
 Tvorili ženy dejiny? Áno, tvorili. Dlho však „ilegálne“, tajne, ako šedé eminencie, skrčené za chrbtami mužov. 
Dejiny totiž boli doménou mužov – panovníkov, vojvodcov (a nezabúdajme, že dejiny tiež písali muži – kroni-
kári či historici). Do tejto jednoliatej skupiny len výnimočne prenikla nejaká žena a aj to v dôsledku problé-
mov v dynastickom nástupníctve mužov.

Šedé eminencie
Mali ženy dejiny?
TÜNDE LENGYELOVÁ

Kráľovné, ktoré žezlo a korunu prevzali po 
svojich otcoch či zosnulých manželoch, 
stihol všetky rovnaký osud: museli sa brá-
niť voči vnútornej opozícii a zároveň proti 
vonkajšiemu nepriateľovi. Panovníčky, od 
ktorých sa očakávalo, že zachránia krajinu 

a dynastiu, však boli vždy podrobené prís-
nejšej kritike, ako ich mužskí „kolegovia“. 
Väčšina z nich sa nevyhla množstvu nepod-
ložených očierňujúcich a ohováračských 
klebiet, nepravdivých historiek a vymys-
lených príbehov. Až neskoršie generácie 

dokázali oceniť ich úspešnosť vo vládnutí 
a ich pozitívny prínos.

Veľmi podobné to však s nazeraním na 
úlohu a postavenie žien bolo aj v ostat-
ných spoločenských vrstvách. Prísne pra-
vidlá, predpisujúce mravnosť, pracovitosť 

Panna s dieťaťom obklopená svätou Katarínou, 
Cecíliou, Barborou a Uršulou

Možno ich identifikovať podľa šperkov (vľavo 
vpredu sv. Katarína – brošňa s kolesom 
a mečom;  napravo vpredu sv. Uršula – 

náhrdelník so srdcom prebodnutým šípom; 
vľavo vzadu sv. Cecília – náhrdelník s organom;  

vedľa nej sv. Barbara – náhrdelník s vežou. 
Vľavo stoja dvaja muži, možno svätý Ján 

Evanjelista a Jozef, napravo dve ženy, ktoré 
majú na náhrdelníku symbolické šperky – 

vľavo pravdepodobne sv. Margaréta s drakom, 
vedľa nej sv. Alžbeta Uhorská alebo sv. Dorota 

s košíkom s kvetmi.
Autor:  Majster Panny

Zdroj: hdl.handle.net/10934/RM0001.
COLLECT.9034

Licencia: Public Domain
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a najmä prvoradé poslanie ženy ako matky 
ohraničovali každodenný život všetkých 
žien, bez ohľadu na to, či patrili medzi 
urodzené šľachtičné, bohaté meštianky či 
tie najchudobnejšie poddané. V porovnaní 
s ich mužskými polovičkami to mali naozaj 
ťažké. Hanili ich a odsudzovali za činy, pre 
ktoré mužov oslavovali a obdivovali: na-
príklad za pijanstvo, krutosť, za rozhadzo-
vačnosť či držgrošstvo, terčom nenávisti sa 
stávali za svoju zbožnosť rovnako ako za 
„bezbožnosť“, netolerovalo sa, ak bola ne-
verná manželovi, zatiaľ čo manžel bol tým 
väčším hrdinom, čím viac „trofejí“ získal. 
Verejná mienka nepoznala milosť a okrem 
starodávnych zvykov zachovávania mizo-
gýnnych predpisov cirkevných otcov čerpa-
la nové námety na obmedzenie existencie 
žien aj z tvorby súdobých autorov.

Úloha ženy
 

Začiatkom 17. storočia bol jednou z obľú-
bených publikácií v knižniciach uhorskej 
šľachty preklad práce akvitánskeho bisku-
pa, dvorného kazateľa a historika španiel-
skeho kráľa Karola V. Antonia de Guevaru 
(1480 – 1545) s názvom Horologii Princi-
pum. Stručné a výstižné dobové nazeranie 
na úlohu ženy biskup zhrnul do nasledujú-
cich viet: „...odporúčam nielen manželkám 
vysokopostavených mužov, ale aj ženám 
obyčajného postavenia, aby si uvedomili, 
že so svojimi manželmi musia celý svoj ži-
vot bývať, spolu obchodovať, rozprávať, žiť 
a umrieť, preto všetkými silami by sa mali 
snažiť, aby sa naučili pokojne znášať man-
želove mravy, pretože ak mám pravdu pove-
dať, žene prináleží nasledovať mravy svojho 
muža. Úlohou mužov však je, aby slabú po-
vahu svojich žien v niektorých veciach trpez-
livo znášali.“ Popri tom však v celkom rene-
sančnom duchu vyznieva kapitola, v ktorej 
sa autor zaoberá myšlienkou, že aj ženy sa 
môžu stať významnými vedcami, podobne 
ako muži. Príčinu toho, že sa tak nedeje, 
videl v lenivosti a v úpadku mravov, preto-
že vtedajšie ženy sa zaujímali len o pôžitky 
a ničotné zaháľanie. 

O tom, že žena je podriadená mužovi, 

nik nepochyboval a bralo sa to ako jasná 
axióma. Z mienkotvorných predstavite-
ľov literatúry začiatku 17. storočia vysoko 
vyčnieva osobnosť ostrihomského arcibis-
kupa Petra Pázmánya (1570 – 1637). S jeho 
menom je spojená nielen katolícka obno-
va krajiny, ale aj nový štýl presviedčania 
a získavania veriacich. Jeho najsilnejšou 
zbraňou bola neuveriteľná vzdelanosť, 
pohotovosť v polemikách a najmä nevšed-
ný literárny talent. V kázňach, ktoré vyšli 
tlačou, venuje pozornosť aj otázke, aká by 
mala byť ideálna žena, aby naplnila svo-
je poslanie a bola spoľahlivým doplnkom 
muža. Začína hneď výchovou dievčat, kto-
rej prikladá mimoriadnu dôležitosť nielen 
preto, že polovica obyvateľstva krajiny sú 
ženy, ale najmä z dôvodu, že dobrá výcho-
va mužov začína u žien. Tvrdí, že to, či život 

mužov bude cnostný alebo zvrhlý, záleží 
od ženy – matky, ktorá v prvých ôsmich 
rokoch určí smer. Navyše, aj spokojnosť 
v manželstve stojí na výchove dievčat – 
sobáš so zle vychovanou ženou znamená 
doživotnú galibu. 

Výchova dievčat
 

Pázmány upozorňuje, že výchova dievčat 
začína už pri narodení – uvádza viace-
ro príkladov z ríše zvierat, ako sa starajú 
o mláďatá, ako aj príklady z biblie. Za veľmi 
potrebné pokladá, aby matky samy dojčili 
svoje deti, pretože od zlej dojky nasajú 
aj jej zlé vlastnosti. Keď dievčatko začne 
chodiť, má sa hrať pod dozorom matky 
s rovesníčkami – zásadne nie s chlapcami. 
Rozhodne sa nesmie s nimi fyzicky kon-
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taktovať, bozkávať ich, pretože ju to môže 
ovplyvniť na celý život. Rovnako treba prís-
ne dbať na to, aby dievčatko nevidelo nič 
neslušné a nepočulo nevhodné reči. V šies-
tich rokoch by sa už malo začať venovať 
užitočným činnostiam – predovšetkým na-
učiť sa priasť a tkať, vyrábať čipky, šiť a vy-
šívať, aby v týchto krásnych činnostiach 
našlo záľubu a vedelo užitočne stráviť čas.

Tak za slobodna, ale najmä v manžel-
stve je mimoriadne potrebné, aby sa dievča 
naučilo variť. Podľa arcibiskupa vari nie je 
nič milšie, ako keď žena svojmu manželo-
vi pri jeho chorobe ponúkne vlastnoručne 
uvarené jedlo. Pretože ruky ženy sú oveľa 
špinavšie, keď jej ich stíska cudzí muž, než 
keď si ich zašpiní od hrncov pri varení.

Mnohí si myslia, že vedieť čítať a písať 
je pre dievča zbytočné, keďže je namieste 
obava, že bude čítať niečo nevhodné. Pod-
ľa Pázmánya je to predsa len potrebné: veď 
čítaním si môže osvojiť krásne vlastnosti 
a dobré mravy. Napokon, zlé sa ľudia na-
učia aj bez čítania kníh a Seneca tvrdil, že 
ženy sú neskrotné a nepoznajú mieru, ak 
sa ich povaha neskrášli krásnymi vedomos-
ťami. No a v neposlednom rade čítanie od-
rádza aj od tancovania, zbytočného klebe-
tenia a hier. Samozrejme, Pázmány venuje 
pozornosť aj téme kníh, ktoré pre dievčatá 
a ženy nie sú vhodné (napr. o vojnách, bo-
jovaní, zamilované historky považuje do-
konca za smrteľný jed).

Už celkom malé dievčatká sa majú na- 
učiť vrúcnym modlitbám, pravidelným ná- 
vštevám kostola a bohoslužieb, spovedi 

a prijímaniu. Ich životným 
vzorom nech sú svätice – sv. 
Katarína, Margita, Barbo-
ra... Najväčší poklad, viac, 
ako svetlo očí by však malo 
každé dievča chrániť svoju 
poctivosť. Téme straty poc-
tivosti, ako nanajvýš dôleži-
tej životnej udalosti, venuje 
Pázmány niekoľko strán. 
Varuje pred nebezpečnými 
miestami, kde by sa mohla 
stať takáto hanba. Najlepšie 
by bolo, ak by sa mladé diev-
ča vôbec neukazovalo na ve-
rejnosti (trhoch, svadbách), 
ale keď už, tak len v sprie-
vode dôveryhodnej osoby 
a nech stojí ticho v úzadí. 
Rozhodne sa musí vyhnúť 
dotyku muža – neprijímať 
a neposielať darčeky, listy, 
okamžite odísť, ak začuje 
nejaké lichôtky. K najnebez-
pečnejším činnostiam ráta 
tanec. Ako príklad uvážlivej 
ženy uvádza arcibiskup istú 
nemenovanú dámu, ktorá 
aby sa zbavila otravného ná-
padníka, dlho držala v ústach smradľavú 
kapustu a svojím dychom napokon navždy 
dotieravca odradila. 

Dôležité pre zachovanie počestnosti je 
aj oblečenie. Nemá byť nápadné, prezdo-
bené, ale striedme a skromné. Kresťanské 
dievča nech si nemaľuje tvár a nevytáča 
vlasy, do zrkadla nech sa zbytočne nepoze-
rá. Namaľovaná tvár a vyzývavé oblečenie 
je znakom pobehlíc a zástavou nevestincov. 

Manželstvo
 

Dobre vedené a vychované dievča vo vhod-
nom veku treba vydať. Pázmány odporúča 

vek 17 – 18 rokov, keď už sú schopné rodiť 
a vychovávať vlastné deti (muži – aj podľa 
Aristotela – sa majú ženiť až vo veku 36 ro-
kov!). Manželstvo je najťažším stavom, ove-
ľa ťažším, než je život hoci aj v kartuzián- 
skom kláštore.

Kresťanské dievča má nechať výber ži-
votného partnera na rodičov, stačí, ak ona 
sama sa bude modliť, aby bol ich výber 
dobrý. Rodičia by však nemali brať ohľad 
na bohatstvo potenciálneho ženícha, 
ale na jeho duševné kvality, dobré mravy 
a múdrosť. Dôležitý je aj vek a výzor, ale 
hlavne náboženstvo – nech je katolík. To 
je zrejme zárukou šťastného zväzku, hoci 
sa nebezpečne rozmáhal názor, že manžel-
stvo sa dá rozlúčiť (to je výmysel kalvínov), 
podľa Pázmánya je to vylúčené a nemožné.

Rovnako vášnivo arcibiskup vykresľuje 
aj vdovský stav. Vdovy prirovnáva k lodi, 
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Karol V. so psom (1533)
Autor: Tizián

Zdroj: Wikimedia Commons
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Portrét Petra Pázmánya
Autor: Jeremias Gottlob Rugendas
Zdroj: web umenia / GMB
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ktorá stratila kormidelníka a je vystave-
ná náporu vĺn a vetra. Jeho pozornosť 
sa zameriava od oplakávania zosnulého 
(vdova nemá nahlas a okato dávať najavo 
svoj žiaľ), na vhodné oblečenie, ale najmä 
na správanie – rozhodne sa má vyhýbať 
mužskej spoločnosti, ovládať svoje telo, 
ktoré už spoznalo radosti z muža a tak je 
obzvlášť potrebné prísne ho krotiť. Ako prí-
klady uvádza svätú Katarínu zo Sieny, ktorá 
denne trikrát po pol hodine bila svoje telo 
železnými reťazami, svätú Alžbetu, uhor-
skú princeznú, ktorá sa počas piatkových 
pôstov a v čase dlhého pôstu dennodenne 
trestala bitkou prútmi a ďalšiu uhorskú 
princeznú, svätú Margitu, ktorá každú noc 
dvakrát trýznila svoje telo bitkou tŕňovými 
prútmi. Pázmány so žiaľom konštatuje, že 
vo vtedajších nešťastných časoch už boli 
ľudia slabí, a aj keď tieto panny vedeli, 
ako si zachovať čistotu, predsa len nie je 
možné žiadať to od všetkých žien. Napriek 
tomu je podľa jeho názoru nutné „dobýjať 
Nebo silou“ – teda udržiavať telo na uzde, 
zavrhnutím žiadostivosti. Neodmieta myš-
lienku nového manželstva, dokonca v prí-
pade mladých vdov to pokladá za celkom 
prirodzené a žiaduce, práve z príčiny, aby 
pre hriešne potreby tela neprišli k zatra-
teniu. Treba si však dôkladne vybrať – nie 
prvého, ktorý sa vyskytne. Je tisíckrát lep-
šie ostať nadosmrti vdovou, ako sa vydať 
za nezrelého fičúra.

V súdobej spoločnosti boli tieto názo-
ry nepísaným zákonom, mnohé vplyvné 

osoby ich vnímali dokonca oveľa bigot-
nejšie a prísnejšie. Aj keď myšlienky re-
nesancie a humanizmu priniesli mierny 
posun aj v pohľade na spoločenské posta-
venie žien v Uhorsku, cesta k uplatneniu 
sa žien v spoločenskom živote bola ešte 
veľmi dlhá. Od ženy sa požadovala po-
slušnosť, plodnosť, oddanosť a vernosť, 
k prioritám patrilo presné vykonávanie 
povinností – tak v súvislosti s rozmno-
žovaním rodu, ako aj so zabezpečením 

chodu domácnosti a celého 
hospodárstva. Preklenúť 
predsudky a vžité stereoty-
py, ktoré mužovi prisudzo-
vali nadradené postavenie 
však v takejto spoločen-
skej klíme bolo prakticky 
nemožné. Ženy sa preto 

nemohli stať aktívnymi predstaviteľkami 
rozhodovacej moci, ale mohli byť jej vy-
konávateľkami, akýmisi predĺženými ru-
kami mužov. Vo výnimočných prípadoch 
dokázali byť aj krkom, ktorý mužskou 
hlavou krútil.

Príspevok bol uverejnený aj v Aktualitách.
sk. Táto verzia je určená pre Históriu.
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Mystická svadba svätej Kataríny Sienskej
Autor: Giovanni di Paolo

Zdroj: Wikimedia Commons
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Schodisko života ženy
Autor: Pieter Nolpe
Zdroj: http://hdl.handle.
net/10934/RM0001.COL-
LECT.163425
Licencia: Public Domain
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