
Univerzita Karlova v Praze 

Filozofická fakulta 

Ústav českých dějin 

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

Bc. Petra Rajterová 

Ideál rytířského panovníka v alexandrovské epice českého 

středověku 

The Ideal of Chivalrous Sovereign. The Case of Czech Medieval 

Alexandrian Epic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 2013     Vedoucí práce: PhDr. Dana Dvořáčková, Ph.D. 



Poděkování 

 

 V těchto řádcích bych ráda vyjádřila hluboký vděk lidem, kteří mne provázeli na 

studijní cestě.   

Děkuji srdečně doktorce Daně Dvořáčkové za pečlivé a trpělivé vedení diplomové 

práce i důvěru, kterou do mne vložila. Děkuji jí taktéž za vedení semináře na FF UK 

věnovaného otázce dvorů a rezidencí. Seminář vždy skýtal prostor nejen pro čerpání 

informací, nýbrž i pro vlastní práci studentů tříbenou řadou věcných diskuzí, objektivní 

kritikou a dobře mířených rad. Inspirující prostředí semináře si uchovám v paměti navždy. 

 Srdečné díky věnuji i mým rodičům a bratrovi, kteří mne vždy podporovali 

porozuměním, láskou a trpělivostí. Za bezmeznou podporu a veselý optimismus děkuji i 

Kamilu Michalovi. Zapomenout nemohu ani na Vojtu Bažanta a Marka Fapša, kteří mi byli 

věcnými kritiky, laskavými rádci, především však dobrými přáteli, za což jim děkuji. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně a výhradně s využitím 

citovaných pramenů a literatury. 

 

V Jiříkově dne: 24. 4. 2013      Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstrakt: 

Diplomová práce se na základě studia pramenů a historiografické literatury věnuje pojetí 

ideálu panovníka přelomu 13. a 14. století. Jako primární prameny využívá 

středohornoněmeckou báseň Ulricha von Etzenbach Alexander a staročeskou báseň 

Alexandreida. Práce na základě porovnání obou básní sleduje pojetí ideálního rytířského 

panovníka. 

Diplomová práce zohledňuje práce historiků, literárních historiků a germanistů k vytčenému 

tématu, neklade si však za cíl filologický rozbor. Cílem diplomové práce je zhodnotit obě díla 

jakožto pramen historiografický a literárně-historiografický, na jehož základě lze sledovat a 

vyhodnotit představy středověkých autorů o ideálních panovnících. Diplomová práce 

současně zohledňuje domácí dvorské prostředí - panovnické i šlechtické, v nichž obě básně s 

„alexandrovskou“ tématikou vznikaly. Práce se zabývá rovněž dvorskou rytířskou kulturou a 

v neposlední řadě dovozuje oblíbenost „alexandrovské“ látky v českém prostředí i 

společenskou působnost a aktualitu obou děl. 

 

Abstract: 

My final thesis, based on study of primary and secondary sources, is focused on the 

idea of sovereign around 1300 AD. Old-Czech poem Alexandreida and German version 

Alexander of Ulrich von Etzenbach are used as primary repository of information. Thesis 

follows both of them and in their comparison shows, how the idea was formulated. 

 Final thesis deals also with works of historians, literary historians and German studies 

related to its topic. The goal is not an linguistic analysis but to evaluate the poems as an 

historiographic source, on which we can study medieval notions of rulers and their role in 

society. Second main task for this final thesis is to reconstruct niveau of bohemian court 

surrounding King of Bohemia at the end of 13th century, where the poems were originally 

written. In the end, thesis describes so called "court culture" in the relation to both of 

Alexandrian poems and their influence in bohemia society. 
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1. Úvod 

 Diplomová práce Ideál rytířského panovníka v alexandrovské epice českého 

středověku si klade za cíl srovnání dvou literárně – historických písemných památek českého 

středověku, která zpracovávají v rozmezí několika let v různých jazycích stejné téma – příběh 

o králi Alexandrovi Velikém. Jedná se o staročeskou Alexandreidu neznámého autora, jež 

vznikla patrně na konci 13., či v prvních desetiletích 14. století, a o epickou skladbu 

Alexander německy tvořícího básníka Ulricha von Etzenbach, jenž ji vytvořil v rozmezí 70. - 

90. let 13. století na zadání krále Přemysla Otakara II. Na základě analýzy obou textů usiluje 

autorka diplomové práce o doložení středověkého pojetí a vnímání obrazu ideálního 

panovníka v kontextu doby a dvorské společnosti 13. století. 

Obě skladby vznikly nedlouho po sobě v českém prostředí a patří k  projevům rytířské 

epiky. Nabízí se tedy cenná situace, kdy lze analyzovat dva literárně-historické prameny 

vznikající v úzkém časovém horizontu a které zpracovávají shodný literární motiv. Důraz je 

v záměru práce kladen na odkrytí ideálu panovníka, který skladby předkládají a jejich 

vzájemné porovnání. Srovnáním obou pramenů však dochází i k odhalení charakterů děl, 

narativních strategií autorů a dobového významu. 

 Práce nepomíjí historický kontext vzniku textů, který ovlivnil podobu příběhů a jejich 

určení. Zohledňuje schopnost literatury oslovovat a formovat dobové prostředí. Hlavním 

cílem je vysledovat představy autorů o ideálním panovníkovi, o jeho náležitých ctnostech a 

povinnostech a to, do jaké míry je tato vize ovlivněna tehdy převládající rytířskou a dvorskou 

kulturou. Předkládaná práce se tedy soustředí nejen na samotné srovnání dvou výše 

zmíněných textů, ale upozorňuje i na celkový průběh a kontext historického a literárně-

historického vývoje.  

Zvolen byl interdisciplinární přístup, bez nějž by interpretace děl nebyla úplná. 

Předkládaná práce není literárněvědnou analýzou a ani o ni neusiluje. Kombinuje 

historiografické metody s literárněvědnými teoriemi. Literární díla pojímá jako literárně -  

historické texty, jejichž interpretace pomocí teorií literární vědy propojených 

s historiografickými analýzami vede k odhalení narativních strategií autorů i historických 

hodnotových kategorií a představ, čímž jsou pro historické bádání nepostradatelná.  

Diplomová práce tak usiluje poukázat na využitelnost a plnou relevanci literárních textů pro 

historiografii, která se jim věnuje zatím jen okrajově. 
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2. Prameny a literatura 

 Základní prameny předkládané diplomové práce představují dva výše zmíněné 

literárně-historické texty, veršovaný středohornoněmecký epos Alexander básníka Ulricha 

von Etzenbach a veršovaná staročeská Alexandreida.
1
 

 Epos Alexander byl sepsán na objednávku českého krále Přemysla Otakara II. na jeho 

pražském dvoře mezi lety 1271 a 1290 básníkem Ulrichem von Etzenbach.
2
 Tento básník, 

stejně jako staročeský, se opírá o latinské zpracování alexandrovské látky z pera Gualtera 

Castellionského
3
. Německojazyčné

4
 verze daného tématu jsou však známy již z doby kolem 

poloviny 12. století. Vyniká mezi nimi především zpracování Alexandreidy od kněze 

Lamprechta z Trevíru, který svou verzi příběhu sepsal v době kolem roku 1170 a vycházel 

z latinských zpracování sledujících dlouhou tradici alexandrovské látky, od díla Julia Valeria 

přes verzi arcikněze Lea z 10. století. Lamprechtovo zpracování bývá nazýváno jako 

Štrasburský Alexandr. Starší je tzv. verze vorauská, pocházející z doby kolem roku 1150, 

která končí Dareiovou porážkou z rukou Alexandra a není tak obsáhlá jako mladší zpracování 

Lamprechtovo, které je rozsáhlé a rozpracovává pojmy jako memento mori (pamatuj na smrt) 

či vanitas vanitantum (marnost nad marnost).
5
    

Ulrich von Etzenbach na díle pracoval od počátku 70. let, kdy jej Přemysl Otakar II. 

pověřil sepsáním eposu o Alexandru Velikém. Ulrichovo dílo tedy vzniklo, stejně jako 

staročeská Alexandreida, v českém prostředí. Ulrich na Alexandreidě pracoval zhruba od roku 

1271 až do Přemyslovy smrti na Moravském poli roku 1278. V následujících neklidných 

letech Ulrich práci na díle přerušil a pokračoval až za zklidnění poměrů po návratu Václava 

II. do Čech.
6
 Staročeská Alexandreida vzniká, byť pravděpodobně ne přímo v centru dvorské 

společnosti, poměrně nedlouho poté. 

Ulrichův Alexander je epickou skladbou, která obsahuje 28 000 veršů v deseti 

knihách. Dochovala se v patnácti rukopisech, přičemž badatelé, kteří se touto problematikou 

                                                
1 Ulrich VON ETZENBACH, Alexander, Wendelin Toischer (ed.), Tübingen 1888. Alexandreida, Václav Vážný 

(ed.), Praha 1963. 

2 Moravo, Čechy, radujte se! Němečtí a rakouští básníci v českých zemích za posledních Přemyslovců, Václav 

Bok - Jindřich Pokorný (edd.), Praha 1998, s. 75.  

3 M. Philippi Gaulteri ab Insulis, dicti de Castellione Alexandreis, F. A. W. MUELDENER (ed.), Lipsiae 1863. 

4 Pojem „německojazčný“ užívám s plným vědomím širokého spektra a různosti středověkých forem německého 

jazyka, jejichž popsání není předmětem diplomové práce. 

5 Erhard BAHR, Dějiny německé literatury 1. Od středověku po baroko, Praha 2005, s. 75 - 77. 

6 Moravo, Čechy, radujte se! s. 76.  
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zabývali, rozlišují několik podob, jež označují písmeny A, B, C. Za původní je považována 

podoba označovaná jako A, z níž vycházejí dva, respektive tři rukopisy. Ulrichovo dílo i jeho 

opisy se šířily také mimo hranice českého království. Badatelé, jako Václav Bok, soudí, že se 

Ulrichova verze Alexandreidy rozšířila mimo České království již během prvního desetiletí po 

svém vzniku a mohla tak sloužit k propagaci českého krále.
7
 

Skladba Alexander je dnes dostupná v edici Wendelina Toischera vydané v roce 1888. 

Toischer v úvodu shrnuje dochování eposu, místa nalezení jednotlivých zlomků i jejich stav a 

tehdejší uložení. Připojuje citace studií, které se nalezenými zlomky eposu zabývaly. Věnuje 

se také charakteristice Ulrichova jazyka. Poukazuje na silný vliv stylu Wolframa von 

Eschenbach, jenž byl považován za vzor tehdejší hochdeutsch. Ulrichova skladba patří do 

vývojové fáze němčiny nazývané jako mittelhochdeutsch.
8
 

Z pohledu edic je na tom podstatně lépe staročeská Alexandreida. Kritickou edici 

všech tehdy známých zlomů i se slovníkem poskytl v roce 1916 Reinhold Trautmann.
9
 

Podobně postupoval i Václav Vážný při sestavování další edice Alexandreidy z dochovaných 

zlomků.
10

 Později, roku 1962, však byly nalezeny další zlomky a tak Václav Vážný připravil 

novou edici staročeské Alexandreidy, kterou sestavil ze všech dochovaných zlomků a připojil 

i pojednání o jejich stáří, hodnotě i charakteru. Úvod pro Vážného edici, jež je dodnes 

uznávanou a odbornou veřejností citovanou, sepsal František Svejkovský. V závěru obsahuje i 

slovníček staročeských termínů, které se v díle vyskytují.
11

 

Staročeská Alexandreida, považovaná za jednu z nejstarších česky psaných literárních 

památek vůbec, je i přes svou jedinečnost stále spojena s řadou dosud nezodpovězených 

otázek, ať už se jedná o otázku doby jejího vzniku, autora či zadavatele, nebo postu první 

česky psané skladby.
12

 

                                                
7 Václav BOK, Germanistické poznámky k alexandrovské látce v jižních Čechách na počátku 14. století, Listy 

filologické (dále jen LF) 107/ 1984, s. 90- 100; s. 93. 

8 Wendelin TOISCHER, Einleitung, in: Ulrich von Etzenbach, Alexander, Wendelin Toischer (ed.), s. 5 - 22. 

9 Die Alttschechische Alexandreis, Reinhold Trautmann (ed.), Heidelberg 1916. 

10 Alexandreida, Václav Vážný (ed.), Praha 1947. Staročeská Alexandreida, Václav Vážný (ed.), Praha 1949.  

11Alexandreida, Václav Vážný (ed.), Praha 1963. 

12 Otázkou prvních staročeských památek a místa staročeské Alexandreidy v nich se zabývali: Eduard PETRŮ, 

Česká literatura v českém království, in: Vzdálené hlasy. Studie o starší české literatuře, Olomouc 1996, s. 46 - 

54. Jan LEHÁR, Vznik české literatury. Pokus o rekapitulaci problematiky, LF 116/1993, č. 1, Praha 1993, s. 18 

- 39. K otázce vzniku a rozvoje české literatury taktéž: Jan VILIKOVSKÝ, Kazatelství a počátky české prózy, in: 

Řád. Revue pro kulturu a život, 6/1940, č. 6, Praha 1940, s. 285- 296. Jan SKUTÍK, Počátky staročeské 



11 

 

 Staročeská Alexandreida se bohužel do dnešních dní nedochovala v celé své původní 

podobě. Dnes známe celkem devět zlomků této skladby, které jsou nestejné šíře a nestejného 

stáří.
13

 Jedná se o zlomky: Svatovítský, Jindřichohradecký, Vídeňský, Budějovický, 

Budějovickomuzejní, Muzejní, Šafaříkův, o zlomek Ostřihomský a nejpozději objevený druhý 

zlomek Budějovický. V celkovém úhrnu se ve fragmentech dochovalo 3 450 veršů 

z odhadovaných původních 8 500 veršů.
14

 Podle mínění Alberta Pražáka se jedná asi o jednu 

třetinu celkového rozsahu díla, které bylo původně složeno z deseti zpěvů.
15

 V době, kdy 

Pražák psal své úvahy, však ještě nebyly známy další zlomky Alexandreidy, tedy zlomek 

Ostřihomský a nový zlomek Budějovický. 

 Jak již bylo výše řečeno, dochované zlomky jsou nestejného rozsahu i nestejného stáří. 

Mezi nejrozsáhlejší zlomky patří Svatovítský zlomek, který je však ze všech dochovaných 

fragmentů nejmladší. Pochází patrně z počátku 15. století a čítá 2 460 veršů. Jedná se ale o 

opis předlohy, což je patrné z jistých nepřesností a písařských chyb.
16

 Odchylky od předlohy 

lze podle autora výše citované odborné edice vysledovat prostřednictvím srovnání s dalšími 

zlomky, které jsou ke Svatovítskému fragmentu paralelní a které jsou starší. Jedná se o zlomek 

Jindřichohradecký
17

 a Vídeňský,
18

 přičemž zlomek Jindřichohradecký pochází z třetího 

desetiletí 14. století a skládá se ze tří listů o dvanácti sloupcích, v nichž je celkem 492 veršů. 

Vídeňský zlomek je o něco mladší, pochází patrně z doby před rokem 1350 a čítá 109 veršů. 

Podle Vážného se jedná o zbytek téhož textu, který se dochoval ve Svatovítském zlomku.
19

 

Dalšími zlomky pocházejícími z doby před první polovinou 14. století jsou zlomky 

Budějovický a Budějovickomuzejní. Budějovický zlomek
20

 pochází zhruba z první čtvrtiny 14. 

                                                                                                                                                   
literatury ve 13. století a kodifikace spisovného jazyka, Folia Historica Bohemica (dále jen FHB) 1/1979, s. 263 - 

278.  Josef HRABÁK, 11. století, Praha 1982, s. 51 - 53. 

13 Václav VÁŽNÝ, O jazykové stránce a literární hodnotě staročeské Alexandreidy a popis a rozbor 

jednotlivých jejích rukopisů, in: Alexandreida, Václav Vážný (ed.), Praha 1963, s. 207. 

14 Jan LEHÁR, Vznik české literatury. Pokus o rekapitulaci problematiky, LF 116/1993, č. 1, s. 1 8 - 39; s. 18. 

15 Albert PRAŽÁK, Staročeská báseň o Alexandru Velikém, Praha 1945, s. 79. 

16 V. VÁŽNÝ, O jazykové stránce a literární hodnotě staročeské Alexandreidy, s. 207. Zlomek je uložen 

v Kapitulní knihovně v Prahe, sign. NX - Podlaha, s. 1534 

17 Jindřichohradecký zlomek je dnes uložen v Národním muzeu, sign. Mus 1 Ac 53. 

18 Vídeňský zlomek uložen v Österreichische Nationalbibliothek in Wien, Series Nova 3 431. 

19 V. VÁŽNÝ, O jazykové stránce a literární hodnotě staročeské Alexandreidy, s. 208. 

20 Budějovický zlomek je uchováván ve Státním okresním archivu České Budějovice, sign. P 44. 
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století a obsahuje 342 veršů na dvou nesouvislých listech. Zlomek Budějovickomuzejní
21

 je 

téměř stejného rozsahu i stáří, skládá se z 346 veršů a pochází z doby před třetím desetiletím 

14. století. Zlomku Budějovickému je ten Budějovickomuzejní blízký nejen stářím a rozsahem, 

nýbrž i pravopisně a jazykově.
22

 Další zlomky již nejsou tak obsáhlé. Zlomek muzejní 

obsahuje 124 nesouvislých veršů na nesouvislých listech.
23

 Zlomek Šafaříkův
24

 čítá 118 veršů 

na dvou souvislých listech a pochází z doby kolem poloviny 14. století. Ostřihomský zlomek
25

 

se dochoval jen na pergamenových ústřižcích, které obsahují 82 veršů. Tento zlomek byl 

nalezen v ostřihomské knihovně, ale místo jeho původu není jasné. K tomuto objevu došlo 

v roce 1955.
26

 

Několik let poté, v roce 1962, pak došlo k objevu dalšího zlomku staročeské 

Alexandreidy. Tento fragment čítající šest dvojverší a několik málo čitelných veršů byl 

pojmenován jako Nový zlomek budějovický.
27

 Všechny verše na tomto střípku jsou známy i ze 

Svatovítského zlomku.
28

 Václav Vážný tak na základě znalosti a studia všech devíti dosud 

nalezených zlomků staročeské Alexandreidy soudí, že máme k dispozici 3 450 veršů bez 

opakování (tj. veršů, které se nekryjí s verši v jiných zlomcích) a 4 141 veršů s opakování (tj. 

těch, které jsou obsaženy i ve více zlomcích). Vážný též shrnuje, že zlomky jsou opisy 

staročeské předlohy často paralelní s tehdy populárním latinským zpracováním alexandrovské 

látky z pera Gualtera Castellionského. Podle Vážného dochované zlomky dokládají, že se 

jedná o dvojí úpravu staročeské Alexandreidy, ale vycházející ze stejné předlohy, čemuž 

nasvědčuje řada důkazů, především pak rytmická skladba všech zlomků.
29

  

                                                
21 Zlomek budějovickouzejní je součástí sbrek Národního muzea, sign. Mus 1 Ac 54. 

22 V. VÁŽNÝ, O jazykové stránce a literární hodnotě staročeské Alexandreidy, s. 208.  

23 Muzejní zlomek uložen v Národním muzeu pod signaturou Mus 1 Ac 58.  

24 Šafaříkův zlomek uložen v Nrodním muzeu, sign. Mus 1 Ac 58. 

25 Ostřihomský zlomek uložen v Ostřihomské seminární knihovně. 

26 V. VÁŽNÝ, O jazykové stránce a literární hodnotě staročeské Alexandreidy, s. 209. K Ostřihomskému 

zlomku viz. Leopold ZATOČIL, Ostřihomský zlomek staročeské Alexandreidy a jeho poměr ke Gualterovi a 

Ulrichovi z Eschenbachu, in: Sborník Rodné zemi. Sborník prací k 70. výročí trvání muzejního spolku v Brně a 

k 70. narozeninám jeho předsedy Doc. Dr. Aloise Gregora, Brno 1958, s. 347- 360. Leopold ZATOČIL, K 

otázce závislosti staročeské Alexandreidy na skladbě Ulricha z Eschenbachu, Časopis pro moderní filologii 27 

(dále jen ČMF), Praha 1941, s. 31- 40, s. 150- 167. 

27 Nový zlomek budějovický uložen v Jihočekém muzeu v Českých Budějovicích, ev. č. XXVI3. 

28 Alexandreida, Václav Vážný (ed.), s. 210. 

29 Tamtéž, s. 208- 211. 
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K otázce, kolik Alexandreid se dochovalo, se vyjadřovala řada badatelů a došlo i ke 

sporům, např. mezi A. Krausem, jenž se střetl s F. X. Prusíkem již na konci 19. století. Jejich 

spor reflektuje a otázku znovu částečně otevírá studie Jana Lehára v Listech filologických 

z roku 1979.
30

 K této problematice se vyjádřil i Albert Pražák ve výše citovaném díle 

Staročeská báseň o Alexandru Velikém.
31

   

Staročeská Alexandreida je sice zachována jako skupina různě dlouhých zlomků 

vzniklých v poměrně velkém časovém rozmezí jednoho století (od počátku 14. do počátku 15. 

století), dochované části je však možno seskupit do chronologického celku. Podle 

dosavadního literárně vědného bádání, jsou zlomky opisy dvojí úpravy vycházející z jedné 

předlohy.
32

 Staročeská Alexandreida je podle všeho dílem jednoho autora a některé odchylky 

ve zpracování zlomků pramení patrně z úprav pozdějších recitátorů, kteří do textu mohli 

zasáhnout a upravit ho podle poptávky publika.
33

 Četnost zlomků Alexandreidy a různost 

jejich stáří ukazuje na popularitu této látky. Chápat zlomky jako celek, je již z uvedených 

důvodů možné. Vyčerpávající diskuze o této problematice, které provázely literární vědu, 

nejsou však v centru zájmu diplomové práce a stojí mimo její cíle. V předkládané práci 

přistupuji ke staročeské Alexandreidě jako ke kompaktnímu dílu. 

Při zpracovávání diplomové práce bylo sekundárně využito i jiných dobových 

pramenů, především narativních a z období vlády Přemysla Otakara II. a Václava II. Jedná o 

Druhé pokračování Kosmovo, Zbraslavskou kroniku, a v neposlední řadě o kroniku 

Dalimilovu.
34

  

Téma práce zahrnuje i problematiku literárního obrazu panovníka a proměn jeho pojetí 

a idealizace. Jako klíčový pramen pro nahlédnutí ideálních vlastností, které doboví autoři 

přičítali panovníkům, se nabízejí knížecí zrcadla, ta ale v českém prostředí spíše nemáme, 

respektive nedochovala se pro přemyslovskou dobu. S popisem panovníků, jejich vlastností a 

hodnocením se však můžeme setkat v narativních pramenech. K porovnání panovníků a jejich 

                                                
30 Jan LEHÁR, Na okraj starého sporu: Alexandreida nebo Alexandreidy? in: LF 102/1979, č. 1, s. 212- 218. 

Spor F. Prusíka a A. Krause Lehár připomíná na s. 212. K této probatice Lehár již ve své knize Nejstarší česká 

epika, Praha 1983, s. 92. 

31 Albert PRAŽÁK, Staročeská báseň o Alexandru Velikém, Praha 1945, s. 79 

32 Alexandreida, V. Vážný (ed.), s. 208- 211. 

33 Jan VILIKOVSKÝ, Písemnictví českého středověku, Praha 1948, s. 21. 

34 Druhé pokračování Kosmovo, in: Fontes rerum Bohemicarum II (dále jen FRB), Josef Emler (ed.), Praha 

1874. Chronicon Aulae Regiae, in: FRB IV, Praha 1884. Staročeská kronika tak řečeného Dalimila I- III, Marie 

Bláhová (ed.), Praha 1995. 
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literárního obrazu bylo využito Kosmovy kroniky
35

 i jeho Pokračovatelů. Nápomocna byla 

také kronika Zbraslavská, která se vyslovuje k vládě jak Přemysla Otakara II., tak i Václava 

II. Důraz byl kladem především na ideální líčení a na ideální vlastnosti, které autor kroniky 

králům přičítá. Otázka po tom, do jaké míry se autor mýlil či ne, zde není relevantní. Cennou 

je v tomto směru i výše zmíněná Staročeská kronika tak řečeného Dalimila, v níž jsou také 

někteří panovníci autorem hodnoceni, a především je zde hodnocena rytířská kultura. Pro 

literární obraz panovníka a jeho proměn je zajímavé tyto prameny porovnat i se 

svatováclavskými legendami, především s legendou Kristiánovou.
36

 

Hodnocení staročeské Alexandreidy se věnovala celá řada badatelů, především 

literárních vědců. Historiografická věda prozatím k literárně-historickým textům přistupuje 

spíše rezervovaně a ve svých výsledcích je příliš nezohledňuje. Literární věda se dosud 

soustředila především na problematiku autorství, zadavatele a stáří Alexandreidy, jež se 

pokoušela odhalit prostřednictvím různých metod a analýz. Častá byla např. snaha hledat 

v některých pasážích textu vztah k dobovým událostem. Další cestou bylo hledat v díle 

podobnost s texty, u nichž je datum vzniku jasnější. Tak je některými badateli, ve snaze určit 

dobu vzniku, porovnávána nejčastěji se souborem staročeských veršovaných legend, jež v 

jednom ze svých textů obsahují explicitní narážku na rok 1306 a vyvraždění Přemyslovců. 

Datum jejich vzniku musí být po tomto roce. Navíc soubor legend obsahuje některé podobné 

prvky jako staročeská Alexandreida. Výsledky však dosud nejsou jednotné. Někteří badatelé, 

jako např. František Svejkovský, zastává názor, že je Alexandreida mladšího data než 

legendy. Jako důkaz pokládá uměleckou a básnickou techniku, kterou shledává jako 

vyspělejší než u autora legend.
37

 Oproti tomu ale např. Josef Hrabák, na základě srovnání 

týchž celků, Alexandreidy a veršovaných legend, shledává, že Alexandreida je starší než 

veršované legendy.
38

 Dataci Alexandreidy se věnoval i J. Beránek, který předložil teorii o 

tom, že vznikla mezi lety 1300- 1306, čímž se distancoval od názorů V. Vážného, který její 

                                                
35 Kosmův letopis český, in:FRB II, Josef Emler (ed.) Praha 1874. Viz pozn. č. 34. 

36 Kristiánova legenda. Život a umučení sv. Václava a jeho báby sv. Ludmily, Jaroslav Ludvíkovský (ed.), Praha 

2012. 

37 František SVEJKOVSKÝ, Staročeský rytířský epos o Alexandru Velikém, in: Alexandreida, V. Vážný (ed.), s. 

16. Srovnání Alexandreidy s veršovanými legendami provedl i Jan LEHÁR, Nejstarší česká epika, Praha 1983. 

38 Josef HRABÁK, Jedenáct století, Praha 1982, s. 66. 
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vznik klade mezi léta 1306 - 1310.
39

 Jednotné datum vzniku Alexandreidy se tedy stalo 

problémem diskutovaným řadou literárních vědců, přesto nebylo dosud dosaženo shody. 

Bádání se ustálilo na rozmezí posledních desetiletí 13. a prvních desetiletích 14. století. 

Další okruhy zájmu se pak soustředily kolem toho, jak a do jaké míry využíval 

staročeský autor předloh a do jaké míry na nich byl závislý. Před a poválečná literární věda 

věnovala řadu statí právě závislosti staročeského autora na jeho latinské či německé předloze. 

Především fakt, že český autor používal v některých pasážích jako předlohu německou báseň 

Alexander Ulricha von Etzenbach
40

, jež vznikla na přemyslovském dvoře nedlouho před 

staročeským zpracováním, byl některými badateli interpretován jako důkaz naprosté závislosti 

staročeské Alexandreidy na té německé, a dále jako doklad závislosti kulturní. Taková tvrzení 

zjitřovala nacionální cítění a odpovědi českých badatelů se snažily se dokázat opak. Zde 

míním především práce Leopolda Zatočila, jenž v některých pracích vyjadřuje nesouhlas 

s takovými stanovisky. Ve stati K otázce závislosti staročeské Alexandreidy na skladbě 

Ulricha z Eschenbachu
41

 polemizuje s prací K. W Titze
42

, jenž hovoří o staročeské 

Alexandreidě jako o díle závislém na německé předloze. Podobně Zatočil vystupuje i proti 

tezi H. H. Bielfelda
43

, který zastává též názor o závislosti staročeské Alexandreidy na 

německé předloze a upírá originalitu a tvůrčí schopnost jejímu autoru.
44

 Proti této 

Bielfeldtově práci se též negativně vymezuje Josef Hrabák.
45

 Ke vztahu staročeské 

Alexandreidy a eposu Ulricha von Etzenbach se vyslovil i František Svejkovský či Pavel 

                                                
39 Jiří BERÁNEK, Možnosti užití alegorie a jiné ohlasy národních dobových poměrů ve staročeské 

Alexandreidě, Časopis Národního muzea (dále jen ČNM), řada historická, 156/1987. č. 3- 4, s. 71 79; s. 72. 

40 Ulrich VON ESCHENBACH, Alexander, Wendelin Toischer (ed.), Tübingen 1888.  

41 Leopold ZATOČIL, K otázce závislosti staročeské Alexandreidy na skladbě Ulricha z Eschenbachu, in: ČMF 

27, Praha 1941, s. 31 - 40, s. 150 - 167. 

42 K. W. TITZ, Ulrich von Eschenbach und der Alexander boëmicalis, Prag 1881. 

43 H. H. BIELFELDT, Die Quellen der alttschechischen Alexandreis, in: Deutsche Akademie der 

Wissenschaften zu Berlin, Veröffentlichungen des Forschunginstituts für Slawistik, Nr. 1, Berlin 1951. 

44 Leopold ZATOČIL, Ostřihomský zlomek staročeské Alexandreidy a jeho poměr ke Gualterovi a Ulrichovi 

z Eschenbachu, s. 347 - 360. 

45 Josef HRABÁK, K otázce hodnocení staročeské Alexandreidy z hlediska původnosti, in: Studie ze starší české 

literatury, Praha 1962, s. 97 - 106; s. 102. 
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Trost, jejichž práce nenesou stopy vyhroceného nacionalismu. Trostova studie také reflektuje 

vztah staročeské a staroněmecké literatury obecně.
46

 

Setkáme se však i se statěmi, jež hodnotí i hlavní předlohu staročeského autora, tedy 

latinskou verzi alexandrovského příběhu od Gualtera Castellionského a porovnávají, do jaké 

míry ji staročeský autor použil jako předlohu. Podobně vyznívá např. stará práce Prokopa 

Langa, jenž se na základě toho, že staročeský autor přejal některé pasáže latinské verze, 

pokouší ztracené pasáže staročeské Alexandreidy doplnit o pasáže, jež obsahuje latinské 

zpracování.
47

 Nověji o vztahu staročeské Alexandreidy k latinské předloze pojednal např. 

Miloslav Šváb či Václav Janouch, byť jejich práce jsou již staršího data.
48

 

Stanoviska badatelů prošla přirozeně řadou revizí. Především se změnil pohled na 

originalitu umělecké tvorby a na původnost děl ve středověku, jež byly mnohdy špatně 

chápány. Někteří badatelé viděli v užívání předloh nedostatek originality a schopností 

středověkých autorů, další bádání však tento pohled revidovalo a ukázalo nové cesty 

k hodnocení původnosti středověkých děl. Především poukázalo na fakt, že dnešní pojetí 

původnosti nelze vztahovat na pojetí původnosti ve středověku
49

 a že středověké umění je 

pevně vázáno pravidly, ať už pravidly pro výtvarné zobrazování, tak pravidly pro správné 

psaní, tzv. poetikami, jež byly sdělovány prostřednictvím školské výuky a vycházely již 

z antické tradice.
50

 Využívání předloh bylo naopak znakem sečtělosti a talentu autora, jenž je 

                                                
46 František SVEJKOVSKÝ, Alexandreida. Studie ke kapitole z dějin české literatury a specifičnosti staročeské 

básně, Česká literatura (dále jen ČL) 4/1956, Praha 1956, s. 119- 135. Pavel TROST, K poměru staročeského 

básnictví k staroněmeckému, in: Studie o jazycích a literatuře, Praha 1995, s. 251- 254. 

47 Prokop LANG, Co asi bylo obsahem ztracených částí Alexandreidy stročeské? in: LF 10/1883, s. 69- 73; 

dokončení s. 398- 406. 

48
 Miloslav ŠVÁB, K otázce uměleckého zobrazování ve staročeské Alexandreidě ve srovnání s Alexandreidou 

Gualterovou, in: Příspěvky k dějinám starší české literatury, Praha 1958, s. 113- 140. Václav JANOUCH, Dva 

příspěvky ke studiu staročeské Alexandreidy, in: Příspěvky k dějinám starší české literatury, Praha 1958, s. 91- 

111. 

49 Rytířské srdce majíce. Česká rytířská epika 14. století, Eduard Petrů - Dagmar Marečková (edd.), Praha 1984, 

s. 8- 10. 

50 O pravidlech psaní, poetikách, topikách a jejich souvislosti s antickou tradicí Ernst Robert CURTIUS, 

Evropská literatura a latinský středověk, Praha 1998. O topice ve středověké literatuře: František GRAUS, 

Několik poznámek ke středověkému učení o společnosti, Československý časopis historický (dále jen ČSČH) 

7/1959, Praha 1959, s. 205 231, s. 207- 210. 
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dovedl mistrně využít a skloubit i s dalšími předlohami i s vlastní vizí příběhu literárního díla 

či obrazu.  

 Témat a postojů, jež literární vědci ke staročeské Alexandreidě zaujali je několik, 

avšak v poslední době zájem o tuto literární památku upadl. Statě o ní v podstatě končí 

zjištěními a stanovisky Jana Lehára
51

 a Eduarda Petrů.
52

 Přičemž Jan Lehár zaujal svou tezí 

přirovnávající staročeskou Alexandreidu k tzv. antickému románu, což byl literární druh 

zvlášť oblíbený ve Francii. Jisté shodné projevy s ním vidí Lehár i u staročeské Alexandreidy, 

avšak uvádí i řadu odlišností, jako je třeba pojetí lásky, která je ve francouzském prostředí 

inspirována Ovidiem, ale v českém prostředí toto chybí. Lehárův přístup je charakteristický 

také tím, že zkoumá první staročeské literární památky jako jeden celek a jako základy české 

epiky. Práce věnuje především Dalimilově kronice, staročeské Alexandreidě a prvním 

veršovaným legendám, v nichž hledá společné znaky. Eduard Petrů přispěl hlavně k metodě, 

jíž lze díla starší české literatury interpretovat. V této souvislosti rozpracoval teorii o 

interpretačním jádru a o alegorických plánech, jež středověká literární díla obsahují. 

V poslední době ve svých pracích staročeskou Alexandreidu zmínil Wojciech Iwańczak.
53

  

 Interdisciplinární charakter diplomové práce zohlednil i interpretační teorie pro práci 

s literárně- historickými texty. Cenný se ukázal tzv. nový historismus. Mezi základní práce 

tohoto interpretativního směru patří kniha Practicing new historicism.
54

 Další stěžejní statě 

zpřístupnilo nakladatelství Host vydáním antologie textů editovaných Jonathanem 

Boltonem.
55

 Práce hlavního představitele nového historismu, Stepfena Greenblatta s týkají 

především interpretace renesančních literárních textů, ale i symbolické povahy kultury.
56

 

                                                
51 Souhrně: Jan LEHÁR, Nejstarší česká epika. Dalimilova kronika, Alexandreida, veršované legendy, Praha 

1983. Statě: J. LEHÁR, Na okraj starého sporu. Alexandreida neb Alexandreidy? LF 102/1979, č. 1, s. 212 - 

218. J. LEHÁR, Vznik české literatury. Pokus o rekapitulaci problematiky. LF 116, 1993, č. 1, s. 18 - 39.  J. 

LEHÁR, Dalimilova kronika a počátky české slovesnosti, Slovo a slovesnost (dále jen SaS) 37/1976, č. 3, Praha 

1976, s. 202 - 214. J. LEHÁR, Slovesné umění Dalimilovy kroniky, in: SaS 37/1976, č. 1, Praha 1976, s. 26 - 37.  

52 Eduard PETRŮ, Zašifrovaná skutečnost. Deset otázek a odpovědí na obranu literární medievalistiky, Ostrava, 

1972. Rytířské srdce majíce. Česká rytířská epika 14. století, E. Petrů - D. Marečková (edd.), Praha 1984. E. 

PETRŮ, Vzdálené hlasy. Studie o starší české literatuře, Olomouc, 1996. 

53 Wojciech IWAŃCZAK, Po stopách rytířských příběhů. Rytířský ideál v českém písemnictví 14. století, Praha 

2001. Týž, Lidé meče, modlitby a práce, Praha 2011. 

54 Catherine GALLAGHER - Stephen GREENBLATT, Practicing new historicism, Chicago 2001. 

55 Jonathan BOLTON (ed.), Nový historismus/New historism, Brno 2007. 

56 Stephen GREENBLATT, William Shakespeare. Velký příběh neznámého muže, Praha 2007. Týž, 

Podivuhodná vlastnictví. Zázraky Nového světa, Praha 2004. 
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V českém prostředí je nový historismus pojednáván především v bádání Vladimíra Papouška, 

Dalibora Turečka či Martiny Kindelmnnové.
57

  

Přihlédnuto bylo i k literatuře pojednávající o tematizovaném časovém horizontu, tedy 

o období vlády Přemysla Otakara II. a Václava II. Zohledněna byla literatura zabývající se 

uměním a také problematikou mecenátu, neboť mecenát byl jedním z prostředků vladařské 

reprezentace, který se projevoval v literatuře, ale též v malbě, sochařství, v architektuře a v 

samotné zakladatelské činnosti. Oba Přemyslovci, především pak Přemysl Otakar II., v tomto 

ohledu vynikali. Pojednání o vladařské reprezentaci a o tom, jak mu může být umění 

nápomocno, vyslovují na základě svých výzkumů Jiří Kuthan
58

 pro období přemyslovské i 

lucemburské, pro období husitské se kulturou zabývá a otázky si po ní klade Petr Čornej,
59

pro 

období pohusitské, poděbradské a jagellonské pak vynikají práce Mileny Bartlové.
60

 

Děl, jež se věnují dobré vládě a vlastnostem ideálního vládce, je poměrně mnoho. 

Jejich výzkum a interpretace se stala otázkou pro řadu badatelů, byť sledovat počátky 

monarchie a sakralizace panovnického postu vyžaduje složitý komparativní přístup. Takový 

předvedl např. Jean Paul Roux ve své práci Král. Mýty a symboly.
61

 Zmapovat mýtus o králi 

                                                
57 Hledání literárních dějin, Vladimír PAPOUŠEK - Dalibor TUREČEK (edd.), Praha - Litomyšl 2005. Martina 

KINDLMANNOVÁ, Nový historismus a problém interpretace, in: Teorie a dějiny vědy a techniky. Sbroník 

příspevků ze IV. doktorandské konference, Plzeň 2007, s. 56 - 67. 

58
 Jiří KUTHAN, Přemysl Otakar II. a dvorské umění jeho doby, FHB 1, 1978, s. 279 - 294. 

TÝŽ, Dvorské umění a zakladatelské dílo krále Přemysla Otakara II. ve světle dobového politického myšlení, 

FHB 12, 1988, s. 197 - 214.  

TÝŽ, Splendor et Gloria Regni Bohemiae. Umělecké dílo jako projev vladařské reprezentace a symbol státní 

identity, Praha 2008. 

TÝŽ, Die Kunst am Hofe Přemysl Ottokars II. im Rahmen des mitteleuropäischen Kulturkreises des 13. 

Jahrhunderts, in: Böhmisch- Österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert, Marie BLÁHOVÁ - Ivan 

HLAVÁČEK (edd.), Prag 1998, s. 217 - 223. 

59 Petr ČORNEJ, Kultura a jazyk husitské epochy, in: Světla a stíny husitství. Události, osobnosti, texty, tradice, 

Praha 2011, s. 199 - 264. 

60 Milena BARTLOVÁ, Vlastní cestou. Výtvarné umění ve službách vladařské reprezentace Jiřího z Poděbrad a 

českých stavů v době jagellonské, in: Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta prof. PhDr. Františku 

Kavkovi, CSc. k nedožitým 85 narozeninám, Lenka Bobková - Mlada Holá (edd.), Praha - Litomyšl 2005, s. 243 

- 257. 

61 Jean Paul ROUX, Král. Mýty a symboly, Praha 2009. 
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všech Slovanů a o uspořádání světa v našem prostředí se pokusil Dušan Třeštík.
62

 Ideálu 

panovníka se věnují i práce Roberta Antonína
63

 a Dany Dvořáčkové - Malé.
64

 

Zohledněny byly také práce vyjadřující se k topice a středověkým způsobům psaní 

literárních děl. Inspirativní je kniha E. R. Curtia, jež se zabývá nejen otázkou topiky 

středověkých děl, nýbrž také jejich kontinuitou s antickou literární tradicí.
65

 Z českých 

badatelů topickou vázanost středověkých literárních děl a možnost jejich využití tematizoval 

František Graus
66

 a v poměrně nedávné době i Otakar Slanař.
67

 

Diplomové práce souvisí s dvorskou rytířskou kulturou. Této problematice se věnují 

práce Dany Dvořáčkové - Malé, která se studiu dvorské problematiky již delší čas věnuje a je 

autorkou celé řady statí teoretických i konkrétně zaměřených.
68

 K rytířské a dvorské kultuře 

jsou cenné také výsledky německých badatelů, z nichž jsem nejvíce přihlížela k pracím 

Joachima Bumkeho, Wernera Paraviciniho či Hanse Joachima Behra, který reflektoval nejen 

                                                
62 Dušan TŘEŠTÍK, Mýty kmene Čechů (7. - 10. století). Tři studie ke „starým pověstem českým“, Praha 2003. 

63 Robert ANTONÍN, Obraz ideálního panovníka ve Zbraslavské kronice, in: Stát, státnost a rituály 

přemyslovského věku, Martin Wihoda - Demeter Malaťák (edd.), Brno 2006, s. 197 - 215. 

TÝŽ, Ideál panovnické moci v narativních pramenech českého středověku, MHB, Supplementum II, Dvory a 

rezidence ve středověku. Skladba a kultura dvorské společnosti, Dana Dvořáčková - Malá - Jan Zelenka (edd.), 

Praha 2008, s. 401 - 418. 

64 Dana DVOŘÁČKOVÁ - MALÁ, K pojetí dobré vlády v kronice Zbraslavské, in: Za zdmi kláštera. Cisterciáci 

v českých dějinách, Dana Dvořáčková - Malá - Petr Charvát - Bohumír Němec (edd.), České Budějovice 2010, s. 

82 - 97. 

65 Ernst Robert CURTIUS, Evropská literatura a latinský středověk, Praha 1998. 

66 František GRAUS, Několik poznámek ke středověkému učení o společnosti, ČSČH 7/1959, s. 205 - 231. 

67 Otakar SLANAŘ, K otázce topiky ve středověké rytířské epice, MBH, Supplementum I, Dvory a rezidence ve 

středověku, Dana Dvořáčková – Malá (ed.), Praha 2006, s. 273 - 286. 

68 Dana Dvořáčková - Malá, Dvorská kultura přemyslovského období. Nástin problematiky a možnosti výzkumu, 

MHB 12, 2009, č. 1, s. 9 - 43; TÁŽ, K pojetí dobré vlády v kronice Zbraslavské, in: Za zdmi kláštera. Cisterciáci 

v českých dějinách, Dana Dvořáčková – Malá – Petr Charvát – Bohuír Němec (edd.), Praha 2010, s. 82 - 97; 

TÁŽ, K modelu středověkého panovnického dvora jako sociálního systému, ČČH 107, 2009, č. 2, s. 309 - 335; 

TÁŽ, Skladba pražského dvora, MHB 9, 2003, s. 97 - 163. Nejnověji své badatelské kroky D. Dvořáčková- 

Malá soustředila do dvou monografií: D. DVOŘÁČKOVÁ - MALÁ, Královský dvůr Václava II., České 

Budějovice 2011. Dále D. DVOŘÁČKOÁ – MALÁ - Jan ZELENKA, Curia ducis, curia regis. Panovnicý dvůr 

za vlády Přemyslovců, Praha 2011. 
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dvorskou kulturu, ale především roli literatury jakožto prostředku reprezentace a legitimizace 

moci, konkrétně na příkladu Přemysla Otakara II.
69

  

Pro práci byly využity i knihy a studie pojednávající teorii kulturních dějin a jejich 

proměn. Ze zahraniční literatury se ukázala zvlášť přínosná sumarizující kniha Petera 

Burkeho
70

 pojednávající vývoj a proměny kulturních dějin. Z české provenience byla tato 

problematika nahlédnuta skrze díla Čeňka Zíbrta, ale i soudobých badatelů na tomto poli, jako 

je Tomáš Rataj, či dříve i Dušan Třeštík.
71

 Výsledky těchto badatelů samozřejmě nelze 

automaticky aplikovat na středověký pramenný matriál, ale po stránce teorie a metodologie 

historické vědy jsou podnětné. 

Diplomová práce se opírá i o literaturu zaměřenou obecně na přemyslovské období, 

jež shrnuje nejen politický, ale i společenský a kulturní vývoj. Cennou je kniha Přemyslovci. 

Budování českého státu, jež vyšla jako vyústění projektu společného Centru medievistických 

studií, Historickému ústavu a Ústavu českých dějin FF UK.
72

 Nejnovější shrnutí vlády 

Přemysla Otakara II. přináší kniha znalce přemyslovského období Josefa Žemličky s názvem 

Přemysl Otakar II. Král na rozhraní věků.
73

 

 

 

 

 

 

 

                                                
69 Joachim BUMKE, Höfische Kultur. Literatur und Geselschaft im hohen Mittelalter, München 1994. Werner 

PARAVICINI, Die ritterlich-höfiche Kultur des Mittelalters. Enzyklopädie deutscher Geschichte, Band 32, 

München 1994. Hans Joachim BEHR, Lieratur als Machtlegitimation. Studien zur Funktin der 

deutschsprachigen Dichtung am bömischen Königshof im 13. Jhd., München 1989. 

70 Peter BURKE, Co je kulturní historie? Praha 2011. 

71 Čeněk ZÍBRT, Kulturní historie, její vznik, rozvoj a posavadní literatura, Praha 1892. Tomáš RATAJ, Mezi 

Zíbrtem a Geertzem. Úvaha o předmětu kulturních dějin, in: Kuděj 1-2/2005, s. 142-158. Srovnej též Josef 

BLÜML, Kulturní historie v pojetí Čeňka Zíbrta, in: Deset let kulturní historie v Českých Budějovicích, Dagmar 

Blümlová (ed.), Pelhřimov 2001, s. 29 - 50. Dušan TŘEŠTÍK, Mysliti historicky. Nová kulturní historie, in: Češi 

a dějiny v postmoderním očistci, Praha 2005, s. 19 - 46. 

72 Petr SOMMER - Dušan TŘEŠTÍK - Josef ŽEMLIČKA (edd.), Přemyslovci. Budování českého státu. Praha 

2009. 

73 Josef ŽEMLIČKA, Přemysl Otakar II. Král na rozhraní věků, Praha 2011.  
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3. Metodika diplomové práce  

 

Epos Alexander a staročeská Alexandreida jsou pojímány jako literárně - historické texty, 

jimž nelze upřít uměleckou a estetickou kvalitu, ale ani výpovědní hodnotu pro 

historiografické bádání. Vzhledem k tomu, že jádro předkládané práce představuje určení a 

následné srovnání pojetí ideálu panovníka prezentovaného v díle Ulricha von Etzenbach a ve 

staročeské Alexandreidě, vyžádalo si zpracování analýzu textů a kritické zhodnocení 

výpovědi vytčených pramenů. Uvedenému postupu předcházelo představení historického 

kontextu vzniku obou děl a shrnutí děje v chronologickém sledu podle jednotlivých knih. 

Nedílně byly vyzdvihnuty charakteristické rysy skladeb a vliv historických souvislostí z 

dvorského života na podobu a vznik dvou Alexandreid. Následovala analýza případových 

pasáží příběhů a pojmů, které byly vybrány na základě toho, jak a zda v nich autoři přímo 

zmiňují ctnosti spojené s ideálním panovníkem a dobrou vládou. Rozbor takových pasáží vedl 

k následnému určení souboru ctností, které autoři přikládají dobrému vládci. V tomto ohledu 

představuje z metodického hlediska oporu již starší výzkum Joachima Bumkeho, který po 

Gustavu Ehrismanovi a Ernstu R. Curtiovi tematizoval a revidoval tzv. ritterliche 

Tugendsystem i možnosti jeho rekonstrukce a výzkumu.
74

 V případě diplomové práce lze na 

základě metodiky seskupit pojmy označující ctnosti užívané ve spojitosti s typy panovníků a 

z nich sestavit soubor ctností vedoucí k odkrytí ideálu panovníka. Takový postup lze na 

alexandrovské skladby aplikovat, neboť daný soubor ctností ukazuje na hledané pojetí ideálu 

panovníka každého z autorů, jež předkládají publiku.  

Metodický postup nabízel v tomto směru pro konečné srovnání obou příběhů komparaci 

v několika základních rovinách, resp. na vytčených hodnotových kritériích. Předně porovnání 

podobnosti souboru ctností, které autoři obou děl vztahují na ideálního vladaře. Vzhledem 

k době vzniku skladeb je ale nutné porovnávat také spojitost skladeb s dvorskou rytířskou 

kulturou a způsobem využívání rytířských ctností v příběhu. Druhá rovina komparace pak 

vede k určení funkčnosti a postižení vlastního účelu prezentované podoby ideálu panovníka 

ve společnosti. 

Diplomová práce zpracovává metodickou cestu právě s důrazem na vazbu konkrétního 

příběhu ve sledovaném chronologickém záběru vzniku děl. Historický kontext vzniku skladeb 

                                                
74 Joachim BUMKE, Höfische Kultur. Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter, München 1994. Ernst 

Robert CURTIUS, Evropská literatura a latinský středověk, Praha 1998.  
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měl totiž zásadní vliv na jejich výslednou podobu i na akcentované hodnoty a určení kategorií 

výzkumu. Nelze však opomenout, že literárně-historické texty také na danou každodenní 

realitu působí a tudíž mají vliv na utváření společenských a hodnotových kritérií a na jejich 

osvojování příjemci.
75

 Což je skutečnost, která texty činí plnohodnotnými prameny pro 

historické bádání. K literárně-historickým textům bylo dále přistoupeno z interdisciplinární 

pozice, která kromě historiografických metod přihlíží k metodám literárněvědným. 

V rámci komparace historiografického bádání byl proto navíc zohledněn i antropologicko-

sociální přístup, neboť napomáhá určit etické, sociální a náboženské hodnoty tematizované 

v obou skladbách. Vede také k odpovědím na otázky po vytváření kolektivně sdílených 

hodnot a jejich působnosti na jedince. Z hlediska literárněvědných metod se jako nejvíce 

přínosná ukázala teorie interpretačního jádra textů a alegorického plánu středověké literatury 

Eduarda Petrů. Teorie totiž vede k interpretaci středověkých literárních textů skrze určení 

interpretačního jádra, které definuje jako konstantu díla, v níž lze identifikovat jak záměr 

autora, tak i soudobou čtenářskou interpretaci, tzn. to, jak dílo vnímali a chápali soudobí 

recipienti.
76

 Petrů následně upozorňuje na alegorický charakter středověké literatury. Nejsou 

tedy jen příběhy na nějaké téma, nýbrž pod hlavním námětem skrývají ještě jiný význam, 

případně i významy.
77

 Určení záměru autora i soudobé interpretace představuje důležitý krok 

ke stanovení funkce alexandrovských příběhů ve společnosti. Nelze přitom opomenout 

zmiňovaný historický kontext. Odráží se v literární tvorbě, ale zároveň sama literatura 

promlouvá ke společnosti a může ji formovat. Takovou vlastnost literární tvorby sleduje u 

alexandrovských příběhů i předkládaná diplomová práce, jako další metodické východisko. 

Mezioborový přístup je zvolen ve snaze interpretovat literární texty v historickém 

kontextu, který oslovují, a prokázat užitečnost a výpovědní hodnotu literárních památek i pro 

historiografické bádání. Výše zmíněné teorie a metodologické přístupy jsou užívány s cílem 

určit pojetí ideálního panovníka v obou pramenech a vysledovat jejich shody, rozdíly a 

                                                
75 L. MONTROSE, Literární studie o renesanci a předmět historie, s. 48. K tomu též: Jean E. HOWARDOVÁ, 

Nový historismus ve studiích o renesanci, in: Nový historismus, J. BOLTON (ed.), s. 54 - 91; s. 70 - 71. Taktéž 

V. PAPOUŠEK, Historické čtení, in: Hledání literárních dějin, V. Papoušek – D. Tureček (edd.), s. 64.  

76 Eduard PETRŮ, Zašifrovaná skutečnost. Deset otázek a opovědí na obranu literární medievalistiky, Ostrava 

1997, s. 17.  

77 Tentýž, Problémy interpretace středověkého literárního díla, in: Speculum medii aevi. Zrcadlo středověku, 

Praha 1998, s. 85 - 101; s. 87, s. 95 - 96. K teorii interpretačního jádra srovnej: Tentýž, Vzdálené hlasy. Studie o 

starší české literatuře, Olomouc 1996, s. 10 - 23.. 
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funkci. Odpovědi na tyto otázky pak mohou být příspěvkem ke studiu představ o ideálních 

vládcích a dobré vládě, působících v českém prostředí na konci 13. a v první polovině 14. 

století.  
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4. Kontext vzniku skladeb 

 

4.1 Doba Přemysla Otakara II. a jeho nástupců 

Přemyslovo následnictví i samotné převzetí vlády po smrti Václava I. roku 1253 

proběhlo bez konfliktů či sporů, byť od povstání části šlechty, do jehož čela Přemysl stanul, 

uběhlo jen několik let.
78

 Dědictví, kterého se společně s vládou po svém otci ujal, bylo 

významné. Václav I. Přemyslovi otevřel cestu k Rakousům i ke Štýrsku, což byla cenná 

území zvyšující prestiž a moc českého krále. Přemysl byl do Rakous poslán ještě za 

Václavova života, aby se ujal tamní správy. Václav tím navázal na předchozí snahy o zisk 

babenberského dědictví, kterého chtěl docílit prostřednictvím sňatku prvorozeného syna 

Vladislava s Gertrudou Babenberskou. Po Vladislavově náhlé smrti se situace změnila a až o 

několik let později se Václav I. prostřednictvím Přemysla snažil daná území znovu získat.
79

 

Nároky na ně však musel Přemysl uhájit před uherským králem Bélou IV., který o tato území 

usiloval. Došlo i k několika střetům. V roce 1253 byla Bélovým vojskem a jeho spojenci 

atakována Morava i Štýrsko. Přemysl jako krok k záštitě složil slib papeži a Vilému 

Holandskému. V době přemylovsko-arpádovského soupeření zemřel Václav I. a Přemysl 

k titulu markraběte moravského a vévody štýrského a rakouského převzal i titul českého 

krále. Nutno však poznamenat, že zápas o babenberské dědictví byl záležitostí, v níž se 

angažovali nejen Přemyslovci a Arpádovci, nýbrž i další rody a mocenské skupiny v rámci 

střední a středovýchodní Evropy. Spor nakonec dospěl k mírovému ujednání v Budíně roku 

1254, které Přemyslovi přiřklo Rakousy a dva severní výběžky Štýrska, jehož většina připadla 

                                                
78 O povstání proti Václavu I. zpravují Letopisy české k roku 1248viz Letopisy české, in: FRB II, Josef Emler 

(ed.), Praha 1874, s. 286. Tomuto povstání se věnovala řada historiků, srovnej František PALACKÝ, Dějiny 

národu českého v Čechách a v Moravě I. Od pravěkosti až do roku 1253, Praha 1894, s. 319 - 323. Václav 

NOVOTNÝ, České dějiny I/3. Čechy královské za Přemysla I. a Václava I. (1197 - 1253), Praha 1928, s. 790 

ann.  Josef ŽEMLIČKA, Odboj kralevice Přemysla v letech 1248- 1249 a jeho sociální zázemí, in: ČŠČH 

33/1985, s. 564 - 586. Miroslav SOVADINA, Dvůr Václava I., in: Sborník archivních prací, roč. 45, Praha 1995, 

s. 3 - 40. Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198 - 1253). Proměna státu a společnosti, Praha 2002, 

s. 166 - 175. Odlišný výklad motivů povstání předkládá Martin WIHODA, Přemyslova moravská léta mezi 

královskou korunou a babenberským dědictvím, in: Pocta králi. K 730. výročí smrti českého krále, rakouského 

vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II., Libor Jan – Jiří Kacetl (edd.), Brno – Znojmo 2010, s. 

47- 54; s. 47 - 51. 

79 J. ŽEMLIČKA, Přemysl Otakar II., s. 45. 
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Bélovi.
80

 Příměří obě strany respektovaly, avšak ne na dlouho. Béla se nevzdal ambic na celé 

babenberské dědictví a Přemysl byl připraven o něj bojovat. K válečnému střetu značných 

rozměrů došlo u Kressenbrunnu roku 1260, kde se podařilo Přemyslovi zvítězit a definitivně 

tak uzavřít kapitolu sporů s Bélou o Rakousy a Štýrsko. Obě dvě území připadla Přemyslovi a 

následný mír byl stvrzen sňatkem jeho neteře s uherským princem.
81

  

Hned na začátku vlády Přemysl musel řešit výrazný konflikt. V domácích poměrech 

však panoval klid a dál pokračovaly vnitřní proměny nastartované za jeho předchůdců. 

Postupovala kolonizace českého území provázená zakládáním měst a demografickými 

proměnami, souvisejícími s příchodem nových obyvatel, především z německých oblastí 

hlavně z Bavorska, severních Frank, ale též ze Slezska. Toto obyvatelstvo s sebou přinášelo i 

nové právní formy, tzv. emfyteuse a bylo podporováno ze strany panovníka, především 

z hospodářských zájmů.
82

 Příval obyvatelstva z německých oblastí podle některých badatelů 

narušil dosud etnicky jednotné osídlení českého prostoru, nebylo však jediným etnikem, které 

přicházelo a usazovalo se zde.
83

 Doloženy jsou i osady Valonů, Románů či Vlámů, jež ale 

nejsou tak četné. Nelze však také opominout osady zakládané etnicky českým obyvatelstvem, 

které jsou, podle znalce dějin středověkých měst, Františka Hoffmanna, dosud nedoceněné.
84

  

Fenomén zakládání a růstu měst, jenž s kolonizací velmi těsně souvisí, byl ve druhé polovině 

13. století již poměrně běžným jevem, avšak i nadále zůstával zásadní společenskou 

proměnou přinášející nový typ společenských vztahů ale i právního uspořádání a zakotvení.
85
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Sedmdesátá léta 13. století, v nichž vzniká Ulrichova skladba, jsou obdobím 

mocenského vzmachu a úspěchu Přemysla Otakara II. Zaznamenává tehdy úspěchy na poli 

diplomatickém i bitevním, majíc oporu ve svých věrných a především v olomouckém 

biskupovi Brunovi ze Schauenburka, jenž je mu cenným vyjednavačem i souputníkem v jeho 

ambiciózních plánech.
86

 Překážky nekladl ani pražský biskup Jan III. z Dražic, jehož kariéra 

na tomto postu se téměř celá kryla s panováním Přemysla Otakara a nebyla poznamenána 

žádnými závažnými střety. Jan III. z Dražic byl naopak vždy přítomen všem velkým 

reprezentativním akcím, jako byly například křtiny Přemyslovy prvorozené dcery
87

 či svatba 

Přemyslovy neteře s uherským princem,
88

 které byly provázeny nejen obřady ale též bohatými 

slavnostmi.
89

 V církevní oblasti měl tedy Přemysl své stoupence. Setrvával ve styku 

s papežskou kurií. Realizoval dvě křížové výpravy do Pruska a přislíbil výpravu do Svaté 

země. V této souvislosti také usiloval o zřízení arcibiskupství pro české království, které by 

sídlilo v Olomouci a spravovalo i dobytá území v Litvě, kam ony výpravy vedl.
90

 Mocenské 

úspěchy dovedl Přemysl využít i pro podporu panovnického majestátu. Ambice však neopíral 

jen o úspěchy na vojenském poli. Legitimitu počinů vyjadřoval i skrze jiná média jako bylo 

ku příkladu výtvarné umění, sochařství, architektura a zakladatelské počiny. Panovnická 

ideologie Přemysla Otakara II. našla vyjádření i na pečetních polích či na mincích.
91
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Konsolidovaný stav Přemyslova teritoria zpočátku ostře kontrastoval se situací v říši, 

která se od smrti Fridricha II. potýkala s interregnem. Z volby vzešli vždy vzdorokrálové. 

Nejprve Vilému Holandský, vzdorokrál Konráda IV. V další zase proti Alfonsu X. Richard 

Cornwallský. Ani jeden z říšských králů se nedokázal postavit decentralizujícím tendencím 

některých říšských rodů. Přemyslovi tato situace usnadnila jeho vlastní mocenské plány. 

Dokázal stále rozšiřovat sféru svého vlivu. K Rakousům a Štýrsku roku 1266 připojil 

Chebsko. O tři roky později si nárokoval Korutany a Kraňsko na základě dohody s posledním 

tamním vévodou Oldřichem Sponheimským, který českého krále určil za svého následníka. 

Přemysl docílil vytvoření rozsáhlého soustátí složeného z Českého království, Moravského 

markrabství, Rakouského a Štýrského vévodství, i z území Chebska, Korutan a Kraňska. 

Mocenská politika takového ražení se však neobešla bez překážek a odporu. Potíže 

Přemyslovi činilo především babenberské dědictví. V šedesátých letech se mu ho podařilo 

uhájit proti uherským ambicím. Nebyly však jedinou překážkou. O tato území projevovali 

zájem i Wittelsbachové. Situace se přiostřila poté, co se Přemysl nechal rozvést s Markétou 

Babenberskou, pro její údajný slib čistoty, aby se znovu mohl oženit, tentokrát s Kunhutou 

Haličskou. Dědictví se po rozvodu stalo nejistým. Přemysl tedy zvolil taktický příklon k 

Richardovi z Cornowallu, který mu jako výraz vděku udělil v léno právě Rakousy a Štýrsko, a 

následně je prohlásil za odumřelá vévodství udělená českému králi.
92

 Přes jisté spory a napětí 

s některými říšskými rody a částí rakouské a štýrské šlechty, která se vzpouzela Přemyslovým 

centralizačním a unifikačním snahám, byla jeho pozice stále ještě silná. Přemyslovým 

ambicím i postavení by odpovídalo úsilí o říšskou korunu, stejně jako znění některých 

dobových textů, které vyjadřují přání, aby se stal říšským králem. Dokladem jsou především 

básně mistra Sigehera či např. listy Jindřicha z Isernie. Když roku 1272 zemřel Richard 

Cornwallský a papež vyhlásil novou volbu, Přemysl se v otázce své kandidatury obrátil na 

papežskou kurii, které byl nakloněn. Nejednal však s říšskými knížaty ani elektory. Místo 

jednání v říši podnikl válečnou výpravu do Uher. Roku 1273 byl nakonec zvolen Rudolf 

Habsburský.
93

 

Rudolf se brzy projevil jako silný a sebevědomý politik. Na jeho stranu se přiklonila i 

rakouská a štýrská šlechta, která se Přemyslem cítila utlačována, jelikož se snažil omezit 
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jejich ambice a podřídit je centrální moci vykonávané skrze jím dosazované úředníky, 

většinou z Čech. Oslabený Přemysl se snažil Habsburkovou pozicí otřást. Prohlásil, že volbu 

neuznává a vyzýval k takovému kroku i ostatní. Rudolf nad ním však vyhlásil klatbu. Tento 

střet navíc přišel ve chvíli, kdy český král musel čelit obnoveným sporům a útokům 

s uherskou stranou. Podporu ztratil také v salcburském arcibiskupství. Klatba definitivně 

potvrzená roku 1276 situaci vyhrotila až k válečnému konfliktu. K samotnému střetu nedošlo. 

Přemysl se rozhodl kapitulovat. Uznal Rudolfa jako říšského krále, vzdal se Rakous, území 

v Alpách i Chebska. Výměnou z něj Rudolf sejmul klatbu a udělil mu Čechy a Moravu v léno. 

Celá dohoda měla být završena sňatkem dětí obou vládců. Příměří uzavřené 25. listopadu 

1276 však nevydrželo dlouho. Rudolf stíhal Přemyslovi zbylé stoupence a podporoval 

nespokojenou část šlechty. Přemysl se také nehodlal s podmínkami příměří smířit. Znovu 

začal jednat. Oživoval kontakty se sousedními knížaty a vévody, snažil se získat spojence. 

Napjatá situace vyvrcholila v roce 1278 bitvou na Moravském poli 26. srpna 1278, kde 

Přemysl padl.
94

 

Smrt Přemysla Otakara II. znamenala nejen konec mocného a rozsáhlého soustátí 

v rukou českého krále, ale také ohrožení samotného jádra, Českého království. Následník 

trůnu, Václav, byl ještě dítětem. Poručnictví se ujal Ota V. Braniborský a posléze ho vyvezl 

ze země. Správa království byla rozdělena mezi Otu Braniborského a Rudolfa Habsburského, 

komplikovaly ji však ozbrojené střety znesvářených mocenských skupin.
95

 Po několikaletých 

zmatcích a nestabilitě se Václav II., mohl vrátit do Čech a konsolidovat domácí poměry. Při 

prvních krocích se opíral o mocenskou skupinu, která se v době před Václavovým návratem 

zformovala kolem pražského biskupa Tobiáše z Bechyně. Postupně se však od této skupiny 
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odklonil ke klice Záviše z Falkenštejna. Z vlivu ambiciózního Vítkovce se dokázal vymanit až 

na konci 80. let, kdy byla celá situace završena Závišovou popravou.
96

  

Částečně navázal a v mnohém překonal svého otce. Věnoval pozornost dění v říši. 

Z příbuzenství s Rudolfem Habsburským vytěžil roku 1290 potvrzení volebního hlasu pro 

české krále i úřadu arcičíšníka. Usiloval také o územní zisk, především o Míšeňsko. 

Zahraniční politiku však nevedl na jih, ale směrem na Polsko a Slezsko. Zde mu nahrávaly 

neshody mezi členy rozvětveného piastovského rodu. Proti vlivu vratislavského vévody 

Jindřicha Proba řada z nich hledala zastání právě u českého krále. Václav tím získal znovu 

Kladsko, poté také Krakovsko a Sandoměřsko. Příznivé vztahy měl i s hornoslezskými 

vévody. Králem Polska byl tehdy Přemysl II. Nedařilo se mu však krotit sváry mezi Piastovci 

usazenými v jednotlivých slezských vévodstvích. Po Přemyslově smrti se v nastalé situaci 

začal prosazovat Vladislav Lokýtek, který uzurpoval některé oblasti. Nebral ohledy na fakt, že 

Přemysl jako svého nástupce určil vévodu Jindřicha Hlohovského. Václav II. využil toho, že 

Lokýtek začal ztrácet podporu. Diplomatickými kroky si zajistil dobré vztahy s Jindřichem 

Hlohovským a od Velkopolanů přijal ruku dcery zemřelého Přemysla II. Richenzy, v Čechách 

známé jako Eliška Rejčka. Sňatkem podpořil i nárok na polskou korunu, kterou mu při 

slavnostní korunovaci vložil na skráně hnězdenský arcibiskup v roce 1300.
97

 

Václav II. se angažoval i v oblasti Uher, kde roku 1301 vymřeli dosud vládnoucí 

Arpádovci. Část tamních magnátů nabídla volnou korunu Václavovi. Přijal ji pro svého syna 

Václava (III.), který byl skutečně v srpnu 1301 ve Stoličném Bělehradě korunován jako 

Ladislav V. na uherského krále.
98

 V rukou Přemyslovců byly nyní tři koruny. Polská území i 

Uhry byly ale nejednotné a spory domácí nobility znemožňovaly jakoukoli centralizaci. Navíc 

uherskou korunu si nárokovali kromě Habsburků ještě kurií podporovaní Anjouovci 

odvolávající se na příbuzenství Karla Martella a jeho syna Karla Roberta s Arpádovci. 

Dědictví, které Václav II. svému synovi odkázal, bylo tedy značné, ale udržení 
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komplikované.
99

 Přesto však nelze Václava II. označit jinak, než jako úspěšného panovníka. 

Podařilo se mu konsolidovat zemi po prožitých útrapách neklidných let 1278- 1283, kdy se 

království zmítalo ve vnitřních bojích. Dokázal se také udržet se v centru politického dění ve 

středoevropském rámci. Navíc zajistil domácí stabilitu, mimo jiné i díky množství stříbra, 

které bylo objeveno na Kutnohorsku.
100

  

Vypořádat se s dědictvím tří korun jistě nebylo snadné. Především v uherské oblasti 

musel Václav čelit problémům. Po jeho zvolení byl totiž částí nepokojených magnátů zvolen 

uherským králem Karel Robert z Anjou, který byl navíc podporován papežskou kurií. Václav 

tak fakticky držel jen oblast dnešního Slovenka a okolí Šoproně a Budína. Karlu Robertovi se 

za podpory papežské klatby, tlaku na klérus i podplácením podařilo získat vliv nad většinou 

území. Roku 1304 Václav nakonec z Uher ustoupil a roku 1305 se zřekl i uherského 

královského titulu. V témže roce také zrušil zasnoubení s Alžbětou Arpádovnou a oženil se 

s Violou Těšínskou. Situace se nakonec komplikovala i v Polsku, kde se znovu začal 

prosazovat Vladislav Lokýtek. Václav III. se potýkal se značnými dluhy po otci, musel tedy, 

místo žoldnéřského vojska, proti Lokýtkovi svolat zemskou hotovost. Česká šlechta se 

scházela jen neochotně a dávala najevo své pobouření. Václav se zemské hotovosti přeci jen 

dočkal a mohl vytáhnout do Polska proti Lokýtkovi. V Olomouci, kde se zastavil, byl však 4. 

8. 1306 zavražděn.
101

  

Po vymření přemyslovské dynastie nastala doba nestability a zmatku kolem řešení 

nástupnické otázky. Z ní vítězně vzešel nejprve Jindřich Korutanský, který však svůj post 

neuhájil a musel jej postoupit Rudolfu Habsburskému. Jeho předčasná smrt pak znovu 

otevřela nástupnickou otázku.
102

 Své nároky v ní chtěl uplatit Jindřich Korutanský, avšak 

nepodařilo se mu je prosadit. Z nastalého zmatku byl, za přičinění nemalého diplomatického 

úsilí, provolán českým králem Jan Lucemburský.
103
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100 O kutnohorském stříbře a především ražbě mince J. ŠUSTA, Dvě knihy českých dějin I, s. 93 - 107. K. 

CHARVÁTOVÁ, Václav II., s. 180 - 186.  

101 P. SOMMER - D. TŘEŠTÍK - J. ŽEMLIČKA, Přemyslovci, s. 326 - 327, s. 338- 340. K. MARÁZ, Václav 

III., s. 67.  

102 J. ŠUSTA, Dvě knihy českých dějin I, s. 475 - 498. O Jindřichu Korutanském nověji např. Jakub RAZIM, 

Jindřich Korutanský jako český král ve světle dobových svědectví, rigorózní práce, FF UK Praha, Praha 2007. 

103 Nejnověji o ukotvení Lucemburků v Českém království i o jejich dalším vývoji a postupech: Lenka 

BOBKOVÁ - František ŠMAHEL (edd.), Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, Praha 2012.  
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V souvislosti s  diplomovou prací je pozoruhodné, že toto dynamicky pulsující období 

provází vznik prvních souvislých památek ve staročeštině, jako byla Dalimilova kronika, 

veršované legendy či právě staročeská Alexandreida. Po vymření přemyslovské dynastie, 

v období, kdy se potencionální nástupci na trůn střídali v častých frekvencích, byla otřesena 

pozice pražského panovnického dvora jakožto kulturního centra. Tehdy však již existovala 

lokální kulturní centra na dvorech jednotlivých šlechtických rodů, např. Lichtenburků, kde 

vznikl epos o Tristanovi zadaný Reinmundem básníku Heinrichovi von Freiberg.
104

 

Významným kulturním centrem ve 13. století byl i dvůr pánů z Hradce, kteří byli proslulí 

svým literárním mecenátem i aktivní recepcí dvorské rytířské kultury.
105

 Neopomenutelný je 

též dvůr pánů z Michalovic, k němuž se váže známá skladba Rytířská jízda Jana 

z Michalovic.
106

 Z prvních staročeských literárních památek, již zmíněných veršovaných 

legend, Dalimilovy kroniky i staročeské Alexandreidy, je také patrné, že pocházejí ze 

šlechtického prostředí, kterému dvůr patrně nebyl cizí.
107

 

 

4.2 Dvorská rytířská kultura a literatura 

 Dvorská rytířská kultura je pojem, jímž moderní bádání označuje specifickou světskou 

kulturu spjatou s dvorským prostředím, která se začala ve 12. století rozvíjet ve francouzské 

Okcitánii, odkud se začala prosazovat i na další území.
108

 Z francouzského prostředí se nová 

                                                
104 Alois BERNT (ed.), Heinrich von Freiberg. Dichtungen. Mit Einleitungen über Stil Sprache, Metrik, Quellen 

und die Persönlichkeit des Dichters, Hiledesheim - New York 1978, reprint původního vydání edice z roku 

1906: Alois BERNT (ed.), Heinrich von Freiberg, Halle 1906. 

105 Dana DVOŘÁČKOVÁ – MALÁ - Jan ZELENKA, Curia ducis, curia regis. Panovnický dvůr za vlády 

Přemyslovců, Praha 2011, s. 229, s. 257. O roli jindřichohradeckého dvora jakožto významném kulturním centru 

Václav BOK, Germanistické poznámky k alexandrovské látce v jižních Čechách na počátku 14. století, in: LF 

107/1984, Praha 1984, s. 90 - 100; s. 93- 95. Recepci dvorské rytířské kultury na jindřichohradeckém dvoře 

dokládá i freska zobrazující legendu o sv. Jiřím, symbolu rytířů, o této fresce např. Pavel SOUKUP, Rytíři a 

kacíři. Alegorie zápasů víry a svatojiřská legenda v Jindřichově Hradci, in: Kuděj 3/2001, č. 2, s. 14 - 32. 

106 Heinrich VON FREIBERG, Rytířská jízda Jana z Michalovic, Václav Bok (ed.), Praha 2005. Ze starších prací 

o ní srovnej Arnošt KRAUS, Jan z Michalovic. Německá báseň 13. věku, Praha 1888.  

107 Jan LEHÁR, Nejstarší česká epika, Praha 1983, s. 9. Zde pojednává o charakteru veršovných legend, 

staročeské Alexandreidy a Dalimilovy kroniky, v nichž vidí prvky kultury rytířské aristokracie, čímž jsou si 

všechny tyto skladby blízké a lze je pojednávat jako jeden celek. 

108 D. DVOŘÁČKOVÁ – MALÁ - J. ZELENKA, Curia ducis, curia regis, s. 194. Ze starších prací o vývoji 

kurtoazní lyriky v Okcitánii a jejím vývoji: Václav ČERNÝ, Staročeská milostná lyrika, Praha 1948, s. 13- 41. 
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kultura začala šířit především na britské ostrovy, ale i do německých zemí. V oblastech, kde 

se prosadila, však byla nejen pasivně přejímána, nýbrž byla aktivně recipována a přetvářena i 

v souvislosti s charakterem domácího prostředí. 
109

   

Šíření dvorské rytířské kultury postupovalo nejvíce díky literatuře, jejíž působnost 

umocňovala skutečnost, že byla tvořena v národních jazycích. Francouzské prostředí 

nezůstalo jediným centrem, z nějž se šířila literární díla a náměty. Další přicházely z výše 

zmíněného anglosaského prostředí britských ostrovů. Nejznámější je artušovské téma, 

zastoupené především v epické tvorbě.
110

 Epika však nebyla jediným literárním žánrem, který 

se začal společně s dvorskou rytířskou kulturou rozšiřovat. Souběžně se šířila i lyrika. V ní lze 

klasifikovat několik odnoží, jako byl Minnesang- tedy lyrika tematizující lásku k paní, službu 

k ní a milostnou touhu. Další odnoží lyriky je tzv. lyrika reflexivní, která také někdy bývá 

označována jako Spruchdichtung, podle jejího základního útvaru zvaného Spruch. 

Charakteristické pro tento druh je vyjádření autorova mínění o určitém problému. Podobně 

funguje i politická lyrika, která aktivně oslavuje a velebí panovníka či básníkova mecenáše. 

V neposlední řadě se do žánru lyriky počítá ještě útvar zvaný Leich, což je rozsáhlý útvar o 

větším počtu slok, v němž je kladen důraz na básníkovu technickou dokonalost i jeho 

schopnost se v rámci pravidel tohoto útvaru vyjádřit k různým tématům, především morálním 

nebo společenským.
111

 

V českém prostředí jsou často jako první zmínky o recepci rytířské kultury a literatury 

u nás uváděny verše Dalimilovy kroniky o rytířských turnajích, podle kterých je sem přinesl 

Ojíř z Friedberku, jeden z věrných krále Václava I.
112

 Verše, jež se o turnajích a novém pojetí 

                                                                                                                                                   
Zde překládá tezi o přímém vlivu francouzské kurtoazie na českou lyrickou tvorbu, bez ohledu na tvorbu 

německou. Proti této tezi se objektivně vymezil Jan Leár- srovnej Jan LEHÁR (ed.), Česká středověká lyrika, 

Praha 1990. 

109 O recepci francouzské dvorské rytířské kultury v německém prostředí i o jejím provázání s literární tvorbou J. 

BUMKE, Höfische Kultur, s. 108- 136. 

110 D. DVOŘÁČKOVÁ – MALÁ – J. ZELENKA, Curia ducis, curia regis, s. 195 - 198. 

111 Moravo, Čechy, radujte se!, V. Bok – J. Pokorný, s. 21- 23. O Minnesangu také Sylvie STANOVSKÁ, Hle, 

již v mém srdci vstává den. Antologie německé dvorské lyriky 12. - 14. století, Praha 2009. Táž, Das 

Alttschechische und das deutsche Liebeslied im 14. und 15. Jhd. Von dem späten Minnesang zum neuartigen 

Liebeslied im böhmischen und deutschen Raum, in: Germanoslavica 9/2003, č. 2, s. 163 - 178. Táž, Die 

alttschechische Liebeslyrik. Zwischen Tradition und Innovation. Versuch einer Typologie vor dem Hintergrund 

des deutschen Minnesangs und der späteren Liebelieddichtung, in: Gemanovlavica 19/2008, č. 2, s. 87 - 98.  

112 Staročeská kronika tak řečeného Dalimila, Marie Bláhová (ed.) , Praha 1995, kap. 84, s. 327 - 328. 
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rytířství vyjadřují ne příliš lichotivě, historiografie často cituje a dokládá jimi i skutečný 

nárůst recepce dvorské rytířské kultury v českém prostředí v období konce vlády Přemysla 

Otakara I. a především v době jeho nástupce Václava I. Nový způsob pojetí dvorské kultury 

byl provázen ještě řadou další významných společenských změn, např. kolonizací dosud 

neosídlených území provázenou zakládáním měst, hradů a klášterů.
113

  

Již v předchozích letech čeští panovníci, ať králové nebo knížata, na tuto novou 

kulturu naráželi. České knížectví (později království) mělo aktivní kontakty a vztahy se 

zahraničím, především s územím říše, kde se rytířská kultura prosazovala již od 12. století. 

Jednalo se o vztahy politické a diplomatické, jejichž nedílnou součástí však bylo setkávání se 

s jiným prostředím a způsoby. Především s prostředím císařského či knížecího dvora a vlivem 

ceremoniálu v rámci panovnické reprezentace. Nezanedbatelné kontakty se zahraničím tvořily 

sňatky a další příbuzenství (např. se Štaufy, Babenberky, atd.). Nevěsty z říšských území 

s sebou do českého prostředí přivážely družinu, ale i zažité způsoby.
114

 

Kontakty českého prostředí s cizinou, především s říší, skrze něž přejímalo prvky 

dvorské kultury, se projevily v literatuře, ale i ve výtvarném umění. I v něm je patrné, že 

v českém prostředí první poloviny 13. století tato kultura již rezonovala a byla aktivně 

recipována. České prostředí se stalo kulturním centrem, reflektujícím i módní prvky.
115

 

Dvorská rytířská kultura se projevuje v oblasti malby, stylizace soch i v architektuře. Patrná je 

však, a to především, i ve formě společenských konvencí a pravidel, která byla dodržována, 

tematizována a vyžadována, samozřejmě jen v okruhu elit, jako byl panovnický dvůr, či o 

něco později i dvory šlechtické. Působnost dvorské rytířské kultury je nejvíce znatelná na 

dvorech českých králů. Odrážela se v jejich zadavatelské činnosti v oblasti výtvarných děl i 

stavitelství, dále také v pořádání slavností a rytířských turnajů. Další rovinou, ve které se 

dvorská rytířská kultura projevovala, byla literatura a její podpora. Na pražském dvoře 

českých králů je doloženo hned několik básníků. První doložený je Reinmar von Zwetter, 

                                                
113 Dana DVOŘÁČKOVÁ - MALÁ, Dvorská kultura přemyslovského období. Nástin problematiky a možnosti 

výzkumu, s. 23 - 24.  

114 D. DOVOŘÁČKOVÁ – MALÁ - J. ZELENKA, Curia ducis, curia regis, s. 194 - 195. Srovnej také D. 

DVOŘÁČKOVÁ - MALÁ, Dvorská kultura přemyslovského období, s. 20. Ke kontaktům s cizinou taktéž F. 

TADRA, Kulturní styky Čech s cizinou, s. 8 - 10. 

115 Robert SUCKALE, Beiträge zur Kenntnis der böhmischen Hofkunst des 13. Jhd., Umění 51/2003, č 2, s. 78 - 

98; s. 78 - 79, s. 84. Srovnej též Anežka MERHAUTOVÁ, Změny českého umění v 1. polovině 13. století na 

historickém pozadí, in: Umění 13. století v českých zemích, Praha 1983, s. 223- 236; s. 226- 230. Jiří KUTHAN, 

Přemysl Otakar II. a dvorské umění jeho doby, s. 290 - 291. 
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který se těšil přízni Václava I.
116

 Jak sám v jedné ze svých básní říká, narodil se u Rýna, 

vyrostl v Rakousku a poté si vybral Čechy.
117

 Zde působil patrně mezi lety 1237 - 1241. 

Napsal tu množství skladeb, přičemž svého mecenáše explicitně zmiňuje ve dvou z nich, 

v nichž ho chválí jako ctitele žen a podporovatele lovu a slavností. Vyzdvihl tedy na něm 

vlastnosti, které odpovídaly právě ctnostem dvorské rytířské kultury.
118

 Mecenášstvím 

literatury se proslavil i Václavův nástupce Přemysl Otakar II.  Také on na svém dvoře hostil 

řadu básníků, kteří ho pak zvěčnili ve skladbách a oslavovali jeho nejlepší ctnosti.
119

 Někteří z 

nich Přemysla též doprovázeli na válečných výpravách. Tak tomu bylo u mistra Sigehera či 

Friedricha von Sonnenburg.
120

 

 Mistr Sigeher působil na pražském přemyslovském dvoře poměrně dlouhou dobu, 

zhruba od 50. do 70. let 13. století. Z doby jeho působení na pražském dvoře se dochovalo 

osmnáct skladeb, z nichž se čtyři vyjadřují o českých panovnících. V jedné ze svých básní 

mistr Sigeher oslavuje Václava I.: In hat gekroenet fürsten art, 

     des milten Fruotes tugende sint an in gespart; 

     in hat gekroenet Salomon der wise, 

in hat gekroenet der vil tugende e des pflac, 

Artus, der werde leie. 

 Verši ho porovnává s králi, jako byli Artuš nebo Šalomoun.
121

 Tuto báseň nelze přesně 

datovat, editor se kloní k tomu, že byla sepsána patrně na konci roku 1251 či na počátku roku 

1252.
122

 Tedy ještě v době vlády Václava I. V některých dalších básních se pak Sigeher 

                                                
116 Studii ke dvoru Václava I. poskytl Miloslav SOVADINA, Dvůr Václava I., Sborník archivních prací I, roč. 

45, Archivní správa MV ČR, Praha 1995, s. 3 - 40. 

117 Gustav ROETHE (ed.), Die Gedichte Reinmars von Zweter, Leipzig 1887, báseň č. 150, v. 1 - 3, s. 486: 

 Von Rine sob in ich geborn, 

 in Osterriche erwahsen, Beheim han ich mir porn 

mere durch den herren dan durch dal ant: doch beide sint si guot. 

118 Moravo, Čechy, radujte se!, s. 25; srovnej Gustav ROETHE (ed.), Die Gedichte Reinmars von Zwetter, s. 49 - 

51.  

119
 W. IWAŃCZAK, Po stopách rytířských příběhů, s. 68. 

120 Tamtéž, s. 55, s. 62. K tomu též F. TADRA, Kulturní styky Čech s cizinou, s. 344. 

121 Heinrich Peter BRODT (ed.), Mistr Sigeher, Breslau 1913, báseň č. 8, v. 4 - 8, s. 93.  

122 H. P. BRODT (ed.), Mistr Sigeher, s. 13. 
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věnuje Přemyslovu křižáckému tažení do Prus,
123

 v další básni ho pak přirovnává k Alexandru 

Velikému.
124

 

 Dvůr Přemysla Otakara II. hostil i básníka Friedricha von Sonnenburg. Působil zde 

patrně už kolem poloviny 13. století. Ve svých básních oslavil Přemyslovu štědrost rovnající 

se štědrosti tureckého vládce Saladina, který byl právě pro tuto vlastnost velmi ceněn, byť byl 

pohanem. Další Friedrichova tvorba zdůrazňuje Přemyslovu odvahu, kterou mohl tento básník 

sám poznat, jelikož se jeho tažení osobně zúčastnil.
125

 Přemyslovy mocenské kroky a zásahy 

do evropského dění jistě upoutávaly pozornost a to nejen jeho spoluhráčů na politické 

šachovnici, ale též dalších básníků, kteří sice v českém království nikdy nebyli, přesto 

Přemysla znali a zvěčnili ho v tvorbě, ať už jako pozitivní, či negativní postavu. Lze 

připomenout Dantovu zmínku o dvou českých králích, Přemyslovi a jeho synovi Václavovi 

v osmém zpěvu Očistce v Božské komedii.
126

 

 Podpora literární tvorby patří společně s podporou výtvarného umění, architektury, 

zakládání měst, pořádáním turnajů a slavností do přediva ideologické koncepce na podporu 

legitimity moci a mocenských kroků Přemysla Otakara II. Jednalo se o nedílnou součást 

panovnické reprezentace. Výše zmíněné prvky soužily jako jisté komunikační prostředky, 

kterými bylo lze oslovit a zaujmout veřejný prostor.
127

 Přemyslův literární mecenát patřil ke 

způsobům ideologické podpory panovnické moci a také heroizace a sakralizace jí i samotného 

panovníka. K tomuto účelu pak byly využívány různé stylizační postavy. V prostředí dvora 

Přemysla Otakara II. se nejvíce prosadila postava Alexandra Velikého.
128

 Podle některých 

badatelů se konkrétně tato identifikace dokonce stala programovou součástí literární a 

                                                
123 Tamtéž, báseň č. 1, s. 89. 

124Tamtéž, báseň č.18, s. 98- 99. 

125 Moravo, Čechy, radujte se!, s. 26- 27. 

126 F. TADRA, Kulturní styky Čech s cizinou, s. 215. srovnej též Jiří BLOKŠA, Dante Alighieri a Čechy I, II, in: 

ČMM 18/1894, Brno 1894, s. 1- 9, s. 110- 116; J. ŽEMLIČKA, Přemysl Otakar II., s. 11.  

127 H- J. BEHR, Literatur als Machtlegitimation, s. 21. O panovnické reprezentaci Přemysla Otakara i skrze 

podobu ocelářského materiálu a literatury: A. BARCIAK, Ideologia polityczna, s. 73- 75. O pojetí panovnické 

reprezentace skrze výtvarná díla: M. BARTLOVÁ, Reprezentace, s. 65- 68. Jiří KUTHAN, Přemysl Otakar II. a 

dvorské umění jeho doby, FHB 1/1979, s. 274- 294; s. 291. Tentýž, Královský majestát české gotiky. Úvaha o 

charakteru českého gotického umění, in: Splendor et Gloria Regni Bohemie. Umělecké dílo jako projev 

vladařské reprezentace a symbol státní identity, Praha 2008, s. 71- 80; s. 71. 

128 W. IWAŃCZAK, Po stopách, s. 68. 
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politické reprezentace českého krále.
129

 S obrazem tohoto antického vládce Přemysla 

ztotožňuje hned několik básní vytvořených autory působícími na jeho dvoře, jako byli mistr 

Sigeher či Friedrich von Sonnenburg. V jejich pracích, kromě stylizace s Alexandrem, 

zaznívá i silná císařská idea, podle níž by se tento český král měl stát císařem. Jako jediný 

dokáže zabránit pohanské hrozbě z východu, i obnovit slávu a stabilitu císařství.
130

 

Lyrická tvorba mistra Sigehera a Friedricha von Sonnenburg v českém prostředí byla 

doplněna i tvorbou epickou. Dokladem je epos Alexander autora Ulricha von Etzenbach. 

Tvořit jej začal v 70. letech. 13. století na zadání Přemysla Otakara II. Dosud v tvorbě 

dvorských básníků, těšících se přízni přemyslovských králů, převládala od 30. let 13. století 

lyrika, jak tzv. politická, tak i později se prosazující reflexivní, nechyběl ani minnesang. 

S epickými skladbami se zde však až do vlády Přemysla Otakara II. nesetkáváme. Je 

samozřejmě možné, že pražský dvůr i v předchozích obdobích mohl hostit pěvce, jež 

seznamovali publikum s epickými kusy, leč zmínky se o tom do dnešních dní nedochovaly.
131

 

Ulrich von Etzenbach však nebyl jediným autorem epických skladeb na Přemyslově dvoře, 

nelze opomenout ani dílo Ulricha von dem Türlin s názvem Arabel, což je příběh, který 

předchází ději eposu o Wilhelmovi.
132

  

V období vlády Přemysla Otakara II. hrála panovnická reprezentace skrze dvorskou 

rytířskou kulturu důležitou roli. Projevuje se v mnoha veřejných počinech. Mezi jinými i ve 

slavnostech, které pořádal. O jedné takové nás zpravuje Druhé pokračování Kosmovo. K roku 

1264 líčí svatební slavnost, kterou Přemysl Otakar II. vystrojil neteři a synovi uherského krále 

Bély u Prešpurku. Autor této části letopisu popisuje stany z drahých látek, pasování na rytíře i 

obřad svatby. Výslovně zde zdůrazňuje i Přemyslovo bohatství a označuje jej jako rex 

aureus.
133

    

Přemyslova panovnická ideologie ztotožňujícího ho s modely rytířství, jak zbožného, 

tak kurtoazního, však nalezla svůj projev i v literatuře didaktické a rétorické. V této 

                                                
129 Petr HLAVÁČEK, Role Českého království ve středověkém křesťanstvu aneb dialog Evropy a Asie 

v literárních dílech české provenience (1300 - 1400), in: Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět. 

Setkávání na cestách Starého světa ve 13. - 14.století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 13 .-

14. listopadu v Plzni, Plzeň 2006, s. 173 - 184; s. 175. H. J. BEHR, Literatur als Machtlegitimation, s. 86 - 88. 

130A. BARCIAK, Ideologia polityczna, s. 113. 

131 Moravo, Čechy, radujte se!, s. 31 - 32, s. 71. 

132
 H. J. BEHR, Literatur als Machtlegitimation, s. 125. 

133 Pokračovatelé Kosmovi, FRB II, s. 320. 
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souvislosti jmenujme dílo mistra svobodných umění Jindřicha z Isernie, který přišel do Čech 

patrně v 70. letech 13. století.
134

 Do Českého království se uchýlil z Míšeňska, kde se plameně 

zapojil do snah povolat Friedricha Wettinského na říšský trůn. Když tyto snahy selhaly, 

uchýlil se Jindřich do Českého království, kde se mu podařilo získat místo v Přemyslově 

královské kanceláři a také založit rétorickou školu na Vyšehradě.
135

 

Jindřich se nevěnoval pouze vyučování trivia a rozvinuté rétoriky pramenící z jeho 

znalosti kanonického díla Ciceronova, či z díla Jana z Garlandie nebo Tomáše z Capue. Sám 

se projevil jako autor praktické příručky svého oboru s názvem Epistola dictamen. Je však 

také autorem básně s názvem Ad laudem domini regis, která je chválou na Přemysla Otakara 

II.
136

 Svému umění dal znovu vyniknout v dalším díle pro podporu Přemyslových ambic. 

Tentokrát se jednalo o panovníkovy snahy vyjednat spojenectví s polskými knížaty. V tomto 

duchu, veden ideou česko-polské vzájemnosti, sepsal tzv. Manifest k Polákům.
137

 Lze 

usuzovat, že Jindřich z Isernie viděl Přemysla Otakara II. jako důstojného nástupce na říšský 

trůn a v tomto duchu také velebil jeho počiny a dával literární lesk jeho osobě i jeho plánům a 

postupům. Ve svém díle tak dával zaznít politickým koncepcím a opatřoval je ideologickou 

podporou. Jak upozorňuje polský historik Antoni Barciak, tímto způsobem Přemysla 

podporoval i olomoucký biskup Bruno či kancléř Petr.
138

 

 Jindřich z Isernie však působil aktivně i v Přemyslově panovnické kanceláři, což 

dokládá i patetický styl listin podporující panovníkův majestát prostřednictvím 

reprezentativních formulí.
139

 Opomenout nelze ani fakt, že mistra Jindřicha z Isernie jmenuje 

                                                
134 Květa SGALLOVÁ a kol. (edd.), Literárně teoretické texty I (antika, středověk, renesance), Praha 1972, s. 

132.  

135 J. ŽEMLIČKA, Přemysl Otakar II., s. 33. Richard PSÍK, K teoretickému dílu mistra Jindřicha z Isernie, in: 

Querite primum regnum Dei. Sborník přípěvků k poctě Jany Nechutové, Helena Krmíčková et al. (edd.), Brno 

2006, s. 223 - 232; s. 223. O Jinřichově životě i díle naposledy pojednal v diplomové práci Jan DIENSTBIER, 

Osobnost Jindřicha z Isernie z pohledu jeho epistolárních formulářů, Ústav světových dějin FF UK 2010, 

vedoucí práce PhDr. Václav Drška, Ph.D. 

136 K. SGALLOVÁ, Literárně teoretické texty I., s. 132.  

137 J. ŽEMLIKA, Přemysl Otakar II., s. 103. Srovnej též F. TADRA, Kulturní styky Čech s cizinou, s. 346. 

138 A. BARCIAK, Ideologia polityczna, s. 74 - 75, s. 99 - 112. 

139 H. J. BEHR, Literatur als Machtlegitimation, s. 27. 
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jako zdroj své předlohy právě Ulrich von Etzenbach v eposu Wilhelm von Wenden, sepsaný 

pro Václava II.
140

 

Lesk panovnickému majestátu i podporu ambicím dodával Přemysl ale nejen 

prostřednictvím literatury, nýbrž i prostřednictvím výtvarných a architektonických děl. Ve 

všech zmíněných rovinách vystupuje královská maiestas, která heroizuje i sakralizuje 

přemyslovské vládce, kteří se stali významnými osobnostmi evropských dějin.
141

 Sebevědomí 

Přemyslovců vzrostlo hlavně za panování Přemysla Otakara II., který se úspěšně prosadil v 

politice domácí i zahraniční. Vzestup moci a prestiže přemyslovského panovníka se odrazil 

také v kulturních aktivitách královského dvora. Důležitým elementem však bylo i ideologické 

zdůvodňování postupů panovníka. To se však od předcházejícího, knížecího, období lišilo.  

Hlavím rozdílem je bezesporu korunovace provázená pomazáním. Akt pomazání vedl 

k sakralizaci osobnosti panovníka a vyjadřoval přijetí vlády z rukou Božích. Z panovnické 

reprezentace do jisté míry ustupuje svatováclavská ideologie a je nahrazována ideologií 

královskou a rytířskou. Není náhodou, že právě v době Přemysla Otakara II. z panovnické 

pečeti mizí svatováclavský motiv, nahrazený motivem rytíře v trysku.
142

  

Václavský motiv se z pečetního pole přesunuje na jeho exerque. Tato proměna odráží 

změny v pojímání svatováclavské tradice, která byla ve 13. století již vnímána spíše jako 

zemská, nikoli královská. Proměnu dokládá i přesun svatováclavského vyobrazení z pečeti 

krále na pečetidlo zemského soudu, hlavního úřadu a výdobytku upevňující se zemské 

obce.
143

  

Přemyslovo vystupování před veřejností často provází rytířská stylizace. Projevuje se 

při oslavách dohod, smluv, svateb nebo křtů. Provázela také účast na diplomatických 

jednáních, na korunovaci i na zpečeťování listin a vydávání nařízení. Zde všude Přemysl 

vystupoval z postu svého královského majestátu, jenž byl okázale demonstrován skrze 

rytířský ideál a jeho naplnění v králově osobě. Podpora dvorského rytířství a stylizace do něj 

byla vhodnou cestou, jak svou soudobou společnost oslovit. Svatováclavská tradice byla stále 

                                                
140 Tamtéž, s. 27. O eposu Wilhelm von Wenden nejnověji Dana DVOŘÁČKOVÁ - MALÁ, Vilém ze země 

Slovanů mezi epickými příběhy 13. věku, Weles 53. Literární revue, s. 88 – 111. 

141 Josef ŽEMLIČKA, Ideologie státu posledních Přemyslovců, FHB 12/1988, Praha 1988, s. 123 - 142; s. 132 - 

133.  

142 Tamtéž, s. 133. 

143 Josef ŽEMLIČKA, Svatý Václav jako věčný kníže Čechů, in: Svatý Václav. Na památku 1100. výročí 

narození knížete Václava Svatého, Petr KUBÍN (ed.), Opera Facultatis Theologiae Catholicae Universitatis 

Carolinae Pragensis, historia et historia atrium vol. XI, Praha 2010, s. 211 - 220; s. 215. 
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živá a nosná, ale pro Přemyslovu ambiciózní zahraniční politiku a reprezentaci byla více 

účinná módní idea rytířství.
144

 Je samozřejmě možné namítnout, že přemyslovskou 

expanzivní politiku do rakouských zemí provázelo i šíření svatováclavského kultu, ale 

nedomnívám se, že tento fakt vyvrací výše předestřenou tezi. Svatováclavská tradice je 

využívána hlavně formující se zemskou obcí, jak již bylo naznačeno výše.
145

 

Idea rytířství na Přemyslově dvoře silně rezonovala. Královský dvůr se stal 

významným kulturním centrem a také místem, kam byli zváni, i sami přicházeli pěvci a 

básníci, kteří halili Přemysla do aureoly rytířských ctností. Činí tak i skladby opěvující 

Přemysla po porážce na Moravském poli, jako např. Cantilena de rege Bohemiae. Vyjadřuje 

zármutek nad jeho smrtí, vzpomíná štědrost a čest a označuje jej za  

 ein schilt in sinen tagen 

über alle cristenheit.
146

  

Následník českého trůnu, Václav II. který se v roce 1283 mohl vrátit do českého 

království, v tomto směru navázal na svého otce. I on se stal mecenášem básníků. Především 

dále podporoval Ulricha von Etzenbach, který pod jeho záštitou vytvořil epos s názvem 

Wilhelm von Wenden. Jedná se o epickou skladbu, která se do jisté míry vymyká všem 

předchozím dílům. Kombinuje v sobě prvky rytířství, dobrodružné výpravy, ale i pouti za 

Kristem.
147

 Věnována je právě Václavovi, který mu umožnil i dokončení eposu Alexander. 

Ulrichova alexandrovská skladba prožila společně s ním řadu společenských zvratů. Vznikat 

začala v období stability a slávy Přemyla Otakara II., nedokončená přečkala i hektická léta po 

                                                
144 Teze zde předkládané jsem vyslovila též v seminární práci Svatováclavská tradice. Její proměny a místo 

v panovnické reprezentaci Přemysla Otakara II. sepsané pro seminář Prof. Josefa Žemličky s názvem 

Přemyslovská doba ve středoevropské dimenzi vedený v ak. roce 2011/2012 na Ústavu českých dějin FF UK v 

Praze.  

145 O proměnách svatováclavské tradice v panovnické ideologii např. Dušan TŘEŠTÍK, Kosmova kronika. Studie 

k počátkům českého dějepisectví a politického myšlení, Praha 1968. 

146 Cantilena de rege Bohemiae, FRB III, Josef Emler (ed.), s. 238. Emler tuto báseň převzal z Chronicon 

Colmariense. Ed. G. H. PERTZ, Monumenta Germaniae Historica XVII, Hannoverae 1851, s. 251 - 252. O této 

básni v kontetu s jinými skladbami a jejich rolí v době Přemysla Otakara II. Jaroslav ROTT, Přemysl Otakar II. 

a veřejné mínění jeho doby, ČČH 2/1896, s. 297 - 309; s. 298 - 304. 

147 Moravo, Čechy, radujte se!, s. 76, 79- 81. K této skladbě též D. DVOŘÁČKOVÁ - MALÁ, Vilém ze země 

Slovanů mezi epickými příběhy 13. věku, Weles 53. Literární revue, s. 88 – 111. Tatáž, Curia ducis, curia regis, 

s. 200. H. J. BEHR, Literatur als Machtlegitimation, s. 175- 206.  
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jeho smrti a dokončena byla v 90. letech 13. století, tedy opět v období jisté stability a síly 

českého krále, byť jím již byl syn původního zadavatele.  

Stabilní prostředí a dostatek financí lákal množství básníků, kteří u potomka želeného 

a zlatého krále hledali záštitu. Na Václavově panovnickém dvoře je doloženo několik básníků. 

Jednalo se především o autory lyrických skladeb, často milostně laděných, odpovídajících 

tehdejší módě. Vynikal mezi nimi především Jindřich z Míšně, zvaný Frauenlob, který 

scestoval několik panovnických dvorů a patrně pro Václava II. vytvořil epickou skladbu 

zvanou Lejch o Panně Marii. Z prostředí Václavova dvora se dochovala ještě další skladba 

zpracovávající mariánský motiv, a to Legenda o Panně Marii z díla Heinricha Klausnera. 

Ostatně i sám Václav II. je považován za autora několika skladeb. Jsou mu připisovány hned 

tři milostné básně.
148

 

Zda jeho nástupce, Václav III., obdobně podporoval umění, není z jeho krátké vlády 

možno určit. Návaznost na kulturní a uměleckou tradici pražského dvora ale naznačuje 

zachovaný zlatý relikviář sv. Blažeje vyznačující precizní zpracování. Na relikviáři ve tvaru 

pažní kosti je vyobrazen sv. Blažej žehnající Václavu III., jak dokazuje vyrytý nápis.
149

 Po 

roce 1306 však byla stabilita královského dvora jakožto kulturního centra otřesena. A právě 

v tomto období vyrovnávání se se ztrátou tradiční dynastie a nástupu nové, vzniká staročeská 

Alexandreida. Již v kapitole o pramenech a literatuře bylo nastíněno, že přesné datum vzniku 

staročeské Alexandreidy nelze určit a že s největší pravděpodobností byla sepsána někdy na 

přelomu 13. a 14. století či v prvních desetiletích 14. století. Jedná se sice o rozmezí poměrně 

krátké, avšak udály se v něm zásadní společenské a politické změny. Vznikla s největší 

pravděpodobností ve šlechtickém prostředí, nikoli přímo v prostředí dvora panovnického, 

jehož pozice kulturního centra byla dočasně narušena, jak již bylo podotknuto výše.
150

 

 

                                                
148 D. DVOŘÁČKOVÁ - J. ZELENKA, Curia ducis, curia regis, s. 205 - 206. O Frauenlobovi též S. 

STANOVSKÁ, Hle, již v mém srdci vstává den, s. 138 - 139.  Také Moravo, Čechy, radujte se!, s. 32. 

149 Klára BENEŠOVSKÁ (ed.), Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský (1310), Praha 2010, s. 

286 - 287. Zde i opsán detail rytého nápisu z relikviáře : HOC BRACHIVM SANCTI BLASII FECIT ORNARI 

WENCESLAVS TERCIVS BOEMIE ET POLONIE REX ANNO REGNORV SVORV PRIMO. 

150 V. VÁŽNÝ, O jazykové stránce a literární hodnotě staročeské Alexandreidy, s. 212. Vážný zde vznik 

Alexandreidy klade mezi léta 1306- 1310 těsně mezi dobu vzniku prvních veršovaných legend a Dalimilovy 

kroniky. Jan LEHÁR, Nejstarší česká epika, s. 94 - 95. Lehár zde shrnuje dosavadní teze o možnostech datace 

Alexandreidy. Osobně se nejvíce kloním k té vrstvě teorií, které její vznik kladou za rok 1306. 
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5. Ideál panovníka a rytířské ctnosti  

 S přímým či nepřímým líčením ideálu panovníka se setkáváme ve středověkých 

pramenech poměrně často. Společnost tedy měla jisté představy o ideálním vládci, které byly 

předávány jak ústní, tak písemnou formou. Středověká literatura se vyjadřovala v ustálených 

myšlenkových obratech, které do značné míry převzala z antiky a její rétorické tradice.
151

 

Právě prostřednictvím těchto topoi- ustálených myšlenkových obrazů, promlouvala ke 

společnosti a předávala jí mínění o světě, společnosti, či právě o panovníkovi. Systém hodnot 

vážících se k pojetí ideálního panovníka však prošel v průběhu času jistými změnami.
152

 

 Literatura ve středověké společnosti, která byla z velké části negramotná, neměla 

dopad na nejširší společnost, přesto ale její působnost na veřejnost nelze podceňovat. Předně, 

většina světských literárních děl určených pro dvorské či šlechtické prostředí byla přednášena 

ústně, což jejich recepci usnadnilo. Autoři navíc své skladby tvořili a tematizovali v nich 

hodnoty a ideály této společnosti promísené s prvky, jež se vázaly k patřičnému žánru.
153

 

Právě pro obsažené hodnoty, ideály a společenské kategorie jsou tyto literárně-historické 

texty cenné pro historiografické bádání. 

 Ve dvorské rytířské literatuře rezonoval přirozeně i ideál panovníka a rytíře. Panovník 

stál na vrcholu středověké společnosti a představoval osobu veřejnou. Osobu, kterou sice 

většina obyvatel království na vlastní oči nikdy neviděla, ale slyšela o něm při kázáních, 

nepochybně i v lidové slovesnosti a vídala královské odznaky v městech i při jednáních 

s úředníky či rychtáři. Pro tvůrce literárních děl symbolizoval panovník nejlepšího mecenáše, 

proto je tak často námětem skladeb. Líčení ideálního panovníka však lze nalézt i v jiných 

žánrech literatury, než je epika či lyrika. Královská vláda, její konstanty a vlastnosti zaštítěné 

odpovídajícím panovníkem, se staly námětem i historiografie či hagiografie. 

 V českém prostředí se s líčením ideálního vládce setkáváme již v nejstarších 

svatováclavských legendách. Autoři legend se museli vypořádat se skutečností, že jejich 

hlavní hrdina nebyl řeholník či jiný odděleně od společnosti žijící člověk, nýbrž světský 

kníže. Z konce 10. století známe hned několik svatováclavských legend. Jednou z nejstarších 

                                                
151 O tom podrobně Ernst Robert CURTIUS, Evropská literatura a latinský středověk, Praha 1998. 

152 D. TŘEŠTÍK, Kosmova kronika, s. 31 - 32. F. GRAUS, Několik poznámek ke středověkému učení o 

společnosti; s. 209. Srovnej také Otakar SLANAŘ, K otázce topiky ve středověké rytířské epice, in: Dvory a 

rezidence ve středověku, MHB 11, Supplementum I, Dana Dvořáčková – Malá (ed.), Praha 2006, s. 273 - 286. 

153 Erich AUERBACH, Mimesis. Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách, Praha 1968, s. 117 - 

119.  
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je tzv. I. staroslověnská legenda. Jak název napovídá, je sepsána ve staroslověnštině. Vznikla 

nedlouho po Václavově smrti a její opisy se rozšířily i za hranice českého území.
154

 Z konce 

10. století pocházejí ještě další legendy, jazykově latinské. Jedná se o legendu nazývanou jako 

Crescente fide, dále o legendu Gumpoldovu a v neposlední řadě i o legendu Kristiánovu. Jistě 

není bez zajímavosti porovnat pojetí sv. Václava a jeho proměn v těchto legendách. Zvlášť, 

když svatováclavské legendy vznikaly i v dalších staletích. Z 11. století pochází legenda Licet 

plura a veršované přepracování Gumpoldovy legendy nazvané podle jejího incipitu jako 

Oportret nos fratres.  Ve 13. století vznikla legenda Oriente iam sole.
155

 Cestu porovnání 

pojetí hlavního hrdiny těchto legend v souvislosti s proměnami ideálu panovníka naznačil D. 

Třeštík.
156

 

Neopominutelnou je rovněž přemyslovská pověst obsažená v Kristiánově legendě
157

 a 

v přepracované podobě i v Kosmově Kronice české.
158

 V  pověsti jsou podle některých 

badatelů, především již výše zmíněného D. Třeštíka, částečně zhmotněny i dávné ústně 

tradované příběhy a mýty o králi všech Slovanů Mužikovi, které v českomoravském prostoru 

v období raného středověku kolovaly. Tento mýtus byl však křesťanskými autory 

aktualizován křesťanskými hodnotami a z původního mýtu osvětlujícího počátky světa se tak 

stala pověst o ustanovení přemyslovského státu a práva přemyslovské dynastie vládnout.
159

 

Kosmas nadto přidává prodynastický charakter a zcela jasně vymezuje legitimitu knížecí 

vlády.
160

 Akcentuje pojetí panovníka jakožto ustanovitele a garanta zákona, práv a pořádku.
161

 

Sledujeme zde pojetí panovníka, které zaznívá i v alexandrovských skladbách. 

                                                
154 Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu, Bohuslav Havránek – Jaroslav Hrabák (edd.), s. 54. O 
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Pojednání a hodnocení vlád jednotlivých panovníků, jsou ostatně neodmyslitelnou 

součástí středověkého historiografického žánru. Již ze samé podstaty je kronika či historie 

chronologickým líčením událostí. Avšak sám autor mohl rozhodnout, jak základní jádro 

zpracuje a jaké do něj vloží poselství. Příznačný výklad k této věci nabízí v souvislosti 

s Kosmovými pokračovateli historička Anna Kernbach.
162

  

K Vincenciově a Jarlochově kronice přistoupila nejen jako ke zdroji dat a k nim 

přiřazených událostí (pravdivých či ne), nýbrž i jako ke kompaktnímu literárnímu dílu, jež 

autor psal s předpokladem jistého modelového čtenáře, veden vlastní, předem vytyčenou 

strategií, jíž chtěl látku zpracovat. Takový přístup Kernbach otevřel novou cestu k interpretaci 

těchto památek a k jejich výpovědní hodnotě. Ve Vincenciově kronice pak sleduje jako 

diskurz celé kroniky glorifikaci Vladislava II. a jeho stylizaci a přirovnávání k ideálnímu 

křesťanskému rytíři, k čemuž užívá i různé styly slohu.
163

   

Zbraslavská kronika, stěžejní pramen pro druhou polovinu 13. a počátek 14. století, 

pojednává a hodnotí vlády panovníků. Obzvlášť přívětivě a naprosto kladně je na jejích 

stránkách vylíčen zakladatel zbraslavského kláštera Václav II.
164

 Především v pasážích, které 

psal ještě první její skladatel, Ota Durynský, rezonuje až sakralizace Václava, která podle 

některých badatelů odpovídala snaze autora kroniky vytvořit spis o Václavovi k jeho možné 

kanonizaci. Petr Žitavský, který se po Otově smrti ujal psaní, se již soustředil nejen na oslavu 

zakladatele kláštera a štědrého podporovatele cisterciáckého řádu. Kronikou obsáhl mnohem 

širší oblast a zohlednil i vládu více panovníků, celkem sedmi.
165

  

Explicitním pojednáním o ideálním panovníkovi a dobré vládě jsou však především 

knížecí zrcadla. Nejstarší z nich se dochovala již z 8. století z karolinského prostředí, míněné 

jako poučné spisy pro budoucí vládce. Pro další vývoj panovnického ideálu tematizovaného 

v knížecích zrcadlech, nebo spisech podobného charakteru, měl zásadní vliv spis Jana ze 

Salisbury nazvaný Policraticus. Těžiště tohoto spisu ze 12. století již netkví v systematickém 

poučení následníka trůnu, nýbrž je zde tematizována širší společensko-státní nauka. 
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Policraticus byl velmi ceněným a často opisovaným dílem, které mělo vliv na podobu a 

charakter knížecích zrcadel i spisů o vládě po celé 12 a 13. století.
166

 Policraticus na tomto 

postu vystřídalo až knížecí zrcadlo Tomáše Akvinského zvané jako De regno ad regem Cypri, 

pocházející z doby kolem roku 1260.
167

 

Akvinského spis De regno dosáhl značné obliby a v mnoha opisech byl tradován po 

evropském prostoru. Je možné, že byl znám i v českém prostředí a že měl vliv i na české 

vzdělance. O možném vlivu konkrétně Akvinského spisu na Petra Žitavského uvažuje např. 

Dana Dvořáčková - Malá.
168

 V českém prostředí je první knížecí zrcadlo doloženo až ze 14. 

století, pokud tak lze Morality Karla IV. kvalifikovat. Další spis charakteru knížecího zrcadla 

představuje dílo kartuziána Michala Pražského s názvem De quatuor virtutibus, pocházející 

z doby kolem roku 1387, určený pro bavorského vévodu Ruprechta.
169

 Dobrou vládu, její 

hodnoty a ctnosti, však tematizuje i rytířská a dvorská literatura, rozvíjející se v českém 

prostředí již od první poloviny 13. století. Aktivně recipována a vytvářena zde byla až do 15. 

století. Husitské období znamenalo jistý předěl. Podrobněji ho vymezení diplomové práce 

však nezohledňuje. 

Zmínění básníci přemyslovského dvora (Reinmar von Zweter, mistr Sigeher, Friedrich 

von Sonnenburg) vyzdvihují štědrost královského mecenáše a přirovnávají ho ke králům, jako 

David, Šalomoun, Artuš či Alexandr. Bibličtí či románoví vládci patřili ke stálým stylizačním 

vzorům, patřícím k chvále panovníka. Demonstrovali prestiž reálných králů, kteří k nim byli 

přirovnáváni. „Chvála panovníka“ je žánr literatury obvyklý již v antice, kde především 

v helenistickém období existovala ustálená pevná schémata, podle kterých byly 

vypracovávány. Především sem patřily čtyři kardinální ctnosti, uvedené  Ciceronem, 

obohacené o sílu a fyzickou krásu. Pro ctnosti byly určeny pevné stylistické vzory, které je 

ztělesňovaly. Na pozdně helenistické dědictví navázal středověk, který antické ctnosti 
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obohatil o ctnosti související s křesťanským učením a morálkou a antické stylizační vzory 

nahradil biblickými. Krásu tak ztělesňoval Josef, sílu a pokoru David, moudrost zase 

Šalomoun. Nechyběly však ani postavy některých antických císařů. Jednalo se především o 

Augusta, vzor imperátora, nebo Traiana, vzor spravedlnosti.
170

  

Ve středověkých knížecích zrcadlech, výchovných spisech či v pojednáních o vládě se 

tedy snoubí prvky antické s křesťanskými, jak dokládá již učení církevních otců, ale i další 

spisy pojednávajících tuto problematiku. Zvlášť silný vliv měl spis ze 7. století s názvem De 

duodecim abusivis saeculi, který tematizuje důležité ctnosti, která má mít dobrý král. 

Zdůrazňuje především spravedlnost, nutnost trestat zločiny a chránit vdovy a sirotky. De 

duodecim se stal předlohou mnoha dalších spisů o vládě a knížecích zrcadel. Ozvuky 

zaznamenáváme i v tzv. Gratiánových dekretech ze 12. století. 

Již v raném středověku ve spojitosti s panovníkem a dobrou vládou rezonovaly ctnosti 

jako iustitia (spravedlnost), clementia (milost), pietas (zbožnost) a sapientia (moudrost).
171

  

Tyto ctnosti se staly součástí tradice narativního zobrazování panovníka. S postupem času 

však docházelo k proměnám. Zásadní proměny se projevily s příchodem rytířské kultury. Již 

ve 12. století lze v reprezentaci Fridricha Barbarossy vyčíst rytířskou stylizaci zároveň však 

propojenou s univerzalistickou koncepcí císařství a ochrany křesťanstva.
172

 Další proměny 

nastaly ve 13. a 14. století s dalším šířením a recepcí dvorské rytířské kultury. Tento fenomén 

je zvlášť patrný při komparaci literárních děl různých období. Nabízí se otázka, jak se 

proměňují ctnosti s příchodem a rozvojem dvorské rytířské kultury a jak je definovat. 

Zda existoval explicitně vyřčený kánon takových ctností, jenž by byl přímo vytčen 

dobovými učenci a básníky v podobě jakýchsi regulí, nebylo dosud doloženo. Přesto však 

v dobových pramenech středověku takový kánon rezonuje. Vysledovat ho, se pokusila již 

řada badatelů. Jedním z nich byl i nedávno zesnulý Joachim Bumke. V díle Höfische Kultur 

užívá v souvislosti s  rytířskými ctnostmi pojem das ritterliche Tugendsystem.
173

 Tímto 

termínem Bumke otevřeně navazuje na výzkum Gustava Ehrismanna, který se v období před 

první světovou válkou zabýval seskupováním a analýzou pojmů dvorské literatury, přičemž 

jeho úvahy směřují k tomu, že existoval jakýsi básníky sdělovaný pevný systému ctností. Své 
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poznatky publikoval ve stati s názvem Die Grundlagen des ritterlichen Tugendsystems.
174

 Od 

Ehrismannova modelu se však Bumke částečně odklání. Ctnosti řazené do pevného systému 

odmítá, stejně jako německá germanistika po druhé světové válce, která o této teorii vedla 

bouřlivou diskuzi.
175

 Mezi její hlavní protagonisty stavící se proti Ehrismannovi patřil Ernst 

Robert Curtius.
176

 

Curtius však zároveň s  kritikou přišel i s vlastní teorií o rytířských ctnostech. 

Především pochybuje o tom, že tvoří pevný systém a upozorňuje, že se jedná spíše o eticko-

estetické kategorie světského typu. Některé z nich byly platné a uznávané již dlouho před 

vznikem rytířství, jako např. věrnost vazala či štědrost, která je obsažena již v raně 

středověkých knížecích zrcadlech.
177

 Bumke se po Curtiovi k Ehrismannově konceptu znovu 

vrací, avšak s jistými výhradami. Považuje za nutné na něj navázat tam, kde přestal. Ne však 

v konstrukci pevného systému ctností, nýbrž v seskupování pojmů z dvorské literatury 

označujících rytířské ctnosti a hodnoty. Bumke tak nabízí několik základních pojmů, z nichž 

vytvořil „systém“ ctností. Nechápe ho však jako hierarchizovanou a neměnnou strukturu 

(obdobně jako Curtius). Všiml si, že dvorští básníci hromadí množství přívlastků šlechetnosti, 

ale také množství morálních, náboženských a společenských pojmů, a to bez nějaké zřetelné 

struktury, hierarchie či pravidel.
178

 Rytířské ctnosti nepředstavují pevný systém, nýbrž volný 

soubor eticko-společenských a náboženských pojmů, které jednotliví autoři užívají ve 

spojitosti s ideálem panovníka a dobrou vládou. Bumke tak vyabstrahoval skupinu 

společenských a náboženských hodnot, které se v dvorské literatuře objevují ve spojitosti 

s význačnými a kladně hodnocenými rytíři či jejich skutky. Nejčastěji se objevují přívlastky 

jako guot (dobrý), reine (čistý, ryzí), biderbe (počestný, slušný), vrum (vážný, vážený), 

lobesam (chvályhodný), tiure (hodný). Dále pojmy güete (dobrota), triuwe (upřímnost, 

věrnost) a schame a kiusche, jimiž byla označována ryzost a čistota charakteru. Z 

křesťanských rytířských ctností pak staete (trvalost, vytrvalost) a demut (pokora). 

                                                
174 Gustav EHRISMANN, Die Grundlagen des ritterlichen Tugendsystems, ZdfA 56, 1919, s. 137 - 216. 

Citováno podle Ernst Robert CURTIUS, Evropská literatura a latinský středověk, s. 560. 

175 J. BUMKE, Höfische Kultur, s. 416. Tuto diskusi i své stanovisko k pojetí tzv. systému ctností řeší taktéž W. 

PARAVICINI, Die ritterlich-höfische Kultur, s. 7.  

176 E- R. CURTIUS, Evropská literatura a latinský středověk, s. 557 - 577. 

177 Tamtéž, s. 575. 

178 J. BUMKE, Höfische Kultur, s. 416- 417. Stejné stanovisko zaujímá i W. Paravicini, viz. pozn. č. 184. 



47 

 

V neposlední řadě však maze (umírnění, uměřenost, správná míra), která bývá označována za 

matku všech ctností.
179

 

 Termíny pro ctnosti se zabýval i Otfrid Ehrismann, jehož cílem bylo seskupit slova a 

pojmy obsažené v německém básnictví kolem roku 1200 a nahlédnout tak hodnotový svět 

tehdejší šlechty.
180

 V této souvislosti hovoří o tzv. Tugendwortschatz.
181

 Do jejího centra staví 

pojmy zuht a tugent a poskytuje k nim i výklad jejich vývoje. Tugent představuje termín, který 

původně označoval jakousi rozenou schopnost a statečnost, kolem 11. století se však význam 

tohoto pojmu ustálil jako německý ekvivalent pro latinský pojem virtus, nese tedy význam 

ctnost. Pojem zuht zase vykládá, podle svého bádání, jako mrav či vychování, které je 

výsledkem výchovy a které by mělo být odpovídající člověku dvorské společnosti.
182

 

 K úplnosti je nutno doplnit, že k vývojovým proměnám nedochází jen v oblasti 

termínů, nýbrž i v oblasti samotné dvorské rytířské kultury. Lze v ní rozlišit jisté vývojové 

fáze, se kterými souvisí i ctnosti, které jsou nejvíce ceněny a tematizovány. Pojmy související 

s křesťanskou morálkou, jako iustitia a clemetia zůstávají i ve skladbách dvorské rytířské 

kultury zásadními, zvlášť ve spojitosti s vládci společně ještě se schopností zajistit a udržet 

mír. K základním ctnostem rytířského a dvorského ideálu panovníka patří ještě štědrost, 

německým pojmem označovaná jako milte. Prokazováním štědrosti dával panovník najevo 

svůj společenský status, zároveň ale byla takřka povinností, vážící se k tomuto postu. 

Projevována byla nejčastěji v odměňování věrných, v darech církvi či v almužnách pro chudé. 

K dobrému panovníku- rytíři štědrost neodmyslitelně patřila. Vedle ní se mezi další hodnoty 

řadila vazalská věrnost, odvaha v boji i v turnaji a také dvorská láska (minne).
183

 

Turnajová klání, fyzická krása a především láska a služba k dámě, jsou prvky patřící 

do tzv. kurtoazie. Kurtoazní rytířství se liší od rytířství původního, které má kořeny v období 

křížových výprav, kdy se začalo rytířstvo postupně proměňovat ze skupiny družiníků či 
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bojovníků na sociální kategorii jiné úrovně.
184

 Rytířství nebylo jen společenským stavem, 

podobně jako vyšší či nižší šlechta. Rytířstvo bylo ideálem a sociální skupinou, do níž mohli 

patřit (alespoň zpočátku) jen ti, kteří byli šlechtici a zároveň prošli obřadem pasování.
185

 

Postupně se ustálily ctnosti, které měl každý rytíř získat a držet. Do étosu rytíře 12. 

století v první řadě patřila křesťanská víra a ochota za ni bojovat proti pohanům. Důležitou a 

akcentovanou však také byla věrnost ke svému pánu. Víra a věrnost, dvě hlavní ctnosti a 

vlastně i povinnosti správného rytíře. Jako další se k nim pojila odvaha v boji a ochrana 

církve. V neposlední řadě také ochrana potřebných, jako byly vdovy, sirotci či chudí.
186

 Ve 

12. století se však ve francouzském prostředí začalo prosazovat jiné pojetí rytířství, které se 

rozšířilo i na britské ostrovy a do oblasti říše, kde záhy zapustilo kořeny. Rytíř, hrdina eposů a 

lyrických skladeb, již nebyl jen tvrdým bojovníkem, obráncem svého pána a víry, nýbrž i 

noblesním, krásným, dobře oblečeným, kultivovaně vystupujícím mužem, který projevoval 

úctu nejen ke svému pánu, nýbrž i k dámě svého srdce. Rytíř se obohatil o kurtoazní prvky, 

do nichž patřila schopnost kultivovaně vystupovat, dvořit se dámě i zručnost v turnajovém 

klání. Znalost a aktivní recepce těchto ctností a způsobu života bylo navíc nutné neustále 

demonstrovat. K tomu sloužila především účast na turnajích, dvorských slavnostech či 

hostinách, případně i jejich pořádání, kde byla příležitost i náležitě vystupovat jak v kontaktu 

s ostatními hosty, tak i s dámami. Pojetí dámy jakožto objektu opěvování, chvály a služby 

taktéž patřilo k projevům nové kultury. Tento soubor ctností a způsobů jednání je označován 

jako kurtoazie.
187

 

V západoevropském prostředí k této přeměně rytíře-bojovníka v rytíře-dvořana došlo 

již ve 12. století s rozvojem výše zmíněné kurtoazie, k jejímuž šíření nejvíce přispívala právě 

literatura. V českém prostředí k této proměně v pojetí rytířstva a rytířství taktéž došlo, ale až 

ve 13. a 14. století. První ozvuky této kultury sem přicházely jistě již ve století 12. K širšímu 

rozšíření, recepci a aktivní tvorbě však došlo až v první polovině 13. století v prostředí 

panovnického dvora, odkud se šířila na dvory šlechtických rodů. Stále však platí, že rytířské 

                                                
184 O vývoji rytířstva Georges DUBY, Tři řády aneb představy feudalismu, Praha 2008. Jean FLORI, Rytíři a 

rytířství ve středověku, Praha 2008. Pro české prostředí srovnej W. IWANCZAK, Po stopách rytířských příběhů, 

s. 19- 49. Tentýž, Lidé meče, modlitby a práce. Tři stavy v českém středověkém myšlení, Praha2011.  

185 W. PARAVICINI, Die ritterlich-höfische Kultur, s. 3- 5. 

186 A. KERNBACH, Vincenciova a Jarlochova kronika, s. 134- 135. W. IWAŃCZAK, Po stopách rytířských 

příběhů, s. 200. 

187 W. PARAVICINI, Die ritterlich-höfische Kultur, s. 5- 8. 
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ctnosti jsou volnou skupinou a vskutku etickou kategorií těsně spojenou s křesťanstvím, která 

však byla tvárná, nikoli statická, proto také v různých dílech rezonují tytéž ctnosti, ne však 

vždy ve stejné rovině či hierarchii. 

Skladba Alexander a staročeská Alexandreida dokládají, jak v českém prostředí 

rezonovala dvorská rytířská kultura, její hodnoty i způsoby, jak společně koexistovalo tradiční 

pojetí rytířství s rytířstvím dvorským. Jsou tak vhodnými historiografickými prameny pro 

pochopení recepce a šíření dvorské rytířské kultury, která zásadně poznamenala kulturní 

vývoj v celé Evropě. 
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6. Epos Alexander Ulricha von Etzenbach 

 

6.1  Obsah skladby  

Epos v deseti knihách chronologicky zachycuje Alexandrův životní příběh. První 

kniha, a tím zároveň celá skladba, začíná prologem obsahujícím promluvu k Bohu. Ulrich zde 

velebí moc, slávu a milosrdenství Boži i Ježíše Krista. Poté zmiňuje básnické vzory- mistra 

Wolframa von Eschenbach a mistra Gualtera.
188

 Prolog v samotné vyprávění přechází jasnými 

slovy nu hoert der rede beginnen,
189

 Po této formuli následuje vyprávění o Alexandrových 

rodičích. Nejprve je zmíněn, stejně jako ve staročeské Alexandreidě, král Filip, ein richer 

künec von  hoher art.
190

 Filipovu charakteristiku tedy uvádí upozornění na jeho bohatství a 

vznešený původ. Následuje akcentování jeho štědrosti, spravedlnosti a milosrdenství 

k nuzným. Filip oplýval bohatstvím, z nějž se nechtěl těšit sám a tak byl pohostinný k hostům, 

byl vlídný a vysoké důstojenství z něj vyzařovalo do okolí.
191

 Po charakteristice krále Filipa 

následuje líčení jeho ženy, královny Olympias. Na prvním místě je umístěna láska k 

manželovi, poslušnost a náležitá vděčnost. Následují královniny ctnosti: cudnost, urozené 

mravy a vysoký původ, v neposlední řadě však i krása, pro niž byla známa široko daleko. 

Zdobila ji navíc píle, mládí, laskavost a dobrota.
192

 Charakteristice královny je věnováno více 

veršů než Filipovi. 

 Královskému páru chybělo jediné- dítě, syn, následník trůnu. Ulrich naznačuje jisté 

nebezpečí pro zem a lid, pokud by královský pár zůstal bezdětným.
193

 Autor zde předkládá 

publiku, jak jeho současnému, tak i dnešnímu, náhled do hodnot, skrze něž bylo manželství 

královského páru hodnoceno. Pokud je bezdětné, ohrožuje stabilitu země. Zároveň je v pasáži 

o Alexandrových rodičích, předestřen ideál panovnického páru, kdy král je ctnostný, štědrý a 

milosrdný a královna poslušná, milující, oddaná a laskavá k potřebným. 

Pasáž s popisem a charakteristikou Alexandrových rodičů zařadil do svého zpracování 

alexandrovské látky i autor staročeské Alexandreidy. Oba autoři tak učinili zcela nezávisle na 

                                                
188 Ulrich VON ETZENBACH, Alexander,  Wendelin Toischer (ed.), Tübingen 1888, s. 1 - 5, v. 1 - 171. 

189 Tamtéž, s. 5, v. 172. 

190 Tamtéž, s. 5, v. 175. 

191 Tamtéž, s. 5, v. 176 - 191. 

192 Tamtéž, s. 6 - 7, v. 201 - 230. 

193 Tamtéž, s. 6, v. 192- 202. 
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své latinské předloze. Gualterova verze totiž pasáž s charakteristikou Alexandrových rodičů 

neobsahuje.
194

 V případě Ulrichovy skladby nabízí vysvětlení H. J. Behr, který poukazuje, že 

autor znal více vyprávěcích tradic, v nichž byl alexandrovský motiv již zpracován. Pasáže, 

které v Gualterově verzi nejsou, jako je právě ta o Alexandrových rodičích, či o Neptanabovi 

a jeho milostné pletce s královnou, jsou obsaženy v jiných verzích alexandrovského příběhu, 

Ulrichovy známých. Jedná se především o spis Historia de preliis (recenze J2), která je 

nejvíce patrná v první knize Ulrichova eposu, kde pracuje s oběma verzemi (jak s Gualterem, 

tak s Historia de prellis). Neznámé mu nebylo ani zpracování Alexandrova života od 

římského historika Curtia Rufa (1. st. n. l.), které ve středověku kolovalo sice jen jako 

fragment, ale těšilo se značné oblibě.
195

 

Po vylíčení ctností Alexandrových rodičů pak přichází první zásadní moment příběhu, 

a to pasáž, kdy je svedena královna Olympias a zabit král Filip. Ulrich ji uvádí slovy: 

Nu was ez also komen 

(als ich die rede han vernomen 

und an dem buoche vant geschriben) 

daz von Egypten wart vertriben 

ein künec der hiez Neptanabus.
196

 

Následuje obsáhlé líčení o vyhnaném králi Neptanabovi, jedním z hlavních aktérů 

pasáže. Neptanabus přišel k Filipovu dvoru, kde byl přijat a ponechán v zemi. Ulrich 

upozorňuje, že se tak stalo wol nach künges rechte, tedy správně podle královského práva či 

způsobu.
197

 Neptanabovi se podařilo dostat se do Filipovy přízně a  

der werde fürste von Macedo 

was mit sime gaste fro.
198

 

Neptanabus vzplane láskou k Olympiadě a po dlouhém soužení nakonec získá její 

přízeň. Původní náklonnost se změnila v lásku, která nakonec dojde naplnění. Olympias však 

začne záhy litovat. Kaje se a Filip jí odpustí. Nedlouho poté zjistí, že je těhotná. Po této 

epizodě následuje dlouhá výluka z centrálního příběhu o Alexandrovi, kdy je představen 

                                                
194 M. ŠVÁB, K otázce uměleckého zobrazování ve staročeské Alexandreidě ve srovnání s Alexandreidou 

Gualterovou, s. 126. 

195 H. J. BEHR, Literatur als Machtlegitimation, s. 146. 

196 U. VON ETZENBACH, Alexander, s. 7, v. 231 - 235. 

197 Tamtéž, s. 8, v. 277. 

198 Tamtéž, s. 8, v. 283 - 284. 
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mocný král Dareius.
199

 Navazuje příběh o Balthasarovi a Nabukadnesarovi na motivy biblické 

knihy Danielovy a také vylíčení osmi biblických věků.
200

 

Řazení paralelních, či vedlejších příběhů do hlavní dějové linky je prostředek košatění 

příběhu, který Ulrich často využívá. Hlavní dějovou linku Alexandrova života tak rozšiřují 

různé vedlejší příběhy, které někdy zdánlivě ani s hlavním námětem nesouvisí. Setkáváme se 

s příběhy, které rozpracovávají biblické motivy, ale i s motivy vycházejícími z jiných 

rytířských příběhů. Každý z vedlejších příběhů je uveden a také zakončen, vždy podle logiky, 

přičemž poté následuje návrat k hlavní dějové lince Alexandrova života. Vkládání paralelních 

příběhů někteří badatelé považovali za důkaz Ulrichovy neumělosti. Proti tomuto tvrzení se 

však postavila další část bádání, z níž např. Ruth Finck  upozorňuje na to, že toto vrstvení 

dějů je autorovým záměrem a pokládá to za důkaz nelineární formy tvoření. 
201

 Podle dalších 

badatelů slouží tato komplexnost jednotlivých příběhů a scén v Ulrichově Alexandreidě 

k tomu, aby mohly být dané části eposu recitovány i odděleně, jako samostatné příběhy.  

K alexandrovské linii příběhu se Ulrich vrací ve verších, které líčí narození 

Alexandra.
202

 Radost z potomka vyjadřují pocty Bohu a dvorská slavnost, jejíž popis je 

pramenem pro poznání podoby a organizace takového druhu slavnosti.
203

 Dospívajícímu 

Alexandrovi, jakožto královskému synu, byl poté přidělen učitel, a to nikdo jiný než 

Aristoteles, který byl v zemi der beste und ouch der wiste.
204

 Alexandr je v Ulrichově příběhu 

vykreslen jako nadaný a snaživý žák bedlivě naslouchající svému učiteli. Aristoteles ho učil 

vládnout písmem, ale též dobrým mravům a způsobům pravého knížete.
205

 Pasáž 

Aristotelových rad obsahuje taktéž Ulrichova předloha- skladba Gualtera Castellionského.
206

 

Ulrich radám věnuje celých 249 veršů.
207

 Začíná ji Aristotelovými slovy k Alexandrovi:  

„wiltu fürste sin, 

 so soltu…“
208

  

                                                
199 Tamtéž, s. 23 - 25, v. 863 - 904. 

200 Tamtéž, s. 30 - 31, v. 1125 - 1155. 

201 R. FINCKH, Ulrich von Etzenbach Alexander. Ein böhmisches Lehr-Stück, s. 357.  

202 U. VON ETZENBACH, Alexander, s. 31 - 32, v. 1155 - 1170. 

203 Tamtéž, s. 33 - 34, v. 1213 - 1246. 

204 Tamtéž, s. 34, v. 1265. 

205 Tamtéž, s. 34 - 35, v. 1272 - 1292. 

206 H. J. BEHR, Literatur als Machtlegitimation, s. 146. 

207 U. VON ETZENBACH, Alexander, s. 37 - 44, v. 1393 - 1642.  

208 Tamtéž, s. 37, v. 1393 - 1394. 
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 Tato pasáž souvisí s celým zbytkem příběhu. Rady jsou jasným zrcadlem či obrazem 

ideálního vladaře, který však nakonec hlavní postava ne zcela naplnila.
209

  

Po předložení Aristotelových rad pokračuje Ulrich dále a na scénu poprvé uvádí 

perského krále Dareia, hlavního z Alexandrových budoucích nepřátel. Dareius ztělesňuje 

krutého světovládce, který vymáhá daně na Filipově zemi. Alexandra tato skutečnost velmi 

skličuje, a proto přísahá, že se ze jha vymaní.
210

 Linie příběhu, budeme-li se držet jen 

Alexandrova života, pak dále běží přes dospívání, k  prvnímu boji. Jedná se o střet 

s Niklasem, jehož útok Alexandr, v čele vojska na svém koni Bucifalovi, odrazí a odežene 

nepřátele. Není bez zajímavosti, že do řad Alexandrových nepřátel zařadil Ulrich též Uhry. Za 

vítězství Alexandr získal korunu, se kterou přijel k otci do Korintu. Nezapomněl však na 

dobré mravy a zachoval se pokorně. Poklekl před otcem a korunu mu vložil na hlavu.
211

 

Alexandrův příběh pokračuje dalším zlomem, který představuje kontakt s Dareiem. 

Hrozí válečným tažením proti Alexandrově zemi. Jedná se prozatím o kontakt písemný, 

vedený přes poselstva. Nastává ale komplikovaná situace, jelikož Filip je již stár a nedovede 

tlaku vzdorovat. Tato skutečnost Alexandra mučí, nejraději by se na Dareia ve své mladické 

síle vrhl, ale převáží zdravý úsudek a vytrvá. Poté přijde Filipova smrt a Alexandr nyní stane 

perské hrozbě tváří v tvář v čele země. Neuhne však povinnostem a Dareiovi se hrdě postaví.  

Konflikt stále probíhá v rovině písemné, skrze výměnu dopisů a darů. Jedná se o pasáž plnou 

symbolů. Dareius v ní nejprve pošle Alexandrovi míč se vzkazem, ať si jde raději hrát, 

vzhledem ke svému mládí. Mládí vůbec je velmi často u Alexandra zdůrazňováno, a to po 

celou dobu příběhu. Sám Ulrich ho často tituluje jako der Junge. Alexandr se však nenechal 

vyvést z míry a dar míče vyložil jako svět, který jednou ovládne. Podobně pak vykládá ještě 

Dareiovy další dary, jako byla křivá hůl či sáček máku.  

Výměna darů a také řada příprav a dopisů takřka plní děj druhé knihy Ulrichova 

eposu.
212

 Přípravy ke skutečnému střetu se však přeci jen neodehrávají pouze v rovině 

písemné a skrze poselstva přenášející dary. Ve druhé knize oba protivníci svolávají vojska a 

dávají se  do pohybu. Autor popisu vojska dává velký prostor a publiku předkládá podrobný a 

                                                
209

 Této problematice a komplexnímu rozboru panovnických ctností v Aristotelových radách, ale i v dalších 

částech tohoto příběhu, se bude věnovat podrobně další podkapitola předkládané práce. 

210 Tamtéž, s. 44, v. 1645 - 1656. 

211 Tamtéž, s. 46 - 48, v. 1721 - 1778. 

212 Tamtéž, s. 143 - 272, v. 5 374 - 10 237. 



54 

 

pestrý popis počtu pěších, ale i zbrojí rytířů a koní. Dále líčí lomoz vřavy a vojska, který 

doplňuje popisem hluku, před kterým utichal i ptačí zpěv. Ulrich přidává i líčení odlesků 

slunce od zlatých a stříbrných přileb, brnění a štítů posetých drahokamy. Pasáž popisující 

Dareiovo vojsko je poměrně rozsáhlá a vyvedena tak, že působí na všechny smysly 

posluchačstva.
213

 Alexandrovo vojsko je sice menší, leč čilé a úspěšné, jak dokládají četná 

dobytá města, která si Alexandr cestou za Dareiem podmaní.
214

  

Druhá kniha Ulrichovy Alexandreidy neustále tematizuje blížící se velký střet 

Alexandra a Dareia. Jak bylo uvedeno výše, první střety probíhaly nejprve v rovině poselstev 

přinášejících dopisy a dary s různými významy. V této knize však také dojde k prvnímu střetu 

mezi dvěma rytíři z nepřátelských táborů, Permeniem a Memnonem. V tjostu, který je popsán 

velmi podrobně, stejně jako vzezření a zbroj obou rytířů, zvítězí Permenius, Alexandrův 

věrný. Poražený Memnon se uteče k Dareiovi a vypráví mu o souboji. V tomto momentě 

perský císař poprvé znejistí, obávajíce se, že Alexandr má vojsko složeno jen z takovýchto 

rytířů. Pak se ale uklidnil množstvím svého vojska.
215

 V druhé knize však výrazně vystoupí 

další důležitá postava, a to Fortuna. Výrazně zasáhne v Tarsu, kam Alexandr ve své výpravě 

proti Dareiovi vejde a zatouží zchladit své tělo v řece Cignu. Rozehřátý skočil do vody, která 

však byla příliš ledová a Alexandr v ní omdlel. Ulrich poté popisuje zděšení a nářek lidu, 

který se obával smrti svého vládce. Připojuje volání lidu k Fortuně a hořekování nad její 

vrtkavostí. Paní Fortuna všechna tato slova slyší. Autor jí vkládá na rty úsměv a do úst 

promluvu o její vlastní povaze, pro niž je charakteristická právě ona vrtkavost.
216

 Projeví se 

ještě v dalších fázích příběhu.  

K samotnému střetu mezi Alexandrem a Dareiem dojde přibližně v polovině druhé 

knihy eposu, kdy se k sobě obě vojska přiblíží a to u města Isson, které Alexandr dobije. Na 

druhé straně hory, na níž Isson ležel, pak bylo rozloženo Dareiovo vojsko. Alexandr je 

rozčilen, celý hoří touhou po boji. Dareius mezitím pořádal pro pobavení skvělý turnaj (strit) 

plný jeho nejlepších rytířů s nejdražší zbrojí a koňmi. Ulrich popisuje nádheru této podívané 

                                                
213 Tamtéž, s. 160 - 166, v. 6 024 - 6 246). 

214 Tamtéž, s. 156 - 158, v. 5 879 - 5 953, jako příklad zde uvádím dobývání města Sardin,  v němž je zahrnut i 

podrobný popis tohoto města a jeho chrámu, kde Alexandr nalezne uzel, který poté přetne a stane se tamním 

vládcem jako další dobyté město v této knize uvádím Isson- s. 177, v. 6 664 - 6 681. 
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včetně přírodní scenérie, kde se měl turnaj odehrávat.
217

 K boji nakonec dojde a ukáže se, že 

Dareius Alexandra podcenil. Přístup obou panovníků k boji je rozdílný. Perský vládce se 

vyznačuje suverenitou, pýchou a přezíravostí vůči makedonskému králi, jehož mládí a 

nezkušenost tak často zdůrazňuje a vysmívá. Příznačný je i přepych a luxus, se kterým 

se Dareius na tažení vydává. Veze se na přepychovém vozu, jenž se skví zlatem, v doprovodu 

s ženou a dcerami. Veze i svatyni Jova, jemuž se klaní jako nejvyššímu bohu.
218

 Popisu 

Dareiova vozu a svatyně modly se Ulrich věnuje dosti podrobně. Stejně tak autor staročeské 

Alexandreidy.  

Alexandr se Dareiovou početní převahou ani oslňujícím bohatstvím nenechal zastrašit 

a odhodlaně se chystal k boji. Před samotný střet ještě Ulrich vkládá pasáž o povaze boje. 

Předkládá zde tezi o možnosti výběru dvou stran. Buď se lze obrátit na zlou stranu, která však 

přináší trápení, či na stranu druhou, na stranu Boha, jenž pak své stoupence odmění pomocí. 

Jako doklad svého tvrzení přikládá biblický příběh o Gedeonovi
219

 a poté dodává: 

 Alexander der werde man 

 hielt sich ouch vast ze gote, 

 und four in sime gebote.
220

 

Takovým podotknutím dává najevo, že Gedeonův příběh by měl být Alexandrovi 

vzorem. Vzápětí již přichází samotný střet u Issu, v údolí Eufratu. Autor mu vymezil 

rozsáhlou část eposu a převedl ho z druhé do třetí knihy. V ní boje pokračují a jsou 

prokládány povzbuzujícími promluvami panovníků k vojsku i k jednotlivým rytířům.
221

 

Specifické pro Ulrichovo líčení bojů, které však plně zapadá do způsobu líčení těchto scén 

středověkou rytířskou epikou, je, že boj dvou vojsk líčí jako množství jednotlivých soubojů. 

Jedná se o tzv. tjost (či tjosty) mezi dvěma postavami, nejčastěji dvěma statečnými a 

významnými rytíři, přičemž oba soupeři jsou si povětšinou rovnocenní ve svém sociálním 

statutu. Boj jakožto dlouhý boj masy pěchoty zde není akcentován. Je chápán jako boj muže 

proti muži- respektive rytíře proti rytíři. Obnáší i jistá pravidla. Ulrich takovýchto tjostů 
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předkládá celou řadu, především ve třetí knize eposu.
222

 Boj byl tuhý a přinesl mnoho utrpení, 

krve a smrti.
223

 Dareius v něm byl poražen. Popisu bitevního pole Ulrich věnuje také dosti 

veršů. Zdůrazňuje především utrpení, bolest, nářek a potoky krve.
224

 A právě při pohledu na 

takové scény se Dareius propadá do zoufalství a zvažuje útěk, který nakonec provede. 

V bitevním poli zanechal nejen zbytky svého vojska, nýbrž i svou rodinu, ženu a dcery. 

Alexandr se k nim zachová čestně. Zastaví své rozběsněné muže a zajistí dámám bezpečí a 

důstojné zacházení. V této scéně je předvedeno správné a šlechetné jednání s dámami tak, jak 

velí zuht und tugent. Alexandr je osvobodil a zavázal se jim službou.
225

 

Následně však dojde k dalšímu ze zásadních momentů příběhu, ke zkažení 

Alexandrových mravů v Babyloně. Ulrich uvádí tuto pasáž slovy: 

 in der zit din herze besaz 

zuht mit tugenden also vil, 

daz ich vür war daz sprechen wil, 

waer er in den siten bliben
226

 

Ulrich by dál vyprávěl o Alexandrových skvělých mravech a jeho ctnosti, kdyby byl při nich 

zůstal. Avšak v Babyloně, kam se uchýlil po porážce Dareia, se dočkal velkých oslav od 

poražených Peršanů, kteří k němu přicházeli projevit mu oddanost. Přinášeli mu bezpočet 

darů a učili jej svým mravům. Dění v Babyloně popisuje: 

  daz wart an im verkeret, 

  do sich sein richtuom meret. 

im brahte der Persane guot 

  unsefte site und suren muot. 

  unzitliche dinc e zim riet, 

  von zitlichen dingen ez in schiet, 

  daz er der niht enahte, niuwan hochvart er trachte. 

  er begunde vint der friunde sin, 

  die im doch taten triuwen schin.
227
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 Alexandrovy dobré mravy, o kterých dříve Ulrich mluvil se, jak nás zpravují výše 

citované verše, změnily nárůstem bohatství i darů a rad, které mu přinášeli Peršané. Radili mu 

nešetrné zvyky a nepřiměřené věci. Tímto návalem bohatství a podlézavých rad jako by se 

zatemnila Alexandrova mysl. Začal nenávidět své přátele, kteří mu dosud prokazovali 

věrnost. Pobytem v Babylonu a návalem bohatství a slávy se změnil. Dokonce chtěl být více 

než člověk a přikázal, aby byl nazýván jako Syn Jovův. Začal se považovat za nesmrtelného. 

Ulrich podotýká, že člověka, který se považuje a nesmrtelného, čeká smrt o to rychleji. 

Přidává proto modlitbu.
228

 

 Zásadní změna v Alexandrově povaze je vylíčena vlastně poměrně krátce (v edici 

zaplňuje plochu dvou stránek). Ulrich poté dál pokračuje v líčení následných bojů, které 

Alexandr podstoupil. I nadále se v nich chová jako pravý rytíř a vládce. Je uctivý k dámám a 

šlechetně jedná i s padlými nepřáteli, které nechává důstojně pohřbít, což dokazuje např. při 

podmanění Damašku. Dobytí města bylo dovršeno vítězným tjostem Permenia s Mazeem, 

Dareiovým stoupencem.
229

 Po vítězství pokračuje Alexandr se svým vojskem za dalším 

dobýváním, jež zaplňují stránky zbytku třetí knihy Ulrichova eposu. Alexandr je hnán touhou 

po dobývání a po definitivní porážce Dareia. Postupuje po jeho stopě a při pronásledování 
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dobývá další města a území. Pokořil Tyrus, Gazu i Egypt a Libyi. Popisy dobývání těchto 

míst jsou vyvedeny obšírně a začínají povětšinou líčením dané lokality, což jistě bylo pro 

publikum zajímavé a přiblížilo mu to děj. Zvlášť podrobné je např. líčení Libye skýtající 

krásy i nástrahy v podobě pouště či zázračné studny.
230

  

 Libye se ukázala jako velmi nehostinná země. Poušť zahubila velké množství 

Alexandrova vojska. Začaly se ozývat reptavé hlasy. Alexandra ale strhla touha po dobývání i 

po lapení prchajícího Dareia. Svolal k sobě knížata, aby mu v boji pomohla. A knížata 

přišla.
231

 Ztrápené vojsko však nepřestávalo reptat proti svému vůdci. Vyčítalo mu především 

pýchu, se kterou se žene za kořistí jako lovecký pes, i ochotu s malou silou jít proti celému 

světu. Alexandr se nejprve hněval, poté ale pronesl ke svému vojsku řeč. Povzbudil ho a 

vyvolal chuť k dalším bojům. Alexandrova promluva je zároveň závěrem třetí knihy eposu, 

která definitivně končí autorovou prosbou k Bohu, aby mu pomohl se sepsáním následující 

knihy.
232

  

  Čtvrtou knihu uvádí vyprávění o stvoření Adama a Evy a o prvotním hříchu. Kromě 

několika dalších parafrázovaných biblických i jiných příběhů obsahuje kniha pasáž, o 

Dareiem nabízeném smíru. Alexandr tomu však příliš nevěří.
233

 Při této příležitosti před 

Alexandrem promluvil jeho nejvěrnější stoupenec Permenius, který upozornil, že jednou je 

zapotřebí s bojem přestat, odložit brnění, vrátit se zpět a najít si ctnostnou ženu.
234

 Alexandr 

Permeniovy rady vyslechl a pochválil, přesto je však odmítl. Byl odhodlán k boji. Toužil 

dobýt celý svět. Navíc ještě nedosáhl dostatečné cti a chvály. Vzdát se na tomto místě by 

považoval za nečestné a připadal by si jako kupec.
235

Alexandr tedy Permeniovy rady odmítl a 

uctivě odmítl i poselstva přinášející smír. Obdaroval je a ženě, kterou mu nabízeli, složil hold. 

Pak promluvil ke svým lidem a vysvětlil, že za nabízeným příměřím vidí lest.
236

  

Permenius i vojsko ho následovali a alexandrovská linie příběhu vede publikum dál až 

k dalšímu střetu s Dareiem. Tomu předchází výčet a charakteristika Dareiových bojovníků- 

hrdinů, které autor ověnčil ctnostmi pravých rytířů, byť jsou nepřáteli hlavního hrdiny 
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příběhu.
237

 Dareiovo vojsko je líčeno i se zbrojí jednotlivých rytířů, ozdobami helem, štítů i 

koní. Dokresleno je ještě mnoha barvami, odlesky zlata, stříbra drahokamů i popisem různých 

zvuků. Skladba tak působila na fantazii publika, scénu přibližovala popisem pohybu, odlesků 

zbroje na slunci, barev i hluku. Stejně expresivně je popsán i samotný Dareius ve své 

přenádherné zbroji. Řekové a Peršané se dostali na dohled a ke střetu chyběl již jen krůček.
238

 

Děj eskaluje vloženým příběhem, v němž vystupují personifikované ctnosti a vlastnosti. 

Vypráví o podivuhodném paláci, v němž sídlí frouwe Victoria a další ctnosti, jako Majestas 

(Majestátnost), Ere (Čest), Gerehtikeit (Spravedlnost), Gedult (Trpělivost), Richeit 

(Bohatství), Concordia (Svornost) a Gunst (Přízeň), ale také Spot (Posměch). Všem těmto 

„postavám“ Ulrich přiřazuje popis a charakteristiku.
239

 

Fouwe Victoria projevila o Alexandra obavu. Viděla, že starostmi před nadcházejícím 

bojem nemůže usnout a že se trápí. Přemluvila tedy svého přítele Spánka, aby zakryl 

Alexandra i jeho vojsko, aby získali síly na ranní bitvu. Avšak stalo se, že Alexandr i všichni 

ostatní zaspali. K boji ráno nedošlo, Spánek splnil, co slíbil a Alexandr i s  vojskem spal až do 

poledne. Tehdy se vzbudil Permenius a všechny zburcoval. Alexandr se nenechal zaskočit, 

k boji byl stále odhodlán. Předtím ale velel připravit bohatou hostinu, kterou provázela hudba. 

Připojil povzbuzující promluvu a vyburcoval ve svých lidech chuť k boji.
240

 K němu došlo na 

samém konci čtvrté knihy.
241

 

Střet perského a řeckého vojska je přenesen do páté, knihy eposu a vyplňuje takřka 

celý její obsah. Pátou knihu uvádí opět promluva o Bohu s parafrází biblického příběhu. 

Tentokrát o boji Davida s Goliášem, což je příznačné. Alexandr je totiž v této fázi příběhu 

právě takovým Davidem. Je mlád, má mnohem menší vojsko než jeho nepřítel. Nepřítelem je 

též podceňován, a nakonec, stejně jako David i Alexandr zvítězí. Úvodní pasáž zdůrazňuje, že 

v boji zvítězí ten, kdo myslí na Boha a vyznává ho.
242

 Jako by zde chtěl Ulrich poskytnout 

poučení svému auditoriu. Alexandrovi jistě ne, jelikož v celém eposu není nikterak zastíráno 

jeho pohanství. 

                                                
237 Tamtéž, s. 318 - 325, v. 11 953 - 12 248. 

238 Tamtéž, s. 326 - 328, v. 12 251 - 12 345. 

239 Tamtéž, s. 332 - 337, v. 12 507 - 12 667.  

240 Tamtéž, s. 337 - 341, v. 12 668 - 12 846. 

241 Tamtéž, s. 341 - 343, v. 12 847 - 12 902. 

242 Tamtéž, s. 344 - 347, v. 12 903 - 13 012. 



60 

 

Dále následuje samotný boj perského a řeckého vojska pod vedením svých vládců. 

Střet je popsán velmi rozsáhle a podobně a opět se odehrává v drtivé většině jako sled 

jednotlivých tjostů význačných rytířů, kteří jsou jak ve vojsku řeckém, tak v perském. Zvlášť 

v nich vynikl mladík jménem Nicanor, který se udatně bil, avšak padl. Sám Alexandr nad ním 

zaplakal a zavázal se pomstít smrt tak vynikajícího rytíře. Ulrich v této části vkládá postavě 

Alexandra do úst přímo žalozpěv nad Nicanorem a dává zaznít ctnostem opravdového 

rytíře.
243

 Ani Alexandr se boji nevyhýbá a aktivně do něj zasahuje a zabije mnoho nepřátel.
244

 

Zásadní v dění páté knihy je však razantní proměna Dareiova mocenského postavení i 

psychického rozpoložení. Do bojů s Alexandrem vstupuje jako pyšný, suverénní vládce světa, 

vychází z něj však jako zdrcený, stíhaný uprchlík, o němž Ulrich příznačně podotýká: 

 noch nie kein fürste wart geborn, 

 der in strite hete so vil verlorn 

 an werdem volke, an guote.
245

 

Dareiovo vojsko bylo poraženo a dává se opět na útěk. Přeplaví se přes řeku a strhne most. 

V této pasáži příběhu je perský vládce zdrcen. Promlouvá ke svému vojsku a hořekuje, že jej 

paní Štěstěna zcela opustila: 

„ Frou Saelde hat mir gar verlan.“
246

  

Další podobnou promluvu pak na zdůraznění Dareiovy trýzně a situace tolik odlišné od jeho 

předchozího postavení Ulrich uvádí i v dalších verších. V nich Dareiovými ústy mluví o 

charakteru Štěstěny a její vrtkavosti.
247

 Zatímco je Dareius takto zdrcen, slaví Alexandr 

triumf, jenž je završen slavným vjezdem do Babylonu. Vjezd Ulrich popisuje rozsáhle a 

podrobně. Vykresluje davy lidí, množství zlata, stříbra, drahého kamení i vzácných zvířat a 

dřevin. Pulsující vír lidí, zvířat a věcí Ulrich rozeznívá popisem znějících hudebních nástrojů, 

doplňuje jej vůní a rozsvěcí odlesky drahocenných oděvů a kovů.
248

 Kladně kvituje 

Alexandrovo vítězství a slávu, kterou si vydobyl. Avšak varuje před hříšným městem 

Babylonem, které může zkazit mravy, cudnost, stálost a dobré způsoby. Mohlo by knížete 
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naučit hřešit. Konstatováním, že se Alexandr v Babylonu zdržel 40 dní, končí pátá kniha 

Ulrichovy Alexandreidy.
249

 

 Dění šesté knihy vede publikum množstvím dalších tažení a bojů, které Alexandr po 

opuštění Babylonu podnikl. Ulrich však upozorňuje, že se hlavní hrdina změnil: 

  er verwandelt ouch die site
250

 

Pokračuje: 

 Alexander daz verkerte, 

 einen niuwen siten er lerte:
251

 

Poté Ulrich popisuje další Alexandrova vítězná tažení, v nichž dobyl mnoho měst i zemí. 

Popis dobývání města je vždy vyveden podle stejného schématu. Alexandr přitáhne k dané 

lokalitě a vyšle poselstvo se vzkazem, aby se mu vydala bez odporu. Tehdy bude ušetřena a s 

lidmi bude nakládáno důstojně a pokojně. Pokud tak však neučiní, Alexandr pak postupuje 

silou, je nelítostný a lokalita bývá obvykle vypleněna. Tak je vylíčena opravdu většina 

dobyvačných akcí, jako je např. podmanění města Susy
252

 či města Persepolis.
253

 Obdobně 

úspěšný je Alexandr i v dobývání celých území, např. Médie.
254

 Střety jsou rozvedeny do 

různé šíře a podpořeny prvky, které pomáhaly publikum vtáhnout do děje, jako jsou popisy 

daných měst či obléhacích strojů. Pojednání o dobývání, bohatství, kráse a zvláštnostech míst, 

jimiž Alexandr prochází, zpestřovala hlavní linku příběhu, oživovala zájem a empatii publika. 

K samotnému jádru alexandrovského příběhu se Ulrich vrací vylíčením Dareiovy situace.
255

 

Mezi jeho věrnými se však objevili dva zrádci, Bessus a Narbason, kteří předstírali přízeň a 

věrnost. Ve skutečnosti mu usilovali o život, což prokázal Bessus, když ve stanu, kam se 

vloudil, na Dareia vytasil meč. Archabatus, Dareiův skutečný věrný, ho dokázal včas 

zastavit.
256

 Zachránil svého vládce, avšak musel mu sdělit: 

daz Alexander nahen ist, 
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mit dem ir sult in kurzer frist 

uf lip und ere striten.
257

  

Dareius se situace nezalekl, svolal vojsko a chystal se k boji nejen povzbudivými 

promluvami, ale též oběťmi bohu Jupiteru. Přípravy k dalšímu střetu s Alexandrem vyplňují 

všechny následující verše šesté knihy až do jejího konce.
258

 

Sedmá kniha je poměrně krátká. Završuje zásadní střet Alexandra s Dareiem. Vládců, 

kteří se od sebe na počátku velmi lišili. Jako by Dareiova postava představovala opositum 

k postavě Alexandra. Dareius do děje Ulrichova eposu vstoupil coby vládce celého světa. Byl 

bohatý, pyšný, neohrožený a s posměchem se díval, jak mladíček Alexandr z malé řecké země 

svolává k boji proti němu. Proti císaři. Alexandrova statečnost a neohroženost, zároveň ale 

pokora, umírněnost, šlechetnost a další ctnosti, vedly až k tomu, že Dareia dokázal přimět 

k útěku z boje. K momentu, kdy se Dareius zhroutil. Ztratil moc, rodinu, místo na výsluní 

slávy a svým poddaným připravil léta utrpení. Sám také trpí. A skrze toto utrpení a ponížení 

prochází katarzí, jež z něj udělala ctnostného vladaře. Zbytku svých stoupenců projevuje úctu, 

povzbuzuje je a lituje, jaká muka způsobil. Ulrich předkládá Dareiova slova, jež pronáší 

k frou Saelde i k Jupiterovi. Představuje dále Dareia bilancujícího nad svou vládou. Shrnuje ji 

jako špatnou, jelikož nepřinesl lidu nic dobrého. Nedokázal ani ochránit vdovy a sirotky. 

Dokonce si chce sám vzít život.
259

 Především si však uvědomil nestálost světa a moci. 

Z nejvyššího výslunní se propadl do nejhlubší potupy, která je navíc završena tím, že zemře 

proboden zrádcem, nikoli v čestném boji se svým rivalem. Jedná se o hlavní motiv celého 

Dareiova příběhu, který však jakoby předznamenával i osud Alexandrův.  

Takový konec je shrnut již v samotné autorově úvodní promluvě k sedmé knize, v níž 

říká:  

 nu hebt daz siebende buoch sich an, 

 daz uns gewis urkünde git 

 dirre werlde unstaete zit, 

 und wie sie ir süeze siuret, 

 daz mich ze fröiden cleine stiuret.
260
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Ze sladkého se vskutku stalo kyselé. Dareovi vrazi Bessus a Narbason se rozutekli a 

Alexandr svého rivala nezastihl včas. Nalezl ho na smrtelném loži. Ulrich předkládá publiku 

jejich rozpravu i Alexandrovy následné počiny. Předně bylo zajištěno vyhotovení skvostné 

rakve i sarkofágu a připraven pohřeb hodný císaře. Následuje podrobný popis celého 

ceremoniálu s  množství vzácných hostí, drahocenných oděvů a výzdoby.
261

Alexandr povolal 

knížata, rytíře a lid a požadoval složení holdu. Poté přichystal velkolepou slavnost, v níž 

korunoval knížata a obdarovával je i rytíře. Dále na rytíře pasoval knechty a vůbec všem sein 

milde schouwen.
262

  Memento Dareiova osudu jako by zapomněl. O to výrazněji pak promluví 

na konci celého eposu, když Alexandr zahyne stejnou smrtí jako jeho osudový sok. 

V osmé knize Alexandr pokračuje v tažení, tentokrát však nestíhá Dareia, ale prchající 

vrahy. Při této příležitosti dobývá další území a bohatství. Osmá kniha je těmito boji celá 

zaplněna. Zajímavé je zde setkání Alexandra s amazonkami a milostné dobrodružství s jejich 

královnou Thalestris.
263

  U Amazonek se nezdržel dlouho, postupoval dál, a kam přišel, tam 

požadoval, aby byl uznán za pána a odvod dávek. Odměnou dané území ušetřil od vyplenění a 

zajistil mu mír. Ne všechny země přistoupily, poté se strhl boj. Nejtěžší střet v osmé knize 

podstoupil Alexandr se Skity, bojovnými to lidmi, kteří měli skvělé a dosud nikdy neporažené 

bojovníky. Porazil je až Alexandr. Ze všech dobytých území pak vybíral dávky a daně a 

obdržel vždy také četné dary. Získal tak značné bohatství.
264

 Vyrovnal se i se zradou, kterou 

na něj chystal Dimus se dvěma společníky. Alexandr se o úmyslu sprovodit ho ze světa 

dozvěděl, a včas je zajal. Při následném soudu se Alexandr udržel. Jednal přiměřeně a dbal 

aby: 

 nach sime verjehen ein urteil fünden 

 nach rehte und niht nach sünden.
265

 

Autor zde zdůrazňuje hanebnost zrady svého pána, která je tím horší, že Alexandr 

Dimovi, jeho kumpánům a dalším lidem do toho zapleteným, dopřával přízeň a štědrost. 
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Odplatili se mu zradou, nezachovali věrnost.
266

 Po potlačení Dima se Alexandr chystal 

k dalšímu tažení, tentokrát do Indie. Po dlouhé cestě dojde k důležitému střetu mezi 

Alexandrovým vojskem a vojskem indického vládce Pora. Ulrich před tento konflikt 

předkládá popis Indie, její přírody, bohatství i lidí.
267

 Publiku předkládá i popis Porova 

vojska. Vládce samotného líčí jako nádherného vládce-rytíře oděného ctnostmi
268

 a tak 

skvostným brněním, že: 

Porus ein harnasch fuorte an 

daz nie kein richerz gewan  

kein künic uf der erden.
269

 

Popis Porova vojska zcela odpovídá moci jeho vládce. Je silné a skví se nádherou 

stejně jako Porus sám. S takovým vojskem se ještě Řekové nesetkali.
270

 Samotný střet 

řeckého a indického vojska v čele s jejich vládci je opět veden v rovině popisu jednotlivých 

tjostů význačných hrdinů obou stran. Ulrich těmto scénám věnuje velký prostor a popisuje je 

velmi podrobně. Líčí množství mrtvých a raněných i utrpení. Tak těžký boj ještě Alexandr 

nikdy nevedl, jak upozorňuje autor.
271

 Nakonec se oba vládci dohodnou, že se utkají jen oni 

dva v tjostu. Souboj je velmi podrobně a barvitě vylíčen se všemi podrobnostmi zbroje a 

barev.
272

 Zvítězil Alexandr, Pora však nezabil, jen těžce ranil. Zajistil mu ošetření, uznal 

skvělé vlastnosti. Nabídl Porovi přátelství a označil ho za svého stritgeselle.
273

 Tak se z obou 

vládců nakonec stali přátelé. Alexandr sám byl poté v jednom souboji těžce raněn a málem 

zemřel. Lékaři jej však vyléčili a mohl se tak chystat na další výpravu, tentokrát na moře. 

Touží totiž vidět zázraky, o kterých slyšel. Porus ho v tom podporuje.
274

 Tím je odlišný od 

Pora Alexandreidy staročeské. Tam totiž Porus Alexandrovi radí právě opačně. Upozorňuje 

jej na nebezpečí neuměřenosti. O tomto elementu bude pojednáno níže. 

Alexandrovým tažením za dalšími úspěchy děj eposu přechází do závěrečné, desáté, 

knihy. Svým charakterem je odlišná od knih předchozích. Především popisuje podivuhodné 
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krajiny, rostliny, zvířata i lidi, které Alexandr na tažení potkal a se kterými bojoval. Jako by 

desátá kniha byla branou do jiného světa plného dobrodružství a fantastických jevů i tvorů.  

Během nesčetných bojů Alexandr ztratil značnou část svého vojska, jehož narůstající 

nespokojenost musel klidnit. Podařilo se mu to však. Vyburcoval své vojsko k dalším 

výpravám. Ty už ale nevedly jen po zemi. Alexandr zatoužil vyplout na moře a dobýt tak i 

tuto oblast. Vyplul s nádherným loďstvem a potýkal se s piráty, které dokázal porazit. 

Dokonce se ve skleněné truhle nechal spustit pod mořskou hladinu, aby poznal podvodní svět. 

Když se z této výpravy vrátil, rozhodl se, že když už dobyl svět pozemský i vodní, vystoupí 

ještě do oblak. K oblakům mu pomohl král Porus. Ten si od mláďat ochočoval dva grify, na 

nichž Alexandr poté vzlétl a shlížel na zem.  

Alexandr přestal znát meze. Rozhodl se, že další tažení povede do Ráje a také do 

Podzemí, kde je Peklo. Popis pekelné říše Ulrich publiku též předkládá.
275

 Alexandr se 

opravdu na tuto nebezpečnou výpravu chystal. V tomto momentu však již definitivně pobouřil 

vládce podzemní říše Leviathana. Uznával, že Alexandr dosáhl velkých divů, když dokázal 

porazit Dareia i Pora, dobýt celý svět a ještě se dostat pod mořskou hladinu i do vzduchu. 

Avšak Leviathan říká: 

ich waene daz er wider got 

und wider der nature gebot 

lebt (…)
276

 

Leviathan se domnívá, že Alexandr žije proti Bohu i proti přirozenosti či přírodě. Zároveň se 

však obává proroctví o člověku, který vyvrátí pekelnou říši.
277

 Spojí se tedy proti Alexandrovi 

s Naturou, která je taktéž pohoršena Alexandrovým nespoutaným jednáním a prohlašuje:

  „sit daz er wider min gebot  

 lebt, so lebt er wider got. 

 sit er mir bricht die maze, 

 bevinden ich iuch daz laze, 

 daz ich sin leben ende 

 und schier sin hochvart wende.“
278
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 Nyní přichází zásadní pasáž a zároveň celé vyústění eposu. Alexandr si užívá pobytu 

na výsluní slávy a moci. Plánuje další tažení do Říma a přijímá jedno poselstvo za druhým od 

evropských vládců Británie, Francie Itálie i Anglie a Skotska, kteří mu přislibují oddanost a 

službu.
279

 V Řecku, kde Alexandr nechal správce, však proti němu začal osnovat spiknutí 

Antipater, kterého Ulrich označuje přívlastkem der valsche.
280

 Právě v Antipatrovi Leviathan 

vycítil vhodný nástroj svého zásahu. Jako správný ďábel Leviathan Antipaterovi našeptá do 

uší i do srdce nenávist a zradu a on podlehne. Vyhledá Alexandra a zařídí, aby mu byl do 

poháru vína dán jed. Vhodná příležitost k tomuto činu nastala při velkolepé slavnosti, kterou 

Alexandr pořádal před další plánovanou výpravou.
281

 Výpravy se však nedočkal. V celé své 

slávě vypil jed a zemřel.
282

  

Ulrich zde případně dodává: 

 waz hilft richeit? waz hilft jugent? 

waz hilft schoene? waz hilft tugent? 

waz hilft mannes werdikeit?
283

 

Smrt na vrcholu slávy a moci. Smrt zradou a chabost slávy, která oné smrti nezabrání, to je 

cíl, k němuž celý epos míří přes všechny další dílčí mravoučné či fantastické a zábavné 

příběhy. Jedná se především o příběh vrtkavosti světské slávy a nebezpečí pýchy a 

neuměřenosti. Jak se ukázalo na příbězích Nabukadnesara, Dareia a hlavně Alexandra. Ulrich 

dodává, že o tom je psáno i v knize Danielově: 

 In Daniele ich also las: 

 Alexander von gote was 

dem volke durch sein ureinez leben 

zu einer phlage gegeben 

durch grozer sünden überkraft, 

da mit die werlt was behaft.
284

 

 Samotnou smrtí Alexandra však epos nekončí. Následuje po ní ještě řada pasáží, jako 

je dělení světa podle Alexandrovy závěti. Dále pojednání o Alexandrovu hrobu, kterému se 

                                                
279 Tamtéž, s. 705 - 707, 26 535 - 26 626. 

280 Tamtéž, s. 708, v. 26 640. 

281 Tamtéž, 711 - 713, v. 26 750 - 26 849. 

282 Tamtéž, s. 714 - 717, v. 26 857 - 26 981. 

283 Tamtéž, s. 720, v. 27 089 - 27 091. 

284 Tamtéž, v. 27 535 - 27 540. 



67 

 

stejně nevyhnul, byť byl bohatý, mladý, úspěšný, krásný, důstojný a obával se ho celý svět.
285

 

Zakončení eposu předcházejí žalozpěvy nad Alexandrem naříkající nad vrtkavostí světa.
286

 

Závěr tvoří rady otce synovi, kde král- otec dává rady svému synu-následníkovi, a kde jsou 

taktéž shrnuty panovnické ctnosti.   

6.2. Charakteristické rysy 

 

6.2.1  Vzory 

 V prologu se setkáváme s odkazem na autorův básnický vzor. Autor prosí Boha o sílu 

vypovědět prastarý příběh, který nalezl mistr Walther ve staré řecké kronice a zbásnil ho 

v latině.
287

 Jedná se o jméno autora Ulrichovy latinské předlohy, Gualthera Castellionského. 

V textu je jmenován na mnoha dalších místech, byť v různých podobách- Walther, Galtherus 

či Gwalther. Ulrich se nikterak netají tím, že ho o daných pasážích zpravil právě tento mistr, 

či že to, co zde hodlá vypovědět, už před ním sepsal někdo jiný. Gualtera označuje za svůj 

pramen na příklad v pasáži, která popisuje dobývání podivuhodného města Sardin
288

, či 

v místě, kde Ulrich líčí chladnou a smutnou zemi, v níž se Leviathan chystá k boji 

s Alexandrem.
289

  

Ulrich se ke Gualterovi hlásí zcela otevřeně, což odpovídá středověkému způsobu 

literární tvorby, pro který je charakteristické odvolávání se na uznávané autority a mistry. 

Dílo tak nabývalo na věrohodnosti.
290

 Protože i ty nejfantastičtější postavy a tvorové, nebo 

přírodní jevy, jež básník líčil, byly považovány za pravdivé, prokázal-li básník jejich 

věrojatnost. Vhodným prostředkem bylo tvrzení uznávané autority mistra či knihy. Mistra 

Walthera Ulrich tedy nikterak nezatajuje, naopak, na mnoha místech záměrně zdůrazňuje, že 
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to, co píše, již napsal, řekl či uvedl právě tento mistr. Autor se však odvolává nejen na něj, 

nýbrž i na pana Wolframa. Jeho pomoc potřeboval pro vylíčení příběhů druhé knihy, jak 

vyplývá z Ulrichových slov, která uzavírají knihu první:  

Solt mir her Wolfram eben rat 

und helfe, der bedörft ich nuo.
291

 

Mistr Wolfram a Gualter Castellionký patřili společně ke známým a uznávaným 

autoritám.
292

 Latinská skladba o Alexandrovi od Gualtera Castellionského nebyla ale jediným 

alexandrovským příběhem, který Ulrich využíval. V Ulrichově eposu markantně vystupuje 

vliv spisu Historia de preliis Alexnadri Magni (recenze J2) a text alexandrovského románu 

Archypresbytera Lea.
293

 Ulrich zmiňuje také další jména básnických mistrů, jako je Ulrich 

von dem Türlin, jehož jméno a umění připomíná na konci šesté knihy.
294

 S Ulrichem von dem 

Türlin má Ulrich von Etzenbach více společného. Oba autoři tvořili pro českého krále a oba 

byli ovlivněni básnickou tvorbou mistra Wolframa von Eschenbach, a to i po stránce 

jazykové.
295

 V textu německé Alexandreidy nacházíme rovněž odkazy k jiným dílům, z nichž 

si Ulrich bral inspiraci. Ve verších desáté knihy, o setkáních s podivuhodnými přírodními jevy 

a stvořeními, lze najít evidentní zmínku o knize Herzog Ernst. Ulrich v daném místě popisuje 

lidi, které Alexandr potkal a kteří se podobali psům, každé třetí slovo štěkali a příchozí 

kousali a trhali. Ulrich však nehodlal sdělovat publiku nepravdy, a aby auditoriu potvrdil, že 

si nevymýšlí, upozorňuje, že    

wer des nicht geloubet,  

dise rede er besuoche 

in herogen Ernstes buche!
296
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Každý středověký autor popisující cizokrajné země a různé fantastické příběhy, musel 

využívat nějakou autoritou či jiným způsobem dokázat, že si nevymýšlí. Publikum musel 

přesvědčit. Často proto užíval formulace, v nichž se odkazoval buď přímo jmenovitě na 

nějakého mistra, či jen obecně na vyprávění nejmenované knihy, mistra či v některých 

místech i historie. Jako příklad lze uvést místa Ulrichova textu, kde vypráví o jiných 

příbězích, ať už o setkáních s fantastickými jevy, či při popisech cizích zemí, či přenádherné 

zbroje, nebo odění rytířů, králů či dam. Na příkladu popisu Indie, rázu její krajiny a obyvatel, 

předkládá frázi „uns habe der meister geschriben“
297

 Další podobnou potvrzovací formuli, 

kterou publiku ukazoval věrojatnost svého vyprávění, nalézáme v textu ve verších, 

popisujících setkání a boj Alexandra a jeho mužů s krokodýly a se lvy. Popisu předchází 

formulka nach dem buoch, als ich ez achte,
298

 Po lvech následuje líčení nebezpečných lidí, 

kteří měli šest rukou. Věrohodnost Ulrich podpírá slovy als ichz von dem buoche han.
299

 

Knihu, ze které příběhy čerpal, zde nejmenuje, ale jedná se patrně o jeho latinskou předlohu 

od Gualthera Castellionského. V desáté knize, jež je plná výše zmíněných a ještě dalších 

podivuhodných lidí, zvířat a přírodních jevů, se Ulrich často dovolává svědectví a potvrzení 

historie. Tak je tomu na příklad ve verších, popisujících to, co Alexandr viděl v zemi tmy a 

pouště. Ulrich zde užívá formuli nach der historien sage,
300

 čímž opět odhaluje, že užil nějaké 

předlohy či známého příběhu, což může být krok i k tomu, aby auditoriu ukázal, že si 

nevymýšlí. Svědectví historie se Ulrich dovolává i ve verších, v nichž líčí Alexandrův střet 

s dvouhlavými hady a s nebezpečnými osmiokými opicemi. Popis těchto tvorů uzavírá 

konstatováním: 

 daz mir tet, 

die historia ze wizzen.
301

 

 Desátá kniha eposu Alexander je charakteristická právě výskytem roztodivných tvorů 

a bytostí či přírodních jevů. Příznačné pro ni je také to, že Ulrich používá právě odkazy na 

výše zmíněnou historii. Je otázkou, co má být obsahem pojmu, zda jím Ulrich myslí nějakou 

konkrétní knihu, snad latinskou báseň Gualtherovu, či snad jiný příběh či vypravování. 
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Otázkou rovněž zůstává, zda pojmy buch, rede a historia nejsou synonyma a zda nejsou 

pouze všeobecným označením kolektivně tradovaných příběhů, ne nutně písemně 

zaznamenaných. Ulrich také často kromě výše uvedených pojmů buch, rede či historia, 

používá pojem aventiure.  

Odkazy na vzory u jiných mistrů či na knihy však nejsou jediným prostředkem, jak ve 

středověku dodat slovům na věrohodnosti. Nezpochybnitelnou autoritou byla Bible, jež byla 

považována za pramen vědění.
302

 Odkazy na ni nechybí ani v tomto eposu, ani v eposu 

staročeském. Avšak v německé skladbě jsou častější a propracovanější. Nejen, že Ulrich 

příběh prokládá promluvami k Bohu či promluvami o Bohu a spáse, ale dokonce do děje 

vřazuje samotné biblické příběhy, jakoby se samotným jádrem děje přímo souvisely, nebo mu 

byly paralelní, či snad jimi pokračovaly. Ve verších Ulrich zmiňuje i knihu Genesis. 

Vyprávění o stvoření světa od Adama a Evy a pokračuje dále přes příběh Kaina a Ábela, 

Noeho, Abraháma, Izáka, Jákoba, dál k Josefu a egyptským ranám. Následuje Mojžíš, 

Samuel, David a nakonec proroctví o zrození dítěte z čisté panny.
303

 Celá citovaná pasáž je 

součástí popisu hrobky zemřelé královny, jež byla vymalována biblickými motivy. Ulrich 

zasadil do děje celou parafrázi biblické knihy. Nejedná se však o ojedinělý případ.  

Velmi často se Ulrich dovolává svědectví knihy Danielovy, jako např. ve verši In 

Daniele ich also las.
304

 Zde se jedná o pasáž přilehlou k jednomu ze žalozpěvů pronášených 

po Alexandrově smrti, kde se mluví o tom, že lidé budou svými hříchy přemoženi. Ulrich 

knihu Danielovu dává do vztahu s Alexandrovým příběhem a životem. Odkazů na tuto 

biblickou knihu je v celém eposu poměrně hodně. Příběh Daniela je navíc převyprávěn v 

povolání k císaři Balthasarovi, aby mu vyložil význam ohnivého nápisu MENETEKEL na 

stěně. Ulrich zpracovává i Danielův statečný odporu proti Nabukadnesarovi, když se odmítl 

klanět modlám a byl za to vhozen do ohnivé pece, v níž jej ale ochránil anděl a oheň se jej 

nedotkl.
305

 

Danielova kniha a odkazy na ní jsou v textu poměrně hojné. Možným vysvětlením 

tohoto jevu může být Ulrichova potřeba svůj příběh o Alexandrovi ukotvit do skutečného 

času, umístit jej na chronologickou osu, jež by byla publiku blízká a přijatelná. Tou právě 
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může být chronologie Bible, konkrétněji právě kniha Danielova, jelikož právě ta vypráví o 

vládcích, jako byl Nabukadnesar a Balthasar, jejichž vláda předcházela vládě Dareiově a 

Alexandrově. Kniha Danielova může být chápána jako jakási chronologická osa, na níž Ulrich 

děj svého eposu umisťuje. Tvrzení badatelky Ruth Finckh, která zastává názor, že Ulrich 

postavy děje nezačleňuje do dějin spásy, nelze považovat za prokázané.
306

 V této souvislosti 

je nutno poznamenat, že Ulrich starozákonní motivy mohl načerpat ve své latinské předloze. 

Gualter Castellionský totiž předložil obraz Alexandra ovlivněný právě představami 

vycházejícími ze starozákonní a křesťanské tradice.
307

 Avšak tento fakt potvrzuje předchozí 

tezi o tom, že Ulrich alexandrovský příběh řadí do dějin spásy a na chronologickou osu Bible.  

Neméně podstatný je fakt, že v příbězích, o Nabukadnesarovi a Blathasarovi, zároveň může 

Ulrich ukázat nebezpečí pýchy a zpupnosti, což je často zmiňovaná nectnost, která je pak 

ztrestána pádem.
308

 Pýchu, zpupnost a následný trest autor tematizuje i v dalších částech 

příběhu, kde hrají důležitou roli. Stejný osud totiž potká Dareia a nakonec i Alexandra 

samotného. Patrně proto Knihu Danielovu tak často v celém příběhu zmiňuje.  

Biblické příběhy tvoří často paralelní linii děje a vlastní příběh o Alexandrovi 

rozvíjejí. Již výše jsem zmínila pasáž, v níž Ulrich převyprávěl knihu Genesis, či děje z knihy 

Danielovy. V eposu lze ale nalézt i příběh o Pavlovi z Tarsu, či líčení o Davidovi. Biblické 

motivy spojené s promluvou a prosbou k Bohu a Kristu jsou pak vždy v úvodu každé z deseti 

knih Ulrichova eposu. Nabízí se otázka, zda daná předmluva k dané knize hraje pak v dalším 

vývoji příběhu, či v jeho vyznění, nějakou roli. Úvodní pasáž čtvrté knihy pojednává o Evě, 

jež byla svedena ďáblem a kterak se na lidstvo snesl Boží hněv. Pasáž končí Božím 

smilováním a nadějí, jíž skýtalo dítě zrozené z panny. Další příběh čtvrté knihy je věnován 

ženám a důstojnému chování k nim, což se projevuje v místech, kde Dareius teskní po své 

ženě a dceři, které padly do Alexandrova zajetí.
309

 Ale i Alexandr se chová jako pravý 

ctnostný vládce a rytíř a jedná s dámami podle práva, nikoli svévolně. Jedná podle nejvyšších 

mravů, chce dámám sloužit a vzdát hold.
310

 Pátá kniha Ulrichova eposu opět začíná 

promluvou k Bohu a přechází do vyprávění o Davidovi a Goliášovi. Posléze následuje 

samotné vyprávění páté knihy, která je plná bojů, v nichž se Alexandr utká s velmi 
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nebezpečnými nepřáteli. Tyto boje mají téměř vždy podobu tjostu. Zvláštní důraz je zde 

kladen na boj jednotlivce proti jednotlivci- vynikajícího rytíře proti soku stejné úrovně. 

Zůstává otázkou, zda úvody jednotlivých knih mají napovědět, o čem bude jejich obsah. 

Sedmá kniha např. v úvodní pasáži opět promlouvá k Bohu a hovoří o tom, že vše je Bohu 

poddáno. Dále zde Ulrich poznamenává, že sedmá kniha bude o nestálosti světa. V téže knize 

poté zemře Dareius, dříve mocný vládce ovládající celý svět, nyní poražený a zlomený muž, 

jenž se chce dokonce ze zoufalství sám zabít. Jako by na to přesně pasovala úvodní slova, 

v nichž Ulrich hovoří o všemohoucnosti Boha a o nestálosti světa, v němž se ze sladkého záhy 

může stát kyselé.
311

    

6.2.2 Rytířství a kurtoazie 

 Ulrichovu skladbu charakterizují i kurtoazní motivy a prvky. Patří mezi ně specifické 

pojetí rytířství, ženy a lásky. Ve všech těchto ohledech je epos Alexander poplatný dvorské 

rytířské kultuře, která ovlivnila hodnotový svět středověké společnosti. V otázce rytířství tak 

akcentuje hodnoty spojené s dvorským rytířstvím, projevujícím se v několika rovinách: 

v rovině boje a v rovině slavnosti, která zároveň předpokládá, že bude možno projevit tzv. 

guote site, dobré mravy, a to při vystupování na veřejnosti, jednak před sobě rovnými, ale i 

před dámami. Boj a slavnost spojená s turnajem představují prostor, kde může rytíř prokázat 

své kvality, nejen válečné, nýbrž i společenské. 

 Rytíři Ulrichovy skladby, v čele s hlavním hrdinou, ztělesňují ideální typ. Jako příklad 

lze vyzdvihnout Nicanora. Mladého hrdinu z Alexandrova vojska, kterému autor věnuje 

podrobný popis a výrazný počet veršů.
312

 Do děje je uveden nejprve konstatováním 

charakterových vlastností. Nikanor vyniká slávou (pris), odvahou (ellen) i smělostí (küene), 

s níž se vrhá do boje proti přesile. Drží i značné bohatství, což dokládá skvostná zbroj zářící 

odlesky slunce.
313

 Nicanor neohroženě pobil mnoho nepřátel. Poté se však v tjostu střetl 

s rytířem Rennonem a byl těžce raněn. Zranění nakonec podlehl, před smrtí však ještě 
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prohlásil, že kdyby byl zdráv, bil by se druhý den s nepřáteli zrovna tak odhodlaně.
314

 V boji 

se vyznamenal tak výrazně, že jeho smrti v pláči litoval také samotný Alexandr. Ulrich 

doslova zmiňuje, že plakal jako dítě. Do úst mu vložil dokonce žalozpěv.
315

 Zdůraznil 

Nicanorovy ctnosti, především mužnost, kterou projevil i přes své mládí, rytířské činy a 

věrnost. obdivné zvolání „owe, süezer junger helt“ často celou pasáž prokládá. Pro 

soudobého recipienta skladby je žalozpěv místem, kde jsou shrnuty zásadní rytířské ctnosti, 

které lze projevit v boji. V jedné rovině s nimi jsou však (i při boji) uváděny ještě další, jako 

je krása (schoene), či služba dámě (ein wip durch dienstes lon).
316

 

Vhodné, ctnostné, chování váže rytíře i mimo válečnou vřavu. Guote site musel 

projevovat v kontaktu se společností, např. při dvorských slavnostech.  Zde se patřilo mít 

skvostný oděv a dvořit se dámám. Jednání rytíře při slavnosti zachycuje Ulrich několikrát . 

Vzorově lze uvést popis slavnosti k narození Alexandra, pořádanou Filipem, kde ve víru 

hudby a tance rozmlouvají nádherně odění rytíři s dámami.
317

 Odvahu v boji, smělost a 

mužnost doplňují  fyzická krása, drahocenná zbroj, skvostný oděv a umění rozmlouvat a 

dvořit se dámám. Takoví jsou rytíři Alexandreidy Ulricha von Etzenbach.   

Dvorská rytířská kultura a kurtoazní prvky se projevují i v Ulrichově ztvárnění žen a 

lásky. Obě dvě tyto kategorie spolu úzce souvisí. Žena se ve vyprávění objevuje jako objekt 

úcty, lásky či opěvování. Zdůrazňována je především krása, podtržená nejčastěji rudou barvou 

úst a bělostnýma ručkama, doplněná však cudností (kiusch) a mravností (zuht). Rytíři, kromě 

uznání krásy, také své vyvolené dámě slibují službu a věrnost. A právě služba, věrnost a 

opěvování krásy představují základní prvky dvorské lásky. Lásku, která se odehrává v rovině 

okouzlení, věrnosti a oddané služby vepisující se do různých symbolických projevů, jako jsou 

odznaky či barvy dámy, které rytíř nosí na své zbroji. Láska se odehrává tedy v platonické 

rovině, naplněna je jen ve výjimečných případech, pokud se tedy nejedná o manželský pár.
318

 

Neopomenutelný je v této souvislosti příběh královny Olympias, ženy krále Filipa, 

Alexandrovy matky. Mezi její ctnosti patřila nejen krása a urozený původ, nýbrž i věrnost 
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manželovi, cudnost a laskavost k potřebným.
319

 Stejnými ctnostmi oplývá i Dareiova 

manželka, v eposu označována jako keiserinn. Do děje se zapisuje nářkem nad svým padlým 

mužem, čímž prokazuje lásku a hlubokou oddanost, zároveň i cudnost. Nářek císařovny nad 

smrtí Dareia Ulrich rozepisuje v rozsáhlé scéně, v níž Alexandr vstupuje do císařovnina stanu. 

Nachází ji zarmoucenou, plačící a obklopenou skupinou naříkajících královen různých zemí. 

Scéna popisuje krásu císařovny i její zármutek, stejně jako krásu královen. Zdůrazněny jsou 

rudá ústa, líce se slzami, hluboký smutek.
320

 Krása propojená s oddaností a věrností se zde 

projevující právě slzami a nářkem. K ctnostem ženy – manželky tedy patří, kromě krásy, 

věrnost, oddanost manželovi a cudnost.  

Královna Olympias však může sloužit jako vzor i co do pojetí dvorské lásky, jak o ní 

bylo pojednáno výše. Olympias je Filipovi ctnostnou manželkou, avšak do doby, než se 

objeví Neptanabus. Vyhnaný egyptský král našel azyl u krále Filipa. Neptanabus se s novým 

prostředím rychle sžil a králova přízeň mu pomohla zahnat starosti. Přišly však starosti jiné. 

Neptanabus si začal všímat žen. Jejich dobroty, ctnosti, krásy a půvabného mládí.
321

 Toužil po 

dámě s takovými vlastnostmi, až mu to působilo bolest a nakonec se rozhodl, že u vyvolené 

paní musí uspět, jinak zemře. Jeho srdce tolik svírala paní Láska, že byl ochoten pro lásku dát 

dobrovolně svůj život.
322

 Zde Ulrich uvádí na scénu paní Lásku, frou Minne (příp. vrou 

Amor). Láska je zde explicitně personifikována a hraje důležitou roli. Její povaze, moci a síle 

Ulrich věnoval několik desítek veršů, v nichž popsal, jak dovede být krásná, ale zároveň krutá 

a trýznící.
323
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Paní Láska Neptanabovi prostoupila srdce a sevřela ho do svých rukou, Nemohl nic 

dělat. Ulrich tomu říká zákon.
324

  Paní Láska ho však svedla ke královně Olympias. Zde 

Ulrich nalezl prostor pro popis Neptanabova bolu a pojednání o bezmoci člověka zasaženého 

Láskou. Zdůrazňuje i trýzeň, kterou člověku způsobuje láska nedosažitelná. Neptanabus 

k Olympias zcela vzplane, přesto jej ještě drží pouta mravnosti, která mu velí, aby ctnou 

Olympias nezničil poskvrnou.
325

 Ztýrán nedosažitelnou láskou a touhou však nakonec povolí. 

Nedokáže již déle vzdorovat, což, podle Ulrichových slov, stejně ani není možné. Neptanabus 

tedy napsal královně dopis, v níž se jí ze své lásky vyznává.
326

 Olympias psaní zděsí. Odejde 

do jiného města, kde nakonec dovolí, aby ji Neptanabus navštívil. Dlouze promlouvá a 

odmítne ho.
327

 Přesto Neptanabus s dvořením neustal a Olympias postupně podléhala. Frou 

Minne ji nakonec ovládla. Dosud nedosažitelná láska byla naplněna.
328

 Následující ráno se 

královna zděsí a prosí milence, aby odešel. Poslední loučení milenců je popsáno dojemně.
329

  

Královna poté prochází těžkým obdobím, kdy se trápí studem a hanbou. Prosí Boha o 

milosrdenství a slitování. Královninu soužení Ulrich dává poměrně velký prostor.
330

 Vytvořil 

tak místo, kde skrze královnin bol prosvítá hluboké pokání, z nějž vzejde očištěna, jak 

dokládají další verše, označující královnu die reine („ta čistá“).
331

 

Epizoda o Neptanabovi a Olympias umožňuje nahlédnout pojetí nevěry. Je vyložena 

ne zcela negativně, spíše jako něco nevyhnutelného. Oba byli zasaženi šípem paní Lásky a té 

se nikdo nemůže ubránit. Jakoby za nevěru ani nemohli. Může za ní frou Minne a její moc, 

které se nikdo nedokáže vzepřít, ani Olympias a Neptanabus, ani, jak Ulrich později ukazuje, 

takový vládce, jako byl král David. I smysly biblického vládce podlehly a nedovedly se frou 

Minne ubránit.
332

 

Příběh královny Olympias dnešnímu recipientovi ukazuje všechny charakteristické rysy 

kurtoazního pojetí ženy, ženy-manželky i lásky. Žen-manželek však v Ulrichově eposu 

vystupuje málo. Ženy obecně ale vystupují v příběhu často a jejich ztvárnění taktéž plně 
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odpovídá dvorské kultuře. Tematizována je především krása i ochota rytířů dámám sloužit. 

Pro vyjádření krásy žen Ulrich využívá nejčastěji slavnosti,
333

 pro vyjádření oddanosti rytíře 

dámě zase okamžiky rytířů před bojem, kdy nesou odznaky svých dam.
334

 

6.2.3 K problematice aventure a fantaskních příběhů 

K dalším charakteristickým znakům dvorské rytířské literatury patří zapojování 

dobrodružných a fantastických příběhů do děje. Ulrichova skladba tyto prvky taktéž obsahuje, 

a to především v závěrečné, desáté knize. Rozevírá před recipienty svět nejpodivuhodnějších 

bytostí i přírodních jevů, se kterými se Alexandr setkává a potýká. Výprava, dosud vedená jen 

v rovině bojů s lidmi se přesouvá do roviny dobrodružného objevování a podmaňování 

rozmanitých exotických krajin a tvorů. 

Již v předchozích knihách se Alexandr setkal s podivnými bytostmi, většinou na 

místech lidem málo přístupným, jako byly hory
335

 či les. Nikdy je však nepotkával tak často a 

nevedl s nimi boje. Zde se Ulrich opět drží schématu své latinské předlohy, Gualterova eposu. 

Desátá kniha Alexandreidy Ulricha von Etzenbach je na tyto motivy opravdu bohatá. Popisuje 

řadu překrásných měst i zemí, ale též území nehostinných, kde Alexandr se svým vojskem 

prožil mnohé útrapy a ztratil tak množství mužů.
336

 Ulrich zde využívá prostor pro rozvinutí 

popisů nejrůznějších území, pohoří i lesů, roztodivných a nebezpečných lidí a jiných tvorů. 

Na scénu uvádí útoky tygrů, lvů, obřích želv, chobotnic i krabů.
337

 Dále dvouhlavých hadů, 

šestinohých vlků či osmiokých opic. Plejádu těchto podivných tvorů, se kterými Alexandr 

bojuje, doplňuje nespočet podivných, zpola lidských postav, jako jsou mohutné ženy s vousy 

až na hruď, či překrásné ženy s koňskými nohami. Dále v této epizodě Alexandr potkává 

muže s jednou rukou a jednou nohou, či muže s krkem a hlavou koně, i bytosti bez hlav, které 

měly oči, uši a ústa na hrudi.  

 Četnost výskytu fantastických a dobrodružných prvků právě v desáté knize může být 

dána tím, že v předchozích knihách Alexandr dobyl již celý svět, podmanil si všechna města, 

území i říše, nezbývalo nic k podmanění, než svět ne-lidský. Vylíčen je právě v desáté knize 
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eposu, kde Alexandr dobude exotická území, bojuje s podivnými lidmi i tvory, vyletí do oblak 

i sestoupí na mořské dno. Celý Alexandrův dobyvatelský počin je desátou knihou završen. 

Dobude vskutku celý svět. Zbývá jen dobýt Peklo a dosáhnout bran Ráje. V tom mu ale 

zabrání smrt skrytá v poháru otráveného vína. Desátá kniha završuje Alexandrovo tažení i 

život. Zároveň však představuje pasáž napínavou pro recipienty, kteří dobrodružné zápletky 

od příběhu očekávali.  

 Ulrich von Etzenbach do skladby Alexander zahrnul všechny prvky pojící se 

s dvorskou literaturou. Vřadil Alexandrův životní příběh do světa dvorských rytířských 

příběhů prostřednictvím kurtoazního rytířství a lásky i zapojením fantastických motivů a 

dobrodružství. 

6.3 Ideál panovníka v eposu Alexander 

. V souvislosti s hlavním tématem práce je tedy nutno vyzdvihnout několik zásadních 

pasáží, z nichž jasně vystupuje suma panovnických ctností a autorovo pojetí ideálního 

panovníka. V rámci záměru diplomové práce obsahují hledané informace zvláště tři pasáže, 

které explicitně pojednávají o ideálu panovníka a dobré vládě. Jedná se o Aristotelovy rady, 

žalozpěvy nad Alexandrovou smrtí a o rady otce synovi umístěné v samotném závěru eposu.  

 První z vybraných pasáží, Aristotelovým radám, předchází čas Alexandrova dospívání, 

kdy si uvědomuje, že jeho zem není svobodná. Král Filip je stár, země trpí v porobě a musí 

platit dávky perskému vládci Dareiovi. Alexandra to pobuřuje a trápí, krotí však všechnu svou 

mladickou prudkost. Uvnitř se ale velmi trápí tímto stavem a odhodlává se perskému vládci 

nepodrobit.
338

 Alexandrovy rozpolcenosti si povšiml učitel Aristoteles a udělil mu rady. Jedná 

se o jeden ze zásadních bodů celého příběhu. Obsahuje totiž základní soubor ctností a 

představ o dobrém vládci, které se Aristoteles snaží svému žáku sdělit a pokládá je za 

nezbytné k dobrému vykonávání vlády, což dokládají verše postavy Aristotela: 

  er sprach: „wiltu fürste sin, 

  so soltu…
339

 

Pro recipienty skladby (ať už dobové, či nynější) tak tato pasáž představuje přímo 

vyřčený požadavek ctností připisovaných autorem správnému panovníkovi. Vyvstává před 

námi vlastně učení o ideálním vládci sdělované skrze rytířský epos, nikoli skrze naučné 

pojednání. Druhá rovina, komplikovaněji postižitelná, souvisí s další funkcí literatury, a to 

                                                
338 U. VON ETZENBACH, Alexander, s. 36 - 37, v. 1 329 - 1 382. 

339 Tamtéž, s. 37, v. 1 393 - 1 394. 



78 

 

s její schopnosti být aktivním společenským činitelem a formovat společnost, což jistě lze 

očekávat i od Alexandreidy Ullricha von Etzenbach. 

Aristotelovy rady lze shrnout do několika okruhů. První se týká především osobních 

panovníkových vlastností a chování k nejbližšímu okolí. Na prvním místě je slovy Aristotela 

zdůrazňována nutnost navést mládí k dobrým mravům a úplné ctnosti. Srdce knížete má, dle 

rad, toužit po dobrých věcech a oplývat smělostí.
340

 Každý moudrý muž, a tím pádem i 

moudrý vládce, by také měl mít rád věrné přátele a ty u sebe držet, aby vládl moudře.
341

 

Naopak by se měl vyvarovat lstivých a vypočítavých lidí, jejichž slova někde těší a jinde 

zrazují.
342

 Tak jsou shrnuty vlastnosti srdce a individuální povaha dobrého vládce. 

Aristotelova postava pak zdůrazňuje další podstatnou věc:  

suochent zu iuwern herren rat, 

    so lebt ir ane missetat.
343

  

Tedy doporučuje, aby dbal rad pánů a vyvaroval se tak jejich zlých činů. Aristotelova postava 

také radí, aby miloval věrné a prokazoval jim čest.
344

 Čest vůbec považuje Aristoteles za 

nezbytnou, jelikož, kdo není čestným mužem, nemůže mít krásný život.
345

 

Další okruh rad se vztahuje k soudu. Pojetí soudu a spravedlnosti je zde věnována 

rozsáhlá pasáž.
346

 Aristoteles zdůrazňuje spravedlnost
347

 a nutnost nepoměřovat při soudě 

zlato a drahé kamení
348

 a ignorovat dary, které křiví rozsudky a činí je prodejnými.
349

 

Akcentováno je zde i milosrdenství těm, kteří jej u panovníka hledají a také slitování 

s chudými.
350

 Varuje naopak před chamtivostí, označovanou jako muoter aller schanden.
351
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Aristoteles také doporučuje prokazovat dobrou vůli těm, kteří rádi následují panovníkovy 

příkazy, kdo by se jim ale vzpouzel, ten by měl být potlačen.
352

 

Dále je v této pasáži poměrně široce pojednáno i o chování panovníka v boji a při 

dobývání.
353

 V něm by se kníže měl stavět vždy do popředí
354

 a směle se vrhat do vřavy. Při 

dobývání by pak měl dané město přimět k tomu, aby se mu samo poddalo a poté jej ušetřit. 

Pokud by se však město odmítalo vydat, pak je má dobýt a kořist rozdělit spravedlivě mezi 

lid.
355

 Aristotelovými ústy je řečeno, že kdo pečuje o lid, ten si udrží vítězství. 

Další rada je spíše varováním a to před opilstvím a necudnými ženami, jelikož jsou to 

nectnosti, které člověka zbaví zdravého rozumu. Důstojné je se držet cudné ženy.
356

V závěru 

svých rad pak Aristoteles Alexandrovi vštěpuje, aby vedl svůj lid pevně, ale ne tak, aby jej 

tísnil. Tísněný lid totiž potom odmítá následovat svého vládce.
357

  

Závěrečná slova rad se vztahují k tomu, že správný kníže by měl vést svůj lid tak, aby 

nebyl odrazen od následování Písma Svatého
358

, což, vzhledem k tomu, že obě postavy (ať už 

historicky reálné, tak i literární) jsou pohany, může působit dojmem, že autor ztratil linku 

svého vyprávění a dopustil se alogičnosti. To však nemusí být pravdou. Je možné, že Ulrich 

se zde realitě svého příběhu vzdálil úmyslně a verše o ideálním panovníkovi mínil jako 

samostatný text, který tím, že vystoupí z  díla, tak vystoupí před publikum jako zřetelné 

poučení či obraz ideálního vládce pro dobu, v níž autor a publikum žijí. Rady jako by tímto 

počinem vystoupily z fikčního světa literatury do světa reálného a byla tak posílena jejich 

dobová aktuálnost. 

 Aristotelovy rady tematizují individuální panovníkovi vlastnosti, jeho správné jednání 

při soudu, při vedení boje a dobývání. Tematizují také správné vedení lidu a důvěru ve věrné. 

Všechny tyto rady mladý Alexandr přijal s nadšením, jak Ulrich dokládá verši: 

 also der süeze tou 

 die erde bringet berhaft: 
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 also enphahet kraft 

 von süezer manunge 

ze guoten werken der junge.
359

 

Rady si tedy mladý Alexandr vyslechl velmi rád a přijal je jako země rosu. Pasáž 

Aristotelových rad je zásadní, protože předkládá nejen Alexandrovi, ale vlastně i publiku, 

ideál panovníka a s ním spojené ctnosti a správné jednání.  

 První zkouškou, jak si Alexandr vzal rady k srdci, byl střet s perským vládcem 

Dareiem. Podstatné v tomto příběhu je nejen to, že Alexandr ze střetu vyjde jako vítěz, nýbrž 

že proti Dareiovi vede spravedlivou válku. Pro zděděné království musí zajistit svobodu a mír. 

Alexandrův boj je spravedlivý a vedený za správnou věc. Po Dareiově porážce se Alexandr 

zařekne, že dostihne vrahy a pomstí jeho smrt. Pak se však změní a další výboje a tažení už 

vede jen pro slávu a hlavně pro svou neuměřenou touhu dobýt celý svět. Touží vidět všechny 

zázraky světa. Nutno podotknout, že Alexandr se i poté, co začne lačnit po dalších výpravách 

a slávě, stále chová podle většiny rad, které mu udělil jeho učitel Aristoteles. Alexandr je po 

celou dobu příběhu statečný a vrhá se do boje mezi prvními. Po celou dobu příběhu projevuje 

milosrdenství k potřebným a vybraně se chová k dámám. Při dobývání měst či území vždy 

vyšle posly s nabídkou, že vzdají-li se, budou ušetřeni a budou jen platit daň. Pouze když 

odmítnou, danou lokalitu zničí. Alexandr vždy vystupuje se všemi ctnostmi, kromě jediné - 

uměřenosti.
360

 I přesto je však Alexandr po smrti opěvován a oslavován a celý svět po něm 

truchlí. Alexandrův honosný pohřeb provázejí žalozpěvy, kterých Ulrich do eposu zařadil 

celkem osm.
361

 Hlavním námětem je jak Alexandrova sláva, tak vrtkavost světa. 

První ze žalozpěvů
362

 běduje nad nestálostí světa a nad tím, že všechny radosti se 

změní v hořkost a nepomohou ani statky, ani poklady. K tomu mu Alexandr slouží jako jasný 

důkaz- měl stříbro, drahé kamení i zlato, celý poklad, a teď, je ve zlatě pohřben: 

 silber, gesteine unde golt, 

do er daz gap, man was im holt. 

daz golt wolt er ze horde haben: 

nu hat daz golt in begraben.
363
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Žalozpěv druhého mistra poukazuje na to, že svět člověku oklame rozum hravým 

pomrkáváním, sladkostí a různými pokušeními, potom ale najednou otočí. A to i v případě 

takového člověka, jako byl Alexandr, kterého mistr označuje jako toho: 

  dem du waer und er dir undertan! 

dem din witw und din lenge 

ze kurz was und ze enge.
364

  

Mistr dále poukazuje, že Alexandr nosil korunu všech knížat.
365

 Projev třetího mistra 

konstatuje, že ten, který si získal chválu a ovládl knížata ve všech zemích a prokazoval 

štědrost a jednal podle pravého královského práva, je mrtev.
366

 Čtvrtý řečník taktéž vzdychá 

nad světem, nad nestálostí, která nutí mysl vzdychat, i nad falší, která mu často kazí radost.
367

 

Oslavuje Alexandra, označuje ho der süeze und der genede či werder.
368

  Nestálému světu 

vytýká, že nad tímto člověkem nechal zvítězit smrt a že je pro něj jeden jako druhý: der ist 

einer als der ander.
369

  

 Projev pátého mistra také Alexandra opěvuje. Zdůrazňuje na něm především štědrost, 

důstojnost, mládí i úplnou ctnost:  der ie unverdrozzen gap 

        mit milde vollen hant 

      silber, golt und riche lant, 

      die er nach hoher wirde lech. 

      sin milde nieman niht verzech. 

      sin gar erwünschte werde jugent 

      het mit volleclicher tugent (…)
370

 

 Tato řeč, stejně jako předchozí, poté oslovuje svět. Vytýká mu, že s Alexandrem 

jednal tak potupně. Šestý řečník předestřel taktéž popis ctností zemřelého vládce:  

  vor aller fürsten ere 

  du atest den hoesten pris, 

  nemlich, zühtic unde wis.
371
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Kromě zmíněné mužnosti, mravnosti a moudrosti vypočítává i další Alexandrovy ctnosti, jako 

cudnost, pevné slovo a přející mysl. Dále život plný ctnosti, odvahu v boji i v tjostu a 

schopnost vést smělé vojsko. Připomíná i Alexandrovu štědrost a fakt, že jeho smrt zarmoutí 

mnoho lidí. Po této apoteóze následuje, stejně jako v předcházejících projevech, nářek nad 

krutostí světa.
372

 Ve stejném duchu promlouvá i sedmý řečník. Hořekuje nad krutostí světa a 

vypočítává Alexandrovy ctnosti. Především zdůrazňuje důstojnost. Doslovně říká, že nebylo 

ještě na zemi vidět nikoho, kdo by byl tak důstojný, ale také milující věrnost a čest. Sedmý 

mistr zdůrazňuje i Alexandrovo lpění na právu.
373

 Osmý, závěrečný žalozpěv je veden ve 

stejném duchu jako ty předcházející - chválí Alexandra a stýská si nad nestálostí světa.
374

 

Po žalozpěvech, které jsou jasnou oslavou Alexandra jakožto ideálního vladaře, 

následuje promluva Ulricha von Etzenbach. Do děje po žalozpěvech vstupuje modlitbou 

k Bohu a Panně Marii a následně poznamenává, že v Danielově knize četl: 

 Alexander von gote was 

dem volke durch sin unreinez leben 

ze einer phlage gegeben 

durch grozer sünden überkraft, 

da mit die werlt was behaft.
375

 

Ulrich parafrázuje Knihu Danielovu, podle níž byl Alexandr stižen Božím trestem pro svůj 

nečistý život a přemíru hříchu, ve které setrvával. K předešlým oslavným zpěvům Ulrich 

doplňuje tuto biblickou citaci, kterou publiku osvětluje, proč ctnostný, všemi milovaný a 

opěvovaný vladař zemřel tak náhle. K Danielově knize se Ulrich ještě jednou vrací o několik 

veršů dál: 

  Alexanders tot und sin leben 

ist der werlde gegeben 

ze wizzen von den propheten. 

die vor gesagt heren 

sin kunft und sin gewalt 

und sin tunder gezalt, 

als ichz in Daniele las.
376

 

                                                
372 Tamtéž, s. 729, v. 27 421 - 27 439. 

373 Tamtéž, s. 730, v. 27 465 - 27 471. 

374Tamtéž, s. 730, v. 27 485 - 27 525. 

375 Tamtéž, s. 731, v. 27 536 - 27 540. 



83 

 

Pokračuje líčením toho, co bylo Alexandrovi předpovězeno o porážce Dareia, o jeho moci, 

dobytí světa i o smrti a rozdělení jeho říše. Ulrich ukončuje své dílo slovy: 

hie muoz ich die rede lazen 

dis buoches und die enden.
377

 

Závěr celého eposu to však přeci jen ještě není. Ulrich neopomněl přidat dedikaci, a to 

českému králi Václavu II., na jehož dvoře dílo započaté za vlády jeho otce Přemysla, 

dokončil. Věnování Václavovi formuloval Ulrich takto: 

 got muoz helfe senden 

dem edelen künege Wenzeslabe, 

dem ich dise rede habe 

vorbracht ze eren. 

alle saelde an im merun, 

kraft, unde sinne.
378

  

Nakonec ještě Ulrich vkládá modlitbu k Bohu, Panně Marii, Kristu a poté i prosbu k chudým i 

bohatým, zkrátka k těm, kteří budou tuto řeč slyšet, aby byli shovívaví, a představuje se.
379

 

 Avšak na samotný závěr eposu vkládá autor ještě další důležitou pasáž. Nazývá ji jako 

ein guote lere.
380

  Jedná se o příběh krále, udílejícího rady svému synovi. Ulrich krále 

popisuje jako vznešeného, moudrého, mocného a důstojného, který chce svého syna poučit o 

správném královském životě. Pasáž rad otce synovi (krále následníkovi), je poměrně obsáhlá 

a zakončuje celý epos, což ještě umocňuje její důležitost v celkovém kontextu díla. Poukazuje 

na narativní strategii autora, cíl a funkci díla.  

 Král rady začíná slovy:  wiltu in künges wirde sin 

und an eren bliben staete, 

so volge miner raete.
381

 

 První místo zaujímá láska k Bohu a pamatování si jeho bolesti a smrti, kterou pro lidi 

vytrpěl. Dále však také nutnost prosby a modliteb, které, pokud budou dobré, budou jistě 

vyslyšeny a odvrátí všechen žal. Syn je upozorňován, že pokud bude Bohu sloužit pevnou 
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myslí a bude jej chválit, pak ho Bůh nikdy neopustí.
382

 Hned po úctě k Bohu následují další 

rady, jak má vypadat a jednat správný král. Otec radí synovi, aby byl krásný (hübsch) a 

ušlechtilý (erbaere). Dále aby byl pravdomluvný, stálý v dobrých mravech (zuht) a 

v nenávisti měl lačnou nestřídmost (ungenuht). Oproti tomu by měl dbát o správnou míru 

(rehter maze) a o ostýchavost (schame), které přinášejí důstojnost (wirdikeit). A jsou to právě 

zuht, schame a maze, které člověku zajistí nebe, protože, jak říká jeden moudrý muž, Peklo 

nemůže na člověka, který miluje umírněnost (maze) a ostych (schame).
383

  

 Důraz královský otec klade na milosrdenství (misericordia), které by měl správný král 

projevovat. Apeluje na syna, aby zmírnil utrpení chudých a aby sám osobně vyslýchal jejich 

neduhy a nářek. Pomáhat by však měl i vdovám a sirotkům, a chránit je před nespravedlivou 

krutostí a násilím. Tyto počiny jsou dobré pro duši. Jak explicitně král svému synkovi říká: 

 die süeze misericordia  

 sol dinem herzen wesen na, 

 die machet hie din wirdikeit 

 auf erden groz, in himel breit.
384

 

 Sladké milosrdenství by, podle těchto slov, mělo být blízké synovu srdci, protože 

pozemskou důstojnost učiní velikou a připraví mu nebe. Syn by dále, podle otcových rad, měl 

lpět na právu a dodržování křesťanského zákona.
385

K dokreslení těchto ctností pravého krále 

pak ještě Ulrich slovy otce uvádí příběh o jiném králi z dávných věků. Jmenoval se Justinus a 

je zde popsán jako ctitel práva, které miloval srdcem, rozumem i myslí. Byl pravým rytířem a 

se všemi jednal podle práva, s chudými i bohatými, což dokládá příběh, který Ulrich vložil do 

eposu. Jednoho dne syn tohoto nanejvýš spravedlivého krále nechal neprávem oslepit 

chudého chlapce. Jeho matka však plačící přišla ke králi hledat u něj spravedlnost. Ten ji 

vyslechl a nechal vlastního syna taktéž oslepit, aby bylo učiněno podle práva.
386

 Příběhem o 

spravedlnosti však královy rady synovi nekončí. Pokračují poučením, aby miloval čest před 

statky (minnen ere vür guot), aby měl nebojácnou mysl (unverzagten muot), neohrožoval 

knížata, měl rád pány a následoval jejich dobré rady. Dále mu radí štědrost (milde), která mu 

náleží po královském právu. Neměl by se bát chudoby a být štědrý, protože čest je důležitější 

                                                
382 Tamtéž, s. 738 - 739, v. 27 793 - 27 810. 

383 Tamtéž, s. 739, v. 27 811 - 27 824. 

384 Tamtéž, s. 739, v. 27 833 - 27 836. 

385 Tamtéž, s. 739, v. 27 825 - 27 837. 

386 Tamtéž, s. 740 - 741, v. 27 839 - 27 889. 
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než statky.
387

 Štědrost (milde) jako ctnost krále je zde zdůrazňována stejně tak silně, jako byla 

v předchozí radě zdůrazněna spravedlnost.  

Další rady krále svému synovi se týkají dvora a žen. Správný panovník by měl milovat 

důstojné ženy a pěstovat dobré mravy, důstojnost a rytířství (ritterschaft). Dále by svůj dvůr 

měl držet ve cti a hledět si lidí dobré vůle a mravů. Dobré mravy jsou v této části zvlášť 

zdůrazňovány. Varováno je naopak před necudností (unkiusche) a opilstvím (trunkenheit). 

Král dále radí synovi, jakým lidem by měl naslouchat. Má chválit moudré a do rady přijímat 

staré věrné. Moudrost však v této pasáži zaznívá nejvíce, společně s právem a pravdou, o 

kterých král říká: 

 des künges gewalt und sin gebot 

 sol erhoehen und machen breit 

daz recht und die wahrheit.
388

    

Rady královský otec uzavírá poučením, aby vždy dbal o mír, právo a vládu. Zde, slovy 

Ulrichovými, hat ein ende die lere.
389

 Tato pasáž svým charakterem výrazně připomíná 

knížecí zrcadlo. Po výše citovaných slovech už autor jen několika verši zvolá chválu Bohu a 

celý epos je takto ukončen. 

Výše představené tři části příběhu explicitně pojednávající panovnické ctnosti vedou k 

rekonstrukci ideálu panovníka, který je v eposu Alexander představen. Prostřednictvím tohoto 

díla byl panovnický ideál předkládán publiku a dále recipován. Mohl tak být dílem 

společensky aktivním a produktivním. Sděloval totiž nejen zábavné, fantastické a 

dobrodružné příběhy pro pobavení, ale také vzorce chování a ideály hodné následování.  

Srovnání tematizovaných ctností ve vybraných pasážích: 

Tabulka č. 1 

 Aristotelovy rady   

 

Ctnosti 
 

 

Nectnosti 
 

guoter site   dobré mravy  
unkiusche 

wip 

necudné 

ženy 

                                                
387 Tamtéž, s. 741 - 742, v. 27 904 - 27 920. 

388 Tamtéž, s. 743, v. 27 974 - 27 976. 

389 Tamtéž, s. 27 977 - 27 993; v. 27 996. 
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ganze tugent  

   
ctnost trunkenheit opilství 

küene wesen  být smělý   

getriuwe friund behalten držet věrné přátele   

zu herren rat suchen hledat radu u pánů   

den getriuwen minnen milovat věrné   

ere erzeigen projevovat čest   

recht an dem gerichte spravedlnost na soudě   

barmherzigkeit milosrdenství   

guote wille haben dobrá vůle   

gnade  milost   

in strite vroelichen muot 

haben  

und das volc troesten  

v boji projevovat veselou mysl a 

utěšovat lid 
  

von unkiusche wip miden stranit se necudných žen   

heilige schrifte lere volgen následovat učení Písma Svatého   

  

 

 

Tabulka č. 2 

Žalozpěvy   
Parafráze 

Danielovy knihy 
 

Ctnosti  Nectnosti  

wirdikeit důstojnost unreinez leben nečistý život 

süeze sladký 
durch grozer sünden 

überkraft 

přemožen velkými 

hříchy 

genende odvážný   

milde štědrost   

werde jugent důstojné mládí   

wirde důstojnost   

tugent ctnost   

menlich mužný   
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züchtic mravný   

wis moudrý   

scham stud, ostýchavost   

staete worte pevné slovo   

erwünschten muot přející mysl   

menlich striten in 

stürmen und in tjost 

mužně bojovat v boji 

i tjostu 
  

werde, triuwe und 

ere minnen 

milovat důstojnost, 

věrnost a čest 
  

warhaft pravdivost   

 

Tabulka č. 3 

 Rady otce synovi   

Ctnosti  Nectnosti  

got minnen milovat Boha 
gitecliche 

ungenuht 

lačná 

nestřídmost 

wis  moudrý unkiusch necudnost 

hübsch krásný trunkenheit opilství 

erbaere ušlechtilý   

gewaere worte pravdivá slova   

zut mravnost   

ungenuht unmaere nenávidět nestřídmost   

schame ostych, stud   

maze míra, uměřenost   

kummer den armen 

büezen 

zmírnit utrpení 

chudých 
  

verhoere die armen, 

witwen und weisen 

vyslechnout chudé, 

vdovy a sirotky 
  

misericordia milosrdenství   

gerehtikeit spravedlnost   

cristen e křesťanský zákon   

unverzagten muot nebojácná mysl   
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minnen ere vür guot 
milovat čest před 

statky 
  

milde štědrost   

ritterschaft uoben pěstovat rytířství   

werden wiben minnen milovat důstojné ženy   

guote sitte dobré mravy   

getriuwen werden man 

in rat haben 

mít v radě věrné a 

důstojné muže 
  

vride, reht und gebot 

halten 

střežit mír, právo a 

vládu 
  

warheit pravdivost   

 

 Z jednotlivých pojmů vyskytujících se ve vybraných pasážích eposu je patrné, že tvoří 

jistý soubor opakujících se pojmů, z nichž lze vytvořit zhruba čtyři skupiny. Do jedné lze 

zařadit osobní panovníkovy vlastnosti. Zdůrazňována je především důstojnost (wirdikeit), 

moudrost (wisheit), dobré mravy (guote site) a pravdivost (warheit). Panovník by také měl být 

krásný (hübsch), půvabný (süeze), ušlechtilý (erbaere) a mužný (menlich). Do této skupiny 

lze zahrnout i požadavek náklonnosti k důstojným ženám (werden wiben minnen) 

Druhou skupinu ctností tvoří ty, které plynou z křesťanského učení a morálky. Je to 

především zbožnost, která je zde popisována slovy got minnen, či heilige schrifte lere volgen. 

Dále pak jde o pojmy mravnost (zuht), cudnost (kiusche), milosrdenství (misericordia či 

barmherzigkeit), stud (scham) a především uměřenost (maze). Úzce se s tímto souborem pojí i 

péče o chudé, vdovy a sirotky.  

Třetí skupinu panovnických ctností tvoří rytířské ctnosti. Patří k nim především 

mužnost a odvaha projevující se v boji i při turnajovém tjostu (menlich striten in stürmen und 

in tjost), smělost (küene wesen), nebojácná mysl (unverzagten muot), dále pak věrnost, čest a 

důstojnost (triuwe, ere, wirdikeit). 

Čtvrtou skupinu tvoří ctnosti pojící se přímo k výkonu vlády nad lidem a zemí. Sem 

patří spravedlnost (gerehtikeit), držení si věrných přátel (getriuwe friund behalten), hledání 

rady u pánů (zu herren rat suochen), milování věrných (getriuwen minnen), hlídání míra a 

práva (vride und recht halden), štědrost (milde), naslouchání a zmírňování utrpení chudých 

vdov a sirotků. 
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Zjevně zde vystupuje soubor eticko-nábožensko-společenských pojmů (a zároveň 

požadavků), který je volný a pružný. Rozdělení ctností do těchto čtyř skupin je zvolena 

uměle, pouze pro lepší orientaci. Volnost a prostupnost hranic těchto čtyř skupin je 

nepochybná. Některé pojmy lze dokonce zařadit hned do několika skupin najednou, jiné se 

dokonce opakují. Není to však dáno Ulrichovou neumělostí. Ctnosti zde předestřené, o 

kterých jeho postavy explicitně říkají, že je má panovník mít, jsou souborem ctností ideálního 

panovníka, kterého Ulrich tímto eposem představuje. Vytváří tak svému publiku a dalším (i 

novodobým) recipientům ideální obraz krále.  

Nectnostem a pojednání o nich se, na první pohled, tolik pozornosti nevěnuje. Plně se 

však ukazují v ději eposu. Příkladem lze uvést příběhy králů, jejichž vláda předcházela vládě 

Alexandrově. Jedná se o Balthasara, Nabukadnesara a nakonec Dareia. S nimi jsou totiž 

spojeny zásadní nectnosti zcela stěžejní jak pro osud Alexandra, tak pro celkové vyznění 

skladby. Jedná se o neuměřenost, pýchu a zpupnost. Ulrich zdůrazňoval nebezpečí zpupnosti 

a pýchy (hochvart).
390

 Byla to právě tato nectnost, která jak Balthasarovi a Nabukadnesarovi, 

tak i Dareiovi přinesla pád a smrt. Balthasar ztratil všechnu svou moc a jeho moc byla 

ukončena smrtí.
391

 Zpupný Nabukadnesar, kterého Ulrich tituluje Der hochvertige
392

 byl za 

svou pýchu taktéž potrestán. Také Dareius vystupoval pyšně a neuměřeně a nakonec ztratil 

vše, co měl. Jejich osud se podobá Alexandrovu. Ulrich explicitně řadí příběh Balthasara, 

Nabukadnesara a Dareia do jedné linie. Dokonce příběh o Nabukadnesarovi uvádí slovy, která 

dokládají, že jeho životní příběh předcházel Dareiovu:  

ich wil iu ein teil verjehen 

 waz vor Dario ist geschehen, 

von Nabuchodonosor, der daz roche hielt, 

der ouch grozer richeit wielt.
393

  

Varování před zpupností v příbězích tří mocných a poté potupených vládců zaznívá 

zcela explicitně. V Aristotelových radách však není zpupnost zmíněna. Jsou v nich obsaženy 

„jen“ rady k dobrému panování a také ctnosti, jichž by se dobrý vládce měl držet. Alexandr 

rozhodně v prvé fázi příběhu (před vítězstvím nad Dareiem) zpupnost nijak neprojevuje. 

                                                
390 Příběh Balthasara: Tamtéž, s. 25 - 27, v. 913 - 984. Příběh Nabukadnesara, s. 27 - 30, v. 985 - 1114. 

391 Tamtéž, s. 27, v. 983 - 984: also des künges hochvart  

    mit tode zerfüeret wart. 

392 Tamtéž, s. 27, v. 992. 

393 Tamtéž, s. 27, v. 985 - 988. 
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Naopak je příkladným a spravedlivým vládcem. Až po porážce Dareia se jeho povaha mění. 

Zůstává sice příkladným rytířem, ale začala v něm převládat touha vítězit. V závěru eposu je 

Alexandr již změněn k nepoznání. Z pokorného, ale odvážného mladíka bránícího a 

bojujícího ve prospěch svého království se stal po vítězství a moci bažící světovládce. Byl 

sice i nadále statečným, neohroženým, milosrdným a štědrým, přesto však přestal být vzorem 

ideálního vládce. Podlehl totiž pýše a nemírné touze po dalším dobývání a poznání všech 

zázraků. Protivil se tak zákonům Natury, která ho nakonec prostřednictvím Leviathana 

ztrestala smrtí. Alexandrův příběh se v tomto směru podobá příběhům jeho předchůdců 

Dareia, Nabukadnesara a Balthasara. Všichni tito králové byli mocní a pyšní ve svém 

postavení světovládců. U nich všech Ulrich však zmiňuje zpupnost (hochvart), která je 

zároveň i zásadní nectností, jež ovlivnila celé jejich počínání i konec a pád z výsluní. Stejně 

jako oni skončil i Alexandr. Proto je zpupnost zásadní nectností celého příběhu, společně ještě 

s neuměřeností. 

Ulrich opakovaně předkládá ctnosti, jež pramení z křesťanského učení a morálky, 

ačkoli se jedná o příběh o pohanském králi Alexandrovi. Alogičnost je jen zdánlivá. 

Alexandrovský námět byl živý již v antické době, kdy vznikaly první životopisné příběhy. 

Následným tradováním se na podobě Alexandra i celého příběhu podepsaly společenské a 

kulturní proměny. Z pohanského makedonského krále se nakonec stal rytířský panovník 

s křesťanskými ctnostmi.
394

 Křesťanské ctnosti plně souvisely i s ideálem panovníka, což je 

znatelné i v Ulrichově eposu. Nutno však podotknout, že Alexandr, ačkoli je hlavním hrdinou, 

nebyl ideálním vladařem. K naplnění ideálu, o kterém Ulrich publikum zpravuje v oněch výše 

vytyčených pasážích (a méně explicitně i jinde) měl Alexandr vskutku blízko, leč svým 

postupem se odvrátil od správné cesty a nenaplnil onen ideál. 

 Alexandrovský příběh je sice příběhem o věhlasném králi a dobyvateli světa, jak ho 

vykreslila Ulrichova předloha i on sám, ale není králem hodným následování. Jeho životní 

příběh představuje varování a poučení nejen pro publikum z řad dvorské společnosti, nýbrž i 

pro samotného krále. Ulrich předkládá ideál panovníka, který Alexandr nenaplnil, a proto 

skončil tak žalostně. Jeho příběh je varováním i poučením zároveň. Je proto na místě vyhradit 

se vůči staršímu literárně historickému bádání, které Ulrichovu Alexandreidu označuje pouze 

za usilující o pobavení, zatímco tu staročeskou chápe jako moralizující a didaktickou a vysoce 

ve své době aktuální. 

                                                
394 F. SVEJKOVSKÝ, Staročeský rytířský epos a Alexandru Velikém, in: V. Vážný, Alexandreida (ed.), Praha 

1963, s. 8 – 9. 
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 Alexandreida Ulricha von Etzenbach je naopak skladbou moralizující, didaktickou a 

aktuální. Ulrich v ní aktualizuje vzor ideálního vladaře a to tím, že v eposu určeném pro 

panovníka a dvorské prostředí nechává zaznívat ideál křesťanského rytířského panovníka a 

poskytuje tak vzor hodný napodobení. Vedle toho didaktičnost a moralizující charakter 

skladby doplňují četné (a výše citované) pasáže z dvorského života, turnajů, slavností, ale i 

bojů a tjostů, které taktéž mohly recipientům poskytnout vzorce chování.  
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7. Staročeská Alexandreida 

7.1 Obsah skladby 

Staročeský příběh o Alexandrovi začíná autor prologem. V případě staročeské 

Alexandreidy se jedná o tzv. prolog umělý, tj. začínající proverbiem či sentencí, jež se ne 

vždy pojí s hlavním tématem díla.
395

 Autor se držel latinské předlohy, díla Gualtera 

Castelionského. Podle její dikce do prologu zařadil promluvu o muži věhlasném moudrostí, 

které se nemohl nikdo rovnat. Autor hovoří o biblickém králi Šalomounovi. Konkrétně se 

jedná o parafrázi Knihy Přísloví, kde se hovoří o několika nesnadno pochopitelných věcech i 

pro Šalamouna.
396

 Editor staročeské Alexandreidy, V. Vážný, se však, ve shodě s V. 

Janouchem, domnívá, že autor neparafrázoval přímo Bibli (Knihu Přísloví), nýbrž úvod 

latinské předlohy.
397

 K pojetí tohoto prologu a místa biblické parafráze v něm, předkládá jiný 

výklad M. Šváb v knize o prolozích a epilozích předhusitské literatury. Šváb upozorňuje, že 

staročeský autor poslední ze čtyř nesnadných věcí pozměnil oproti předloze. Jako jeden 

z nejtěžších úkolů totiž označuje pochopení mladého člověka, který byl vychován 

v přepychu.
398

 Dochází k závěru, že výše citovaná parafráze Bible o nesnadném úkolu 

porozumět mladému člověku, předznamenává pojetí příběhu i jeho směřování a cíl, kterým je 

výchova mladého člověka, potažmo krále, vzhledem k hlavnímu hrdinovi skladby.
399

 Podle 

této teze je účelem staročeské Alexandreidy poskytnout poučení mladému králi či jeho okolí.  

 Úvodní pasáž Alexandreidy pokračuje promluvou k publiku. Autor prohlašuje, že ne 

všem se mohou jeho slova líbit, a že se jistě najdou tací, kteří se budou tvářit mile, ale poté jej 

za jeho zády pomluví. Takové odsuzuje a posílá pryč: 

Proto, ktož chce, ten pochváli, 

nepřietel- ten sě oddáli!
400

 

                                                
395 J. VILIKOVSKÝ, Písemnictví českého středověku, s. 19. 

396 Alexandreida, V. Vážný (ed.), s. 31, Svatovítský zlomek (dále jen SV), v. 1 - 24. 

397 Tamtéž, s. 197.  

398 Tamtéž, s. 31, SV, v. 20 - 24:  ale že ovšem úsilno 

cěstu člověka mladého 

znáti v rozkoši chovalého, 

v toho mysli veždy blúzi, 

ni jie kdy cele posúzi.  

399 Miloslav ŠVÁB, Prology a epilogy v české předhusitské literatuře, Praha 1966, s. 166 - 167. 

400 Alexandreida, s. 33, SV, v. 61 - 62. 
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Hned po prologu přechází autor přímo k ději příběhu, který začíná odvíjet, stejně jako Ulrich 

von Etzenbach, od Alexandrových rodičů.
401

 Příběh oba autoři zařadili, byť se tak odchýlili 

od předlohy, spisu Gualtera Castellionského. V případě staročeské Alexandreidy si odchylky 

povšiml Miloslav Šváb,
402

 v případě Ulrichovy Alexandreidy ji evidoval Hans Joachim 

Behr.
403

 Behrovo vysvětlení bylo představeno v předchozí kapitole. V případě Švábovy studie 

však vysvětlení odchylky chybí, stejně jako nastínění možnosti existence další předlohy, či 

inspirace u Ulrichovy skladby. 

Král Filip a jeho žena Olympias jsou vyobrazeni jako důstojný a ctnostný manželský pár, 

ze kterého po dlouhém čekání nakonec vzejde potomek, následník trůnu, Alexandr. Zvlášť 

zdůrazněna je legitimita manželského svazku
404

 a tedy i Alexandrova následnictví. Po popisu 

Alexandrových rodičů přichází první dramatická zápletka, a to unesení královny Olympiady a 

následné zavraždění krále. Filip poslal svou ženu na jiné sídlo. Svěřil ji do rukou Pauzoniáše. 

Králův věrný však zradil a královnu unesl. Filip se ihned vydal královnu osvobodit, při 

obléhání hradu, kam se s ní Pauzoniáš uchýlil, byl ale zrádně zavražděn. Příběh ukazuje, že 

zrada může přijít i z vlastních řad, dokonce i v okruhu krále. Zároveň zde autor vyjevuje jasné 

stanovisko, které ke zradě pána zaujímá: 

Nenieť nic tak protivného, 

jakž nepřiezen člověka svého; 

neb má o to potaz snadný, 

ktož jest v kterém domu vnadný, 

ten móž, když chce, býti zrádný.
405

 

Autor pak celý příběh této zrady zakončuje povzdechem nad proradností člověka: 

Ach, člověče, kak si křivý, 

                                                
401 Tamtéž, s. 33 - 35, SV, v. 69 - 148. 

402 M. ŠVÁB, K otázce uměleckého zobrazování ve staročeské Alexandreidě ve srovnání s Alexandreidou 

Gualterovou, s. 126. 

403 H. J. BEHR, Literatur als Machtlegitimation, s. 146.  

404 Alexandreida, s. 33, SV, v. 69 - 74:    Král Filip byl v zemi řěcký 

        muž slovutný ve čsti svěcký; 

        po svém právu míše ženu, 

        v zboží, ve čsti porozenú; 

        Olympias- tak slovieše- 

        ovšem divné krásy bieše. 

405 Alexandreida, s. 34, SV, v. 104 - 108. 
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kak jsi své hospodě lstivý! 

Jehož ti čest vzdána všaká, 

jenž od tebe viery čeká, 

toho hlavy tvůj meč láká!
406

 

Zjevně odsuzuje zradu a nevěru pánu. Dává najevo přesvědčení a zároveň publiku 

předestírá jednu z hodnot, které považuje za důležité. Z hlediska etických kategorií je důležitá 

také další fáze příběhu, poukazující na situaci Alexandra po zavraždění otce. Pro malý věk 

nemohl ještě nastoupit na trůn. Nastalé situace využili nepřátelé. Došlo k plenění země a 

k porobě ztělesněné v odvádění dávek za moře králi Dareiovi.
407

 Nešťastná doba skončí až 

v momentě, kdy  

 „kniežecie mladost minu 

a smylsa viece přistúpi.“
408

 

Alexandr vyrostl z dětských let, zmoudřel a pochopil, že být někomu podroben, není 

dobré. Ocitne se na velmi důležitém mezníku života, kdy se musí rozhodnout, co bude dál. 

Touží pomstít vraždu svého otce a také se zbavit poroby. Strachuje se ale, aby byl vůbec 

králem uznán. Obává se totiž podezření z nemanželského původu, a že na něj bude voláno: 

„Jsi Neptalabovo plémě.“! To by znamenalo jasné ohrožení volby Alexandra králem, což 

vyjadřují verše:    mniece viec, tak nezvolé mě 

králem pro takú nezrodu.
409

  

To by však pro Alexandra v podání autora staročeské Alexandreidy neznamenalo jen ohrožení 

dědických nároků, nýbrž i naproto nesnesitelné osobní ponížení: 

     „Bóh mi nedaj tu nehodu  

déle o sobě slyšeti 

radějí bych chtěl umřieti!“
410

 

Posměch či podezření z nemanželského původu je tedy pro Alexandra osobně 

nesnesitelné, ale představuje i zásadní údaj pro volbu králem, jak výše citované verše ukazují. 

Nastalé okolnosti přidělávají mladému následníkovi trůnu starosti a trápení, čehož si však 

všimne jeho učitel Aristoteles, kterého mu kdysi přidělil král Filip. Zde se linie staročeského 

                                                
406 Tamtéž, s. 34, SV, v. 117 - 121. 

407 Tamtéž, s. 35, SV, v. 132 - 157. 

408 Tamtéž, s. 35- 36, SV, v. 159 - 160. 

409 Tamtéž, s. 36, SV, v. 177 - 178. 

410 Tamtéž, s. 36, SV, v. 179 - 181. 
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alexandrovského příběhu dostává k  důležitému momentu, ve kterém Aristoteles uděluje 

svému žáku Alexandrovi rady, jak být dobrým panovníkem. Jedná se o poměrně rozsáhlou 

pasáž, což dokládá její důležitost v celém příběhu.
411

 Aristotelovy rady lze rozdělit do čtyř 

pomyslných okruhů. První se týká uspořádání dvora a nejbližšího králova okolí, druhý shrnuje 

rady a doporučení k správnému vykonávání soudu a spravedlnosti. Třetí okruh lze vytyčit 

kolem rad týkajících se postupů při boji a dobývání celých území, či jednotlivých měst. Čtvrtý 

okruh rad tvoří spíše doporučení a varování. Aristoteles zde nabádá k  milosrdenství, varuje 

naopak před smilstvem a opilstvím. O Aristotelových radách, jejich významu a roli 

v celkovém kontextu příběhu, bude pojednáno níže. Alexandr všechny rady svého mistra rád 

přijal. Cítil se najednou povzbuzen a schopen dosáhnout všeho, dokonce i dobytí celého světa, 

což vyjadřují verše:  

On tu radu přijme míle, 

vstúpí srdce ke vší síle; 

neb jakož tu s mistrem stáše, 

tako se mu jistě zdáše, 

že nenie v světě jedna strana, 

by mu nebyla poddána;
412

 

Poté Alexandr nechal v Korintu korunovat na krále. Autor předkládá podrobný popis celé 

události zahrnující i králův doprovod a osoby v jeho okolí. Vystupuje zde hierarchie, podle 

které byl celý prostor uspořádán, byť se v tomto případě jedná o literární podání. Po 

korunovaci se začal připravovat na válečné tažení, které musel podniknout ještě v rámci 

království, aby zkrotil odbojná města, Athény a Théby. Zde se Alexandr opět drží 

Aristotelových rad, tentokrát v postupu při dobývání měst. Dobývání autor věnuje značné 

množství veršů. Líčí ho se všemi podrobnosti, včetně příprav k boji, zbroje, i samotného 

ztékání hradeb.
413

  

Alexandr si podmaněním měst zajistil klid ve vlastním území a uvolnil si ruce 

k dalšímu postupu. Počíná si jako prozíravý panovník, což autor dokládá i tím, že Alexandr 

nejprve rok počká s dalším výboji, dokud v zemi nebude úplný klid. Teprve poté začne 

připravovat vojsko na výpravu za moře. Konkrétně proti perskému vládci Dareiovi, jenž jeho 

                                                
411 Tamtéž, s. 37 - 40, SV, v. 202 - 300.  

412 Tamtéž, s. 40, SV, v. 301 - 306. 

413 Tamtéž, s. 42 - 46, v. 360 - 505. 
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zemi ochudil.
414

 Alexandrova první výprava tedy není motivována kořistnickými nebo 

mocenskými ambicemi, nýbrž spravedlivou obranou proti útlaku své země. Přípravě na 

zámořskou výpravu autor věnuje podrobný popis loďstva, který obohacuje i líčením smutku 

vojáků opouštějících rodiny.
415

 Poté, co se břehy země ztratí za obzorem, zatouží však i oni 

po dobývání. Hlavním cílem výpravy je porazit perského vládce Dareia, který utlačuje 

Alexandrovu zem.  

Samotnému střetu předchází popis Asie. Poté Alexandr začal postupovat do 

vnitrozemí a dobývat jednotlivá území. Také zde se drží Aristotelovy rady o dobývání měst a 

zemí, a to tak, že pokaždé nejprve vyšle poselstvo se zprávou k dané lokalitě, aby se poddala 

a začala odvádět pravidelné dávky. V případě, že lokalita souhlasila, pak ji Alexandr ušetřil, 

vstoupil do ní jako vládce a zajistil dodržování míru a spravedlnosti. Pokud se však daná 

lokalita rozhodla vzdorovat, pak si ji nelítostně podmanil, vyplenil ji a kořist rozdělil mezi své 

muže. Cilicie, první území na které vstoupil, se mu poddala dobrovolně. Na dalším postupu 

pak Alexandr se svým vojskem narazil na trosky Tróje. Tam autor vložil vyprávění o 

Paridově soudu mezi třemi bohyněmi a o zkáze Tróje. Následně se vrací zpět k základní linii 

příběhu. Alexandrovo vojsko nechal dojít k hrobům trojských hrdinů, kde si vojáci plně 

uvědomí nebezpečí výpravy a začnou pochybovat o jejím úspěchu. Pro Alexandra, jakožto 

pro krále, tím spíš že mladého, je to důležitý moment. Neselže. Vystoupí před své vojsko a 

promluví k němu tak, že zažene všechny pochybnosti. Vojsko povzbudí a vznítí chuť po boji. 

V promluvě Alexandr především zdůraznil nutnost snahy a nebezpečí lenivosti a pohodlnosti,

       neboť nikdy nenie čsti dóstojen, 

kto chce býti vždy pokojen.
416

  

Děj skladby se poté posouvá dál, do ležení, které nechá na konci dne Alexandr 

rozložit. Zde přichází další důležitý moment příběhu, ukazuje další dobrý rys Alexandrovy 

osobnosti. Jediný totiž nespí. Jakožto vládce cítí zodpovědnost za svůj lid i zemi a starosti o ni 

mu nedají spát. Ptá se sám sebe, jestli má snášet porobu, či zda se jí má snažit zbavit. Autor 

zde Alexandra přirovnává opět prostřednictvím svých oblíbených přirovnání k přírodě, 

k ptáku, který pečlivě hlídá hnízdo s mláďaty, aby mu neuškodil had ani vítr.
417

 V situaci 

                                                
414 Tamtéž, s. 47, SV, v. 514. 

415 Tamtéž, s. 47, SV, v. 534 - 539. 

416 Tamtéž, s. 57, SV, v. 845 - 846. O nebezpečí lenosti a o tom , že líný člověk ničeho nedosáhne- Tamtéž, s. 57, 

SV, v. 847 - 854. 

417 Tamtéž, s. 58, SV, v. 871 - 880. 
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nejistoty a zoufalého bdění má však Alexandr vidění. V jasné záři spatří z nebe sestupovat 

překrásně oděného muže s drahocennou korunou na hlavě. Tento muž Alexandra vyzve:

 „Vyniď, vece, z kraje svého 

podámť vši čest světa seho, 

a kdež mě uzříš potom, 

nemysl zlého lidu o tom.“
418

 

Druhého dne Alexandr uklidněn snem, velí vydat se na cestu. Zavedla ho až do 

Jeruzaléma, kde byl slavnostně přivítán. Navíc zde spatřil muže ze snu. Alexandr se poté 

poklonil v jeruzalémském chrámu Bohu a vydal se na válečné tažení.
419

 Jako by tím výprava 

proti utlačiteli Dareiovi byla posvěcena. V tomto místě končí první kniha staročeského eposu. 

Kniha druhá je téměř celá zasvěcena líčení zásadního střetu celého příběhu, tedy středu 

Alexandra a Dareia. Začátek druhé knihy staročeské Alexandreidy zachycuje perského vládce 

taktéž se chystajícího na nadcházející střetnutí. Alexandr, kterého autor označuje jako 

„Macedo, ten opravitel 

i své vlasti obranitel“
420

 

si počíná vskutku neohroženě. K Dareiovi dokonce vypraví posly, kteří jej mají spravit o jeho 

cíli. Dareius se nejprve zalekne, pak se uklidní, když přehlédne všechna území, kterým vládne 

a která mu jsou povinna pomocí. Začne se k Alexandrovi chovat povýšeně a posměšně. 

Nakonec mu zašle dary, kterými jasně demonstruje, že ho považuje jen za příliš nespoutaného 

chlapce. Daruje mu uzdu, aby mu dal najevo, že je příliš bujný. Dále mu poslala měšec, aby 

mu dal najevo, že je oproti němu chudý a jako třetí dar mu poslal míč, jako hračku, která 

odpovídá jeho mladému věku. Alexandr se nenechal zesměšnit. Poslal Dareiovi vzkaz 

s vlastním výkladem těchto darů. Uzdou hodlal Dareia spoutat, měšec mu značil Dareiovo 

bohatství, které získá, míč pak vyložil jako svět, který celý ovládne. Výměny darů a odpovědí 

pak proběhnou ještě jednou a i tehdy Alexandr vyzraje na svého soka výmluvností a bystrým 

smyslem, jimiž dokáže dary vyložit ve svůj prospěch.
421

  

Během cesty k Dareiovi Alexandr procházel několika zeměmi, které si podmanil, 

stejně jako si podmanil četná města, např. Sardin nebo Tyrus. Zde pak opět děj oživují 

                                                
418 Tamtéž, s. 59, SV, v. 903 - 906. 

419 Tamtéž, s. 59, SV, v. 913 - 934.  
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podrobné popisy obléhání a dobývání.
422

Následuje samotný střet Alexandra s Dareiem. Autor 

věnuje nejprve značný počet veršů Dareiovu vojsku a to včetně lomozu a halasu bubnů a trub. 

Vojsko popisuje podle hierarchie. Nejprve líčí svatyni doprovázenou kněžstvem, poté 

královskou rodinu, hrabata, knížata, a jako vrchol samotný vůz Dareiův, oslňující zlatem a 

drahokamy. Po Dareiovi pak následuje popis rytířstva ve zbroji a nakonec jsou zařazeni 

pěší.
423

 Samotnému střetu obou vládců tedy předcházely střety v rovině výměn poselstev a 

darů Teprve poté se vojska pohnula, přičemž ani jeden z panovníků neopomněl své vojsko 

povzbudit promluvou. Jak projev Dareiův, tak projev Alexandrův jsou dalšími zajímavými 

místy příběhu. Rezonuje v nich dobové pojetí sociálních kategorií. Zvlášť patrné je to ve 

verších, kterými Dareius oslovuje své vojsko. Apeluje především na šlechtice, aby si 

vzpomněli na své předky a rod, z kterého vzešli, a aby v jejich jménu bránili svobodu, čest i 

zděděné statky. Z veršů jasně zaznívá pojetí šlechty jakožto dědičného statku znamenajícího 

nejen majetek, nýbrž i čest a svobodu.
424

 

 Ke skutečnému střetnutí dojde až u města Issu, jehož vylíčení věnoval autor 

staročeské Alexandreidy také značný prostor. Přípravy na boj, chystání a odívání zbroje, a 

především Alexandrova promluva k vojsku, jsou závěrečným výjevem druhé knihy.
425

 

Alexandr ve svém projevu apeluje na úctu a paměť na předky. Autor ale také představil 

několik Alexandrových mužů jmenovitě. Bez zajímavosti není, že vedle cizích jmen zaznívají 

v řadě Alexandrových hrdinů i jména česká, jako Mladota, Radvan, Jan či Radota.
426

 V 

celkovém kontextu skladby se jedná o ojedinělý moment. Staročeská Alexandreida totiž 

zachycuje velmi málo postav, de facto jen ty hlavní: Alexandra a jeho rodiče, podlého zrádce 

Pauzoniáše, dále pak perského vládce Dareia, indického vládce Pora a poté ještě Leviathana, 

Naturu a Zradu. 

Na konci druhé knihy jsou líčeny přípravy na boj u Issu, začátek knihy třetí samotný 

boj popisuje. Střet dopadl vítězně pro Alexandra. Perské vojsko se dalo na útěk, stejně jako 

jejich vládce. Po boji pak byla shromažďována a rozdělována kořist. Tento moment autor 

využil k vyložení svého odsudku přílišné touhy po bohatství a shonu po majetku a zboží. 
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Příkladně zde upozorňuje i na vrtkavost světa a na to, že po smrti je všechno světské bohatství 

zbytečné.
427

 Po střetu u Issu se Alexandr vydává dál, chce dostihnout prchajícího Dareia. 

Cestou však podmaňuje a dobývá další území, jako Damašek, Sidon, Tyrus, ale také Gazu, 

Egypt či Lybii. Přípravy na první boj Alexandra s Dareiem u Issu, včetně Alexandrových 

předchozích úspěchů, zachycuje i další ze zlomků Staročeské Alexandreidy, jedná se o 

Jindřichohradecký zlomek, který pochází asi z 30. let 14. století a obsahuje 492 veršů. Ty 

zachycují jak přípravy na onen střet, tak popis a hierarchické rozestavení Dareiova vojska, 

včetně popisu svatyně, kterou s sebou veze. Zlomek však nezachycuje samotný průběh boje. 

Děj pokračuje příběhem o Alexandrově milosrdenství k Dareiově rodině i následné proměně 

jeho mravů. Jindřichohradecký zlomek zachycuje další Alexandrovy výpravy proti Damašku i 

Tyru a stíhání prchajícího Dareia, který byl dostižen a připraven na další boj.
428

 Děj 

Jindřichohradeckého zlomku je tedy paralelní s dějem Zlomku svatovítského, avšak nejedná 

se o jeho přesný opis, naopak jedná se o jinou úpravu téže předlohy.
429

Vyprávění o dobývání 

výše zmíněných území a měst obsahuje však i Zlomek vídeňský, který má rozsah 109 veršů, 

jež jsou plně paralelní se stejnými verši Zlomku svatovítského. Jedná se tedy o tentýž text, jen 

dochovaný i v dalším zlomku, než jen ve Svatovítském.
430

 Není bez zajímavosti, že právě 

líčení dobývání cizokrajných měst a území, jako byl Damašek či pouštní Lybie se dochoval 

vlastně ve třech zlomcích. Může to souviset s napínavostí a zábavností tohoto tématu, které 

byl proto opisováno.  

Děj eposu se po vylíčení dalších Alexandrových úspěchů během stíhání Dareia dostal 

do závěru třetí knihy eposu. Zde se Alexandr se svým vojskem opět přiblíží k Dareiovi, 

kterému se mezitím podařilo seskupit nové vojsko, byť musel povolat i rolníky z polí. Závěr 

třetí knihy tedy opět naplňují přípravy na druhý střet Alexandra s Dareiem.
431

 Zde je však 

Svatovítský zlomek již velmi torzovitý, čtvrtá kniha eposu je tedy těžko čitelná. Následný děj 

však zachycuje zlomek Budějovický
432

, který pokračuje popisem příprav k boji a děj čtvrté 
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knihy přesouvá do knihy páté, v níž je dán prostor líčení druhého střetu Alexandra s Dareiem. 

Popis tohoto boje je opět vyveden velmi podrobně. V tomto místě také autor dává prostor pro 

střet Alexandra, kterého přirovnává ke lvu, s indickým hrdinou Aristomanem. Jedná se 

vlastně o tjost, boj rytíře proti rytíři, tváří v tvář. Po urputném zápasu Alexandr zvítězí a jeho 

vojsku to samozřejmě dodá odvahy a chuti do pokračování v boji proti Peršanům.
433

 Autor líčí 

pokračování boje se všemi hrůzami a na závěr dodává popis bitevního pole a jmenuje některé 

padlé.
434

 Na závěr boje se pak Alexandr ještě utká s obrem, kterého měl Dareius ve vojsku. 

Popisu obra se autor věnoval vcelku důkladně, představil i jeho rodiče. Závěr střetu však 

doplnil editor Vážný, jelikož zlomek je zde narušen. Pokračuje až dělením vítězné kořisti a 

tažením na Babylon. Alexandr toto věhlasné město vskutku získal a uspořádal velkou slavnost 

s turnajem, při níž byl opěvován a dostával bezpočet darů. Oslavy v Babylonu jsou vyvedeny 

do šíře a publiku přibližují i znějící hudbu kejklíře a rej v ulicích. Autor podotýká, že si 

Alexandr slávu zasloužil, protože i s málem lidí zvítězil a dosáhl toho, že se mu klaní svět. 

Autor uzavírá slovy: „By Bóh uslyšeti ráčil 

své křestěnstvo hi to zračil, 

by takýž byl českým králem“
435

 

 Autorovo konstatování však není konečné. Takový král by, podle autora, jistě dokázal 

docílit toho, aby Litva, Tataři, Besermané, Prusové i Rusové přijali křesťanství.
436

 V 

v domácích poměrech by takový král jistě zamezil i rozpínavosti Němců v Českém království, 

což vyjadřují verše Hi to by sě státi mohlo, 

ač by to co juž pomohlo, 

že Němci, již jsú zde hoscie, 

chtie doždaci byna moscě 

Prazě, jehož Bóh snad nechá,  

nebylo viděti Čecha: 

hi mohlo by sě birž státi, 

by jich bylo nevídati.
437

 

                                                
433 Tamtéž, Bud, s. 112 - 113, v. 70 - 97. 

434 Tamtéž, Bud, s. 113 - 115, v. 98 - 171. 

435 Tamtéž, Bud, s. 117, v. 226 - 228. 

436 Tamtéž, Bud, s. 117 - 118, v. 229 - 236. 

437 Tamtéž, Bud, s. 117 - 118, v. 237 - 244 
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Tato pasáž je velmi zajímavá, jak pro zmínky o pohanské Litvě, Besermanech, Prusech a o 

pravoslavných Rusech, tak i pro nepříliš lichotivou zmínku o Němcích. Narážky na Litvu a 

další pohanské kraje samozřejmě nápadně připomínají křížová tažení Přemysla Otakara II., 

což také některé badatele, jako byl J. Goll, V. Novotný, či F. X. Prusík, vedlo k datování 

Alexandreidy do období vlády Přemysla Otakara II. Toto tvrzení však bylo dalším bádáním 

zpochybněno. Václav Janouch např. zdůrazňuje, že zmínka o Litvě a dalších pohanských 

lokalitách musí být brána v potaz ještě s verši, které po nich následují, a které se pojí s tím, že 

by takový měl být český král, který nejen že přiměje pohany přijmout křesťanství, nýbrž i 

zastaví rozpínavost Němců v Českém království. Dle Janoucha tyto verše byly napsány 

v době, kdy české království takového krále nemělo, proto po něm autor veršů tak volal. V. 

Janouch tedy usuzuje, že staročeská Alexandreida vznikla po roce 1306, patrně však v roce 

1309, kdy České království procházelo zmatky interregna a také vzpourou měst, která zajala 

šlechtice (v Kutné Hoře roku 1309) a kdy byl již očekáván příjezd nového krále, Jana 

Lucemburského, k němuž pávě směřoval onen povzdech o tom, aby takový jako Alexandr, 

byl i český král.
438

 Diplomová práce si neklade za cíl vyřešit dodnes otevřenou otázku datace 

staročeské Alexandreidy. Sleduje naopak explicitní popis vlastností a postojů, které by autor 

uvítal u českého krále. 

 Děj páté knihy staročeské Alexandreidy kromě boje a následných oslav vítězství 

v Babylonu, zachycuje, jak zde dojde ke zkažení Alexandrových mravů. Alexandr podlehl 

darům, opilství i smilstvu a zkazil se, což zachycují verše: 

tvému se sbožiú obloživ, 

jehožot byl jest málo poživ, 

zradiv sě nečstným opilstvem 

hi také tiem zrádným smilstvem, 

jehož viece nenie poně 

nikde než u Babylóně 

………. 

tiem všiem tvůj král se oleniv, 

by všiu moc sirdcě vypleniv.
439

  

                                                
438 Václav JANOUCH, Dva příspěvky ke studiu staročeské Alexandreidy, s. 104 - 110. 

439 Alexandreida, s. 118 - 119, Bud v. 264 - 270; v. 273 - 274. 
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 Zkažením Alexandrových mravů vrcholí pátá kniha a přechází v knihu šestou, která se 

dochovala ve Zlomku muzejním
440

, jenž obsahuje další Alexandrovy dobyvatelské počiny, 

jako bylo např. podmanění Persepole, ale především stíhání znovu prchajícího Dareia, který 

musí čelit zradě z vlastních řad. Proti Dareiovi totiž začnou brojit jeho dřívější stoupenci 

Bessus a Narbason. Chtějí Dareia zabít, avšak jelikož jsou zbabělí, netroufají si a čekají na 

vhodný okamžik během noci, aby je kryla tma. V této souvislosti autor vložil do děje 

pojednání o zbabělosti, ze kterého je znát jasná antipatie k této nectnosti.
441

  

 Nekalý plán oba spiklenci nakonec uskuteční, což zachycuje sedmá kniha 

Alexandreidy. Dareius je spiklenci zajat a těžce poraněn. Poté prchnou. Alexandrovi muži 

mezitím našli perského vládce již umírajícího a smířeného s osudem. Také staročeský autor 

dává prostor Dareiově postavě, aby bilancovala nad svým životem. Dareius se ptá, čím se 

provinil, že si zasloužil takovou potupu být zrazen lidmi, které vždy zahrnoval dary. Ptá se, 

zda kdy pochybil při výkonu práva, zda se nestaral dostatečně o vdovy či zda snad nectil a 

nechránil právo dědiců. Tato pasáž je pro novodobé recipienty velmi důležitá, jelikož vlastně 

shrnuje počiny dobrého vládce: obdarovávání věrných, spravedlnost a milosrdenství na soudě, 

ochrana vdov a zajišťování dědického práva. Autor zde shrnuje panovnické povinnosti, které 

již dříve tematizoval v pasáži Aristotelových rad.
442

 

 Dareius zemřel v rukou jednoho z Alexandrových mužů, kterému ještě stihl říct, že si 

váží Alexandra i toho, jak milosrdně a čestně jednal s ním i jeho rodinou. Alexandr sám již 

Dareia živého nezastihl, zavázal se však vystrojit mu velkolepý pohřeb a dostihnout jeho 

zrádce.
443

 Pohřbem perského vládce, zásadního Alexandrova protivníka, končí děj sedmé 

knihy. Kniha následující popisuje pronásledování Dareiových vrahů, při kteréžto příležitosti si 

Alexandr podmaňuje opět další území. Zatouží ovládnout i území Skytů, kde se mu do cesty 

postavil jejich vyslanec. Viděl Alexandrovu mysl, jež toužila po dobytí Slunce i Měsíce, proto 

Alexandra varoval, aby se již spokojil s tím, čeho dosáhl, dokud mu štěstí přeje.
444

 Část 

                                                
440 Tamtéž, s. 121 - 125, Zlomek muzejní (dále jen Muz), v. 1 -80. 

441 Tamtéž, s. 131, Budějovickomuzejní zlomek (dále jen BM), v. 191 - 194:  noc jest zlému čas útratný, 

v němž udatný jest núdatný, 

noc jest, v němž sě zlý nestydí, 

podbě, ž´ jeho dobrý nevidí. 

442 Tamtéž, s. 134 - 136, BM, v. 293 - 346. 

443 Tamtéž, s. 137 - 140, Muz, v. 81 - 124. 

444 Tamtéž, s. 141 - 142, Zlomek ostřihomský (dále jen Os), v. 1 - 40; Tamtéž, s. 142, Os, v. 26 - 30:  

Kdy ščěstie najlépe miení 
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Ostřihomského zlomku, ve kterém se torzovitě dochovala pozoruhodná promluva skytského 

vyslance, je ve velmi špatném stavu. Editor Vážný doplňuje, že obsahem porušených částí 

mohly být verše zachycující to, že Alexandr Skyty přeci jen dobyl a poté se mu poddala i 

ostatní území, jelikož ta Skyty považovala za neporazitelné.
445

 

 Alexandr pak postupoval dále, až se dostal ke střetu s indickým králem jménem Porus. 

Střet s ním je další důležitou metou příběhu. Porus byl totiž velmi silný a mocný vládce. 

Alexandrovi se však i přesto podařilo zvítězit. Autor opět popisu boje věnuje dosti prostoru a 

nechává proti sobě bojovat přímo Alexandra s Porem. V tomto vzájemném souboji zvítězí 

Alexandr. Pora však ušetří, nechá jej žít a stanou se přáteli. Ani vítězství nad indickým 

vládcem Alexandra neuspokojilo. Vydal se na další dobyvačné tažení. Již dávno přestal 

bojovat za ochranu své země. Posledním takovým bojem byl střet s Dareiem, všechny ostatní 

vedl již jen z touhy po slávě a dobytí světa. Navíc se stal bezohledným a nelítostným, autor jej 

dokonce přirovnává k bouři:   

žha, nač spadne, svú blýskotú, 

straší veš svět svú hřímotú, 

že, čsož kolivěk zamane, 

to vše jeho ohněm splane: 

takéž on, búře očitá, 

jehož mysl nikdy nesyta, 

jenžto, kdež byl, to vše zpálil
446

 

 Alexandr přestal znát meze a vydal se bojovat i na moře. Jeho bezuzdnost však 

definitivně pobouřila Naturu. Rozhodla se tedy vyhledat Leviatana, vládce Pekla. V této 

pasáží je taktéž vyveden popis pekelné říše a utrpení duší, což je velmi působivý prvek 

v příběhu.
447

 Natura vylíčila Leviatanovi, jaká všechna území již Alexandr dobyl, koho všeho 

porazil a že se nezastavil ani před výpravou na moře.
448

 Leviatan Natuře přislíbil pomoc. 

Spolčili se se Zradou, která zajistila, aby byl Alexandrovi podán pohár otráveného vína. 

                                                                                                                                                   
k tobě a ve všem tvém chtění, 

přestaň v tu dobu všech vojen ! 

Dosti majě, buďž pokojen: 

jesti lidský život krátek          

445 Tamtéž, s. 141, Os, text doplněný editorem V. Vážným. 

446 Tamtéž, s. 145, Šaf, v. 45 - 51. 

447 Tamtéž, s. 149, Os, v. 41 - 62. 

448 Tamtéž, s. 149 - 150, Os,  v. 63 - 73. 
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Alexandr jej vskutku vypil a zemřel. Pasáž o Alexandrově smrti a jejích následcích se však 

nevyskytuje v žádném z dochovaných zlomků. Stejně tak se nedochoval ani autorův epilog, 

což je bohužel stejný osud mnoha dalších literárních památek. Je možné, že tato skladba ani 

epilog neměla, to však nelze při stavu jejího dochování určit. 

Text staročeské Alexandreidy není obsahově a tematicky široký, jako skladba Ulricha von 

Etzenbach. Z části je to dáno stavem dochování. Největší vliv na volbu témat a šíři skladby 

však měla narativní strategie samotného autora. Je jasně patrné, že sleduje stále jeden námět 

děje, a to Alexandrova života a jeho zvratů, který není rozvíjen žádnými dalšími nebo 

paralelními příběhy. Cílem této strategie bylo skrze alexandrovský příběh zdůraznit a 

aktualizovat hodnoty, ctnosti a morální kategorie, které autor považoval za zásadní. Hlavní 

důraz klade na ctnosti a jednání panovníka. 

 

7.2 Charakteristické rysy  

 

7.2.1 Vzory a specifika staročeského textu 

Staročeská Alexandreida je považována za umělecky vyspělou skladbu odpovídající tzv. 

vysokému stylu (podle středověkých poetik). Poučenost právě v poetice prokazuje u autora 

staročeské Alexandreidy Jan Vilikovský, jenž její největší ohlas spatřuje v prologu skladby, či 

ve slovních hříčkách, např. se slovy svět a světlý.
449

 Oproti tomu Jan Lehár ve stati o 

slovesném umění starší české literatury upozorňuje, že první staročeské skladby jsou sice 

slohově i stylově vyspělé, ale mají velmi těsný vztah k  latinským předlohám, což udržení 

stylu a pravidel poetik, napomáhá. Jako příklad udává Dalimilovu kroniku, jež sice tíhne 

k vysokému stylu a velebí vznešenost, přesto nevykazuje aluze či znalost teoretických 

poetických spisů. Její styl je dán osobní a sociální dispozicí autora a doby, v níž psal.
450

 

Vztah k latinské předloze má i staročeská Alexandreida. S Gualterovou skladbou pracuje, 

některé části zcela přejímá, jiné však vynechává či pozměňuje. Příkladem lze uvést pasáže,  

kdy autor, oproti předloze obsahující mnoho citátů z klasických autorů či mytologických 

výjevů, využil příměry k přírodě domácímu publiku více známé. Význam takto zakončených 

                                                
449 J. VILIKOVSKÝ, Písemnictví českého středověku, s. 19 - 20. Etymologická hříčka – in: Alexandreida, s. 92, 

SV, v. 1 937 - 1 956. 

450 J. LEHÁR, Slovesné umění Dalimilovy kroniky, in: SaS 37, 1976. č. 1, Praha 1976, s. 26 - 37; s. 28 - 31. 
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či proložených pasáží byl pak mnohem pádnější.
451

 V takových momentech obvyklá dvojverší 

nahrazuje tzv. gnómickými trojveršími. Nejčastěji jimi prostřednictvím přirovnání či 

alegorického příběhu předkládá publiku morální poučení. Využívá je i v situacích, kdy chce 

skrz přirovnání, srozumitelné recipientům, předložit vzorce chování.
452

 Jako příklad lze uvést 

autorovo pojednání o hádku Aspisovi, který je mu pro svou lstivost příměrem pro povýšence 

z řad „chlapů“.
453

 Dalším příkladem může být přirovnání člověka ke koni. Zkazí se jak 

častým stáním (leností), tak častým sedláním (přílišným přetěžováním).
454

 Publikum bylo na 

apel upozorněno změnou rytmu verše. Tento prostředek lze sledovat také ve Zbraslavské 

kronice, kdy je jinak prozaický text v určitých místech proložen hexametry. Petr Žitavský tak 

vyzdvihl sdělení zveršovaných pasáží.
455

  

Výše zmíněný vztah Alexandreidy k latinské předloze byl sledován řadou badatelů, sám 

autor však předlohu ani jiné texty, které by mohl znát, či kterými by mohl být inspirován, 

nezmiňuje. Neodvolává se na autoritu Gualtera ani na jiného básníka či kroniku. Výjimku 

tvoří několik krátkých odkazů na Bibli. Jedná se spíše o zmínky související se zažitou 

biblickou topografií. Jako příklad lze uvést popis Prostřědnieho moře, které autor publiku 

přibližuje jako to, po kterém plují poutníci k Božímu hrobu.
456

 Biblická topografie je užita i 

při popisu Jeruzaléma, Korintu nebo Babylonu. Jeruzalém je uveden jako město Kristova 

utrpení a smrti.
457

 Korint jako prokleté pohanské město, které až sv. Pavel uvedl na správnou 

cestu a stalo se tak slavným.
458

 V souvislosti s Babylonem je jmenován biblický příběh o věži, 

potopě a zmatení jazyků.
459

 

                                                
451 František SVEJKOVSKÝ, Alexandreida, s. 127 - 128. 

452 Pavel SPUNAR (ed.), Smích a pláč středověku, Praha 1987, s. 12 - 14.  

453 Alexandreida, s. 37 - 38, SV, v. 219 - 228. 

454 Tamtéž, s. 57, v. 845 - 850. 

455 E. PETRŮ, Vzdálené hlasy, s. 60. Zde Petrů explicitně upozorňuje na podobnost Zbraslavské kroniky a 

staročeské Alexandreidy. 

456 Alexandreida, s. 49, SV, v. 605 – 607. 

457 Tamtéž, s. 51, SV, v. 659 – 666. 

458 Tamtéž, s. 40 – 41, SV, v. 312 – 321. 

459 Tamtéž, s. 50 – 51, SV, v. 629 – 658. 
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7.2.2 Rytířství a kurtoazie 

Kurtoazní prvky, které se nejvýrazněji projevují v pojetí rytířství, žen a lásky, silně 

rezonovaly v dvorské rytířské literatuře. Staročeská Alexandreida však odpovídá starší fázi 

rytířského eposu, v níž se projevují hodnoty tradičního rytířství, jako je udatnost v boji, 

věrnost pánovi a zbožnost. Nepatří mezi produkty kurtoazní literatury, v níž vystupují rytíři – 

dvořani.
460

  

Rytíři ve staročeské Alexandreidě vynikají udatností a oddanou věrností svému vládci. 

Mají navíc urozený původ a povědomí o odkazu předků. Akcentována není ani fyzická krása, 

ani skvostná roucha, ani umění dvořit se dámám. Rytíř je pojat především jako bojovník 

oddaný vládci i obraně své šlechty, tedy rodu a statků. Rytíř - bojovník dokáže své ctnosti 

nejlépe v boji. A právě boji věnuje staročeský autor nejvíce popisů. Zajímavou je v tomto 

smyslu pasáž odehrávající se těsně před samotnou bitvou u Issu. Autor zde líčí Alexandrovy 

rytíře a jmenuje je českými jmény Radota, Mladota, Jan a Radvan. Popisuje však i přípravy 

k boji, oblékání jednotlivých částí zbroje a nasedání na koně. Vše probíhalo podle vojenského 

práva, jak autor dodává.
461

 Pasáž je nosnou nejen pro obsažené reálie částí zbroje, ale i pro 

charakteristické pojetí rytířů, jakožto bojovníků.
462

 Rytíř - dvořan ve staročeské Alexandreidě 

nevystupuje. Ostatně rytíře nikdy nestaví do jiné situace, než do boje. Slavnosti konané na 

oslavu vítězství jsou výjimečné. 

Výjimečně ve skladbě vystupují i ženy. Pokud jim autor věnuje pozornost, pak jim 

dává roli matek či oddaných manželek pečujících o domácí krb a strachujících se o manžely a 

syny.
463

 Krása žen akcentována není, stejně jako služba rytíře dámě. Naopak je do děje vložen 

příběh o zkáze Tróje, v něž autor explicitně označuje za viníka tragédie ženu a její krásu. 

Kvůli ní se strhla válka, v níž padlo mnoho mužů a synů a která způsobila neštěstí. Autor 

stanovisko uzavírá povzdechem: Ach srdce člověčé bludné, 

ach, zamyšlenie neklidné, 

jež pro jednu ženu- 

jměla krásu přemnoženu- 

všeken svět se byl zbudil, 

                                                
460 W. IWAŃCZAK, Po stopách rytířských příběhů, s. 223. Srovnej J. LEHÁR, Nejstarší česká epika, s. 90. 

461 Alexandreida, s. 75 - 76, SV, v. 1 386 - 1 401. 

462 Tamtéž, s. 70, SV, v. 1 261 - 1 264. 

463 Tamtéž, s. 55- 56, SV, v. 802- 806. 
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deset let se byl vojnú trudil.
464

 

Do děje se výrazněji zapsala jen jedna jediná žena, a to královna Olympias, Alexandrova 

matka. Její příběh představuje vhodnou ilustraci pro pojetí ženy ve staročeské Alexandreidě. 

Na prvním místě je uveden Olympiadin legitimní a urozený původ a její krása (zcela 

výjimečně). Další královninou ctností je kázeň a čest, což by ostatně mělo být vlastní všem 

ženám. Při této příležitosti autor líčení prokládá poučným obrazným přirovnáním:  

Daru má ot Boha mnoho, 

když čstnú ženú daří koho; 

kteráž z založenie kázní, 

téj netřeba časté bázni. 

Ustalý rád pitie sahá, 

zeschlým lukám časna vláha, 

čstná žena muži předráha.
465

 

Za největší ctnost ženy tedy český autor považuje čest a věrnost. V tomto směru se tak 

autor rozchází s kurtoazním pojetím ženy, u které muži velebí krásu a jsou ochotni jí 

sloužit.
466

 Olympiadin popis následuje těsně za charakteristikou Filipa. Nepochybně tak autor 

usiloval vykreslit královský pár jako legitimní a urozený, z něhož jediného může vzejít 

právoplatný následník trůnu. Setkáváme se zde s aktualizací alexandrovského příběhu pro 

dobu, v níž autor žil a pro publikum, pro které skládal. Skrze obraz Olympiady vystupuje 

nejen pojetí ženy, nýbrž i pojetí manželství. Z Ulrichovy Alexandreidy známe však ještě 

zápletku královny s Neptanabem, v němž je rozehrána hra kurtoazní lásky, která nakonec 

dojde naplnění. Milostná zápletka Olympiady s Neptanabem ve staročeském zpracování zcela 

chybí, byť v jiných, pozdějších, alexandrovských příbězích opět zaznívá.
467

 Vysvětlit to lze 

                                                
464 Tamtéž, s. 56, SV, v. 807 - 812. 

465
 Alexandreida, s. 33, SV, v. 75 - 81. 

466 O rozdílném pojetí ženy a jejích ctností ve staročeské Alexandreidě a ve skladbě Ulricha von Etzenbach: J. 

LEHÁR, Nejstarší česká epika, s. 80 - 82. Tentýž, Vznik české literatury, s. 31. O dvorské lásce a pojetí ženy 

v literatuře: Rytířské srdce majíce, E. Petrů – D. Marečková (edd.), s. 7. O dvorské lásce a pojetí ženy obecně 

např.: J. BUMKE, Höfische Kultur, s. 451 - 503. W. IWAŃCZAK, Po stopách rytířských příběhů, s. 167 - 172. 

J. FLORI, Rytíři a rytířství ve středověku, s. 202 - 210.  

467 Je tomu tak např. v tzv. Románu o Alexandru Velikém, viz. Jaroslav KOLÁR (ed.) Próza českého středověku, 

Praha 1983; téma Alexandrova původu a dětství jsem rozpracovala jako seminární práci  s názvem Pasáž o 

původu a dětství hlavního hrdiny ve dvou středověkých skladbách o Alexandru Velikém pro seminář  prof. PhDr. 

Lenky Bobkové, CSc. Král a ti druzí v akademickém roce 2011/2012, 
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tím, že staročeský autor chtěl Alexandra vykreslit jako jednoznačně legitimního potomka 

královského páru a následníka trůnu. Absence milostné zápletky a kurtoazních motivů vůbec, 

může také značit autorovo úsilí sdělovat hodnoty věrného manželství a role ženy jakožto 

manželky a matky, nikoli půvabné dámy, které je nutno sloužit a dvořit se jí. 

 

7.2.3 K problematice aventure a fantaskních příběhů 

Ve staročeské Alexandreidě chybí fantastické a dobrodružné motivy s jakými se 

setkáváme v Alexandreidě Ulricha von Etzenbach. Nevystupují zde podivní tvorové a bytosti 

ani zázračné přírodní jevy. Pavel Trost upozorňuje, že se takové pasáže, vzhledem 

k torzovitému stavu Alexandreidy, nemusely dochovat.
468

 Vysvětlení však může tkvít i v tom, 

že tyto motivy staročeský autor nepotřeboval, či nechtěl zahrnout do své verze příběhu. Zcela 

bez napínavých a dobrodružných scén však staročeská skladba není. Vynahrazují je popisy 

vzdálených krajin a dobývání území a měst, kterých skladba obsahuje značné množství. 

Současné bádání se kloní k názoru, že publikum tyto prvky očekávalo. Slibovalo si od nich 

napětí a vzruch. Popisy krajiny autor nepředkládá příliš často, pokud však ano, jsou poměrně 

rozsáhlé a propracované. Dokladem může být líčení Asie. Po vylodění u asijských břehů 

Alexandr vyšel na horu a z vrcholu přehlédl širou krajinu. Připomíná to známou scénu Praotce 

Čecha, který taktéž z hory přehlédl před ním se rozprostírající krajinu. Stejně jako Praotec 

Čech i Alexandr spatřil úrodou oplývající pole a vinice i rybnaté řeky. Alexandr však kromě 

toho spatřil i množství kvetoucích měst.
469

 Motivická podobnost je zde markantní. Je možné, 

že mýtus o praotci Čechovi autor staročeské Alexandreidy znal, je přeci součástí 

přemyslovské legendy zachycené jak v Kristiánově legendě, tak v Kosmově kronice. Mohla 

být známa i z ústní tradice. Jedná se však o teze, jejichž důkladnější rozbor a prokázání není 

součástí diplomové práce. Celkový dojem této scény pak autor ještě umocnil verši, kterými 

Alexandr říká, že celou tuto zem dobude: 

„Zřěte na všě strany pole, 

kaká v těchto zemiech vóle; 

zde královstvo, zde chci jmieti 

a vám chci scé země přieti!“
470

 

                                                
468 Pavel TROST, K poměru staročeského básnictví k staroněmeckému, s. 251. 

469 Tamtéž, s. 52, SV, v. 677 – 692. 

470 Tamtéž, s. 52, SV, v. 695- 698.  
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Další expresivně popsanou cizokrajnou zemí je Libye. Země písku a žáru, bez života a 

vody. Alexandr cestou po Libyii ztratil mnoho mužů, přesto se nevzdal a šel dál, až k oáze, 

kde k modle v posvátném dubu složil oběť.
471

 Napínavé situace představují i pasáže dobývání 

jednotlivých měst a důležitých bitev. Nejpodrobněji je popsaná bitva u Issu. Detailně je 

vykreslena nejen zbroj, ale též množství raněných i mrtvých, krve, jisker, ryku a prachu i 

celého pole po boji.
472

 Celá tato pasáž budí dojem, že se autor sám nějakého válečného střetu 

zúčastnil. Další popis bitvy lze nalézt v deváté knize zachycující bitvu Alexandra s Porem.
473

 

Staročeská Alexandreida bitvy zachycuje jako hromadné scény, v nichž se potýká rytířstvo 

dvou stran. Popisuje vřavu, koně, velbloudy i odlesky zbroje, vždy se ale jedná o davovou 

scénu, nikoli boj jednotlivce proti jednotlivci. I dobývání měst skladba líčí podrobně. Jako 

příklad lze uvést dobytí města Tyru s popisem zbraní i jednotlivých fází boje. Dobytí Tyru 

vyznačuje charakteristický rys dobývání. Nejprve totiž městu oznámil, že ho hodlá dobýt a dal 

mu na vybranou. Pokud by se poddalo, pak by ho ušetřil a dál chránil. Pokud odmítlo, pak 

následoval boj až do úplného zničení, což byl nakonec i případ Tyru.
474

 Stejně již před tím 

postupoval v případě Athén a Théb.
475

  

 

7.3  Ideál panovníka ve staročeské Alexandreidě 

Ideál panovníka vystupuje v několika pasážích veršovaného příběhu, kde jasně rezonují 

prvky spojené s dobrým panovníkem a tedy i dobrou vládou. Jedná se v prvé řadě o pasáž 

zachycující Alexandrovo osiření a následné plenění země, kde autor pojednává o roli krále. 

Dalšími podstatnými pasážemi jsou: Aristotelovy rady, střet Alexandra s Dareiem a zkažení 

Alexandrových mravů během pobytu v Babylonu. Opomenout nelze ostatní postavy králů, 

s nimiž se Alexandr setkává. Jedná se o Filipa, Dareia a Pora. Postavy těchto králů jsou totiž 

vykresleny nikoli jako individua, nýbrž jako typy. Typy králů, které Alexandrovi nastavují 

zrcadlo. 

Ve vybraných pasážích rezonuje pojetí ideálního vladaře a jeho ctností. Nelze je však jen 

vyjmout a zkoumat bez souvztažnosti se zbytkem příběhu. Tím by se zastřely podstatné 

                                                
471 Tamtéž, s. 99 - 101, SV, v. 2 150 - 2 216.  Srovnej též Tamtéž, s. 154, Víd.; s. 156, JH. 

472 Tamtéž, SV, s. 80 - 87, v. 1 536 - 1 770. 

473 Tamtéž, s. 143 - 145, Šaf, v. 1 - 36. 

474 Tamtéž, s. 94 - 96, SV, v. 2005 - 2083. 

475 Tamtéž, s. 43 - 46, SV, v. 404 - 505. 
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vztahy a vazby důležité pro pochopení celé skladby i pro její působnost na publikum.
476

 Při 

následné analýze tedy bude brán zřetel k celkové dikci příběhu a k roli daných pasáží 

v kontextu celé skladby. Pojetí ideálního vládce se totiž nepromítá jen v poučných frázích, 

nýbrž i v samotném jednání hlavní postavy. Z vybraných pasáží vysvítá suma ctností, které 

autor přičítá dobrému vládci. Zároveň jsou s nimi spojeny i vlastnosti, které se s ctnostmi 

neslučují stejně tak, jako se neslučují s dobrou vládou. A právě skrze tuto sumu ctností 

přičítaných panovníkovi lze analyzovat pojetí ideálu panovníka autorem staročeské 

Alexandreidy.
477

  

Jako první se nabízí analýza pasáže Alexandrova dětství. Království bylo bez panovníka a 

následník, pro svůj věk, ještě nastoupit nemohl. Této slabosti využili nepřátelé a zaútočili na 

Alexandrovu zem. Útoky a plenění nepřátel autor vyvedl velmi jímavě: 

Nepřietelé všudy vstáchu, 

svoji o něm nepodbachu. 

Tak sě země zhubi všecka, 

jež prvé bieše plnečka.
478

 

……. 

Ktož co može, ten to pobra 

koňmi, skotem, zbožím, rúchem, 

jehož kto neslýchal sluchem, 

jakž, což cizí nepojechu, 

to vše po nich svoji vzěchu. 

Kdažto bude v zlém poběda, 

nenie kdo co poveda, 

jedno každý: „Hoře, běda!“
479

 

Je patrné, že panovník byl přijímán jako osoba těsně spjatá s královstvím, zaručující stabilitu, 

mír a bezpečí. Schopnost krále zajistit mír a dodržování práva byla považována za jeho 

                                                
476 V tomto ohledu se hlásím k tezi R. Jakobsona o živosti a sugestivnosti středověkého literárního díla, která by 

neměla být moderními badateli pomíjena, protože jinak z autentického středověkého díla zbude jen pouhá 

nepochopitelná kostra- viz. Roman JAKOBSON, Poetická funkce, s. 272.  

477 V pojetí souboru ctností a jeho užití pro určení představ o ideálním panovníkovi postupuji stejně jako u 

Alexandreidy Ulricha von Etzenbach, kde jsem vycházela z teorií J. Bumkeho a E. R. Curtia. 

478 Tamtéž, s. 35, SV, v. 132 - 135. 

479 Tamtéž, s. 35, SV, v. 141 - 148. 
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zásadní povinnost, což je patrné i z literární tvorby, která na tuto schopnost obvykle klade 

velký důraz a velebí ji.
480

 Výše citované líčení období po smrti krále, jako by odpovídalo 

přesně období po roce 1278, kdy v bitvě na Moravském poli zemřel Přemysl Otakar II., 

následník trůnu osiřel a královna - vdova byla internována. Postava Pauzoiáše podává obraz 

Záviše z Falkenštejna. Tento moment příběhu se stal předmětem zájmu množství badatelů, 

kteří zde viděli jasný ohlas dobové reality. Jedním z nich je např. L. Cejp, jenž aluze na 

dobovou realitu dokazoval skrze rozbor slov, v nichž viděl anagramy skrývající jména 

skutečných osob.
481

Eduard Petrů zase skrze tento moment příběhu poukazuje na alegorický 

plán autora. Alexandrovský motiv je mu jen prostředkem, kterým skrze alegorii vyjeví 

morální kategorie rytířství a v druhém alegorickém plánu dobovou realitu.
482

 Hledání 

přesného odrazu reality v literatuře však není zásadní. Je nesporné, že se literatura podílí na 

reprezentaci reality v dané kultuře, ale nelze v ní hledat pouze její přesný odraz.
483

 Podstatnou 

je otázka, jaké místo má daný příběh v konstrukci celé skladby a jaké kategorie a hodnoty 

předkládá recipientům. 

 Autor zde jasně odsuzuje zradu na králi a poukazuje na ohroženost království bez 

krále. Potvrzují to následující pasáže příběhu, kdy se království dostane pod vliv císaře 

Dareia. Království se stalo slabým, protože následník trůnu je ještě dítě. Musí tedy snášet tuto 

porobu: 

Již země v porobě stáše 

a za moře dan dáváše; 

neb ten bieše ještě dietě, 

v jehož jie státi osvětě, 

nevěda, co zdieti sobě 

v téj strasti, v téj porobě. 

Tak vždy bývá v takú dobu: 

když hlava vstóně v mdlobú, 

                                                
480 J. BUMKE, Höfische Kultur, s. 385. 

481 Ladislav CEJP, Na okraj staročeské básně o Alexandru Velikém, in: Sborník Krajského vlastivědného muzea 

v Olomouci, 58/1956, řada Společenské vědy. Argumentaci L. Cejpa shrnuje a objektivně zpochybňuje J. 

LEHÁR, Nejstarší česká epika, a. 86 - 87. 

482 E. PETRŮ, Vzdálené hlasy, s. 19. 

483 J. E. HOWARDOVÁ, Nový historismus ve studiích o renesanci, s. 71. 
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údi sotně vládnú sobú.
484

 

 Jedná se o výmluvnou pasáž ukazující strasti země bez vládce. Vládce zde autor 

explicitně přirovnává k hlavě, která ovládá údy. Je-li hlava nemocná, pak nemůže dobře 

vládnout zbytku těla. Recipientům, ať už tehdejším či nynějším, tak tato pasáž vyjevuje 

tehdejší pojetí krále, jakožto hlavy, která vše řídí a zajišťuje stabilitu, mír a bezpečí.  

Teorie přirovnávající panovníka k hlavě, která ovládá tělo, byla ve středověku velmi 

rozšířenou. Objevuje se i ve známém knížecím zrcadle s názvem De regno ad regem Cypri 

Tomáše Akvinského, který jej vypracoval patrně po roce 1260.
485

 Rezonují v něm prvky, 

které ve zhuštěné podobě můžeme nahlédnout ve výše citovaných verších staročeské 

Alexandreidy. Především se jedná o pojetí krále jakožto záruky stability a míru v království. 

Stejně tak je zde zdůrazňováno zachování jednoty a spravedlnosti i nutnost postupovat ve 

jménu dobra celé pospolitosti. V neposlední řadě krále přirovnává k lodivodovi, který řídí loď 

k cíli- tedy k onomu společnému dobru.
486

  

 Pojetí panovníka u autora staročeské Alexandreidy je velmi podobné pojetí, které 

předkládá výše zmíněný spis Akvinského. Je možné, že autor mohl tento spis či alespoň teorii, 

která z něj vychází, znát. O vliv spisu De regno Tomáše Akvinského v českém prostředí 

(konkrétně na Petra Žitavského a jeho části Zbraslavské kroniky) se zajímala i Dana 

Dvořáčková. Autorka rozpracovává postřehy o tom, že v díle Petra Žitavského jsou patrné 

vlivy knížecích zrcadel, jako Policraticus od Jana ze Salisbury či právě spis De regno ad 

regem Cypri Tomáše Akvinského. Styčné body mezi Žitavským a Akvinským vidí 

Dvořáčková především ve dvou prvcích, které oba autoři považují za zásadní pro výkon dobré 

vlády, a to ve spravedlnosti a zachování míru.
487

 

Podobné hodnoty akcentuje i pasáž staročeské Alexandreidy o Alexandrově sirobě a 

situaci po smrti krále. Nabízí zjevnou teorii královské moci. Moci, která je zárukou stability 

království, a zároveň i míru, bezpečí a schopnosti obrany před vnějším nepřítelem. Důležitým 

                                                
484 Tamtéž, s. 35, SV. v. 149 - 157. 

485 S. SOUSEDÍK (ed.), Texty k studiu dějin středověké filosofie, s. 25. 

486 Tamtéž, s. 27 - 31. 

487D. DVOŘÁČKOVÁ - MALÁ, K pojetí dobré vády v Kronice Zbraslavské, s. 84; 88 - 93. Ideálem panovníka 

ve Zbraslavské kronice se zabýval taktéž Robert ANTONÍN, Obraz ideálního panovníka ve Zbraslavské kronice, 

in: Stát, státnost a rituály přemyslovského věku. Problémy, názory, otázky, Brno2006, s. 198 - 215; Tentýž, Ideál 

panovnické moci v narativních pramenech českého středověku, MHB, Suplementum II, Dvory a rezidence ve 

středověku. Skladba a kultura dvorské společnosti, Dana Dvořáčková - Jan Zelenka (edd.), Praha 2008, s. 401 - 

417.  
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pro pochopení pojetí dobrého vládce je i verš, v němž autor naznačuje, že Alexandr již dospěl, 

což s sebou však neneslo jen dospělost fyzickou, nýbrž i nabytí smysla - moudrosti. Pro výkon 

vlád tedy byla nutná nejen věková hranice, ale taktéž smysl, jak dokládají verše:  

až kniežecie mladost minu 

a smysla viece přistúpi.
488

 

Další místo příběhu, kde jsou sumarizovány povinnosti a ctnosti dobrého panovníka, 

představuje pasáž Aristotelových rad. Autor jim věnoval 98 veršů.
489

 Již výše bylo řečeno, že 

soubor Aristotelových rad lze rozdělit do čtyř kruhů. První z nich se týká upořádání 

panovníkova dvora a jeho nejbližšího okolí. Zde autor, slovy Aristotelovými, nabádá mladého 

následníka trůnu, aby vedl svůj dvůr po kněský vnadě
490

, tedy po knížecím způsobu a hned na 

to pokračuje doporučením, aby měl ve své radě šlechtice.
491

 Do tohoto okruhu rad týkajících 

se panovnického dvora ještě patří varování před neurozenci, označovanými jako chlapi. 

Neurozenci povýšení do úřadů pak neznají meze a chtějí stále víc a víc.
492

 Navíc brzy ztrácí 

vděčnost k tomu, kdo je povýšil. Autor jako protiklad k nim vyzdvihuje šlechtice, kteří sice 

nemají tolik majetku, ale jsou ctnostní a moudří. Moudrost totiž považuje za jednu 

z nejdůležitějších ctností:    však jsú dóstojni čstnosti,  

když dbajú o modrosti: 

neb najvěčšie šlechta tu je, 

kdež smysl mravy okrašlije.
493

 

 Druhý okruh rad se vztahuje k výkonu soudu a spravedlnosti. Zde Aristoteles učí, aby 

se Alexandr nenechal na soudě ovlivnit dary a nepřekrucoval kvůli nim právo. Dále nabádá 

k milosti k chudým a vystupování před zástupy lidu. Lid ho pak bude rád následovat, tak jako 

ovce, které vidí pastýře.
494

 Zde autor stylizuje panovníka jako pastýře, což odpovídá i výše 

citovanému přirovnání panovníka k hlavě vládnoucí údům. 

                                                
488 Alexandreida, s. 35 - 36, SV, v. 159 - 160. 

489 Tamtéž, s. 37 - 40, SV, v. 202 - 300. 

490 Tamtéž, s. 37, SV, v. 204. 

491 Tamtéž, s. 37, SV, v. 205. 

492 Tamtéž, s. 37 - 38, SV, v. 212 - 285. 

493 Tamtéž, s. 38, SV, v. 240 - 243. 

494 Tamtéž, s. 38 - 39, SV, v. 249 - 266. 
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Třetí okruh Aristotelových rad se týká panovníkova vystupování v boji a při dobývání 

měst a území. Předně Aristoteles Alexandra nabádá, aby jakožto král po dobytí daného území 

či města, seskupil všechnu kořist a rozdělil ji mezi své, všem podle zásluh. Za službu musí dát 

lidem odměnu, jinak by si ho nevážili. Tuto radu pak uzavírá slovy: Snad jsi chud, že nejmáš 

dáti?
495

 Štědrost a odměňování za zásluhy a dobrou službu je i českým autorem považována 

za zásadní ctnost dobrého krále. Obecně byla štědrost považována za ctnost patřící 

k panovníkovi, byla od něj očekávána a zvlášť básníci ji oceňovali a opěvovali jako jednu 

z kardinálních ctností. Byla však nejen odměnou za zásluhy, nýbrž i znakem sociálního 

statutu i součástí propagandy moci.
496

 

Čtvrtý okruh rad představuje důrazné varování před oddáváním se přepychu, pití a 

obžerství, neboť tyto nectnosti člověka jen svazují a vylučují čest. Závěrečnou radou 

Aristoteles nabádá k milosrdenství k nevinným i ke svým lidem.
497

 

 Aristotelovy rady ztělesňují soubor požadavků patřících ideálnímu vládci a dobré 

vládě. Představuje podstatný bod celého příběhu, jelikož je umístěna na samý počátek vlády 

mladého krále a určuje mu směr, kterým by měl jít. Publikum pak může v pokračujícím 

příběhu sledovat, jak Alexandr tyto rady naplňuje, či ne, a zda hlavní hrdina obstál. 

Další linie příběhu ukazuje Alexandra jednajícího v souladu s radami, které obdržel od 

svého mistra. Dokazuje to následná korunovace v Korintu, při níž v Alexandrově blízkosti 

stáli příslušníci staré šlechty, jak dokládají verše:  „A když jeho osypachu, 

všickni okolo něho stáchu, 

ale všakoti najblíže 

požité rytierstvo, jiže 

vši zemskú věc upravichu 

a již jeho rada biechu.
498

 

Zde je jasně patrné, jak zásadní roli přičítá autor starému rytířstvu, které podle těchto veršů 

spravovalo zemské záležitosti a tvořilo královskou radu.
499

 Ale nejen to, skrze popis této 

                                                
495 Tamtéž, s. 39, SV, v. 278. 

496 W. IWAŃCZAK, Po stopách rytířských příběhů, s. 64 - 65. J. VILIKOVSKÝ, Písemnictví českého 

středověku, s. 14.  

497  Alexandreida, s. 39 - 40, SV, v. 285 - 297. 

498 Tamtéž, s. 41, SV, v. 326 - 331.  

499 Staročeské adjektivum požitý= starý 

staročeské verbum uprávěti= připravovat, opatřovat, spravovat, viz. Slovník, in:V. VÁŽNÝ (ed.), Staročeská 

Alexandreida, s. 236; s. 246.  
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slavnosti předkládá autor publiku podobu a jednání ideálního panovníka i jeho rady. Zde 

Alexandr naplnil Aristotelovy rady týkající se uspořádání panovnického dvora a králova 

okolí.
500

I v případě boje ctil rady svého mistra. Dokládají to verše boje u Issu, které ho 

zachycují v přední linii vojska: 

Juž na špici právě stáše 

král řěčský, kdež boje čekáše, 

zpořiediv každého k tomu, 

v kterém křídle býti komu, 

a sám přěd zástupem v čele 

k bojovi hotov dospěle.
501

 

  Střet Alexandra s Dareiem je zásadním momentem příběhu. Nejedná se totiž jen o 

působivě vylíčenou scénu, v níž soudobé publikum mohlo najít zpestření, napětí a vzruch a 

dnešní recipient zase popis středověké vřavy, zbroje a zbraní i zranění a krve. Jedná se 

především o střet dvou symbolů, a to symbolů protikladných, jenž je důležitý pro celkové 

pochopení této skladby. Alexandr a Dareius jsou protikladné postavy. Autor nás neseznamuje 

s jejich osobními pocity ani s fyziognomickými rysy. To však ani není jeho záměrem. 

Nerýsuje totiž publiku jedince, nýbrž typy.
502

 A to typy opačné, přičemž to, který zvítězí, je 

podstatné nejen pro pochopení skladby, nýbrž i pro pochopení autorova pojetí ideálního 

panovníka. Alexandr je mladý vládce malé země, kterému se podařilo dosáhnout trůnu, na 

nějž měl nárok. A byť byl ještě mlád a neměl tak velkou vojenskou sílu, vydal se na výpravu 

proti perskému vládci Dareiovi. Nikoli proto, že by chtěl kořistit, nýbrž proto, aby zastavil 

drancování své země Dareiem a zbavil se jha poroby. Alexandr tedy vede válku spravedlivou, 

podnícenou jen tím, že chtěl bránit zem mu svěřenou, což dokazuje i titulatura, kterou autor 

Alexandra obdařuje: Macedo ten opravitel, 

i své vlasti obranitel.
503

 

                                                
500 Tamtéž, s. 37 - 38, SV, v. 204 - 248. 

501 Tamtéž, s. 77., SV, v. 1 449 - 1 454. 

502 Tuto skutečnost již evidoval a pojednal M. ŠVÁB, K otázce uměleckého obrazování ve staročeské 

Alexandreidě ve srovnání s Alexandreidou Gualterovou, s. 120, s. 122. V případě německé Alexandreidy je tomu 

obdobně, i tam představují postavy Alexandra a Dareia dva protikladné typy, avšak s tím rozdílem, že Ulrich 

dává více prostoru Dareiově katarzi. O polaritě postav Alexandra a Dareia v Alexandreidě Ulricha von 

Etzenbach pojednal H. J. BEHR, Literatur als Machtlegitimation, s. 153 - 155.   

503 V. VÁŽNÝ (ed.), Staročeská Alexandreida, s. 60, SV, v. 937- 938. 
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Dareius naopak ztělesňuje sebevědomého, mocného vladaře, jenž sám sebe označuje titulem 

Král nad králi.
504

 Neváhal využít slabosti svého menšího souseda a podrobil si ho, aniž by ze 

strany makedonského království před tím byly vedeny nějaké útoky či pokusy o ně. Oproti 

Alexandrovi se Dareius chová přezíravě a nepovažuje ho za protivníka sobě hodného, což 

dokazuje celá procedura vyměňování darů před bojem, kterými svému protivníkovi neustále 

podsouvá jeho slabost a mládí. Několikrát ho dokonce označuje za dítě či za svého sluhu.
505

 

Střet mezi Alexandrem a Dareiem lze číst v symbolické rovině také jako střet dobra a zla, 

křesťanství a pohanství. Alexandrovo křesťanství sice není ve skladbě tematizováno, ale 

vlastnosti, kterými jej autor obdařil, jasně odpovídají křesťanské morálce a pojetí rytířství. 

Dareius je naopak explicitně označován za pohana. Dokonce jeho porážku lze pojmout jako 

porážku celého pohanstva. V jeho vojsku bylo totiž vlastně celé pohanstvo: císař a rytíři a 

pěší, ale i vládcova rodina a kněží provázející vůz, na něž byla uložena nejvyšší modla, které 

se všichni klaněli.
506

 Alexandr celý pohanský zástup rozprášil a císaře obrátil na útěk. Střet 

Alexandra a Dareia lze tedy vykládat i jako střet křesťanstva a pohanstva, v němž křesťanstvo 

zvítězilo.
507

 

Atributy, jimiž je Alexandr obdařen jasně odpovídají ideálu miles Christi. Pro rytíře 

Kristovi je zásadní spravedlivý boj, což je boj za víru, boj proti pohanům i boj proti útlaku. 

Dalším důležitým prvkem miles Christi je však také ochota pomáhat potřebným, chudým a 

chránit vdovy a sirotky. Tento ideál byl recipován i v českém prostředí poté, co se i zde začala 

prosazovat rytířská kultura.
508

 Pojetí Alexandra v duchu ideálu miles Christi není tedy 

nemožný. Dokazuje to fakt, že Alexandr nechce vést válku pro slávu či zisk, vede ji na obranu 

své země. Neohroženě se staví do čela vojska, byť je početně mnohem slabší než Dareiovo. 

                                                
504 Tamtéž, s. 61, SV, v. 965. 

505 Tamtéž, s. 61 - 65, SV, v. 965 - 1 103. 

506 Tamtéž, s. 69 - 70, SV, v. 1 214 - 1 280. 

507 O Alexandrovi a Dareiovi jako o protikladných typech: M. ŠVÁB, K otázce uměleckého zobrazování ve 

staročeské Alexandreidě ve srovnání s Alexandreidou Gualterovou, s. 12 - 121. O možnosti číst jejich střet 

v rovině střetu křesťanstva a pohanstva jsem pojednala taktéž v mé seminární práci s názvem Figura panovníka 

ve staročeské Alexandreidě. Tuto práci jsem napsala pro seminář Panovnický dvůr v přemyslovských Čechách, 

vedoucí semináře: PhDr. Dana Dvořáčková, Ph.D., ak. rok 2010/2011. 

508 W. IWAŃCZAK, Po stopách rytířských příběhů, s. 199 - 202, s. 212. O ideálu miles Christi taktéž: Pavel 

SOUKUP, Dvojí ideál křesťanského rytíře v husitském období, ČČH 99, 2001, Praha 2001, s. 1 - 30; Tentýž, 

Rytíři a kacíři. Alegorie zápasů víry a svatojiřská legenda v Jindřichově Hradci, in: Kuděj 3, 2001, č. 2, s. 14 - 

32. J. BUMKE, Höfische Kultur, s. 399 - 411. 
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Alexandr i přesto sám bojuje v předních řadách
509

 a podaří se mu nepřátele obrátit na útěk. 

Kořist pak spravedlivě rozdělí mužům podle zásluh a k poraženým nepřátelům se zachová 

čestně a milosrdně.
510

 

Alexandr ve své první velké zkoušce obstál a projevil se jako statečný, čestný, štědrý i 

milosrdný. Děj příběhu ho však vede dál. Prokázal již, že si zaslouží respekt a uznání, že 

s malým vojskem dokázal porazit mocného vladaře, i že jednal důstojně a milosrdně. Přesně 

takto si autor představoval dobrého krále, jak dokládají verše:   

Tak byl milostivý za mladu, 

doňadž nevzě horší vnadu. 

Nad všě krále sieho světa 

byl by jakožto osvěta: 

také bě v něm milosrdie.
511

 

Alexandr měl všechny předpoklady stát se dobrým panovníkem. Předurčoval ho 

k tomu původ z legitimního svazku dvou urozených, který mu zajistil právo na trůn po otci. 

Nárok na něj stvrdil tím, že docílil korunovace. Vladařské schopnosti pak všem potvrdil 

vítězstvím nad Dareiem. Zvítězit však nedokázal nad silou slávy, moci a bohatství. Poté, co 

porazil Dareia a dobyl ještě další území, konala se na jeho počest velkolepá slavnost 

v Babylonu. Lidé mu přinášeli rozličné dary, cennosti i živá divoká zvířata, jako lvy, pardály 

či pštrosy. Slavnost byla také provázena rytířským turnajem, hudbou a veselím.
512

 V rámci 

celé skladby je popis slavnosti ojedinělým. Slavnostem český autor ve své verzi 

alexandrovského příběh nepopřál příliš mnoho prostoru, na rozdíl od Ulricha von Etzenbach. 

Podstatnější však je že během této slavnosti Alexandr podlehl přepychu, opilství a smilstvu a 

zcela změnil nejen své mravy, nýbrž i srdce a mysl. Autorovi zbývá jen povzdech nad městem 

Babylonem:     tvému sě sbožiu obloživ, 

jehož byl jest málo poživ, 

zradiv sě nečstným opilstvem 

hi také tiem zrádným smilstvem, 

jehož viece nenie poně 

                                                
509 Alexandreida, s. 77, SV, v. 1 449- 1 454. 

510 Viz Alexandrovo milosrdné jednání s ženami i s Dareiovou rodinou: Tamtéž, s. 90- 91, SV, v. 1 874- 1 921.  

511 Tamtéž, s. 91- 92, SV, v. 1 922- 1 926. 

512 Tamtéž, s. 116- 117, Bud, v. 172- 219. 
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nikde než u Babylóně, 

kdežto malého dle mýta 

dci mateřiú jest neskryta. 

Tiem všiem tvój král sě oleniv, 

by všiu moc sirdcě vypleniv.
513

 

Babylonská pasáž představuje další zásadní moment příběhu. Autor v ní totiž jasně 

dává najevo, jaké počiny a vlastnosti jsou neslučitelné s dobrým člověkem, natož pak 

s dobrým panovníkem. Přemíra přepychu, opilství a smilstvo, které Alexandra ovládly a 

změnily mu srdce i mysl nepatří ke ctnostem vládce. Proměněný Alexandr zatouží po dalších 

výpravách. Motivovány jsou však již jen touhou po slávě a dobytí světa. Všechny další války 

a boje již nejsou spravedlivé. S tím úzce souvisí i další podstatná pasáž: střet s indickým 

králem Porem. Představoval velmi silného protivníka se skvělým vojskem. Alexandrovi se 

však i přesto podařilo nad Porem. K poraženému nepříteli se zachoval šlechetně, nechal ho žít 

a stali se přáteli. Setkání s tímto králem hraje v celém příběhu důležitou roli. Opět totiž proti 

sobě totiž stanuly dva typy králů.  

 Tentokrát však ne protikladné, nýbrž podobné. Porus vládl velké a bohaté zemi. 

Alexandr již také nebyl mladičkým nezkušeným panovníkem malé země. Stal se z něj taktéž 

mocný a silný vládce, který ovládal již řadu zemí. Ve vzájemném střetu mocných králů byl 

poražen Porus. Porážka pro něj byla prozřením a poučením, což také Alexandrovi sdělil a 

varoval ho před přílišným bažením po moci. Nabádal, aby se spokojil s tím, čeho již dosáhl. 

Ukazuje, že i král se má kát a znát uměřenost. Zde má Alexandr šanci poučit se z Porova pádu 

z výsluní, procitnout a vrátit se zpět na správnou cestu. Učiní však pravý opak. Začne 

plánovat další výpravu, tentokrát na moře a zatouží dojít i k branám Ráje a k pramenu Nilu. 

Tato zpupnost ho dovede k smrti, kterou našel ukrytou v poháru vína podaném mu zrádcem. 

Jinak ani Alexandr, tak zásadně změněný, nemohl dopadnout. 

 Výše uvedené pasáže (Alexandrova siroba, Aristotelovy rady, střet s Dareiem a střet 

s Porem) jsou zásadní. Rezonuje v nich totiž způsob, jímž autor staročeské Alexandreidy 

prezentuje ideál panovníka. Vysvítá z nich soubor ctností, ale i nectností, které jsou pro autora 

zásadní, s nimiž operuje a jimiž oslovuje publikum, kterému chce tuto informaci předat. 

Nejsystematičtěji byly ctnosti spojené s dobrým panovníkem vyřčeny v Aristotelových 

radách: 

                                                
513 Tamtéž, s. 119, Bud, v. 265 - 274. 
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Aristotelovy rady  

dvór po kněský vnadě dvůr po knížecím způsobu 

své šlechtice jměj v své radě mít v radě šlechtice 

chovaj se obojetníkóv, hospodnie čsti proradníkóv vyvarovat se proradných lidí 

z chlapieho řáda v čest nevoli 
nevolit do úřadu nikoho 

z neurozených 

jsú dóstojni čstnosti, když dbajú o modrosti moudrost 

pro dar nepřevracuj práva nenechat se na soudě ovlivnit dary 

buď lehek proti chudému, protiven buď protivnému milost k chudým 

před zástupem první bývaj, svých sě lidí nepokrývaj 
nestranit se lidí a předstupovat před 

ně 

(po dobytí města) otplacijž každému míle podle 

skutkóv, úsilé 
odměňovat podle zásluh 

štědrost  

v rozkoši se neobložij, u panosti neumnožij neoddávat se přepychu 

milosrden buď k nevinnému, najviece k člověku svému milosrdenství 

 

Alexandr se zpočátku těchto rad držel, jak dokazuje výše předestřený výklad: měl 

v radě staré rytířstvo, byl udatný v boji, spravedlivý i štědrý. Do okamžiku, kdy Alexandr 

podlehl svodům Babylonu, oplýval ctnostmi a nejednou prokázal, že je hoden královského 

postu. Tuto skutečnost autor podtrhuje pochvalnými verši, jimiž Alexandrovi přeje oslavu 
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vítězství v Babylonu, kterou si zasloužil, protože s malým vojskem dokázal porazit silného 

nepřítele. Zásadní jsou však verše, jimiž chválu zakončuje:  

By Bóh uslyšeti ráčil, 

své křestěnstvo hi to zračil, 

by takýž byl českým králem: 

úfal bych v to, ž′ by za málem, 

leč buď Litva, leč Tateři, 

kakž sú menováni kteří, 

Besermené nebo Prusi, 

leč nepotvrzení Rusi 

přišli by k takéj přípřětě, 

jakž by, sě Krsta přichopiece, 

byli svých modl odstúpiece.  

Hi to by se státi mohlo, 

ač by to juž pomohlo, 

že Němci, již sú zde hoscie, 

chtie doždaci, by na moscě 

Prazě, jehož Bóh snad nechá, 

nebylo viděti čecha: 

hi mohlo by se birž státi 

by jich bylo nevídati.
514

  

Autor zde alexandrovský příběh aktualizuje pro poměry Českého království, jemuž by přál 

krále takového formátu a ctností jakým byl Alexandr jeho příběhu. Alexandrovy ctnosti by 

tedy měl mít i český král, jenž by pak jistě dokázal porazit pohany a přimět je, k přijetí 

křesťanství. Zároveň by se však prosadil i v domácích poměrech zkrocením rozpínavosti 

„Němců“. 

Avšak Alexandr nezůstane u ctností a zkazí si mravy.  Od té doby přestává být vzorem 

hodným napodobení. Alexandr na konci příběhu je již zcela jiný, ztělesňuje špatného krále. 

Ohrožuje své vojáky taženími, která nepodniká z nutnosti obrany či spravedlnosti, nýbrž jen 

pro zisk a slávu. Řečí knížecích zrcadel- z dobrého krále se stal král tyran. Král, jenž nesvědčí 

zemi a který není hoden následování. 

                                                
514 Alexandreida, s. 117- 118, Bud., v. 226 - 244. 
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Prostřednictvím postavy Alexandra, vystavené různým situacím, mohl autor předložit 

publiku vzor krále, jaký by si mělo přát každé království. Krále urozeného a legitimního 

původu, spravedlivě soudícího i odměňujícího, který oplývá moudrostí, dbá rad starého 

rytířstva a sám je pravým rytířem, což se projevuje udatností v boji a důstojném jednání 

s protivníky i poraženými. Projevuje tedy i milosrdenství a slitování. Dobrý vládce však 

přestává být dobrým, když podlehne přepychu, opilství, smilstvu a neúměrné touze po moci. 

Toto je tedy suma ctností, jimiž Alexandr oplýval a byl skrze ně představován jako ryze 

pozitivní vzor či ideál krále, jehož by si i sám autor přál za krále českého.
515

 Jasně však 

deklaruje, že dobrým králem nemůže být ten, jenž podlehne výše zmíněným nectnostem. 

Alexandrovský námět staročeský autor využívá jako prostředek, kterým lze skrze 

napínavý příběh sdělit publiku či jiným recipientům vzor ideálního vladaře, jenž má být 

hoden následování. Skladba zároveň dává podnět šlechtě k věrnosti králi. Ze skladby také 

vyvstává, že autorovo pojetí krále a rytířství vůbec odpovídá starší vrstvě rytířské kultury, 

v níž byl kladen důraz především na rytíře - bojovníka, jenž se vyznačuje udatností v boji, 

službou a věrností svému pánu a křesťanství.
516

 Kurtoazní prvky spojené s dvorskou rytířskou 

kulturou ve staročeské Alexandreidě chybí. Autor prvky dvorského rytířství svého 

alexandrovského příběhu nezapracoval, ačkoli v době sepsání díla byla rytířská dvorská 

kultura v českém prostředí již recipována, a autor znal i Alexandreidu Ulricha von Etzenbach, 

kde tyto prvky rezonují zcela znatelně.
517

 Autor je však očividně nepřijal za své. Kloní se ke 

starému, tradičnímu, rytířství, jehož hodnoty by měly, podle dikce skladby, být vlastní i 

samotnému králi, chce-li být dobrým. Zároveň varuje před rytířstvím, které přestane být 

službou a stává se samoúčelným bojem a touhou po zisku moci a bohatství.
518

  

Způsob pojetí rytířství i ideálu panovníka vede k otázce možného původu autora 

staročeské Alexandreidy. Většina badatelů považovala za hlavní indicii, právě autorovu 

náklonnost ke staršímu pojetí rytířství. Podle řady teorií tedy autor musel pocházet z prostředí 

                                                
515 Tamtéž, s. 117, Bud, v. 226 - 228. 

516 Rytířské srdce majíce, E. Petrů – D. Marečková (edd.), s. 12. Taktéž: J. LEHÁR, Vznik české literatury, s. 34. 

517 E. PETRŮ, Vzdálené hlasy, s. 49, P. TROST, K poměru staročeského básnictví k staroněmeckému, s. 251. 

Absencí kurtoazního pojetí lásky ve staročeské Alexandreidě se zabýval též J. Lehár, který upozorňoval na 

podobnost této skladby s antickými romány francouzského prostředí, od nichž se však liší právě tím, že 

nezahrnuje kurtoazní pojetí lásky pramenící z díla antického básníka Ovidia- in: J. LEHÁR, Nejstarší česká 

epika, s. 188 - 189. 

518 E. PETRŮ, Vzdálené hlasy, 50 - 51. 
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staré české šlechty, která se cítila ohrožena jednak novými trendy rytířství a kurtoazie, ale 

také novou šlechtou a novinkami, které s ní přiházely. Tyto teze jsou dnes považovány za 

nejpravděpodobnější a odpovídá jim i dikce skladby. 

Analýzou pojmů ctností a nectností v určitých vytčených situacích děje staročeské 

Alexandreidy bylo prokázáno, že autor pojímá panovníka jako záruku stability, míru a 

bezpečí země. To však dokáže jen takový panovník, který bude moudrý, držet si v radě ty 

správné šlechtice, bude milosrdný, štědrý a bude odměňovat podle zásluh. Dobrý panovník 

bude také spravedlivý na soudě a nenechá se manipulovat dary. V neposlední řadě bude 

projevovat statečnost v boji a úctu k protivníkům. To jsou povětšinou pojmy obsažené 

v pasáži Aristotelových rad. Jejich platnost je pak prokázána v následném ději příběhu, 

v němž se Alexandrovi daří a je dobrým králem, avšak jen do té doby, než tyto ctnosti opustí.  

Opustí je během slavnosti v Babylonu a pak se již definitivně mění v krále špatného- v krále 

libujícího si v přepychu, darech, slávě a moci. Jaký osud takového krále stihne? Smrt. Jasné 

poučení publiku.  

Autor skrze alexandrovský příběh aktualizuje hodnoty, kterým přikládá zásadní 

význam, považuje je za správné a chce je sdělit publiku.
519

 Největší důraz přitom klade a 

ctnosti a vlastnosti, které má mít ideální panovník. Lze tak vysvětlit i určení skladby.
520

 Je 

určena pro šlechtické a dvorské prostředí, které mělo skrze tento příběh a hodnoty v něm 

obsažené, nahlédnout, jaký má být ideální panovník i jak má jednat pravý rytíř-šlechtic. Jedná 

se o zásadní vyznění a funkci celé skladby. Také Eduard Petrů viděl v Alexandreidě 

konstatování a vyzdvihování rytířských hodnot, ale dával je do souvislosti se situací ve 

společnosti po roce 1306. Aktualizaci tradičních rytířských hodnot a dobré vlády, vysvětluje 

jako reakci na společenské trauma, které panovalo v Českém království po vymření 

Přemyslovců. V těchto hodnotách totiž znejistělá šlechta hledala svou identitu a oporu. 

Tvrzení dokládá tím, že i v ostatních skladbách z počátku 14. století, toto trauma a existenční 

                                                
519 Alexandrovský motiv jako alegorický plán pro zdůraznění rytířských ctností a hodnot pojal i Eduard Petrů: 

Rytířské srdce majíce, s. 12. Tentýž, Vzdálené hlasy, s. 19- 21. Tentýž, Vzrušující skutečnost, s. 10. 

Alexandrovský motiv jako prostředek aktualizace rytířských (nejen panovnických) hodnot pojednal i F. 

SVEJKOVSKÝ, Alexandreida, s. 125. 

520 Zde jsem inspirována názory Jana Vilikovského ,který zjištění určení díla přikládal velký význam, větší než 

jazykovému rozboru: J. VILIKOVSKÝ, Písemnictví českého středověku, s. 22. Ve své studii o kazatelství 

Vilikovský píše: „Nesmíme ulpěti na textu a jeho rozboru, nýbrž pokusiti se o vysvětlení, jak vznikl.“ Citováno 

ze studie Kazatelství a počátky české prózy, s. 286. 
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nejistota, zaznívá (Dalimilova kronika, první veršované legendy). Společenské trauma jako 

důsledek vymření přemyslovské dynastie podle Petrů představuje i jeden z rozhodujících 

faktorů, který se podílel na tak prudkém rozvoji česky psané literatury na počátku 14. 

století.
521

 V tomto směru se však Petrů rozchází s tezemi Jana Vilikovského, který soudí, že 

vznik česky psané literatury vlastně není tak náhlý, jak by se mohlo na první pohled zdát. 

Upozorňuje na bohatou tradici latinsky psané literatury a především kazatelství. Kázání byla 

totiž literárními díly, a byť byla skládána v latině, publiku byla přednášena v češtině, jinak by 

se zcela míjela účinkem. Tímto prostřednictvím byl český jazyk obohacován jak kvantitativně 

slovními obraty, tak kvalitativně. Kazatelství tak mohlo být dobrým prostředkem pro základy 

česky psané literatury. Vytvořilo totiž širokou slovní zásobu i množství obratů, které pak byly 

využity v českých literárních památkách 14. století. Právě v této době totiž písemná 

kodifikace začíná převažovat nad ústním tradováním.
522

    

Z provedené analýzy je patrné, že staročeská Alexandreida vznikla jako aktuální 

skladba tematizující hodnoty tradičního rytířství. Sdělovala je skrze alexandrovský příběh 

publiku s cílem poučit a předložit vzor hodný napodobení, a to jak pro šlechtu, tak i pro 

panovníka, jehož ideální vzor zde jasně vyznívá. Ideál panovníka podepřený ctnostmi 

tradičního rytířství zvolil český autor z přesvědčení, že je nutné a užitečné znovu je 

připomenout a aktualizovat svému publiku. Skladbu s takovým charakterem mohl však 

vytvořit i v období, kdy považoval v ní akcentované hodnoty za ohrožené. To mohlo být jak 

těsně po zavraždění posledního Přemyslovce, kdy se hledal nový vhodný král, ale i v jiné 

situaci, např. těsně po roce 1309, kdy byli přední šlechtici zajati v Kutné Hoře. Další situací, 

na níž mohl autor staročeské Alexandreidy reagovat, mohl být očekávaný nástup Jana 

Lucemburského. Jednoznačnou odpověď nelze dát. Nezanedbatelný je však důraz na jednání 

panovníka, jeho význam pro zem i mír. V díle je několik pasáží, které jasně tematizují 

„dobrou vládu“, jako např. pasáž popisující Alexandrovu sirobu, Aristotelovy rady, či pasáž 

oslav v Babylonu, kdy autor explicitně říká, že by si přál, aby takový, jako Alexandr, byl 

českým králem (ještě před zkažením mravů). Tyto indicie mohou nasvědčovat, že skladba 

vznikla v období, kdy česká společnost očekávala příchod a první počiny nového krále z nové 

dynastie. Pod tímto dojmem mohla vzniknout skladba, která vyzdvihuje roli staré české 

                                                
521 E. PETRŮ, Vzdálené hlasy, s. 47- 51. O souvislostech mezi staročeskou Alexandreidou, Dalimilovou 

kronikou a prvními veršovanými legendami také J. LEHÁR, Nejstarší česká epika, s. 9, a pak v dalších dílčích 

kapitolách této jeho práce. 

522 J. VILIKOVSKÝ, Kazatelství a počátky česky psané prózy, s. 288- 296. 
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šlechty a tradičních rytířských ctností, které jsou vlastní i panovníkovi. Znovu tak připomněla 

hodnoty, které očekávala od krále i šlechty.  
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8. Srovnání obou Alexandreid 

 

Srovnáním staročeské Alexandreidy a Alexandreidy Ulricha von Etzenbach se 

dosavadní bádání zabývalo spíše okrajově. Staročeská Alexandreida byla povětšinou 

porovnávána se svou předlohou, latinskou skladbou o Alexandrovi z pera Gualtera 

Castellionského. S vedlejším pramenem, eposem Ulricha von Etzenbach, byla porovnávána 

jen výjimečně a okrajově. Vztah staročeské a staroněmecké Alexandreidy pojednal Leopold 

Zatočil, jenž se snažil vyrovnat s některými názory německých badatelů, kteří považovali 

staročeskou Alexandreidu a českou literaturu vůbec, za závislou na literatuře německé.
523

 

Jinou cestou se ve srovnání dvou alexandrovských zpracování českého středověku vydal 

František Svejkovský. Ve stati o staročeské Alexandreidě se vyrovnává také s Alexandreidou 

Ulricha von Etzenbach. Upozorňuje, že český autor Ulrichovu skladbu znal a vědomě se s ní 

rozešel. Největší rozdíl mezi nimi pak Svejkovský vidí ve způsobu uchopení předlohy a ve 

vztahu ke skutečnému životu. U staročeské Alexandreidy vidí tento vztah velmi těsně 

provázaný, kdežto u Ulrichovy jako volný, daný snahou autora oslnit dvorskou elitu skrze 

dobrodružné a kurtoazní motivy.
524

 Staročeskou Alexandreidu s Ulrichovým eposem částečně 

porovnával i Josef Hrabák. Především se snažil ukázat, že český autor měl sice Ulrichovu 

skladbu jako vedlejší pramen, ale nebyl na ní zcela závislý. Vznikly tak dvě svébytné skladby, 

různým způsobem zpracovávající stejný motiv. Každá z nich však, podle Hrabáka, patří do 

jiného společenského a kulturního kontextu.
525

 Krátké srovnání staročeské Alexandreidy a 

eposu Alexander Ulricha von Etzenbach naposledy provedl Wojciech Ivańczak. Konstatuje 

odlišné pojetí rytíře. Ulrichova skladba akcentuje rytíře – dvořana, zatímco staročeská rytíře – 

bojovníka, čímž odpovídá rané vrstvě rytířských eposů.
526

 

Srovnání obou alexandrovských skladeb je zajímavá především tím, že vznikly 

nedlouho po sobě a zpracovávají stejný motiv na základě téže předlohy. Srovnání lze provést 

                                                
523Leopold ZATOČIL, K otázce závislosti staročeské Alexandreidy na skladbě Ulricha z Eschenbachu, ČMF 

27/1941, Praha 1941, s. 31 - 40, s. 150 - 167. Tentýž, Ostřihomský zlomek a jeho poměr ke Gualterovi a 

Ulrichovi z Eschenbachu, in: Rodné zemi. Sborník prací k 70. výročí trvání muzejního spolku v Brně a k 70. 

narozeninám jeho předsedy Doc. Dr. Aloise Gregora, Brno 1958, s. 347 - 360. 

524 F. SVEJKOVSKÝ, Alexandreida. Studie ke kapitole z dějin české literatury o specifičnosti staročeské básně, 

s. 129 - 132. 

525 J. HRABÁK, K otázce hodnocení staročeské Alexandreidy z hlediska původnosti, s. 98 - 106.  

526 W. IWAŃCZAK, Po stopách rytířských eposů, s. 223. 
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ve dvou rovinách. První z nich je rovina formální, tj. oblast rozsahu, stavby veršů, stavu 

dochování, autora či doby vzniku. Diplomová práce se však soustředí na jinou rovinu 

komparace, jak z výše provedené analýzy skladeb vyplývá. Obě lze komparovat také ve 

způsobu pojetí ideálu panovníka a ctností s ním spojených, dále však také co do charakteru, 

určení a možné působnosti na recipienty. Zde musí být nutně zohledněn historický kontext 

vzniku skladby, konkrétní společenská a kulturní situace, v níž dílo vzniklo a jejíž odraz 

nese.
527

 Literárněvědné bádání, které se doposud zabývalo otázkou hodnocení děl starší české 

literatury, se klonilo právě ke sledování dobové situace, v níž dílo vzniklo, a která se v něm 

odrážela. Má-li však být pochopení díla úplné, je nutné sledovat nejen odraz reality v díle, 

nýbrž i jak samo dílo působilo na realitu a jaká byla jeho funkce ve společnosti.
528

  

 

8.1 Pojetí ideálu panovníka v souvislosti s rytířskými ctnostmi 

Z výše uvedeného výkladu vidíme, že se obě skladby shodují v základní dějové lince, 

jež vede hlavního hrdinu Alexandra od dětství, přes jinošství k dospělosti a slávě až ke smrti 

z rukou zrádce. Dějovou linkou se oba autoři drží předlohy, kterou měli stejnou. Přesto však 

vytvořily každý svébytné skladby, mezi nimiž lze sledovat jisté shody i rozdíly. 

Pokud se nejprve budeme věnovat rozdílům mezi skladbami, je třeba předně upozornit 

na zdůrazňování odlišných rytířských ctností spojených s panovníkem. Staročeský autor volí 

ctnosti odpovídající starší vrstvě rytířské kultury, kdy je rytíř pojímán jako bojovník a 

zdůrazňována je u něj především věrnost a služba svému pánu a víře. Dále pak statečnost a 

ochota pomáhat potřebným. Rytířství, jaké rezonuje v Alexandreidě Ulricha von Etzenbach, 

zase odpovídá dvorskému pojetí rytířství, pro něž je charakteristická nejen odvaha v přímém 

boji, ale též v turnaji.
529

 Dále také věrnost, ovšem netoliko pánu, jako dámě, které je rytíř 

zavázán službou. Opomenout nelze dvorné vystupování při turnajích, slavnostech i při jednání 

s dámou, přičemž zájem o ní, dvoření se jí a vůbec láska, věrnost a služba k ní, jsou prvky, 

                                                
527 J. VILIKOVSKÝ, Písemnictví českého středověku, s. 22. Tentýž, Kazatelství a počátky české prózy, s. 286. J. 

HRABÁK, Studie ze starší české literatury, Praha 1962, s. 12 - 13. J. HRABÁK, Tamtéž, s. 100 - 101. O 

zobrazování reality v dílech starší české literatury taktéž: Eduard PETRŮ, Vzrušující skutečnost, s. 10 - 11. 

528 L. Montrose, Literární studie o renesanci a předmět historie, s. 48. K tomu též J. E. HOWARDOVÁ, Nový 

historismus ve studiích o renesanci, s. 70 - 71.  

529 Rozdíl v pojetí rytířství reflektoval i W. Iwańczak, iz. pozn. č. 528. 
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které Ulrich von Etzenbach rozpracovává velmi často.
530

 Dokládá to řada milostných 

zápletek
531

 i pojednání o radosti i bolesti, jíž přináší Frou Minne.
532

 Pocity s ní související pak 

nechává Ulrich zaznívat v dopisech.
533

 Takové pojetí ženy a lásky staročeská Alexandreida 

neobsahuje.
534

  

V předkládaném obrazu ženy a lásky vidíme mezi skladbami další rozdíl. Český autor 

nepracoval s kurtoazními motivy, mezi něž patří dvorská láska, služba krásné paní, turnaje, či 

putování za dobrodružstvím a setkávání se s fantastickými bytostmi. Tyto prvky však musel 

autor české alexandrovské skladby znát. Vznikla s největší pravděpodobností na počátku 14. 

století, což je období, kdy již i v českém prostředí byla dvorská a rytířská kultura 

recipována.
535

 Navíc český autor prokazatelně pracoval nejen s latinskou předlohou, nýbrž i 

se skladbou Ulricha von Etzenbach, kde se musel nutně s kurtoazními motivy a dvorským 

pojetím rytířství setkat. Přesto však ve staročeské Alexandreidě nezaznívá.
536

 Lze namítnout, 

že se tyto prvky nezachovaly, vzhledem k torzovitému stavu Alexandreidy.
537

 Nelze ale 

vyloučit, že tyto prvky obsahem Alexandreidy nikdy nebyly, rozhodně ne ve velké míře. 

V dochovaných zlomcích jsou totiž pasáže, které výmluvně ukazují, jaké hodnoty český autor 

                                                
530 Ulrichova tendenci vkládat do děje prvky dvorské lásky je badatelkou Ruth Finckh považován za doklad 

toho, že tímto chtěl vyhovět požadavkům dvorské společnosti, pro níž tvořil a která očekávala, že jí předloží 

skvělý příběh podle pravidel módního stylu: Ruth FINCKH, Die Bändigung der wilden Mädchen . Der 

Amazonenstoff  in Ulrichs von Etzenbach „Alexander“,s. 82. 

531 U. VON ETZENBACH, Alexander, s. 7 - 23, v. 231 - 834 líčí zápletku mezi egyptským králem Neptanabem 

a královnou Olympias; Tamtéž, s. 539 - 547, v. 20 255 - 20 555 zachycují touhu Alexandra po královně 

Candacis. 

532 Tamtéž, s. 9 - 10, v. 315 - 350.   

533 Tamtéž, s. 12 - 13, v. 421 - 478- milostný dopis Neptanaba pro královnu Olympias. 

534 Jan Lehár právě z těchto výše uvedených důvodů hovoří o staročeské Alexandreidě jako o literatuře dvora, 

nikoli jako o dvorské literatuře. Vyjadřuje se i k pojetí lásky, která je odlišná od francouzských kurtoazních 

románů, v nichž rezonuje dílo antického básníka Ovidia: J. LEHÁR, Nejstarší česká epika, s. 90; s. 188 - 189. 

535 Problematika recepce dvorské rytířské kultury v českém prostředí byla rozvedena v kapitole o staročeské 

Alexandreidě. 

536 Absence kurtoazních a dvorských motivů ve staročeském zpracování oproti německé předloze si u 

staročeského eposu o Tritramovi a Izaldě povšimla Jana Růžičková, která tento fakt vysvětluje tím, že 

překladatel německé předlohy do češtiny nemusel mít dostatečné množství ekvivalentů pro bohaté kurtoazní 

motivy své předlohy. Nedomnívám se však, že by toto byl případ staročeské Alexandreidy. Jana RŮŽIČKOVÁ, 

Das „Gottfriedische“ im alttschechischen epos Tristram und Izalda, in: Deutsche Literatur in Böhmen und über 

Böhmen, Dominique Fliegler – Václav Bok (edd.), Wien 2001, s. 125 - 139. 

537 P. TROST, K poměru staročeského básnictví k staroněmeckému, s. 251.  
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přisuzoval rytířům, boji, i ženám, které stopy kurtoazie nenesou. Ve Svatovítském zlomku se 

ku příkladu dochovala pasáž o zkáze Tróje, kde autor explicitně vyjadřuje svůj smutek a 

nevoli nad tím, že kvůli kráse ženy bylo způsobeno tolik utrpení.
538

 Pojetí ženy českého 

autora lze sledovat taktéž v popisu královny Olympias, u níž je sice zmíněna krása, ale větší 

důraz je kladen především na urozený původ a dobré mravy.
539

 Vzhledem k této skutečnosti je 

evidentní, že kurtoazní motivy se neztratily se zbytky textu. Nebyly nikdy jeho součástí. 

Další rozdíl mezi skladbami vysvítá v pojetí boje. Vhodným příkladem je líčení bitvy 

u Issu, kde se poprvé střetává Alexandr s Dareiem. Tento motiv obsahuje jak Ulrichova, tak 

staročeská Alexandreida v rozsahu značného počtu veršů.
540

 V obou skladbách shodně 

zaznívá apel na věrnost a statečnost. V německé skladbě je však kromě toho dán důraz i na 

líčení nádhery zbroje a boj samotný je líčen jako série jednotlivých tjostů, vždy mezi dvěma 

význačnými rytíři, přičemž krása zbroje i statečnost a zručnost je přiznána nejen kladným 

hrdinům (rytířům Alexandrova vojska), nýbrž i hrdinům záporným (rytířům Dareiovým nebo 

jiných nepřátel). Boj ve staročeské Alexandreidě nepředstavují individuální tjosty. Jedná se o 

„davové“ scény přiblížené popisem zvukových efektů, zranění, krve a utrpením umírajících, 

které však na druhou stranu jsou i součástí líčení tjostů a boje v německé Alexandreidě. 

K otázce rozdílů mezi skladbami nutno ještě doplnit turnajová klání a dvorské 

slavnosti. Těmto elementům popřává více prostoru pestré líčení Ulricha von Etzenbach 

dovolující pohlédnout do celé hry symbolů, barev a způsobů jednání, jež byly závazně dány a 

pevně dodržovány.
541

 Oproti tomu staročeská Alexandreida turnaje a slavnosti neobsahuje. 

Výjimkou je slavnost pořádaná po porážce Dareia v Babylonu.
542

 Z ní plyne, že český autor 

věděl, jak má dvorská slavnost vypadat a co má obsahovat. Dává vystoupit turnajovým 

kláním, kejklířům a hudebníkům, ženám ovšem nikoli. 

Zásadní rovinu srovnání skladeb představují rytířské ctnosti přiřazované k postavám 

panovníků. Z výše uvedeného výkladu o obou skladbách a o jejich pojetí panovníka vyplynul 

soubor ctností, který daný autor spojil s ideálním panovníkem: 

                                                
538 Alexandreida, s. 55 - 56, v. 773 - 828. 

539 Tamtéž, s. 33, v. 73 - 81. 

540 Tamtéž, s. 75 - 88, v. 1 372 - 1 830- líčení bitvy u Issu, střet u Issu v německé Alexandreidě ke srovnání in: U. 

VON ETZENBACH, Alexander, s. 188 - 196, v. 7 109 - 7 404.  

541 U. VON ETZENBACH, Alexander, s. 33 34, v. 1 213 - 1 246; další popis slavnosti např. s. 456 - 458, v. 

17 119 - 17 191. 

542 Alexandreida, s. 116 - 117, v. 178 - 225. 
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Ulrich von Etzenbach Staročeská Alexandreida 

wirdikeit důstojnost  čest 

wisheit moudrost  moudrost 

guote site dobré mravy smysl 
rozum, 

moudrost 

warheit pravdivost  spravedlnost 

hübsch krásný 
lehek proti 

chudému 

vlídnost 

k chudým 

süeze půvabný  milosrdenství 

erbaere ušlechtilý  
vystupovat 

před lid 

menlich mužný  
odměňovat 

za zásluhy 

werden wiben minnen milovat důstojné ženy  štědrost 

got minnen milovat Boha  
vyvarování 

se přepychu  

heilige schrifte lere volgen následovat učení Písma  
vyvarování 

se opilství 

zuht mravy   

kiusch cudnost   

misericordia milosrdenství   

scham stud   

maze uměřenost   

verhoere die armen, 

witwen und weisen 

naslouchat chudým 

vdovám a sirotkům 
  

ritterschaft uoben pěstovat rytířství   

küene wesen smělost   

unverzagten muot nebojácná mysl   

triuwe věrnost   

ere čest   
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wirdekeit důstojnost   

gerehtikeit spravedlnost   

getriuwe friund behalten držet si věrné přátele   

vride und recht halden střežit mír a právo   

zu herren rat suochen hledat radu u pánů   

getriuwen minnen milovat věrné   

milde štědrost   

 

Z výčtu vyplývá, že Ulrich von Etzenbach používá větší množství ctností, které se vztahují k 

panovníkovi, než autor staročeské Alexandreidy. V souboru ctností, které užívá staročeský 

autor, rezonují především pojmy vážící se k výkonu vlády, soudu, vystupování před lidem i 

při boji. Jedná se o soubor poměrně úzký, přesto je však jeho hodnota veliká. Vypovídá o 

způsobu, jakým autor chápe ctnosti spojené s dobrým panovníkem a dobrou vládou i jak 

chápe rytířské ctnosti obecně. Tyto pak prostřednictvím své verze alexandrovského příběhu 

předává publiku. 

Stejným způsobem pracuje Ulrich von Etzenbach. Prostřednictvím vlastní verze 

příběhu sděluje publiku hodnoty, jež pojí s ideálním rytířským panovníkem. Jedná se o 

odvahu a smělost jak v boji, tak v turnaji, a s tím rovněž o věrnost, službu a štědrost. 

Následuje spravedlnost a neúplatnost na soudě, zbožnost, rovněž dbaní rad pánů a moudrých 

lidí. Oproti staročeskému zpracování však do souboru ctností zahrnuje ještě službu a věrnost 

dámě a dobré mravy (myšleno dobré vystupování při dvorských slavnostech, turnajích či při 

jednání s dámou). Dále k ideálnímu vládci Ulrich řadí i krásu vyjadřovanou pojmy hübsch 

(krásný), süeze (půvabný) či erbaere (ušlechtilý). Soubor ctností, který užívá v souvislosti 

s dobrým králem, tedy obsahuje i pojmy spojené s kurtoazií a dvorským rytířstvím. Liší se tím 

zásadně od souboru ctností, které s ideálem panovníka pojí autor staročeské Alexandreidy. 

8.2 Určení a funkce obou skladeb 

Výše zmíněné prvky, ještě doplněné množstvím dobrodružných příhod a setkání 

s podivuhodnými a fantastickými bytostmi, vedly mnohé badatele k závěru, že Ulrichova 

skladba byla určena pro pobavení dvorské společnosti. Z jiného závěru dosavadního bádání 

zase vyplývá, že považuje Ulrichovu skladbu za evidentní oslavu Přemysla Otakara II. Také 

kolem staročeské Alexandreidy se ustálila konstantní tvrzení o politicky aktuálním charakteru, 
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který se liší od charakteru Ulrichovy Alexandreidy. Zasazením obou skladeb do historického 

kontextu a následnou komparací se však nabízí jiné vysvětlení.  

Množství fantastických motivů a podivuhodných bytostí a tvorů, stejně jako 

dobrodružné výpravy, jsou zajímavou součástí Ulrichovy Alexandreidy. Na základě 

přítomnosti těchto motivů společně s motivy pojícími se s dvorským rytířstvím, nelze však 

zastřít celkový kontext skladby, která je sice prosycena těmito prvky, ale jejich 

prostřednictvím tematizuje a zdůrazňuje hodnoty, ctnosti a morální kategorie, jež mají být 

vzorem pro dvorskou společnost a panovníka. Alexandreida Ulricha von Etzenbach se tak jeví 

jako skladba s didaktickým a moralizujícím obsahem. Apely Ulrichova díla na panovníka jsou 

zvlášť umocněny nejen tragickým koncem hlavního hrdiny, který byl ztrestán za zpronevěření 

se ctnostem, ale důležitým momentem jsou rovněž pasáže, jež promlouvají ke králi. Jedná se 

o verše Aristotelových rad, které explicitně tematizují dobrou vládu, stejně jako pasáž rad 

krále-otce synovi. Příznačné je umístění těchto příběhů v celku skladby. Aristotelovy rady 

jsou umístěny do začátku Alexandrovy dospělosti, těsně před jeho první počiny v pozici krále. 

Rady otce synovi jsou umístěny na samotný závěr celého eposu. Jakoby tak autor chtěl znovu 

připomenout ctnosti a počiny nutné k dobré vládě, když před tím vylíčil, jak dopadl hlavní 

hrdina, který se ctnostem zpronevěřil.  

Je proto nutné vnímat Ulrichovu Alexandreidu jako naučení pro krále a dvorskou 

společnost skrze aktualizaci etických kategorií a hodnot, které by pro ně měly být závazné. 

V tomto směru tedy Ulrichova skladba není odlišná od staročeské Alexandreidy. Obě dvě jsou 

mimo jiné skladbami také didaktického charakteru, jež tematizují a aktualizují morální 

kategorie a hodnoty, které považují za zásadní. Chtějí o nich publikum skrze alexandrovský 

příběh poučit a touto cestou jim je sdělit. Obě dvě skladby se sice rozcházejí ve volbě ctností 

panovníka, ale cílem působit na recipienty a sdělit jim etické hodnoty a naučení, se shodují.  

V tom tkví jejich hlavní účel a funkce, kterou ve společnosti plnily. Nelze však zcela popřít 

zábavnou funkci obou příběhů. Představuje další rozměr skladeb, leč rozhodně ne jediný. 

Vedle zábavné funkce literatury stojí i její schopnost být společensky produktivní, tj. sdělovat 

hodnoty a vytvářet prostor kolektivního sdílení, což naplňují i obě alexandrovské skladby. 

Zkoumání na základě této diplomové práce se tak neshodují s pojetím, které ke staročeské 

Alexandreidě zastával Jan Lehár, který aktualizaci alexandrovského námětu považuje jen za 

částečnou a její hlavní přínos spatřuje v tom, že jako první skladba ve staročeštině převedla 
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z latiny antický motiv, zachovala klasickou literární tradici a ctila tehdy platnou latinskou 

poetiku, čímž se stala vzorem pro další česky psaná středověká díla 
543

  

Je možné namítnout, že na podobu skladeb měla vliv předloha. Bezesporu se 

podepsala na chronologii a způsobu vedení příběhu. Některé části oba autoři dokonce 

doslovně přejali. V řadě pasáží ale pracovali samostatně a vytvořily svébytné alexandrovské 

skladby, na předloze nezávislé. Kdyby usilovaly o překlad předlohy (více či méně přesný), 

jistě by tak byli schopni učinit. Je ale patrné, že alexandrovský námět zpracovávají svébytně a 

pod vlivem historického kontextu doby, v níž žili. Dokládají to aktualizované hodnoty, aluze 

na dobovou realitu i důraz na vladařské ctnosti a dobrou vládu.  

O Ulrichově Alexandreidě část bádání hovoří jako o jasné glorifikaci Přemysla 

Otakara II., pro nějž byl Alexandr využit coby stylizační vzor.
544

 Tomu nasvědčuje fakt, že 

sám Přemysl vytvoření skladby zadal a že pro ni opatřil předlohu od salcburského 

arcibiskupa.
545

 Dalším faktorem, který tuto tezi potvrzuje, je fakt, že v symbolické rovině je 

zde několik prvků, které ke ztotožnění Přemysla s Alexandrem vybízejí. Především 

skutečnost, že Alexandr má ve znaku stříbrného lva v rudém poli.
546

 Jedná se o relevantní a 

důležité postřehy, které teorii o oslavné skladbě Přemysla Otakara II. podpírají. Nemusí se 

však jednat o jediný účel. Během tvorby se mohl proměnit. Víme, že skladbu Přemysl sice 

zadal, ale jejího dokončení se nedožil. V době, kdy skladbu inicioval, ji mohl zamýšlet jako 

jeden z prostředků demonstrace prestiže a legitimizace své moci a velmocenských ambicí. To 

jsou prvky, které jsou znatelné v celkové sumě umění doby Přemysla Otakara II., ať už se 

jedná o umění výtvarné, sochařské či o jeho zakladatelskou činnost. Z ní jasně vysvítá snaha 

                                                
543 J. LEHÁR, Nejstarší česká epika, kapitola 4- Antický román středověkých Čech, s. 77 - 96; zde citováno z s. 

94. 

544 Moravo, Čechy, radujte se!, s. 77. Ztotožnění Přemysla Otakara II. s postavou Alexandra Velikého pojednává 

i Petr Hlaváček v teorii o českém imperiálním myšlení právě v době vlády Přemysla Otakara II., který aspiruje 

na říšský trůn a proto volí stylizaci do Alexandra, která mu nejvíce odpovídá jako mocnému vládci, ale i 

ochránci celého křesťanstva před hrozbou pohanů: Petr HLAVÁČEK, Cor Europae. Církevně politické a 

teologicko geografické představy o roli českých zemí v Evropě 13 - 17. století, in: Korunní země v dějinách 

českého státu IV., Náboženský a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14. - 17. století, Lenka Bobková – 

Jana Konvičná (edd.), Praha 2009, s. 460 - 472; s. 460. Tentýž, Role Českého království ve středověkém 

křesťanstvu aneb dialog Evropy a Asie v literárních dílech české provenience (1300 - 1400), s. 174 - 175. 

K tomu též R. FINCKH, Ulrich von Etzenbach „Alexander“. Ein böhmisches Lehr-Stück, s. 365 - 366. H. J. 

BEHR, Literatur als Machtlegitimation, s. 160, 174 - 175. 

545 Moravo, Čechy, radujte se!, s. 76 - 77. 

546 U. VON ETZENBACH, Alexander, s. 89, v. 3 361 - 3 369. 



133 

 

Přemysla Otakara II. dát ostentativně najevo svou moc a bohatství, ale i snaha obsadit veřejný 

prostor svým zpřítomněním skrze tato média, jimiž umění bezesporu je.
547

 Přemysl oslovoval 

veřejný prostor a předkládal mu svůj obraz sloužící k legitimaci jeho postavení i kroků v roli 

vládce. K tomuto účelu se velmi dobře hodila i literatura, neboť může být prostředkem 

reprezentace panovníka, jež skrze ni promlouvá k recipientům, ovlivňuje myšlení a 

zprostředkovává hodnoty ke sdílení. V tomto smyslu je literatura jistou komunikační 

strategií.
548

  

Skladba Ulricha von Etzenbach původně byla oslavou Přemysla Otakara II. a sloužila 

jako součást panovnické reprezentace a ideologie moci. Tento prvotní cíl se však mohl 

pozměnit. Jak bylo výše řečeno, původní zadavatel Přemysl Otakar II. zemřel ještě před 

dokončením skladby. K dokončení došlo až po uklidnění situace v Českém království, kdy 

Václav II. nastoupil na trůn a Ulrichovi dopřál, aby skladbu dokončil. Prvky umožňující jasné 

ztotožnění Alexandra s Přemyslem v ní Ulrich ponechal, aby potěšil nového mecenáše, 

zároveň však celkový dosah sklady rozšířil na obecné, ale velmi aktuální poučení o hodnotách 

a morálních kategoriích i vzorcích chování pro dvorskou společnost i pro krále samého. Teze 

o možném ztotožnění Alexandra ve staročeské Alexandreidě s konkrétním králem, ať už 

Přemyslem Otakarem II., jeho nástupcem Václavem II. či snad s v době sepsání skladby 

očekávaným Janem Lucemburským, jsou spíše dohady, jejichž doložení zatím nebylo 

docíleno.
549

  

Lze konstatovat, že obě skladby, jak Alexandreida Ulricha von Etzenbach, tak o něco 

mladší staročeská Alexandreida, se rozcházejí co do pojetí ctností, jež má mít ideální 

panovník, shodují se však v tom, že obě jsou aktualizacemi alexandrovského motivu, 

sdělujícími naučení o etických hodnotách, které by měly jejich recipientům být vlastní, či 

které by měli mít za vzor. Odlišnost akcentovaných ctností v obou skladbách je dána 

historickým kontextem vzniku skladeb. Ulrich von Etzenbach svou Alexandreidu tvořil za 

podpory panovníka, byl tedy v těsném kontaktu s dvorskou společností a s hodnotami, které 

v ní mezi 70. a 90. lety 13. století rezonovaly. Autor staročeské Alexandreidy tvořil na 

počátku 14. století, kdy dvorská rytířská kultura již plně působila i na regionálních 

                                                
547 J. KUTHAN, Přemysl Otakar II. a dvorské umění jeho doby, s. 290 - 292. M. BARTLOVÁ, Reprezentace, s. 

66. 

548 Pojem komunikační strategie jsem převzala od Mileny Bartlové a její teorie o výtvarném umění jako 

prostředku reprezentace: M. BARTLOVÁ, Reprezentace, s. 65. 

549 J. LEHÁR, Nejstarší česká epika, s. 94 - 95. 
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šlechtických dvorech. Přesto však zdůraznil hodnoty spojené s tradičním rytířstvím a 

upozornil na kořeny a důležitost domácí české šlechty i ve správě země. Vliv na volbu ctností 

spojených s ideálem panovníka měl taktéž historický kontext. Skladba vznikla v době po 

vymření tradiční vládnoucí dynastie, kdy byly očekávány kroky nového krále a bylo zapotřebí 

zdůraznit a hájit roli a práva domácí šlechty.  Nelze nezdůraznit, že morální naučení obou 

skladeb, i přes jejich jisté odlišnosti, míří nejen na společnost šlechtickou a dvorskou, nýbrž i 

na samotného panovníka.  
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9. Závěr 

 

 Záměrem diplomové práce bylo porovnání dvou příběhů o Alexandru Velikém 

vzniklých v českém prostředí v období konce 13. a počátku 14. století, eposu Alexander a 

staročeské Alexandreidy. Hlavní důraz byl přitom kladen na pojetí ideálu panovníka v obou 

skladbách. Analýza textů si nejprve vyžádala shrnutí historického a společenského kontextu. 

Zohledněno bylo období vlády Přemysla Otakara II. a jeho nástupců s přihlédnutím ke 

společenským a kulturním proměnám souvisejících s recepcí dvorské rytířské kultury. 

Stěžejním tématem zůstal ideál panovníka tematizovaný autory pojednávaných skladeb. 

V této souvislosti byla do diplomové práce zařazena i kapitola o vývoji panovnického ideálu. 

 Po kapitolách shrnujících historický, společenský a kulturní kontext a představujících 

metodiku práce i pojmový aparát, bylo přistoupeno k analýze každé z alexandrovských 

skladeb. Pro obě platil stejný postup. Nejprve představení děje jednotlivých skladeb, dále 

předložení charakteristických i odlišných rysů. Mezi ně patří specifická zpracování předloh a 

literárních vzorů, pojetí rytířství a kurtoazie, včetně fantaskních a dobrodružných příběhů. Na 

základě toho byl určen ideál panovníka, resp. pojetí ideálu v každé z nich. Ideál panovníka 

v jednotlivých skladbách představuje vytěžený soubor ctností, jimiž daný autor v souvislosti 

s panovníkem v rámci příběhu pracuje. Ve skladbách bylo vytčeno několik zásadních 

momentů, kde jsou panovnické ctnosti explicitně tematizovány. Na základě vybraných pasáží 

vystoupil soubor panovnických ctností. V případě skladby Ulricha von Etzenbach se jednalo o 

tři pasáže: Aristotelovy rady mladému Alexandrovi, dále žalozpěvy nad Alexandrovou smrtí 

doplněné parafrází biblické Knihy Danielovy, naposledy pak pasáž rad otce synovi (krále – 

následníkovi) umístěné na samotném konci eposu. V případě staročeské Alexandreidy byly 

vybrány situace Alexandrova osiření a následného interregna v  království. Dále pak pasáž 

Aristotelových rad, střet Alexandra s perským vládcem Dareiem a zkažení Alexandrových 

mravů v Babylonu.  

 Skladba Ulricha von Etzenbach vykazuje v souboru panovnických ctností zřejmý vliv 

dvorské rytířské kultury rezonující na dvoře Přemysla Otakara II., který skladbu zadal. Stejně 

tak i za Václava II., kdy byla dokončena. Daný soubor ctností lze rozdělit do čtyř okruhů. 

První z nich se týká osobních panovníkových vlastností, druhý tvoří ctnosti vycházející 

z křesťanského učení a morálky. Třetí okruh lze vytvořit z ctností křesťanského rytířství a 

čtvrtý z ctností spojených se samotným vládnutím a správou země. Z prvního okruhu lze 

vytknout důstojnost (wirdikeit), moudrost (wisheit), ale i ctnosti vyjádřené přívlastky 
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uvozujícími fyzickou dokonalost panovníka, např. krásný (hübsch), sladký (süeze), mužný ( 

menlich), či ušlechtilý (erbaere). K druhému okruhu patří např. zbožnost (heilige schrifte lere 

volgen), milosrdenství (misericordia, barmherzigkeit), mravnost (zuht), cudnost (kuische) a 

v neposlední řadě uměřenost (maze) a vyvarování se zpupnosti (hochvart). Z třetího okruhu 

lze jmenovat smělost v boji i turnaji (küene), mužnost (menlich) a pěstování rytířství 

(ritterschaft uoben). Ctnosti spojené s výkonem vlády (čtvrtý okruh) reprezentují pojmy jako 

spravedlnost (gerehtikeit), pravdivost (warheit), milost (gnade), štědrost (milde), hledání rady 

u pánů (zu herren rat suchen), či úcta a láska k věrným (den getriuwen minnen). Ideál 

panovníka ve skladbě Ulricha von Etzenbach je zcela zřetelně poznamenán dvorskou 

rytířskou kulturou a hodnotami spjatými s křesťanským rytířstvím promísené s kurtoazními 

motivy odpovídajícími dvornému pojetí rytířství, vyznačujícím se nejen odvahou v boji a 

pomocí potřebným, nýbrž i dvořením se dámám, láskou k nim, ale též zručností v turnajích a 

dalšími projevy jemného dvorného chování, které se dají shrnout pojmem guote site (dobré 

mravy). 

 V případě staročeské Alexandreidy byla zvolena stejná kritéria hodnocení. Staročeská 

Alexandreida, jak z analýzy vychází, souvisí spíše s prostředím české šlechty, v níž dosud 

rezonovaly hodnoty rytířství bez kurtoazních prvků, jako byla odvaha v boji (skutečném, 

nikoli turnajovém), věrnost pánu a zbožnost. Autor právě tyto hodnoty řadí mezi nejlepší 

ctnosti krále. Ze staročeské Alexandreidy vysvítá i vliv historického kontextu na podobu 

ideálu panovníka i na celou skladbu. Staročeská Alexandreida totiž zdůrazňuje nezbytnost 

královské vlády pro zajištění míru a spravedlnosti v zemi a role šlechtické obce v ní. Na toto 

pojetí má vliv doba po roce 1306, kdy Alexandreida s největší pravděpodobností vznikla. 

Nestabilita po vymření královské dynastie tehdy byla stále živá a očekával se příchod krále 

z nové dynastie. V takovém historickém kontextu staročeská Alexandreida tematizuje jako 

ctnosti ideálního panovníka moudrost, odvahu bránit svou zem v čele vojska, spravedlnost, 

neovlivnitelnost dary, dbaní rad šlechty, milosrdenství, štědrost i uměřenost. V neposlední 

řadě ukazuje pojetí panovníka jakožto záruky míru, práva a stability království. 

 Analýza ctností spojených s panovníkem tedy vedla k určení pojetí ideálu panovníka 

ve zkoumaných alexandrovských skladbách. Následná kapitola diplomové práce pak tato 

pojetí komparovala. V prvé rovině byly porovnány rytířské ctnosti spojené s ideálním 

panovníkem. Komparace ukázala, že rytířské ctnosti jsou využity v obou skladbách, ale 

odlišují se co do zapracování kurtoazních prvků obvyklých v tzv. dvorském pojetí rytířství. 

Dvorské rytířství s kurtoazními prvky je vlastní skladbě Ulricha von Etzenbach, který jimi 
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doplňuje výše vyložené vlastnosti ideálního panovníka. Autor staročeské Alexandreidy 

kurtoazní motivy vzhledem k již zakořeněné recepci dvorské kultury v českém prostředí 

musel znát, ale do své skladby je nezapracoval. Nepatřily do jeho narativní strategie, v níž 

chtěl zdůraznit povinnosti panovníka i jeho okolí ke správě země, jíž může zastat jen 

panovník obdařený ctnostmi odpovídajícími rytířství tak, jak bylo předestřeno výše. V pojetí 

rytířství se obě skladby odlišují především tím, že Ulrich von Etzenbach zapracovává 

kurtoazní motivy a staročeský autor nikoli. V dalších ctnostech spojených s výkonem vlády a 

ideálem panovníka se však shodují. Shodují se také v chápání panovníka jakožto záruky 

stability a míru země a garanta spravedlnosti a práva, který vyniká milosrdenstvím a štědrostí. 

V  druhé rovině komparace byla určena možná funkce skladeb. Analýza prokázala poplatnost 

historickému kontextu, v němž texty vznikly, který se projevuje v aktualizovaných hodnotách 

a ctnostech spojených s panovníkem a dobrou vládou. Zároveň se však ukázala společenská 

produktivita skladeb i samotného alexandrovského námětu, skrze nějž autoři, každý po svém, 

aktualizovali hodnoty a ideje, které považovali za správné a za nutné v dané době zdůraznit. 

Z toho plyne shoda obou textů v didaktickém a moralizujícím charakteru. 

V eposu Alexander poutá pozornost recipienta množství dobrodružných výprav do 

vzdálených zemí s podivuhodnými tvory a přírodními jevy, stejně jako řada milostných 

zápletek a pojednání o Frau Minne. Jedná se o zábavnou a napínavou složku skladby. Přes 

tuto nespornou zábavnou funkci eposu Alexander však nelze upozadit didaktický a 

moralizující charakter, který je patrný z pasáží, které přímo pojednávají dobrou vládu a ideál 

panovníka (Aristotelovy rady, rady otce synovi), a z jednání postav eposu. Akcentováním 

takto vyložených ctností jsou skrze alexandrovský příběh sdělovány recipientům (v prvém 

plánu dvorské společnosti) hodnoty a vzorce chování vhodné pro dvorskou společnost i 

samotného krále. Zde tkví naučný a etický charakter eposu. V tomto směru se rozcházím se 

stanovisky starší literární vědy, která chápala Alexandreidu Ulricha von Etzenbach jakožto 

příběh k pobavení dvorské společnosti, bez hlubšího nároku na dobovou aktualizaci 

alexandrovského tématu na soudobou společenskou a politickou situaci a tím za jasný 

protiklad staročeské Alexandreidy. Rozcházím se částečně také s konstatováním Jana Lehára, 

který dobovou aktualizaci alexandrovského námětu ve staročeské Alexandreidě vidí jen jako 

částečnou a za hlavní přínos skladby považuje uvedení antického námětu do české literatury 

se zachováním klasické tradice latinské poetiky. Z hlediska historiografického bádání je 

podstatnější, že Ulrichova skladba, stejně jako staročeská, skrze alexandrovský příběh sděluje 

morální naučení i vzory hodné napodobení. Liší se jen v souboru ctností a ve směru, kterým 
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své sdělení směřují. Staročeská Alexandreida nesměřuje na společnost dvorskou (na rozdíl od 

Ulrichova díla), nýbrž na konstitující se šlechtickou obec a panovníka, který by ji měl za její 

věrnost respektovat. Didaktický charakter ze staročeské Alexandreidy vystupuje výrazněji, 

než v Ulrichově eposu, vzhledem k větší stručnosti a pevnému sledování alexandrovské linie 

bez vkládání jiných dílčích příběhů. Linie příběhu zřetelně vede po jednání Alexandra 

Velikého, který je představen jako typ. Typ krále, který zpočátku skladby ztělesňoval ideál 

panovníka. Poté ale podlehl svodům Babylonu, zkazil si mravy a zpronevěřil se ctnostem i 

povinnostem královského postu. Provinil se bezmeznou pýchou a neuměřeností. Přestal být 

dobrým králem a ohrozil tak svou zem. Proto končí smrtí z rukou zrádce. Celá skladba lpěním 

na linii Alexandrova života a vkládáním hojných pasáží pojednávajících dobrou vládu a 

jednání krále připomíná knížecí zrcadlo (jako typ literatury, ne nějaké konkrétní). Zvlášť 

markantně tento prvek vystupuje v analyzovaných pasážích Alexandrovy siroby, kam autor 

vkládá pojednání o roli krále jakožto záruky míru, spravedlnosti a stability v zemi a 

přirovnává jej k hlavě, která vládne údům, či k pastýři stáda. Obdobný charakter mají i 

Aristotelovy rady. Také ony obsahují soubor ctností a povinností ideálního panovníka. 

Naučení o ideálním králi a dobré vládě s ním spojené je zásadním prvkem staročeské 

Alexandreidy i vzhledem k době jejího vzniku po roce 1306, kdy byla nestabilita vyvolaná 

ztrátou panovníka stále v živé paměti, jak již bylo poznamenáno výše. 

Epos Alexander také obsahuje naučení o dobré vládě, jak dokládá pasáž 

Aristotelových rad, či rada otce synovi. Množství dílčích zápletek i samotný základní 

alexandrovský příběh sám o sobě, je příběhem o ideálu panovníka a dobré vlády, který nebyl 

naplněn. Odpovídá tomu i umístění Aristotelových rad na samém počátku eposu, kde mají být 

vzorem a poučením pro mladého nastupujícího panovníka. Rady otce synovi celý epos 

uzavírají, poté, co Alexandr změněný z pokorného a udatného krále na pyšného po moci 

bažícího světovládce, zemře rukou zrádce. Autor jimi znovu zdůrazňuje ctnosti a povinnosti 

panovníka, které hrdina eposu popřel, ohrozil zem a nakonec sám zemřel otráven jedem. Epos 

Alexander i staročeská Alexandreida tedy obsahují naučení o dobré vládě a předkládají 

recipientům ideál krále. Na pojetí tohoto ideálu má nesporný vliv zmiňovaný historický 

kontext, v němž skladby vznikly, a autoři žili. Určení ideálu panovníka v alexandrovské 

veršované epice vede k poznání panovnické ideologie v období konce 13. a počátku 14. 

století. Diplomová práce je tak příspěvkem k dějinám mentalit a ideologických koncepcí. 

Využití literárně- historických textů se s využitím dalších pramenů daného období ukazuje 

jako nosné pro historiografické bádání pro možnost určení panovnické ideologie a pojetí 
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ideálu královské moci. Literárně – historické texty představují konstituční prostředek pro 

utváření a šíření hodnot, které společnosti (ať už vymezené dvorem nebo ne) předkládali 

panovník, nebo jiné zájmové skupiny (např. šlechta, klérus) a jimiž chtěli společnost ovlivnit. 

Z tohoto hlediska představují literární díla dosud nevyčerpané historiografické prameny 

vedoucí k určení etických hodnot daného období, pojetí ideálního panovníka a dobré vlády i 

využití literární tvorby pro mocenské účely a šíření ideologických koncepcí.  

 V souvislosti s panovnickou ideologií a jejím odrazem v alexandrovské látce v českém 

prostředí, by bylo nosné epos Alexander a staročeskou Alexandreidu porovnat ještě 

s latinským eposem o Alexandrovi Gualtera Castellionského, který byl předlohou. Toto 

srovnání již stálo mimo rámec diplomové práce, avšak pro pokračování výzkumu panovnické 

ideologie odrážející se v rytířské epice, by bylo užitečné, stejně jako systematická komparace 

dalších pramenů s literární produkcí daného období. 
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