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Stredoveké tváre spirituality zasvätených žien

Bc. Dominika Šalamonová, Ústav světových dějin, 3.ročník NMgr.

Zasvätený život, ideál a spiritualita

Schéma 1. Příklad qualiové struktury 
pro NP kniha.

Obrázok 1. Zasvätené ženy v procesii

Výsledky

Skupina Tradičné Mendikantské Nonkomformné

Askéza
Extrémna askéza

nežiaduca

Dôraz na chudobu, 
výrazná askéza v strave a 

oblečení, oslabovanie
tela

Výrazná askéza vo
viacerých oblastiach

Eucharistická úcta a 
vztah ku Kristovi

Začinajúce zdôrazňovanie
ľudskej podstaty Krista, 
prijímanie menej časté

Stav extázy po prijímaní, 
dôraz na Kristovo 

utrpenie

Snaha o časté prijímanie, 
vízie, extatické stavy, 

intímne obrazy s Kristom -
detstvo, utrpenie -
afektívna zbožnosť

Mariánska úcta

Formálne modlitby, nie 

intímne obrazy, Mária ako 

sprostredkovateľka

Spoločné obrazy Márie a 
Krista, formálne

modlitby, Mária ako vzor 
vo vzťahu ku Kristovi 

Mária ako svojbytný
prvok zbožnosti, aktívna
rola v duchovnom živote 

žien

Tabuľka 3. Vybrané prvky spirituality v analyzovaných prameňoch.

Data a metóda

Diskusia a závery

• Kontakty a inšpirácie medzi skupinami – problematické zaradenie žien len do 
jednej skupiny

• Zdieľaná identita Kristovej nevesty (ideál aj spiritualita), väčšia dôležitosť 
asketických praktík pre ženské pohlavie (6)

• Veľa individuálnych prvkov spirituality, ideál necháva priestor pre osobnú
interpretáciu

• Možnosti realizácie zasvätených žien v rámci diskurzu podriadenosti pohlaví,  
pri jeho prekročení snaha o kontrolu a obmedzovanie zo strany církevných
autorít vs. spirituálne priateľstvá a špecificky ženská autorita

↑ Do akej miery je možné závery generalizovať pre každú skupinu?

↑ Otázka výnimočnosti žien, ku ktorým je zachovaná pramenná základňa a 
„bežných“ zasvätených žien 

• Analýza a komparácia rádových dokumentov, hagiografií  a spisov
konkrétnych žien – reprezentatívna vzorka

• Nutné zvoliť kategórie analýzy – podstatné prvky náboženského života: 

a) Vzťah k askéze

b) Vzťah k Eucharistii a ku Kristovi

c) Mariánska úcta

Rádové dokumenty nevytvárajú špecificky ženský ideál, v niektorých prípadoch
je snaha o vedenie viac prispôsobená potrebám žien (3) spiritualita je bohatšia,
viac asketická a intímna.

Nárast eucharistickej a mariánskej úcty v čase u všetkých skupín, aj keď má
väčšiu dôležitosť pre nonkomformné skupiny (4), celkovo je spojená s viac
individuálnym prežívaním.

Vzťahy medzi pohlaviami (5) sú ambivalentné; rádové dokumenty zamedzujú
vzťahom, v spiritualite je prítomný obraz komplementárnych vzťahov hlavne pre
špecificky ženský prístup k Bohu – autorita žien napriek podriadenému
spoločenskému diskurzu.

VÝSKUMNÉ OTÁZKY
• Aký ideál je predkladaný v 

rádových dokumentoch?

• Aká je spiritualita zasvätených
skupín? V akom je vzťahu k 
ideálu?

• Ako je nazerané na genderové 
kategórie a vzťahy medzi
pohlaviami?

ANALYZOVANÉ SKUPINY
Tradičné mníšske rády : 

• Benediktínky

• Cisterciáčky

Mendikantské skupiny :

• Klarisky

• Dominikánky

Nonkomformné skupiny :

• Beguínky

• Anachorétky, reklúzy

Skupina Tradičné Mendikantské Nonkomformné

Regula
Benediktova

regula
Forma vitae, 

Augustínova regula
Nie je

Iné dokumenty

Speculum Virginum,
Carta Caritatis, 

Exordium parvum, 
Statuta

Život sv. Františka, 
konštitúcia Munia zo

Zamory
Ancrene Wisse

Životy a diela žien
Hildegarda z Bingenu, 
Héloisa, Ida z Nivelles, 

Gertrúda z Helfty

Klára z Assisi, Angela z 
Foligna, Margaréta z 

Ypres, Giovanna z 
Orvieta

Kristína z Markyate, 
Douceline z Digne, 

Iveta z Huy

Tabuľka 1 Analyzované pramene
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Predkladaný ideál

Žiadna extrémna askéza, 
eucharistická a 

mariánska úcta nie sú 
zakotvené v reguli, Mária 
ako modelový príklad v 
otázke panenstva podľa
Specula, formálna úcta v 

Statutach

U dominikánok
primeraná askéza v jedle, 

u klarisiek dôraz na 
asketický výzor, neustály 

pôst, chudobu, 
prijímanie aspoň 

7xročne, mariánska úcta 
nezakotvená v reguli

Askéza do tej miery, 
ktorá nezbavuje telo sily, 

Mária ako vzor 
správania, veľa

formálnych modlitieb
spojených s 

eucharistickou a 
mariánskou úctou

Tabuľka 2. Ideál prezentovaný v analyzovaných prameňoch

• Zasvätený život:  život 
odovzdaný Bohu, podľa 
regule (pravidiel) spojený s 
večným sľubom vernosti, 
čistoty a chudoby (1)

• V tejto práci aj formy bez 
večných sľubov a regule

• Regule, dôležité rádové 
dokumenty vytvárali vzor –
ideál, ktorý mali zasvätené 
ženy nasledovať

• Spiritualita (2) - prežívanie 
viery a jej aplikovanie v praxi -
stopy v dielach žien a 
hagiografických životoch

• Ženy obmedzujúci ideál?

• Viaceré skupiny zasvätených 
žien – rozdiely a podobnosti?
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