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Vážení čtenáři, 
možná se divíte, proč se kniha jmenuje zrovna Rozpadání. Nechtělo se mi 
vytáhnout hned bombu s domácím násilím na obálce. Tato kniha nechce být 



vědeckou nebo odbornou publikací, je to spíš průvodce světem 
pokroucených lidských vztahů.  
Nad jednou fotografií trosek, které jsou dnes už srovnané se zemí, mi došlo, 
že tohle je ten správný obrázek na titulní stranu a hned byl na světě i název. 
Je v něm všechno.  
Rozpadání čehosi původně krásného a zdánlivě pevného až na věčnost 
velice bolí. 
Neodvratnost, které jsme přihlíželi jako svědci, bezmocní a přece dnes 
uvažující o tom, zda bychom přece jenom nemohli cosi ovlivnit. Opravdu 
bylo zdejší rozpadání tak neodvratné a my tak bezmocní? 
Kolik příběhů smutné trosky skrývají, kolik nadějí? 
Možná tu vyrostlo i nějaké poučení, kdo ví. 

 
  

Hana Mudrová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

1. Proč? 

„Ti, kteří pro slabost nebo změkčilost nedovedou vyskočiti na 

koně, učí je se shýbat a poklesávat. Tak někteří z těch, kteří si 

vzali ženy urozené či zámožné, sebe nezdokonalují, je však 

snižují, doufajíce, že je spíše ovládnou, budou-li poníženy. Je 



však potřebí šetřit důstojnosti ženiny právě tak jako velikosti 

koně a s uzdou zacházeti obratně.“ 

                                                    (Plútarchos: Rady manželské) 

 

Ráda se dozvídám o detailech života různých historických dob. Zároveň kolem 
sebe vidím hodně věcí a jevů, které mi vadí a které probouzejí další otázky. 
Možná mohu najít nějaká vysvětlení i u takového dnešního fenoménu, jakým je 
domácí násilí? Vyvíjel se nějak společenský pohled na jevy, provázející a 
dokazující chování, které dnes takto nazýváme?  Existovala nějaká ochrana, tlak 
společnosti, který je mírnil?  
Pokud bych se začala probírat zdroji a hledat, jakému období se věnovat 
hlouběji? Odkud začít?  
Mohla bych se podívat třeba na staré příběhy svatých? Máme zaznamenáno 
hodně osudů světic, které se radši nechaly popravit, než by se vdaly za muže, 
který odmítl být křesťanem. Jednu dokonce i s jejími družkami popravoval 
milující tatínek. Vzhledem k tomu, jak pánové na nesouhlas reagovali, moc 
dobrého by mladé křesťanky asi nečekalo.  
Jedna ze světic, svatá Monika, měla za manžela hrubiána, ale podařilo se jí 
přesvědčit jej, aby se začal chovat slušně a posléze se stal i křesťanem. Mezi 
světicemi jsou prosté ženy i šlechtičny s podobným osudem, poznamenaným 
křtem, odporem ke svatbě a ztrátě panenství.  
Jejich jména většině lidí dnes již nic neřeknou, přesto zmíním ještě svatou 
Godolevu z jedenáctého století, která byla provdaná do sousední země, kde ji 
manžel týral a různě trápil, až ji nakonec nechal zavraždit. 
Podobně svatá Kateřina Janovská neměla moc šťastný manželský život, ale 
možná to bylo tím, že prý nejdřív toužila po klášterním životě a oni ji provdali za 
šlechtice. V době, o níž budu dále psát, kdy nějaký milostný život byl hříchem, 
pokud nešlo o plození dětí. Nicméně se Kateřina přizpůsobila, dokonce našla 
útěchu ve veselí a zábavách. Když ovdověla, vrhla se na kajícný život a pečovala 
o nemocné ve špitále. Takže je možné, že ty útrapy manželské byly zdůrazněny 
pro větší zásluhy. 
Pro vyrovnání však uvedu také světce, kteří trpěli kvůli ženám: svatý Quintin, 
vychovatel na dvoře krále Chlodvika ve Francii, odolal necudným návrhům 
jedné šlechtičny a ta ho dala utopit. 
V desátém století byl svatý Jan Eliáš prodán Saracény do otroctví v Africe. Jeho 
pánem byl koželuh a koželuhova žena by si s mladým otrokem ráda něco 
začala. Svatý ji odmítl, protože měl své křesťanské zásady a nehodlal hřešit. 
Načež byl obviněn ze svádění, zmrskaný, ale jeho nevina přece jenom nějak 
vyšla najevo. Dostal svobodu, odešel do Jeruzaléma a tam se stal řeholníkem. 



 Do třetice svatý Mojžíš v jedenáctém století přišel z Uher do Ruska, sloužil 
ruskému knížeti, ale později upadl do otroctví. Vlastnila ho dáma, která by si ho 
ráda vzala za muže, jenže Mojžíš odmítal a musel kvůli tomu hodně vytrpět. 
Nakonec zemřel v klášteře (takže té babě přece jen unikl). 
Nabízí se tu několik paralel se starým příběhem o Josefovi v egyptském otroctví 
a sexu chtivé paničce Putifarce. Tak jako si myslí mnozí mocní muži, že stačí 
kývnout na ženu nižšího postavení, podobně koukají po mužích výše postavené 
ženy. Odehrává se to často pod jednou střechou (třeba hradu) a tím je splněno 
současné hledisko klasifikace domácího násilí. Oběť, která se pod jakýmkoliv 
nátlakem necítí dobře, nemůže jen tak snadno odejít, je vázaná k místu nějakou 
smlouvou a něčí mocí. 
* 
Zapátrala jsem v paměti a uvědomila si, že se téma násilí mezi manželi 
(partnery) v klasické literatuře objevuje od nejzazších dob. Většinou zastřeně, 
např. v rámci komických souvislostí. V renesanci se často střídá téma zestárlé 
ženy, která mlátí nevěrného manžela, se starým žárlivým manželem, 
omezujícím mladou ženu, která vítězí důvtipem a lstí.  
Proč se braly tak nerovné páry? Že si muž vezme mladší, budiž, pánové rádi 
mladé masíčko. Ale že si rozumný mladý muž vezme starší ženu, která mu už 
ani nemůže dát děti, pokračovatele rodu? Je v tom majetek a také šlo často o 
způsob, jak se z tovaryše stát mistrem a pokračovat v živnosti zemřelého. Ve 
městech byl počet živností daného řemesla omezený, cechy si konkurenční 
prostředí hlídaly. 
V různých povídkách a hrdinských příbězích, které se vedle hlavního proudu 
náboženské literatury stále více a více prosazovaly ve společnosti, se odráží 
hodně námětů, které lidi zajímaly. Láska, statečnost, vtip a lest, útrapy.  
V Německu byl velmi oblíbený příběh paní Genovéfy Brabantské, který se šířil i 
v podání kramářů a později v lidové hře.  Paní byla ctná, milovaná manželem, 
ale neměl ji moc rád správce hradu. Paní Genovéfu pomluvil tak, že ji manžel 
zavrhl. Byla vyhnána z hradu i se svým synkem a přežila jen díky andělu, který ji 
zavedl do jeskyně, kde mohla žít, a díky mléku laně, která sem chodila.  
 


