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Světec a rytíř - středověký ideál 

 Zamysleme se nejprve nad významem pojmu „ideál”. V tomto případě je to někdo, jehož konání 
a smýšlení je chápáno jako absolutně správné a má být vzorem pro ostatní lidi. Ale jak je tedy 
možné, že ideály mohou být dva? Nemá snad absolutní dokonalost pouze jednu možnou podobu? 
A přece: středověkým lidským ideálem je světec i rytíř zároveň, postavy zdánlivě velmi odlišné, 
přesto však v mnohém podobné. Co tedy mají společného? Neboli pod kterými ctnostmi se skrývá 
skutečný středověký ideál, jemuž se mohl chtít přiblížit každý tehdejší člověk? 
 Tím, co oba tyto ideály spojovalo, byla především křesťanská víra, jež hrála ve středověké 
společnosti zcela klíčovou roli, a oddanost Bohu. Z tohoto faktu přímo vyplývají ostatní vlastnosti 
postav, protože být věrným a zapáleným křesťanem znamená několik nezbytných předpokladů. 
Zaprvé je třeba řídit se přikázáními a to tak, aby skutky přesáhly pouze běžné povinnosti každého 
člověka; například vyhledávat situace, kdy je možno pomoci svým bližním, ne tuto pomoc 
poskytovat pouze tehdy, když o ni někdo požádá. Zadruhé si musí křesťan pevně stát za svou vírou, 
i když se ocitne obklopen bezbožnými nepřáteli. A zatřetí je nutné křesťanskou víru šířit, aby 
i pohané procitli ze své nevědomosti. Tyto tři zásady jsou velmi příznačné pro většinu příběhů 
o životě světců i rytířů.  
 Světec i rytíř tyto zásady či pravidla naplňují, ale každý přece jen trochu jiným způsobem. 
Přestože rytíř je stejně jako světec plně oddán Bohu, je v tom jistý rozdíl. Pro světce neexistuje 
žádná autorita srovnatelná s tou Boží. Světec je povinován svou pomocí všem bohabojným 
křesťanům, hlavně lidem chudým a nemocným, zkrátka těm, kteří žijí v bídě a neměli by jinde 
zastání. To chápe jako své poslání a pro své odhodlání a neústupnost v záležitostech víry se často 
dostává do konfliktu s mocí - světskou, ale i církevní, protože její cíle vždy sledují především 
osobní zájmy. Světec jinou moc než Boží vůli příliš neuznává, a to i proto, že k dosažení svých 
záměrů jakákoli moc většinou užívá násilí. Světec, přestože mu Bůh pomáhá vytrvat a dovoluje mu 
činit zázraky, je člověk zranitelný a jeho osudy jsou často plné utrpení. Snaží se ve své 
mírumilovnosti nikomu neublížit ani tehdy, hrozí-li jemu samému nebezpečí. Proto jeho život končí 
většinou smrtí umučením nebo vraždou, kterou mají na svědomí neznabozi, jimiž je světec 
obklopen. 
 Narozdíl od světce, který působí spíše mezi prostými lidmi, rytíř jakožto bojovník se pohybuje 
především na bitevním poli. Rytíř slouží primárně moci světské, avšak Bohem požehnané, svému 
panovníkovi. Z toho plyne i to, že rytíř se cítí vázán povinnostmi pouze k němu a vrcholem 
oddanosti a víry je slavná smrt v boji, kde chrání Bohem vyvoleného panovníka. Zakládá si na své 
cti a vlastním postavení. Pomoc rytíře znamená obvykle pomoc v bitvě či souboji. Neústupnost 
ve víře a jejím šíření si žádá velké odvahy a duševní síly, zde však rytíř narozdíl od světce sáhne 
po zbrani a ve jménu Božím bojuje proti pohanům či kacířům.  
 Mezi oběma postavami je ještě jeden výrazný rozdíl. Zatímco u světce je kladen důraz výhradně 
na jeho ducha, rytíř je ideálem i po stránce tělesné. Světcem může být libovolná osoba rozličných 
fyzických vlastností (stařec, žena), ale musí být člověkem bezmezně dobrotivým, obětavým a 
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mírumilovným, přesto však spravedlivým, pevným a odhodlaným ve svém poslání. Lidé v něm vidí 
spřízněnou duši, milují ho a ctí, je všemi vážený pro svou učenost a moudrost, o kterou se rád 
s každým podělí. Rytíř je v některých ohledech podobného založení, jindy je však světcovým 
pravým opakem. Je také pevný, odhodlaný a statečný, protože na tom závisí nejen jeho svědomí, ale 
také jeho čest a pověst hrdiny. Je rovněž obětavý, avšak tam, kde se světec snaží dosáhnout cíle 
po dobrém, rytíř dává přednost cestě zbraní, jsa ráznějšího založení a bojovné povahy. Je také 
pravda, že rytíř, ač má smysl pro pravdu a spravedlnost, obvykle nevyniká moudrostí ani učeností a 
panovníkův příkaz je pro něj zákonem s absolutní platností. Z hlediska fyzických vlastností je pak 
dokonalým ztvárněním ideálu lidské krásy. Má statnou postavu a nadpřirozené schopnosti, je mladý 
a pohledný a z jeho očí vyzařuje síla. Jeho mocnou osobnost však nikdy neopouští oddanost a 
vědomí svatých povinností.  
 Je nutné zmínit ještě malou odlišnost rytíře ryze středověkého, jako je například Roland či Cid, a 
rytíře „starší tradice”. Středověk se mnohdy nechal inspirovat i staršími, často severskými příběhy a 
jejich hrdiny pak přizpůsobil svému rytířskému ideálu. To platí například pro Béowulfa nebo 
Siegfrieda z Písně o Nibelunzích. Tito hrdinové mají v podstatě podobné vlastnosti jako rytíři ryze 
středověcí, ale jejich příběhy jsou trochu odlišné, protože v původní tradici, od které se odvíjejí, 
nebylo křesťanství tak důležitou složkou společnosti, ba dokonce v ní někdy zcela absentovalo a 
bylo přidáno až v době středověku, nikdy však v plné šíři. Vlastnosti rytířů zde tedy nevyplývají 
z víry, ale z jejich dokonalého charakteru, a obvykle souvisejí s rodovou příslušností k panovnické 
linii. Panovník-hrdina zde má prostřednictvím svých schopností za úkol chránit svou zemi, ale 
zároveň není vázán povinnostmi a oddaností k nikomu jinému a své skutky koná především 
pro svou vlastní pověst.  
 Zbývá odpovědět na otázku, proč středověk potřeboval dva ideály místo jednoho. To nás přivádí 
zpět ke křesťanství a tentokrát i církvi. Světská i duchovní moc tvořily nepostradatelnou součást 
tehdejší společnosti. Šly spolu ruku v ruce a byly pevně provázány, ale mnohdy si navzájem 
překážely a každá se snažila získat nezávislost na té druhé. Zároveň světec byl postavou spíše 
lidovou, bližší prostým lidem, vzorem dobrého křesťana, kdežto rytíř vždy patřil do šlechtické 
vrstvy, nemohl se jím stát každý a byl spíše obdivovanou postavou bojovníka za správnou věc, jak 
tomu nakonec bylo v každém období historie. 
 Středověký ideál je vlastně jeden, přestože v dvojí podobě. Je jím zapálený křesťanský věřící 
vtělený do podoby Božího bojovníka tělem nebo duchem, rytíře nebo světce, který zůstane až 
do posledního okamžiku nezlomen a věren svým svatým povinnostem.  
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