto účelom vybraný iba jeden mužský člen rodu. Cirkev proti
tomuto zvyku bojovala a riešením sa mali stať sankcie vo forme hanebného groša, alebo
panenskej dane, ktorú musel ženích zaplatiť feudálovi pre zachovanie ženinho panenstva.
Kupovanie panenstva sa stalo tak výhodným zdrojom financií pre feudála a udržalo sa až
do vrcholného stredoveku. S nástupom nevoľníctva sa už panenstvo odkúpiť od pána
nedalo, keďže sa stala nevoľníčka jeho majetkom. Znásilnenie malo dôsledky iba v prípade
ak bola žena v majetku iného feudála. (Gregorová, 1986, s. 233 – 235)
Žena v takomto vlastníctve podliehala svojmu feudálovi celým svojim životom.
2. 3. Pojem rytierskej morálky a prejavy sexuality v náboženskej literatúre
Spisovateľ a novinár Richard Lewinson Morus v knihe Světové dějiny sexuality
prezentuje rytiersku morálku ako cnostné cudzoložstvo. Vyššie spoločenské vrstvy chápali
manželskú neveru ako spoločenský šport. Rytierska erotika (obr. č. 2.) bola vždy
namierená na dámu s vyšším spoločenským postavením. Základom mala byť čistota,
jemnosť a ušľachtilosť dámy. Pomer medzi rytierom a dámou bol akceptovaný nielen
svetskou spoločnosťou, ale aj cirkvou. Chápať takýto vzťah negatívne, alebo ho dokonca
demonizovať, by bola najvyššia urážka hrdosti muža a počestnosti ženy. Súčasťou
takéhoto dvorenia boli dokonca rôzne náboženské spevy k Panne Márii, ktorá mala
zabezpečiť opätovanie citov od gavaliera. Od koncilu v Efeze (431) bola Panna Mária
oficiálne uznaná za Bohorodičku a jej kult prešiel rozličnými zmenami. Nebola chápaná
ako obyčajná žena, ale boli jej preukazované božské pocty. To malo za následok jej
identifikáciu s ,,Veľkými Matkami“ pohanského náboženstva, pri prijímaní kresťanstva.
Bola stotožňovaná s gréckou Rheou – Kybele, rímskou Ceres, alebo germanskou Freyou.
Následne získala titul kráľovná nebies ,,regina coeli“. V neskorom stredoveku je Panna
Mária opäť vnímaná ako matka a získava ľudskejšie rysy. Napriek tomu už nie je spájaná
s rytierskou lyrikou, ktorá je chápaná ako cudzoložstvo, ktoré je skryté pod plášťom
romantiky. (Morus, 1992, s. 95-96.) Aj toto je jedna zo stránok vyjadrenia sexuality
v stredoveku. Rytierské romány spolu s kurtoaziou patrili k významným javom stredovekej
kultúry. Vďaka takýmto prameňom môžeme usudzovať, že aj takéto prejavy dorenia nie sú
stredovekému človeku vzdialené. Zaujímavá je skutočnosť, že sama cirkev takéto formy
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lásky tolerovala a dokonca nenamietala ani ku skutočnosti, že tieto prejavy siahali až do
náboženskej roviny a stali sa tak dôležitou formou uctievania mariánskeho kultu.
Medzi chápaním lásky, pohlavnej a duchovnej, nebol v stredoveku príliš diametrálny
rozdiel. Samozrejme, že sa toto chápanie prejavilo aj v umení, hlavne v literatúre.
Problematikou sa zaoberá americká historička Leah Otis – Cour, ktorej tvrdenia sú
nasledovné. Fin amor je mýtus cudzoložnej povahy, ktorý nás privádza do omylu, že
náboženská a svetská literatúra sú nezlúčiteľné. Na základe niektorých tvrdení by ,,fin
amor“ bola zásadne proti kresťanstvu. Pre stredovekého človeka by bol takýto názor
minimálne prekvapivý. Napriek existencii rôznych protichodných tvrdení, výsledkom sú
rozličné dvojznačné texty, ktoré pristupujú k obom prejavom lásky, ako duchovnej tak aj
telesnej rovnocennej. Ako príklad môžeme uviesť milostnú lyriku, taktiež Minnelieder, ako
aj oslavné básne k Panne Márii, nazývané aj Marienlieder. Tieto básne sa vyznačovali
rovnakou stavbou, len námet bol rozličný. Podobne sa rozlišovalo medzi duchovnou
a telesnou láskou. Rovnako podobný princíp mali caritas (duchovná láska) ako aj cupiditas
(telesná láska), len spôsob ich prežívania je taktiež odlišný. Na príklade básnikov je možné
uviesť, že v protiklade stojí láska falošná a láska úprimná, ktorej atribútom je Venuša,
ktorá môže v básnických skladbách zastupovať buď kladnú, alebo zápornú stranu lásky.
(Otis – Cour, 2002, s. 123.).
Výsledkom je, že láska a lyrika sú postavené na rovnakom základe, len ich spôsob
prežívania je rozdielny. Aj keď stredoveký človek nedisponoval takými možnosťami a
vzdelaním ako dnešný, riadil sa svojími pocitmi, ktoré sú základom lásky a ich odrazom je
lyrika. A práve toto je dôvodom, prečo majú tieto dva duchodné aspekty (láska a lyrika)
podobný výklad v ponímaní stredovekej kultúry.
2. 4. Chápanie homosexuality a prostitúcie v živote stredovekého človeka
V celých dejinách kultúry ako aj náboženstva sa stretávame doslova s množstvom
rôznych sexuálnych prejavov, ktoré niesú v širokospektrálnom chápaní spoločnosti celkom
štandardné. Vzhľadom na morálku v stredoveku je jasné, ako boli tieto ,,prehrešky“
chápané a ako k ním pristupovala celá vtedajšia spoločnosť. Išlo o jeden z problémov
sexuality v stredoveku.
Leah Otis – Cour vo svojej knihe Rozkoš a láska prezentuje tento problém nasledovne.
Sexuálna morálka si vyžiadala v 15 a 16. storočí zvýšenú pozornosť predstaviteľov
svetskej moci. Medzi najčastejšie prehrešky patrili bigamia, incest a homosexualita.
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Predtým takéto priestupky riešili cirkevné súdy, ale neskôr prechádzala táto kompetencia
na súdy svetské. Vzácnym priestupkom voči morálke bola takzvaná ,,bestiális“, ktorej
následok bolo upálenie človeka spolu so zvieraťom. Homosexuáli boli považovaný za
menšinu a ani sankcie za tento morálny prehrešok neboli trestané všade rovnakým
spôsobom. Diela cirkevných otcov Petra Damianiho (1048 - 1051) a Petra Kantora (? –
1179) existovali oveľa skôr, ako si právne texty z 13. storočia vyžadovali za homosexualitu
smrť upálením.
Homosexualita bola prísne trestaná už za čias cisára Justiniána, ktorým sa inšpirovali
španielsky zákonník Les Siete Partidas od Alfonza Múdreho, a orleánsky zakonník Livre
de jostice et de plet. Samozrejme aj v otázke homosexuality sa názory rozchádzali,
napríklad pápež Benedikt XII. tvrdil, že oveľa ťažšími hriechmi sú znásilnenie panny,
incest a smilstvo ako samotná homosexualita či bežné smilstvo. Napriek skutočnosti, že
homosexualita nepatrila k najťažším morálnym priestupkom, poznáme z historie niekoľko
obvinení z homosexuality. Účelom týchto súdnych procesov boli politické a mocenské
záujmi jednotlivých vysokopostavených osôb. Ako najznámejšie príklady poznáme
obvinenia Filipa IV. pekného voči templárom (obr. č. 3.), alebo obvinenie proti
anglickému kráľovi Eduardovi II., ktorého výsledkom bola nútená kráľova abdikácia. (Otis
– Cour, 2002, s. 80-83.)
Autorka takisto uvádza, že postoj stredovekej Európy voči homosexualite nebol
priaznivý. Napriek negatívnym postojom ako cirkvi tak aj verejnosti nebola homosexualita
prísne trestaná. Verejná moc sa viac zaoberala spoločenskou ochranou manželstva
a riešeniu homosexuálnych priestupkov venovala iba minimálnu pozornosť. (Otis – Cour,
2002, s. 83.)
Verejné domy (obr. č. 4.)nepatrili ani v stredoveku k výnimočným inštitúciám. Historik
Nils Johan Ringdal zaoberajúci sa dejinami prostitúcie tvrdí, že stredovekí teológovia sa
zaoberali otázkou prostitúcie. Viedli rôzne diskusie ohľadom zdaňovania, reforiem, ako aj
teologickej zodpovednosti pre mužov, ktorí takéto ženy navštevovali. Zákazníci nemali
byť chápaný ako veľký hriešnici, samotné prostitútky ich nezaujímali.
Pápež Inocent III. vydal dekrét na základe ktorého bolo chápané manželstvo s kajúcou
prostitútkou ako morálny skutok. Cieľom tohto dekrétu mala byť opätovná socializácia
prostitútok do spoločnosti, ako aj spoločenská legitimita manželských vzťahov. Cirkev to
celé argumentovala, ako pokus o návrat hriešnikov na správnu cestu. Cirkev vďaka svojmu
dvojakému postoju získala aj po ekonomickej stránke. Tomáš Akvinský sa snažil
ekonomickú problematiku vyriešiť, bez toho, aby akokoľvek poškvrnil morálku cirkvi.
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Patril tak k malému množstvu duchovných, ktorí sa s finančnou stránkou prostitúcie
zaoberali tak intenzívne. Existovali dokonca aj biskupi, napríklad Johann zo Štrasburgu,
alebo Swithin z Winchestru, ktorí budovali verejné domy. Z takýchto inštitúcii plynul
dvojnásobný zisk. Prvý spočíval v samotnom predaji služieb zákazníkom, a druhý pri kúpe
následných odpustkov za hriechy. Zo získaných peňazí sa následne stavali kostoly. Pápež
Sixtus IV. zdanil v roku 1471, všetky verejné domy v rímskej časti a tak významne zvýšil
cirkevné príjmy, ktoré následne putovali na výstavbu chrámu svätého Petra v Ríme.
(Ringdal, 2000, s. 147- 149.)
Ringdal ďalej píše, že Kristína Pisanská (obr. č. 5.)bola prvá feministka a zároveň žena,
ktorá vyjadrila svoj nesúhlas s prostitúciou. Rovnako bola považovaná aj za prvú
profesionálnu spisovateľku. Viedla rôzne diskusie a zastávala názor o škodlivosti
pornografie. Ako príklad uvádzala Roman o ruži, ktorý mal sexuálny a provokatívny
charakter. Účelom tohto románu bolo inšpirovať mužov, ktorý mali pozbierať čo najviac
ruží. Pod pojmom ruža sa samozrejme chápala žena. Pisanská patrila aj k hlavným
osobnostiam strany rosofobov, pričom pojem rosa sa vykladal ako žena.
Katarína Pisanská je aj autorkou známeho spisu Mesto žien (1405), ktorého obsah
spočíval k alternatívnemu modelu spoločnosti. Dominovali v nej ženy a vládkyne boli
bohyne Rozum, Cit a Spravodlivosť. Na diele je viditeľná jasná inšpirácia Boccaciovou
knihou o známych ženách, ktoré bolo napísané o päťdesiat rokov skôr.
Svoju vlastnú dcéru poslala do kláštora, lebo považovala tento spôsob života za
najbezpečnejšiu alternatívu voči prostitúcii. Na samotné prostitútky apelovala, aby sa
vzdali svojho spôsobu života, pretože táto profesia ničila reputáciu celému ženskému
pohlaviu. Žena, ktorá si nezvolila kláštorný život sa mala zamestnať ako slúžka
u šľachtica, obchodníka, alebo remeselníka.
Pisanská patrila aj k hlavným osobnostiam strany rosofobov, pričom pojem rosa sa
vykladal ako žena. Najvýznamnejším predstaviteľom rosofobov bol Jean Gerson,
kráľovský kancelár a zároveň najvyšší hodnostár univerzity v Paríži. Zaoberal sa literárnou
polemikou ,,žena ako pôvod sváru“. Téma nie je ničím inovatívna, ale napriek tomu tento
svár vyústil k úplne novej tematike a to žena a názor na ňu.
Názory Pisanskej a Gersona sa v niektorých prípadoch rozchádzali. Pisanská bola
striktne proti prostitúcii, zatiaľ čo Gerson ju do istej miery schvaľoval. Tvrdil, že život bez
sexu je síce cnostnejší, ale ak mladý slobodný muž cíti silnú pohlavnú túžbu, má navštíviť
prostitútku. Je to aj prevencia pred sexuálnym násilím na uliciach. Pisanská sa v Meste
žien zaoberá aj problematikou sexuálneho násilia páchaného na ženách. Muži v neskorom
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stredoveku zastávali názor, že znásilnenie je pre ženu príjemné. Vyvodzovali to zo
skutočnosti, že sa žena pri takomto akte bránila. Podľa Pisanskej si muž za takýto skutok
zaslúži najvyšší trest.
Kompromis k vyriešeniu žensko – mužskej problematiky ponúka Burgunský dvor, kde
vznikali inštitúcie, ktoré mali zmeniť názory na chápanie lásky, ako aj vzťahy medzi
oboma pohlaviami. Najvýznamnejšou osobnosťou tejto inštitúcie, nazývanej Dvor lásky
bol Jean de Montreuil. Muži spolu so ženami sedávali pri stole a zhovárali sa. Išlo o rôzne
praktické cvičenia, taktiež súťažili v dvorení alebo rôznych baladách o láske. Muži sa tak
mali naučiť úcte a rešpektu voči ženám. Výsledkom burgundských dvorov lásky bolo, že
muži si naozaj začali ženy viac vážiť a rešpektovať. (Ringdal, 2000, s. 158- 170.)
2. 5. Prejavy sexuality u starých Slovanov
Z obdobia predkresťanských Slovanov sa nám takmer nič nezachovalo. Napriek tomu
poznáme niekoľko autorov, ktorí sa touto problematikou zaoberali. Jedným z nich je
Talianský politológ Giuseppe Maiello, ktorý vo svojom texte Sexuální život starých
Slovanů tvrdí, že v období christianizácie stále pretrvávali rôzne staroslovanské zvyky
sexuálneho charakteru. O týchto zvykoch sa dozvedáme od arabských cestovateľov ako
napríklad al – Mas´údí, ktorý tvrdí:,, Keby si za niečo stála, určite by boli v tvojom živote
muži, ktorí by Ťa milovali a pannou by si nebola pannou“. O tom, že predkresťanskí
Slovania žili neviazaným sexuálnym životom informuje Achmed Ibn – Fadlán, ktorý píše
o ruských obchodníkoch nasledovne: ,,súložili bez hanby na trhoch a vôbec im neprekážala
skutočnosť, že sú iným na očiach“. Zmieňuje sa aj o rôznych neviazaných zábavách
erotického

charakteru.

rovnodennosti

Medzi

a zimného

najvýznamnejšie
a letného

patrili

slnovratu.

oslava

jarnej

a jesennej

(Giuseppe

Maiello,

httprodolesie.skindex.phpoption=com_content&task=view&id=109&Itemid=94.)
Najdôležitejší z nich bol sviatok letného slnovratu, ktorí Slovania nazývali ,,Kupalo“.
Archeologička a historička Naďa Profantová a politológ Martin Profant o sviatku píšu, že
sa jednalo o obradné kúpele na začiatku leta, približne okolo dvadsiateho júna. Plietli sa
vence, zapaľovali ohne, ktoré sa následne preskakovali. Zhotovila sa slamená modla
v podobe ženy, ktorá bola následne umiestnená pod strom, ktorý bol odvetvený
a obetovaný. Bol symbolom spojenia neba a zeme. (Profantová, Profant, 2004, s. 116117.)
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Podľa súčasnej veľkňažky pohanskej tradície Anny Franklin išlo o posvätné spojenie,
ktoré symbolizovalo mystickú svadbu. Tento zvyk pochádzal údajne z prehistorického
obdobia. Matka zem by mala byť oplodnená životodarným dažďom, alebo bleskom od
boha hromu. Toto posvätné manželstvo malo zabezpečiť úrodu a preto mali oslavy
sexuálny charakter. (Franklin, 2002, s. 47 – 48.)
Ďalej Maiella uvádza, že cirkev musela tieto sviatky buď úplne zakázať, alebo aspoň
pozmeniť do takej miery, aby ich symbolika mohla byť vnímaná ako kresťanská. Nebol to
rýchli proces, pretože podľa prameňov z 13. storočia vieme, že v Poľsku bolo sexuálne
násilie v lesoch trestané v menšej miere ako v meste, alebo na vidieku. Dôvod mal
spočívať v tom, že cirkevní otcovia, aj naďalej pripisovali lesom a prírode sexuálnu
posvätnosť.
Predmanželská sexualita mladých ľudí nebola chápaná ako hriech. Panictvo nebolo vôbec
cnosťou. Pohanské názory na sexualitu boli celkom odlišné od kresťanských. (Giuseppe
Maiello, httprodolesie.skindex.phpoption=com_content&task=view&id=109&Itemid=94.)
Na vybraných príkladoch taktiež vidíme, ako bola všeobecne akceptovaná sexualita
starých Slovanov. Samozrejme voľná sexualita nebola najhlavnejší dôvod christianizácie,
ale samozrejme, že aj tak zohrala dôležitú rolu keďže bola v konflikte s kresťanským
učením o panictve a celibáte. Aj tento jav uľahčil rozhodnutie sv. Imricha, syna svätého
Štefana pre panictvo. Následky jeho rozhodnutia boli tak ďalekosiahle, že výrazne
ovplyvnili nasledujúcu situáciu v Uhorsku na nasledujúcich takmer tisíc rokov. Boj
s pohanstvom nebol jednoduchý a vyžiadal si veľa krviprelievania na oboch stranách. Ako
tento boj prebiehal, a ako to celé dopadlo vieme, čo treba podotknúť, že samotné panictvo
sv. Imricha zohralo dôležitú nielen morálnu, ale hlavne politickú úlohu. Jeho rozhodnutie
malo za následok, že nedal krajine následníka trónu. Situácia, ktorá takto vznikla,
negatívne ovplyvnila celý ďalší vývoj formovania kresťanského Uhorského kráľovstva.
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3. Ideál panictva v stredovekých legendách a výtvarnom umení
Panictvo ako aj panenstvo patrí v stredoveku k dôležitým javom. S týmito ideálmi sa
stretávame v literatúre, legendách ako aj vo výtvarnom umení. Z legiend spísaných v Zlatej
legende od Jacoba da Voragine vyplýva že, panictvu a panenstvu dávali svätci prednosť
pred životom v manželstve, ktorý je spájaný s plodením potomkov. Pre nábožensky
založeného človeka bolo oveľa dôležitejšie žiť cnostným životom, bez akejkoľvek telesnej
poškvrny, neustálym zapieraním, ako aj bojovaním s prízemnými ľudskými potrebami.
Sexualita bola systematicky potláčaná a boj s ňou bol zobrazovaný alegoricky, o čom
svedčí literárne aj výtvarné umenie. Najvhodnejší spôsob, ktorým boli tieto myšlienky
zobrazované bol jazyk symbolov, v ktorom sa odrážali myšlienky stredovekého človeka
a pre jeho vyjadrenie boli veľmi dôležité. Stretávame sa s rôznymi atribútmi svätcov
a svätíc, ktoré symbolizovali ich prácu, vieru, povahové črty, alebo ich vzťah k sexualite.
Na základe Zlatej legendy vieme, že najdôležitejším atribútom panictva v stredoveku bola
ľalia, s ktorou boli svätci panici, ako aj svätice panny zobrazované. Ľaliu má svätá Anna,
ktorá je matkou Panny Márie a aj jej počatie je v kresťanstve vnímané ako nepoškvrnené,
Anton Paduánský písal o nepoškvrnenom počatí Panny Márie a panictvo považoval za
veľmi dôležité. Svätý Bonaventura o Antonovi Paduánskom povedal: ,,Ó blažený jazyk,
ktorým si vždy Boha chválil a iných priviedol k tomu aby ho chválili. Teraz sa tvojou
nepoškvrnenosťou ukazuje, aká milá je tvoja služba Bohu.“
Ďalšími svätcami s atribútom ľalie sú Bruno, ktorý žil v odriekaní a čistote, svätá
Cecília ktorá si dobrovoľne vybrala panenstvo, ktoré pretrvávalo aj v manželstve
s Valeriánom, ktorý taktiež zostal žiť s manželkou a sám sa rozhodol pre panictvo.
Mimoriadne cnostným životom žil aj svätý Česlav, ktorý sa poznal aj so svätým
Dominikom, zakladateľom rádu dominikánov, ktorý bol tiež vyznávačom panického
spôsobu života.
Najvýznamnejší panický svätec Imrich uhorský býva zobrazovaný ako mladý muž
v brnení, alebo v plášti s ľaliou, ktorá je jeho dôležitým atribútom. Okrem legendy o
svätom Imrichovi, sa s panenstvom stretávame na našom území aj v legende
o blahoslavenej Margite Uhorskej, ktorá má základný atribút tri ľalie.
Svätý František, zakladateľ rádu františkánov patrí medzi významných svätcov, ktorí si
vybrali panický spôsob života, ľaliu ako symbol panenstva má aj jeho spoločníčka,
zakladateľka ženskej vetvy františkánov, svätá Klára.
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Medzi ďalších svätcov s atribútom ľalie patria napríklad Katarína Sienska, Katarína
Švédska, Kolumba s Riety, Maria Electa, Mlada, Norbert, Scholastika, Tomáš Akvinský,
Vitalis a Zenobius. S ľaliou sa stretávame aj pri zvestovaní, keď symbolizuje nepoškvrnené
počatie. Okrem ľalie sa v stredovekom umení stretávame aj s inými symbolmi panictva.
(Rulišek, 2006, s. 38. – 239.)
Jack Tresider píše že: ,,V stredovekom náboženskom umení sa cudnosť zobrazovala
v podobe ženy so závojom a štítom, ktorý mal chrániť pred žiadostivosťou a odrážať
Amorove šípy. Niekedy žena odháňala kanca alebo diviaka predstavujúceho žiadostivosť.“
(Tresider, 2004, s. 196.)
Tresider ďalej uvádza, že ďalšie dôležité atribúty cudnosti boli napríklad strieborná
farba, ktorá symbolizovala mesačné svetlo, ktorého symbolika pochádzala ešte
z predkresťanských čias, a symbolizovala tak staroveké panenské bohyne, napríklad Dianu,
alebo nymfu Daphne. Okrem strieborného mesačného svetla patrili k atribútom panenstva
aj jednorožec, ktorého podľa legendy mohla chytiť len panna, pretože pri nej sa stáva
bezbranným a ľahko ho skrotí. Táto interpretácia mala symbolickú podstatu v chápaní rohu
ako symbolu mužskej žiadostivosti. Mladá žena s jednorožcom patrila k dôležitým
motívom v stredovekom výtvarnom umení, hlavne v nástenných maľbách a gobelínoch.
V stredovekom umení bol jednorožec často zobrazovaný v prítomnosti Panny Márie, kde
symbolizoval jeho roh prenikanie Ducha Svätého do jej tela. Niekedy sa cudnosť
zobrazovala aj v podobe voza, ktorý ťahali jednorožce. V neskorom stredoveku bol motív
jednorožca sprofanovaný do takej miery, že ho Tridentský koncil v polovici 16. storočia
zakázal.
Na základe stredovekých zbierok zvieracích alegórii sa stal dôležitým symbolom
panictva aj slon, lebo počas tehotenstva slonice, ktoré trvalo dvadsať dva mesiacov, nemal
inú družku. V niektorých stredovekých maľbách je symbolom panenstva aj veža v ktorej je
zamknutá žena. Rovnako sa môžeme stretnúť aj so ženou na cimburiu, ktorá bránila svoju
cudnosť, zatiaľ čo muži hádzali do hradu ovocie, alebo kvety.
Medzi drahokamy symbolizujúce panenstvo patrili napríklad perla, ktorá je spájaná
s nepoškvrneným lonom Panny Márie, alebo krištáľ so svojou priezračnosťou a taktiež
diamant, ktorý je spájaný s cudnosťou ako aj manželskou vernosťou. V niektorých menej
bežných zobrazeniach bolo symbol panenstva zrkadlo, ktoré drží Panna Mária. Zrejme ide
o asociáciu s knihou múdrosti, ktorá interpretuje Pannu Máriu ako ,,zrkadlo bez poškvrny“
a taktiež bola vnímaná ako bezchybný obraz božej dobroty. Panna Mária bola v západnom
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výtvarnom umení chápaná ako vzor dokonalej cnosti a čistoty a preto bola zobrazovaná
s atribútmi ktoré tieto cnosti a čistotu symbolizovali.
Na konci stredoveku sa zobrazovala Panna Mária sediaca v záhrade, ktorej ohradu
tvoril plot z ruží, alebo iných pichľavých rastlín. Táto asociácia bola prevzatá zo
Šalamúnovej Piesne od Bernarda z Clairvaux, ktorá bola alegóriou Ježiša a jeho panenskej
matky. V jednom z veršov Bernard píše: ,,Záhrada obklopuje moju sestru, moju manželku;
prameň je zatvorený, fontána nestrieka“ Takto symbolicky boli interpretované stredoveké
maľby, na ktorých bolo zobrazené Zvestovanie Panny Márie v záhrade, alebo keď sa
Panna Mária s Ježiškom zobrazovali v takomto prostredí. (Tresider, 2004, s. 196. – 205.)
3. 1. ,,Celibátna“ Legenda o svätom Imrichovi Uhorskom
Imrich (obr. č. 6.) bol známy svojou zbožnosťou a v roku 1083 bol vyhlásený za
svätého. Bol ctiteľom celibátu, ktorého presadzovanie v Uhorsku bolo začiatkom 12.
storočia dôležitou problematikou. (v roku 1112 sa stal celibát súčasťou zákonov kráľa
Kolomana I.) Legenda o svätom Imrichovi (Legenda sancti Emerici ducis). Vznikla
v benediktínskom kláštornom prostredí v Uhorsku, medzi rokmi 1069 - 1112. K jej
základným prameňom patrila benediktínska regula, ktorá ma práve celibát ako jednu z
najdôležitejších požiadaviek. Tieto benediktínske pramene boli uložené okolo roku 1090
v knižnici kláštora v Pannonhalme (obr. č. 7. a 8.). (Pražák, 1988, s. 55.)
Zachovala sa iba jedna verzia legendy vo viacerých rozprávacích prameňoch. Napriek
jednotnosti obsahu má legenda tri rozličné úvody. Najrozšírenejší úvod je ten, ktorý
uvádza Richard Marsina v knihe Legendy stredovekého Slovenska, o ktorý sa aj my
budeme opierať. Druhý úvod vznikol v roku 1116, pretože poukazuje na súvislosti
s Hartvikovou legendou o svätom Štefanovi. Posledný tretí úvod sa nachádza iba v jednom
rukopise z 15. storočia, zrejme v 15. storočí aj vznikol, ale obsahovo je zhodný s prvým
známym úvodom. Autora legendy nie je možné s istotou určiť. Existuje viacero názorov,
môžeme ako príklad uviesť tvrdenie D. Vargha, ktorý hovorí, že legendu mohol napísať aj
Maurus. Maurus mal byť opátom benediktínskeho opátstva v Pannonhalme približne
v rokoch 1031 – 1036. Toto tvrdenie ale nenašlo ďalších nasledovníkov. (Marsina, 1997, s.
76., 359.)
Legendu o svätom Imrichovi radíme medzi takzvané celibátne legendy. Hlavnou
myšlienkou takýchto legiend je oslava panictva, nepoškvrnenosti a sexuálnej zdržanlivosti.
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Podľa legendy bol svätý Imrich už ako malý chlapec priaznivo naklonený myšlienke
panictva. V legende sa dočítame, že keď boli raz s otcom v kostole svätého Martina
v Pannonhalme, mnísi privítali Imricha a on ich bozkával (obr. č. 9.). Počet týchto bozkov
závisel na ich morálnych zásluhách. Iba mních, ktorého pobozkal sedem ráz, viedol
panický život. V legende sa menom uvádza iba mních Maurus, ktorého my poznáme ako
autora legendy o svätých pustovníkoch zo Skalky. Svätý Štefan s nedôverou dal Maura
preveriť a zistil, že je naozaj cnostným človekom a následne ho povýšil na biskupa
v Päťkostolí.
Legenda taktiež uvádza, že si Imrich zvolil tento spôsob života vo chvíli keď sa mu
v kostole svätého Juraja na Vesprémskom hrade prihovoril Boh slovami: ,,Preslávene je
panictvo, žiadam od teba panictvo ducha a tela. Toto obetuj, v tomto vytrvaj“.
Imrich toto volanie rešpektoval a rozhodol sa, že zostane jeho tajomstvom až do smrti.
Pri tomto výjave bol jediný svedok, sluha ktorý mu prisľúbil absolútnu diskrétnosť.
Medzitým Imricha oženili s ctihodnou pannou z kráľovského rodu, ktorej meno nie je
možné určiť.
Každopádne legenda existenciu Imrichovej manželky nepopiera, napriek tomu, že jej
meno sa v nej nenachádza. Ako dôvod môžeme uviesť skutočnosť, že v prípade celibátnej
legendy nie je táto informácia dôležitá. Pre Imricha nebolo telesné potomstvo dôležité,
pretože ho považoval za pominuteľné, naopak najdôležitejšie bolo pre neho zachovať
duchovné predsavzatie panictva. Imrich trápil telo pôstmi a snažil sa upokojiť v sebe
akékoľvek telesné túžby. Dôležité bolo vyhrať boj sám so sebou a zachovať pritom
nedotknuté manželkino panenstvo. Takéto správanie presahuje ľudskú prirodzenosť.
Imrich pohŕdal manželským potešením ako aj ľúbeznosť vlastných detí, pretože nič z toho
nemá väčšiu hodnotu ako nádej na budúcu svätosť. Nemožno zabudnúť na skutočnosť že,
svätý Eusebius z Cezarey videl pri procesii dušu zomrelého svätého Imricha ako vzlietla
k nebesám odprevádzaná anjelskou hudbou. Imricha pochovali v Stoličnom Belehrade.
(Marsina, 1997, s. 79. - 84.)
Richard Marsina tvrdí na margo Imrichovej smrti (obr. č. 10.) že, okrem
jednostranných duchovných povinností, ktoré sú legende na prvom mieste musel Imrich
vykonávať aj svoje svetské povinnosti vojenského veliteľa. Z toho vyplývala aj jeho účasť
na poľovačkách, ktoré patrili k vojenským cvičeniam. Okolnosti jeho úmrtia, ale svedčia
v prvom rade o jeho odvahe, pretože zahynul na poľovačke po napadnutí divým kancom.
(Marsina, 1997, 75. – 76.)
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Úlohou legendy v živote stredovekého človeka bola náboženská a duchovná inšpirácia.
Pričom najdôležitejšia úloha spočívala v duchovných zásluhách a spôsobe svätcovho
života. Skutočné historické pozadie nemalo takmer žiadnu váhu. To isté platí aj o legende
o svätom Imrichovi. Kým naozaj bol a aký život viedol? O jeho skutočnom historickom
živote nemáme veľa prameňov a preto je veľmi zložité predstaviť Imricha ako skutočnú
postavu našich dejín. Z histórie vieme. že Imrich bol synom kráľa svätého Štefana a jeho
manželky kráľovnej Gizely, ktorá bola germánskeho pôvodu.
Historik Ján Steinhübel tvrdí, že Imrich sa narodil v roku 1007. Do jeho šestnástich
rokov ho vychovával neskorší čanádsky biskup Gerhard. Vo veku šestnástich rokov už
nepotreboval svojho vychovávateľa a bol pripravený stať sa údelným kniežaťom. Jeho otec
svätý Štefan mu udelil Biharsko. (Steinhübel, 2004, s. 234. – 235.)
Historik Matúš Kučera uvádza že, Imrich sa pripravoval na budúce panovnícke povolanie.
Jeho meno Imrich nie je v našej proveniencii bežné a dostal ho od svojho švagra
nemeckého cisára Henricha II. Oženil sa s chorvátskou princeznou s ktorou nesplodil
žiadneho potomka. (Kučera, 2002, s. 75.)
Richard Marsina tvrdenie o pôvode Imrichovej manželky spresňuje a tvrdí, že podľa
legendy o svätej Margite z 13. storočia by mohla byť byzantská vojvodkyňa, existujú aj
domnienky, že by mohlo ísť o chorvátsku princeznú, konkrétne dcéru kráľa Krešimíra,
alebo taktiež mohla byť poľskou vojvodkyňou. (Marsina, 1997, s. 75.)
R. Marsina ďalej uvádza: ,, zo skromných správ cudzích rozprávacích prameňov o ňom
vieme, že bol ,, dux Ruizorum – vojvoda Rusov“, čo G. Györffy interpretuje ako veliteľ
telesnej stráže panovníka, G. Kristo zas ako veliteľ pohraničných strážcov v západnom
Zadunajsku.“ (Marsina, 1997, s. 75.)
Profesor Marsina taktiež uvádza že, existuje len jeden prameň, z ktorého sa môžeme
dozvedieť ako Imrich zomrel. Jeho smrť bola nešťastná náhoda. Zomrel na poľovačke po
napadnutí divého kanca. Miesto tejto udalosti nie je možné presne určiť. Indície nám ale
napovedajú, že mohlo ísť buď o Bakoňský les v strede Zadunajska, alebo lesy v Biharskej
župe. (Marsina, 1997, s. 75.)
Spôsob Imrichovho života závisel nielen od jeho povinností vojvodu, budúceho
následníka trónu, ale aj mravná výchova svojho učiteľa Gerharda, ako aj svojho otca
svätého Štefana.
Významným prameňom Imrichovej výchovy je Knižka mravných ponaučení, ktorú napísal
Štefan pre výchovu svojho jediného syna.
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Knižka má desať samostatných kapitol: „1. Zachovanie katolíckej viery, 2. Udržiavanie
dobrého stavu cirkvi, 3. Preukazovanie úcty biskupom, 4. Uctievanie kniežat a rytierov, 5.
Zachovávanie práva a trpezlivosti, 6. Prijímanie hostí a ich vydržiavanie, 7. Udržiavanie
dôležitosti rady, 8. Úcta voči predkom, 9. Zotrvanie na modlitbách,

10. Pestovanie

zbožnosti, milosrdenstva a ďalších cností.“ (Marsina, 1997, s. 26.)
Pre skúmanie panictva v Imrichovom živote je najdôležitejšia 10. kapitola, lebo je
priamym písomným prameňom vďaka ktorému vieme, že práve otec podporoval svojho
syna k cudnosti. Desiata kapitola hovorí o tom, že miera cností sa kladie medzi predpismi
na desiate miesto. Kráľ má byť zbožný, milosrdný a cnostný. Ak je kráľ bezbožný a krutý,
môže byť považovaný za tyrana.
Otec hovorí Imrichovi, že je jeho najmilším synom, nádejou na pokračovanie rodu a
ďalej mu prikazuje, aby bol milostiví nielen k rodine a príbuzným, ale aj kniežatám,
bohatým, cudzincom a všetkým obyvateľom kráľovstva. Na základe tohto ponaučenia
vieme, že aj pre Štefana bolo uchovanie rodu dôležité pretože sa ako sám hovorí obracia na
syna ,,s nádejou na zachovanie rodu“. Toto je veľmi dôležitý argument na základe ktorého
môžeme pochopiť skutočnosť, že aj napriek morálnym hodnotám a pozitívnemu vzťahu
k cudnosti, nebolo morálne vylúčené splodenie potomka. Pre kráľa je splodenie mužského
potomka kľúčovou povinnosťou. Na základe uvedených historických prameňov vieme, že
Imrich bol naozaj ženatý, ale jeho manželstvo zostalo bezdetné, ak by sa tak nestalo naše
dejiny by sa zrejme vyvinuli úplne inak.
3. 2. Legenda o svätom Gerhardovi biskupovi
Svätý Gerhard (obr. č. 11.) pochádzal z významného benátskeho rodu. Išlo o rod
Morosiniovcov. Keď mal päť rokov vážne ochorel. Túto ťažkú chorobu prekonal a rodičia
ho dali do benediktínskeho kláštora svätého Juraja v Benátkach. Neskôr po skončení štúdií
zastával v tomto kláštore hodnosť priora. Za účelom získania vyššieho vzdelania
odcestoval do Burgundska (zrejme Cluny), odkiaľ sa vrátil naspäť do Benátok a stal sa
priorom. V roku 1018 sa tejto funkcie vzdal a stal sa pustovníkom v okolí Puly na
Istrijskom ostrove. Následne sa chcel vydať na púť do Svätej zeme, ale plány mu skrížil
svätý Štefan, ktorý ho zdržal v Uhorsku a poveril ho výchovou svojho syna Imricha.
Dokonca sa predpokladá, že bol spoluautorom Knihy mravných ponaučení, ktorým sme sa
podrobne venovali. Po príchode Ota Orseola do Uhorska sa Gerhard utiahol do
Bakonybélu, kde dal svätý Štefan postaviť kláštor. Napísal tu viacero diel, z ktorých sa
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žiadne nezachovali. Svätý Štefan po porážke Ajtoňa zriadil pri rieke Maroš novú diecézu,
ktorej sa hovorí marošská alebo čanádská. Na jej čelo dosadil Gerharda. Gerhard sa stal
váženým biskupom a šíriteľom mariánskeho kultu. Bojoval s metodianistami, ktorí boli
rozšíreným kultom v tejto diecéze. Ajtoň prijal Byzantskú formu kresťanstva.
Bohoslužobným jazykom bol slovanský. S touto formou Gerhard nesúhlasil a nepokladal
to za správne. Gerhard súhlasil s Vazulovou nástupníckou líniou a pri uvítaní jeho
vyhnaných synov Ondreja a Levanteho bol zavraždený. Podľa maďarskej historiografie (E.
Madszar) je svätý Gerhard prvým Uhorským mučeníkom. Zachovali sa dve verzie legendy
Menšia a Väčšia. Väčšia je mladšieho pôvodu a ide o kázeň určenú na deň výročia jeho
mučeníckej smrti. (Marsina, 1997, s. 87.- 94.)
Na základe uvedených skutočností môžeme tvrdiť, že biskup Gerhard bol pôvodne
benediktínskym mníchom. To znamená, že musel zložiť aj sľub čistoty, ktorý patrí medzi
základné podľa regule svätého Benedikta z Nursie, pri prijatí do rádu.
Gerhard sa stal čanadským biskupom a horlivým šíriteľom mariánskeho kultu. Ako
z histórie vieme, mariánsky kult patrí medzi najdôležitejšie kresťanské kulty, ktorých
nosná myšlienka je práve nepoškvrnené počatie Krista, ako aj večné a nedotknuté
panenstvo Panny Márie. Taktiež z histórie vieme, že panenstvo Panny Márie ako dogmu
oficiálne ustanovil až pápež

Pius IX. v 19. storočí. Tento dekrét ale nemení nič na

skutočnosti, že Panna Mária bola ako panna uctievaná od počiatku kresťanstva, aj keď
tento zákon nebol oficiálne ustanovený až do 19. storočia.
Ďalším historickým faktom je, že s najväčšou pravdepodobnosťou je Gerhard
spoluautorom mravných ponaučení určených svätému Imrichovi, ktorých jedna z hlavných
myšlienok je práve zachovanie sexuálnej zdržanlivosti a morálneho spôsobu života. Aj
svätý Gerhard bol zástancom takýchto zásad. Svätý Štefan určil Gerharda za
vychovávateľa svojho syna a to znamená, že hodnoty ktoré mu vštepoval museli
korešpondovať s morálkou ktorú neskoršie kráľovské povolanie vyžadovalo. Ako
starostlivo vybraný učiteľ mladého kráľoviča musel byť názorným príkladom takýchto
hodnôt. Z toho nám vyplýva, že svätý Imrich bol vedený od malička k prísnym morálnym
hodnotám, ktoré sa odzrkadľovali v celom jeho živote a zohrali aj dôležitú úlohu pri
príjmami kresťanstva v Uhorskom kráľovstve.

35

3. 3. Život svätých pustovníkov Svorada vyznávača a Benedikta mučeníka
Legenda o svätých Andrejovi Svoradovi a Benediktovi (obr. č. 12.) je najstaršia
zachovaná legenda z nášho územia. Môžeme ju datovať medzi rokmi 1064 – 1070. Svorad
podľa legendy pochádzal z Poľska a Benediktov pôvod nepoznáme. Svätého Svorada prijal
opát Filip do Zoborského benediktínskeho kláštora v Nitre. Prijal rehoľné meno Andrej
(Ondrej). Napriek tomu, že opát Filip povolil Andrejovi pustovnícky život musel
dodržiavať pravidlá benediktínskej rehole a aspoň raz do týždňa navštevovať materský
kláštor, kde sa zúčastňoval na bohoslužbách. Najskôr pustovníčil v okolí Nitry (dodnes
existuje na Zobore jaskyňa, kde podľa tradície žil) Jeho žiak svätý Benedikt bol nielen jeho
pomocníkom, ale hlavne vďaka nemu udržiaval spojenie s kláštorom. Vzhľadom na
skutočnosť, že Andrej žil mimoriadny asketický spôsob života, týral sa pôstmi, ťažkou
prácou, spával v tvrdom dreve a dokonca mu do brucha vrástla reťaz. Samozrejme spôsob
života akým žil Andrej bol predurčený na svätého. Jeho žiak Benedikt pustovníčil v Skalke
nad Váhom (obr. č. 13.) Na mieste kde zahynul stojí kostol zasvätený Andrejovi
Svoradovi a Benediktovi, a na mieste kde žil dal v roku 1224 postaviť nitriansky diecézny
biskup Jakub I, benediktínsky kláštor, ruiny stoja dodnes). Autorom legendy je spomínaný
päťkostolský biskup Maurus. Predtým pôsobil ako pannonhalmský opát. Maurus bol
mimoriadne cnostný človek, ktorý si po skúške získal priazeň samotného kráľa Štefana.
Z legendy vyplýva, že Maurus obdivoval kamandulskú prísnosť a askézu. Napriek tomu,
že legenda vznikla už v 11. storočí, jej prvý zachovaný rukopis pochádza až zo 14.
storočia. (Marsina, 1997, s. 35. – 43.)
Na základe legendy o svätých Andrejovi Svoradovi a Benediktovi môžeme jasne vidieť,
že obaja mnísi ako aj samotný autor Maurus žili asketickým spôsobom života.
Historička umenia Kristína Krügerová píše, že askéza už od dôb ranného kresťanstva
(1. storočie) patrila k základným spôsobom života. Medzi jej najradikálnejšie prejavy
patrili prísny pôst, plná sexuálna zdržanlivosť ako aj vzdanie sa bežných životných aktivít.
Veľa kresťanov si zvolilo pustovnícky spôsob života a odchádzalo buď do púšte alebo hôr.
(Krügerová, 2008, s. 14. -15.)
Rovnaký spôsob života uznával aj zakladateľ prvého mníšskeho rádu svätý Benedikt
z Núrsie.
Anglický profesor stredovekých dejín Hugh Lawrence tvrdí, že predstava svätého
Benedikta o kláštornom spôsobe života bola absolútne cenobitska. Benedikt počítal
s ľuďmi, ktorí si zvolia pustovnícky spôsob života. Najskôr sa naučili žiť v kláštore
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a potom opustili svojich bratov a odišli do pustatiny vyhrať boj s diablom. Mních neustále
bojoval s démonmi, ktorí žijú vo svete a snažia sa využiť slabosť, ktorá pochádza
z hriešnej podstaty človeka. Preto musel byť pustovník na takýto boj dobre pripravený už
predtým, ako sa rozhodol žiť osamote. V stredoveku bolo bežné, že materský kláštor mal
niekoľko mníchov (jeden až dvaja členovia), ktorí žili pustovníckym spôsobom života.
(Lawrence, 2001, s. 23. – 42.)
Na základe uvedených textov môžeme jasne vidieť, že spôsob života našich patrónov
Nitrianskej diecézy bol v súlade s benediktínskou rehoľou. Medzi základné piliere rehole
patrila askéza, ktorú prevzal svätý Benedikt z Núrsie (obr. č. 14.) od prvých kresťanov.
Táto rehoľa sa rozšírila po celej Európe a svojím významom zasiahla naše dejiny aj
kultúru. Význam asketického spôsobu pretrval celé dve tisícročia a v Kresťanstve má
čestné miesto prakticky dodnes.

3. 4. Legenda o blahoslavenej Margite Uhorskej
Blahoslavená Margita bola dcéra uhorského kráľa Bela IV a byzantskej princeznej
Márie Laskarisovej. Podľa legendy ju rodičia už pred jej narodením zasľúbili Bohu.
Rodičia ju ako štvorročnú dali do kláštora dominikánok v Uhorsku. V stredoveku nebolo
neobvyklým javom poslať dieťa z vysokého šľachtického, alebo kráľovského rodu do
kláštora, práve naopak do kláštorov v stredoveku vstupovali predovšetkým deti
významných rodov. To ale neznamenalo, že v kláštore musela žiť až do smrti. Aj po
zložení takzvaných ,,večných sľubov“ mohla nastať výnimočná politická situácia, keď kráľ
mohol vziať svoju dcéru z kláštora a vydať ju napríklad za nepriateľa, aby sa tak zabránilo
vojne. Za týmto účelom sa získaval dišpenz, ktorý mohol udeliť iba výnimočný cirkevný
hodnostár, napríklad biskup, alebo arcibiskup, v naozaj výnimočných prípadoch pápež.
Margita ale takúto možnosť odmietla a dobrovoľne zostala žiť kláštorným spôsobom
života. Najskôr žila v kláštore vo Vespréme a neskôr jej rodičia postavili vlastný kláštor na
Zajačom vrchu, kde žila až do svojej predčasnej smrti, ktorú zapríčinil jej spôsob
mimoriadneho asketického života a fyzického sebatrýznenia. (Marsina, 1997, s. 231. –
234.)
,,Pretože čistota umožňuje byť najbližšie k Bohu (por. Múd 6,20), nijaká protihodnota
sa nevyrovná zdržanlivosti duši (por. Sir 26,20) a k večným radostiam nebeského sobáša
sú kráľovi privádzané panny, nosila svätá dievčina hlboko v srdci pevný úmysel večnej
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čistoty podľa obrazu najsvätejšej Predstavenej panien a Kráľovnej a predsavzala si, že
seba samu nepoškvrnenú pannu privedie Kristovi, aby jemu naveky zasnúbená premýšľala
o veciach Pána a jemu jedinému, ktorého si vyvolila za ženícha, sa zapáčila. Vedela totiž,
že panenskosť bieloskvúca a vonná ako ľalia je ozdobou dieťaťa cirkvi, je to Boží ideál
vyžarujúci svätosť a najskvelejšia časť zástupu Kristovho.“ (Marsina, 1997, s. 254. – 255.)
Na základe úryvku z legendy môžeme povedať, že úmyslom bolo silné náboženské
presvedčenie o Margitinej túžbe zotrvať v cnostnom živote. Pre Margitu ako aj Imricha
bolo panenstvo ideálom. Mnohí iní svätci nasledovali tento ideál, mali túžbu odovzdať sa
Bohu. Toto silné náboženské cítenie ovplyvnilo celý kresťanský stredovek a panictvo sa
pre stredovekého človeka stalo ideálom morálnych hodnôt a oddania sa mýstickému
prežívaniu a askéze.
Margita v legende hovorí: ,,Navždy si zachovám verné panenstvo, ako som sľúbila tomu
jedinému, ktorého som si zo všetkých ženíchov vyvolila“ Dokonca jej jeden mních radil aby
sa vydala, ale ona v ňom rozpoznala skutočného nepriateľa jej panenstva. Svoju vernosť
Ježišovi vyjadrila slovami: ,,Hanbím sa už aj za to, že sa zaoberám pozemskými vecami,
hoci sa túžobne náhlim k nebeskej sláve, a ja, ktorá túžim po rozkošiach nebeského sobáša,
padla som do bahna pozemských rozkoší.“ Manželská láska pre ňu symbolizovala iba
pominuteľnú hodnotu a ona hľadala v panenstve večné hodnoty. Pre oficiálne potvrdenie
svojho presvedčenia požiadala ostrihomského arcibiskupa, aby ju mimoriadne ustanovil
medzi zasľúbené panny, aby ju požehnal a odovzdal jej prsteň, ktorý mal symbolizovať jej
večné zasnúbenie sa Bohu. Jej túžba po večnom panenstve bola taká silná, že jej na ňom
záležalo viac ako na vlastnom živote.
Keď Tatári vtrhli do Uhorska a ona sa dozvedela o ich neľútostnom znásilňovaní žien
povedala svojím družkám: ,,Viem, čo urobím, aby pri besnení týchto neveriacich moje
panenstvo ostalo neporušené. Zohavím si pery a nos, a taká škaredá so zohyzdenou tvárou
ukážem sa ich očiam, a divoký kmeň, ktorý vábi žiarivá krása v tvári, ujde, keď uvidí
ohyzdnosť, a mňa nechajú nedotknutú, keď sa zničí, čo sa im páčilo “. Margita zostala
pannou až do konca života.
,,Šťastná panna, zostávajúc čistá na tele i na duši a až do konca oddane verná,
s ostatnými svätými pannami, ktoré ozdobili svoje lampy, náhli sa v ústrety Ženíchovi
prichádzajúcemu o polnoci (por. Mt 25, 6-7) a odmenená za panenskú neporušenosť
v bielych šatách nasleduje spolu s tými, ktoré zostali nepoškvrnenými pannami, baránka
Krista, kamkoľvek pôjde.“
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Richard Marsina uvádza, že o Margitu sa uchádzalo viacero ženíchov, medzi nimi
napríklad Přemysl Otakar II., ktorý si potom vzal vnučku Bela IV. Kunikundu. Ďalší jej
nápadník bol haličské knieža Lev, ktorý sa neskôr oženil s jej staršou sestrou Konštanciou.
Napriek významným nápadníkom sa Margita nechcela vzdať svojho duchovného spôsobu
života, v ktorom našla hlbší zmysel svojej existencie. Svoje náboženské presvedčenie ešte
znásobovala jej stále silnejúca askéza, ktorá prerástla až k vážnym zdravotným
komplikáciám, tie vyvrcholili jej predčasnou smrťou. Legenda ale nie je v úplnej zhode
s historickými udalosťami v spojitosti s vpádom Tatárov na naše územie, pretože
historické pramene nezaznamenali žiadny vpád po roku 1242, to znamená za života
samotnej Margity. Napriek tomu sa o vpáde v legende píše, a samotná Margita sa naň
v legende odvolávala. Asketický život Margity bol po jej smrti príkladom aj pre jej dve
staršie sestry, ktoré sa po smrti svojich manželov rozhodli stráviť zvyšok života v kláštore.
Jej najstaršia sestra Kunikunda – Kinga založila vlastný kláštor v Starom Saci a jej druhá
sestra Jolana žila najprv v kláštore v Hnezdne a neskôr vstúpila do kláštora založeného jej
sestrou Kingou v Starom Saci, tu zomrela a aj bola pochovaná. Obe Margitine sestry boli
vyhlásené za blahoslavené. (Marsina, 1997, 231. – 234., 254. – 256, 387.)
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Záver
Ciele bakalárskej práce boli v stručnosti objasniť dejiny celibátu, oboznámiť
s komplexným chápaním sexuality v stredovekej kultúre a ukázať na vybraných
stredovekých legendách z nášho územia chápanie celibátu ako dôležitej súčasti našej
cirkevnej a kultúrnej histórie.
Celibát je významný kultúrny jav, ktorý zastáva v katolíckej cirkvi dôležité miesto. Jeho
budovanie nebolo jednoduché a vyžadovalo si prísny dohľad ako aj tvrdé opatrenia ktoré
až po dlhšom čase priniesli svoje ovocie. Objasnili sme si kultúrne ako aj politické dôvody
celibátu a jeho neskoršie následky v cirkevných dejinách.
Druhou dôležitou bol komplexný pohľad na sexualitu v stredoveku. Ozrejmili sme si
chápanie základov pohlavnej zdržanlivosti, ktorá vychádzala z učenia významných
cirkevných otcov napríklad Origena. Ozrejmili sme si manželskú sexualitu a jej spôsoby
prežívania. Rovnako sme si ukázali ako vnímala sexualitu rytierska morálka a ako sa
sexualita prejavovala v súdobej literatúre. Taktiež sme si ukázali na rôzne mimomanželské
sexuálne prejavy ako napríklad homosexualitu a jej chápanie v stredoveku. Dôležitou
súčasťou boli aj rôzne predkresťanské rituály, ktoré sa prežívali ešte aj vo vrcholnom
stredoveku a ich odstraňovanie si vyžadovalo veľa času ako aj námahy. Dôležité sú pre nás
hlavne sexuálne rituály týkajúce sa nášho územia, konkrétne sexuálne prejavy starých
Slovanov, ktorých prejavy sa odohrávali aj na našom území. Rozobrali sme si aj
najdôležitejšie sviatky starých Slovanov pri ktorých dochádzalo k sexuálnej neviazanosti.
Pre zabránenie pohanských tradícii sa významne zaslúžil náš prvý panovník svätý Štefan,
ktorý bol prvý, ale hlavne jeden z najvýznamnejších kráľov v našich dejinách vôbec. Svätý
Štefan prijal kresťanstvo a vďaka jednotnému náboženstvu zjednotil aj svoju ríšu, pretože
bez prijatia kresťanstva by sa mu to zrejme nepodarilo.
Poslednou kapitolou bol Ideál panictva v stredovekých legendách našej proveniencie.
Pričom mimoriadny dôraz sme kládli na celibátnu legendu o svätom Imrichovi, ktorú sme
si dopodrobna rozobrali spolu s historickým pozadím, v ktorom vznikla. Okrem samotnej
legendy sme zhrnuli aj skutočné udalosti zo života svätého Imricha, ktoré významne
ovplyvnili naše dejiny. Okrem najvýznamnejšej legendy z hľadiska celibátu na našom
území sme si na porovnanie zobrali aj legendu o svätom Gerhardovi, učiteľovi svätého
Imricha, ktorého morálny vplyv mohol významne ovplyvniť aj neskorší spôsob života
mladého kráľoviča. Ďalšou významnou legendou je legenda o živote blahoslavenej
Margity Uhorskej, z ktorej vyplýva chápanie panenstva ako ideálu stredovekého človeka.
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A v neposlednom rade na najstaršej písomne zachovanej legende z nášho územia sme si
ukázali asketický spôsob života našich dvoch významných svätcov, ktorých tradícia je na
našom území živá prakticky dodnes. Dôležitou skutočnosťou je aj komplexné porovnanie
legiend medzi sebou pretože sa navzájom dopĺňajú a tým pádom nám ponúkajú celistvejší
náhľad na kresťanskú kultúru na našom území v období stredoveku. Z obdobia stredoveku
sa nám nezachovalo veľa prameňov a preto nám legendy slúžia ako cenný prameň pri
kompletnom náhľade na naše dejiny.
Prínos bakalárskej práce by sme hodnotili práve v tomto kontexte ako snahu poukázať
na chápanie celibátu na našom území v stredoveku. Dôležitosť legiend nemožno
podceňovať, aj keď sa nedajú chápať doslovne. Stredoveké legendy patria k národným
pokladom a preto je nesmierne dôležité ich uchrániť pre ďalšie generácie.
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