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Anotace 

  

 Diplomová práce je věnována osobnosti Guillauma de Machaut a jeho dílům, která 

zachycují básníkovy názory na ideálního panovníka a jeho vzpomínky na Jana 

Lucemburského. V úvodních kapitolách této práce autorka představuje stručný životopis 

Guillauma de Machaut, jeho literární tvorbu a historický kontext, který měl vliv na básníkovo 

myšlení. Práce dále rozebírá Machautovy představy o ideálním vládci, obsažené především 

v jeho pojednání Přátelská útěcha. Poslední část práce je věnována Janu Lucemburskému. 

Autorka se v ní zabývá příčinami, které vedly k tomu, že se stal Jan Lucemburským 

v Machautově podání ztělesněním panovnickéko ideálu. Zároveň srovnává Machautovo 

vyobrazení českého krále s převážně negativním hodnocením českých kronikářů 14. století.  

Machautova svědectví o českém králi napomáhají pochopit Janovu popularitu 

v západoevropském prostředí i rozdílnost pojetí panovnického ideálu u nás a ve Francii. 

 

 

Klíčová slova 

 

Francouzská středověká literatura, Dějiny středověku, Jan Lucemburský, Guillaume 

de Machaut 
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Abstract 

 

 This thesis is devoted to Guillaume de Machaut and his writings that depict the poet's 

views on the ideal monarch, and his memories of John of Luxembourg. In the opening 

chapters of this thesis the author presents a brief biography of Guillaume de Machaut, his 

literary work and historical context that influenced the poet's thinking. The thesis also 

examines Machaut’s idea of an ideal ruler, mainly contained in his essay Comfort for 

a Friend. The last part of this thesis is devoted to John of Luxembourg. The author deals with 

the reasons that led to the fact that John of Luxembourg became in the Machaut’s work the 

embodiment of the ideal ruler. She also compares the Machaut’s representation of the Czech 

King with predominantly negative perception in Czech chronicles of 14th century. Machaut’s 

testimony of the Czech King helps to understand the John's popularity in Western Europe and 

the divergence between Czech a French concept of ideal ruler. 

 

 

Keywords 

 

French medieval literature, Medieval history, John of Luxembourg, Guillaume de Machaut 
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„Tento Čech, o kterém vám vyprávím, neměl žádného vévody, krále ani hraběte sobě 

podobného. Od dob Karla Velikého nebylo muže, to je věc jistá, který by byl ve všech 

ohledech dokonalejší, v jednání, ve slovech a ve skutcích. Já jsem byl jeho klerikem více než 

30 let a poznal jsem jeho mravy, myšlení, jeho čestnost, dobrotu a ušlechtilost, jeho udatnost 

a velkorysost. *eboť jsem byl jeho sekretář ve všech jeho nejdůležitějších záležitostech. Proto 

o něm mohu mluvit a lépe a pravdivěji než mnozí jiní.“1 

                                                 
1 Guillaume de Machaut, La Prise d’Alexandre (The Taking of Alexandria), ed. R. Barton Palmer, New York – 
London 2002,  str.72 v.779-790. 
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1  Úvod 
 

Osobnost Jana Lucemburského si již vyžádala mnoho publikací a kritických studií. 

Nicméně jeho život a vláda nepřestávají vyvolávat rozporuplné pocity a hodnocení. 

Pro některé životopisce představuje dílo tohoto panovníka vrchol středověké diplomacie, 

pro jiné zůstává Janovo panování v Českém království spojeno s rezignací a neúspěchem. 

Podobná nejednotnost v názorech na Jana Lucemburského panovala už za Janova života. 

Zatímco ve Francii a v západní Evropě proslul tento český král jako král hrdina, kterému ani 

slepota nezabránila, aby do posledního dechu hájil své rytířské povinnosti v bitvě u Kresčaku, 

v Českých zemích byl znán jako král, který za pomoci cizinců raboval a ničil české 

království. V této práci se budeme snažit na základě historického kontextu oběma těmto 

pohledům porozumět a zároveň se je pokusíme obohatit o pohled středověkého francouzského 

básníka.  

V dosavadním historiografickém bádání byly většinou opomíjeny některé literární 

prameny, které jsou při hodnocení českého krále často odsouvány do pozadí jako málo 

věrohodné, zkreslené a typizované. Mezi ně by se dala zahrnout různá díla středověkých 

básníků, dobové legendy, povídky, bajky a jiné oblíbené literární žánry 14. století. Přestože 

jsou však výpovědi středověkých literátů zahaleny do ustálených klišé a symbolů, prosvítají 

z jejich vyprávění často bezprostřední dojmy z prožitých událostí, osobní názory a reakce 

na dění své doby. Historik, by se proto neměl o podobná svědectví ochuzovat. Jedním 

z takovýchto svědectví po sobě zanechal francouzský básník a hudební skladatel Guillaume 

de Machaut. Od svého mládí se pohyboval jako básník a sekretář v Janových službách, kde 

zůstal až do jeho smrti. Brzy se stal upřímným obdivovatelem českého krále a ve svých 

pozdějších výpravných skladbách mu mnohokrát vzdal hold, hovoří v nich o něm jako 

o ideálním panovníkovi a dává ho za příklad rytířstva pro budoucí pokolení.  

Pro českého historika, který zná Jana Lucemburského převážně z vyprávění Petra 

Žitavského, může být Machautovo svědectví zajímavým dokladem, jak byla tato složitá 

osobnost viděna na západě. Cílem této práce není objektivně  zhodnotit Janovu politiku, ale 

představit hlavní myšlenky tohoto, v českém prostředí málo známého, francouzského  

básníka, který svým dílem přispěl k rozšíření Janovy slávy na francouzském královském 

dvoře. 

 Na začátku této práce  nejprve krátce shrneme  výsledky dosavadního výzkumu 

o tomto básníkovi a představíme základní literaturu, kterou má dnešní badatel k dispozici.  
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V následující kapitole se seznámíme s osobností Guillauma de Machaut, jeho životními 

osudy, přičemž se zaměříme na události, které měly dopad na Guillaumovu tvorbu a jeho 

myšlení. V Další kapitole se zaměříme na Machautovu básnickou tvorbu. Podáme obecnou 

charakteristiku jeho děl, přehled základních rukopisů a představíme básníkovo pojetí poezie 

a stěžejní díla pro tuto práci. V kapitole Guillaume de Machaut a jeho doba vymezíme 

historický kontext, ve kterém se utvářely Guillaumovy názory na ideálního panovníka. Tyto 

názory rozebereme v části následující, kde se pokusíme na základě několika Machautových 

básní definovat hlavní charakteristiky ideálního vládce. Hlavní a závěrečná část této práce je 

věnována Janu Lucemburskému a konfrontaci jeho osobnosti s ideálem z předešlé kapitoly. 

Jejím cílem je přiblížení a pochopení Machautova vztahu k tomuto panovníkovi a srovnání 

jeho hodnocení s hodnocením českých kronikářů.  
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2 Historiografický přehled o Guillaumovi de Machaut: 
 

Rozbor literatury věnované Guillaumovi de Machaut a jeho dílu by vydal 

na samostatnou studii.2 V tomto stručném přehledu se proto pokusíme pouze nastínit hlavní 

směry, kterými se bádání doposud ubíralo a poukázat na oblasti, ve kterých by bylo třeba 

dosavadní znalosti rozšířit. Při plnění tohoto úkolu, budeme postupovat chronologicky. 

Guillaume de Machaut byl již ve své době velmi známým a populárním básníkem. 

Svým dílem velkou měrou ovlivnil vývoj středověké literatuty a po jeho smrti se k jeho 

odkazu přihlásilo mnoho dalších literátů ve Francii i v zahraničí. Mezi nimi můžeme 

jmenovat například jeho žáka a možná i synovce Eustacha Deschampsa, Christine de Pisan, 

Jeana Froissarta, ale i  třeba anglického Geoffreyho Chaucera. Díky nim zůstal Guillaume 

de Machaut v literárním povědomí až do renesance. Teprve v pozdějších staletích zájem 

o středověk zeslábl a s ním i zájem o Guillauma de Machaut a jeho poezii.  

 Znovuobjevení tohoto mimořádně nadaného básníka přichází v 18. století. Tehdejší 

vědce však nezaujal ani tak Machautův poetický um, jako historická hodnota jeho děl. Mnoho 

historiků se snažilo najít v jeho básních svědectví o událostech 14. století. Poprvé tak byly 

analyzovány Machautovy velké výpravné skladby, jako Le jugement dou roy de *avarre 

(Soud *avarrského krále), Le Confort d’ami (Přátelská útěcha) nebo La Prise d’Alexandrie 

(Dobytí Alexandrie),  kterou mnozí z nich považovaly za hodnověrný zdroj informací 

o křížových výpravách.3 Tendence nahlížet na Guillauma de Machaut jako na historika 

přetrvala i ve století následujícím. Za tímto účelem byly přibližně od poloviny 19. století 

vydávány první edice Machautových skladeb. V roce 1849 publikoval Prosper Tarbé první 

moderní edici cele věnovanou Machautovu dílu. V roce 1875 pak vyšla Parisova edice Voir 

Dit (Pravdivý vyprávění) a 1877 za ní následovalo první vydání La Prise d’Alexandrie  

(Dobytí Alexandrie) Louisem de Mas Latrie. Výsledky dosavadního výzkumu o Guillaumovi 

de Machaut shrnul Gustav Gröber ve svém *ástinu románské filologie (Grundriss 

de romanischen Philologie 1902). Přestože všechny tyto práce jsou dnes především důležité 

již jen z hlediska historiografického výzkumu, některé Gröberovy poznatky, zejména jeho 

                                                 
2 Nejpodrobnější studie, která zhodnotila výsledky dosavadního bádání o Guillaumovi de Machaut, je 
bibliografická příručka: L. Earp, Guillaume de Machaut: A Guide to Research, New York – London 1995, 
aktuální a velice podrobný bibliografický přehled o Guillaumovi de Machaut je dostupný také na internetových 
stránkách: Archives de littérature du Moyen Âge (Arlima,) [online], [19/11/2010], 
http://www.arlima.net/eh/guillaume_de_machaut.html 
3L. Earps,  Guillaume de Machaut: A Guide to Researc, str. 195. 
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pohled na Guillauma de Machaut jako dvorního básníka, stejně jako jeho rozbor Pravdivého 

vyprávění, zůstávají  vědecky zajímavé i nadále.4 

 Na počátku 20. století byly položeny nové základy moderního bádání o Guillaumovi 

de Machaut. Právě v této době vyšly nejdůležitější edice Machautova díla, které svým 

rozsahem a významem nebyly doposud překonány. Machautovo výpravné dílo utřídil a 

zpracoval alsaský filolog Ernest Hoepffner. Prostudoval dochované rukopisy a určil 

chronologii jednotlivých skladeb5. Výsledkem jeho práce je třísvazková edice Machautových 

výpravných básní, která postupně vyšla v letech 1908, 1911 a 1921. Autor ji opatřil dobře 

zpracovaným vědeckým úvodem, který obsahuje Machautův životopis a rozbory jednotlivých 

děl. Neméně důležitým počinem bylo ve stejné době (1909) dvojdílné vydání Machautova 

lyrického díla ruským filologem Vladimirem Chichmarefem. Machautovo hudební dílo vydal 

postupně ve čtyřech svazcích  (1926, 1928, 1929, 1954) německý hudební historik Friedrich 

Ludwig.   

Ve dvacátých letech minulého století nicméně zájem historiků a literárních vědců 

o 14.  a 15. století však opět utichl. Toto období bylo mnohými z nich vnímáno jako 

přechodné a nepříliš zajímavé období mezi vrcholným středověkem 13. století a francouzskou 

renesancí.6 O jeho pozdější rehabilitaci se zasloužil v 60. letech zejména Daniel Poirion svou 

studií Le poète et le prince. L’évolution du lyrisme courtois de Guillaume de Machaut 

à Charles d’Orléans7. Autorovi se v ní podařilo vymezit roli básníků na francouzských 

královských dvorech 14. a 15. století, rozebrat hlavní aspekty jejich tvorby a zhodnotit jejich 

přínos pro francouzskou poezii. 

Ve druhé polovině 20. století pak vyšla celá řada dalších literárních, ale 

i muzikologických studií, zabývajících se nejrůznějšími aspekty Machautova rozsáhlého díla.  

Mahautovým výpravným skladbám se ve svých dílech věnovali například: W. Calin, 

D. Kelly, K. Brownlee, J. Cerquiglini-Toulet, James I. Wimsatt, P. Imbs, I. Bétemps a mnoho 

dalších8. Podrobný životopis Guillauma de Machaut zpracoval v roce 1955 A. Machabey.9 

V roce 1977 byly uspořádány dvě konference v Remeši a v New Yorku k příležitosti 

600 let od Machautova úmrtí.  Vědci z oborů historie, literatury a hudební vědy se sešli, aby 

definovali nové směry, kterými by se mělo ubírat další bádání o Guillaumovi de Machaut. 

                                                 
4 L. Earps, Guillaume de Machaut: A Guide to Research, str. 196. 
5 Viz kapitola Dílo Guillauma de Machaut. 
6 Tamtéž, str. 197. 
7 D. Poirion, Le poète et le prince. L'évolution du lyrisme courtois de Guillaume de Machaut à Charles 
d'Orléans, Paris 1965. 
8 Podrobný přehled děl těchto autorů viz http://www.arlima.net/eh/guillaume_de_machaut.html. 
9 A. Machabey,  Guillaume de Machaut. La vie et l'oeuvre musicale, Paris1955. 
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Výsledkem těchto kolokvií byly sborníky Comme mon coeur désire10 a Machaut‘s world: 

Science and Art in the Fourteen Century11. 

Dalším pokrokem v bádání o Guillaumovi de Machaut bylo v roce 1995 vydaní 

Earpsovy bibliografické příručky Guillaume de Machaut: A Guide to Research12, která 

shromažďuje poznatky dosavadního výzkumu, obsahuje podrobnou bibliografii a představuje 

tak výchozí  pomůcku pro moderního badatele.  

V září roku 2000 se konala na pařížské Sorbonně další konference tentokrát 

u příležitosti 700 let od básníkova narození. V rámci konference proběhla také výstava 

Machautových rukopisů v Pařížské národní knihovně a v kostele Saint Séverine zazněla 

Machautova hudební díla v podání studentů Sorbonnské univerzity. Tématem tohoto 

interdisciplinárně zaměřeného kolokvia byl pokus o komplexní pohled na Guillauma 

de Machaut. Příspěvky z této konference jsou publikovány ve sborníku Guillaume 

de Machaut, 1300-2000  editovaném J. Cerquiglini-Toulet a Nigelsem Wilkinsem v roce 

200213. 

 Kromě literárních a muzikologických prací věnovaných Guillaumovi de Machaut se 

začaly od 80. let 20. století objevovat i první překlady Machautových děl do angličtiny a 

do moderní francouzštiny. V současné době má badatel k dispozici anglické překlady většiny 

Machautových výpravných děl14. V novofrancouzském překladu jsou zatím k dostání pouze: 

La Fontaine amoureuse (Příběh o studánce lásky)15, Le livre du Voir Dit (Pravdivý příběh16) 

a sbírka čtyř kratších Machautových příběhů (Quatre Dits)17. Ostatní Machautovy skladby 

na svůj překlad do moderní francouzštiny ale i do jiných jazyků teprve čekají.  

Na poli české  literární vědy zůstávají výchozími studiemi příspěvky Václava Černého 

publikované roku 1948 v knize Staročeská milostná lyrika a další studie ze starší české 

                                                 
10 Comme mon coeur désire. Guillaume de Machaut, "Le livre du voir dit", ed. D. Hüe, Orleans 2001. 
11 Machaut’s world: Science and Art in the Fourteenth Century, ed. M. Kelner a B. Chander, New York 1978. 
12 L. Earp, Guillaume de Machaut: A Guide to Research, New York – London 1995. 
13 Guillaume de Machaut, 1300-2000, ed. Cerquiglini-Toulet, J., et Wilkins, N., Paris 2002. 
14 V anglickém překladu jsou k dostání edice: G. de Machaut, The Judgement of the King of Bohemia 
(LeJugement dou Roy de Behaingne), ed. R. Barton Palmer, New York et London, 1984; G. de Machaut, 
"Le Jugement du roy de Behaigne" and "Remede de Fortune", ed. J. I. Wimsatt and W. W. Kibler, R. A. Baltzer, 
Athens et London, 1988; G. de Machaut, The Judgement of the King of *avarre, ed. R. Barton Palmer, 
New York et London, 1988; G. de Machaut, Le Confort d'ami (Comfort for a Friend), ed. R. Barton Palmer, 
New York et London, 1992; G. de Machaut, "The Fountain of Love" ("La Fonteinne Amoureuse") and Two 
Other Love Vision Poems, ed. R. Barton Palmer, New York et London, 1993; G. de Machaut, La Prise 
d'Alixandre. The Taking of Alexandria, ed. R. Barton Palmer, New York et London, 2002; G. de Machaut, 
Le livre dou voir dit (The Book of the True Poem), ed. Daniel Leech-Wilkinson, New York et London, 1998, 
G. de Machaut, The Tale of the Alerion, ed.. M. Gaudet, C. B. Hieatt, Toronto, 1994. 
15 G. de Machaut, La Fontaine amoureuse, ed. J. Cerquiglini-Toulet, Paris 1993  
16 G. de Machaut, Le livre du Voir Dit, ed. P. Imbs, Paris 1999 
17 Guillaume de Machaut, Quatre Dits, ed. I. Bétemps, Paris 2008 
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literatury18. Cenné jsou především jeho překlady pasáží spojených s Janem Lucemburským. 

U nás vydané Machautovo dílo zatím reprezentuje pouze útlá sbírka básní Mé srdce pokorné19 

z  roku 1977, vydaná v rámci akcí spojených s připomínkou 600 let od Machautova úmrtí. 

V nedávné době přispěl k rozšíření Machautovy popularity v českém prostředí především 

Martin Nejedlý, který tomuto básníkovi věnoval již  několik článků v historických časopisech 

i mnohé pasáže ve svých knihách Fortuny kolo vrtkavé, Láska, moc a společnost 

ve středověku20 a Středověký mýtus o meluzíně a rodová pověst Lucemburků21. 

 

V současné době však lze stále říci, že navzdory mnohým citovaným pracím 

a navzdory novodobému úsilí není dodnes dílo Guillauma de Machaut zcela zpracováno 

a plně vytěženo. Zatímco v oblasti literární a hudební vědy zaznamenal výzkum 

o Guillaumovi de Machaut výrazný posun, o pohledu na historickou stránku jeho děl se toto 

říci nedá. Historikové 19. století měli sklon přeceňovat výpovědní hodnotu Machautových děl 

a v současné době přetrvává tendence opačná. Toto platí i o Guillaumově zobrazení českého 

krále Jana Lucemburského. V českých biografiích o Janu Lucemburském se pasáže 

o Guillaumovi de Machaut povětšinou omezují pouze na několik odstavců. Také Guillaumovy 

představy o ideálním vládci nebyly doposud komplexně zpracovány a to je také jedním 

z důvodů, proč vznikla tato práce.  

                                                 
18 V. Černý, Staročeská milostná lyrika a další studie ze starší české literatury, Praha 1999, str. 181-220. 
19 Guillaume de Machaut, Mé srdce pokorné, ed. G. Francl,  Praha 1977.  
20 M. Nejedlý, Fortuny kolo vrtkavé. Láska, moc a společnost ve středověku, Praha 2003. 
21 M. Nejedlý, Středověký mýtus o meluzíně a rodová pověst Lucemburků, Praha 2007. 
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3 Životopis Guillauma de Machaut 

3.1 Dětství a dospívání 
 

Guillaume de Machaut se narodil do nešlechtické rodiny mezi lety 1300 a 1302 

v oblasti Champagne22. O jeho dětství a rodině toho není příliš známo. Jeho jediným 

doloženým příbuzným byl jeho mladší bratr Jean de Machaut23, se kterým básník sdílel nejen 

podobné životní osudy, ale ke konci života i svůj kanovnický dům v Remeši. Ani básník sám 

toho o svém dětství a dospívání příliš neprozrazuje, pouze se ve svých básních několikrát 

odvolává na svůj „skromný původ“.  

O mnoho více toho není známo ani o jeho vzdělání. Svou formaci Guillaume 

de Machaut zahájil s největší pravděpodobností při katedrální škole v Remeši, aby ji později 

završil na pařížské univerzitě. V několika dokumentech je Guillaume de Machaut označen 

titulem „mestres“, což nám dovoluje předpokládat, že dosáhl titulu mistr svobodných umění 

(Maître-ès-Arts) nebo, jak předpokládají někteří biografové, mistr práv (Maître-es-Lois).24 

Ačkoli se nestal knězem, je jisté, že jako klerik získal teologické vzdělání. Později 

k básníkově vzdělání přibyly ještě znalosti z dvorského prostředí a literatury. Zda měl 

Guillaume de Machaut již během svých studií přístup do aristokratických kruhů však není 

prokázáno, nicméně není vyloučeno, že ho na studiích nějaký princ podporoval. Po studiích 

nalezl Guillaume podle všech předpokladů nějaké nepříliš významné postavení v rámci 

remešské diecéze, avšak o tom, kde a jak působil, se nedochovaly žádné zprávy.  

Guillaumova pozice se významně změnila po setkání s českým králem Janem 

Lucemburským, se kterým pak byl spjatý celý jeho další vývoj.  

 

                                                 
22 Přízvisko de Machaut není nutným důkazem toho, že se Guillaume de Machaut narodil ve vesnici, která se 
takto jmenuje. E. Hoepffner upozorňuje na to, že existovalo více míst se jménem Machaut.  Rodina Guillauma 
de Machaut byla některými staršími životopisci zaměňována s lépe zdokumentovanou rodinou Machautů 
z regionu Brie. Pozdější dokumenty však situovaly kořeny slavného básníka do okolí Remeše.  Viz L. Earps, 
Guillaume de Machaut: A Guide to Research, str. 4 ;  Hoepffner  předmluva k Oeuvres de Guillaume 
de Machaut,  t. 1. str. XI – XII., A. Machabey, Guillaume de Machaut. La vie et l'oeuvre musicale, Paris1955, 
str. 14-15. 
23 Existují ještě dva dokumenty, které se odkazují na příbuzenský vztah k Mauchautovi. První z nich mluví 
o bratranci – Person de Suygon.  Další odkaz najdeme v anonymním pojednání „The Regles de la Sekonde 
Rettorique“ (z období 1404 -1432), ve kterém nazývá autor Eustacha Deschampa Guillaumovým synovcem. 
Viz L. Earps, Guillaume de Machaut: A Guide to Research, str. 5. 
24 Paul Imbs trvá na tom, že ke svému budoucímu úřadu kanovníka, musel Guillaume dosáhnout také 
právnického vzdělání. viz P.Imbs, Le "Voir-dit" de Guillaume de Machaut. Étude littéraire, Paris 2001, str.191., 
Před ním tento názor zastával např. V. Chichmaref. 
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3.2 Guillaume de Machaut ve službách Jana Lucemburského (1323-1346)  
 

3.2.1 Setkání a počátek služby u krále Jana 
 

Bula papeže Benedikta XII. z roku 1335, která upravuje beneficia pro Guillauma 

de Machaut, tehdejšího klerika, sekretáře a důvěrníka, Jana Lucemburského, zmiňuje, že v té 

době sloužil Guillame de Machaut u českého krále již 12 let. Z toho můžeme usuzovat, že 

Guillaume de Machaut vstoupil do služeb krále Jana nejspíš roku 1323.25   

Existuje více teorií, které se snaží vysvětlit, kde a za jakých okolností mohlo dojít 

k setkání mezi českým králem a mladým klerikem a jak dlouho tato služba trvala, ale pro 

žádnou z nich neexistují dostatečné důkazy. K setkání došlo pravděpodobně počátkem 20. let 

14. století při jedné z četných návštěv Jana Lucemburského na francouzském královském 

dvoře. Jan Lucemburský měl velmi blízko k francouzskému kulturnímu prostředí a v této 

době intenzivně pracoval na sblížení s francouzskou královskou rodinou. V únoru 1322 se Jan  

účastnil velkolepé korunovace francouzského krále Karla IV. Sličného v Remeši a navázal 

s ním přátelské vztahy. Důležitý krok k posílení francouzské spolupráce Jan podnikl, když 

svou sestru Marii Lucemburskou, původně zaslíbenou církevnímu životu, přinutil opustit  

klášter a 21. září 1322 ji provdal za francouzského krále Karla IV. Přestože svatby samotné se 

Jan Lucemburský nemohl osobně zúčastnit, již počátkem roku 1323 navštívil francouzskou 

královskou rodinu v Toulouse, aby zde projednal soukromé i politické záležitosti. Během své 

návštěvy byl Jan mimořádně úspěšný. Společně s francouzským králem vykonal pouť k černé 

Madoně do Rocamadouru, domluvil výchovu svého prvorozeného syna Václava na pařížském 

dvoře a vyjednal jeho sňatek s francouzskou princeznou Markétou z Valois, přezdívanou 

Blanka.26 Mezitím již probíhaly přípravy na slavnostní korunovaci Janovy sestry Marie, která 

                                                 
25 Určení počátku Guillaumova působení ve službách Jana Lucemburského komplikuje básníkova zmínka 
v V Dobytí Alexandrie, Guillaume de Machaut říká, že jeho služba pro Českého krále trvala 30 let: „ Je fu ses 
clers ans plus de XXX.“ (cit G. de Machaut, Dobytí Alexandrie, str. 72, v. 785.) Podle těchto slov bychom 
datovali počátek Guillaumovi služby u Jana Lucemburského do roku 1316. 
Někteří historici vysvětlují tento rozpor tak, že roku 1316, mohl Jan Lucemburský zajistit Guillaumovi 
de Machaut jakožto budoucímu služebníkovi, malý příjem, který by mu pomohl platit jeho náklady na 
univerzitní studium. Do služby v pravém slova smyslu  mohl Guillaume nastoupit až v roce 1323. viz L. Earps,  
Guillaume de Machaut: A Guide to Research, str. 12. 
Václav Černý naopak omezuje Machautovu působnost ve službách českého krále na maximálních 17 let 
tj. od roku 1323 do roku 1340. Guillaumovo tvrzení: „Je fu ses clete ans plus de trente“, které bylo tradičně 
interpretováno jako:“Já byl jeho klerikem let více než třicet“  se poukouší vysvětlit možným porušením verše 
a vypuštěním slovíčka „a“, které by změnilo smysl verše: Je fu ses clers ans a plus de trente (Ja byl jeho 
klerikem, roků je tomu více než třicet)  viz V. Černý, Staročeská milostná lyrika a další studie ze starší české 
literatury, Praha 1999,  str. 213-214. 
26 Blanka z Valois byla dcerou Karla z Valois (bratr francouzského krále Filipa IV.) a sestrou budoucího krále 
Filipa VI. 
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se odehrála 15. května 1323 v Sainte-Chapelle v Paříži a které se Jan Lucemburský také 

účastnil. V zimě 1323 pak doprovázel český král svého královského švagra Karla IV. 

do Languedocku, aby mu pomohl porazit povstání v Toulouse. Konflikt se podařilo urovnat, 

ale cesta skončila nakonec tragicky. Těhotná královna podlehla následkům namáhavé cesty, 

předčasně porodila a několik dní poté zemřela.  

Historikové předpokládají, že Guillaume de Machaut navázal kontakty s českým 

králem při některé z těchto příležitostí. Je možné, že jeho sblížení s Janem Lucemburským 

napomohl někdo z církevních kruhů a že na krále již tehdy zapůsobil mladíkův básnický 

a hudební talent.27 Po svém nástupu do služeb Jana Lucemburského se Guillaumovi postupně 

podařilo získat Janovu důvěru a začlenit se do kruhu jeho nebližších dvořanů. Guillaume de 

Machaut si svého pána rovněž velice oblíbil. Velkolepé hostiny a slavnosti, rytířská klání 

a turnaje, na kterých král dokazoval své hrdinství i nesčetné cesty za dobýváním slávy, to vše 

udělalo na mladého klerika hluboký dojem, a brzy se proto stal Janovým upřímným 

obdivovatelem.  

 

3.2.2 Guillaume de Machaut na cestách s Janem Lucemburským 
 

Guillaume de Machaut strávil během dvacátých let a počátku třicátých let, až na krátké 

přestávky, většinu času na cestách se svým králem. Ve svém díle si několikrát stěžuje 

na nepohodlí a útrapy, které na cestách zažil. S odstupem let však na tato dobrodružství rád 

vzpomíná a s oblibou se jimi chlubí.28  Vyjmenovává místa, která procestoval a popisuje 

chrabrost svého českého ochránce. O výpravách, kterých se zúčastnil, rád říká: „já jsem tam 

byl, to jsem viděl“.  

První Guillaumova cesta s českým králem vedla do Čech. Při této cestě se koncem léta 

1323 společně zastavili na hradě Křivoklátě, na kterém Jan Lucemburský věznil od bitvy 

u Mühldorfu Jindřicha Habsburského. Guillaume vzpomíná na toto místo, „kde není liliových 

květů, protože je tam zima i v létě“ 29 ještě po 34 letech ve svém díle Přátelská útěcha. 

Do Čech zavítal básník ještě několikrát, ale žádná z těchto návštěv netrvala dlouho. Během 

devíti pobytů nestrávil Guillaume v Čechách v souhrnu déle než 11 měsíců.30  

                                                 
27 Oeuvres de Guillaume de Machaut, ed. Ernest Hoepffner, t. 1, str. XV. 
28 V. Černý, Staročeská milostná lyrika, str. 208. 
29 „ou n’a fleur de lis Car il y fait froit en esté“  G. de Machaut, Comfort d’Ami, str. 156  v. 3013-3016. 
30 Přesná délka jednotlivých pobytů viz V. Černý, Staročeská milostná lyrika,  str. 215. 
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Více než tyto letmé výjezdy, utkvěla Guillaumovi v paměti Janova polská tažení, 

ke kterým se vrací hned v několika ze svých pozdějších děl.31 Jan Lucemburský si od počátku 

své vlády nárokoval titul polského krále a během několika výprav do Slezska a Polska 

sepokusil připojit slezská knížectví k Českému království. Guillaume de Machaut se zúčastnil 

nejméně dvou z nich a to v letech 1327 a 1329. Guillaumova účast na taženích v roce 1331 

a v roce 1337 zůstává nepotvrzená. Na polská tažení navazovaly tři křížové výpravy do Litvy 

(1329, 1337 a 1344-45), kterých se Jan účastnil jako spojenec Řádu německých rytířů 

a na jejichž uskutečnění měl lví podíl.32 Při první z nich se stal Guillaume de Machaut 

svědkem bouřlivé války proti pohanům a masového křtu v městě Medelwangenu. Z Litvy 

se vrátilo Janovo vojsko 29.5.1329 vítězně do Prahy, ale již o 13 dní později byl český král 

přítomen při lenní přísaze Eduarda III v Amiens. Z dalších výprav českého krále popisuje 

Guillaume de Machaut podrobněji pouze Janovu cestu do Korutanska a Itálie na počátku 30. 

let, během níž se Jan Lucemburský pokusil o vytvoření lucemburské signorie v severní Itálii. 

Není jisté, zda se Guillaume de Machaut italského tažení účastnil, ale bez pochyby o něm byl 

informován neboť v Dobytí Alexandrie a v Přátelské útěše  hojně cituje názvy italských měst, 

která český král dobyl.  

Od počátku 30 let, začalo úspěchů Jana Lucemburského ubývat. Italské tažení 

skončilo nakonec neúspěchem, stejně jako Janovy snahy o získání korutanského dědictví.33 

Možná, že je to jeden z důvodů, proč počínaje rokem 1331 Guillaume de Machaut o dalších 

počinech svého pána téměř nemluví. Básník sám odůvodňuje svou mlčenlivost slovy: „že by 

mu nestačil den a půl na to“34, aby vyjmenoval všechny Janovy činy.35 Je také možné, že 

Guillaume de Machaut, aniž by Janovu službu opustil, jej již od té doby neprovázel, zůstávaje 

v králově vlasti, kde tulácký král zanechával po každé návštěvě úkolů dost, aby zaměstnaly 

sekretáře.36 Nebo básník již v tu dobu působil po boku Janovi dcery Bony, která se roku 1332 

v Melunu provdala za francouzského následníka trůnu, pozdějšího Jana II., zvaného Dobrý. 

Guillaume de Machaut se o jejich sňatku krátce zmiňuje v Dobytí Alexandrie.  

Následující léta Guillaumovy české služby jsou velice špatně zmapována. Přestože 

Guillaume de Machaut zůstal oficiálně sekretářem českého krále nejméně do roku 1337, 

nedostatek dokumentů nám nedovoluje určit na kolik byl básník s Janem opravdu ve spojení. 

                                                 
31 Guillaume de Machaut naráží na polsko-litevská tažení v Příběhu o lvu, v Přátelské útěše a v Dobytí 
Alexandrie. Podrobněji o kontextu těchto tažení viz kapitola Janova zahraniční politika. 
32 Podrobněji o křížových výpravách do Litvy viz kapitola Jan Lucemburský a křížová výprava 
33 Podrobněji viz kapitola Janova zahraniční politika 
34 „Trop fist de choses merveilleuses, Apertes, sages, perilleuses. Se toutes les voloie dire, Je ne les tes porroie 
lire ou domptér en jour et demi.“ G. de Machaut, Comfort d’Ami, str. 158  v. 3065-3069. 
35 Oeuvres de Guillaume de Machaut, ed. Ernest Hoepffner, t. 1, str. XVIII. 
36 Cit. V. Černý, Staročeská milostná lyrika, str. 213. 
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Básník sám přechází mlčením nejen veškeré další válečné činy svého ochránce, ale i jiné 

důležité události spojené s českým králem. V žádném ze svých děl Guillaume de Machaut 

například nezmiňuje Janovu druhou svatbu s francouzskou princeznou Beatrix Bourbonskou 

v roce 1334, ani Janovy problémy se zrakem, se kterými se český král potýkal od roku 1337 

a které ho po neúspěšné léčbě dovedly až k úplné slepotě. Zarážejícím zůstává skutečnost, že 

zatímco kronikáři a básníci po celé Evropě opěvují a popisují hrdinskou smrt slepého krále 

Jana v bitvě u Kresčaku, Guillaume de Machaut nevěnuje ve svém díle Janově smrti ani 

zmínku. To bylo často považováno za důkaz37, že Guillaume de Machaut Janovy služby před 

rokem 1346 již opustil. Od roku 1337 byl totiž Guillaume de Machaut oficiálním členem  

remešského sboru kanovníků, a počínaje rokem 1340 můžeme s jistotou říci, že už českého 

krále na  jeho cestách nedoprovázel . V roli králova osobního sekretáře jej možná nahradil 

jeho mladší bratr Jan. Dnes převládá názor, že Guillaume de Machaut zůstal přesto i nadále 

v Janových službách a v případě potřeby mohl kdykoliv opustit kapitulu a následovat svého 

pána.38  

 

3.2.3 Úloha Guillauma de Machaut na dvoře Jana Lucemburského 
 

Ačkoliv se mnozí historici39 snažili dokázat, jak veliký měl Guillaume de Machaut 

na dvoře Jana Lucemburského politický vliv, otázka, v čem přesně Guillaumova služba 

u českého krále spočívala, není tak jednoduchá. Při bádání jsme odkázány pouze na básníkova 

vlastní prohlášení a několik papežských dokumentů40, které příliš mnoho nenapovídají.41  

V papežské bule z roku 1330, je Guillaume de Machaut označován jako 

„elemosinarius“ neboli králův almužník. Jako vykonavatel této funkce měl Guillaume zřejmě 

na starost rozdávání darů. Pro tuto domněnku hovoří pasáže z Přátelské útěchy, ve kterých 

Guillaume de Machaut opěvuje štědrost a velkomyslnost českého krále. Básník v nich 

přiznává, že„na rozkaz svého pána rozdával peníze více než padesátkrát.“42 Existuje však 

                                                 
37 Např. E. Hoepffner viz. Oeuvres de Guillaume de Machaut, t. 1, str. XXV nebo Václav Černý viz Staročeská 
milostná lyrika, str. 213-214. 
38 A. Machabey, Guillaume de Machaut, str. 36. 
39 Viz např. tvrzení M. Vachulky v Guillaume de Machaut. Colloque–table ronde par l'Université de Remis, 
ed. J. Chailley et al., Paris 1982, str. 65. 
40 Tyto dokumenty byly vydané A. Thomasem časopise Romania: A. Thomas,  Extraits des archives du Vatican 
pour servir l’histoire littéraire, Romania revue consacrée a l’étude des langues et des littératures romanes,1881, 
n0 X, str. 321-333., dostupné na gallica.bnf.fr, [online], [07/4/2011], 
WWW: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k160191/f330.image.r=romania.langFR  
41 M. Nejedlý, Středověký mýtus o meluzíně a rodová pověst Lucemburků, Praha 2007, str. 320. 
42„Je le say bien, car je l’ay fait Plus de .l.  fois de fait. “ G. de Machaut, Le Confort d’ami (Comfort 
for a Friend), ed. R. Barton Palmer, New York & London 1992, str. 152, v. 2945-2946. 
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také názor, že „almužník“ mohl zastávat funkci králova poradce, nebo že měl na starost různé 

náboženské úkony43. 

Ve dvou z papežských dokumentů z roku 1333 a z roku 1337 je Guillaume 

de Machaut titulován jako notář a sekretář krále Jana. Sám básník se přihlásil k této funkci 

na konci Dobytí Alexandrie, kde říká, že byl Janovým sekretářem ve všech jeho 

nejdůležitějších záležitostech.44 Sekretáři a notáři měli na starost sepisování královských aktů 

a listin i jiných písemností. Ve 14. století, kdy byla vzdělanost doménou církve, bylo velmi 

časté, že právě klerici zajišťovali tuto roli, kterou později  převzali právníci.45 Získání 

hodnosti sekretáře bylo přirozeným postupem pro někoho, kdo předtím pracoval jako notář. 

Na rozdíl od notářů, kteří trávili většinu času na královském dvoře, byl sekretář vázán přímo 

na osobu krále a doprovázel ho na jeho cestách.46 Jestli při těchto cestách vykonával 

Guillaume de Machaut jako králův sekretář další důležitější funkce, případně jestli měl 

u dvora nějaký politický vliv, je zatím těžké dokázat. 

V již zmiňovaných  papežských listinách je Guillaume de Machaut nazýván také jako 

králův „familiaris“ a „domesticus“. Tato označení nasvědčují tomu, že král považoval  

básníka také za svého společníka, důvěrníka a člena své domácnosti47.  Guillaume 

de Machaut se několikrát ve svých dílech zmiňuje o tom, že ho král sám živil a  snaží 

se dokázat, jak moc byl českému králi na blízku - jak na jeho hradě, tak i na bitevním poli. 

Kromě funkcí jmenovaných v oficiálních listinách působil Guillaume zcela jistě také 

jako králův básník a hudebník, ačkoliv je nutno dodat, že neklidný život po Janově boku 

neposkytoval ideální podmínky pro psaní poezie. Tomu nasvědčuje i skutečnost, že do roku 

1340 během své české služby napsal Guillaume pouze dvě významnější Díla: Le Dit 

dou Vergier (Příběh o zahradě) a Le Jugement dou roi de Behaingne (Soud českého krále). 

 

 

 

 

 

                                                 
43 L. Earps, Guillaume de Machaut: A Guide to Research, str. 21. 
44  „Car j’estoie ses secretaires En trestous ses plus gros affaires“  G. de Machaut, La prise d’Alixandre, str. 72, 
v. 789-790. 
45 D. Poirion, Le poète et le prince. L'évolution du lyrisme courtois de Guillaume de Machaut à Charles 
d'Orléans, Paris 1965, str. 174. 
46 L. Earps, Guillaume de Machaut: A Guide to Research, str. 21. 
47 Oba tituly „domesticus a familiaris“ se objevují rovněž v papežských dokumentech z let 1330, 1332, 1333, 
1335. 
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3.2.4 Povýšení, beneficia 
 

Jako odměnu za věrné služby vymohl Jan Lucemburský svému chráněnci několik 

církevních beneficií, které básníkovi zajistily trvalý příjem a poklidné stáří. 48 

Prvním úřadem, který byl Machautovi přidělen, bylo kaplanství v Hudain. Tento post 

patřil k nejméně výnosným, ale také k nejméně náročným církevním úřadům. Proto, aby 

Guillaume mohl funkci kaplana plnit, nepotřeboval být ani vysvěcen na kněze, ani nemusel 

trvale pobývat v Hudain. Jeho jedinou povinností bylo jednou do roka zajistit bohoslužbu 

v tamním kostele a případně při ní vypomáhat.49 

S Janovým přispěním se však Guillaume de Machaut, stejně jako později jeho bratr 

Jan, dočkal slibnějších úřadů. Král Jan uměl využívat svých konexí s papežským dvorem 

a pravidelně se obracel na papeže s žádostí o beneficia pro své věrné služebníky. Papež Jan 

XXII. byl velkorysý, co se týče rozdávání církevních úřadů a většinu podobných žádostí 

bez váhání odsouhlasil. Protože však žádostí bylo daleko více než volných míst, často se 

stávalo, že žádný úřad nebyl zrovna volný. Situaci řešil Jan XXII. tak, že beneficium udělil 

pouze jako „expectative“, to znamená, že ho zájemci pouze přislíbil. Kandidát byl zapsán 

do kapitulního registru a musel čekat, až se místo uvolní. Pokud se místo uvolnilo, musel 

se čekatel o něj do jednoho měsíce přihlásit a dostavit se k jeho převzetí buď osobně, nebo 

v zastoupení.  

Guillaume de Machaut dostal od Jana XII hned několik takovýchto příslibů. V roce 

1330 mu byl přislíben kanonikát ve Verdunu, v roce 1332 kanonikát v Arrasu a konečně 

v roce 1333 kanonikát v Remeši. Ačkoliv byl však Guillaume de Machaut v roce 1333 

kandidátem již na tři kanovnické posty, jediným pravidelným zdrojem příjmů zůstávalo 

kaplanství v Houdain a mzda, kterou mu zajišťovala služba u krále Jana. Básník byl tedy 

i nadále materiálně zcela závislý na českém králi.  

Guillamovo postavení se změnilo, když v roce 1334 zemřel Jan XXII. a na papežský 

stolec nastoupil Benedikt XII. Tento pontifik byl v otázce udílení beneficií mnohem méně 

benevolentní než jeho předchůdce a krátce po svém nástupu do úřadu vydal dne 18.12.1335  

nařízení o anulaci všech beneficií „expectatives“, která byla odsouhlasena před začátkem jeho 

pontifikátu. Nový papež chtěl tímto nařízením zamezit hromadění církevních úřadů. Ponechal 

                                                 
48 L. Earps definuje církevní beneficium, jako církevní úřad, který přiznává jeho držiteli, trvalý příjem z výnosů 
kostela, výměnou za církevní služby, které zde vykonává. Viz. L. Earps Guillaume de Machaut: A Guide to 
Research, str.14-15. 
49 Není vyloučené, že kaplanství v Hudain, které bylo Guillaumovi de Machaut uděleno na přímluvu Jana 
Lucemburského na věčné časy nekdy v roce 1330, mohlo sloužit jako zdroj financování mahautových studií. 
L. Earps Guillaume de Machaut: A Guide to Research, str. 17. 
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proto většinou pouze kanovnické úřady v metropolitních kostelech a ostatní přislíbená 

beneficia zrušil. V souladu s tímto opatřením byly Machautovi odebrány přislíbené úřady 

ve Verdunu a v Arrassu, ale zároveň mu byla potvrzena práva na kanovnický úřad v Remeši 

a na kaplanství v Hudain. V bule z roku 1335 se dozvídáme také o kanonikátu v Saint-

Quantinu, který musel Machaut získat mezi lety 1333 a 1335 a který mu byl rovněž ponechán. 

Kým a za jakých podmínek byl básníkovi udělen, však není dnes již známo.50 

Roku 1337 se sekretář Jana Lucemburského konečně dočkal svého nejvyššího postu, 

místa v remešském sboru kanovníků, který mu byl do té doby pouze přislíben. Protože 

se však v tu dobu nacházel mimo Francii51, mohl převzít Guillaume svou novou funkci 

prozatím pouze v zastoupení. Machautova přítomnost v Remeši je poprvé doložena až v roce 

1340 při jmenování Jeana de Vienne do úřadu remešského arcibiskupa. Guillaumovo jméno 

je zaneseno spolu s ostatními na seznamu přítomných kanovníků.52 Posledním beneficiem, 

které Machaut ve svém životě obdržel, byl ještě kanonikát v Amiens v roce 1343.  

 

3.2.5 Život kanovníka Remešské kapituly  
 

Nastoupením dráhy remešského kanovníka, se otevřela nová kapitola Machautova 

života. Přesné datum, kdy se Guillaume de Machaut poprvé dostavil do Remeše, aby byl 

při slavnostní ceremonii přijat do sboru kanovníků, neznáme. Víme, že tato slavnost 

se odehrála v remešské katedrále mezi lety 1337 – 1340. Nový kanovník byl uveden hlavním 

chórovým zpěvákem na své místo v lavici mezi kanovníky, poklekl a přede všemi přítomnými 

pronesl slavnostní slib, kterým se zavázal k zachovávání všech kapitulních předpisů.53 V této 

přísaze sliboval mimo jiné také to, že nebude vynášet nic z toho, co bude v kapitule řečeno, 

a že nebude šířit nic, co by mohlo poškozovat církev.54  

Remešská kapitula v té době čítala 74 kanovníků55, z nichž někteří byli vysvěceni 

na kněze, ale většina byla stejně jako Guillaume de Machaut obyčejnými kleriky, kteří přijali 

                                                 
50 V záznamu, který se  týká církevních desátků v diecézi v Noyon v roce 1362, se dozvídáme, že Guillaume 
de Machaut dostával od Kapituly v Saint-Quentinu 40 pařížkých liber  Ročně. Viz. A. Machabey, Guillaume 
de Machaut, str. 31; L. Earps, Guillaume de Machaut: A Guide to Research, str. 19. 
51 Je možné, že v tu dobu doprovázel Guillaume de Machaut Jana Lucemburského na jeho tažení do Litvy. 
Viz. A. Machabey, Guillaume de Machaut, str. 31. 
52 Na tomto seznamu je uveden na posledním místě, což svědčí o tom, že v té době byl nejnovějším členem 
kanovnického sboru. 
53 Text přísahy pro nově příchozí kanovníky sepsal děkan remešské kapituly Guillaume Fillastr (1347-1428) 
ke konci druhé poloviny 14. století. Znění přísahy se pravděpodobně příliš nelišilo od přísahy, kterou skládal 
o několik let dříve Guillaume de Machaut. Viz  A., W. Robertson, Guillaume de Machaut and Reims: Context 
and meaning in His Musical Works, Cambridge 2004, str. 34. 
54 A. Machabey, Guillaume de Machaut, str. 37, pozn. 2. 
55 A., W. Robertson, Guillaume de Machaut and Reims, str. 33. 
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pravděpodobně pouze podjáhenské svěcení. Nosili tonzuru a jejich hlavní povinností byla 

společná modlitba a zpěv žalmů při bohoslužbě. Zpěv měl přesná pravidla a každý kanovník 

musel za rok odzpívat určitý počet bohoslužeb. Za tuto službu byli všichni kanovníci náležitě 

odměňováni. Kromě ročního příjmu, který v Guillaumově případě činil spolu s kanonikátem 

v Saint-Quentinu 100 Pařížských liber56, dostávali kanovníci po denáru za každou účast 

při modlitbě liturgických hodinek během dne, po dvou denárech za účast na mši svaté a šest 

denárů za účast při matutinu, které probíhalo v noci57. Další formou odměny byly pravidelné 

příděly chleba, zeleniny, vína a dřeva. Remešští kanovníci bydleli v samostatných 

kanovnických domech, z nichž část byla situována východně od katedrály, mimo klauzuru, 

poblíž domu kterému se přezdívalo „Pourcelette“. Machautův dům, který se nacházel v této 

oblasti, se pomocí plánu ze  17. století  podařilo lokalizovat zhruba v místě současného domu 

číslo 4 v ulici Rue d’Anjou. Ve svých domech měli kanovníci k dispozici jednoho nebo dva 

služebníky, kteří jim pomáhali spravovat jejich majetek a starali se o jejich pohodlí.58  

Kanovníci měli za povinnost zůstávat 28 týdnů ročně v Remeši, ale Guillaume 

de Machaut měl pravděpodobně jakožto králův sekretář značnou volnost pohybu zajištěnou 

papežským dispensem, aby mohl v případě potřeby Remeš kdykoliv opustit a následovat 

svého pána.   

Kromě kanovníků a měšťanů, kteří působili ve službách kapituly, patřilo 

do kapitulního společenství ještě velké množství kaplanů a vikářů, kteří doplňovali modlitby 

kanovníků, sloužili bohoslužby za mrtvé a spolu se sborem vytvořeným ze žáků katedrální 

školy posilovali katedrální chorál. V  čele kapituly stálo 8 hodnostářů: Oficiální hlavou 

kapituly byl převor, který reprezentoval kapitulu navenek. O její vnitřní chod se staral děkan. 

Další důležitou postavou byl hlavní chórový zpěvák, který byl zodpovědný za katedrální 

chorál a měl na starost přípravu a průběh všech obřadů a slavností. Vedení kapituly dále 

doplňovali dva arcijáhnové, kteří pomáhali arcibiskupovi, pokladník a vidam, který spravoval 

pozemky arcibiskupství a vykonával soudní pravomoc. Poslední z osmi hodnostářů byl 

scholaster  který měl na starost katedrální školu.59  

                                                 
56 Z toho 60 liber tvořily příjmy z Remeše a 40 liber ze Saint-Quentinu. Viz L. Earps, Guillaume de Machaut: 
A Guide to Research, str. 16, 19., A. Machabey, Guillaume de Machaut, str.  30, 42. 
57 Viz Demouy, P., *otre – Dame de Reims. Santuaire de la monarchie sacrée, Paris 2001, str. 35. 
58Těmto služebníkům se říkalo francs-sergents. Nejčastěji pocházeli z řad bohatých měšťanů nebo šlechty. 
V remešské kapitule se těšili různým privilegiím. Například byli stejně jako kanovníci vyjmuti z jurisdikce  
remešského biskupa a nemuseli mu odvádět daně. O francs-sergents podrobně viz. Desportes, P., Reims et 
les Rémois aux XIIe et XIVe siècles, Paris 1979, str. 223-233. 
59 Viz A., W. Robertson, Guillaume de Machaut and Reims, str. 35, P. Demouy,  *otre – Dame de Reims. 
Santuaire de la monarchie sacrée, str. 34- 35, P. Desportes,., Reims et les Rémois aux XIIe et XIVe siècles, 
str. 296-297. 
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Kapitula měla být pomocníkem a spolupracovníkem biskupa. Biskup jmenoval většinu 

jejích hodnostářů60 a schvaloval jednotlivé prebendy. Kapitula zase měla právo volby svého 

biskupa, přičemž se jí nový biskup musel zavázat, že bude respektovat všechny její zvyklosti 

a právní imunitu. V praxi však volba remešského arcibiskupa probíhala pod nátlakem krále, 

který většinou našel způsob, jak prosadit na toto prestižní místo vlastního kandidáta. Kapitula 

si proto se svým biskupem často nerozuměla a ve 14. století byly vztahy mezi oběma 

institucemi trvale napjaté. Kapitula se stávala čím dál více nezávislou na remešském 

arcibiskupovi, který často pobýval mimo Remeš a postupně nad ní ztrácel jakýkoli dohled. 

Při pokusech o zásahy do jejích záležitostí však narážel na tvrdý odpor.  Kapitula a všichni, 

kdo do ní patřili, byli totiž vyjmuti z jurisdikce arcibiskupa a byli podřízeni přímo 

papežskému stolci, což vedlo k častým konfliktům. Na urovnání těchto sporů pak bylo často 

zapotřebí autority papeže nebo panovníka. 61   

Nový život ve stínu remešské katedrály poskytoval Guillaumovi de Machaut 

pravidelný příjem i určitý komfort, který mohl být po dobrodružných výpravách s českým 

králem příjemnou změnou. Rozhodně si na něj alespoň ze začátku nijak nestěžoval. 

Po vypuknutí stoleté války v roce 1337 byl však jeho život, stejně jako život všech 

obyvatel Remeše, narušován na jedné straně blížícím se vojskem Eduarda III. a na straně 

druhé vymáháním peněz pro královské vojsko a nájezdy žoldáků najatých francouzským 

králem. Navíc roku 1346 zemřel v bitvě u Kresčaku český král Jan Lucemburský, jehož smrt 

připravila Guillauma de Machaut o vlivného ochránce a štědrého mecenáše. 

 

3.3 Guillaume de Machaut a jeho mecenáši 
 

Po Janově smrti se Guillaume de Machaut nechtěl zcela rozloučit s životem u dvora 

a s radovánkami, na které byl zvyklý. Do konce života proto nepřestával vyhledávat nové 

a nové mecenáše, přestože s žádným z nich už nebyl tak spjatý, jako s českým králem. 

Důležitým rozdílem bylo, že již na nich nebyl díky svému důchodu v Remeši materiálně 

závislý. Svému někdejšímu českému dobrodinci nicméně Guillaume nepřestával vyjadřovat 

svou vděčnost ve svých básních a do konce života zůstal ve spojení s jeho francouzskými 

potomky. 

                                                 
60 Výjimkou byl děkan a scholaster, které si volili kanovníci sami. Viz. P. Desportes,., Reims et les Rémois aux 
XIIe et XIVe siècles, str. 297. 
61 O vztazích mezi kapitulou a arcibiskupem ve 14. století viz. P. Desportes,., Reims et les Rémois aux XIIe 
et XIVe siècles,  str. 295-303. 
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První z dlouhé řady básníkových ochránců byla dcera českého krále Jitka, které 

se ve francouzském prostředí říkalo Bona. Je velmi pravděpodobné, že jí Guillaume 

poskytoval své služby ještě za Janova života. Tato žena, podle básníkova mínění „nejlepší 

z těch, kterou je možno najít na tomto světě“ 62, byla manželkou francouzského následníka 

trůnu, pozdějšího krále Jana II., matkou budoucího Karla V. a jeho bratrů: Jana z Berry, 

Ludvíka z Anjou a Filipa II. zvaného Smělý. Guillaume zůstal ve službách Bony 

Lucemburské až do její smrti, kterou zapříčinila v roce 1349 s největší pravděpodobností 

morová nákaza. Po této smutné události se Guillaume de Machaut stáhl na chvíli do ústraní, 

aby přečkal, jak sám píše v Soudu *avarrského krále, morovou epidemii uzavřený ve svém 

domě. 63  

Nového mecenáše našel Guillaume de Machaut v osobě Karla Navarrského, který 

si svými činy nakonec vysloužil přízvisko „Zlý“.64 Nicméně začátkem 50. let, kdy Guillaume 

de Machaut začal působit v jeho službách,65 se Karel Navarrský těšil všeobecné oblibě. Své 

spřízněnce nacházel v řadách šlechty, vysokého církevního kléru i měšťanstva. Guillaume 

de Machaut patřil stejně jako jeho tehdejší biskup Jean de Craon ke Karlovým obdivovatelům 

a vážil si ho pro jeho rytířské hodnoty a vůdčí schopnosti. Zároveň v něm spolu s intelektuály 

své doby spatřoval pokrokového suveréna, který mohl prosadit důležité reformy 

francouzského království.66 Své sympatie mu básník poprvé vyjádřil v Soudu *avarrského 

krále v roce 1349, kdy se Karel ujal vlády v navarrském království.  

                                                 
62  „…..milleur quon peust trouver en ce monde“  G. de Machaut, La prise d'Alixandre (The taking 
of Alexandria) , ed. R. Barton Palmer, New York & London 2002, str. 72, v. 764-765. 
63 „Si qu’en doubtance et en cremeur Dedens ma mason m’enfermay Et en ma pensée fermay  Fermement que 
n’en partiroie Jusques a tant que je saroie A quel fin ce porroit venir.“ G. de Machaut, Le Jugement dou roy 
de *avarre, ed. E. Hoepffner, t. I, str. 152, v. 442-447. 
64 Tento přívlastek mu byl dán španělským autorem v 15. století. 
65 O tom, kdy přesně Guillaumova služba pro Karla Navarrského začala i o tom v čem spočívala se vedou 
dohady: Hoepffner , Machabey i Poirion se kloní k názoru, že Guillaume de Machaut vstoupil do služeb Karla 
Navarského už v roce 1349, kdy se Karel ujal vlády v Navarrském království. Jiní historici (např. A. Suchier: 
Geschichte der franzôsischen Literatur, Liepzig 1883, str. 235) umísťují počátek služby pro Karla Navarrského 
až do roku 1353 kdy se podle nich Karel Navarrský oženil s dcerou Jana II. Janou francouzskou (ve skutečnosti 
se s ní oženil r. 1352). M.A. Thomas se naopak přiklání k tomu, že vztahy mezi Karlem Navarrským 
a remešským básníkem vznikly už kolem roku 1346. Zároveň není vyloučeno, že ke sblížení Guillauma 
de Machaut s Navarrským dvorem došlo prostřednictvím Guillaumova bratra Jeana, který byl minimálně 
od r.1353 ve službách Yolande of Flanders, manželky Filipa Navarrského (bratr Karla Navarrského).  Srovnání 
viz. L. Earps, Guillaume de Machaut: A Guide to Research,  str. 29, 30, 33. 
66Tyto reformy reagovaly na politický vývoj, kterým Francie od začátku 14. století prošla. Stavěly se proti všem 
opatřením, která poškozovala zájmy církve a šlechty. V první řadě odmítaly vybírání daní a devalvaci měny.  
Upravovaly volbu královských úředníků (úředníci měli být vybíráni na základě jejich schopností), chtěly 
prosadit nezcizitelnost majetku, rozdělit náklady na královský dvůr a vládu a jiná opatření. Ideální model vlády 
spatřovali ve zlatých časech kralování „ dobrého krále“ Svatého Ludvíka. Guillaume de Machaut nebyl žádným 
vášnivý propagátorem tohoto politického programu, nicméně v mnohých názorech se s reformátory shodoval. 
O vztahu Guillauma de Machaut k reformám viz. C. Gauvard,  Portrait du prince  d’après l’oeuvre 
de Guillaume de Machaut: étude sur les idées politiques du poète, in: Guillaume de Machaut. Colloque-table 
ronde organisé par l’université de Remis 19-22 avril 1978, Paris 1982, str. 23-39. 



 25 

Přízeň projevoval zpočátku Karlovi i francouzský král, který ho v roce 1352 oženil 

se svou dcerou Janou Francouzskou. Myslel, že se tak ambicióznímu šlechtici zavděčí, ale 

brzy se ukázalo, že Karlovy nároky směřovaly výš. Karel Navarrský byl totiž po matce 

přímým potomkem francouzského krále Ludvíka X. a cítil se nedoceněný a poškozený 

ve svých právech. Nejen že byl vyloučen z dědických nároků na trůn, ale navíc se jeho rodiče 

museli vzdát držav, které měly jeho matce připadnout jako dědictví po Janě Navarrské, 

manželce Filipa Sličného. Náhrada kterou za tato území dostali, připadala zjevně Karlovi jako 

nedostatečná, stejně jako jeho postavení u dvora. 67 Karlova nespokojenost nakonec přerostla 

v otevřené nepřátelství vůči králi.68 K prvnímu konfliktu mezi Karlem Navarrským a Janem 

II. došlo v roce 1354 poté, co muži Karla Navarrského zavraždili Janova přítele a vrchního 

velitele francouzských vojsk Karla de la Cerdu. Král vzal pro tentokrát vzpurného šlechtice 

na milost a dokonce mu přidělil nezanedbatelná práva a državy v Normandii. V následujících 

letech se nicméně začal Jan II. obávat možného spojení navarrského krále s odbojnou šlechtou 

a s Angličany. Po několika drobnějších konfliktech se proto král rozhodl hrozbu radikálně 

vyřešit. 5. 4. 1356  překvapil navarrského krále v Rouenu, na hostině organizované královým 

synem, normandským vévodou Karlem a uprostřed hostiny nechal Karla Navarrského 

bez vysvětlení zatknout, uvěznit a jeho nejbližší barony bez milosti a soudu popravit. Tento 

krok však pouze posílil sympatie veřejnosti k nadějnému šlechtici a po porážce Jana II. 

u Poitiers a jeho následném zajetí Angličany, poslali představitelé reformní rady ke králi 

žádost o Karlovo propuštění. Karel Navarrský byl za pomoci šlechty v srpnu 1357 osvobozen, 

ale po návratu z vězení začala jeho popularita postupně klesat. Karel totiž znovu začal 

vyjednávat s Angličany, veřejně rozšiřovat svůj politický vliv a deklarovat své nároky na trůn. 

Když od října do června 1358 vypuklo během anglického zajetí Jana II. v Paříži 

protikrálovské povstání pařížských měšťanů pod vedením Étienna Marcela, přidal se Karel 

Navarrský na stranu povstalců a přijel jim na pomoc s vojskem anglických žoldáků. 

Přítomnost Angličanů však  vzbudila ve městě všeobecný odpor a vzbouřenci se nakonec 

                                                 
67 Karlova matka Jana II. byla dcerou francouzského krále Ludvíka X. Když však Ludvík X. v roce 1316 zemřel, 
francouzská šlechta dala stejně jako později v roce 1328 přednost mužskému nástupnictví a Ludvíkova nezletilá 
dcera byla z nástupnictví vyloučena. Toto rozhodnutí usnadnil fakt, že Ludvíkova první manželka a Janina matka 
Markéta Burgundská, byla odsouzena za nevěru a tím ztratila ona i její potomstvo veškeré dědické nároky. Jana 
se proto vedle nároků na francouzský trůn musela z říci i držav, které jí měli připadnout jako dědictví 
po manželce Filipa Sličného, Janě I. Navarrské. Jednalo se o království navarrské a hrabství Champagne 
a hrabství Brie. Později se jí podařilo s podporou svého manžela Filipa d’Evreux a navarrské šlechty získat 
navarrské království zpět, ale musela se vzdát hrabství Brie a Champagne. Náhradou za Champagne a Brie jí 
byly přiznány hrabství Mortain a Angoulême. Druhé z nich však Jana později vyměnila za Pontoise, Beaumont-
sur-Oise a Asnières-sur-Oise. Viz. J. Favier, La Guerre de Cent Ans, str. 37-42,  F. Autrand, Charles V, str. 101-
108 
68 Zárodky sporu mezi králem a Karlem Navarrským viz. J. Favier, La Guerre de Cent Ans, str. 37-42, 153-156; 
F. Autrand, Charles V, str. 99-136 
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přiklonili ke královskému synovi Dauphinovi Karlovi, který krále v té době zastupoval. 

Étienne Marcel byl popraven svými vlastními lidmi. Karlovi Navarrskému se podařilo 

uprchnout, ale po této porážce ztratil většinu svých někdejších příznivců a  jeho snahy 

o královský trůn  postupně ztroskotaly.69 

Zdá se, že Guillaume de Machaut se odvrátil od svého mecenáše právě včas, aby mu 

spojení s navarrským králem nepřivodilo nepříjemnosti. Ještě v říjnu 1357 mu v Přátelské 

útěše slibuje svou oddanost a přeje si Karlovo propuštění, ale po jeho návratu z vězení už 

nevěnuje tomuto panovníkovi ani zmínku. Přesto není zcela jisté, zda rokem 1357 veškerý 

kontakt mezi oběma muži končí, či zda Guillaume pro Karla Navarrského ještě nějaký čas 

pracoval.70  

Počátkem 60. let se Guillaume de Machaut opět sblížil s francouzskou královskou 

rodinou a nabídl své služby druhorozenému synovi Bony Lucemburské, Janovi, vévodovi 

z Berry a z Auvergne.  Básník pro něj složil Příběh o studánce lásky, který byl inspirován 

vévodovým odjezdem do anglického exilu v roce 1360. Jan z Berry se tam musel odebrat 

společně s dalšími francouzskými šlechtici na základě smluv v Brétigny a v Calais, aby tak 

garantovali dohody uzavřené s Anglií. 

Přestože si Guillaume dával záležet, aby vylíčil smutek nad vévodovým údělem, 

Janovo zajetí mu nebránilo ve vyhledávání nových dobrodinců. Nejdůležitějším z nich byl 

bezesporu Janův starší bratr Karel, francouzský následník trůnu, Dauphin z Viennois a vévoda 

normandský, který během anglického zajetí Jana II. řídil celé království. Guillaume, který 

se pohyboval na dvoře Bonny Lucemburské, znal s největší pravděpodobností tohoto prince 

již od dětství. Mnohé pasáže v Pravdivém Příběhu a v Dobytí Alexandrie svědčí o tom, že měl 

k budoucímu králi velmi přátelský vztah.71 Během své návštěvy v Remeši v roce 1361 

dokonce přebýval Dauphin Karel v básníkově domě.72 Když byl později Karel 19. května 

1364 korunován francouzským králem, podílel se Guillaume de Machaut jako kanovník 

remešské kapituly na přípravě i na průběhu celé slavnosti. Kanovníci měli za úkol přivítat 

krále v Remeši a v noci před korunovací ho uvedli do katedrály. V den korunovace pak celou 

                                                 
69 Po porážce pařížského povstání, se štěstí přiklonilo na stranu francouzského následníka trůnu. Karel 
Navarrský nicméně i nadále ohrožoval Dauphinovy nároky francouzský trůn až do porážky navarrských vojsk 
v bitvě u Cocherel (13.5.1364) a korunovace Dauphina Karla francouzským králem (19.5.1364).  
K definitivnímu pokoření navarrského krále došlo až v průběhu 70. let, kdy musel Karel Navarrský rezignovat 
na všechny své francouzské državy. Vývoj vztahu mezi Karlem V. a Karlem Navarrským  detailně vykreslila 
F. Autrand v již zmiňované knize Charles V. 
70 L. Earps, Guillaume de Machaut: A Guide to Research,  str. 37. 
71 A. Machabey, Guillaume de Machaut, str. 59. 
72 Dauphin Karel přijel do Remeše v prosinci 1361, aby urovnal spor mezi remešským biskupem Janem 
z Craonu a správou města. Zprávu o této návštěvě najdeme v „Mémoire de Rogier“ – ukázka tohoto textu 
je citována např. v: Oeuvres de Guillaume de Machaut, ed. Ernest Hoepffner, t. 1, str., XXV, XXXVII; 
A. Machabey Guillaume de Machaut, str. 56; L. Earps, Guillaume de Machaut: A Guide to Research, str. 44.  
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slavnost doprovázeli hudbou a zpěvy.73 Podle tradiční interpretace se během obřadu hrála 

Machautova mše, složená pro tuto událost, nicméně novější práce ukázaly74, že tuto mši 

básník složil, aby se zpívala k výročí smrti bratrů Machautových.  

Královská korunovace byla pro Machauta dobrou příležitostí pro setkání s dalšími 

zajímavými osobnosti, jimž možná poskytl své služby a které zmiňuje ve svých básních. 

Patřili mezi ně například Robert - vévoda z Baru, Jan z Melunu - hrabě z Trancaville, 

Amadeus VI. – hrabě Savojský nebo Robert z Alençonu - hrabě z Perche.  

Nejvýznamnější, ale také nejproslulejší svým tragickým osudem, byl mezi nimi Petr 

z Lusignanu, král kyperský. Tento panovník se proslavil především svou křížovou výpravu 

do Alexandrie a cestou po Evropě, kterou podnikl v letech 1363-1364, aby na ni shromáždil 

vojsko a prostředky. Výprava se sice uskutečnila, město bylo dobyto 10.10.1365, jen několik 

dní po té bylo ale Petrovo vojsko donuceno k ústupu a Petrovi nezbylo než se vrátit 

s neúspěchem domů. Ani jako vládce si nevedl na Kypru zrovna moudře. Jeho krutost 

a násilnost vedla ke  spiknutí šlechty, které vyvrcholilo 18.1.1369 Petrovým zavražděním tím 

způsobem, že byl ubodán k smrti ve své posteli.  

Guillaume de Machaut se s Kyperským králem setkal pravděpodobně 

na francouzském královském dvoře a choval k němu hluboký obdiv. Vážil si ho pro jeho 

chrabrost i odvahu a viděl v něm dokonalého rytíře. Petrovy rytířské kvality oslavil ve svém 

posledním velkém díle Dobytí Alexandrie.  

V dalších letech se Guillaume de Machaut již nevěnoval tolik svým mecenášům, ale 

místo toho se soustředil spíše na kompletování a utřiďování své dosavadní tvorby. Kolem 

roku 1372 napsal Prolog, poetickou předmluvu ke svému dílu, v němž představil své pojetí 

poezie a zároveň i návod, jak  je třeba ji číst a chápat.  

S přibývajícími léty se Guillaume de Machaut začal postupně připravovat na odchod 

z tohoto světa. Z rukopisu z 18. století se dozvídáme o epitafu bratrů Machautových, který byl 

umístěn na jednom z pilířů remešské katedrály a který obsahoval odstavec o věnování mše 

k Panně Marii, která měla být sloužena o sobotách u oltáře „Rouelle“ v Remešské katedrále 

a měla být obětována za spásu duší bratrů Machautových.75  

Guillaume de Machaut zemřel v roce 1377 a zanechal po sobě rozsáhlé hudební 

a literární dílo. Eustache Deschampes složil k jeho úmrtí dvě balady v nichž oplakává smrt 

„vznešeného rétora“. 

                                                 
73 Podrobný průběh korunovace popisuje např. A. Machabey Guillaume de Machaut, str. 63. 
74 Viz. A. Machabay Guillaume de Machaut, str.70; W. Robertson, Guillaume de Machaut and Reims, str. 257-
272; srovnání různých názorů viz L. Earps, Guillaume de Machaut: A Guide to Research, str. 49-51. 
75 L. Earps, A Guide to Research, str. 51. 
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4 Dílo Guillauma de Machaut 
 

Guillaume de Machaut se zapsal do historie především jako básník a hudební 

skladatel. Přestože svoji básnickou dráhu započal poměrně pozdě, zanechal po sobě rozsáhlé 

literární a hudební dílo. Za svůj život napsal kolem 400 drobných lyrických básní, 10 delších 

a 6 kratších výpravných básnických skladeb.76 Machautovy lyrické básně jsou věnovány 

oslavě urozených dam. Část z nich Guillaume zhudebnil a některé zakomponoval do svých 

narativních skladeb. Nejčastějším námětem jeho veršovaných příběhů, jsou peripetie 

kurtoazní lásky, ale najdeme mezi nimi také pojednání filozofického a moralizujícího rázu 

i jednu veršovanou kroniku. Guillaume de Machaut je rovněž autorem Prologu, který je 

koncipován jako poetická předmluva k jeho dílu. V hudební sféře se Guillaume de Machaut 

proslavil díky své čtyřhlasé polyfonní mši k panně Marii, která je první dochovanou polyfonní 

mší napsanou jedním autorem a která představovala důležitý posun ve vývoji středověké 

hudby. 

 Jako básník a hudební skladatel, stojí Guillaume de Machaut na pomezí nové a staré 

poezie. Na jedné straně pokračuje v tradici truvéru a využívá obvyklé žánry a náměty, 

zároveň je však obohacuje o nové prvky, otevírá nové možnosti a přivádí je k formální 

dokonalosti.77 Literární historici oceňují především jeho systematičnost a technickou 

virtuozitu a uznávají podíl, kterým Guillaume de Machaut přispěl k ustálení poetických forem 

a k definici útvarů jako jsou balada, lais, virelais, rondeaux nebo královské zpěvy. 

Originalitou Machautovy poezie je ale také hudba a způsob, jakým dokázal skloubit verše 

a jejich zvukové efekty. Jakoby chtěl docílit toho, aby jeho básně zpívaly.78  

Guillaume de Machaut byl uznávaným básníkem už ve své době. Jeho poezie byla 

obdivována jak jeho urozenými mecenáši tak i dalšími umělci. Svými uměleckými 

experimenty, zkoušením všech možností francouzského jazyka a svým slovním žonglérstvím, 

předpřipravil Guillaume cestu velkým rétorikům 15. a 16. století a renesančnímu básnictví.79  

                                                 
76 Kompletní přehled Machautova díla viz http://www.arlima.net/eh/guillaume_de_machaut.html 
77 Viz D. Poirion, Le Poète et le Prince. L’évolution du lyrisme courtois de Guillaume de Machaut à Charles 
d’Orléans, Paris 1965, str. 192. 
78 J. Felix, Guillaume de Machaut-známý neznámý, in : Guillaume de Machaut, Mé srdce pokorné, Praha 1977, 
str. 90. 
79 J. Felix, Guillaume de Machaut-známý neznámý, str. 94. 
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Guillaumovo dílo se cele dochovalo v mnoha rukopisech a antologiích 14. a 15. 

století.80 Devět z nich obsahovalo pouze Machautovo dílo a dochovaly se do dnešní doby81.   

Při klasifikaci a chronologii jednotlivých rukopisů se po dlouhou dobu vycházelo 

z Hoepffnerovy82 a Ludwigovy klasifikace, ve druhé polovině 20. století se však podařilo 

díky spolupráci s muzikology, historiky umění a s odborníky z oboru paleografie tyto 

poznatky upřesnit a rozšířit a stanovit následující chronologii.83 

Za Nejstarší dochovaný rukopis je dnes považován rukopis označen jako MS C84 který 

pochází z doby mezi lety 1350-1356 a obsahuje všechna díla, která Guillaume de Machaut 

do té doby napsal. Za Guillaumova života vznikly ještě rukopisy, které jsou označeny 

písmeny W, Vg, B a A. Rukopisy F-G, E, M a D byly napsány až po básníkově smrti. 

Nejkompletnějšími ze všech rukopisů jsou rukopisy A a F-G, které obsahují většinu 

Machautovy tvorby, včetně kompletního Prologu, a tvoří proto základ pro většinu vydaných 

                                                 
80 Nejpodrobnější přehled doložitelných rukopisů a antologií obsahujících Machautovco dílo (celkem 
73 dochovaných i ztracených rukopisů, včetně dvou tištěných exemlářů) viz L. Earps,  Guillaume de Machaut: 
A Guide to Research, str.73-128. 
81 Jedná se o rukopisy:  
MS C Paris, Bibliothèque Nationale, fonds français 1586  (z doby 1350-1356) 
MS W ABERYSTWYTH, National Library of Wales, MS 5010 C ( z doby ca. 1356 ) 
MS Vg New York, Wildensein Collection, MS bez signatury (iluminace z doby ca. 1370 ) 
MS B Paris, Bibliothèque Nationale, fonds français 1585 ( z doby ca. 1370-1372 ) 
MS A Paris, Bibliothèque Nationale, fonds français 1584 ( z doby počátek 70. let 14 století ) 
MS F-G Paris, Bibliothèque Nationale, fonds français 22545-22546 ( z doby ca. 1390 ) 
MS E Paris, Bibliothèque Nationale, fonds français 9221 ( z doby ca. 1390 ) 
MS M Paris, Bibliothèque Nationale, fonds français 843 ( z doby konec 14. nebo počátek 15. století) 
MS D Paris, Bibliothèque Nationale, fonds français 1587 (z doby ca 1430) 
Podrobý popis těchto rukopisů viz L. Earps,  Guillaume de Machaut: A Guide to Research, str. 77-97. 
82 E. Hoepffner byl jeden z prvních, kdo se pokusil rukopisy klasifikovat a jeho označení základních rukopisů 
písmeny se použivá dodnes. V 1. díle své edice  Machautova díla vydělil 17 různých rukopisů, stanovil základní 
chronologii a příbuznost mezi nimi a Machautovým originálem, který se pravděpodobně nedochoval.  
Při klasifikaci vycházel z předpokladu, že jednotlivé rukopisy pocházející z doby Machautova života zachycují 
jeho dílo v různých fázích jeho vývoje a že tedy podoba jednotlivých rukopisů závisela na tom, kdy byla napsána 
a v jakém stádiu se zrovna nacházel Machautův originál. Podle této teorie by měly nejblíže ke konečné podobě 
originálu rukopisy označené písmeny A, F-G, které obsahují nejvíce kbásníkových děl a které byly napsány  
v druhé polovině 14. století. viz Oeuvres de Guillaume de Machaut, ed. Ernest Hoepffner, t. 1, str. XLIX-L..  
Tato teorie se však později ukázala jako nedostatečná. E. Keitel byla jedna z prvních, kdo poukázal, že by 
se při posuzování rukopisů měl klást větší důraz na paleografický a umělecký rozbor a ne odvozovat jejich 
chronologii pouze na základě pořadí a počtu děl obsažených rukopisu, protože skutečnost, že některé dílo není 
v rukopisu zařazené ještě neznamená, že v době pořízení rukopisu neexistovalo. viz E. Keitel La Tradition 
Manuscrite de Guillaume de Machaut, in Guillaume de Machaut. Colloque–table ronde organisé 
par l'Université de Remis 19-22 avril 1978, Paris 1982, str. 81. Dnes se proto rukopisy datují na základě rozboru 
písma, iluminací a obsahu.  
83 Výsledky této spolupráce reflektují  např. články: E. Keitel, La Tradition Manuscrite de Guillaume 
de Machaut, str. 75-94, U. Günter, Contribution de la musicologie a la biographie et a la chronologie 
de Guillaume de Machaut, str. 95- 115; F. Avril, Les Manuscrits enluminés de Guillaume de Machaut, str. 117-
133; Guillaume de Machaut. Colloque-table ronde organisé par l'Université de Remis 19-22 avril 1978, Paris 
1982. 
84 E. Hoepffner zařadil tento rukopis do15. století, Po podrobném prostudování iluminací, byl však rukopis 
situován již do pol. 14. století, viz. F. Avril, Les Manuscrits enluminés de Guillaume de Machaut, in Guillaume 
de Machaut. Colloque–table ronde, str.  118-124. 
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edicí básníkova díla.  Rukopisy C, Vg, A, E, F-G, D jsou nádherně iluminované a svědčí 

o dovednosti tehdejší umělců.85  

Na sestavování rukopisů pro své mecenáše Guillaume de Machaut sám dohlížel, což 

částečně vysvětluje, že nejhodnotnější rukopisy byly napsány za básníkova života. Autorův 

podíl při vzniku rukopisů  dokazuje  poznámka v rukopisu A, která  poukazuje na to, že tento 

rukopis vznikal přímo pod jeho dohledem.86 Za další důkaz je považována zmínka v jednom 

z dopisů v Pravdivém vyprávění, ve kterém básník píše o knize, která obsahuje vše, co až 

do té doby napsal a která je rozdělena na 20 částí, aby tak usnadnil opisování kopie pro svého 

mecenáše.87  

Péče, kterou Guillaume de Machaut věnoval organizaci svých rukopisů svědčí o dobře 

promyšlené umělecké koncepci i o autorově snaze vtisknout svému dílu jednotící a ucelený 

ráz. 

 

4.1 Prolog, poetická předmluva k Machautovu dílu 
 

Poslání Machautovy poezie nejlépe vystihuje jeho Prolog, který básník napsal kolem 

roku 1372. V pěti veršovaných skladbách v něm Guillaume de Machaut předkládá své pojetí 

poezie, zasvěcuje nás do tajů básnického řemesla a ukazuje nám všechny jeho možnosti. 

Své básnické schopnosti představuje v Prologu Guillaume de Machaut jako dar 

„Přírody“, která ho sama povolala ke psaní poezie a obdařila ho třemi nejdůležitějšími 

schopnostmi - třemi svými dětmi: Scens (Rozumem), Retorique (Rétorikou) a Musique 

(Hudbou). Inspiraci pro jeho dílo vdechla básníkovi „Láska“, která mu rovněž věnovala své 

tři děti: Doux penser (*ěžné přemítání), Plaisance (Půvab), Esperance (*aději). S jejich 

pomocí má básník skládat básně na počest urozených dam. Guillaume de Machaut  přijímá 

v toto poslání a slibuje, že do poezie složené na počest urozených dam vloží celou svoji 

osobnost:  

 

                                                 
85 Rozbor iluminací v jednotlivých rukopisech viz F. Avril, Les Manuscrits enluminés de Guillaume de Machaut, 
in Guillaume de Machaut. Colloque–table ronde, str.  117-133; v současné době se věnuje iluminacím 
Guillauma de  Machaut např. J. Drobinky. Bibliografie zaměřená na uměleckou stránku Machautových děl 
viz. http://www.loyno.edu/~avclark/Machaut/leo.html 
86 V úvodu tohoto rukopisu je napsáno : „Vesci l’ordonanace que G. de Machaut wet qu’il ait en son livre“, 
citováno v: F. Avril, Les Manuscrits enluminés de Guillaume de Machaut, in Guillaume de Machaut. Colloque–
table ronde, str. 126. 
87„ Je vous eusse porté mon livre pour vous esbatre, ou toutes les choses sont que je fis onques ; mais il est 
en plus de. XX. Pieces, quar je l’ai fait faire pour aucun de mes signeurs, si que je le fait  noter, et pour ce 
il couvient que il soit par pieces.“ Guillaume de Machaut, Le livre du Voir Dit, ed. P. Imbs, Paris 1999, dopis 
milence číslo X, str. 188. 
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„Vložím do ní všechny své city, všechnu svoji inteligenci, své srdce, tělo, sílu 

a všechno co mám“.88 

 

V další části Prologu se Guillaume dělí o své zkušenosti básníka, představuje různé 

poetické žánry, vyjmenovává různé typy rýmů, obšírně se rozpovídává o hudbě, která 

je nedílnou součástí Machautova umění. Hudba je podle básníka těšitelkou smutku, ale také 

nejlepším prostředkem k uctívání Boha a Panny Marie.  

 

 „Hudba je umění, která si žádá, aby se smálo, zpívalo a tancovalo“89  

 

Své teorie a ponaučení opírá o biblické a mytologické citáty i o díla antických autorů. 

Na rozdíl od jiných poetik ale Guillaumův Prolog neobsahuje žádný souhrn konkrétních 

pravidel, kterými se má básník řídit při skládání básní, ale soustředí se spíše na vyzdvižení 

nutných předpokladů pro tvorbu poezie. Kromě již zmiňovaných darů jsou to především 

na jedné straně kvalitní vzdělání a důkladná průprava, na straně druhé pak vytříbený cit 

a smysl pro ušlechtilost.90 

V Prologu Guillaume de Machaut dokazuje, že poezie by měla sloužit k tomu, aby 

činila člověka dobrým a šťastným. Svým uměním chce proto sloužit lásce a přinášet radost 

všem těm, kteří budou číst nebo naslouchat jeho veršům.  

  

4.2 Machautovy veršované skladby 
 

V této práci nás budou zajímat Machautova výpravná díla. Guillaume de Machaut je 

povětšinou napsal na počest některého ze svých mecenášů. Pro svůj účel si básník vybral žánr 

veršované „rozpravy“, středověkého předchůdce románu. Tento literární útvar byl od 13. 

století velice oblíben a vyznačoval se velkou variabilitou látky i formou jejího zpracování, 

a není ho proto jednoduché charakterizovat.91 Na rozdíl od poezie truvérů nebyly rozpravy 

                                                 
88 „Einsois y doy mon sentement Mettre et tout  mon entendement, Cuer, corps, pooir et quanque, j’ay.“ G. 
de Machaut, Prologue, in: Oeuvres de Guillaume de Machaut, ed. E. Hoepffner, Paris 1908, t. 1, str. 7, v. 21-23. 
89 „Et Musique est une science Qui vuet qu’on rie et chante et dance“ G. de Machaut, Prologue, str. 9, v. 85-86. 
90 Viz Didier Lechat, « Dire par fiction ». Métamorphoses du je chez Guillaume de Machaut, Jean Froissart 
et Christine de Pizan, Paris 2005, str. 33. 
91 bližší definice žánru viz např. I. Bétemps, úvod k edici G. de Machaut, Quatre Dits, Paris 2008, str. 38-41 ; 
P. Imbs, Le Voir Dit de Guillaume de Machaut, str. 213 ; Didier Lechat,  Dire par fiction, str.11-24. 
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určeny pro zpěv ale, jak jejich název napovídá, k recitaci.92 Společným rysem těchto 

středověkých „vyprávění“ bylo, že byla vyprávěna v první osobě a často obsahovala drobné 

lyrické vsuvky. Pro Guillaumovy příběhy je typické, že v nich básník sám vystupuje, což 

přispívá k tomu, že je pro čtenáře mnohdy těžké odlišit realitu od fikce. Tento dojem je ještě 

posílen tím, že v Machautových příbězích vystupují společně s básníkem i další reálné 

postavy, které se míchají se světem snů, alegorií a symbolů. Básník se často odvolává 

na skutečná místa a skutečné události, které většinou slouží pouze jako vnější rámec 

vymyšleného příběhu. 

Nejčastějším tématem Guillaumových lyrických a narativních básní jsou peripetie 

kurtoazní lásky, avšak jeho výpravné skladby si kladou jiný cíl než pouhé vyjádření 

milostných pohnutek. Nejen že si přeje zaujmout a pobavit a je vidět snaha se líbit, ale chce 

také čtenáře poučit. Místy využívá textu k vyjádření svého názoru na společnost a její 

proměny. V otázkách kurtoazní lásky se snaží nabídnout „ozkoušený návod“, jak 

se ve kterých situacích zachovat. Při rozdávání těchto rad vychází Guillaume ze svých 

zkušeností, které chce čtenářovi předat. Ve svém díle odpovídá na otázky, které si kladl 

především on sám, a i tehdy když při svém vypravování cituje příklady z mytologie nebo 

Bible, tak zřejmě proto, že podobné zkušenosti sám prožil. Paul Imbs přirovnává tento postup 

k postupu lékaře, který doporučuje pouze takové léky, o jejichž účinku se přesvědčil 

na vlastní kůži. 93  

 

4.3 Výchozí díla pro pochopení Machautova modelu ideálního panovníka 
 

Při hledání charakteristiky dokonalého vládce budeme vycházet ze šesti 

Machautových příběhů, ve kterých básník vyjadřuje své názory na ideálního panovníka:  Soud 

Českého Krále, Soud *avarrského krále, Přátelská útěcha, Příběh o studánce lásky, Pravdivé 

vyprávění a Dobytí Alexandrie. Protože většina z těchto děl byla inspirována vzpomínkami 

na českého krále, jsou právě tato díla pro tuto práci klíčová. 

 

                                                 
92 ve Francouzštině se tento žánr nazývá „dit“ nebo někdy „Ditié“, což bychom mohli doslovně přeložit jako 
„řeč“. Pod tímto označením si můžeme představit nejrůznější pojednání, povídky, fablely a další středověké 
epické žánry. Viz I. Bétemps, úvod k edici G. de Machaut, Quatre Dits“, str. 40. 
93 P. Imbs: Le Voir-Dit de Guillaume de Machaut: Étude Littéraire, , Paris 1991, str. 215. 
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První z nich, Soud Českého krále napsal básník ještě za Janova života. Guillaume 

de Machaut v něm vzdal povinný hold svému prvnímu ochránci a zároveň si tímto dílem 

zajistil ohlas v urozených kruzích. Soud českého krále totiž zůstal po dlouhou dobu 

nejoblíbenějším z Machautových příběhů, byl opisován i v patnáctém století a stal se inspirací 

pro další autory.  

Tématem příběhu je spor o tom, čí utrpení je větší: Zda dámy, které zemřel milenec 

nebo rytíře, kterého zradila jeho milá. Jan Lucemburským, který je vybrán za soudce této pře 

rozhodne po poradě se svými rádci ve prospěch rytíře. Jejich hlavním argumentem pro toto 

rozhodnutí je, že bolest dámy se časem zacelí a zůstanou jí pěkné vzpomínky na jejího 

milence, zatímco pro rytířovo srdce není léku, protože pokaždé když uvidí svou milou 

v náručí jiného, tak se jeho bolest znovu rozjitří. 

 

Rozsudek, který básník vložil do úst českého krále vyvolal bouřlivé ohlasy a zřejmou 

nespokojenost urozených čtenářek. Aby si Guillaume de Machaut dámy usmířil, vrátil se 

k tomuto tématu v Soudu *avarrského krále, ve kterém celý případ přehodnotil. 

V tomto díle nejprve básník v rozsáhlém úvodu popisuje nešvary tehdejší společnosti 

a osudové události své doby94 a po té vypráví fiktivní spor mezi ním a urozenou paní 

Bonneürté95, která ho žádá, aby odvolal rozhodnutí, které formuloval v Soudu Českého krále. 

Když to básník odmítne, je rozhodnuto o novém soudu mezi Guillaumem a dámou, tentokrát 

pod arbitráží navarrského krále, který se vysloví ve prospěch paní Bonneürté. Guillaume 

de Machaut vyjde ze sporu poražen a je odsouzen k napsání tří básní.  

 

Nejdůležitějším dílem, které nám prozrazuje Machautovy názory na ideálního 

panovníka, je Přátelská Útěcha. Básník ji napsal v druhé polovině roku 1357 a věnoval ji 

svému, tehdy ještě obdivovanému mecenáši, navarrskému králi. Karel Navarrský byl v tu 

dobu z rozhodnutí francouzského krále uvězněn96 a Přátelská útěcha, jak už to její název 

napovídá, ho měla v zajetí povzbudit. V první části tohoto pojednání se básník drží role 

utěšitele a radí princi, jak překonat nepříjemnosti, které musí ve vězení snášet. Vzápětí však 

Guillaume de Machaut překračuje tento rámec a využije příležitosti k tomu, aby formuloval 

zásady, kterými by se měl podle jeho názoru řídit dobrý panovník. Výčet básníkových rad 

                                                 
94 Viz kapitola Guillaume de Machaut a jeho doba. 
95 Paní Bonneürté, jak její jméno napovídá, zosobňuje v tomto příběhu alegorie dobra, nicméně v Machautově 
podání má tak realistické rysy, že většina literárních historiků dospěla k názoru, že byla nejspíše inspirována 
některou skutečnou osobou. Někteří vědci (např. P.Paris) ji ztotožnili s Beatricí  Bourbonskou, vdovou po Janu 
Lucemburském, ale jiní např. (Poirion, Earps) se domnívají, že šlo nejspíš o Bonnu Lucemburskou. 
96 Karel Navarrský byl Janem II. vězněn od 3.4.1356 do 8.11.1357. Okolnosti uvěznění viz kapitola Životopis 
Guillauma de Machaut. 
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obsahuje celou řadu doporučení týkajících se válečnictví a stylu vlády, pravidla kurtoazního 

chování, morální zásady i doporučení týkající se osobních návyků a hygieny. Aby nebylo jeho 

pojednání příliš nezáživné, prokládá Guillaume tyto pasáže nejrůznějšími příběhy a příklady 

z Bible, antické mytologie, především ze středověkého překladu Ovidiových proměn Ovide 

Moralisé, ale i ze svého života. Mezi všemi těmito příklady se opět vyjímá český král, jehož 

slova a činy povýšil Guillaume de Machaut zcela vědomě na nosnou páteř celé skladby.97 

V poslední části Přátelské Útěchy se stává z Jana Lucemburského univerzální příklad pro 

všechny ostatní panovníky. Guillaumova Přátelská útěcha se svým charakterem blíží 

k oblíbenému středověkému žánru panovnických zrcadel, jejichž účelem bylo korigovat 

a vychovávat návyky mladého panovníka a seznamovat ho s principy ideální vlády. 98  

  

Podobný účel, utěšit zajatého panovníka, ale jinou formu než Přátelská útěcha má 

i další z Guillamauvých vyprávění, Příběh o studánce lásky. Básník ho složil roku 1361 

pro potěchu Jana z Berry, který se musel na základě smlouvy v Brétigny odebrat 

do anglického zajetí. Guillaume de Machaut považoval toto rozhodnutí za hanebnost 

a nespravedlnost99 a plně soucítil se svým pánem. Na rozdíl od předešlé skladby, je však 

Příběh o Studánce lásky básní čistě poetickou a v jejím popředí stojí milostná tématika. 

Guillaumovy politické názory se zde omezují pouze na několik veršů, ve kterých básník 

zdůrazňuje především mravní kvality dobrého krále.  

Příběh začíná Guillaumovým vypravováním o tom, jak ho v noci na šlechtickém hradě 

probudil nářek zamilovaného muže, který se musí odebrat do zajetí, aniž by mohl vyznat 

lásku své milé. Guillaume celý žalozpěv zapíše a další den vyhledá jeho původce, kterým je 

princ z královského rodu. Básník mu projeví svou úctu a vydá se s princem na procházku 

do zahrady. Oba spočinou u studánky lásky, která je schopná očarovat svou mocí každého, 

kdo se z ní napije. Brzy je přemůže spánek a ve snu k nim přichází Venuše v doprovodu 

princovy milé a zarmouceného prince utěší. Povzbuzen tímto snem se princ za básníkova 

doprovodu odebírá do města, kde se má nalodit a pokračovat do anglického zajetí.  

V tomto příběhu Guillaume více než jindy staví do popředí vztah mezi básníkem 

a princem. Nejprve jasně vymezí jejich sociální odlišnost, aby posléze ve společném snu 

splynula jejich srdce ve vzájemném porozumění. 

 

                                                 
97 Cit. M.Nejedlý, Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků, Praha 2007, str. 318 ; 
E. Hoepffner, úvod k edici Oeuvres de Guillaume de Machaut, t. 3, str. XI. 
98 O žánru panovnických zrcadel např. viz. J. Krynen, Ideal du prince et pouvoir royal en France a la fin 
du Moyen Age, 1380-1440 : etude de la litterature politique du temps, Paris 1981, str. 51-71. 
99 M. Nejedlý, Středověký mýtus o meluzíně, str. 322. 
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Pravdivé vyprávění, které Guillaume de Machaut napsal kolem roku 1364 si již 

vyžádalo mnoho literárně-historických rozborů a analýz. Toto dílo je zajímavé svým obsahem 

i formou. Jedná se o autobiograficky psaný román, ve kterém se prolínají veršovaná 

vyprávění, lyrické básně a dopisy v próze. Příběh vypráví milostné dobrodružství mezi 

stárnoucím básníkem a jeho mladičkou obdivovatelkou ze šlechtického rodu, Péronnelle 

d’Armantière. Jejich vztah se odehrává po většinu času pouze na dálku a odvíjí se podle 

typického schématu kurtoazní lásky. Nejprve prochází stádiem zamilovanosti a toužení, 

doprovázeném tajnými setkáními milenců,  pokračuje jejich tělesným splynutím, které 

vystřídá fáze vystřízlivění, odcizování, a nedůvěry. Příběh končí usmířením obou milenců 

a zaslíbením jejich srdcí s nadějí na setkání v nebi. V reálném životě však dospěl jejich 

milostný příběh ke svému konci. 

 Mnoho historiků se zabývalo tím, nakolik je toto vypravování pravdivé a nakolik 

se jedná pouze o výplod autorovy fantazie. Pro naši práci ale budou důležité především 

pasáže, v nichž Guillaume de Machaut přibližuje svět aristokracie a své vztahy k mocným. 

V jednom z dopisů popisuje sen, ve kterém Guillaume de Machaut přichází do společnosti, 

která hraje hru král „který nelže“100. Básník se pokloní před tím, který představuje krále 

a kromě svých osobních problémů mu předestírá soužení tehdejší doby a připomíná mu 

povinnosti dobrého a spravedlivého panovníka.  

 

Konečně, po roce 1369 Guillaume de Machaut napsal poslední ze svých velkých 

příběhu, Dobytí Alexandrie. Guillaume de Machaut ho koncipoval jako oslavu činů 

kyperského krále Petra z Lusignanu, který byl v roce 1369 zavražděn svými vlastními barony. 

Guillaume de Machaut považoval tento čin za ohavnou podlost, hřích proti Božímu řádu 

a jasně ho odsuzuje. V Dobytí Alexandrie podává nekritický portrét tohoto ve skutečnosti 

krutého a neúspěšného panovníka a popisuje jeho putování po evropských dvorech, kde  Petr 

sháněl podporu k uspořádání křížové výpravy. Přestože se Guillaume de Machaut odvolává 

na svědectví očitých svědků a pamětníků Petrových výprav, do objektivní a pravdivé kroniky 

má toto dílo daleko. V itineráři, který Guillaume připisuje Petrovi z Lusignanu často 

poznáváme spíše Guillaumovy vlastní vzpomínky na cesty s českým králem. Petrova návštěva 

Francie v roce 1364 pak poskytne básníkovi příležitost, aby chválou paní Bonny znovu oživil 

                                                 
100 Hra na krále, který nelže, je citována v několika dílech 13.a 14. století. Pravidla hry spočívala v tom, že 
si společnost, která jí hrála, si ze svého středu vybrala, jednoho člověka, který představoval krále,  „který nelže“. 
Každý ze zúčastněných mu položil jednu otázku, která se většinou týkala, problematiky kurtoazní lásky, kterou 
král musel zodpovědět. Když se všichni vystřídali, tak zase položil každému z hráčů otázku král. 
Viz. Cerquiglini-Toulet, J., Guillaume de Machaut, Le livre du Voir Dit, Orléans 2001. 
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vzpomínku na jejího otce. Na jiném místě zase Guillaume nadšeně popisuje přijetí, jaké 

se Petrovi dostalo v Praze a připomíná úspěchy Karla IV., který v tomto ohledu nezůstal 

za svým otcem po zadu.  

 

Přestože reálný portrét panovníka, stejně jako líčení politických události nejsou 

hlavním posláním Machautových příběhů, můžeme v nich najít pravdivé svědectví o tom, jak 

Guillaume tyto události vnímal a jaký jim připisoval vliv na společenské  proměny své doby. 
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5 Guillaume de Machaut a jeho doba - Historický kontext 
 

Guillaume de Machaut se nenarodil do lehké doby. Ve 14. století procházela 

francouzská monarchie řadou změn, vnitřních a vnějších konfliktů, které oslabovaly její moc 

i autoritu. Společnost byla rozvrácena válkou, přírodními katastrofami, monarchickou krizí 

a krizí tradičních hodnot. 101 

Jedním z rozhodujících faktorů, který ovlivňoval způsob života a myšlení ve 14. století 

byla stoletá válka. K jejímu vypuknutí přispěly důvody politické, ekonomické i dynastické.102 

Záminkou stoleté války se staly nároky anglického krále Eduarda III. na francouzský trůn103. 

Skutečnými důvody však byly dlouholeté spory o anglické državy ve Francii, Akvitánii 

a hrabství Ponthieu, které Anglii patřily od dob Eleonory Akvitánské. Anglický král byl 

na těchto územích vazalem francouzského krále, což bylo pro Anglii politicky 

i psychologicky nepřijatelné. Ve 14. století se k těmto konfliktům připojil ještě střet 

obchodních a mocenských zájmů ve Flandrech a Bretani. Flandry byly závislé na dovozu 

anglické vlny a naopak do Anglie vyvážely své sukno. Z Bretaně zase Angličané dováželi sůl. 

Ve Flandrech se obchodníci, nespokojení s politikou místního pro-francouzsky nakloněného 

knížete, vzbouřili a hledali oporu u anglického krále. Francouzský král označil anglického 

krále za zrádce a využil situace k tomu, aby již poněkolikáté zastavil anglická akvitánská léna. 

Eduard III. reagoval tím, že se prohlásil za právoplatného dědice Francouzského království 

a na podzim 1337 vyhlásil Filipovi válku. 

Takto začal dlouhý a vleklý konflikt, který zasáhl několik generací. Po počátečních 

střídavých úspěších obou zemí, se Anglii podařilo poměrně rychle získat převahu. První 

zdrcující porážkou byla pro francouzská vojska v roce 1346 bitva u Kresčaku, ve které přišel 

o život i Machautův první ochránce, český král Jan Lucemburský. Projevila se zde lepší 

organizovanost anglické armády ale také schopnost anglických lukostřelců, proti kterým nic 

nezmohla ani francouzská početní převaha. V roce 1347 se navíc Angličanům podařilo dobýt 

dlouho obléhaný strategický přístav Calais, který pak od té doby vydržel pod jejich nadvládou 

až do roku 1558. Lepší časy pro Francii nenastaly, ani když v roce 1350 vystřídal Filipa VI. 
                                                 
101 Viz. J. Cerquiglini, , Guillaume de Machaut et l'écriture au XIVe siècle: "un engin si soutil", Paris 1985, 
str. 159; kontextu krize 14. století se věnují např. díla: J. Favier, La Guerre de Cent Ans, Paris 1980 ; F. Autrand, 
Charles V, Paris 1994; B. Tuchmanová,  Zrcadlo vzdálených časů. 14. století-století pohrom, Praha 2005.  
102 Příčiny stoleté války jsou nepodrobněji popsány v J. Favier, La Guerre de Cent Ans, Paris 1980, str. 13-50 ; 
dále např. Viz F. Autrand, Charles V, Paris 1994, str. 36-42. 
103 Eduard III. byl  po matce Izabele přímý potomek Filipa Sličného. Když ale v roce 1328 vymřela kapetovská 
dynastie, dala francouzská šlechta, stejně jako v roce 1316,  přednost mužskému nástupnictví a na trůn nastoupil 
král z vedlejší větvě Kapetovců Filip z Valois.viz J. Favier, La Guerre de Cent Ans, 27-37. 
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na královském trůně jeho syn Jan II. zvaný Dobrý. Za jeho vlády utrpěla v roce 1356 Francie 

další velkou porážku v bitvě u Poitiers. Velká část francouzské elity v ní přišla o život a sám 

král se musel v doprovodu svého nejmladšího syna Filipa a dalších šlechticů odebrat 

do Anglického zajetí.  

Po dobu Janovy nepřítomnosti zastupoval království nejstarší Janův syn, princ Karel, 

v té době již vévoda normandský (od r. 1355). Během svého správcovství se musel vypořádat 

se vzpourou pařížských měšťanů vedených Étiennem Marcelem, selským povstáním známým 

pod názvem Jacquerie, a v neposlední řadě se svým švagrem a mocenským rivalem Karlem 

Navarrským, který od svého propuštění na podzim roku 1357 své mocenské ambice nijak 

neskrýval.104 Zároveň probíhala vyjednávání o propuštění Jana II. ze zajetí a o podmínkách 

míru mezi oběma zeměmi. Konečná rozhodnutí byla v roce 1360 zformulována v mírových 

smlouvách v Brétigny dne 8.5. a v Calais dne 24.10. Eduard III. se v nich zřekl francouzské 

koruny a Flandry ponechal v moci Francouzů. Město Calais naopak zůstalo v rukou 

Angličanů a území Akvitánie, Gaskoňska, Ponthieu, hrabství Guines, Poitu, Périgord, 

Limusin, Angoumois, Saintonge, Agenais, Quercy, Rouergue, Bigorre a Gaure měla přejít 

pod suverenitu anglického krále. Za propuštění svého krále měla Francie navíc zaplatit 

obrovské výkupné v hodnotě tří milionů dukátů. Splnění ujednaných požadavků francouzský 

král garantoval předáním několika desítek rukojmích do rukou Eduarda III. Vybraní jedinci 

patřili mezi elitu francouzského království. K anglickým břehům takto putovali bratr a tři 

mladší synové Jana II., i řada dalších představitelů vysoké šlechty a důležitých měst.105 

Celková bilance první fáze stoleté války tedy nedopadla pro Francii příznivě. 

V bitvách u Kresčaku a u Poitiers zahynula velká část francouzské šlechty a mírovou 

smlouvou v Calais a v Brétigny přešla téměř třetina francouzského území pod vládu 

anglického krále.106 Země byla vyčerpaná, královská pokladna zela prázdnotou a prestiž 

francouzské vládnoucí dynastie značně utrpěla. 

Guillaume de Machaut stejně jako jeho součastníci vnímá všechny tyto strasti 

a ve svém díle si stěžuje na „těžké časy“. Neboť obyvatelé Francouzského království zažívali 

během války krušné chvíle. Angličané zvolili taktiku “spálené země” a při svých nájezdech 

ničili a rabovali všechna území, kterými procházeli. O moc lépe se nechovali ani vojáci, najatí 

francouzským králem, kteří během válečných přestávek kočovali Francíí a plenili francouzský 

venkov.  

 

                                                 
104 O Karlovi Navarském podrobněji viz kapitola „Životopis Guillauma de Machaut“. 
105 Podrobněji o smlouvách v Brétigny a Calais viz J. Favier, La Guerre de Cent Ans, str. 276-286. 
106 Viz příloha č. 3 
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Guillaume de Machaut si často stěžuje na nebezpečnost cest a v Pravdivém vyprávění  

kritizuje řádění jedné takovéto skupiny, vedené Arnaudem de Cervaux, přezdívaným 

„Arcikněz “: 

 

 „Musím si obzvláště stěžovat na Arcikněze a Bretonce, kteří si hrají na pány takovým 

způsobem, že veškerá krajina je od nich vypleněná, zdevastovaná a zpustošená“107 

 

Vedení války bylo nutně spojené s velkými finančními náklady a dosavadní zdroje 

příjmů se brzy ukázaly jako nedostatečné. Jedním ze způsobů, jak získat peníze, byla vedle 

vybírání daní devalvace měny. Král Jan stejně jako před ním Filip Sličný, se k tomuto 

opatření často uchyloval, aby se vyhnul nepříjemnému schvalování daní. Tyto praktiky však 

byly velice nepopulární a vzbuzovaly nespokojenost a protesty ve všech vrstvách 

obyvatelstva. Guillaume de Machaut považuje devalvaci za neoprávněnou a nedůstojnou 

a v Přátelské útěše i Pravdivém vyprávění ji ostře kritizuje:  

 

 „A Pokud necháváš razit minci, tak Tě při Bohu prosím, abys ji nechal razit 

z poctivého kovu, neboť Ti mohu odpřísáhnout při svatém Eligiovi108, že není žádné jiné věci, 

ani menší ani větší, za kterou bys byl tolik  proklínán“109  

 

K válečným a politickým útrapám se v polovině 14. století přidaly  katastrofy přírodní. 

V roce 1348 se po celé Evropě rozšířila po několika letech hladu a neúrody smrtící morová 

epidemie. Na evropský kontinent ji přivezly obchodní lodě z orientu a z přístavních měst 

nákaza rychle postupovala do vnitrozemí. Do Remeše dorazila během zimy 1348 a nejsilněji 

zde řádila od srpna do října roku 1349.110  Podle Guillaumova popisu v Soudu *avarrského 

krále se zde spolu s častější dýmějovou formou moru rozmohla i jeho zákeřnější plicní forma 

moru, která se šířila vzduchem a nemocného zabíjela do tří dnů od nakažení. 111  Mor 

se projevoval vysokou horečkou, zimnicí, závratnými stavy a hlavně zanícením uzlin, které 

                                                 
107 „Mais  trop me plaing de l’Archeprestre Et des Bretons qui font le mestre, Si que li pays est pilliés, Tous 
gastés et tous essilliés.“ G. de Machaut, Le Livre du Voir Dit, str. 486, v. 5450-5453. 
108 Svatý Eligius, někdy  “Eloy “ „Eloi“ nebo také “Loye” je svatým patronem zlatníků 
viz. http://cs.wikipedia.org/wiki/Svatý_Eligius 
109 „Et se tu fais forgier monnoie, Pour Dieu, fai la tele qu’on oie Dire qu’elle est de bon aloy. Car je te jur, 
par saint Eloy, Qu’il n’est chose, grant ne petite, Dont personne soit tant maudite..“ G. de Machaut, Confort 
d’ami, str.198,  v. 3825-3830. 
110 J. Favier, La Guerre de Cent Ans, str.160, 162 ; P. Desportes,., Reims et les Rémois aux XIIe et XIVe siècles,  
str. 545. 
111 „Et ne gisoient  que trois jours Ou meins ; c’estoit petits sejours.“ G. de Machaut, Le jugement dou roy 
de *avarre, str. 150, v. 385. 
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byly načernalé, a proto se mu říkalo „černý mor“. V případě dýmějového moru existovala asi 

20 až 30 % šance na přežití a v případě plicní nákazy nebyla šance téměř žádná. Mor řádil 

i v nejbližším básníkově okolí a nešetřil nikoho bez rozdílu věku, pohlaví a společenského 

postavení.112 Na mor zemřela s největší pravděpodobností i Guillaumova paní, Bona 

Lucemburská. V samotné Remeši vymřela na mor minimálně čtvrtina obyvatelstva113. 

Guillaume de Machaut popisuje průběh a následky této epidemie v úvodní části Soudu 

*avarrského krále 114:  

Smrtící nákaza se podle básníka šířila vzduchem, otrávila ovzduší ve městech 

a zabíjela všechny, kdo jej dýchali.  

 

„Lidé se téměř neodvažovali vycházet a ani spolu na blízko mluvit, neboť jejich 

zkažený dech otrávil i ty, kteří byli doposud zdraví“115  

 

Každý den umíralo tolik lidí, že pro ně brzy nebylo místo na hřbitovech. 

 

„Každý den se objevovaly v okolí kostelů hromady mrtvých žen, mládenců a lidí  všeho 

druhu, mladých i starých, kteří všichni zemřeli na mor. A všechny je naházely do velkých jam, 

protože hřbitovy byly tak přeplněné márami s mrtvými těly, že se musely dělat nové“ 116 

 

 Na mor takto vymírala celá města a vesnice, panství zůstávala opuštěná, pole 

neobdělaná a dobytek bez hospodáře. 117 Celkový počet obětí moru byl podle básníka tak 

velký, že je nikdo nebyl schopen spočítat, žádný člověk nebyl schopen takové množství 

znázornit, vypovědět, popsat ani si ho představit.118 

 

                                                 
112 Přesto však epidemie roku 1348-1349 zasáhla nejvíce chudé a podvyživené městské obyvatelstvo, které 
před ní nemělo kam uprchnout. Šlechta většinou přežívala v ústraní na svých venkovských sídlech. Viz J. Favier, 
La Guerre de Cent Ans, str. 160, 162. 
113 P. Desportes,., Reims et les Rémois aux XIIe et XIVe siècles,  str. 549. 
114 Guillaumovo svědectví o moru viz G. de Machaut, Le jugement dou roy de *avarre, str. 148-153, v. 310-458. 
115 „ Po osoient a l’air aller, *e de près ensamble parler. Car leurs corrumpues alainnes Corrompoient 
les autres sainnes.“ Tamtéž, str. 148, v. 325-328. 
116 „ Que tous les jours a grans monciaus Trouvoit on dames, jouvenciaus, Juenes, viels et de toutes guises, 
gisans mors parmi les eglises ; Et les gettoit on en grans fosses Tous ensamble, et tous mors de boces, Car 
on trouvoit les cimatieres Si pleinnes de corps et de bieres Qu’il couvint faire des nouvelles.“  Tamtéž, str. 150, 
v. 369-377. 
117 „*uls ne faisoit les chans arer, Les blez soier, ne vignes faire, Qui en donnast  triple salaire, *on, certes, 
pour un denier vint, Tant estoient mort ; et s’avint Que par les champs les bestes mues Gisoient toutes 
esperdues, Es blez es vignes paissoient, Tout partout ou elles voloient, *’avoient signeur, ne pastour, *’homme 
qui leur alast entour, *’estoit nuls qui les reclamast, *e qui pour siennes les clamast. Heritages y ot pluseurs 
Qui demouroient sans signeurs ;“G. de Machaut, Tamtéž, str.151, v. 410-424. 
118 „Tant s’en sceüssent encombrer; Car nuls ne les porroit nombrer, Ymaginer, penser, ne dire, Figurer, 
moustrer, ne escrire.“ Tamtéž,  str. 151, v. 399-403.  
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Guillaume de Machaut neskrývá svůj smutek ze smrti svých blízkých ani strach z této 

nemoci, před níž byli všichni lékaři bezradní. Jako středověký vzdělanec, jehož život je pevně 

zakořeněn ve víře v Boha, se ale snaží nalézt odpověď po smyslu všeho utrpení a zla, kterého 

je svědkem. Hlavní příčinu zmiňovaných pohrom, vidí Guillaume v rozkladu společnosti 

a jejího uspořádání, které se jen málo podobá tomu, jak je znal z dob svého mládí.119 

Ve svých dílech proto často pranýřuje nešvary „nové doby“. Stěžuje si, že nikdo neplní roli, 

která mu byla Bohem přidělena, ale že všechno je vzhůru nohama. 

 

„Víme a jasně vidíme na základě pravdivých a  prokázaných důkazů, jak nikdo neplní 

svůj úkol a jak se každý snaží zradit svého bližního.“ 120 

 

 Hlavní odpovědnost za vzniklý chaos přičítá Guillaume de Machaut šlechtě, která by 

měla být ostatním příkladem a dohlížet na spravedlivost a právo. Místo toho však zneužívá 

svou moc a myslí jen na vlastní prospěch a osobní obohacení.  

 

„*ikdo a nic nečiní srdce tak hanebným jako ten, který špatně využívá velkou moc“121 

 

Guillaume de Machaut vyčítá šlechtě její chamtivost a lakotu, která jim zaslepila srdce 

a způsobila, že  čím více mají, tím víc chtějí.122 Nejvíce pak trpí prostí a neviní lidé. 

 

 „Spravedlnost je ta tam, Církev je zruinována, sirotkové a vdovy nemají domov,  pec 

ani mlýn. Ó běda, o všechno přišli, a ne proto, že by to sami rozházeli!“123 

 

Za jedno z nejhorších selhání šlechty a rytířstva však považuje Guillaume de Machaut 

její zbabělost, která se plně projevila během války. V Přátelské útěše dává najevo své 

rozhořčení nad výsledkem bitvy u Poitiers a zatracuje rytíře, kteří opustili svého krále a z boje 

utekli. 

 

                                                 
119 „Car il a plus grant difference Dou temps que je vi en m’enfance A cestui qui trop est divers, Qu’il n’ait 
des estez aus yvers“ G. de Machaut, Le Jugement dou roy de *avarre, str. 140, v. 95-98; J. Cerquiglini, , 
Guillaume de Machaut et l'écriture au XIVe siècle: "un engin si soutil", Paris 1985, str. 159. 
120 „Qu’on le scet et voit clerement Par vray et juste experiment, -Comment nul ne fait son devoir, Comment 
chascun quiert decevoir Son proisme ;“ G. de Machaut, Le Jugement dou roy de *avarre, str. 139, v. 49-53. 
121 „*e riens tant cuer felon ne fait Com grant pooir qui mal en use.“ Tamtéž, str. 139-140, v. 70-71. 
122 „Que quant plus ont, plus leur deffaut“ G. de Machaut, Le Jugement dou roy de *avarre, str, 140, v. 84-85. 
123 „ Que justice est vague et en fuite Et l’eglise est toute destruite; Les vesves et les orfelins *’ont maisons 
ne fours ne Molins, Hélas! Car il ont tout perdu, Et si ne l’ont pas despendu“ G. de Machaut, La Fontaine 
Amoureuse, ed. J. Cerquiglini-Toulet, Paris 1993, str. 184, v. 1185-1190. 
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 „Bylo by pro Tebe lepší být zaživa upálen nebo být desetkrát mrtev než utéct 

z bitvy!“124  

 

Lidé podle Guillamova názoru projevují svým jednáním málo úcty k Bohu, 

a prohřešují se proti Božímu řádu. 125 Bůh proto nemohl nechat všechnu tuto zvrhlost 

bez odpovědi. Různé přírodní úkazy v podobě zatmění Slunce a Měsíce nebo zemětřesení 

na různých místech Evropy, které Guillaume de Machaut zmiňuje ve svém úvodu k Soudu 

*avarrského krále, měly varovat lidstvo před hrozícím nebezpečím. Válku, mor a různé 

přírodní katastrofy, ve srovnání s nimiž bylo deset egyptských ran maličkostí126, považuje 

básník za důsledek celkového úpadku lidstva. Společně se svými součastníky je interpretuje 

jako Boží trest a očekává blízký příchod konce světa.127 Jediné východisko vidí v návratu 

ke starým hodnotám a  celkové obnově monarchie. 

                                                 
124 „Miex te vausist vif enfouïr Ou .x. fois morir que fuïr..“ G. de Machaut, Confort d’ami, str. 146, v. 2821-
2822. 
125 „Mais la chose qui plus m’est grieve A souffrir, et qui plus me grieve, c’est rendre a Dieu po reverence, Et  
ce qu’en riens n’a ordenance“ G. de Machaut, Le Jugement dou roy de *avarre, str. 140-141, v. 99-102.  
126 „Certes les .X. plaies d’Egipte Contre ce fu chose petite..“ G. de Machaut, Le Livre du Voir Dit, str. 48, 
v. 5468-5469. 
127 „Car il sambloit que decliner Voisist li monde et finer“ G. de Machaut, Le Jugement dou roy de *avarre, 
str. 147, v. 305-306; viz J.Cerquiglini, Engil si soutil, str.163. 
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6 Guillaume de Machaut a model ideálního panovníka 
 

6.1 Rozvrstvení společnosti podle Guillauma de Machaut 
 

Chceme-li pochopit Machautův model ideálního prince, je nezbytné se nejprve seznámit 

s jeho představou o rozvrstvení společnosti. V díle Guillauma de Machaut se díky jeho 

postavení zcela logicky neustále prolíná svět aristokracie se světem kleriků. To nám 

umožňuje vystopovat, jaké místo ve společnosti těmto dvěma světům Guillaume de Machaut 

přiřazuje. 

  Společnost je pro Guillauma de Machaut uzavřeným systémem, ve kterém má každý 

pevně stanovené místo. Guillaume ji rozděluje tradičním způsobem do čtyř kategorií, které 

se navzájem doplňují: Na nejvyšším stupni společenského žebříčku stojí ti, kteří mají urozený 

původ. Pod nimi se nacházejí ti, kteří vládnou intelektem, tedy církevní klérus, a pak ti, kteří 

jsou bohatí majetkem, tedy buržoazie. Poslední kategorii tvoří všichni manuálně pracující.128 

Celou společnost zaštiťuje autorita panovníka, který je podřízen pouze Bohu. Guillaume 

de Machaut je stejně jako jeho součastníci přesvědčen, že příslušnost k jednotlivým třídám 

je dána Bohem, a proto by byl hřích snažit se ji změnit.  

 

„Ať se každý drží své třídy tak pevně, že nebude žádných důvodů k výčitkám 

svědomí.“129 

 

V souladu s tímto rozdělením, je hlavním posláním kleriků modlit se za spásu duší, 

sloužit společnosti svou vzdělaností a dohlížet na její mravnost. Na dvoře princů, jak jsme již 

zmínili v kapitole Život a kariéra, plní proto klerici často funkci sekretáře, princova důvěrníka 

či básníka. Nejdůležitějším úkolem šlechty je naproti tomu pomáhat králi a oddaně hájit jeho 

zájmy v boji. V soukromém životě se mají rytíři věnovat dámám, lovu a jiným ušlechtilým 

činnostem. Panovník má celou společnost spravovat a řídit. Na jeho dokonalosti závisí blaho 

všech poddaných. Na konci středověku mnoho spisovatelů znázorňovalo společnost jako 

                                                 
128 P. Imbs, Le Voir-Dit de Guillaume de Machaut. Étude Littéraire, Paris 1991, str. 181-183. 
129 „Si que tien chascun en son ordre, Si bien qu’il n’ai ait que remordre“ G. de Machaut, Le Confort d’ami, 
str. 160, v. 3111-3112. 
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lidské tělo. Král byl jeho hlavou, tedy klíčovým orgánem, bez něhož nemohou fungovat žádné 

jiné části těla.130  

6.1.1 Postavení básníků a kleriků ve společnosti 
 

Ve 14. století se stal básník téměř nepostradatelnou součástí šlechtických dvorů. Svými 

básněmi oslavoval prince, skládal ódy o jejich činech a snažil se co nejlépe vykreslit 

velkolepost slavností a honosnost jejich dvora. Básník tak svou přítomností zvyšoval princovu 

prestiž.131 Princ na oplátku zahrnoval básníka svou velkorysostí a štědrostí, a tak je mnohdy 

těžké určit, kdo byl na kom více závislý, zda princ na umění svého básníka nebo básník 

na darech a dobročinnosti svého mecenáše.132  

V Guillaumově případě platila tato závislost jen u jeho prvního mecenáše. Později, 

přestože ve svých básních několikrát zmiňuje, že „byl živen svým ochráncem“ 133, už nebyl 

na žádném princi existenčně závislý, neboť jeho kanonikát v Remeši mu zajišťoval slušné 

živobytí. Po svém zakotvení v remešské kapitule se proto Guillaume nadále nespokojoval 

s tím, že by sloužil výhradně jednomu šlechtici, ale rozděloval svoji pozornost mezi více 

dvorů zároveň. Služba u českého krále mu zajistila potřebné renomé v urozených kruzích, 

a tak byl mezi šlechtici žádán. Guillaume de Machaut si byl dobře vědom svých kvalit 

a rozhodně své služby nenabízel zadarmo. Dokument z roku 1371134 potvrzuje Guillaumovo 

jméno na seznamu věřitelů vévody z Berry, v jehož rozsáhlé knihovně nesměla Machautova 

díla chybět.  

Guillaume de Machaut ujišťoval každého ze svých mecenášů o své oddanosti, ale 

vzhledem k tomu, že míru Guillaumovy náklonnosti nejčastěji určovala míra princovy 

štědrosti a míra prospěchu, který z toho básníkovi plynul, můžeme být občas na pochybách, 

nakolik jsou jeho slova myšlena vážně. Zdá se například, že Soud *avarrského krále byl 

zpočátku zamýšlen pro Bonnu Lucemburskou, avšak po její smrti ho Guillaume věnoval 

                                                 
130 Znázornění společnosti jako lidské tělo viz. J. Krymem, Idéal du prince, str. 73., srovnání různých teorií 
viz P. Contamine, La guerre de Cent ans. France et Angleterre, Paříž 1994, str. 117-120. 
131 Viz D. Poirion, Le Poète et le Prince. L’évolution du lyrisme courtois de Guillaume de Machaut à Charles 
d’Orléans, Paris 1965, str. 197. 
132 Viz C. Gauvard, Portrait du prince d’après l’oeuvre de Guillaume de Machaut: étude sur les idées politiques 
du poète, in: Guillaume de Machaut. Colloque-Table ronde organisté par l’université de Remis 19-22 avril 
1978, Paris 1982, str. 26. 
133 „Fais suis de sa nourreture“ G. de Machaut, Le Livre du Voir Dit, ed. P. Imbs, Paris 1999, str. 320, v. 3363;  
nebo ve vztahu k Janovi Lucemburskému: „le bons roys qui me norri“ G. de Machaut, La Prise d’Alexandrie, 
ed. R. Barton Palmer, New York and London 2002, str. 74, v. 831; G. de Machaut; Le Confort d’ami (Comfort 
for a Friend), ed. R. Barton Palmer, New York-London 1992, str. 152,  v. 2936; viz. M.Nejedlý, Středověký 
mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků, Praha 2007, str. 316, pozn. 19. 
134 Záznamenáno v knize účtů vévody z Berry Étiennem Valée od 1.6.1371 do 31.5.1372, viz G. de Machaut, 
La Prise d’Alexandrie, ed. Le de Mas-Lattrie, Genève 1877, str. XVII, pozn. č. 2; Jan z Berry byl majitelem 
rukopisu, který je dnes nadepsán jako MS fr. 9221 (MS E) a je uložen v Národní knihovně v Paříži. 
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svému novému mecenášovi Karlovi Navarrskému.135 V Přátelské útěše zase básník projevuje 

svou účast navarrskému králi, uvězněnému Janem II, ale zároveň pěje ódy na statečnost jeho 

věznitele.  

Chválu svých dobrodinců ale Guillaume de Machaut využívá také  ke zvýšení své 

vlastní prestiže. Ve svých básních se proto netají svými kontakty se světem urozených a snaží 

přesvědčit čtenáře o své důležitosti. Jako příklad můžeme uvést dopis v Pravdivém vyprávění 

ve kterém Machaut popisuje své pozvání do Crécy-en-Brie francouzským princem v květnu 

1363, kde se spolu s ním účastnil velkolepých hostin i loveckých kratochvílí, které byly jinak 

vyhrazeny pouze šlechtě.136 Na jiném místě v Pravdivém vyprávění zase zmiňuje, že i jeho 

dům v Remeši byl mnohokrát poctěn návštěvou důležitých osobností včetně již zmíněného 

francouzského následníka trůnu.137  

Ve svých dílech Guillaume vystupuje jako princův oddaný služebník, ale také jako 

jeho přítel, důvěrník a poradce v otázkách lásky. Trpělivě naslouchá jeho milostným 

soužením a tužbám, utěšuje ho a nakonec převede princovy pocity do básnického jazyka. 

Nejlépe je tato role patrná v  Příběhu o Studánce lásky, kde Guillaume po tom, co ho v noci 

vzbudí princovo naříkání, dokonce napíše báseň ještě dříve, než ho o to stačí princ požádat. 

Báseň pokračuje společným snem, který se oběma zdá u zamilované studánky, kde si princ 

Guillaumovi vylévá své srdce. Princ poté básníka bohatě obdaruje a prosí ho, aby ho 

doprovázel kus cesty do anglického zajetí. 

Milostná tematika Machautových děl navozuje důvěrnou atmosféru a dovoluje 

básníkovi neoficiální tón, který by se možná mohl zdát nevhodný pro komunikaci s urozeným 

pánem. Když se totiž Guillaume de Machaut obrací na své dobrodince, často s nimi 

komunikuje jako rovný s rovným. Oslovuje je slovem „příteli“ a nebojí se jim předkládat své 

rady a představy o tom, jak by měli v dané situaci jednat. Nejednou se uchýlí ke kritice, ale 

zároveň si dává pozor, aby své pány neurazil. Charakteristickým příkladem je jeho kritika 

nového módního trendu v odívání v Přátelské útěše.  Básník nejen chválí krásný styl odívaní 

předešlé generace, ale také důkladně okomentuje nevkusné odívání některých urozených 

pánů. Rychle však dodává, že toho víc neprozradí, neboť nepřísluší jeho stavu kritizovat 

šlechtu: 

 

                                                 
135 Viz L.Earp, Guillaume de Machaut a Guide to Research, str. 25 
136 G. de Machaut, Le Livre du Voir Dit, cit. ed. str. 310, v. 3310-3326. 
137 Doklad o návštěvě Dauphina doložen např. v „Mémoire de Rogier“ viz. L. Earps, Guillaume de Machaut a 
Guide to Research, str. 50.  Ve Voir Dit básník zmiňuje návštěvu vévody z Baru a dalších osobností: „ 
Car Monsigneur le duc de Bar et plusieurs autres signeurs ont esté en maison“ G. de Machaut, Le Livre du Voir 
Dit, cit. ed. str. 566, milencův dopis č.35. 
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 „Více toho neřeknu, neboť mi nepřísluší říkat nic, co by se mohlo pánům znelíbit“ 138 

 

Přes všechnu náklonnost, kterou mu princové projevují, si je Guillaume vědom svého 

podřízeného postavení a sociálních rozdílů, které ho dělí od světa urozených. Často 

zdůrazňuje svůj skromný původ, který mu „Štěstěna“ dala do vínku a který částečně předurčil 

jeho kariéru. Na začátku  Přátelské útěchy zdůrazňuje svůj podřazený vztah vtah k princům 

velice jasně  : 

 

 „Pane, jestliže Tě nazývám svým přítelem, nehněvej se na mě. *eboť dobře víš, že jsi 

můj Pán, zatímco já, ani z nejlepších ani z nejhorších,  jsem bezvýhradně Tvůj, aniž bych si 

cokoliv ponechal a ať se stane cokoliv.“139 

 

Ve svých dílech ale vyjadřuje Guillaume de Machaut svoji sociální příslušnost také 

v té době tradičním popisem klerika, který kontrastuje s portrétem princů. Narozdíl od princů, 

kteří jsou v Guillaumově podání vždy moudří, stateční a fyzicky dokonalí, vystupuje 

Guillaume de Machaut ve svých dílech jako klerik „neotesaný, nevědomý a neohrabaný“.140 

V Příběhu o studánce lásky mluví o tom, že je ustrašený a „zbabělejší než zajíc“141 a jestliže 

byl někdy statečný, tak jen proto, že byl k tomu donucen okolnostmi.  Jeho fyzická 

vyobrazení nejsou o mnoho lichotivější. Na některých  ilustracích, které doprovázejí 

Guillaumovy rukopisy, je Guillaume vypodobněn jako šilhající plešatý mnich.142 

V Pravdivém vyprávění zase stárnoucí básník v několika dopisech své dámě zmiňuje svou 

nevzhlednost a v jednom z nich o sobě mluví jako o jejím „jednookém“ služebníkovi.143  

Většina z těchto stylizací jsou pevně kodifikovanými znaky, které mají vystihnout 

sociální roli klerika a které najdeme i u jiných středověkých autorů. J. Cerquiglini Toulet 

                                                 
138 „ Plus n’en di  qu’il n’appartient mie Que je des seigneurs chose die Qui leur puist ou doie desplaire“, G. 
de Machaut, Le Confort d’ami, cit. ed. str. 190, v. 3665-3667 
139 „Sire, et se je t’apelle amy, *’en aies pieur cuer a my; Car bien scez que tu Yès mes sires, Et je des mieudres 
ne des pires *e suis, mais sans riens retenir Sui tiens, quoy qu’il doie avenir.“, Guillaume de Machaut, 
Le Confort d’ami, str. 2, v. 21-26.  
140 „Et comment que je soie clercs Rudes, nices et malapers“  Guillaume de Machaut, La Fontaine Amoureuse, 
ed. J. Cerquiglini-Toulet, Paris 1993, str. 40, 42;  Podobně se Guillaume de Machaut charakterizuje 
i v Pravdivém vyprávění, viz například jeho dopisy č. II,VI a X: „quar je estoie assourdis, arudis, mus  
et impotent….“ G. de Machaut, Le livre du Voir Dit, str. 78, „je sui petits, rudes et nyces et desapris, ne en moi 
n’a sens, vaillaince bonté ni biauté“ Tamtéž, str. 150; „ que je sui lais, rudes et mal gracieus“ Tamtéž, str. 184.  
141 „Car je sui plus couars qu’uns lievres“ Guillaume de Machaut, La Fontaine Amoureuse, cit. ed. str. 43, 
v.146. 
142 Viz J. Cerquiglini Toulet,  Le Clerc et le louche, in. Comme mon coeur désire. Guillaume de Machaut, 
Le livre du voir dit, ed. D. Hüe, Orléans 2001, str. 188, pozn.3. 
143 „Vous souvenoie bein de vostre borgne valle.“ G. de Machaut, Le Livre du Voir Dit, cit. ed. dopis č. XIII, 
str.282. 
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ve svých studiích144 ukázala, že by byla chyba chápat, tak jako činili dřívější historikové, 

všechny tyto rysy jako reálný portrét Guillauma de Machaut. Básník těmito charakteristikami 

naznačuje, že jako klerik má jiné kvality a jiné úkoly než adresáti jeho básní, že jako církevní 

osoba nepotřebuje být udatný v boji nebo přitažlivý pro dámy. To nepřísluší jeho stavu. Jak 

už bylo jednou řečeno na začátku této kapitoly, hlavním atributem klerika by měl být rozum, 

nikoliv urozenost. Fyzická i mravní dokonalost a statečnost jsou výsadou princů a klerik svým 

vzezřením a chování nesmí prince zastínit. Ošklivost a zbabělost mají proto na jedné straně 

vystihnout klerikovu poníženost a neurozenost a na druhé straně zdůrazňují jeho pravé 

poslání. Podle Guillauma de Machaut by se měl klerik v první řadě modlit, skládat a psát 

poezii, zpívat při mši, studovat a mít poradní hlas v parlamentu a v radě. V žádném případě 

se však neměl vměšovat do válečných záležitostí.145 Tomu, kdo by se chtěl protivit svému 

sociálnímu postavení, jsou určena tato slova: 

 

„*eboť chci  dosvědčit a říct, že zbabělý rytíř a naopak klerik, který chce být statečný, 

nestojí ani za hrst slámy, pokud se jedná o hrdinský čin nebo o bitvu, protože každý z nich 

jedná proti přirozenému řádu.“ 146  

 

Guillaume de Machaut přísně respektuje toto rozdělení úloh, ale přesto se svým 

způsobem života v lecčem přibližuje aktivitám šlechty.  Zajímá se o lov ptáků a po boku 

českého krále se účastní vojenských tažení.  Podle Daniela Poiriona tak vystihuje situaci 

kleriků sloužících na šlechtických dvorech 14. a 15. století, kteří fungovali jako spojovací 

článek mezi buržoazií, ze které vyšli a šlechtou, mezi kterou se snažili proniknout.147 Tato 

tendence je patrná  v celém  Guillaumově díle. Nejlepším příkladem je v tomto ohledu 

Pravdivé vyprávění, ve kterém Guillaume v určitých okamžicích zcela zapomíná na úlohu, 

kterou mu přisuzuje konvence. Básník a klerik se v tomto díle stává hlavním hrdinou celého 

příběhu a v některých situacích přebírá roli rytíře. Vystupuje zde jako zamilovaný stařec, 

který se dvoří mladičké šlechtičně. Touží zažívat kurtoazní lásku po vzoru svých ochránců, 

                                                 
144 viz. J. Cerquiglini –Toulet, Le Clerc et le louche, str. 187-198; J.Cerquiglini-Toulet, Tension sociale 
et tension d’écriture, str. 109-119, J. Cerquiglini, , Guillaume de Machaut et l'écriture au XIVe siècle: "un engin 
si soutil", Paris 1985, str. 107-155. J. Cerquiglini –Toulet, La couleur de la mélancolie. La Fréquentation 
des livrej au XIVe siècle, 1300-1415, Paris 1993, str. 64-65. 
145 „*e fais pas clers  tes consaus d’armes, Qui doivent prier pous les ames, Et doivent compter et escrire, 
Et chanter leur messes ou lire, Et consillier les jugemens Au consaus et aus parlemens“ Guillaume de Machaut, 
Le Confort d’ami, str. 160 , v. 3105-3110.  
146 „Car je vueil tesmongnier et dire Que chevaliers acouardis Et clers qui vuet estre hardis *e valent plein mon 
pong de taille En fait d’armes ou en bataille, car chascuns fait contre droiture“ Guillaume de Machaut, 
La Fontaine Amoureuse,  str. 40, v. 132-137. 
147 D. Poirion, Le Poète et le Prince, str. 173. 
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ale ani jeho dáma, ani jeho aristokratické publikum neberou jeho zamilovanost vážně. Vévoda 

normandský se vysmívá Guillaumově zamilovanosti a jeho vztah vidí jako naprosto nereálný:  

 

Příteli, marně se namáháte, neboť to o co se snažíte, získá nakonec někdo jiný148  

 

Právě neslučitelnost kurtoazní lásky s posláním klerika  je možná hlavním důvodem, 

proč Guillaumův milostný příběh, stejně jako toto dnes nejznámější básníkovo dílo, skončíl 

ve své době neúspěchem.149  

A tak, přestože se Guillaume de Machaut nazývá přítelem mocných a přestože se 

po jejich boku účastní veškerého dění u dvora, jeho původ mu nedovoluje, aby se stal jejich 

součástí ani v reálném životě ani v literárním díle. 

 

 

6.1.2  Portrét  panovníka v díle Guillauma de Machaut  
 

Princové spolu s klerikem vystupují ve většině Machautových děl. Někdy, například 

v Příběhu o studánce lásky, Dobytí Alexandrie, jsou hlavními hrdiny příběhu, jindy, například 

v Soudu českého krále a v Soudu *avarrského krále, pouze pomáhají zasadit vypravování 

do reálného rámce. Podle toho, jaký záměr básník sleduje, jsou jejich jména vyřčena buď 

přímo nebo jsou skryta pod anagramem. Ve většině případů, jsme ale schopni prince 

identifikovat: V Soudu Českého krále je to Jan Lucemburský, v Soudu *avarrského krále 

a v Přátelské útěše Karel Navarrský, v Příběhu o studánce lásky Jan z Berry, v Dobytí 

Alexandrie Petr Lusignanský a ve Voir Dit francouzský následník trůnu, princ Karel.  

Ve všech těchto básních je portrét princů stejně jako portrét klerika značně typizován 

tak, aby byl v souladu se zažitou představou. Když srovnáme popis Jana Lucemburského 

v Soudu českého krále s popisem Karla Navarrského v Soudu *avarrského krále, zjistíme, 

že se od sebe nijak výrazně neliší.150 Zbožnost, moudrost, spravedlnost, fyzická dokonalost, 

dvornost, to všechno jsou konveční vlastnosti ideálního panovníka, které nejsou ve 14. století  

ničím novým. Guillaume se ovšem nespokojuje s pouhým vyjmenováváním tradičních 

                                                 
148 „Amis, vous batés  les  buissons Dont autres ont les oisillons“ G. de Machaut, Le Livre du Voir Dit, 
cit. ed. str. 664, v.7529-7530. 
149  Viz D. Poirion, Le Poète et le Prince, str. 199-200. 
150 viz. G. de Machaut, Le Jugement du roy de Behaigne et Remède de Fortune, ed. J.J. Wimsatt-W.W.Kibler, 
Athens-London, 1988, s. 106-107, v. 1292-1335; Le Jugement dou Roy de *avarre, in: Oeuvres de Guillaume 
de Machaut, t.1, v. 1097-1100 a 1106-1107; viz. M. Nejedlý, Středověký mýtus o meluzíně, str. 318; M. Nejedlý, 
Deux poètes français du quatorzième siècle en Bohême. Rencontres et confrontations, in: Prague Papers 
on History of International Relations, Praha 1997, str. 32. 
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názorů, ale dává jim vlastní interpretaci. Vychází při tom ze znalosti Bible, antické literatury, 

středověkých autorů, ale i z vlastních zkušeností,  které se snaží čtenáři předat.  

Prostřednictvím svých básní totiž Guillaume předkládá své představy o uspořádání 

společnosti, o roli, kterou v ní zaujímá šlechta a v neposlední řadě o tom, co pro něj ztělesňuje 

osoba krále. Vyzdvižením starých hodnot reaguje na krizi, kterou prochází francouzská 

společnost během stoleté války. V této době je francouzská monarchie oslabena nepřítomností 

krále a šlechta ztrácí s postupně narůstajícím vlivem buržoazie, s profesionalizací armády 

a s nástupem specializovaných úředníků, zejména finančních poradců a právníků, svou 

původní roli. Také obraz rytíře, který se bije za slávu své vlasti, za čest své dámy nebo 

za ochranu církve, už je v dávno pouhým klišé.151  

Guillaume stejně jako jeho současníci tento stav reflektuje a navrhuje model 

panovníka, který bude vládnout podle tradičních principů. Guillaume sní o společnosti, 

ve které má každý jasné místo a ve které šlechta představuje elitu, která žije v souladu 

s rytířskými ideály tak, jak byly vyznávány ve 12. a 13. století. Jejich podstatou má být 

naprostá oddanost králi a ochota hájit jeho zájmy. Guillaume de Machaut dává proto 

za příklad silného a mocného panovníka, který je otcem svých poddaných a slávu své země 

šíří za hranice svého území. V následujících kapitolách se budeme snažit na základě 

Guillaumových  děl tyto názory podrobněji rozebrat. 

 

6.2 Ideální panovník 
 

Své představy o tom, jak by měl vypadat ideální panovník, rozvinul Guillaume 

de Machaut především v Přátelské útěše. Přestože je toto pojednání určeno navarrskému králi, 

ve skutečnosti se básník obrací  na všechny představitele vysoké aristokracie, kterým 

předkládá svůj názor, jak by měl vládnout dobrý panovník. V ostatních dílech už jen 

upřesňuje a rozvíjí některé z těchto principů. 

 

6.2.1 Křesťanský panovník 
 

Ve středověku nebyl král pouze nejvyšší světskou autoritou, ale společně s biskupy byl 

rovněž zodpovědný za postavení církve ve své zemi. Královy zájmy v církvi se ale často 

                                                 
151 M. Margues, Un itinéraire européen: Jean l’Aveugle, Comte de Luxembourg et roi de Bohême 1296-1346, 
Bruxelles 1996, str. 149) 
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střetávaly se zájmy papeže, což vedlo k neustálým konfliktům mezi oběmi institucemi. 

Od roku 1309, kdy papež trvale sídlil v Avignonu, bylo papežství pod silným vlivem 

francouzských králů. 

Guillaume de Machaut uznává krále jako nejvyšší autoritu, která je podřízena pouze 

Bohu. Papeže ve svých dílech zmiňuje jen zřídka. Panovník by měl být jako hlava státu 

příkladem pro ostatní věřící a žít ctnostným životem podle křesťanských ideálů. 

Jakožto církevní osoba, se Guillaume de Machaut cítí oprávněn připomenout princům 

jejich povinnosti vůči Bohu a církvi a vyzvat je k jejich následování. V úvodní části Přátelské 

útěchy se básník snaží podpořit uvězněného krále Karla Navarrského152 a nabízí mu útěchu 

v náboženském duchu. Snaží se ho povzbudit v důvěře v Boží spravedlnost, pokouší se najít 

možné důvody jeho zatčení a zároveň mu radí, jak snášet útrapy a nesnáze ve vězení. 

Guillaume de Machaut je přesvědčen o nevinně svého mecenáše, a ujišťuje ho, že také 

veřejné mínění je na jeho straně. Princovo zatčení je podle básníkova názoru pouhé 

nedopatření, a proto nepochybuje o tom, že se vše brzy vyjasní a pravda vyjde najevo. Nabádá 

proto vězně k trpělivosti, aby se ctí obstál v této zkoušce. Na několika starozákonních 

příkladech Guillaume ukazuje, že Bůh se vždy zastane těch, kteří jsou v právu. Proto nemá 

Karel zoufat a svého uvěznění má využít k zamyšlení nad svým životem. Vždyť přece nikdo 

není bez hříchu a je tedy možné, že se i on v mládí nějak prohřešil proti svému Pánu a nynější 

věznění může být odpovědí na princovy hříchy. Jak ukazuje příklad krále Menašeho153, někdy 

může sloužit vězení nebo jiný trest jako prostředek k hříšníkovu obrácení. Pokud tedy prince 

potká nějaké neštěstí, má se nejprve zamyslet nad tím, jestli se nějakým způsobem neodchýlil 

od správné cesty a pokud ano, má v lítosti prosit za odpuštění. Bůh se slituje nad každým, kdo 

svých hříchů upřímně lituje a kaje se. Zajímavá je také Guillaumova interpretace, podle které 

uvěznění může být pro Karla do jisté míry požehnáním, protože díky němu unikl hrozivým 

následkům bitvy u Poitiers:154  

 

„Chci Ti dokázat, že tvoje uvěznění je pro Tvoji čest a pro Tvůj prospěch to nejlepší, co tě 

mohlo potkat….…Po městě se proslýchá  a je to považováno za evangelium (já jsem to 

mnohokrát sám slyšel obhajovat), že by se Ti musela přihodit jedna z těchto čtyř věcí, pokud 

                                                 
152 Kontext a důvody Karlova uvěznění viz kapitola „Životopis Guillauma de Machaut“ 
153 Starozákonní  Jeruzalémský král, který ctil modly namísto Boha. Teprve po prohrané bitvě a uvěznění 
v Babylonu se obrátil k Bohu, litoval svých hříchů. Bůh ho vysvobodil a navrátil mu ztracenou čest i království.  
O Menašeho pokání se vypráví v bibli v 2. knize Paralipomenon, 33, 1-19,  Guillaume de Machaut reprodukuje 
tento příběh v: G. de Machaut, Confort d’ami, str. 72 -80 v. 1360-1549. 
154 Viz R. Barton Palmer, úvod k edici: G. de Machaut, Confort d’ami, str. liv 
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bys zůstal s námi. „byl bys zbaven cti, zabit, uvězněn a nebo, což by bylo bez pochyby velmi 

těžko proveditelné, pokud celou věc uvážíme,  bys byl vítězem v bitvě“. 155 

 

Karel může být podle Guillaume de Machaut vlastně rád, že je vězněn mužem tak 

moudrým a spravedlivým, jako je francouzský král, a že se nedostal do anglického zajetí, 

které by bylo podstatně horší. Kromě toho, že by tam princ nenalezl soucit ani spravedlnost, 

uvádí básník také argument, že by se tam princ nedomluvil, ledaže by se snad ve vězení 

naučil anglicky.156  

Ať už ale byly důvody, které vedly Jana ke  Karlovu zatčení jakékoliv, neměl by princ 

podle Guillauma de Machaut propadat smutku a zoufalství, ale trpělivě snášet všechny útrapy 

a bolesti, které s sebou tento stav nese. Protože pokud Bůh dopustí utrpení, nemělo by to 

člověka odvádět od správně cesty, ale naopak by ho to mělo přiblížit k Bohu. Vždyť i  Kristus 

trpěl za naše hříchy: 

 

„Připomeň si jak Bůh pro nás trpěl, jak sám sebe nabídl a podstoupil bolest, zármutek 

a zemřel mučednickou smrtí“157 

 

Příklad, jak snášet utrpení, si může vzít Navarrský král také z Joba, který ačkoliv 

přišel téměř o všechno, nikdy Bohu ani slůvkem nic nevyčetl, ale místo toho ho pokorně 

prosil o milost.158 Básník princi dále vysvětluje, že by se neměl bát smrti, protože každý musí 

jednou zemřít a smrt sama o sobě ho může vysvobodit od pozemského soužení a utrpení.159  

Pokud se Hospodin nad princem smiluje a dopřeje mu život v hojnosti a radosti, měl 

by princ mít srdce naplněné vděčností a vědomím, že všechna dobra pocházejí od Boha. Král 

by si měl dát proto pozor, aby nepodlehl pýše a opojení vlastními úspěchy, ale oslavoval 

svého stvořitele.  

 

„I kdybys žil věčně a i kdybys byl milejší, než kdy byl kterýkoliv světec,  svojí zásluhou 

bys nebyl nic než věc hodná zavržení, a ani bys nebyl hoden mu [Bohu] sloužit, tak aby sis 

                                                 
155 „Je te vueil prouver et conter Que ta prise est pour ton millour, Ton bien, ton profit, et t’onnour. On dit 
souvent parmi la ville, Et le tient on pour euvangile (Pluseurs fois l’ay oï debatére) Qu’il te faloit l’un des ces 
quatre, Se tu nous fusses demourez: Car tu fusses deshonnourez: Mors, ou pris, ou que la bataille Venquisses, et 
c’estoit sans faille Une moult fort chose a faire, Qui bien considere l’affaire…“ G. de Machaut, Confort d’ami, 
str.144, v. 2778-2790. 
156 G. de Machaut, Confort d’ami, str.148, v. 2843-2872. 
157 „Souveingne toy que Dieus souffri, Pour nous, et comment se offri A peine, a dueil, et a martyre.“ 
G. de Machaut, Confort d’ami, str. 90, v. 1723-1725. 
158 Tamtéž, str. 90, v. 1707-1720. 
159 Tamtéž, str. 92, v. 1771-1778. 
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zasloužil jedinou pětsettisícinu z dobrodiní, kterým Tě zahrnuje. A všechno, co Ti kdy přidělil, 

máš z jeho dobré vůle nikoliv ze své.“160  

 

Z doporučení týkajících se života po návratu z vězení, zdůrazňuje Guillaume 

de Machaut především královu povinnost vůči sirotkům a vdovám a štědrost vůči církevním 

institucím: 

 

„V těžkých dobách ať je Tvá ruku vždy otevřena pro chudé, Bůh Tě za to odmění 

dvojnásob (každý halíř ti dvojnásobně vrátí), kvůli almužně smyje Tvé hříchy, stejně jako 

voda hasí oheň..“161 

 

Jako hlava svých poddaných by měl dobrý suverén příkladným křesťanem, a proto by 

měl dbát na to, aby nikdy nesetrvával ve smrtelném hříchu, ale předcházel tomuto stavu 

častým vyznáváním svých provinění častou zpovědí.162 Básník, neříká nic o tom, jak by měla 

taková zpověď vypadat, zda by měla probíhat prostřednictvím kněze nebo zda stačí vyznat se 

pouze Bohu. Rozhodující je při ní pokorné a upřímné srdce a přiznání svých hříchů 

před Bohem. 

  Guillaume de Machaut, klade ve svém díle důraz na přímý vztah panovníka k Bohu, 

jakožto k jediné přímé autoritě. Král by měl být stejně jako starozákonní králové svému 

stvořiteli plně oddán, měl by ho uctívat jako svého Pána, chválit ho a oslavovat svými skutky. 

Moudrým rozhodováním a osobním příkladem by měl být zprostředkovatelem Boží vůle 

ve své zemi.  

K životu dobrého křesťana patřily také pravidelné mše a poutě. Mnoho středověkých 

spisovatelů podtrhuje královu svatost častou účastí na bohoslužbách. Král má privilegovaný 

vztah ke svému stvořiteli, a proto by měl chodit na mši častěji než obyčejní věřící. Měl by 

se účastnit liturgických hodinek, dodržovat půst, modlit se před každou výpravou aj. Takový 

je stereotyp křesťanského vládce, který najdeme v mnoha panovnických zrcadlech.163 

                                                 
160 „Se tu estoies pardurables Par ton merite et aggreables A li plus qu’onques sains ne fu, *’iès tu que  chose 
de refu, *e dignes n’iès pour li servir, Tant que peüsses desservir De .v.c mil fois une part Des grans biens dont 
il te repart Et dont meintes fois reparti T’a de son bien, non pas par ti.“  G. de Machaut, Confort d’ami, str. 106, 
v. 2027-2036. 
161 „Garde qu’aus povres soit ouverte Ta main a gaaing et a perte, Et Diex le te rendra a double, Adès pour 
.i. denier .i. double, Car le pechiet aumosne esteint, Si com l’iaue feu, quant l’ateint.“ G. de Machaut, Confort 
d’ami, str. 200, v. 3837-3842. 
162 G. de Machaut, Confort d’ami, str. 178, v. 3427-3441. 
163 Viz J. Krynen, Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Age (1380-1440). Etude sur 
la littérature politique du temps, Paris 1981, str. 112.  
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Guillaume de Machaut je v tomto ohledu spíše umírněnější.  V Příběhu o studánce lásky sice 

zmiňuje, že se Jan z Berry po návratu ze zahrady a i před svým odjezdem do zajetí účastní 

mše, nicméně v žádném ze svých děl Guillaume nijak podrobně nerozvádí, kolik času by měl 

panovník věnovat modlení a účasti na bohoslužbách. Portrét jeho krále se rozhodně nepodobá 

portrétu rozjímavého „mnicha“, jak bychom to možná od klerika očekávali.  

 

6.2.2 Král válečník 
 

Jestliže hlavním atributem klerika byla vzdělanost, tak mezi charakteristické rysy princů 

patřila vedle kurtoazního chování především statečnost a udatnost v boji. V době stoleté války 

nabývají tyto vlastnosti na důležitosti, a tak není divu, že i v díle Guillauma de Machaut 

zaujímá válečná problematika stěžejní místo. V Přátelské útěše se básník velice podrobně 

věnuje tomu, jak by se měl princ chovat v době války a jakými principy by se měl při tom 

řídit. Nejprve udílí rady obecného charakteru, aby posléze přešel k doporučením, jak jednat 

v konkrétních situacích. Většina Guillaumových názorů je inspirována Végècovým dílem De 

Re militari, ale i vlastními zkušenostmi z bitevního pole, které nabyl po boku českého krále. 

Vzpomínky na velká vítězství Jana Lucemburského kontrastují s tragickými porážkami, které 

Francie utrpěla během stoleté války. Básník vidí hlavní příčiny neúspěchů v úpadku rytířstva 

a zbabělosti některých princů, kteří se tak zpronevěřují svému poslání. Klíč k úspěchu proto 

Guillaume nehledá v reorganizaci armády nebo v modernizaci bojové strategie, ale v morální 

obnově šlechty a v návratu k tradičním rytířským hodnotám.  

Panovník by měl být ztělesněním těchto hodnot. Na jedné straně by se měl snažit zajistit 

mír ve své zemi a na straně druhé získat rytířskou čest svým válečnickým uměním. Podle 

Guillauma de Machaut nestačí, aby princ uměl válku řídit, ale měl by bojovat v čele svého 

vojska a s nasazením vlastního života hájit spravedlnost a právo. Pro příklady takových králů 

nemusel Guillaume chodit daleko do minulosti. Stačí připomenout vojenské úspěchy Jana 

Lucemburského a nebo chrabrost Jana II. Dobrého v osudové bitvě u Poitiers, kde svými 

kvalitami předčil nejednoho z antických, historických nebo literárních hrdinů.164  

Při vedení války jsou rozhodující důvody, kvůli kterým princ bojuje. Praví rytíři mohou 

bojovat za čest své dámy, z poslušnosti vůči suverénovi, aby hájili čest svého rodu a nebo aby 

bránili „Boží zájmy“165.  Současník Guillauma de Machaut Geoffroy de Charny ve svém díle 

„Livre de chevalerie“ rozděluje rytíře do různých  kategorií podle udatnosti. Na nejnižším 

                                                 
164 G. de Machaut, Confort d’ami, str. 144-146, v. 2795 -2807. 
165 M. Margues, Un itinéraire, str. 148 
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žebříčku jsou rytíři, kteří dokazují svou chrabrost při turnajích a rytířských klání, vyšší pozici 

zaujímají rytíři, kteří bojují ve své zemi, ale nejudatnější bojovníci odcházejí dobývat 

rytířskou čest do cizích zemí.166 Guillaume de Machaut zastává podobný názor, když radí 

Karlu Navarrskému, aby byl poslední v turnaji, ale první ve válce.167  

Válka však musí být v každém případě spravedlivá, aby našla své opodstatnění. 

Guillaume proto nabádá krále, aby si dříve, než začne válčit, ověřil, zda je v právu. Pokud je 

pravda na jeho straně, pak je jeho povinností ji bránit, v opačném případě by neměl zatvrzele 

setrvávat ve svém postoji, ale měl by uznat svou chybu a ustoupit.168  

Prioritou dobrého panovníka by mělo být zajištění míru a pořádku ve své vlastní zemi 

a jestliže se mu to podaří, měl by jít po vzoru Jana Lucemburského šířit svou slávu za hranice 

svého území. Cílem těchto cest nemělo být osobní obohacení, ale dosažení rytířské cti. Princ 

by měl tyto cesty financovat pokud možno ze své vlastní kapsy.169 Guillaume chválí svého 

českého ochránce, který své pohodlí obětoval hledání rytířské cti, a který se během svých 

tažení dokázal uskromnit a spokojil se s málem. 

 

„A pokud měl pouze šedivý plášť z polského nebo fríského sukna a pouze jediného 

koně, stačilo mu to bohatě. *eměl při sobě všechno,co měl rád,  vždyť často jedl vodnici, boby 

a žitný chléb, slanečka, úkrop z nedostatku dobrého  jídla. A odpovím Ti, aniž by ses ptal, že 

neměl koberec ani závěs, ani nic jiného, čím by zastínil své lůžko, nýbrž využíval to, co v místě 

svého pobytu našel.“ 170 

 

Při vedení války by si měl král počínat moudře a čestně a dobře odhadnout situaci. 

Před tím než začne s kýmkoliv bojovat, měl by podle básníka nejprve zvážit své síly a podle 

toho se zařídit:  

 

  „Pokud cítíš, že se blíží nepřátelé, pošli pro všechny své spojence a vydej tak dobrý 

a moudrý rozkaz, že by nikdo nevymyslel lepší“171 

 
                                                 
166 M. Margues, Un itinéraire, str. 149 
167 Viz G. de Machaut, Confort d’ami, str.166, v.3206-3207, str.166 
168 Viz G. de Machaut, Confort d’ami. str.162, v.3135-3137, v. 3145-3148. 
169 Viz G. de Machaut, Confort d’ami, str. 170, v. 3285-3286. 
170 „s’il avoit une cote grise De drap de Pouleinne ou de Frise, Et .i. cheval tant seulement, Il li souffissoit 
hautement. Il n’avoit pas tous ses aviaus, Car souvent mengoit des naviaus, Des feves, et dou pain de soile, 
D’un haran, d’une soupe a l’oile Par deffaut de bonne Vinde. Et si te respon sans demande Qu’cl n’avoit tapis 
ne courtine, *’autre choste qui encourtine Son lit, eins prenoit a l’ostel Ce qu’il trouvoit.“ G. de Machaut, 
Confort d’ami str. 152, v. 2953-2966. 
171 „Se tu sens que tes anemis Veingne, mande tous tes amis Et fai tantost ton mandement Si bien, si bel, 
si sagement, Que nuls n’i sache qu’amender.“ G. de Machaut, Confort d’ami, str. 162, v. 3113-3117. 
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Guillaume dále prince nabádá, aby nebojoval s příliš mnoho nepřáteli najednou. Pokud 

mu hrozí nebezpečí od dvou nebo tří znepřátelených sousedů, měl si zkusit přátelsky naklonit 

dva nebo alespoň jednoho z nich, aby nebyl tolik ohrožený v případě, že ho napadne třetí 

nepřítel.172 Důležité je nepřítele nepodcenit. V této souvislosti zaznamenává básník zajímavý 

postřeh, že nižší šlechta, poháněna nutností, může být často nebezpečnější a v boji udatnější 

než princové a představitelé vysoké šlechty.173 Proto by se na ni nemělo zapomínat. Aby 

prince před touto nerozvážností varoval, uvádí Guillaume de Machaut originální příměr: 

 

 „ *ejprve vidíš jen malou ranku, které si nikdo ani nevšimne. Ale pokud jí zraněný 

nevěnuje  pozornost, tak se ranka zanítí, zvětší a postupuje tak, že pak už se nenajde žádný 

lékař, nikdo, kdo by uměl poradit, ani žádný léčitel, který by věděl, jak ji uzdravit, a tak 

nakonec v bolestech zemřeš. Tak je to, Bůh mě chraň, s každým princem, který je na sebe 

neopatrný a žene se do války aniž by se obával svého nepřítele.“174 

 

Pokud se princi podaří vydobýt vítězství, neměl by se nechat zlákat vlastní slávou, ale 

vděčně chválit Boha. K zajatcům by se měl chovat šlechetně a zacházet s nimi s úctou, jak se 

sluší na urozeného muže. Princovou svrchovanou povinností je dohlížet na to, aby nikdo 

nezneužil ženy a dívky v dobytých městech. Měl by nad nimi držet ochrannou ruku 

a spravedlivě potrestat všechny, kteří by se je pokusili znásilnit.175  

V případě porážky by si měl panovník uchovat chladnou hlavu a nepropadat panice. 

Jestliže si i v nepříznivých podmínkách zachová nebojácně, vzroste k němu úcta přátel 

i nepřátel.176 Pokud ale projeví slabost, ztratí svou důstojnost a své nepřátele tím potěší. 

 

„Hlavně se vyvaruj slz, neboť ty se hodí tak pro starou ženu, která oplakává duši své 

matky“177 

 

                                                 
172 „Se tu as ii. vousina ou .iii. Qui marchissent a tes destrois, *e soiez mal des .iii. ensamble. Cils qui ce fait 
au fol ressamble. Mais se tu pues, soies bien d’eus, Au meins ou de l’un ou des .ii., Par quoy, se li tiers 
te menasse Que petit doubtes sa menasse.“ G. de Machaut, Confort d’ami, str. 178, v. 3441-3448. 
173 Viz G. de Machaut, Confort d’ami, str. str. 180, v. 3470-3474. 
174  „Tu vois une plaie petite Dont on ne donroit une mitte. Quant cils qui l’a riens n’i aconte, Elle envenime 
et croist et monte Tant qu’on ne trueve si bon mire, *’homme qui t’en sache dire, *e phisicien qui 
s’i congnoisse. S’en muert aucune fois d’engoisse. Einsi est il, se Diex me gart, De tou princë ou n’a regart 
A soy, quant en guerre se boute, Et qui son anemi ne doubte.“ G. de Machaut, Confort d’ami, str. 180, 
v. 3475-3486.  
175 G. de Machaut, Confort d’ami, str.176-178, v. 3394-3426, 
176 G. de Machaut, Confort d’ami, str. 92, v. 1747-1751. 
177 „Garde que ton oueil ne s’en mueille, Car c’est maniere de commere Qui doit plourer l’ame sa mere“ 
G. de Machaut, Confort d’ami, str. 166, v. 3188-3190. 
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Všechna příkoří má panovník snášet trpělivě, s pokorou v srdci a v důvěře v Boha.  

Co se týče bojové strategie, Guillaume, narozdíl od jiných autorů178, jasně 

upřednostňuje bitvu na otevřeném bitevním poli a naléhá na prince, aby se nikdy nenechával 

oblehnout s vojskem v uzavřeném městě. Argumentuje přitom tím, že nikdy není dopředu 

jasné, jak dlouho bude obležení trvat a že vždy existuje hrozba, že město dříve či později 

padne do rukou nepřátel kvůli zradě, nedostatečné pomoci, vyhladovění, nebo vzpouře.179 

Často se tak může stát, že porážka nastane, aniž by došlo k opravdovému střetnutí. Jednoduše 

řečeno, obležení nepředstavuje pro Guillauma de Machaut čistý a rovný boj. Naproti tomu 

bitva na bitevním poli umožňuje čestné měření sil v rytířském duchu, při kterém rozhoduje 

odvaha a osobní statečnost.180  

Úspěchy na bitevním poli jsou z velké části závislé na výběru dobrého vojska. Ani 

v tomto ohledu neopomene Guillaume poskytnout několik rad. Velký důraz přitom klade 

na panovníkovu štědrost vůči svým vojákům. Pokud chce mít král dobré vojsko, pak nesmí 

šetřit finančními prostředky ale všechny své rytíře bohatě odměňovat. Má se stejně jako dravý 

pták snažit získat srdce svých vojáků.181 Protože pokud získá jejich srdce, budou ochotni 

za něj položit svůj život. Čím velkorysejší k nim bude, tím více ho budou milovat a oddaně 

mu sloužit. Zároveň si má ale vybírat takové rytíře, které mu nebudou sloužit pouze 

pro peníze. Proto básník odrazuje od  chudáků a vojáků bez finančních prostředků.  

 

„*eboť takoví vojáci tě připraví o většinu tvého jmění, pošpiní Tvé jméno a budou Tě 

méně milovat a méně ctít než řádní rytíři. Pokud se dostaneš do jejich osidel, stane se z Tebe 

ubohý žebrák a chudák, do jehož dveří nikdy nevstoupí čest, nýbrž bude pro Tebe  mrtvá“182 

 

Velkou část svého úsilí i peněz by měl panovník dle básníkova názoru věnovat výběru 

válečných poradců a špehů.183 Mít dobrého špeha, je podle Guillauma základ úspěchu, 

                                                 
178 Především Végèce, ale i např. Jean de Meun. 
179 o obležení  viz G. de Machaut, Confort d’ami str. 174,176, v. 3349-3392. 
180 Zajímavou skutečností zůstává fakt, že Guillaume de Machaut hájí tuto strategii i po té, co bylo francouzské 
vojsko poraženo v otevřené bitvě u Poitiers. Básník ale z tohoto neúspěchu neviní strategii, nýbrž zbabělou 
šlechtu. Nezvratným faktem nicméně zůstává, že štěstěna ve stoleté válce se obrátila ve prospěch Francouzů 
právě tehdy, když od této taktiky upustila. viz N.E.Lassahan, Vérité historique et vérité fictionnelle dans le Voir 
Dit de Guillaume de Machaut, in:  Comme mon coeur désire. Guillaume de Machaut, Le livre du voir dit, 
ed. D. Hüe, Orléans 2001, str. 263-264. 
181„ Si qu’, amis, fai par toute voie Que tu sambles l’oisel de proie, Qui vuet les cuer  tant seulement.“  
G. de Machaut, Confort d’ami, str.166, v. 3216-3221.  
182 „Qu’assés plus de bien gasteront. Dont par eaus seras diffamez, Et meins prisiez et meins amés, Povres, 
chetit, et mendians. S’il te tiennent en leurs lians, *e mais ne passera ta porte Honneur, eins sera pour toy 
morte.“ G. de Machaut, Confort d’ami, str. str. 172, v. 3313-3320.  
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protože jeho prostřednictvím se panovník dozví o plánech a úmyslech svého nepřítele. Pokud 

se mu nepodaří nalézt vhodného kandidáta ve své zemi, je třeba se poohlédnout jinde. 

Do těchto funkcí by v žádném případě neměli být dosazováni klerici a církevní hodnostáři, 

protože se toto poslání neslučuje s jejich stavem.184  

Další doporučení se týkají uzavírání smluv. I v tomto ohledu je od panovníka 

vyžadován pevný a neústupný postoj. Smlouvy a příměří by neměl uzavírat z donucení, ale 

měl by vždy hájit své zájmy. Zároveň by měl dbát na to, aby uzavřené dohody dodržoval 

a aby nepošpinil svou čest.185 V Pravdivém vyprávění básník ostře kritizuje krále, který jedná 

jinak než mluví: 

 

Je to věc velmi hanebná pro krále, pokud jeho ústa lžou. (Je to jako kdyby měl zuby 

vyviklané  a v ústech hnisavý vřed 186“ 

 

Dobrý panovník je tedy podle Guillauma de Machaut takový panovník, jehož hlavním 

snažením je získání rytířské cti. Tohoto cíle se mu podaří dosáhnout, pokud bude hájit vždy 

vznešené cíle a uchová si statečnost a nezlomnost za všech okolností.  

 

6.2.3 Král jako kurtoazní rytíř a ctitel žen 
 

Kromě neohroženého a statečného srdce se středověký rytíř vyznačoval kurtoazním 

způsobem života. Tento pojem v sobě zahrnuje veškeré aspekty života na šlechtickém dvoře: 

mravní, fyzické i duchovní kvality, lásku, galantní chování k ženám, ale také turnaje, 

slavnosti a hostiny, které princ při různých příležitostech pořádal. Guillaumův současník, 

Konrád z Megenbergu definuje kurtoazní chování jako „podstatu všech dobrých mravů“ 

a jako „souhrn všech ctností“.187  Guillaume de Machaut, který se od mládí ve dvorském 

prostředí pohyboval, má o těchto kvalitách zcela konkrétní představy.  

Z ideologického hlediska zastává celkem pokrokový názor, že podstatou šlechtické 

urozenosti by mělo být především ušlechtilé srdce, nikoliv majetek nebo urozený původ. 

                                                                                                                                                         
183 Viz G. de Machaut, Confort d’ami, str. 172-174, v. 3331-338; Nutnost špehů zdůrazňovali i jiní autoři-např. 
Philippe de Vitry, později Philippe de Mézières v díle Le songe du Vieil pèlerin a další. Viz Gauvard, Portrait 
du prince, str.32, pozn.37. 
184 „ *e fais pas clers tes consaus d’armes, Qui doivent prier pour les ames, Et doivent compter et escrire, 
Et chanter leur messes ou lire, Et consillier les jugemens Aus consaus et aus parlemens.“   G. de Machaut, 
Confort d’ami, str. 160, v. 3105-3110. 
185 Viz G. de Machaut, Confort d’ami, str. 164, 168, 170, v. 3159-3166, 3239-3272. 
186 „Et grant vilté De roy qui ha bouche qui ment ; (S’il avoit les dens de cyment Et en la bouche le lampas“ 
G. de Machaut, Le Livre du Voir Dit, str. 474, 476, v. 5257-5260. 
187 M. Margues, Un itinéraire, str. 170. 
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Pokud se král chová hanebně, tak je podle básníka roven sedlákovi.188 Jen pokud je panovník 

mravně dokonalý, je schopen dobře vládnout a řídit svůj lid. Guillaume proto nabádá prince, 

aby usilovali o získání ctností, protože ctnosti jako takové jsou darem od Boha a jsou věčné. 

Na rozdíl od pozemských statků nepodléhají zhoubnému vlivu Štěstěny, a tak se ten, kdo 

je vlastní, nemusí obávat, že ho o ně někdo připraví. Za vzor dává Guillaume prozíravost 

Šalamounovu, který si vybral raději moudrost než bohatství a peníze.189 V Soudu Českého 

krále vyjmenovává básník šestnáct hlavních ctností, které by měly charakterizovat ideálního 

panovníka: Odvaha, Hrdinství, Štědrost, Bohatství, Láska, Krása, Čestnost, Veselost, Touha, 

Myšlenka, Vůle, Urozenost, Přímost, Čest, Dvornost a Mládí. Za „nejkrásnější ze všech 

květů“ mezi nimi považuje Guillaume de Machaut Čest. Kdo tento květ vlastní, našel podle 

básníka vše, co bude v životě potřebovat.190 

Kromě těchto konvenčních vlastností zmiňuje Guillaume i několik konkrétních 

doporučení, týkajících se každodenních návyků a zvyklostí panovníka. Jako životní styl 

doporučuje básník umírněnost. Kritizuje dlouhé ponocování, které škodí zdraví, i ranní 

vyspávání, které považuje za známku neukázněnosti.191 Stejně tak odsuzuje nestřídmost 

v jídle: 

 

„Člověk, který neumí krotit své chutě, se podobá němé zvěři, která se ani na chvilku 

nezastaví a spásá na co přijde“ 192  

 

Umírněnost i adekvátnost společenskému postavení by se měla podle Guillauma 

projevovat i ve stylu oblékání. Básník dává za příklad „dobrou módu“, kterou nosila 

předchozí generace a ostře kritizuje jakoukoliv výstřednost (příliš těsná móda, kde každý dává 

na odiv své přirození, špičaté boty apod.) i přílišnou jednoduchost, která má za následek, že 

princ není k rozeznání od svého sluhy.  

 

„V dnešní době se král, hrabě, princ ani vévoda nestydí oblékat si obyčejný kabátec, který 

mu nepadne.“193 

                                                 
188 „ Et se des vices separez, Estoit et des vertus parez, Uns savetiers noble sorbit, Et uns rois villains qui feroit 
Maises oeuvres et villonni. G. de Machaut, Confort d’ami, str. 100, v. 1909-1913. 
189 Viz G. de Machaut, Confort d’ami, str. 104, v. 1980-1989. 
190 „Car de toutes fleurs, c’est celle Qu’est la milleur et la plus bele. Qui l’a, i lest, a mon devis, De quanqu’il 
li faut assevis.“ G. de Machaut, Confort d’ami, str. 204.v. 3915-3918. 
191 G. de Machaut, Confort d’ami, str. 186, v. 3593-3604. 
192 „De vivre en tel gurmanderie, Eins est vie de beste mue, Qui toudis rubte et toudis mue.“ G. de Machaut, 
Confort d’ami, str. 186, v.3590-3592; kritika přejídání a potřeba umírněnosti v jídle je charakteristická pro tuto 
generaci spisovatelů (14. století). Někteří autoři dokonce v této vlastnosti spatřovali zárodek tyranie. 
Viz C.Gauvard, Portrait du prince, str. 32.; J. Krynen, Idéal du prince, str. 115-117. 
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Král by měl dohlížet na to, aby lidé patřící k jeho dvoru chodili oblékáni jak se patří, tedy 

přiměřeně svému stavu.194  

 

Ve středověké společnosti bylo důležité, aby princ reprezentoval svoji urozenost 

i navenek. Jestliže v boji a v soukromém životě oceňuje Guillaume de Machaut princovu 

skromnost, pak vyžaduje, aby na veřejnosti uměl zapůsobit na své okolí svým bohatstvím 

a vznešeností. Princové proto nešetřili a na svých sídlech shromažďovali nejrůznější vzácné 

předměty, bohatě zdobené rukopisy i exotická zvířata. Šlechtický hrad se musel lesknout 

přepychem a nádherou, aby tak dával na odiv prestiž a úspěch svého majitele. Ze stejného 

důvodu pořádali princové na svých dvorech okázalé slavnosti, hostiny, turnaje a velkolepá 

představení. 195  Nejlepším příkladem by mohl být v tomto ohledu vévoda z Berry, který byl 

proslulý svou sběratelskou vášní a marnotratností. Jeho sbírky obsahovaly jedinečné exponáty 

vzácných šperků, tapisérií, nádobí, různých kuriózních předmětů, zvířat, a dokonce i lidí. 

Zejména zakrslí lidé vévodu fascinovali. Za jejich pořízení byl ochoten vynaložit docela 

slušné náklady a silně se zadlužit.196 V Soudu českého krále popisuje Guillaume de Machaut 

slavnosti na hradě Durbuy, které plynuly v nepřetržitých radovánkách několik dní. Samotný 

hrad se v Guillaumově podání podobá spíše pozemskému ráji než skutečnému sídlu českého 

krále.197 Neméně velkolepě popsal Guillaume de Machaut v Dobytí Alexandrie pražské sídlo 

Karla IV. a přijetí kyperského krále, který sháněl císařovu podporu pro křížovou výpravu 

do Svaté země. Petra Kyperského přivítal kromě samotného císaře celý průvod kleriků 

a kanovníků, kteří prince doprovodili za zpěvu a zvuku nejrůznějších hudebních nástrojů 

na Pražský hrad. Na hradě na průvod čekala císařovna obklopená družinou spanilých dívek, 

„které se svým vzevřením podobaly bohyním.“ Návštěva pokračovala bohatou hostinou 

v nádherně  vyzdobené síni a důvěrným  rozhovorem obou mocnářů v císařově pokoji. 

Princův hrad by měl být podle Guillauma de Machaut otevřen urozeným hostům a princ 

sám by měl být příjemným a milým společníkem. Panovník, který se stranil společenského 

života se podle básníkova mínění vystavoval hrozbě, že se o něm začne říkat, že je:  

 

                                                                                                                                                         
193 „Or voy que li roy et li conte Li prince et liduc n’ont pas honte De vestir un povre pourpoint Qui leur est fais 
trop mal a point.“ G. de Machaut, Confort d’ami, str. 190, v.3661-3664. 
194

O módě viz. G. de Machaut, Confort d’ami, str. 190,192,  v.3643-3702. 
195 O slavnostech šlechty viz D. Poirion, Le poète et le prince, str.83-89. 
196 viz. M. Nejedlý, Středověký mýtus o meluzíně, str. 43. 
197 Viz  M. Margues, Un itinéraire, str. 170; podrobněji viz kapitola Jan Lucemburský očima Guillauma 
de Machaut. 
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„jako nějaká relikvie, kterou je možno spatřit pouze jednou ročně“198 

 

Guillaume de Machaut navíc vybízí krále ke družnosti a ke stykům nejen se šlechtou 

a cizími hosty, ale také s rytíři a lidmi od dvora.  

 

„Jez často v hodovním sále a zdržuj se ve společnosti svých dvořanů. Tvá přítomnost 

je mnohem více uspokojí a ty utratíš méně peněz.“199 

 

Naopak varuje před styky z blázny a opilci, „protože z těchto styků nemůže vzejít nic 

dobrého, jen nepříjemnosti.“200  

 

K životu u dvora patřila také zábava, lov a jiná povyražení. 201Tyto činnosti však podle 

básníka nesměly být vykonávány na úkor královských povinností a i mezi aktivitami 

propobavení bylo třeba si vybírat. Mezi šlechtou byly oblíbené takové hry a sporty, které 

rozvíjely tělesné a duševní schopnosti a které zároveň umožňovaly rytířům trochu 

si zariskovat.202 Kromě lovu, rytířských klání a různých míčových her se na dvorech 

pěstovaly také společenské hry, z nichž nejpopulárnější byly ve středověku šachy nebo dáma. 

Naopak za nedůstojné a církví zavrhované aktivity byly považovány veškeré hazardní hry.203 

Guillaume de Machaut zrazuje krále, aby hrál v kostky, protože:  

 

„tato hra je velmi ostudná pro prince, který se snaží žít počestným životem, jelikož její 

princip nevychází z ušlechtilosti nýbrž z chamtivosti.“204  

 

Stejně tak Guillaume odsuzuje herny, hospody a jiné pochybné podniky.  

 

Jedním z předpokladů dobrého rytíře byla kurtoazní láska a galantní chování k ženám. 

Dobýt srdce urozené dámy bylo totiž stejně důležité a stejně náročné, jako získat slávu 

                                                 
198 „Te diffameroit par tout, si que On diroit: C’est une relique Qu’on ne voit c’une fois l’annee.“ 
G. de Machaut, Confort d’ami, str. 182, v. 3497-3498. 
199 „Menguë en ta sale souvent Et tien de tes gens le couvent, Qu’il leur souffist en ta presence Trop mieus et a 
meins de despense.“) G. de Machaut, Confort d’ami, str. 182, v.3511-3514 
200 „De fol et d’ivre ne t’aproche, Car gent sont de si grant reproche Qu’il n’en pourroit nul bien venir. 
Mais bien en puet mesavenir.“ G. de Machaut, Confort d’ami, str. 182, v. 3527-3530.  
201 O zábavě na šlechtických dvorech ve 14. a 15. století viz. D. Poirion, Le poète et le prince, str. 73 – 83. 
202 D. Poirion, Le poète et le prince, str. 77-78. 
203 Hazardní hry byly dokonce od roku 1369 ve Francii zakázány králem. Viz D. Poirion Le poète et le prince, 
str. 81. 
204 „Car c’est une chose trop deshonneste A prince qui quiert vie honneste. Car il ne vient pas de franchise 
Eins est fondez seur couvoitise.“ G. de Machaut, Confort d’ami, str. 202, v. 3885-3888. 
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ve vojenském tažení. Kurtoazní láska je proto také klíčovým tématem Machautovy poezie. 

Básník je v tomto ohledu věrným pokračovatelem Románu o růži a ve svém díle se snaží 

čtenáře zasvětit do všech tajů kurtoazní lásky. Svou povahou je kurtoazní láska, na rozdíl 

od lásky manželské, spíše věcí srdce než těla. Milenci se při ní zavazovali 

k čistotě, diskrétnosti a věrnosti srdce. Podle Guillauma de Machaut ji proto nemělo ohrozit 

milostné odloučení, nerovný původ mezi milenci ani případný sňatek jednoho z nich.  Projevy 

i problémy kurtoazní lásky jsou ve středověké literatuře předem dané.205 Milenci museli 

překonávat plno nástrah překážek a v případě neúspěchu hrozilo, že zemřou žalem. Milostné  

dobrodružství kurtoazní lásky se většinou odvíjelo podle podobného schématu:  

Zamilovaný rytíř musel nejprve před svojí dámou čelit studu a nesmělosti vyjádřit 

své city. Krása a dokonalost urozené ženy totiž mohla jindy neohroženého hrdinu zcela 

odzbrojit. V její přítomnosti zamilovaný přicházel o hlas, smrtelně bledl a nebyl schopen 

žádného činu. V soukromí ho pak trápila touha po své dámě a pouhá myšlenka na ni 

se pro něj stávala nesnesitelnou. Teprve když rytířovi přišla pomoc v podobě boha lásky nebo 

případně jiných alegorický bytostí, dostalo se mu odvahy vyznat lásku své dámě. Pokud dáma 

shledala rytířovo vyznání upřímným, většinou ho po menším váhání přijala na milost a oba 

milenci si slíbili věrnost a lásku. Zpočátku jejich srdce naplňovala radost a uspokojení, ale 

postupně se začaly dostavovat nové překážky, vnější i vnitřní. Milenci byli vystavováni 

milostnému odloučení, objevovali se noví nápadníci. Do jejich srdce se vkrádaly pochybnosti, 

touha, nedůvěra a beznaděj. Hlavní nebezpečí ale představovala „Štěstěna“, která mohla 

kdykoli otočit svým kolem a z nejšťastnějšího muže rázem udělat zoufalce.  

V Příběhu o studánce lásky stejně jako v Přátelské útěše jsou oba hlavní hrdinové 

vystaveni milostnému odloučení. Básník nabízí  řešení, v Přátelské útěše přímo, v Příběhu 

o Studánce lásky prostřednictvím snu, ve kterém k princovi promlouvá princova milá 

společně s Venuší, jak tuto situaci zvládnout. Radí milencům, aby nepodléhali smutku 

a beznaději, ale hledali útěchu v něžném přemítání o své dámě. Pokud se oddají snění o své 

milované a podaří se jim vrýt si do srdce její portrét, budou se s ní moci potěšit, kdykoliv 

si na ni vzpomenou. Sladké přemítání o své milé jim umožní zapomenout na veškerou bolest 

i vnější nepohodlí. Nejdůležitější je uchovat si pevnou naději a nikdy o své dámě 

nepochybovat. Pokud princ v této zkoušce obstojí, bude při shledání se svou milou náležitě 

odměněn. 

 

                                                 
205 Principy kurtoázní lásky shrnul už ve 12. století např. A. le Chapelain v díle Traité de l’amour courtois. 
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„*eboť když se Tvá milá po čase dozví, co jsi prožil a že jsi ji po celou dobu odloučení 

nosil ve svém srdci, nikdy na Tebe nezapomene, ale bude Tě milovat víc než kdy před tím“ 206  

 

Princové v dílech Guillauma de Machaut mají všechny předpoklady dokonalého 

milence právě podle zásad kurtoazní lásky. Jsou plně oddáni svým dámám a nepřejí si nic 

jiného, než být do konce života jejich milenci. Kromě galantního chování k ženám ovládají 

také všechna možná umění obdivovaná v urozených kruzích: umějí skládat verše, zpívat 

a tančit, mají příjemné vystupování a na rozdíl od kleriků i perfektní zevnějšek. Podívejme se, 

jak popisuje básník ve Studánce lásky vévodu z Berry: 

 

„ …..*ikdy jsem neviděl u žádného muže ani ženy, že by měli tak příjemné vystupování. Měl  

dokonalé tělo, neboť byl vysoký, štíhlý a rovně rostlý, všude dobře vytvarovaný, byl vznešený, 

pružný, hezký, mladý a elegantní“207 

 

Guillaume de Machaut však nezobrazuje prince pouze jako vzorného milence, ale  

V Soudu Českého krále a v Soudu *avarrského krále ho povyšuje do role experta 

i na milostné problémy ostatních. V Soudu Českého krále píše o Janu Lucemburském, že je 

ve věcích lásky zběhlejší než Ovidius.208 Král v obou případech vystupuje jako neomylný 

a spravedlivý soudce v záležitostech lásky. Guillaume mu takto přisuzuje funkci, kterou 

ve středověké literatuře tradičně plnil bůh lásky.209  

 

6.2.4 Král jako obratný politik a moudrý vládce 
 

Hlavním posláním panovníka je umění vládnout. V Guillaumově díle nenajdeme ucelený 

a propracovaný politický systém, nicméně na základě jeho rad v Přátelské útěše 

i v Pravdivém vyprávění si můžeme udělat představu o jeho politických názorech. Tyto 

                                                 
206 „Car si après le temps venra Que ta dame sara ta vie, Et s’elle scet que sans partie Has son ymage enmi 
ton cuer, *e t’oublieroit a nul fuer, Eins t’amera plus que devant.“ Guillaume de Machaut, Confort d’ami, 
str. 118, v.  2266-2271. 
207 „Mais onques en jour de ma vie, Maniere fust plus jolie En homme n’en femme ne vi, Et s’ot corps trop bien 
assevi, Car il estoit grans, lons et drops, Bien façonnés en tous endrois, Gens, joins, jolis, jeunes et coint“ 
Guillaume de Machaut, La Fontaine Amoureuse, str. 104,  v.1104-1107. 
208 Viz G. de Machaut, Le Jugement du roy de Behaigne et Rèmede de Fortune, ed. J. J. Wimsatt-W. W. Kibler, 
Athens-London 1988, str. 241 v. 1324-1327.  
209 Viz předmluva k edici Oeuvres de Guillaume de Machaut, ed. E. Hoepffner, Paris 1908-1921, t. 1, str. LXII.  
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názory se blížily požadavkům reformistů210 poloviny 14. století, odmítaly centralizovaný 

způsob vlády, byrokratizaci státního aparátu a fiskální systém. 211 

Jako alternativu nabízí Guillaume de Machaut patriarchální model království, kde 

panovník působí téměř jako laskavý otec rodiny, na jehož hrad mají věrní šlechtici kdykoliv 

přístup a nikdy neodcházejí s prázdnou.212 V tomto systému král zastupuje celé své království 

a jeho hlavním posláním je střežit své dědictví a hájit zájmy své dynastie. Na jejich obranu by 

proto panovník neměl litovat svého života.  

Největší potupou pro královskou čest je proto podle Guillauma de Machaut, pokud se jeho 

země dostane do rukou nepřátel, obzvláště, jestliže se tak stane kvůli nějaké špatně uzavřené 

smlouvě nebo jiné neprozíravosti. V Přátelské útěše básník proto krále důrazně varuje: 

 

 „Za žádnou cenu se nenech vydědit, ….protože na mou věru, král nebo císař, který vše 

ztratí v čestném boji, je na tom lépe než ten, který si nechá sebrat jedinou stopu své země. 

*eboť každý vyděděný princ žije v hanbě a opovržení“213 

 

Jako hlava svých poddaných je král zodpovědný za ty, kteří mu byli svěřeni. Měl by 

se snažit získat jejich srdce a mít na zřeteli jejich zájmy. Jeho povinností je držet ochrannou 

ruku nad svým lidem a zachovávat svobody, které mu udělil.214 Zároveň by neměl postrádat 

respekt a měl by nesmlouvavě trestat všechny ty, kteří by se protivili jeho vůli 

Jedním z předpokladů dobré vlády je bezesporu výběr rádců. Guillaume de Machaut 

zůstává i v tomto ohledu konzervativní. V době, kdy se ve Francii začíná mluvit o volbě 

královských úředníků a kdy si král si začíná vybírat své rádce spíše podle schopností než 

podle původu, zastává Guillaume názor, že každý by se měl držet sociální úlohy, která mu 

                                                 
210 Hnutí, které se prosadilo na severu Francie v padesátých letech 14. století. Mezi jeho zastánce patřili převážně 
příznivci navarrské strany, z řad šlechty, intelektuálů, církevního kléru i měšťanstva. Jejich společným cílem 
bylo prosazení reforem, které by vrátily podobu francouzské monarchie do časů Svatého Ludvíka. Naděje 
na uskutečnění těchto reforem vkládali reformisti právě do Karla Navarrského. Guillaume de Machaut nepatřil 
mezi stoupence reformního hnutí, nicméně svým archaickým pojetím monarchie se k nim blížil. Na rozdíl 
od jiných stoupenců Karla Navarrského ale Guillaume de Machaut nikdy nezpochybňoval legitimitu královského 
rodu Valois a nikdy o Karlovi neuvažoval jako o možném francouzském králi. Viz C. Gauvard, Portrait 
du prince, str. 25;  Viz kap. Životopis Guillauma de Machaut.   
211 O politických názorech Guillauma de Machaut viz C. Gauvard,  Portrait du prince  d’après l’oeuvre 
de Guillaume de Machaut: étude sur les idées politiques du poète, in: Guillaume de Machaut. Colloque-Table 
ronde organisté par l’université de Remis 19-22 avril 1978, Paris 1982, str. 23-39. 
212 Cit M. Nejedlý, Středověký mýtus o meluzíně, str. 317. 
213 „*e te laisse desheriter Pour riens qu’on te puist enditer, Car par may foy, mieus ameroie, S’empereres 
ou rois estoie, Despendre tout en bonne guerre Qu’on me tollist .i. piet de terre, Car tout prince desherité 
Vi a honte et a grant vilté“ G. de Machaut, Confort d’ami, str. 184, v. 3545-3552. Tato rada možná reaguje 
na smlouvu z Brétigny, kterou přišla Francie o velkou část svého území Viz C. Gauvard, Portrait du Prince, 
str. 29-30. 
214 Viz G. de Machaut, Confort d’ami, str. 198, v. 3819-3821. 
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byla Bohem přidělena. Rytíři ať válčí a klerici ať předkládají své rady v parlamentu.215 Jako 

kritérium výběru doporučuje, tehdy již stárnoucí básník, vybírat zkušené a ne moc mladé 

rádce:  

 

„*edůvěřuj mladým rádcům,  neboť představují tak velké nebezpečí, jako je smrt nebo 

záhuba.“216  

 

Zároveň zdůrazňuje, že si panovník nemá dělat starosti s tím, kolik ho to bude stát, 

protože pokud budou rádci hájit jeho zájmy, tak se mu peníze brzy vrátí.217 Nejdůležitější 

vlastností rádce zůstává pro básníka naprostá oddanost a poslušnost svému suverénovi. 

Poněkud pokrokovější se může zdát básníkova rada, podle které by měl panovník 

zjišťovat veřejné mínění, aby věděl, co si o něm lidé myslí.  Jestliže ho lid hodnotí kladně, 

měl by král děkovat Bohu. Jestliže ale narazí na kritiku, pak by se neměl mstít, ale napravit 

svou chybu.218 Tento názor může být odrazem demokratizující snah 50. let 14. století, které 

se snažily prosadit přímý kontakt mezi lidem a panovníkem, ale zároveň se shoduje 

i s tradiční zažitou představou panovníka, který je dobrým otcem svých poddaných. 219 

Jako politický program Guillaume definuje tři hlavní principy vlády, kterými by se měl 

řídit ideální panovník : statečnost v boji, spravedlnost v době míru a štědrost vůči svému 

okolí.220 Poslednímu z nich přikládá básník zvláštní důležitost a zdůrazňuje ho ve všech svých 

dílech. Dobrý panovník musí být štědrý a velkorysý. Štědrost v Guillaumově pojetí v sobě 

zahrnuje dva různé aspekty: Tradiční pojetí křesťanské štědrosti, tj. almužna chudým 

a donace církevním institucím a ideál feudálního suveréna, který odměňuje své vazaly 

a rozdává jim bohatství, které vydobyl.221 Jak se zdá, především tento druhý aspekt ležel 

básníkovi obzvláště na srdci a neustále na něj své ochránce upomíná. 

 

                                                 
215  Viz C. Gauvard, Portrait du prince, str. 34-35. 
216 „Que ne croies juene conseil, Car c’est uns si tres grans peris Com pour estre mors et peris.“ G. de Machaut, 
Confort d’ami, str. 194-196, v. 3760-3762. V Pravdivém Vyprávění nabízí básník stejné doporučení, ale 
tentokrát mnohem svéráznějším způsobem:  „*enech si radit chátrou ani mladými výrostky, neboť v boji nestojí 
za nic, a pokud jim budeš důvěřovat, tak Ti přísáhám při všech křížích , které byly v Jeruzalémě, že Tě dostanou 
do tak zoufalé situace, že si z ní nepomůžeš ani mečem a ani  žádným písemným dokumentem“ „*e te conseille  
par meradaille, Qu’il ne valent rien en bataille, *’a garçon, quar, se tu les crois, Je te jur sur toutes les croix, 
Qui furent en Jerusalem, Il te metront en si mal an Que tu n’i porras conseil mettre Par cop d’espee 
ne par lettre.“ Le Livre du Voir Dit, str. 480, 482, v. 5358-5365. 
217 Viz  G. de Machaut, Confort d’ami, str. 196, v. 3765-3768. 
218 Viz  G. de Machaut, Confort d’ami, str. 186, v. 3577-3584. 
219 Viz C. Gauvard, Portrait du prince, str. 36-37. 
220 Viz. M. Nejedlý, Deux poètes français, str. 31. 
221 Viz C. Gauvard, Portrait du prince, str. 34. 
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 „Poděkuj pokorně  těm, kterým můžeš. Rytířům a jinochům  daruj  psy a ptáky. Pokud 

máš co darovat, tak daruj, a pokud ne, tak jim řekni s laskavou tváří, že jim dáš dobrou 

odměnu. A až budeš moct, tak to učiň a pak Tě budou všichni milovat a oddaně Ti sloužit.“222 

 

Pod vlivem ekonomické krize, způsobené nadměrnými výdaji na vedení války, 

se Guillaume de Machaut vyjadřuje také k finančním otázkám. Odmítá přijímat nové vybírání 

dání a poplatků, které jsou podle něho neoprávněné. Stěžuje si na řádění lupičských band, 

které zatěžují všechno obyvatelstvo. Spolu s reformátory kritizuje devalvaci měny a naléhá 

na krále, aby dohlížel na to, aby mince byly raženy z dobrého kovu.223 Za vzor dává 

panovníka, který moudře řídí své účty, a který žije na své vlastní náklady. Pro krále, který by 

se chtěl obohacovat na úkor svých poddaných, má básník tato slova: 

 

„ Pokud je [své poddané] chceš ožebračovat, pak bys měl být raději pasákem prasat 

než králem“224 

 

 

Guillaume de Machaut odmítá institucionální změny, kterými společnost od konce 13. 

století prošla. Král je pro něj zosobněním celého království  a ti, kteří ho obklopují, jsou více 

osobními služebníky krále než státu.225 Svůj model ideální monarchie hledá stejně jako 

reformisti v minulosti. Ideální panovník v podání Guillauma de Machaut je bohabojný rytíř, 

jehož život plyne střídavě na cestách za rytířskou slávou a na hostinách a radovánkách, které  

pořádá na svém dvoře. Tento ideál našel Guillaume de Machaut v osobě Jana 

Lucemburského. 

                                                 
222  Et merci tres humblement Ceuls que tu porras bonnement, Et leur offre chiens e t oiseaus A chevaliers, 
a damoiseaus.  Se tu as que donner, si donne ;  Se tu ne l’as, di a chiere bonne Que bien les guerredonneras,  
Et le fay  quant aaisiez seras. S’einsi le fais, tuit t’ameront. G. de Machaut, Confort d’ami, str.162,  
v. 3125-3134. Podobná rada například i v Pravdivém vyprávění:: „Tu dois estre plain de largesse, Sans couardie 
et sans paresse ; Ce que as, Conner a chiere lie ; Promettre ce que tu n’as mie Et ce que acquiers abandoner.“ 
G. de Machaut, Le Livre du Voir Dit, str. 476, 478, v. 5288-5292. 
223 „ Et se tu fais forgier monnoie, Pour Dieu, fai la tele qu’on oie Dire qu’elle est de bon aloy.“ G. de Machaut, 
Confort d’ami, str.198,  v. 3825-3827. V době Guillauma de Machaut, se pomalu začíná prosazovat názor, že 
měna není pouze vlastnictvím krále, ale majetkem celého společenství. Viz C. Gauvard, Portrait du prince, 
str. 36. Výsledkem snah reformátorů byl 1360 vznik Franku. 
224 „Car se tu les vues escorchier, Mieus te vaurroit estre .i.porchier.“ G. de Machaut, Confort d’ami, str.198,  
v. 3817-3818. 
225 Viz C. Gauvard, Portrait du prince, str. 34. 
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7 Jan Lucemburský jako ztělesnění  ideálního panovníka 
 

V minulé kapitole jsme naznačili, v čem spočíval podle Guillauma de Machaut ideální 

rytíř a příkladný panovník. Úkolem této kapitoly bude objasnit, jaké faktory přispěly k tomu, 

že se Jan  Lucemburský stal v Guillaumově podání ztělesněním tohoto ideálu, který byl 

převzat mnohými dalšími autory, a  který přetrval i v následujících staletích. Důvodů, proč 

byl Jan Lucemburský považován za model ideálního panovníka, mohlo být několik: jeho 

osobní kvality, příhodná doba nebo pouhý mýtus rozšiřovaný tehdejšími básníky. Dnes 

můžeme jen těžko posoudit, který z těchto důvodů hrál hlavní roli. Rovněž se nabízí otázka, 

proč nebyl Jan Lucemburský považován za ideálního panovníka také v českých zemích.  

7.1 Jan Lucemburský očima českých historiků a kronikářů 
 

V Českých středověkých  kronikách není Jan Lucemburský vylíčen zrovna příznivě. 

Jako panovník z cizí dynastie měl v českém království od počátku ztíženou pozici.  

Kronika tak Řečeného Dalimila, napsaná neznámým autorem v době nástupu Jana 

Lucemburského na český trůn, je na jedné straně oslavou české minulosti, českých 

panovníků, šlechty světců a českého jazyka, zároveň je však důrazným varováním před cizími 

vlivy a před cizinci na českém trůně. Její autor sice zdraví nově příchozího panovníka 

z lucemburské dynastie, nicméně vzápětí na to doporučuje českým pánům, aby si napříště 

vybírali do svého čela krále, který je českého původu. Nejpodrobnější portrét Jana 

Lucemburského nacházíme ve Zbraslavské kronice, která zaznamenává vládu Jana 

Lucemburského v českých zemích od jejího počátku až do roku 1338. Autor pasáží 

věnovaných Janu Lucemburskému, Petr Žitavský, byl narozdíl od autora Dalimilovy kroniky 

zpočátku lucemburské vládě v Čechách velmi nakloněn, podílel se na vyjednávání sňatku 

mezi Janem Lucemburským a Eliškou Přemyslovnou a účastnil se jejich svatby ve Špýru. 

Pozdější Janova vláda nicméně zklamala Petrova očekávání a po manželské roztržce mezi 

Janem a Eliškou Přemyslovnou se od Janovy politiky distancoval a jednání českého krále 

hodnotil ve svém díle převážně negativně. Negativní ohlasy na politiku Jana Lucemburského 

se objevují i v kronikách napsaných za vlády Karla IV. 

Česká historiografie se po dlouhou dobu ztotožňovala s pohledem českých kronikářů 

a svorně kritizovala Janovu dobrodružnou povahu, vytýkala mu neschopnost dlouhodobé 

koncepce a v neposlední řadě neúspěšnou politiku v českém království. 
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Novější práce226 nicméně odsoudily nedostatečnost těchto hodnocení a poukázaly 

na nutnost konfrontovat česká svědectví s jinými středověkými prameny a chápat je v jejich 

historickém kontextu. V následujících kapitolách se proto pokusíme stručně charakterizovat 

Janovo postavení v Českých zemích a základní rysy jeho zahraniční politiky.  

.      

7.1.1 6ástup Jana Lucemburského na český trůn a jeho postavení v českých 
zemích 
 

Když v roce 1306 vymřela nečekanou smrtí Václava III po meči starobylá dynastie 

Přemyslovců, nebyl zde nikdo, kdo by ji nahradil. Česká šlechta se obávala o své postavení, 

a proto si chtěla za každou cenu podržet právo na výběr vhodného nástupce. Nejprve 

se snažila odolávat císařovým snahám vnutit jim svého kandidáta a do svého čela si dvakrát227 

zvolila Jindřicha Korutanského, manžela princezny Anny, nejstarší dcery Václava II. Když 

však tento nepříliš schopný vévoda, nesplnil do něj vkládaná očekávání a nepodařilo se mu 

zprostředkovat mír v zemi, obrátila se část české šlechty ve spojení s cisterciáckým opatem 

zbraslavského kláštera na nového římského krále Jindřicha Lucemburského. Za nového 

nástupce na český trůn si vybrala Jindřichova mladičkého syna Jana, který se měl stát 

sňatkem s druhou z Václavových dcer, Eliškou, nositelem přemyslovského dědictví 

a obnovitelem jeho někdejšího lesku. Takové byly původní představy zástupců české šlechty, 

zbraslavských mnichů a koneckonců i představy princezny Elišky. Záhy se však ukázalo, že 

ani čeští představitelé, natožpak mladý a nezkušený princ, nedokázali odhadnout, jaký dopad 

bude mít volba lucemburského kandidáta na vývoj českého království. Jan Lucemburský, 

který byl vychováván ve francouzském kulturním prostředí, nevěděl nic o poměrech v českém 

království, neznal jeho jazyk ani jeho kulturu. Cestu k českému trůnu si musel nejprve 

vybojovat a  v jeho novém království byl očekáván s nadějí ale i s určitými obavami, jak 

o tom svědčí již zmiňovaná Kronika tak řečeného Dalimila. V představách českých pánů, 

které autor Dalimilovy kroniky tlumočí, by totiž král neměl být suverénním vládcem, 

rozhodujícím absolutisticky o všem a majícím ve všem poslední slovo, ale pouze předním 

členem šlechtické obce.228 Proto, když se autor v závěru svého pojednání obrací na nově 

zvoleného českého krále, doporučuje mu, aby vždy vládl s pomocí české šlechty, která je už 

                                                 
226 Např. L. Bobková, Velké dějiny zemí Koruny české, IVa, 1310-1402, Praha-Litomyšl 2003, M. Margues, 
Un itinéraire, Z. Fiala Předhusitské Čechy 1310-1419, Praha 1978,  aj. 
227 Poprvé po smrti Václava III v roce 1306  a podruhé po smrti Rudolfa Habsburského v roce 1307. 
228

 Viz. J. Spěváček, Král diplomat, str. 118. 
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od dob kněžny Libuše nejdůležitější silou v zemi a nositelkou národní identity.229 Zároveň 

krále varuje, aby si nevybíral do svého okolí cizí rádce. 

Šlechta dala Janovi najevo své mínění velice záhy a své hlavní požadavky vyjádřila již 

během inauguračních diplomů pro Čechy (1310) a Moravu (1311). Podařilo se jí v nich získat 

od krále hned několik příslibů, většinu z nich však v umírněnější podobě, než v jaké byly 

původně navrhovány. Král se v nich zavazoval, že bude zachovávat a plnit všechna dosavadní 

práva a zvyklosti, přislíbil, že se šlechta nemusí podílet na vojenských taženích, pokud 

se nejedná o obranu českého království a Markrabství moravského. Také se v nich zavázal, že 

k vypsání obecné berně se může král uchýlit pouze se souhlasem zemského sněmu. Nakonec 

také souhlasil s tím, že do klíčových úřadů českého království, ke kterým se váže nějaký 

důchod, nebude obsazovat cizince.230  

V prvních letech vlády se dařilo Janovi za pomoci svých německých rádců alespoň 

částečně usměrňovat mocenské nároky české šlechty, ale obnovu království od počátku 

zpomalovala rivalita mezi jejími předáky a nedostatek financí v královské pokladně. Když 

pak v srpnu 1313 zemřel náhle na svém tažení do Itálie Janův otec, císař Jindřich VII, ztratil 

Jan navíc důležitou oporu pro své mocenské postavení v Čechách.231 Postupně se dostával do 

stále větších problémů se šlechtou, která toužila po větším podílu na vládě v českém 

království a  začala vyjednávat o možné spolupráci s Habsburky. Když nakonec v zemi začala 

hrozit občanská válka, uchýlil se Jan ke kompromisu a za předsednictví nového císaře 

Ludvíka Bavorského podepsal 23. 4. 1318 v Domažlicích s českými pány mír, ve kterém 

vyhověl jejich požadavkům. Definitivně se zřekl cizích rádců a odstoupil od svých představ 

o centralizované vládě. Dohody byly stvrzeny novou přísahou šlechty králi a královně.   

Těmito Domažlickými úmluvami začala nová etapa Janova panování v českém království. 

Král přenechal  vnitřní politiku české šlechtě a začal se plně věnovat zahraničním aktivitám 

a teritoriální politice. České království mu napříště sloužilo pouze jako hospodářská základna.  

Tento Janův obrat se ovšem nelíbil královně Elišce a jejím příznivcům, kterých však 

postupně ubývalo. Hrdá Přemyslovna se nikdy nevyrovnala s Janovou rezignací, jíž podle ní 

utrpěla královská důstojnost. Její neústupnost a neochota k jakýmkoliv kompromisům se 

šlechtou ji však přivedla do konfliktu s jejím manželem a nakonec se musela stáhnout 

do ústraní a podrobit se svému osudu zavržené královny. 

                                                 
229 *ejstarší česká rýmovaná kronika, str. 168-169;  M. Nejedlý, Deux poètes français, str. 36.  
230 Viz. L. Bobková, Velké dějiny zemí Koruny české, IVa, 1310-1402, Praha-Litomyšl 2003, str. 26-31. 
231  Tamtéž, str. 42. 
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Zklamán královým jednáním byl také zbraslavský opat232 Petr Žitavský, který si 

od Janovy vlády sliboval obnovení silné panovnické moci a lesku královské dynastie.  Po celý 

svůj život patřil k věrným  stoupencům  královny a jen těžko snášel její ponížení: 

 

„ [Jan Lucemburský] Takřka zapudil zaživa svou manželku, která se neprovinila 

žádnou vinou, zbavil ji jejích dětí a poděsil ji četnými těžkostmi.“233 

 

Nejvíce však Petra zasáhla Janova opatření, která poškozovala prestiž zbraslavského 

kláštera. Zbraslavský klášter, který byl založen Václavem II. jako místo odpočinku 

příslušníků přemyslovské rodiny a který se těšil za Janových předchůdců zvláštní přízni 

a velkorysosti, byl totiž Janem Lucemburským odstaven na vedlejší kolej. Místo královských 

milodarů jej Jan zatížil různými poplatky a konfiskacemi, které odůvodňoval financováním 

plánované křížové výpravy.234 Výsadní postavení Zbraslavského kláštera oslabil také tím, že 

si zde nepřál být pohřben. Jako místo pro svůj hrob si Jan zvolil opatství v Clairfontaine, kde 

byli pohřbíváni členové lucemburské dynastie.  

 

 

7.1.2 Janova zahraniční politika 
 

Kladnou odezvu nenalezla u zbraslavského opata ani Janova zahraniční politika, 

ve které Petr Žitavský nespatřoval velký přínos pro české země. Zazlíval králi malý zájem 

o české království, jeho častou nepřítomnost v zemi a vyčítal mu jeho peněžní politiku, kterou 

trpěla především města a kláštery. Jak nasvědčuje Petrova reakce na Janova tažení do Polska 

a Litvy (1327-1328), ani úspěchy, kterých Jan dosáhl na bitevním poli i na poli diplomacie, 

Petra nepřesvědčovaly o Janových vladařských schopnostech:   

 

                                                 
232 Petr byl zvolen zbraslavským opatem v roce 1316. 
233 Cit. Zbraslavská kronika, str. 320. 
234 V roce 1325 si totiž český král za účelem financovaní křížové výpravy, vymohl od papeže zvláštní povolení 
na vybírání desátku ze svých klášterů. Dlouho slibovaná křížová výprava se sice nekonala, ale vybrané peníze 
(král měl svolení je vybírat po tři roky) pokryly alespoň část Janových výdajů.  Viz. Zbraslavská kronika, 
str. 351, 358. ;  M. Margues, Un itinéraire, str. 178; M. Margues, Regum de stirpe – Le prince et son image: 
Donations, fondations et sépultures des Luxemburg dans leurs terres d’origine (première moitié du XIVe siècle, 
in: King John of Luxemburg (1296-1346) and the Art of his Era. Proceedings of the International Conference, 
Praha 1998, str. 101, 103.; E. Destribois, Guillaume de Machaut et Jean de Luxemburg, str. 59. 
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„Všichni moudří soudí, že českému králi Janovi pomáhá v jeho podnicích víc štěstí než 

rozum.“235 

V podvědomí českých kronikářů proto Jan utkvěl spíše jako roztěkaný dobrodruh, 

který se toulal Evropou, aniž by při tom sledoval nějaké dlouhodobé cíle, a spíše vyhledával 

válečné konflikty, než aby se zasazoval o mír:  

 

„*a muže tohoto hleď, jenž věci obdivuhodné provádí všude. Jen válčit je zvyklý 

a po bojích touží. Strnulým takřka se stává, když od válek nastane klid. Zřídka se najde zem, 

jež skrze něj byla by bez války. Zřejmě to říká jak *ěmecko, Francie, Flandry.“236
  

 

Nicméně pro konkrétní činy Janovy zahraniční politiky, bude lépe obrátit naši 

pozornost k modernější  historiografii237: 

Když se nepodařilo Janovi prosadit své cíle v českých zemích, začal se, jak bylo již 

zmíněno v předchozí kapitole, naplno věnovat teritoriální a dynastické politice. Janovy 

teritoriální ambice byly neobyčejně rozsáhlé, namířené v podstatě do všech světových 

stran.238 Své síly zaměřil nejprve na rozšíření svých českých a lucemburských držav.  

V českém království musel Jan nejprve získat zpět jeho zastavené součásti:  

Od Habsburků Moravu, od míšenského vévody Fridricha Pokousaného Louny 

a od vratislavských Piastovců Opavsko. Teprve potom mohl zaměřit svou pozornost 

do okolních zemí. Prvním teritoriálním výdobytkem mladého krále se stalo po vymření 

braniborských Askánců v roce 1319 Budyšínsko v Horní Lužici, ke kterému Jan připojil 

o deset let později ještě Zhořelecko. Obě tato území měla strategickou polohu a ekonomický 

význam, neboť jimi procházela důležitá obchodní trasa, tzv. Via Regia, která vedla z Porýní 

přes Erfurt, Lipsko, do Vratislavi, do Polska a na Červenou Rus.239 Na západě rozšířil Jan 

Lucemburský české země o Chebsko, které dostal od císaře Ludvíka Bavorského jako říšskou 

zástavu po bitvě u Mühldorfu. Největší význam však pro české království mělo přičlenění 

slezských knížectví. Jan Lucemburský v tomto ohledu navázal na politiku svých 

                                                 
235 Cit. Zbraslavská kronika, str. 366.  
236 Cit. Zbraslavská kronika, str. 365. 
237 Při hodnocení Janovy zahraniční politiky jsme vycházeli především z následujících publikací: L. Bobková, 
Velké dějiny zemí Koruny české, IVa, 1310-1402, Praha-Litomyšl 2003, M. Margues, Un itinéraire européen: 
Jean l’Aveugle, Comte de Luxembourg et roi de Bohême 1296-1346, Bruxelles 1996, J. Spěváček, Král  
Diplomat, Praha 1982, Z. Fiala, Předhusitské Čechy 1310-1419, Praha 1978. 
238 Cit. L. Bobková, Velké dějiny zemí Koruny české, str. 78, M. Margues, Un itinéraire européen: Jean 
l’Aveugle, Comte de Luxembourg et roi de Bohême 1296-1346, Bruxelles 1996, Spěváček, J., Král  Diplomat, 
Praha 1982. 
239 Tamtéž, str. 80 
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přemyslovských předchůdců.240 Od počátku své vlády používal titul polského krále 

a vyčkával až nadejde vhodná příležitost k prosazení svých mocenských ambicí v této oblasti. 

Když proto v roce 1327 polský král Vladislav Lokýtek za pomoci litevského knížete napadl 

Braniborsko, využil Jan spojenectví Ludvíka Bavorského s Řádem německých rytířů, zaútočil 

na Vladislavova litevského spojence a zároveň pokořil svého polského rivala. Během dvou 

tažení do Polska a Litvy si podmanil většinu slezských a opolských knížat. Slezská piastovská 

knížata většinou dávala Janovi přednost před Vladislavem Lokýtkem a ochotně přecházela 

pod svrchovanost českého krále. Vratislavský kníže Jindřich VI. mu dokonce odkázal své 

knížectví v případě, že zemře bez mužských potomků. K plné integraci Slezska k české 

koruně nicméně došlo až za Vladislavova nástupce Kazimíra III. během složitých jednání 

v letech 1335-1339241, při kterých se Jan Lucemburský zároveň zřekl nároků na polský trůn.  

 

Pozice Lucemburska neposkytovala tolik příležitostí k územní expanzi jako české 

království. Přesto se Jan snažil i v této své oblíbenější oblasti o konsolidaci rodových držav 

a získávání nových. Lucemburské dědictví se skládalo z lucemburského hrabství, hrabství 

La Roche-en-Ardenne, markrabství Arlon a z nespočetných drobnějších panství 

a samostatných měst. Jednotlivé součásti tohoto soustátí se od sebe lišily správním 

uspořádáním i kulturními a jazykovými aspekty, a proto nebylo jednoduché udržet je 

pohromadě. V prvních letech vlády zde Jana zastupovali různí představitelé z řad šlechty. 

Soustavněji se Jan věnoval své oblíbené zemi až od roku 1320. Vykupoval dříve zastavené 

državy a přikupoval nové. Při prosazování svých ambicí v této oblasti narážel Jan často 

na konkurenci svých sousedů: Balduina Trevírského, francouzského krále, vévody z Baru, 

Ludvíka Bavorského, brabantského vévody a dalších knížat. Ve známost vešly především 

Janovy spory s biskupem lutyšským, několikaleté soupeření s vévodou z Baru o práva 

ve městě Verdun a v neposlední řadě boj proti bohatému patriciátu v městě Méty, kterého 

se Jan zúčastnil po boku Balduina Lucemburského, Eduarda z Baru a lotrinského vévody 

Ferryho IV. Žádný z těchto lokálních zápasů však Janovi nepřinesl očekávané výsledky 

a v samotném Lucembursku napáchaly více škody než užitku. Jedním z hlavních předmětů 

                                                 
240 Jan Lucemburský si činil nároky na polský trůn jako dědictví po českém králi Václavovi II. Václav II. byl 
korunován polským králem z vůle římského krále Albrechta Habsburského roku 1300. Od počátku zde však 
narážel na ostrý odpor polské Šlechty, a když získal pro svého syna uherskou korunu, musel navíc čelit rostoucí 
protipřemyslovské opozici vedené Habsburky a papežem. Spory o Polsko a Uhry přešly po smrti Václava II 
na jeho syna. Předčasná smrt Václava III však ukončila přemyslovské boje  o polský trůn, na který nakonec 
usedl Vladislav Lokýtek. Jan Lucemburský se po svém nástupu znovu přihlásil k nárokům na polskou korunu, 
i když je zpočátku své vlády nijak výrazně neprosazoval. Více než o polskou korunu mu šlo od začátku spíše 
o připojení  slezských  a opolských knížectví. 
241 O průběhu Polsko-českého vyrovnání viz např. Cit. L. Bobková, Velké dějiny zemí Koruny české, 
str. 156 -163. 
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zájmu krále Jana bylo Limbursko, na které si činil nárok z pozice syna Markéty 

Brabantské242. Nakonec se ho však po dlouholetých sporech s brabantským vévodou Janem 

III. zřekl a spokojil se s peněžitým odškodným.  Na východní hranici se Jan snažil zabezpečit 

lucemburské panství proti expanzím svého strýce Balduina a rozšířit svůj vliv do Horního 

Lotrinska, Porýní a do oblasti střední Mosely. Podařilo se mu zde vybudovat důkladný 

obranný systém sestávající z rozsáhlé sítě hradů a opevněných měst a tvrzí. Na rozdíl 

od českého království podporoval Jan v Lucembursku také města, kterým uděloval nejrůznější 

práva, aby se v nich mohl rozvíjet obchod. Z celkového hlediska byla Janova politika 

v Lucembursku hodnocena kladně. Přestože se Jan nezdržoval ve svém rodném panství více, 

než v českém království, podařilo se mu během své vlády konsolidovat a rozšířit své državy 

a posílit ekonomický rozvoj. 

 

Jako syn římského císaře a římský vikář, neboli zástupce císaře, měl však Jan 

od počátku vyšší ambice než bylo zabezpečení  českých a lucemburských držav. Jeho skrytým 

a nedostižným cílem se stal boj o římský trůn.243  Jan se pokoušel dosáhnout na post římského 

krále hned po smrti svého otce v roce 1313, ale pro svůj nízký věk i nedostatek finančních 

prostředků se mu nepodařilo získat dostatečnou podporu pro svoji osobu. Proto mu nezbylo 

než od své kandidatury ustoupit a kurfiřtský hlas přenechat za tučné odškodné244 

nadějnějšímu kandidátovi. Spolu se svým strýcem Balduinem, mohučským arcibiskupem 

Petrem z Aspeltu, Waldemarem Braniborským a Janem Sasko-Lauenburským zvolili 

římským králem Ludvíka Bavorského. V následujících letech patřil Jan Lucemburský 

k věrným stoupencům Ludvíka Bavorského a nejednou ho podpořil v boji proti jeho 

habsburskému rivalovi Fridrichovi Sličnému. Hájil Ludvíkovy zájmy v bitvách u Esslingenu 

(1316) a Mühldorfu (1322) a  vzájemnou spolupráci proti Habsburkům zpečetil spolu 

Ludvíkem Bavorským, Balduinem Trevevírkým a Jindřichem Dolnobavorským spojeneckou 

smlouvou v Řezně roku 1322. Římský král zase poskytoval Janovi potřebnou oporu 

                                                 
242  Markéta Brabantská byla dcerou brabantského knížete Jana I. a Limbursko bylo její věno.  
243 L. Bobková, Velké dějiny zemí Koruny české, str. 74. 
244 Za Janovu podporu při volbě slíbil Ludvík českému králi 10 000 hřiven a později zvýšil tuto částku o dalších 
10000 hřiven v případě, že bude  zvolen římským králem.   Své sliby pojistil zástavou Chebska, a hornofalckých 
hradů Floss a Parkstein.  Dále se  zavázal splatit Janovi výlohy, vzniklé při jeho tažení.  Ludvík se zavázal, že 
bude zachovávat všechny svobody a práva českého království, která mu byla  byla udělena jeho předchůdci 
a přislíbil Janovi pomoc při získávání  území zastavených Habsburky. Dále mu přislíbil pomoc při dobývání 
držav, které spravoval Václav II.  v Polsku, v Míšensku a jinde a pomoc proti všem nepřátelům.. V Lucembursku 
budoucí císař přislíbil podpořit Janovy nároky na Limbursko a Brabantsko a zastavil mu několik hradů v Porýní, 
řadu vesnic a město Barrach. V rámci těchto smluv byl také dojednán sňatek mezi Janovou nejstarší dcerou 
Markétou a syna Ludvíkova svěřence Jindřicha, syna zemřelého Oty Dolnobavorského. Viz. 244 L. Bobková, 
Velké dějiny zemí Koruny české, str. 45-48, . J. Spěváček, Král diplomat, str. 94-95. 
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v Čechách. Tato spolupráce však neměla dlouhého trvání. Již po bitvě u Mühldorfu, která 

zbavila oba panovníky společného nepřítele, se začaly Janovy a Ludvíkovy zájmy střetávat. 

Jan Lucemburský se snažil vymanit se ze závislosti na Ludvíkovi a začal rozvíjet samostatnou 

politiku, orientovanou více na francouzského krále než na císaře. Přátelské vztahy 

se ochladily a spojenectví se postupně měnilo v rivalitu. Ludvík Bavorský zmařil sňatek 

Fridricha Míšeňského s Janovou dcerou Jitkou a zhatil Janovy plány na získání 

Braniborska245, které udělil v léno svému synovi. Jan Lucemburský zase pomýšlel na převzetí 

moci v severní Itálii a snad i na s ním spojený císařský titul. Oficiálně však zůstával poměr 

mezi českým králem a Ludvíkem i nadále loajální. Jan se snažil zprostředkovat Ludvíkovo 

usmíření s papežem a jeho dohodu s Habsburky. Ludvík potřeboval i nadále Janovu podporu 

pro své postavení v Říši a během své římské jízdy 1327 jmenoval českého krále svým 

vikářem.  

Vztahy mezi oběma panovníky se začaly vyhrocovat ve 30. letech. Český král se totiž 

nevzdal svých italských plánů a pokusil se o vytvoření lucemburské signorie v Itálii. V roce 

1330 proto využil pozvání obyvatel Brescie, ohrožené milánskými a veronskými vládnoucími 

rody a bez císařova pověření se vydal dobývat severoitalská města. Jan v nich byl zpočátku 

vítán jako osvoboditel a během několika měsíců získal podporu většiny z nich. 

Nepřipravenost celého podniku a nedostatek finančních prostředků však nedávaly příliš 

velkou šanci na úspěch. Jan touto svojí aktivitou nezískal důvěru ani u císaře, ani 

u francouzského krále, ani na papežském dvoře. V Říši se proti němu vytvořila wittelsbašsko-

habsburská koalice a tak Janovi nezbylo než nechat zbývající italské državy v rukou svého 

nejstaršího syna a již v březnu 1331 narychlo odjet zpět do Říše. Během jednáních v Řezně 

v srpnu 1331 se sice s císařem usmířil, Ludvík mu dokonce přiznal Brescii jako říšské léno, 

dalších devět měst246 jako říšskou zástavu a Luccu  jako dědičnou signorii, nicméně Janův sen 

na získání císařského titulu a rozhodujícího vlivu v severní Itálii se záhy rozplynul. Situace 

se totiž začala vyhrocovat i v samotné Itálii. Jednotlivá města odmítala Janovi poskytovat 

další peníze a otevřeně přestupovala do nově se formující protilucemburské ligy, v jejímž čele 

stáli milánští Viscontiové, veronští Scaligerové, mantovští Gonzágové a ferrarští z rodu 

d’Este, ke kterým se postupně přidávaly další městské státy z řad Ghibellinů i Guelfů. 

Lucemburkové postupně ztráceli jednu pozici za druhou a v roce 1333 se nakonec z Itálie 

stáhli.  

                                                 
245 Císař údajně Janovi Braniborsko přislíbil za pomoc v bitvě u Mühldorfu. Viz M. Margues, Un itinéraire, 
str. 42. 
245 Kroniky doby Karla IV. Praha 1987 
246 Miláno, Bergamo, Pavii, Novaru, Cremonu, Parmu, Modenu, Reggio, Bobbio 
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Dalším předmětem sporu mezi Janem a Ludvíkem Bavorským se stalo Korutansko 

a Tyrolsko. Tato strategicky výhodná území byla bránou do Itálie, a o jejich osud projevoval 

zájem jak český král, tak Ludvík Bavorský. Aby Jan Lucemburský obě území získal, neváhal 

se usmířit se svým někdejším rivalem v českém království Jindřichem Korutanským a v roce 

1330 uzavřel sňatek mezi Jindřichovou dcerou Markétou a svým synem Janem Jindřichem. 

Jindřich Korutanský neměl mužského potomka a po jeho smrti se měl stát Jan Lucemburský 

poručníkem Jindřichových dvou dcer a Jan Jindřich eventuálním dědicem korutanského 

a tyrolského panství. Ludvík Bavorský nebyl představou Janova nástupnictví v Tyrolech 

a v Korutanech nijak nadšen a mezitím uzavřel tajnou smlouvu s Habsburky a po Jindřichově 

smrti (1335) udělil Korutany a jižní Tyrolsko Habsburkům v léno. Severní Tyroly si ponechal 

sám. Jan Jindřich byl z nástupnictví zcela vyloučen. Jan Lucemburský se sice v roce 1336 

s Habsburky smířil a vymohl si od nich pro syna alespoň jižní Tyrolsko, nicméně loajalita 

mezi císařem a českým králem byla tímto konfliktem značně narušena.  

  Další kroky krále Ludvíka, zejména jeho zásahy, které vážně poškodily lucemburské 

zájmy v Tyrolsku a Bavorsku247, podnítily Janův přestup do proticísařské opozice 

a nastartovaly vyjednávání o Ludvíkově sesazení. Lucemburkům se podařilo s podporou 

papeže prosadit kandidaturu Janova syna Karla, který byl 11. 7. 1346 zvolen s podporou pěti 

kurfiřtskými hlasy římským králem. Tak se Jan dožil měsíc před svou smrtí triumfu své 

diplomacie a návratu lucemburské dynastie na římský trůn.    

 

Po celou dobu svého panovaní hledal Jan oporu pro své politické cíle především 

v úzké spolupráci s Francií, se kterou udržoval po celý život vřelé diplomatické styky. První 

kroky vzájemné spolupráce mezi českým a francouzským králem byly podniknuty už 

na počátku 20. let 14. století, kdy Jan provdal svou sestru za francouzského krále Karla IV. 

Sličného a syna Karla zasnoubil s Blankou z Valois. Příbuzenská pouta se brzy rozšířila o 

pouta vojenská a politická. Karel využíval Janova vojska pro urovnávání sporů a šarvátek 

na francouzském území a pro Jana představovala francouzská spolupráce důležitou oporu pro 

jeho mocenské ambice v Říši, v Itálii i pro jeho vyjednávání s papežskou kurií. Za vlády 

Karlova nástupce Filipa VI., se tyto tendence ještě prohloubily. Krátce po svém nástupu 

                                                 
247 V Tyrolsku využil Ludvík Bavorský vzpoury místní šlechty proti Janu Jindřichovi v létě 1340 a na podzim 
1341, podpořil Markétu Korutanskou, která obvinila svého manžea z impotence, manželství Jana Jindřicha 
a Markéty rozvedl a Markétu provdal již 10.2. 1342 za svého syna Ludvíka. Jana Jindřicha, tak připravil o jeho 
tyrolské državy. V Bavorsku zase Ludvík oženil proti vůli Jana Lucemburského, syna  Markéty Lucemburské 
a Jindřicha Dolnobavorského Jana se svou dcerou Annou. Po smrti Jindřicha Dolnobavorského 1.9. 1339, pak 
převzal Ludvík Bavorský, jako tchán nedospělého Jindřichova syna, svrchovanost nad dolnobavorskými 
državami a když o rok později zemřel i Jindřichův syn, zůstaly tato území v Ludvíkově vlastnictví už natrvalo. 
Viz L. Bobková, Velké dějiny zemí Koruny české, str. 171-180. 
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věnoval Filip českému králi jako výraz přátelství luxusní sídlo v Paříži, známé pod názvem 

palác Nesle. Později byla spřízněnost obou dynastií posílena spojením Filipova nejstaršího 

syna Jana a druhorozené dcery českého krále Jitky - Bony. Po smrti své první ženy Elišky 

navíc zdůraznil král Jan své profrancouzské cítění sňatkem s francouzskou princeznou 

Beatricí Bourbunskou. Postupně se také dotvořila konečná podoba vojenských a politických 

závazků mezi oběma panovníky. Král Jan se stal prvním mezi vazaly francouzského krále. 

Smlouvou z roku 1337 se zavázal v případě potřeby poskytnout francouzskému králi 

vojenskou pomoc o síle 500 mužů. Na jejich vyzbrojení a vyplacení pobíral od Filipa 30 000 

pařížských liber.248 Význam Janova působení ve francouzských službách vzrostl především 

během stoleté války. Jan totiž nebyl pouhým vazalem francouzského krále, ale jako český král 

a říšský kníže byl také rovnocenným politickým partnerem a rádcem. V době, kdy císař 

i většina říšských knížat stála na straně Anglie, nalezl Filip VI. v Janovi Lucemburském 

věrného a důležitého spojence, kterému svěřoval nejzodpovědnější úkoly. Na konci listopadu 

1338 pověřil Jana místodržitelstvím v Languedocku, kde mu dal svou plnou moc, a od 40. let  

se Jan podílel na všech důležitých taženích proti Anglii. Janovu angažovanost 

ve francouzských službách ukončila až jeho hrdinská smrt v bitvě u Kresčaku 26. 8. 1346.  

 

Přes rozpory, které osobnost Jana Lucemburského nepřestává vzbuzovat, Janův přínos 

v oblasti teritoriální politiky stejně tak jako jeho zásluhy o rozkvět českého království ve 14. 

století, uznává dnes již většina historiků. Za jeho vlády se české země rozrostly téměř 

o polovinu a postupně se dostaly do politického povědomí celé feudální Evropy.249 Svým 

diplomatickým působením pomohl Jan připravit cestu k budoucímu rozkvětu českých zemí  

za vlády Janova syna, Karla IV. 250  

Janova vytrvalost a cílevědomost, se kterou se mu podařilo zajistit římský trůn 

pro svého syna, svědčí o systematicky vedené politice, která přesahovala hranice náhody 

a improvizace, jak bývá jeho vláda často charakterizována.251 

 

 

 

 

                                                 
248 M. Margues, Un itinéraire, str. 73. 
249 J. Spěváček, Král diplomat, str. 252. 
250 Viz. M. Nejedlý, Deux poètes français , str. 30 
251 L. Bobková, Velké dějiny zemí Koruny české, str. 110. 
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7.2 Jan Lucemburský očima Guillauma de Machaut 
 

Zatímco v českém království zůstal Jan Lucemburský až do konce života králem 

cizincem, který se vracel do Čech jen proto, aby zde „vyždímal“ co nejvíce peněz pro své 

dobrodružné avantýry, Guillaume de Machaut mluví o svém někdejším mecenášovi vždy 

v těch nejsvětlejších barvách. 

Vzpomínky na něj jako na „dobrého českého krále“ vložil Guillaume de Machaut 

do pěti svých příběhů. Poprvé shrnul Janovy oslnivé vlastnosti V soudu českého krále, 

napsaném ještě za panovníkova života. Zde podává  Guillaume de Machaut konvenční portrét 

ideálního panovníka tak, jak jsme ho popsali v minulé kapitole. Jan Lucemburský zde 

vystupuje v tradiční roli smírce a garanta spravedlnosti a zároveň má všechny náležitosti 

kurtoazního rytíře. V následujícím Příběhu o Lvu pak nepřímo odkazuje na slavné výpravy 

českého krále, aby je více  rozvinul  v Přátelské útěše, kde asi nejvýrazněji vyzdvihl českého 

krále jako vzor pro nastupující generaci. K českému králi se vrací i v Příběhu o studánce 

lásky a v Dobytí Alexandrie. Dojem, jaký český král na Guillauma de Machaut udělal, 

se v průběhu básníkova života nijak výrazně neměnil. Nicméně v každém svém díle rozvíjí 

trošku jiný aspekt Janovy osobnosti.   

Dnes nám Guillamovo kladné hodnocení Jana Lucemburského může  připadat 

přehnané, a  proto je třeba jej chápat ve správných souvislostech. Guillaume de Machaut totiž 

zaujímá mezi ostatními svědky výsadní postavení, neboť se sám dlouhou dobu pohyboval 

v Janově bezprostřední blízkosti. Sdílel s ním život potulného rytíře a doprovázel jej 

na cestách po jeho království i po okolních zemích.252 Byl účastníkem života na Janově dvoře 

a jako dvorní básník  byl rovněž spolutvůrcem jeho  prestiže.  

Přesto ten, který by si sliboval, že se z Machautových příběhů dozví důležité informace 

o životě a panování Jana Lucemburského, byl by patrně zklamán. Přes všechnu náklonnost, 

kterou Guillaume k Janovi choval, mu ve svých básních nevěnuje více než několik stovek 

veršů. Janovy úspěchy zmiňuje pouze velice stručně a dokonce ne příliš přesně. Většinu 

z nich zachytil až po Janově smrti a když v Přátelské útěše popisuje Janovo tažení do Litvy, 

líčí zážitky dvacet osm let staré.253 Proto se nelze divit, že když Guillaume vzpomíná 

na českého krále, běžně komolí jména míst, která s ním navštívil, a směšuje několik různých 

vzpomínek dohromady. Proto se většina vědců dnes již shoduje na tom, že jestliže byl 

                                                 
252 Cit M. Nejedlý, Středověký mýtus o meluzíně, str. 323. 
253 A. Prioult, Un poète voyageur. Guillaume de Machaut et la „Reise“ de Jean l’Aveugle, roi de Bohême, en 
1328-1329, in : Les Lettres Romanes 4, 1950, č. 1, str.  29.  
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Guillaume de Machaut talentovaným skladatelem a básníkem, nezapsal se do historie jako 

bystrý politický pozorovatel a ani to patrně nebylo jeho cílem.254  

Pokud mluví o politickém dění své doby, tak obvykle jen proto, že se ho samotného 

týkalo a mělo dopad na jeho pohodlí. V Soudu *avarrského krále zmiňuje Guillaume 

de Machaut neblahé následky války a moru, především proto, že ohrožovaly jeho život 

a bránily mu ve volném pohybu a ve styku s lidmi. V podobném kontextu je třeba vnímat 

i básníkovu stížnost na znehodnocování mince a vybírání různých poplatků. Ačkoliv tyto 

„nepříjemnosti“ zaznamenal Guillaume poměrně přesně, protože je psal pod jejich okamžitým 

dojmem, o zkušenostech prožitých s Janem Lucemburským to neplatí.  

 

 První z pětice příběhů je Soud českého krále. Příběh začíná tím, jak Guillaume 

de Machaut při jedné ze svých jarních procházek vyslechne spor mezi urozenou dámou 

a rytířem, o tom, kdo z nich trpí více: zda dáma, které zemřel dokonalý milenec, nebo rytíř, 

kterého zradila jeho milá. Básník, který byl po celou dobu jejich rozhovoru schovaný 

v houští, vyleze ze svého úkrytu a doporučí oběma překvapeným nešťastníkům českého krále 

jako soudce v jejich při. Svého pána, který v tu dobu sídlí se svým dvorem na nedalekém 

hradě Durbuy, patřičně vynachválí: Jan Lucemburský je podle Guillaumových slov vzorným 

křesťanem a dokonalým rytířem, jehož hlavním cílem je dosažení rytířské cti. Nad jiné vyniká 

svou statečností, štědrostí a velkorysostí.  

 

„*eboť hrdinskost nosí všude jeho meč, odvaha ho řídí a povzbuzuje, a štědrost mu 

otvírá dveře do všech srdcí“255 

 

 Janovými panovnickými atributy jsou moudrost a spravedlnost při rozhodování, 

laskavost ke svým přátelům a krutost ke všem nepřátelům. Nadto je český král podle 

básníkova přesvědčení znalec v otázkách kurtoazní lásky, neboť zná lépe než Ovidius256 

všechny její peripetie a poznal všechny milostné nástrahy. Proto se určitě bude moci vcítit 

do situace obou zhrzených duší a bude umět moudře rozhodnout. Podle Guillauma by totiž 

sotva našli vhodnější osobu pro tento účel: 

 

                                                 
254  Tamtéž, str. 321. 
255 „Car Proece partout s’espee porte, Hardiece  le conduit et ennorte, Et Larguece si li oevre la porte de tous 
les cuers“ G. de Machaut, Le Jugement du roy de Behaigne, str. 127, v. 1317-1319. 
256 „Cognoist il tous les assaus, le estours, Les biens, les mals, les plaintes, et les plours, Mieux qu’Ovides, 
qui en sot tous les tours.“ G. de Machaut, Le Jugement du roy de Behaigne, str. 127, v. 1325-1327. 
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 „*eboť ani na této straně moře, ani na opačné straně moře, není ušlechtilejšího 

a upřímnějšího srdce, ve kterém by bylo méně hořkosti. 257 

 

Janovu dokonalost vysvětluje Guillaume de Machaut jako dědictví po jeho urozených 

rodičích, kterými nebyli nikdo menší než římský císař Jindřich Lucemburský a jeho žena 

Markéta Brabantská. 

 

 „A tak, jestliže je dobrý, tak je to naprosto  přirozené, neboť to získal od své matky 

a od svého otce“  258 

 

Po těchto slovech rytíř i dáma básníkův návrh s radostí přijali a v jeho doprovodu 

se odebrali ke králi. Velkou pozornost věnuje Guillaume de Machaut popisu Janova sídla, 

jímž chtěl zdůraznit královu moc a urozenost. Ve skutečnosti poměrně skromný hrad Durbuy 

je v básníkově podání vylíčen jako pohádkově dokonalá rezidence.259 Když ho rytíř a dáma 

poprvé uzřeli, oba strnuli v němém úžasu nad jeho nádherou. Kromě panenské přírody, která 

hrad obklopuje, zahrad a dokonalé architektury, zdůrazňuje Guillaume de Machaut především 

strategickou pozici hradu a jeho opevnění: 

 

„Hrad se tyčí na skále a kolem dokola ho obtéká voda. Je tak dobře chráněný, 

že pokud by ho králové Francie a *ěmecka oblehli, nezabránilo by to těm, kdo jsou uvnitř, 

aby se dostali ven a zase zpět, kdykoliv by se jim zachtělo.“260  

 

Interiérem a vnitřní výzdobou hradu se Guillaume de Machaut příliš nezabývá, ale 

spíše se snaží zachytit atmosféru, která na hradě vládne a dokonalost těch, kteří ho obývají. 

Ani tento popis nicméně neobsahuje mnoho reálných prvků. Janův dvůr sestává 

z alegorických bytostí, které symbolizují nejrůznější kvality dobrého panovníka, které jsou 

důkazem Janovy urozenosti. Mezi nimi figuruje již 16 zmiňovaných ctností261:  

                                                 
257 „ Car deça mer n’a pas, ni dela mer, Plus gentil cuer, plus franc, n’a mains d’amer;“ G. de Machaut, 
Le Jugement du roy de Behaigne, str. 125, v. 1294-1295. 
258 „Dont s’il est bons, c’est raison qu’il appere: Car il le doit et de mere et de pere.“   G. de Machaut, 
Le Jugement du roy de Behaigne, str. 127, v. 1342-1343. 
259 Viz K. Benešovská, Les résidences du roi Jean de Bohême: Leur fontion de représentation, , in: King 
John of Luxemburg (1296-1346) and the Art of his Era. Proceedings of the International Konference, Praha 
1998, str. 119-120; M. Margues, Un itinéraire, str.160. 
260 „Il ert muolt fort et de tres grant plaisance, Beaus et jolis e de poy de defense. Car se li roy d’Alemaigne et 
de France Devant estoient, Cil de dedens ja pour ce ne lairoient Qu’il n’alassent hors et enz, s’il vouloient, 
Toutes les fois qu’a besoignier aroient En la contree. C’est une roche enmi une valee Qui tout entour est d’yaue 
environnee“ G. de Machaut, Le Jugement du roy de Behaigne, str. 129, 131, v. 1385-1394. 
261 Viz kapitola Ideální panovník. 
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„[Krále] doprovázely Odvaha a její dcera Hrdinskost. A za ruku [Jan] jemně držel  

Štědrost, dámu velké vznešenosti. A také tam byli Bohatství, Láska, Krása, Loajálnost, 

Radost, Touha, Myšlenka, Vůle a Ušlechtilost, Upřímnost, Čest, Dvornost a Mládí. Těch 16 

bylo s králem, nikdy od něj neodcházeli, Bůh a Příroda mu je udělili, jakmile se narodil; 

a proto mu všichni sloužili…“262  

 

 Guillaume de Machaut si  dává velmi záležet, aby popsal, jakého přijetí se dámě 

a rytíři na Janově dvoře dostalo: Když básník přivedl oba hosty na hrad, ujali se nově 

příchozích šarmantní rytíř, jehož jméno bylo Čest, a krásná veselá urozená dáma Dvornost,   

za milého rozprávění je přivedli ke králi. Král, jehož vychovatelkou byla sama Dvornost, 

učaroval hned oběma hostům rytířským chováním a galantními způsoby. S oběma se srdečně 

přivítal a vyslechl jejich příběhy. Když se dozvěděl, že má být mezi nimi soudcem, nejprve 

se zdráhal, protože se necítil být v této věci dostatečně zkušeným. Nakonec ale vyhověl jejich 

přání a zavolal si na pomoc čtyři své rádce, Rozum, Lásku, Čestnost a Mládí, kteří mu měli 

pomoci dobře a spravedlivě rozhodnout. Král postupně vyslechl všechny jejich názory, 

diplomaticky usměrňoval někdy až příliš vyhraněné postoje, aby nakonec vynesl verdikt 

ve prospěch rytíře, jehož utrpení bylo uznáno za větší. Zranění dámy, které zemřel milenec, 

se podle krále a jeho rádců postupem času zhojí. Oproti tomu rána rytířova se bude znovu 

a znovu otvírat pokaždé, když uvidí svou milou v náručí někoho jiného. 

Aby král ulevil jejich žalu, pozval oba své hosty, aby setrvali v jeho společnosti 

a využívali pohostinnosti jeho dvora. Dáma a rytíř po menším váhání Janovo pozvání přijali 

a společně s králem strávili týden při hostinách a radovánkách. Janovo přátelství a pohodlí 

jeho hradu jim dokonce dovolilo na okamžik zapomenout na jejich soužení. Když se po osmi 

dnech rozloučili, vybavil je král na cestu bohatými dary a družinou svých dvořanů, kteří je 

doprovodili až domů. 

 

V dalších dílech vyzdvihuje Guillaume de Machaut především Janovu statečnost, 

vzpomíná na Janovy výpravy a úspěchy na bitevním poli. Český král je v nich králem 

neporaženým, králem věčně živým. Nenarazíme v nich na žádnou bitvu, ve které by Jan nebyl 

                                                 
262„Mais  Hardiece, Le compaignoit, et sa fille Proece, Et doucement tint par la main Larguece, Une dame 
de moult grant gentillece. S’y fu Richece, Amours, Beauté, Loyauté, et Leece, Desir, Penser, Volenté, et *oblece, 
Franchise, Honneur, Courtoisie, et Joinece.  Cil .xvi. estoient Avec le roy, n’onques ne s’en partoient: Dieus 
et *ature ottroié li avoient Des qu’il fu nez; pour ce tous le servoient;“ G. de Machaut, Le Jugement du roy 
de Behaigne, str. 135, v. 1476-1487. 
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jednoznačným vítězem a ani nenarazíme na žádné negativní hodnocení Janových činů. To je 

mimochodem možná jedním z důvodů, proč Guillaume de Machaut nikde nekomentuje 

Janovu hrdinskou smrt v bitvě u Kresčaku.   

 

„Však neměl nikdy nepřítele, aby ho [Jan] neztrestal takovým způsobem, že tím nabyl 

cti.“263  

 

V díle Přátelská útěcha nejdůkladněji vykreslil Guillaume de Mahaut právě tuto 

Janovu statečnost. český král zde vystupuje jako rytíř, který oděn pouze „v šedivém plášti“, 

kočuje bez odpočinku po zemích celé Evropy, jen aby tam dobyl svým válečnickým uměním 

rytířskou čest. Nestěžuje si při tom ani na špatnou stravu ani na nedostatek spánku a trpělivě 

snáší veškeré nepohodlí a strasti svých cest. Nezalekne se bitevní vřavy ani drsného počasí, 

které zakusí během svých tažení. Ze všech svých výdobytků si Jan neponechá nic kromě cti 

a všechno ostatní, léna, šperky, zem, zlato, stříbro, rozdá svým bojovníkům. 264 

Pasáž věnovanou českému králi začíná básník výčtem dvanácti zemí, do kterých Jan 

při hledání rytířské slávy zavítal: 

 

„Vezmi si příklad z dobrého českého krále, který do Francie i do *ěmec, Savojska 

i Lombardie, Dánska a Uher, Polska, Ruska, Krakovska, Mazovska, Pruska i Litvy jel dobývat 

slávu a čest“265  

 

Poté Guillaume vychválí Janovu udatnost, skromnost a štědrost a v zápětí zahrne 

čtenáře souhrnem nejdůležitějších Janových úspěchů. Události, mezi nimiž uplynulo několik 

let, řadí Guillaume bez časových mezer jednu za druhou, jako by se odehrály během jednoho 

roku.266 S detaily ani „zbytečnými“ podrobnostmi se nezabývá, avšak vždy zdůrazňuje Janovu 

neohroženost. Svá líčení začíná básník zmínkou o suverénním podrobení Čech, aniž by 

se slůvkem zmínil o  problémech, se kterými se Jan v Čechách musel od počátku své vlády 

potýkat267:  

                                                 
263 „Et si n’ot onques annemi Qu’il de chastiast par tel guise Que l’onneur en avoit acquise.    G. de Machaut, 
Confort d’ami, str. 158, v. 3070-3072.  
264 „Il donnoit fiez, joiaus, et terre, Or argent; riens ne retenoit, Fors l’onneur; ad ce se tenoit..“  
G. de Machaut, Confort d’ami, str. 152, v. 2930-2932. 
265 „Pren garde au bon roy de Behaingne, Qui en France et an Alemaingne, En Savoie et en Lombardie, 
En Dannemarche et en Hongrie, En Pouleinne, en Russe en Cracoe, En Masouve, en Prusse, en Letoe A la pris 
et honneur conquerre.“  G. de Machaut, Confort d’ami, str. 152, v. 2923-2929. 
266 V. Černý, Staročeská milostná lyrika, str. 208; E. Destribois, Guillaume de Machaut et Jean de Luxemburg, 
str. 42. 
267 Janovo problematické postavení v Českých zemích rozebírají všechny biografie o Janu Lucemburském.  



 81 

 

„ Co udělal nejprve v Čechách? Ať se to komukoliv líbilo, nebo nelíbilo, silou zbraní 

a s pomocí přátel si je podrobil. Ačkoliv se proti němu všichni vzbouřili, on nad nimi vyhrál.   

A mnohokrát se bil  a mnohokrát  velkou pýchu pokořil.“268 

 

Podobným způsobem komentuje i Janovy intervence ve prospěch Ludvíka Bavorského 

u Esslingenu roku 1316 a u Mühldorfu v září 1322. Chronologie a itinerář Janových cest 

se stávají přesnějšími a podrobnějšími v místech, kde básník vypráví o výpravách, kterých 

se sám zúčastnil.  

Takto vzpomíná na svoji první cestu do Čech, při které Jan dovedl na Křivoklát 

Jindřicha Habsburského, Janovo rukojmí z mühldorfské bitvy, i na Janova tažení do Polska 

a Litvy. Především polská krajina, kam se Guillaume vydal s králem poprvé roku 1327, 

se Guillaumovi vryla do paměti. Ve svých básních znovu a znovu evokuje vzpomínky 

na cizokrajná místa, která s Janem procestoval. Setkáváme se s nimi v Příběhu o lvu, 

v Přátelské útěše a nakonec i v Dobytí Alexandrie. Poněkud nelogická trasa269, po které 

se v Dobytí Alexandrie ubírají Petr z Lusignanu a císař Karel na setkání mocnářů 

v Krakově270, je ve skutečnosti ohlasem někdejších polských tažení Jana Lucemburského.271 

Z Guillaumových vzpomínek na Polsko je zřejmé, že básník uznával Jana Lucemburského 

jako právoplatného polského krále a ve svých dílech proto důsledně odlišuje království polské 

od království krakovského, kde vládl Vladislav Lokýtek. 272 Z Přátelské Útěchy se ještě 

dozvídáme o lenní přísaze slezských vévodů ve Vratislavi, při které uznalo třináct z nich Jana 

Lucemburského za svého krále.273 

                                                 
268 „Que fist il premiers en Behaingne? Que qui s’en loue ou qui s’en plaingne, Par force d’armes et d’amis 
En subjection les a mis. Comment qu’il li fussent rebelle Tuit, mais il gaaingna la querelle, Et maintes fois 
se combati, Dont maint grant orgueil abati.“ G. de Machaut, Confort d’ami, str. 154, v. 2989-2996. 
269

 V Dobytí Alexandrie popisuje Guillaume de Machaut cestu z Prahy do Krakova takto:„A teď povím, jakou 
cestou se vydaly. Během tří dnů projeli Čechami, potom přijeli do Vratislavi a Lehnice, do *eustadu, Svidníku; 
projeli Gostýn, Kališ, Bytom a  Hlohov, a přes Poznaň přijeli do Krakova“ („Or diray quel chemin il firent 
Par mi behaingne chevauchierent .iii. journees et puis alerent A bresselau a linguenise A mustat a suedenisse 
Cousten, calix, bruton glagouve Passerent, et par basenouve De la en cracoe arriverent.“)  G. de Machaut, 
La Prise d’Alixandre (The Taking of Alexanria), ed. R. Barton Palmer, New York-London 2002, str. 92 v. 1268-
1275.  
270 Setkání králů v Krakově, se konalo v září 1364. Jeho cílem bylo dohodnout křížovou výpravu do Svaté země. 
Kromě Karla IV, v jehož doprovodu byl i kyperský král Petr z Lusignanu se setkání zúčastnili ještě polský král 
Kazimír III. Veliký, králové dánský a uherský, markrabě moravský Jan Jindřich, Habsburkové a braniborští 
Wittelsbachové. Přítomní panovníci sice křížovou výpravu neodmítli, ale zároveň nepodnikli žádné konkrétní 
kroky k jejímu podpoření. Podrobněji viz např. L. Bobková, Velké dějiny zemí Koruny české, IVa, 1310-1402, 
Praha-Litomyšl 2003, str. 384-386. 
271 V. Černý, Staročeská milostná lyrika, str. 210. 
272 Tamtéž, str. 210. 
273 „Et treize dus qui tout hommage li firent, par son vasselage.“  G. de Machaut,  Confort d’ami, str. 156, 
 v. 3025-3026. Není jasné, jestli se lenní přísaha, které se básník účastnil odehrála v roce 1329 nebo již v roce 
1327. 
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Nemenší dojem zanechala na Janova básníka „křížová“ výprava do Litvy v zimě roku 

1329. Ve skutečnosti čistě politicky motivovaný krok274 je Guillaumem interpretován jako 

spasitelný podnik, při kterém bylo pokřtěno přes šest tisíc nevěřících v jednom městě.275  

Kromě polsko-litevských tažení, zmiňuje básník ještě Janovo italské dobrodružství276, 

přesněji řečeno jeho úspěšnou fázi od prosince 1330 do července 1331, během níž byl Jan 

vítán severoitalskými městy jako osvoboditel. 

 

„Potom dobyl v Lombardii, Parmu, Reggio, Modenu, Pavii, a dalších dvanáct měst. 

Je dobře známo, že je to pravda. Byl pánem Pietrocenta a Luccy, ale více než sto, ba více než 

tisíc, ho jednohlasně  nazývali králem míru.“277 

 

 Janovu cestu po severní Itálii, si básník patrně připomíná i v Dobytí Alexandrie, když 

popisuje Petrovo putování z Vídně do Benátek. Cesta „dvěma soutěskami“ přes Julské 

a Taurské Alpy, tak jak  ji básník vylíčil278, je trasa, kterou Jan podnikl z Řezna do Itálie279. 

Výčet Janových vojenských úspěchů  v Přátelské útěše končí zmínkou Janova tažení 

do Polska a Maďarska v roce 1331.  

Guillaume de Machaut ovšem nepovažoval českého krále pouze za neporazitelného 

vojevůdce, ale i za schopného politika, který mohl měřit své síly s nejmocnějšími tehdejšího 

světa,  francouzského krále ani římského císaře nevyjímaje.  

 

„ Přísahám a garantuji Ti, že byl na tak vysokém vrcholku cti, že nebylo žádného tak 

mocného člověka v okolí, římského císaře nevyjímaje, kterého by [Jan] nešel vypátrat  až 

do nitra jeho země, kdyby mu chtěl vyhlásit  válku.280  

                                                 
274 Jan Lucemburský zde bojoval jako spojenec Řádu německých rytířů také proti svému polskému rivalovi 
Vladislavu Lokýtkovi, který uzavřel obranou smlouvu s Litevci a svého syna Kazimíra a  oženil s dcerou 
Litevského vévody Gedimina, Aldonnou Annou Litevskou. O křížové výpravě do Litvy viz kapitola Jan 
Lucemburský a křížová výprava. 
275 „Crestienner fist en une ville Des mescrëans  plus de sis mille.“  G. de Machaut, Confort d’ami, str. 156, 
v. 3033-3034. 
276 Kontext Janova tažení do Itálie je nastíněn v kapitole Janova zahraniční politika. 
277 „ Après conquist en Lombardie Parme, Rege, Mode, Pavie, Et jusques a .xii. citez. Il fu sires de Pietrecent, Et 
de Luques, mais plus de cent, Voir de mil, tout a .i. sible, L’appelloient le roy paisible.“  
G. de Machaut, Confort d’ami, str. 158, v. 3053-3060. 
278 „Il  sen ala en quaranteinne, Une duche qui est procheinne Des montaingnes de lombardie. Et, par ma foy 
je ne croy mie Quil ait au monde entierement Si fort pais, car vraiement On y entre par .ii. destrois Qui sont 
rostes, lons, et estrois Grans montaingnes a tout entour Et maint chastel et mainte tour Quon ne porroit miner 
ne prendre Tant bien y sceust on entendre Les .ii. prilleuses montaingnes Qui sont aride et brehaingnes. Le taure 
et le joure passa Et puis son chemin trespassa Par le pais et la contree dou patriache daquilee….“ 
G. de Machaut, La Prise d’Alixandre, str. 102, 104, v. 1511-1528.  
279 V. Černý, Staročeská milostná lyrika, str. 212. 
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  Jako doklad zdárné politiky českého krále považuje Guillaume de Machaut způsob, 

jakým Jan zajistil kariéru svým dětem a tím i pokračování slávy lucemburského rodu. 

V tomto kontextu se básník zmiňuje v Dobytí Alexandrie o tom, že Janova dcera Bona se stala 

manželkou francouzského následníka trůnu. Básník se neopomene pozastavit nad Boninou 

výjimečností i nad dokonalostí jejích čtyř synů, avšak za vrchol Janova diplomatického 

úspěchu Guillaume právem považuje korunovaci Janova nejstaršího syna Karla římským 

císařem.  

 

„udělal [Jan Lucemburský] svého syna německým králem a císařem, svojí statečností,  

rozumem a prozíravostí, všechno navzdory Ludvíku Bavorskému, který byl tehdy císařem. 

Toho totiž z říše vyhnal, silou zbraní a s pomocí přátel“281 

 

V dalších úryvcích v Dobytí Alexandrie Guillaume  pokračuje oslavou kvalit Karla IV. 

Přestože s císařem Karlem IV. nepřišel Guillaume příliš často do styku, rovněž vynáší 

do nebes jeho dobrotu a dokonalost. V Karlově portrétu se nicméně dostávají do popředí 

odlišné vlastnosti, než v případě Jana Lucemburského. Básník zdůrazňuje především císařovu 

zbožnost, spravedlnost a moudrost, pro kterou ho dokonce nazývá „druhým Šalamounem“282. 

Zajímavé také je, že zatímco Jana Lucemburského Guillaume de Machaut chválí pro jeho 

neúnavnou štědrost, u Janova syna oceňuje, že se Karel v tomto ohledu drží umírněné cesty 

a nepropadá ani nerozumné štědrosti, ani zhoubné lakotě. Z Karlových politických úspěchů 

Guillaume vyzdvihuje Karlovu roli mírotvůrce. Když čteme Guillaumův seznam zemí, kde 

všude Karel zajistil mír, opět v něm najdeme většinu míst, která Guillaume navštívil s Janem 

Lucemburským: 

 

 „*astolil mír po celém *ěmecku, v Rakousku a v Čechách, v Mnichově, v Bavorsku 

a v Maďarsku, až v markách ruských, *a Moravě, v Prusku a Krakově a dokonce, Bůh je mi 

svědkem, že až v Litvě a to přinejmenším až po Ragnit, což není věc nijak malá. A také 

                                                                                                                                                         
280 „Mais je te jur et te prommet Qu’il estoit en si haut Sommet d’onneur qu’il  n’avoit si haut homme Voisin, 
ne l’empereur de Romme, Que, s’il li vosist mouvoir guerre Ou faire, qu’il ne l’alast querre Tout eu milieu 
de son païs.“ G. de Machaut, Confort d’ami, str. 154, v. 2975-2981. 
281„Qui fisr son fil roy dalemaingne et empereur par sa vaillance et par son sens et sa prudence tout maugre 
loys  de baiviere qui adont empereres yere car de lempire la desmis par force darmes et damis“ G. de Machaut, 
La Prise d’Alixandre,  str. 72 v. 772-778 . 
282 „ On ne porroit en nulle terre nul plus sage homme de li querre con di ca et dela les mons que cest li secons 
salemons“  G. de Machaut, La Prise d’Alixandre, str. 80, v. 989-992.  
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v Polsku, Pomořanech, Braniborsku a je dobře, že se tam dá, při Svatém Germainovi, 

bezpečně nést zlato v ruce.“283 

 

 Svoji oslavnou řeč Karlu IV. zakončuje básník slovy o tom, že v celém křesťanském 

světě je Karel považován za nejmocnějšího muže křesťanstva, a dodává, že tento výjimečný 

muž je synem dobrého českého krále, čímž vysvětluje, odkud pochází Karlova výjimečnost. 

Oslavou Janových dětí, Karla a Bony, završil Guillaume de Machaut svůj hold českému 

králi. Dokonalost a vznešenost, kterou jim připisuje, vidí jako naplnění a odraz slávy jejich 

otce. 

 

7.3 Jan Lucemburský, ideální panovník? 
 

V předchozích kapitolách jsme představili dva základní pohledy na Jana 

Lucemburského. V následujících kapitolách zhodnotíme nejčastěji zdůrazňované aspekty 

Janovy osobnosti v dílech Guillauma de Machaut a v českých pramenech. Pozastavíme 

se u vztahu Jana Lucemburského k církvi, jeho způsobu hospodaření s finančními prostředky, 

jeho dvora a jeho cestovatelského a rytířského způsobu života, abychom mohli v závěru lépe 

odpovědět na otázku položenou v názvu této kapitoly. 

7.3.1 Jan Lucemburský a zbožnost 
 

 „Boha a církev a čestnost miluje, stejně tak i spravedlnost, pročež je  nazýván  mečem 

spravedlnosti“ 284  

 

Takto hodnotí Guillaume de Machaut Janův vztah k církvi v Soudu českého krále. 

Veškeré Janovo chování je podle něj motivováno křesťanskou láskou, ale nijak dopodrobna 

však Janovu zbožnost nerozvádí. V křesťanském duchu vyzdvihuje Janovu pokoru a mírnost, 

neboli konvenční ctnosti dobrého křesťana.  

Petr Žitavský oproti tomu popisuje Jana Lucemburského jako krále, který si ničeho 

neváží a nic mu není svaté. Vyčítá mu, že olupuje církev o majetek, aby ho pak rozdával 

                                                 
283 „ Pais a mise par toute alemaingne En osteriche, et en behaingne En misce, en baiviere, en hongrie jusques 
es marches de russie  En moravie en prusce, en cracoe Voire par dieu jusque en lestoe Au mains jusques 
en ranguenite Qui nest mie chose petite En poulainne et en pommerelle En brandebourc cest chose bele 
Quon y porte par saint germain Seurement lor  en la main“ G. de Machaut, La Prise d’Alixandre, str. 82, 
v. 1033-1044. 
284 „Dieu e l’eglise Et loyauté aimme, et si bien justise Qu’on le claimme l’Espée de justise.“ G. de Machaut, 
Le Jugement du roy de Behaigne,str. 125, v. 1304-1306. 
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svým vazalům. Janova politika vůči klášterům a především vyplenění katedrály a hrobů 

svatého Vojtěcha a Víta, kterého se Jan dopustil roku 1336, jsou pro Petra jasným důkazem 

Janovy zvrhlosti. Ve své kronice proto neváhá zpochybnit opravdovost náboženských úkonů 

českého krále : 

 

  „Zúčastní-li se [Jan] někdy bohoslužby, ne ze zbožnosti, nýbrž dohnán studem 

před lidmi, neoddává se modlitbám nýbrž hovorům a smíchu.“285  

 

Když odhlédneme od jejich vyhraněnosti, můžeme konstatovat, že oba příklady 

dokládají, že Jan Lucemburský se na rozdíl od jiných panovníků nezapsal do povědomí svých 

současníků jako zakladatel chrámů a klášterů, ochránce církevních institucí, ani jako 

panovník, který demonstruje své náboženské cítění vášnivým sběratelstvím ostatků nebo 

jiných náboženských předmětů a knih.286 Při svých četných aktivitách a kočovném způsobu 

života mu na podobné věci pravděpodobně ani mnoho času nezbývalo. 

 Přesto by bylo nespravedlivé upírat mu veškeré snahy v této oblasti, i když se mohou 

ve srovnání s Karlem IV. zdát zanedbatelné. Jan podporoval řadu klášterů a církevních 

institucí v Čechách i v Lucembursku. V českém království byla většina těchto počinů 

iniciována královnou Eliškou a později synem Karlem, nicméně král Jan na nich nesl také 

svůj podíl. V Praze podporoval spolu s královnou řád Františkánů od svatého Jakuba, 

dominikánky od svaté Anny a přispěl k založení dominikánského konventu v Brně. Zcela 

z vlastního impulzu nechal Jan zřídit v roce 1342 klášter mnichů ze Chartreux na Újezdě. 

Tento přísný řád založený svatým Brunem již v 11. století se ke konci středověku těšil 

novému rozkvětu a jeho náročné požadavky na duchovní život přitahovaly pozornost 

šlechtických kruhů. Jan Lucemburský byl v tomto ohledu možná ovlivněn svým strýcem 

Balduinem, který se přičinil o rozšíření tohoto řádu ve své diecézi. Jan pověřil nově příchozí 

mnichy, aby se modlili za něj i celou jeho rodinu.287 Jan se také zasadil o zahájení 

rekonstrukce Chrámu svatého Víta a tak předpřipravil cestu k tomu, aby se tento kostel mohl 

stát roku 1344 katedrálou nově vzniklé pražské arcidiecéze. 

V Lucembursku držel Jan ochrannou ruku především nad kláštery podporovanými 

jeho rodiči a svojí babičkou Beatrix. Mezi nimi upřednostňoval sestry Dominikánky 

ve Valenciennes a v Marienthalu, Karmelitky v Arlonu a v neposlední řadě cisterciácký 

klášter v Clairefontaine, kde si přál být Jan pochován po boku svých předků. Janovým 

                                                 
285 Cit. Zbraslavská kronika, str. 320. 
286 M. Margues, Regum de stirpe, str. 100-101. 
287 Tamtéž, str. 179. 
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odkazem se měl stát nově založený klášter Klarisek v Echternachu, který se však už Janovi 

nepodařilo zrealizovat a tak jej za něho musel dokončit až  Karel IV. 288 

Ačkoliv Petr Žitavský líčí Jana jako bezbožného panovníka, Janovo zakladatelské úsilí 

ke konci jeho života i péče, s jakou se snažil zajistit svou duši, napovídají o opaku. Jan uctíval 

kult Jana Křtitele a Pannu Marii, jimž byla zasvěcena většina klášterů a institucí, které Jan 

podporoval. Na jejich počest se účastnil  různých poutí a slavností, jako příklad můžeme 

připomenout Janovu pouť k Černé Madoně v Rocamadouru v roce 1323. Jako středověký 

rytíř spatřoval Jan Lucemburský v Panně Marii ženu, jejímž prostřednictvím může sloužit 

urozené dámě a církvi zároveň.289 Na rozdíl od jiných panovníků se Jan nikdy nedostal 

do přímého konfliktu s papežskou kurií a až do konce života udržoval přímé styky 

s papežským dvorem. Po Janově smrti vyjádřil papež Clement VI. ve dvou dopisech290 

Karlovi a Boně svou úctu k českému králi: 

 

 „Tento král jakožto zbožný, statečný, rozumný a udatný vládce žil a vládl dlouhá léta 

slavně a vítězně s pověstí věhlasné proslulosti po celém světě, nikdy neopustil cestu Páně 

a zaslouženě získal od  Pána  početné a slavné potomstvo, které po sobě zanechal. Přece 

vytáhnul se zbrojí, ve spravedlivé válce za obranu francouzského království ušlechtile 

vynaložil své síly, jak se to slučovalo s jeho královskou ctí, a přitom, jak věříme, oddán Bohu, 

vloživ naději v Boží milosrdenství, dovršil takto svůj život uprostřed družiny svých početných 

rytířů. A tak můžeme se zbožností očekávat, že takto přešel od námahy k odpočinku, od bídy 

a soužení k blaženosti, z temnoty ke světlu.“  291  

  

7.3.2 Jan Lucemburský a křížová výprava 
 

Jako jeden z hlavních projevů zbožnosti jmenují příznivci českého krále Janovu 

„křížovou“ výpravu do Litvy. Ačkoli se pod nálepkou „svaté války“ skrývaly politické 

                                                 
288 M. Margues, Un itinéraire, str. 181. 
289 Tamtéž, str. 182. 
290 Oba dopisy jsou publikovány v ed. L. Klicman. Monumenta vaticana res gestas bohemicas illustrantia, 
Tomus 1, Acta Clementis VI, Pontificis romani 1342-1352., Praha 1903, n0 721,  n0 732, str. 431, 436-437. 
291 „necnoc quod rex ipse tanquam princeps catholicus, fortis, prudens et strenuus, gloriose ac victoriose 
cum celebris fame preconio in mundoviam domini non deserens diutinis vixit et regnavit temporibus ac prolem 
numerosam et inclitam post se relictam a dominomeruit obtinere, tandemque armorum actus in iusto bello 
regnum  Francie defendo et exercendo magnanimiter, sicut ad suum spectabat honorem regium, vires suas, 
honorabiliter sic deo devotus ut credimus et spe de misericordia divina concepta inter suorum catervam militum 
finivit terminum vite sue, quod pie credi potest de laboribus ad quietem, de miseriis et erumpnis ad beatitudinem 
et ad lucem de tenebris transivisse“  Úryvek z dopisu papeže Klementa VI.  adresovaný   Boně  Lucemburské ze 
dne 20.9. 1346,  viz.  L. Klicman. Monumenta vaticana res gestas bohemicas illustrantia, Tomus 1,  n0 721, 
str. 431.  
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ambice, ve středověku bylo válčení proti pohanům považováno za nejušlechtilejší způsob 

boje, který umožňoval dosáhnout těm, kdo se na něm podíleli, rychlého odpuštění hříchů. 

Ve 14. století byla především ve francouzském prostředí oživena touha napodobit slavná 

křižácká tažení 11. a 12. století a získat nesmrtelnou slávu při osvobozování Kristova hrobu 

z rukou nevěřících. Šlechtě, která ztrácela své mocenské postavení i společenskou prestiž, 

se tato myšlenka jevila jako vhodný prostředek pro svou rehabilitaci.292 Na uspořádání 

křížové výpravy měla své zájmy ale i  papežská kurie, která se marně snažila o posílení své 

autority  a vymanění se z vlivu francouzského krále. Papež proto nepřestával hledat vhodného 

kandidáta, kterého by postavil do čela křižáků. Jedním z oslovených byl i český král Jan 

Lucemburský.  Ten sice papežovu žádost neodmítl, ale až na vybírání již zmiňovaného 

desátku na financování křížového tažení, nepodnikl nic, co by nasvědčovalo tomu, že hodlá 

výpravu opravdu uskutečnit. Nakonec se mu naskytla lákavější a snazší příležitost, jak dobýt 

slávu v boji proti pohanům. Když v roce 1328 obhájil Jan své zájmy v Polsku a ve Slezsku, 

obrátil se na něj hlavní představitel Řádu německých rytířů s prosbou o pomoc při vedení 

křížové výpravy do Litvy.293 Jan, který byl tradičním spojencem Řádu, a pro kterého tato 

výprava znamenala možnost prosadit svou převahu nad polským králem294 ale také získat 

prestiž ochránce křesťanství, nabídku ochotně přijal.295 S bohatou finanční podporou Řádu dal 

dohromady vojsko a v lednu 1329 byl v Toruni. Odtud pak pokračoval dál na severo-východ. 

Celý podnik se odehrál během jednoho měsíce, v době mezi 20. 1. – 21. 2. 1329.  Zamrzlé 

řeky a bažiny umožnily vojskům proniknout do centra Litvy a dobýt několik hlavních 

pevností. Země na sever od Memelu  byla vypleněna, část obyvatel zmasakrována a zbytek 

násilně pokřtěn. Než začala obleva, byla všechna vojska zpět v Königsbergu.296  

Podobného tažení se Jan zúčastnil ještě dvakrát, v letech 1337 a 1344-1345. Obě 

se odehrávala ve stejném duchu, ale předčasná obleva nedovolila vojskům dosáhnout 

požadovaných cílů a získat v Litvě nějaké pevnější pozice.  

                                                 
292 Tamtéž, Un itinéraire, str. 164. 
293 Litevské království bylo od 13. století jedním z hlavních oblastí zájmu řádu Německých rytířů, který 
po neúspěchu křížových výprav do Svaté země, hledal nové uplatnění a možnosti své rehabilitace. Christianizace 
sousední pohanské Litvy se zdála být pro tento účel vhodným objektem. Brzy se ale ukázalo, že Litevci jsou 
křesťanství ochotni přijmout, což potvrzovala jejich ochota spolupracovat s papežskými vyslanci, kteří v Litvě 
nové náboženství rozšiřovali. Němečtí rytíři se ale začali obávat silného litevského státu a jeho vlivu v baltském 
prostoru,  porušili příměří uložené papežem Janem XXII a pod záminkou christianizace zorganizovali v roce 
1328  nové vojenské tažení. Podrobně o vztazích mezi Litevským královstvím a řádem německých rytířů 
viz. A. Prioult, « Un poète voyageur: Guillaume de Machaut et la "Reise" de Jean l'Aveugle, roi de Bohème », 
Lettres romanes, 4, 1950, str. 3-39. 
294 Polský král byl spojencem litevského krále.  Syn Vladislava Lokýtka  Kazimír  se oženil s dcerou Litevského 
vévody Gedimina, Aldonnou Annou Litevskou. 
295 M. Margues, Un itinéraire, str. 166. 
296 Podrobné líčení této výpravy viz. A. Prioult, « Un poète voyageur, str. 24; M. Margues, Un itinéraire, 
str. 168. 
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Z celkového hlediska se nepodařilo během litevských taženích dosáhnout žádných 

trvalých výsledků.297 Janovi však zajistily tyto výpravy potřebnou prestiž a reputaci ochránce 

a šiřitele křesťanské víry.  

 

7.3.3 Jan Lucemburský a štědrost  
 

Nejosobnější a nejživější vzpomínka, kterou si Guillaume de Machaut uchoval na českého 

krále se týká Janovy štědrosti.298 Na rozdíl od ostatních konvenčních rysů, byla štědrost 

skutečnou Janovou vlastností, kterou básník osobně zakusil. Neboť, jak sám píše, ho český 

král živil.299 V širším slova smyslu pak celá Guillaumova kariéra byla výsledkem Janovy 

štědrosti. 300 Proto se není čemu divit, že Guillaume de Machaut nepřestává chválit 

velkorysost českého krále, který se nemohl unavit rozdáváním.301 

Ne každý však měl pro tuto velkorysost pochopení a obdiv. Petr Žitavský rozhodně 

nepovažoval tuto vlastnost Jana Lucemburského za ctnost nebo dokonce za obratný politický 

prostředek, nýbrž za zbytečné rozhazování  financované  církví a městským obyvatelstvem.302 

Ve Zbraslavské kronice si často stěžuje, že král jezdí do Čech, jen aby zde vybral peníze,  

které posléze utratil nebo rozdal svým vazalům: 

 

„A tak přišel tento král jako dříve, aby vynucoval násilnou mocí ode všech obyvatel 

Českého království peníze, odvezl je s sebou a nicotně je utratil v cizích zemích.“303 

  

 Názor, že přílišná rozhazovačnost a neuvážená štědrost byla spíše negativním rysem 

Janovy osobnosti, sdíleli i někteří další čeští kronikáři a historikové. Jak dokládají některé 

narážky v Karlově životopise, otázka finančního hospodaření byla jedním z častých sporů 

mezi Janem a jeho synem Karlem. Na příklad, když se v únoru roku 1346 Jan Lucemburský 

pokoušel domluvit s Ludvíkem Bavorským na odškodnění za Tyrolsko, za které mu císař 

nabízel Lužici a 20 000 hřiven čistého stříbra, Janovi synové Karel a Jan Jindřich odmítli prý 

tuto nabídku se slovy:  

 

                                                 
297 M. Margues, Un itinéraire, str. 168. 
298 V. Černý, Staročeská milostná lyrika, str. 205. 
299  „li bons roys  qui me norri.“ G. de Machaut, La Prise d’Alixandre, str. 74., v.831. 
300 V. Černý, Staročeská milostná lyrika, str. 205. 
301 „Il ne pooit estre lassez de Donner..“ G. de Machaut, Confort d’ami, str. 152 v. 2937-2938. 
302 Viz. M. Margues, Un itinéraire, str. 177. 
303 Cit. Zbraslavská kronika, str. 358-359. 
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„Jestliže náš otec dostany ony peníze, rozhází je  mezi rýnskými oblíbenci a my vyjdeme 

naprázdno a oklamání“304 

 

 Jan se totiž na rozdíl od svého syna nikdy příliš dlouho nerozhodoval nad tím, jestli má 

dostatek prostředků na rozdávání. Pokud měl, tak rozdával, a pokud neměl, tak sliboval, aniž 

by si lámal hlavu s tím, jestli je schopný své sliby splnit.305 

  Nakolik jsou tyto výtky oprávněné, není snadné určit. Bohužel se nedochovaly 

podrobnější finanční záznamy, které by nám pomohly stanovit, kolik peněz z celkového 

rozpočtu Jan spotřeboval na válečné účely a diplomatická jednání, jaké částky věnoval 

na věna a důchody a kolik ho stál provoz dvora, pořádání hostin, turnajů a jiných aktivit 

spojených s reprezentací.306 Svědectví kronikářů však vypovídají o tom, že Jan nepřestával 

udivovat své okolí velkorysostí svých darů i schopností utratit obrovské množství peněz 

v rekordně krátkém čase. Při své první návštěvě v Avignonu v roce 1332 utratil Jan během 

dvou týdnů 10000 zlatých florénů.307  

Přesto by bylo poněkud unáhlené odsoudit Janovo počínání jako lehkovážné 

a neopodstatněné. Pořádání slavností, utrácení velkých sum za hostiny a turnaje a kupování 

drahých darů bylo ve středověku nutností, pokud si chtěl princ zachovat reputaci pravého 

rytíře. Ve společnosti, kde symbolická gesta a umění reprezentovat a vyniknout hrály hlavní 

roli, bylo princovou povinností dávat na odiv své bohatství.308 Pokud nebyl schopen předložit 

viditelné důkazy své moci, byl považován za chudého, slabého a neschopného.309 Janova 

štědrost by proto neměla být vnímána pouze jako přehnaná záliba v rozhazování, ale jako 

jeden z hlavních nástrojů jeho politiky. 

 

7.3.4 Janův dvůr a jeho cestovatelský způsob života  
 

Guillaume de Machaut nebyl pouze svědkem a účastníkem Janových tažení a jeho 

politických úspěchů, ale byl také součástí jeho dvora, jehož pohodlí a zábavy hojně využíval. 

Guillaume de Machaut se snaží ve svých dílech zachytit i tuto zkušenost své české služby. 

V Přátelské útěše píše, že na svém hradě se měl český král lépe než kdo jiný a v Soudu 

                                                 
304 Karel IV., Vlastní Životopis in Kroniky doby Karla IV, ed. M. Bláhová a kol., Praha 1987, str. 49. 
305 Viz J. Spěváček, Král diplomat, str. 250. 
306 M. Margues, Un itinéraire, str. 173. 
307 Viz Zbraslavská kronika, str. 390 ;  M. Margues, Un itinéraire, str. 173; L. Bobková, Velké dějiny zemí 
Koruny české, str.122. 
308 M. Margues, Un itinéraire, str. 173. 
309 M. Nejedlý, Deux poètes français, str. 34. 
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českého krále líčí Janovu rezidenci jako přepychové sídlo, ve kterém plyne čas při hostinách, 

slavnostech, turnajích a jiných radovánkách. Všichni zde žijí v dokonalé harmonii a těší 

se z královy přítomnosti.  

Tento idylický obraz má ovšem jen málo společného se skutečným dvorem Jana 

Lucemburského. Jan Lucemburský neměl při svých aktivitách příliš času na to, aby pečoval 

o svá sídla. Poměrně velká vzdálenost a nesourodost mezi jednotlivými državami mu 

neumožňovala vytvoření jednoho stabilního centra, odkud by mohl vládnout celé své říši. 

Král neustále cestoval mezi svými sídly v českých zemích,  Lucembursku, Francii i jinde.  

Petr Žitavský ve Zbraslavské kronice několikrát kritizuje Janovu nestálost, kterou 

považoval za pouhý králův rozmar a útěk před odpovědností. Na rozdíl od Guillauma 

de Machaut Petra nijak neoslovila Janova skromnost na cestách, ale způsob kterým Jan 

cestoval, ohodnotil jako způsob krále nehodný: 

 

 „Diví se lidé všeho věku,  že král konává často tak dlouhé cesty. Je ho vídat na cestě, 

ne jako by jel na koni, nýbrž spíše jakoby lítal; kdybys ho viděl, jak jede, spíše bys ho 

pokládal za sluhu než za pána“310 

 

Janova neobyčejná mobilita, která  nepřestávala udivovat jeho okolí, byla totiž do jisté 

míry nutností a nástrojem jeho politiky, který mu umožňoval udržet pohromadě svá 

nesourodá panství a rozšiřovat je o nová.311  

Navzdory stížnostem českých kronikářů ohledně Janovy nepřítomnosti v českém 

království, však byla nejčastějším místem Janova pobytu právě Praha. Král zde soustavněji 

pobýval především v prvních letech vlády, ale i později se sem pravidelně vracel. Protože 

Pražský hrad byl od požáru v roce 1303 značně poničen, využíval Jan jako královské sídlo 

některý z měšťanských domů na Starém městě pražském.312 Mnohem honosnější rezidence 

měl Jan Lucemburský v cizině. Mezi nejreprezentativnější z nich patřily paláce v Lucemburku 

a Hôtel de Nesle v Paříži.313 Guillaumem opěvovaný hrad Durbuy patřil ve skutečnosti 

k sídlům druhé kategorie.314  

                                                 
310 Cit. Zbraslavská kronika, str. 388.  
311 J. Spěváček, Král diplomat, str. 259. 
312 Výzkumy ukazují, že by sídlem královské rodiny mohl být dnešní Dům u Zvonu na Staroměstském náměstí. 
Podrobněji, viz. K. Benešovská, Les résidences du roi Jean de Bohême: Leur fontion de représentation, str. 125-
126. 
313 Podrobněji o rezidencích Jana Lucemburského viz. K. Benešovská, Les résidences du roi Jean de Bohême: 
Leur fontion de représentation, str. 117-131. 
314 M. Margues, Un itinéraire, str. 170. 
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Kočovnému způsobu života odpovídal i Janův dvůr, který byl úzce vázán na osobu 

panovníka a přemisťoval se spolu s ním. Přes Guillaumovo ujišťování o jeho výjimečnosti, 

byl proto ve srovnání s jinými panovnickými dvory spíše skromnější. Tvořilo jej zhruba 30 

dvořanů, kteří sloužili výhradně králi, a které král podle potřeby obměňoval.315 Do svého 

nejužšího okolí si Jan vybíral převážně obyvatele rodného Lucemburska, Porýní nebo  

Francie, což mu umožňovalo vést i v cizím prostředí způsob života, na který byl zvyklý. 

K podrobnějšímu popisu Janova dvora a prostředí, ve kterém se Jan pohyboval 

v přestávkách mezi jednotlivými cestami, nám bohužel chybí potřebné prameny.  

 

7.3.5 Jan Lucemburský jako udatný rytíř 
 

Ve Francii a v západní Evropě byl Jan vnímán jako vytrvalý vyznavač rytířských 

hodnot a jako hrdina, který nevynechal jedinou příležitost, při které by mohl manifestovat své 

válečnické schopnosti. Jeho válečnický věhlas byl známý nejen po celé Říši, ale i ve Francii, 

 Anglii,  Itálii,  Polsku,  Litvě a Uhrách. 

Janovu dobrodružnou povahu pak dokresluje především jeho vášnivá záliba 

v turnajích a rytířských kláních. Dobové kroniky dokládají, že Jan neváhal procestovat půl 

Evropy, aby se nějakého turnaje zúčastnil. Sám také turnaje organizoval, a to nejen ve svých 

zemích, ale i v cizině, nejčastěji ve Francii. Jako vyznavač rytířského kultu, chápal Jan 

Lucemburský turnaje jako příležitost, která dávala vyniknout jeho rytířským ctnostem. Rytíř 

při nich dokazoval svou statečnost, čestnost, štědrost, dvornost a oddanost k urozené dámě.316 

  Ve 14. století turnaje a rytířská klání už sice plnily pouze reprezentativní funkci, 

přesto však  byly oblíbeným programem  při různých slavnostech jako byly svatby, 

korunovace a jiné události. V žádném případě však už nesloužily jako prostředek 

společenského vzestupu a jejich popularita postupně upadala. Vzhledem k tomu, že turnaje 

byly dosti nákladné a nebezpečné (Jan Lucemburský byl při turnaji několikrát vážně zraněn), 

ne všichni suverénové jim byli příznivě nakloněni. Například francouzský král Filip VI. této 

zábavě příliš neholdoval, a když byl v roce 1334 Jan Lucemburský během turnaje v Paříži 

těžce zraněn, nechal Filip, podle svědectví Zbraslavské kroniky, všechny účastníky zavřít 

do vězení, protože se turnaj konal bez jeho svolení. Nakonec se ale nechal na přímluvu 

českého krále obměkčit a všechny zase propustil. 

                                                 
315 L. Bobková, Velké dějiny zemí Koruny české, str. 130. 
316 M. Margues, Un itinéraire, str. 178. 
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Přesto až na výjimky zůstávala Francie kolébkou rytířské kultury, což se nedalo říci 

o českém království. Turnaje a rytířské hry zde neměly dlouhou tradici a ani za Janovy vlády 

zde nenašly kladnou odezvu a pochopení. V roce 1319 se Jan Lucemburský pokusil v českých 

zemích vytvořit rytířskou družinu po vzoru krále Artuše, ale tento plán skončil nakonec 

naprostým fiaskem. Jan Lucemburský sezval do Prahy rytíře z celé Evropy na velkolepý 

turnaj, který se měl konat na svátek Sv. Jana Křtitele, ale ve stanovený den nikdo z pozvaných 

nedorazil. Král sám se stal terčem posměchu české šlechty. Jana Lucemburského nicméně tato 

zkušenost neodradila a ještě ve zralém věku se velice rád podobných příležitostí osobně 

účastnil.  

 

Janovu rytířskou kariéru završila jeho hrdinská smrt v bitvě u Kresčaku, kde český 

král naposledy všechny oslnil svou statečností. Podle líčení kronikáře Jeana Le Bela, které 

bylo dalšími kronikáři značně zveličeno a zdramatizováno317, slepý král poručil svým rytířům, 

aby ho zavedli do bitevní vřavy, aby měl nepřítele na dosah meče. Díky bouřlivým ohlasům, 

které tento čin vyvolal se stala sláva Jana Lucemburského nesmrtelnou.318  Ztrátu, kterou smrt 

českého krále pro rytířství představovala pěkně vyjádřil Kronikář Karla IV., Beneš Krabice 

z Weitemile, který vložil do úst Janova protivníka, anglického krále Eduarda III. následující 

slova: 

 

„Dnes padla koruna rytířstva, nikdy nebyl nikdo podobný tomuto českému králi“319 

 

 

7.3.6 Hodnocení Jana Lucemburského 
 

Svědectví českých a francouzských básníků a kronikářů nejsou sama o sobě dostačující 

k tomu, abychom z nich mohli vyvozovat objektivní charakteristiku Jana Lucemburského 

a úspěšnost jeho vlády. Je třeba si uvědomit, že při zobrazování českého krále, hrály často 

rozhodující roli osobní zájmy jednotlivých autorů. Potom snáze pochopíme vděčnost a obdiv 

dvorního básníka, jehož kariéra závisela na dobročinnosti krále Jana, i kritiku a zklamání 

Petra Žitavského, který spojuje vládu Jana Lucemburského s úpadkem svého kláštera 

a rozkladem českého království. Hodnocení Petra Žitavského proto mohou být často stejně 

jednostranná a zjednodušená jako Machautův zidealizovaný portrét. 
                                                 
317 Nejznámějším z nich je bezesporu Froissartův popis bitvy obsažený v 1. knize jeho kroniky stoleté války. 
318 M. Margues, Un itinéraire, str. 184-189. 
319 Beneš Krabice z Weitmile, Kronika pražského kostela in Kroniky doby Karla IV. Praha 1987, s. 224.  
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Rozdílnost obou pohledů ale rovněž svědčí o rozdílném pojetí panovnického ideálu 

v Čechách a ve Francii320, na což poukazuje ve svých studiích321 Martin Nejedlý. V obou 

případech ovlivňovaly jeho vývoj různé politické a kulturní faktory.  

Ve Francii, která se od roku 1337 zmítala ve víru stoleté války, v níž postupně prohrávala 

jednu bitvu za druhou, byl obdivován archaický model silného a statečného panovníka, který 

nasazuje svůj život v boji s nepřítelem, respektuje výsady šlechty a s otcovskou láskou pečuje 

o dobro svých poddaných. Hrdinské činy neporazitelného krále Jana, který dobýval cti a slávy 

po celé Evropě, a který obětavě zemřel při plnění svých vazalských povinností, zde proto 

našly potřebný ohlas stejně jako Machautovy příběhy. Básníkovy představy patriarchální 

monarchie musely být blízké i stoupencům reformy a s nimi i všem těm, kteří odmítali 

veškeré kroky spojené s centralizací panovnické moci a omezováním partikulárních svobod 

šlechty. Právě pro ně bylo Janovo království něčím, sice známým, ale rovněž dostatečně 

vzdáleným, aby se mohlo stát zaslíbenou zemí.322 K rozšíření Machautova chvalozpěvu 

na Jana Lucemburského však přispěla především skutečnost, že většina Machautových děl 

byla napsána pro francouzské potomky lucemburského rodu, kteří oslavou svých předků 

zvyšovali prestiž své dynastie323 

V Českých zemích byla situace jiná. Ideál panovníka zde byl neodmyslitelně spjat 

s vlasteneckým cítěním a nepřátelským postojem vůči cizincům, přesněji řečeno vůči 

německému obyvatelstvu, které se na českém území usadilo během německé kolonizace 

ve 13. století. Důkazem toho jsou zárodky protiněmeckých nálad ve 14. století, které jsou 

literárními historiky nejčastěji spojovány s příchodem cizí vládnoucí dynastie.324 Nejlépe 

vystihuje tyto nálady Dalimilova kronika.. Její autor se několikrát obrací na české pány, aby 

si do svého čela nevybírali cizince. Příkladem je řeč kněžny Libuše:  

 

„Ale bude-li nad vámi cizozemec vlásti, nemoci bude váš jazyk dlúho trváti. Túhať jest 

každého mezi cizími, smutný utěší sě mezi známými. Každý kraluje přátely svými, a ijeden 

                                                 
320 Srovnání francouzského pohledu na Jana Lucemburského s českým pohledem reprezentovaným především 
kronikou Petra Žitavského také viz. M. Margues, Regum de stirpe – Le prince et son image: Donations, 
fondations et sépultures des Luxemburg dans leurs terres d’origine (première moitié du XIVe siècle, in: King 
John of Luxemburg (1296-1346) and the Art of his Era. Proceedings of the International Konference, Praha 
1998, str. 102-104. 
321 M. Nejedlý, Deux poètes français, str. 30-50; M. Nejedlý, Středověký mýtus o meluzíně, str. 316-324; 
M. Nejedlý, La Bohême et ses habitants vus par quatre auteurs français du Moyen Age (Guillaume de Machaut, 
Eustache Deschamps, Jean Froissart, Jean d’Arras), Listy filologické 128, 2005, 1-2, str. 21-24. 
322 Cit M. Nejedlý, Středověký mýtus o meluzíně, str. 318. 
323 M. Margues, Un itinéraire, str. 157. 
324 Viz. M. Nejedlý, Deux poètes français, str. 35-36. 
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múdrý neradi sě s cizími! Pojme k sobě lid jazyka svého, a bude vždy hledat viny a svým 

rozdělí vášě dědiny. Češíc své, ač i krasavo, nedaj v své cizozemci, česká hlavo!“325 

 

Jednotlivé české panovníky pak autor Dalimilovy kroniky hodnotí podle toho, „kolika 

Němcům uřezali nos“.326  

Podobně i většina dalších literárních děl té doby vyzdvihuje především vlastenecké cítění 

a všechny ostatní hodnoty (hrdinství, štědrost, rytířství, dvornost) jsou oceňovány pouze 

pokud slouží k oslavě české země a jejích pánů. Za nejhorší rys panovníka v nich proto není 

považována krutost, nespravedlnost, nevzhlednost, slabost nebo zbabělost jako ve Francii, 

nýbrž přílišná náklonnost k cizincům a jejich přítomnost na královském dvoře. 327  

 Není tedy divu, že díky svědectví českých kronikářů obsažených především 

ve Zbraslavské a Dalimilově kronice se Jan Lucemburský vryl do povědomí české 

historiografie jako špatný panovník.  

 

Pokud se dnes chceme zamýšlet nad tím, jestli byl Jan Lucemburský ideálním 

panovníkem, musíme se rovněž zamýšlet nad rozdílností pohledu českých a francouzských 

kronikářů. Přesto jsou nicméně oba pohledy inspirované reálnou postavou, reálnými činy 

a vlastnostmi Jana Lucemburského, vzájemně se doplňují a přinášejí zajímavé poznatky 

o tomto panovníkovi. 

Zároveň bychom měli mít na paměti, že středověká společnost oceňovala jiné vlastnosti 

a jiné ideály než společnost současná. Podle těchto představ byla statečnost v bitvě či 

v turnaji, štědré obdarovávání svých věrných a kurtoazní chování k ženám mnohdy 

obdivovanější než vladařské schopnosti a manželská láska. Proto si zaslouží, aby 

při hodnocení českého krále byly vzaty v úvahu. 

                                                 
325 Cit. *ejstarší česká rýmovaná kronika tak řečeného Dalimila, ed. B. Havránek, J. Daňhelka, Praha 1958, 
str. 24. 
326 Viz. Z. Fiala, Úvod ke Zbraslavské kronice, in: Zbraslavská kronika-Chronicon Aulae Regiae, ed. Z. Fiala 
a kolektiv,  Praha 1976, str. 7. 
327 Viz. M. Nejedlý, Deux poètes français , str. 38. 
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8 Závěr 
 

 

V této práci jsme chtěli českému čtenáři poprvé v ucelenější formě představit osobu 

Guillauma de Machaut, který patří k důležitým představitelům francouzské středověké 

literatury a dodnes je znán jako významný autor středověké hudby. Jeho básnická i hudební 

tvorba je velice pestrá a zahrnuje polyfonní skladby, drobné lyrické žánry i rozsáhlejší 

příběhy ve verších. Jeho sláva ve 14. století byla srovnatelná se slávou Francesca Tetrarchy. 

O jeho popularitě nás přesvědčuje počet jeho pokračovatelů i velké množství dochovaných 

rukopisů jeho díla. 

Nicméně hlavním důvodem pro studium této historické osobnosti je jeho propojení 

s českou historií, neboť svoji básnickou kariéru započal Guillaume de Machaut na dvoře 

českého krále Jana Lucemburského, který ho roku 1323 přijal ještě jako mladého a chudého 

klerika do svých služeb. V Janových službách působil jako almužník a sekretář a doprovázel 

ho na jeho cestách po Evropě. Za jeho služby se mu Jan Lucemburský odvděčil tím, že mu 

dopomohl k postu remešského kanovníka, který básníkovi zajistil poklidné živobytí na zbytek 

života. 

Toto propojení je o to důležitější, že totiž Guillaume de Machaut po celý život rozvíjel 

ve svých dílech témata rytířství, kurtoazní lásky a obraz ideálního panovníka, pro který mu 

byl vzorem právě český král.  

V této práci jsme vycházeli především z Machautových výpravných skladeb, 

ve kterých bylo možno silný vliv Jana Lucemburského na básníkovy představy spolehlivě 

identifikovat. Přestože většina studované tvorby vznikla až později, kdy již Guillaume 

de Machaut nepůsobil v Janových službách, měl život na jeho dvoře na další básníkův vývoj 

rozhodující vliv. Guillaume se zde seznámil s dvorským prostředím, rytířskými  hodnotami a 

kurtoazním myšlením. Česká služba ovlivnila také jeho politické myšlení a poskytla mu látku 

pro jeho dílo. 

Ve svém díle se snažil Guillaume de Machaut reflektovat problémy své doby, kterých 

byl svědkem v dobách, kdy již jako kanovník působil v Remeši. Měl zde vedle svých 

kanovnických povinností více času na skládání poezie a hudby pro své další mecenáše. Často 

tak prostřednictvím literatury předkládal své názory na společnost a její uspořádání. Jako 

dvorní básník se Guillaume soustředil především na vztahy mezi šlechtou a kleriky. Ve svých 

dílech definoval roli obou z těchto skupin a znovu a znovu zdůrazňoval jejich poslání 
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v souladu s jejich sociálním zařazením. Hlavní povinností šlechty bylo válčit proti nepřátelům 

a chránit svého krále. Klerici měli naopak sloužit společnosti svým rozumem a modlitbou. 

Pro správné pochopení tvorby Guillauma de Machaut bylo nutné zaměřit se v této 

práci i na historický kontext jejího vzniku. Čtrnácté století bylo období proměn a zvratů. 

Francouzská monarchie vstoupila do stoleté války s Anglií, během níž utrpěla mnoho 

porážek. Královská prestiž byla oslabena vojenskými neúspěchy a nepřítomností 

francouzského krále, který byl po bitvě u Poitiers držen v anglickém zajetí. Kromě 

vojenského nebezpečí ze strany Anglie byla stabilita království ohrožována také vnitřními 

konflikty, především městskými a venkovskými povstáními a mocenskými boji mezi 

šlechtou, které nakonec přerostly v občanskou válku. Časté války a neustálá potřeba 

finančních prostředků přivedly zemi do finanční krize, jejímž projevem byly měnové reformy 

a devalvace měny. Celkovou krizi společnosti dovršila v roce 1348 morová epidemie, při níž 

zahynula více jak třetina obyvatelstva. 

Stoletá válka odhalila také slabiny sociálního uspořádání společnosti a urychlila její 

proměnu. Hlavním důvodem bylo selhání šlechty a rytířstva, jejich neschopnost zajistit 

pořádek v zemi a ochránit ji před nepřítelem. V dobové literatuře je šlechta obviňována ze 

zbabělosti a lakoty. Ve vojsku a na královském dvoře začali od 14. století přebírat její práva 

i povinnosti školení úředníci z řad buržoazie. Guillame de Machaut v této době vycítil potřebu 

ukázat tehdejší šlechtě směr, který viděl v návratu k tradičním hodnotám a k patriarchálnímu 

uspořádání společnosti.  

V tomto systému hrála zásadní roli osoba krále, který byl pro Guillauma de Machaut 

zosobněním prosperity celého království. Ve svém pojednání Přátelská útěcha proto 

Guillaume de Machaut vykreslil portét ideálního panovníka a definoval principy ideální 

vlády. Toto dílo tak představuje jedno z panovnických zrcadel před nástupem rozvinutějších a 

propracovanějších teorií, které vznikly ve Francii za vlády Karla V. Obsahuje celou řadu 

ponaučení týkajících se problematiky válečnictví, stylu vlády, ale i mnohá doporučení 

osobnějšího rázu. Machautova Přátelská útěcha zahrnuje všechny stereotypní představy 

o ideálním panovníkovi, které byly vyznávány už Machautovými předchůdci. Zároveň ale 

odráží některé pocity a požadavky představitelů reformního hnutí poloviny 14. století 

a reaguje na situaci šlechty a rytířstva, jejichž sláva byla již od 13. století na ústupu. 

Pod jejich vlivem se Guillaume de Machaut vyjadřil například k ekonomickým otázkám. 

Spolu s nimi vyžaduje stabilní měnu a odmítá veškerý fiskální systém. Také v otázce výběru 

rádců zůstal Guillaume de Machaut zastáncem starých pořádků, tj. přísně hierarchického 

systému a odmítnul veškeré institucionální změny, které 14. století přineslo. 
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 Pro téma této práce je klíčové, že ztělesnění těchto tradičních hodnot našel Guillaume 

de Machaut v Janu Lucemburském a udělal z něj ve svých dílech příklad ideálního vládce 

pro nastupující generaci. V této práci jsme proto rozebrali základní básně, v níž autor oslavuje 

vlastnosti českého krále. 

Za života Jana Lucemburského oslavil Guillaume de Machaut svého krále v básni 

Soud českého krále, kde ho představuje zároveň jako moudrého vládce, spravedlivého soudce 

a dokonalého rytíře, který ovládá všechny zásady kurtoazní lásky. Tím ódy na výjimečnost 

Jana Lucemburského nekončí, ale básník se k tomuto tématu pravidelně vrací i ve svých 

dalších dílech. Nejdelším z nich je dílo Přátelská útěcha,  kde Jana Lucemburského vylíčil 

jako silného panovníka, který se těší respektu a lásce svých poddaných, ale který se dokáže 

vypořádat s každým nepřítelem. Vládne obklopen dobrými a věrnými rádci, nevybírá žádné 

finanční poplatky, ale naopak zahrnuje své okolí velkorysými dary. Jeho hlavním cílem 

je dosažení rytířské cti, kterou dobývá v různých evropských zemích. Podobnou 

charakteristiku Jana Lucemburského najdeme i v Příběhu o Studánce lásky a v Dobytí 

Alexandrie. V naposledy jmenovaném díle Guillaume navíc zdůrazňuje také politický rozměr 

vlády Jana Lucemburského, když zmiňuje, že svého syna učinil císařem. Slávu svého 

dobrodince v něm završil chválou Janových dětí, Karla IV. a Bony Lucemburské. 

Otázka, která se neodbytně nabízí a které se také tato  práce částečně věnuje je, do jaké 

míry odpovídal Machautův portrét Jana Lucemburského historické realitě. Z Guillaumových 

prací je zřejmé, že básníkovi nešlo v první řadě o reálné zhodnocení osobnosti Jana 

Lucemburského, jako spíše o oslavu svého prvního mecenáše, na jehož příkladu se snažil 

ukázat zásady ideálního vládce.  V souladu s tímto záměrem Guillaume de Machaut proto  

jistě ne zcela náhodou ve svých dílech zamlčuje veškeré Janovy neúspěchy i všechny 

skutečnosti, které by mohly vrhnout stín na jeho dokonalost. Na druhou stranu by ale 

Guillaumovo dílo nemělo být chápáno pouze jako jakýsi souhrn universálních vlastností 

dobrého panovníka, který je naprosto odtržený od skutečnosti. Všechna jeho vypravování 

totiž odrážejí i reálné vlastnosti českého krále, z nichž vystupují do popředí na jedné straně 

Janova odvaha, statečnost a smysl pro dobrodružství, na straně druhé pak jeho štědrost 

a neúnavná záliba v rozdávání, pro kterou byl Jan Lucemburský mnohými jinými autory 

kritizován. Vedle toho obsahují Guilllaumovy příběhy i autorovy osobní vzpomínky 

na dobrodružství, která básník zažil na výpravách se svým králem.  

Aniž bychom chtěli přeceňovat historickou hodnotu Machautových výpovědí 

o českém králi, studium jeho výpravných děl spolu s objasněním historického a literárního 

kontextu jejich vzniku, nám proto v této práci nabízejí klíč k porozumění Janovy popularity 
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v západoevropském dvorském prostředí. Nemalý podíl na tom pravděpodobně měla i úroveň 

Guillaumova zpracování. 

 

 „Lze dokonce tvrdit, že teprve díky talentu Guillauma de Machaut i vlivu jeho 

mocných ochránců zakotvil v západoevropském dvorském prostředí druhé poloviny 14. století 

obraz Jana Lucemburského jako „dobrého českého krále“ , pána bohatýrského, energického 

a štědrého, všeobecně respektovaného a obávaného, který byl zároveň prototypem vzorného 

vládce, dokonalého rytíře i uznávaného znalce v kurtoazních soudech lásky.“328  

 

Jako protipól tohoto vnímání je pochopitelně zmíněno i vnímání Jana Lucemburského 

českými kronikáři, které je naopak tradičně negativní. Do jisté míry je dáno nelehkou situací 

Jana Lucemburského již při jeho nástupu na český trůn.  

Důvodů pro toto dvojí vidění Jana Lucemburského lze uvést několik, obecně je však 

dáno zcela odlišným kulutrním a politickým prostředím u nás a ve Francii. Cílem této práce 

nebylo odstranění rozporů ve francouzském a české hodnocení Jana Lucemburského, ale  

v jejím závěru, jsme se snažili alespoň tyto pohledy stručně porovnat a přispět tak s podklady 

pro další diskusi.  

Jedním z argumentů například je, že narozdíl od Petra Žitavského, který byl sice lepší 

politický pozorovatel než Guillaume de Machaut, ale který přišel s Janem do styku pouze 

při králových letmých zastávkách v Českém království, poznal Guillaume de Machaut jako 

králův důvěrník Jana Lucemburského mnohem osobněji a v kulturním prostředí, které bylo 

Janovi bližší než české království. 

Na základě našeho srovnání jsme vyslovili závěr, že Machautova svědectví tedy 

rozhodně nejsou bezcenná, ale mohou  posloužit jako  střípek  k poznání jedné ze stránek 

složité a těžko uchopitelné osobnosti Jana Lucemburského.  

Historické studie o Guillaumovi de Machaut i jeho samotné dílo však poskytují 

mnohem více materiálu, který by vystačil na další a dlouhodobější studium tohoto tématu. 

Moje diplomová práce proto představuje v tomto ohledu spíše jeden ze základnách kamenů, 

na který snad bude možno v budoucnosti navázat.   

 

 

 

                                                 
328 M. Nejedlý, Středověký mýtus o meluzíně, str. 317 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1 - Chronologie Machautových Dits 
 
 

Mázev díla Mecenáš Doba vzniku 
Le Dit dou Vergier Jan Lucemburský Není známo 

Na základě pořadí 
v rukopisech je 
považováno za jedno 
z prvních 
Machautových děl. 

Le Jugement dou Roy de Behaingne Jan Lucemburský Před rokem 1346 
Le Jugement dou Roy de *avarre Karel Navarrský Kolem roku 1349 

Úvod básně 
pojednávající o moru 
byl možná složen 
dříve než zbytek díla 

Remede de Fortune Možná  Bona 
Lucemburská 

Před rokem 1357 
Část historiků situuje 
toto dílo ještě před rok 
1342 

Le Dit dou Lyon neznámý 1342 
Le Dit de l’Alerion (někdy také Le Dit 
des quatres Oiseaus) 

neznámý Před rokem 1350 

Le Confort d‘Ami Karel Navarrský 1357 
Le Dit de la Fonteinne Amoureuse (V 
rukopisech E a M pod názvem Le Livre 
Morpheus) 

Jan z Berry 1360-1361 

Le Livre dou Voir Dit Neznámý 1363-1365 
Le Dit de la Harpe Neznámý 60. léta 14. století 
Le Dit de la Marguerite Petr z Lusignanu? 1364-1369 
Le Dit de la Rose Neznámý 70. léta 14. století? 
La Prise d‘Alexandre Neznámý, složena na 

počest Petra z Lusignanu 
po roce 1369 

Le Dit de la Fleur de Lis et de la 
Marguarite 

Složeno ke svatbě Filipa 
Smělého a Markéty 
Flanderské 

1369 

Le Dit du Cerf Blanc Možná Václav, vévoda 
Brabantský (syn Jana 
Lucemburského) 

1364? 

Le Prologue žádný Okolo roku 1372 
 



 105 

Příloha č. 2 - Francouzské, Anglické a Lucemburské vládnoucí rody v první 

polovině 14. století 

 

 

 
 

Převzato z Margue, M., Un itinéraire européen. Jean l’Aveugle, comte de Luxembourg et roi de Bohême      

1296-1346, Bruxelles 1996, str 55. 



 106 

Příloha č. 3 - První fáze stoleté války 

 

 

 
 

Převzato z Herodote.net [online], [14/04/2011],  dostupné na WWW : 

http://www.herodote.net/Cartes/CarteHouotCentAns_1.png
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Vyobrazení Jana Lucemburského v Soudu českého krále v různých 

rukopisech 

 

Příloha č. 4 - Jan Lucemburský v rukopisu F-G 

 

 

 

 

Exemplář Národní knihovny v Paříži, signatura MSS FR. 22545 Fol. 16 v. 

Dostupné na Mandragore, base des manuscrits enluminés de la B.n.F,[online], [17/2/2011],  

na WWW: http://mandragore.bnf.fr/jsp/rechercheExperte.jsp 
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Příloha č. 5 - Jan Lucemburský v rukopisu A 

 

 

 

 

Exemplář Národní knihovny v Paříži, signatura MSS FR. 1584 Fol. 18 v. 

Dostupné na Mandragore, base des manuscrits enluminés de la B.n.F,[online], [17/2/2011],  

na WWW http://mandragore.bnf.fr/jsp/rechercheExperte.jsp 
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Příloha č. 6 - Jan Lucemburský v rukopisu C 

 

 

 

 

Převzato z Wikipedie. Otevřená Encyklopedie,[online], [21/04/2011], dostupné na WWW : 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:JanLux_soud_machaut.jpg 
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Příloha č. 7 - Guillaume de Machaut sepisuje v Příběhu o studánce lásky báseň 

pro Jana z Berry 

 

 

 

 

Exemplář Národní knihovny v Paříži, signatura MSS FR 1584 Fol. 155 v. 

Dostupné na Mandragore, base des manuscrits enluminés de la B.n.F,[online], [17/2/2011],  

na WWW: http://mandragore.bnf.fr/jsp/rechercheExperte.jsp 
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Příloha č. 8 - Guillaume de Machaut a Jan z Berry v Příběhu o studánce lásky 

 

 

 

 

Exemplář Národní knihovny v Paříži, signatura MSS FR 22545, Fol. 128 v. 

Dostupné na Mandragore, base des manuscrits enluminés de la B.n.F,[online], [17/2/2011],  

na WWW: http://mandragore.bnf.fr/jsp/rechercheExperte.jsp 
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Příloha č. 9 - Guillaume de Machaut a Karel Navarrský v Přátelské útěše 

 

 

 

 

Exemplář Národní knihovny v Paříži, signatura MSS FR 1584 fol. 142 v. 

Dostupné na Mandragore, base des manuscrits enluminés de la B.n.F,[online], [17/2/2011],  

na WWW: http://mandragore.bnf.fr/jsp/rechercheExperte.jsp 
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Příloha č. 10 - Guillaume de Machaut na koni v Pravdivém vyprávění 

 

 

 

 

Exemplář Národní knihovny v Paříži, signatura MSS FR. 22545 Fol 144 v 

Dostupné na Mandragore, base des manuscrits enluminés de la B.n.F,[online], [17/2/2011], 

na WWW: http://mandragore.bnf.fr/jsp/rechercheExperte.jsp 

 

 

 


