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Tén"la, které si J\Iane RadkO\'ská zvoWa pro svou praCl, Je stCJnč lák:n'é jako obtížné, 

O problematice křížových výprav a jejich ideologie existuje nepřeberná záplava odborné 

literatury, kterou v úplnosti registrovat dnes uŽ není \' silách jednotlivce. Do zorného pole 

historikú křížových výprav se přitom stále více dostává prá\'é problematika pozdního středoyčku. 

Na druhou stranu \' českém dl'jepIsect\'í nepatří dosud p()7(lní kruClán' k pt'íliš frd:.:ventovan\'m 

tématúm. \' nčkten''Ch partiích s\'é pdlce sice autorka mohla \'\'užít české póce (zejména manželu 

Hrochových, F, Šmahela a I\I. Nejedlého) a také tak učinila, \'étšinou O\'šem byla odkázána na 

zahraniční literaturu. Ve francouzsky a anglicky psané produkci se přitom velnu dobře 

zorientovala. Bibliografie obsahuje ta nejdúležitější standardní díla \'ěnlwaná "kypersk)'m" 

kruciátám a projektům 14. století (Torga, Housley, Edbury), doplněná u další dt'Uežité tituly 

t{'kající se méziěrO\'ské problematiky i širšího kontextu sledO\'an\'Ch témat. K jednotli\'ým dílčím 

problémům by jistě bylo možno nalézt další speciální studIe, vždy se však jedná o otázky 

překračující tematický rámec práce. Stejné tak je třeba ocenit, že autorka čte nejen literaturu, ale 

hlavně prameny, a to pievážně \'e francouzštině, v menší míře také v latiné. PLTní nUsto meZ! 

nimi náleží SIlII Starého pOI//!lík{/ z pera hlavního ludiny práce, Philippa de i\léziěres. 

Po stručném sezn~1mení s auturem a okolnostmi \"zniku Sll/I následuJc kapitola 
, , 

\'cno\'ana 

křižáckému hnutí 1. pol()\'Il1\' 14. století. Potom se práce Hací k I\Iézičroyu dílu, úzce spjatému 

s jeho působením ve službách b'perského krále Pctra 1. a francouzsk)'ch králů Karla V. a 

Karla VI. a prodchnutému myšlenkou na křížm'ou výpravu: k i-eholi řáuu 1\1i1i1ia PaJJiotlú a ke .l tl/! 

Slarého jJO/lfllíkd. Poslední uddíl je pak věnm'án česk3TlTI Luccmburkúm, zejména Karlu IV., a JejICh 

\'ztahu ke kruciátě a Philippm'i, F\utorka rczignovala na prosté chronulogické uspořádání své 

práce: strukturLlJc Ji podle hlavních témat, které si z\'olila ve svém prameni, a k nim přiiazuje 

příslušné části Philippova Žl\'(ltopisu i události "Velk)TCh" dějin. V juxtapozici popisu známé cest:' 

Petra 1. po Evropě a pouti \y'pravčče skladby nebo králova tažení do ;\lexandrie a jeho líčení 

J/i/rÝ/7/ jJOlllllíKI'l/l nachází dlOdnv interprctační klíč. Ncpouští sc sicc pi-ímu uo analýzy literárních 

postupú JIIII ani zclrojú a funkce alegorie \' této skladbě, stiídá však \'C s\'ém textu úměrnč 

Imagl1l;írní a biografickou/historIckou ro\'111U a tak jakob\ ftI1l1()\'\'l111 srl'il1\ sugcrLqe provúzanost 

ŽI\'ota a Ideálu, kterou lze ch~ípat jaku hbn1í téma práce. Takm-é roznžení nepostrádá \,tip, 

autorka se \'šak ne\'vhnula ()pakO\'~íní nčkter)'Ch údajú na \'ícc místech. 



Pokud jde o forlTlální stránku práce, autorka utřídila svúj materiál do logicky uzayřen)'ch cclkú, 

které až na \~vjimkv forn1Llluje Jasně a srozumitelnč. HO)llé užívání francouzské literaturv se na 

někter\'ch místech projevuje i pi-ejím:lním jmen, u nich; je y české histoncké literatuře obnkN 

Jiní' t\"ar: ~\kkra (= .\kkon, s. 5, 13) Ottomané (= Osmané, s. 12, 14), :-;enlle (s. 33), Capoue 

(= Capua, s. 45). C:asté prohřešk\' proti sprá\'l1é l11terpunkci a na někter\-ch místech i proti syntaxi 

a morfologii narušují plynulost textu, což nevyváží :lm vydatné užití historického prézentu. Obsah 

nicméně zústává výsostně zajímavý: s každou stranou se víc a víc odkr)'v:í ústřední \'}'znam 

kiižáckého ideálu \' myšlení doby i v Ll\'ažO\,ání Philippa de J\Iéziěres. "\ lcgorie šachovl1lce plná 

detaili.l y\'Snčného a neuskutečněného tažení a utopické Sl1\" o míru \' 1':n'oPl' a o odstranční 

schizmatu před koneční'm vítězstvím nad muslinw okupuJícímI .)eruz:\ll-m prozrazují spi'íznčnost 

se staršími projekty Ramóna Lulla a PiC1Ta Duboise, jejichž charaktenstiku piinesl pn'ní oddíl 

práce. Zárovet1 tyto pasáže oscilUjící mezi reflexí básníko\'\"Ch prožitku a ž;Ínrem knížecího 

zrcadla ukazují, jak se z událostí Ještč za ži\'ola očit\-ch s\'čdkú st:l\'á exemplulll. :-;polu s rozborem 

;\Iéziérm'a portréru Lucemburkú (s, Sl) aj.) t;lr() kapitola nl')\'íce reflektUJe :1l1torské strategie 

zkoumaného pramene, a tak je lze označit za klíčm'é partie pr:lce. j nterpretace \':;ech s\'mbolu 

pt-esáhla o\'šem její možnosti; alespoú na příkladu dn'adclní hry pti bankdU na počest císúe 

kar1a IV. (s, 75) nicméně autorka prokázala, že si je ,'ědom:l ,~~'znal11u mllohoznačné 1-eči 

snnbolú pro porozumění stredm'čké kultuře, I--':'apitola \'čnm~aná přcdsLl\l'ní f)()/Jylí .lmf~~{i1é7!!a 

phnáší namísto pOpiSU otázky a je tak k.řižO\'atkou, na níž se protínají nl'Jcn francouzské' a české 

dČJll1v, a!c i hlan1i tematické linie práce: diplomacie, ideáh', alegOrie - a ]1ITdn'ším S 11\'. 

\' práci včno\'ané ideji křížových výprav přehapí, že bitvč u Niko]!o!c a Její rd1e:;1 Philippem 

de l\Iézicres je \~ěnO\'án jen jedin)' odstavec (5, 7t-\),)ako náměr\' pro rozpran\ pil obhajobě bvch 

navrhO\'al ,'}zn:\m nikopolské katastrof\, pro ki:ii.;'\cké pl:í11\ ]!()zdnílw stt-nl()n:,kll a roli a!cgoreze 

\l' střcdm'čkém vnímání a zobraz()\'ání s\'čta. 

\1ane Radko\'Sk,í zprac()\ala tc:ma pro dl'Jim' srÍ-cdm'éku nadmíru dulci.l1é, u nas \'Šak málo 

zname, Učinila to zpLlsobcm, ktu)' prozrazuje z\'ládnutí domácí a zCj111én:l nhr:llllční literatury, 

znalost p1-íslušn\ch pramenú i osvojení základních posrupú historické práce, což vše přisph'á 

k přízni,~ému dojmu, který práce budí. 

\' Praze 1. září 200C> :\lgr. Pan:! :-;()ukup 


