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" Uvod 

Myšlenka křížových výprav zůstává ve 14. století stále živá. Po pádu Akkry roku 

1291 nicméně historici v otázce přijetí kříže konstatují většinou jen pokračování ideálu. 

Projekty, výzvy a následné pokusy o křížová tažení do Orientu, podporované 

papežským stolcem a za účasti korunovaných hlav, se během 14. století proměňují ve 

"falešné" kruciáty. "Svatá výprava do zámoří" ztrácí svůj původní cíl - dobýt 

Jeruzalém. 

V době, kdy se nadšení pro křižácké ideály nenávratně přesouvá už jen na stránky 

příběhů z kronik, nachází myšlenka na záchranu Svatých míst horlivého obhájce 

a neúnavného propagátora ve Philippovi de Mézieres (1327-1405). Zasažen žalostným 

stavem Svatého města, přijal Boží poslání a rozhodl se svou životní a profesní dráhu 

cele zasvětit realizaci křížového tažení. Jeho literární vzdělanost, vojenské zkušenosti 

a diplomatické schopnosti mu otevřely cestu ke dvorům králů i papežů, kteří na jeho 

křižácké výzvy reagovali s větší či menší otevřeností a ochotou. 

Jedinečnost, hodnota a význam Philippovy alegorické skladby Songe du Vieil 

Pelerin (Sen Starého Poutníka, 1389)1 pro literaturu stejně jako pro historiografii 

či historickou antropologii spočívají v reflexi autorových vlastních zážitků a zkušeností. 

Sen jako alegorická vize putování s politickým, moralizujícím a propagačním posláním 

sice navazuje na současné literární trendy, avšak překračuje hranice jisté literární 

uniformity a podává nám osobité svědectví o dějinných událostech a myšlenkovém 

vývoji doby. 

Na základě reflexe Philippa de Mézieres vložené do úst alegorických postav Snu 

Starého Poutníka se pokusíme v jednotlivých kapitolách nastínit problematiku vývoje 

myšlenky křížových výprav ve 14. století a odpovědět si na otázky týkající se pozice 

a charakteru křižáckého ideálu v soudobé společnosti. Ve svědectví Philippa 

de Mézieres o postoji korunovaných hlav k myšlence kruciáty a její možné realizaci se 

zaměříme především na okruh panovníků, v jejichž službách působil - kyperský král 

Petr 1., francouzský král Karel V. ajeho syn Karel VI.. Zvláštní kapitolu věnujeme 

1 Edice rukopisu ms 22542 uloženého v Bibliotheque Nationale v Paříži viz COOPLAND, G. W: Philippe 
de Mézieres - chancellor ofCyprus: Le Songe du Vieil Pelerin, 2 vols., Cambridge, 1969. 
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v tomto ohledu císaři Karlu IV., se kterým se Philippe de Mézieres osobně setkal 

a o kterém nám díky svému specifickému úhlu pohledu Sen Starého Poutníka podává 

originální zprávu. 

S osobností Philippa de Mézieres a jeho literární tvorbou se na české akademické 

půdě setkáváme v knižních publikacích, dílčích studiích, popř. během univerzitních 

přednášek a seminářů. V české historiografii je Philippe de Mézieres citován především 

v souvislosti s návštěvou kyperského krále Petra z Lusignanu v Praze roku 13642 nebo 

v pojednáních o cestě Karla IV. do Francie roku 1377-783
. Druhou oblastí české tvorby, 

kde figuruje jméno Philippa de Mézieres, jsou církevní dějiny a křesťanská spiritualita. 

Zprostředkováním a vytrvalou propagací svátku Uvedení P. Marie do Chrámu, 

slaveném původně ve východního ritu, se Philippe de Mézieres zasloužil o jeho 

začlenění mezi svátky západní liturgie. Mézierova duchovní hra, složená k propagaci 

tohoto mariánského svátku, se stala náplní semináře o středověkém dramatu Prof. Evy 

Stehlíkové.4 

2 Tvorba Philippa de Mézieres ve vztahu k Čechám a českým králům aj. viz NEJEDLÝ, M.: Fortuny kolo 
vrtkavé. Láska, moc a společnost ve středověku, Praha, 2003; NEJEDLÝ, M.: "V Praze jsou tři města, 
mnoho výstavných kostelů a lidé zbožní ... " Obraz českých zemí a jejich panovníků ve francouzsky psané 
literatuře 14. století, in: Evropa a Čechy na konci středověk. Sborník příspěvků věnovaných Františku 
Šmahelovi, ed. E. Doležalová, R. Novotný a P. Soukup, Praha, 2004; KAVKA, Fr.: Vláda Karla IV. za 
jeho císařství (1355-1378). Země České koruny, rodová, říšská a evropská politika, II. díl (1364-1378), 
Praha, 1993. 

3 Philippova inspirace dramatu, provedeného na banketu během návštěvy Karla IV. v Paříži roku 1378 viz 
např. ŠMAHEL, Fr.: Cesta Karla IV. do Francie 1377-1378, Praha, 2006; NEJEDLÝ, M.: Meluzínský 
mýtus a rodová pověst Lucemburků, in: Historický obzor 98, 2000, s. 693-736; NEJEDLÝ, M.: Fortuny 
kolo vrtkavé. Láska, moc a společnost ve středověku, Praha, 2003. 

4 V rámci semináře o středověkém dramatu na Ústavu latinských a řeckých studií FFUK vytvořili studenti 
různých oborů pod vedením Prof. Stehlíkové pracovní překlad Mézierova mariánského dramatu. O 
Philippovi de Mézieres a jeho hře viz STEHLÍKOVÁ, E.: Slavnost Praesentatio Beatae Mariae Virginis 
in Templo, in: Divadelní revue 1, 2000, s. 75-77. Pracovní překlad viz Philippe de Mézieres: Svátek 
Uvedení blažené Panny Marie do chrámu, Divadelní revue 1, 2000, s. 78-86. 
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1 Příběh Snu 

1.1 Rok 1389 

,,Nevím zda sním či bdím ... jsem právě v kapli Panny Marie, ve které doufám 

skončím svůj poslední den. Ještě si vzpomínám, že v království Francie je panovník a 

král Karel toho jména VI., pro kterého jsem se v duchu tolik nachodil a naspěchal; 

a vzpomínám si, že jsme v devátém roce jeho vlády, který je po Vtělení požehnaného 

Božího Syna rok třináctistý osmdesátý devátý. ,d 

Roku 1389 Starý Poutník Philippe de Mézieres (1327-1405) dokončil své 

monumentální alegorické dílo Songe du Vieil Pelerin -Sen Starého Poutnfka. Francii 

tehdy sužovala válka s Anglií, přes deset let už trvalo rozdělení latinské církve 

a z Východu přicházely zvěsti o síle Turků. 

Když byl roku 1373 Philippe de Mézieres povolán ke dvoru Karla V. (1364-1380) 

do Paříže, měl už za sebou dobrodružnou kariéru rytíře, křižáka, kyperského kancléře 

a vyslance u papeže v A vignonu. Král jej proto neváhá zařadit mezi své nejbližší rádce 

a důvěrníky. Philippe de Mézieres přijme od Karla V. ještě jedno důležité poslání, když 

se stane členem skupiny preceptorů dauphina Karla (VL). Toto královské rozhodnutí 

nebylo tak úplně od věci. Kromě bohatých zkušeností a dobrého vzdělání, které se pro 

tento úkol hodily, Philippe jako "starý křižák" výborně ztělesňoval ideál středověkého 

vychovatele rytíře - mistra.2 

Sen Starého Poutnfka vznikl v době, kdy se Karel VI. (1380-1422) prohlásil 

plnoletým, zbavil moci své strýce - regenty a ujal se vlády za pomoci starých rádců 

svého otce.3 Prostřednictvím alegorických obrazů, naučných příběhů i svědectvím 

osobních zkušeností učí "sokolník" Philippe létat svého svěřence "bílého sokola 

1 " ... je ne scay se je dors ou se je veille ... je suis a present en la chapelle de la Vierge Marie honnouree, en 
laquelle Fay esperance de finer ma derniere journee. Encores il me souvient que en cestu i royaume de 
Gaule est souvrain et roy Charles le VIe de son appelle, pou lequel en esprit j 'ay tant ale et vole; que a 
present nous sommes ou ixe an de san regne, qui est de 17ncarnation du benoist Filz de Dieu le iiix ixe an 
avec mil iiie." COOPLAND, G. W.: Philippe de Mézieres - chancellor oj Cyprus: Le Songe du Vieil 
Pelerin, II., Cambridge, 1969, s. 501. 

2 Srov. GUILLOT, O. - RIGAUDIERE, A. - SASSIER, Y.: Pouvoirs et institutions dans la France 
médiévale, t. II, Paris, 1998, s. 15. 

3 Srov. AUTRAND, F.:Charles VI, Paris, 1986, s. 165-178. 
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s pozlaceným zobákem a drápy" 4 a nastavuje mu zrcadlo ctností ideálního panovníka. 

Reforma Francie a celého křesťanstva, mír, jednota v západní církvi a především 

křížové tažení na osvobození Svaté země - takové úkoly klade Philippe na bedra 

mladého krále. 

1.2 Sen Starého Poutnfka 

Monumentální alegorická skladba Songe du Vieil Pelerin, Sen Starého Poutnfka 

vznikala v letech 1386-89. V současnosti víme o existenci pěti rukopisů. Dva rukopisy 

Snu jsou uloženy v Bibliotheque Nationale v Paříži: ms. 22542 a 9200-1 a dále po 

jednom rukopisu v Bibliotheque de r Arsenal v Paříži: ms.2682-3, v Bibliotheque 

imperiale ve Vienne: ms. 2551, a v Public Library v Clevelandu. 

První, a zatím jedinou, edici Snu sestavil a publikoval roku 1969 George W. 

Coopland, emeritní profesor historie v Liverpoolu.5 George Coopland použil ve své 

edici text z rukopisu ms. 22542 uloženého v Bibliotheque Nationale v Paříži. Podle 

životopisce Philippa de Mézieres Nicolase Iorgy6, klade editor vznik tohoto rukopisu do 

15. století a uvádí, že byl zhotoven pro Arthura z Richmondu (1393-1458), konetábla 

Francie. Rukopis 22452 obsahuje 372 pergamenových folií, s textem uspořádaným ve 

dvou sloupcích. Sen Starého Poutníka je rozdělený na Prolog a tři knihy. Na začátku 

každé časti Snu se nacházejí tématicky laděné miniatury s alegorickými postavami 

a jejich příběhy.7 

Jednoho dne se Božská Prozřetelnost objeví v kapli celestinského kláštera v Paříži 

a inspiruje Starého Poutníka, jenž tu klečí před obrazem Panny Marie, aby podle 

4 Karel VI. figuruje ve Snu pod alegorickými jmény ,,Létající jelen s korunou, , velký pán velkého parku, 
zahradník velké zahrady s pozlacenými bílými květinami, velký pán vod a lesů Francie, velký obchodník 
velké výměny, a nakonec mladý korunovaný Mojžíš." COOPLAND,I., s. 110. Vyobrazení Karlova 
emblému "létajícího jelena s korunou", který má dvacet růžků v paroží jako dvacet let Karla VI. viz 
Příloha Č. 9. 

5 Viz COOPLAND, G. W: Philippe de Mézieres - chancellor oj Cyprus: Le Songe du Vieil Pelerin, 
2 vols., Cambridge, 1969. 

6 Poslední, jediné ucelené a zároveň i stěžejní životopisné dílo o Philippovi de Mézieres napsal roku 1896 
Nicolas IORGA. Tato biografie byla znovu vydána roku 1973. Viz IORGA, N.: Philippe de Mézieres 
1327-1405 et la croisade au X1Ve siecle, Variorum Reprints, London, 1973. 

7 Viz Příloha Č. 8 a 9. 
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evangelního podobenství "rozmnožil své hřivny" a vydal se do světa. S pomocí své 

sestry Dobré Naděje má jako Horoucí Touha hledat tři královny Lásku, Moudrost 

a Pravdu, které symbolizují tři vlastnosti Boha, jenž sám je Láska, Moudrost a Pravda. 

Horoucí Touha ajeho sestra Dobrá Naděje pak představují Starého Poutníka, autora 

tohoto snu či vize a zastupují všechny, kteří touží po reformě světa, obvzláště pak 

Francie. 8 

Philippe de Mézieres jako Horoucí Touha vede Královnu Pravdu spolu 

s družkami Spravedlností, Mírem a Milosrdenstvím po světě, aby ctnostné dámy mohly 

prozkoušet "hřivny" a ověřit jasnost znamení "Tau", symbolu kříže a pravé víry, toho 

kterého města a království a pokud se jim někde zalíbí, aby si zde případně postavily 

"kovárnu". Ve třinácti městech předsedá Pravda slavnostnímu "parlamentu", kde se 

radí se svými přítelkyněmi a služkami, zda je to či ono město způsobilé stát se 

základnou pro reformu světa a křesťanstva vůbec. Jedině pravda, spravedlnost, mír 

a další ctnosti mohou "ukovat z hřiven" dobré skutky - "mince" pro reformu, která by 

následně umožnila sjednotit síly pro křížovou výpravu do Svaté země. V první knize 

tedy křížem krážem "po celém světě" putuje vznešený průvod, povětšinou zklamaný ve 

svých nadějích, až přichází do královského města Paříže. 

Paříž je cílem dlouhého putování Královny pravdy a jejího doprovodu a zároveň 

začátkem druhé knihy, věnované osudům ,francouzské lodě" - tedy království Francie. 

Během pařížského parlamentu, shromážděném ze tří stavů, královniny komorné 

Smělost, Velkolepost a Poctivost postupně referují Pravdě o všech špatnostech, které 

"zmítají lodí Francie". Smělost útočí na justici a fiskální oblast, Velkolepost míří svou 

kritikou proti rytířstvu a vojevůdcům a Poctivost odsuzuje špatné skutky předních pánů 

a úředníků v království. Kormidelníkem francouzské lodě nazvané Spanilá, je 

francouzský král, jenž zodpovídá za osud plavidla i za osud jejích pasažérů. Král se na 

své lodi vydá do Jeruzaléma - pozemského cíle všech poutníků a symbolu ráje jako 

směřování životní pouti lidské duše. Na cestě do cílového přístavu Jeruzaléma - Ráje, 

se mořeplavci mohou zastavit na ostrově Kypru, zvaného "ostrov na Pomezl", jenž 

symbolizuje Očistec a nebo skončit svou plavbu na Sicílii, zvané "ostrov Vulkánu", jenž 

je alegorií Pekla. 

8 Všechny alegorické významy osob a jejich jmen sestavil Philippe de Mézieres na konci Prologu 
v La Tablefiguree. COOPLAND, 1., s. 106-114. 

9 



Předešlé dvě knihy můžeme nazvat jako "Pout", a "Francie". Ta třetí by se 

jmenovala "Král", neboť v sobě zahrnuje veškeré "umění vládnout", které chtěl autor 

předat ústy Královny Pravdy svému někdejšímu svěřenci - mladému králi Karlovi VI..9 

Třetí kniha je volným pokračováním pařížského parlamentu. Po skončení 

reference komorných o stavu francouzského království, ujme se Pravda výchovy Karla 

VI.. Zahalen světelným závojem před shromážděnými stavy, ocitá se Karel jako mladý 

Mojžíš na "hoře Sinaj", jež má podobu malého čtvercového parketu, který utvořily 

Pravda, Mír, Milosrdenství a Spravedlnost. Královské vyučování probíhá za pomoci 

čtyř alegorií: desky s přikázáními, osm hřiven, královský povoz a královská šachovnice. 

Spolu s lodí tvoří šachovnice větší samostanou "podalegorii" v alegorickém komplexu 

celého Snu. 

Alegorická forma nabízela autorům středověku možnost propojit realný svět se 

světem idejí. Dávala příležitost k setkání mezi lidským a Božím. lo Morální poselství 

alegorie pak často usnadňovalo efektivnost výchovy panovníka a tak podporovalo snahy 

o reformu toho kterého království i "celého světa" . Ve středověké literatuře se kromě 

duchovní roviny uplatnila v politické sféře alegorie snu či vize, vidění. 11 Sen Starého 

Poutníka formou i obsahem reflektuje život svého autora a čerpá z jeho osobních 

zkušeností, názorů, záměrů a přání. Philippe de Mézieres promlouvá k čtenáři 

jazykem středověké literatury a imaginace, skrývající v sobě právě známá topoi: sen či 

vize, životní pouť duše člověka, rozmanité alegorické obrazy s moralizujícím 

záměrem aj. Kromě personifikovaných vlastností Boha, lidských ctností a neřestí, 

ponechá Philippe v krátkých naučných příbězích vystupovat postavy starozákonní 

i novozákonní, hrdiny z antických bájí a další mytické a historické postavy. 

Svou didaktickou povahou Sen přebírá charakter spisů o "umění vládnout", mezi 

kterými ve středověké literatuře zaujímá přední místo Anticlaudianus (1183-4)12 od 

Allaina de LilIe. Philippe hojně užívá citací z Románu o růži Jeana de Meung, který 

9 Viz pracovní názvy tří knih Snu Starého poutníka, které vytvořil ve své edici G. W. Coopland. 

JO O alegorii jako literární formě viz ARON, P. - SAINT-JACQUES, D. - VIALA, A.: Le dictionnaire de 
Za Zittérature, Paris, 2002, s. 8-9. 

II O alegorickém snu ajeho úloze v politické sféře viz QUILLET, J.: Songe et songeries dans ťart de Za 
poZitique au X/Ve siecle, in: Les études philosophiques 3, 1975, s. 327-349. 

12 Edice viz BOSSUAT, R.(ed): Alain de Lille: Anticlaudianus, Paris, 1955. 
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inkorporoval do svého díla z Anticlaudiana některé části. Můžeme se proto domnívat, 

že se Anticlaudianus také stal Philippovi ve Snu předlohou při vytváření obrazu 

ideálního panovníka. 13 

Literární inspiraci pro Sen můžeme dále vysledovat v dílech několika spisovatelů 

14. století. Nespornou "předlohou" je pro Philippa de Mézieres např. Pelerinage de la 

Vie Humaine (1330 - 31, 1335) z pera Guillauma de Digulleville. 14 Cisterciácký mnich 

vypráví o vizi, jež se mu zjevila na loži v opatství Chaalis a jež symbolizuje pozemskou 

cestu křesťana do nebeského města. V druhé knize Snu převzal Philippe mnohé z děl 

Livre de Divinacions (1356?) a Tractatus contra Astrologos (1356 - 65)15, v nichž se 

Nicolas Oresme obrací ke všem vládcům, zvláště pak k francouzskému králi 

Karlu V.(1364 - 1380), jež měl pověstnou zálibu v astrologii a umění věštby. Alegorie 

o šachovnici ve třetí knize Snu se nabízí jako paralela k De moribus hominum et oficiis 

nobilium super ludo scaccarorum (kol. 1300) od Jacoba de Cessolis, kde filosof 

jménem Xerxes se snaží pomocí šachové hry změnit mravy Enilmeroda, syna krále 

Nabuchodonozora. Pojetí Philippovy "královské šachovnice" je však specifické, dobře 

promyšlené a naplánované, což poukazuje na autorovu tvůrčí samostatnost. 16 

13 Srov. BELL, D. M.: L7déal éthique et politique de la royauté en France au Moyen Age ďapres 
quelqes moralistes de ce temps, Paris, 1962, s. 80-81. 

14 Guillaume de Deguilleville: Le pelerinage de la vie humaine, éd. J.J. STURZINGER, London, 1893. 

15 Edice obou spisů viz COOPLAND, G. W.: N. Oresme and the Astrologers, Cambridge, 1952. 

16 O literární inspiraci a vlivu na Sen Starého Poutníka viz COOPLAND, G. W., I., 19-28; kapitola 
o Philippovi de Mézieres ve studii BELL, D. M.: L' ldéal éthique de la royauté en France au Moyen Age 
ďapres quelques moralistes de ce temps, Paris, 1962, s. 76-103. Údaje o autorech ajejich dílech 
viz BOSSUAT, R. - PICHARD, L. - RA YNAUD DE LAGE, G.: Dictionnaire des lettres franl;;aises. 
Le Moyen Age, Fayard, 1992. 

11 



2 Passagium generale v 1. pol. 14. století 

2.1 Křesťané v Orientu v 1. pol. 14. století 

Philippe de Mézieres se narodil kolem roku 1327 jako nejmladší z dvanácti dětí 

a vyrůstal na hradě Mézieres v Picardii. Jeho rodina patřila mezi nižší šlechtu, a ačkoliv 

měl dostatek urozených příbuzných, své dětství prožil v tuhé bídě. Naštěstí se dostal na 

studia ke kanovníkům u Notre-Dame v Amiensu. Musel být velice horlivým žákem, 

neboť jeho pozdější literární aktivita prokazuje - na muže od válečného řemesla 

podivuhodně bohatý - zdroj citací z Aristotela, klasických autorů, církevních otců, 

legend, kronik aj.1 

Coby nejmladší syn v početné rodině neměl ohledně životní dráhy asi mnoho na 

výběr. Počátkem 14. století ve Francii nevolala do armády mladé bojovníky nutnost 

bránit zemi, ale lákavá touha po dobrodružství, po slávě a také slibná naděje na získání 

majetku. V Orientu, kde přetrvával neustalý boj proti nevěřícím, se mladým šlechticům 

z Evropy nabízely nové možnosti? Proto se zřejmě Philippe kolem roku 1345 vydává 

do Itálie, aby se zde naučil válečnému umění a vstoupí do služeb Ondřeje, vévody 

z Kalábrie a manžela neapolské královny. Po jeho smrti se Philippe připojí k výpravě na 

Východ pod velením Humberta II. z Dauphiné (1333-1349), účastní se bitvy u Smyrny 

roku 1347 a v následující bitvě je pasován na rytíře. 3 

Otto manští Turkové z Malé Asie zahájili dobyvačnou sérii útoků, vtrhli do 

Nicomedie, Níkaje a zamířili dále směrem ke Konstantinopoli. Ve stejné době 

Mamlukové, jejichž stát ležel na území Egypta a Sýrie, zničili přístav Ayas, významné 

středisko námořního obchodu v Malé Arménii. Bitva u Smyrny, ve které Philippe de 

1 Srov. IORGA, s. 19-27. 

2 Srov. Tamtéž, s. 3l. 

3 Srov. Tamtéž, s. 63-64. 
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Mézieres bojoval patrně varmádě kyperské krále Huga IV., patřila k vlně 

protitureckých akcí, jež propukla ve dvacátých letech 14. století.4 

Benátčané, jejichž obchod byl tureckými vpády ohrožován, usilovali o 

zformování námořní ligy spolu s Rhodem a Byzancí. K tomuto plánu se přidal 

francouzský král Filip VI. a papež Jan XXII., kteří zamýšleli pokračovat v tažení až do 

Jeruzaléma. Ke spojenectví byl přizván také kyperský král Hugo IV., který si snažil 

zajistit co nejlepší obranu svého království. Roku 1334 získala námořní liga konečnou 

sestavu.5 Turecké vpády opětovně narušovaly zájmy Evropanů na Východě. Papež 

Kliment VI. proto nařídil roku 1343 shromáždit síly námořní ligy, vyzval hlásat 

v kostelích přijetí kříže a jeho exhortační listy kolovaly Evropou. Následující rok 

křesťanská flotila vyplula do Orientu na výpravu proti Turkům. Na podzim získali 

křesťané přístav Smyrnu, který mohlý následně posloužit jako důležitý strategický bod 

pro další vojenské operace.6 

Nová výprava do Orientu roku 1346 se pod slabým vedením Humberta II. 

a v důsledku morové epidemie rozpadla. Roku 1348 nakonec došlo mezi křesťanskou 

stranou a emírem z Efesu k uzavření míru. Křižáci by možná dobývali vítězství i nadále. 

Pro trvalejší úspěch tažení však chyběl dostatek financí, schopní vojevůdci a dobrý 

1/ 7 pan. 

2.2 Křižácké projekty poč. 14. století 

Pro opětné získání Svaté Země se nejvíce nabízely dva postupy. Nejprve ohrozit 

nepřítele po ekonomické stránce, tzn. zakázat obchod se Saracény až k vyhlášení 

obchodní blokády Egypta a dále pak proti oslabenému nepříteli postupovat podle 

četných plánů, které pro křížové výpravy navrhovali teoretikové. 

Aktivní propaganda pro zorganizovaní křížových tažení se objevuje a dále rozvíjí 

v době druhého koncilu v Lyonu (1274). Po pádu Akkry tyto plány na znovudobytí 

Svatých míst dozrávají v opravdový literární žánr. Jejich náplní je série výprav 

4 Srov. HOUSLEY, N.: The Later Crusades 1274-1580. From Lyons to Alcazar, Oxford, 1992, s. 38-39; 
EDBURY, P. W.: The Kingdom ofCyprus and the crusades, Cambridge, 1991, s. 159. 

5 Srov. EDBURY, s. 159. 

6 Srov. Tamtéž, s. 158-159. 

7 Srov. IORGA, s. 56. 
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vedených proti muslimským státům, nejprve proti Egyptu, především však proti 

Otto manům z Malé Asie, kteří směřovali své útoky na Byzanc.8 

Teoretikové křížových výprav nepatří mezi potulné kazatele, jak tomu bývalo 

dříve. Nové plány vychází z pera učenců, kteří se - sice specifickými, avšak ne zcela 

navzájem odlišnými - návrhy ve svých knihách a pamfletech snaží akcentovat nutnost 

svaté výpravy. Autoři přisuzují důležitou roli rytířským řádům a většina navrhuje 

vytvořit jeden spojený řád pod vedením jednoho muže - např. francouzského krále či 

jeho syna - který má následně převzít i Jeruzalémskou korunu: 9 

Fidenzio zPadovy, z řádu menších bratří, byl papežem Mikulášem IV. pověřován 

diplomatickými misemi a mnohokrát navštívil i Orient. Papeži Fidenzio věnoval také 

své pojednání z roku 1291 -Liber de Recuperatione Terre Sancte, v němž zasvěceně 

popisuje dějiny Svaté Země, rozebírá problematiku vojska určeného k jejímu dobytí 

a předkládá různé návrhy itinerářů, které toto vojsko může sledovat. Dále doporučuje 

uvalit na mamlucké imperium námořní blokádu a postupovat proti nepříteli ve dvou 

liniích - po souši a na moři. 10 

Raymond LIuII (1232?-1315) žil běžným světským a rodinným životem, 

obklopený šlechtou a písněmi trubadůrů, na dvoře krále Aragonského jako vychovatel 

následníka trůnu. Kolem třiceti let prožil duchovní krizi, následně změnil svůj život 

a obrátil pozornost k vyšším zájmům své doby. Tehdy mj. učinil rozhodnutí zasvětit se 

úsilí o obrácení nevěřících. Po několika letech studia a poustevnického životal1
, se roku 

1287 vydal na cesty po Evropě, aby získal podporu pro své plány. 

Raymond LuH roku 1294 předal papeži Celestinovi V. osobně SOUpIS svých 

návrhů na zřízení kolejí s výukou orientálních jazyků, návrh dobytí Svaté země, 

sjednocení rytířských řádů pod velením velmistra, který by se stal Jeruzalémským 

králem, ale papež téhož roku podal abdikaci. Naléhavější Petitio Raymundi pro 

8 Srov. RUNCIMAN, St.: Les dernieres croisades, z angl. orig. přel. D.-A. CANAL a G.VILNEUVE, 
Paris, 1998. BALARD, M.: Croisades et Orient latin (Xle-XIVe siecle), Paris, 200I. 

9 Srov. DEMURGER, s. 220. 

10 Srov. RUNCIMAN, s. 1012. 

II Poté co "sestoupil" z ústraní hory Randa na Mallorce, uchýlil se do kláštera Santa Maria de la Real, kde 
napsal první Ars maior ... sub qua Arte postea plures, ve kteých "zaútočil" proti nevěřícím. Viz doktorská 
práce LLINARES, A.: Raymond Lulle - Philosophe de l'action, Grenoble, 1963. 
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conversione infidelium ad Boniphatium VIII. zůstalo mj. díky papežově 

zaneprázdněnosti bez odezvy. Kolem roku 1295 Lull předkládá Mikulášovi IV. 

memorandum k boji proti islámu a o několik let později shrnuje své myšlenky a plány 

k dobytí Svaté země v Liber de Fine (1305)12. Roku 1309 osobně prezentuje 

Klementovi V. Liber de acquisitione Terrae Sanctae. Koncem léta 1311 odjíždí na 

koncil do Vienne, aby apeloval na církevní představitele ve věci osvobození Svatých 

míst. Při této příležitosti složil báseň Lo concili13 a před odjezdem sepsal ještě Petitio 

Raymundi in concilio generali ad acquirendam Terram Sanctam. Ale papežský stolec, 

králové ani koncil nepřijali jeho plány na zřízení východních kolejí, na sblížení 

s řeckými církvemi a na křížové tažení. 14 Nadarmo vyšlo rovněž úsilí o uspořádání 

konference mezi křesťany a muslimy. 

Bez většího úspěchu se tedy vrátil na rodnou Mallorku. Odtud se vydal do Afriky, 

kde se věnoval misijní činnosti a na následky mučení, věznění a kamenování při cestě 

zpět na Mallorku zemřel. 

V myšlení Raymonda Lulla lze vypozorovat jisté idées fixes, prostupující již jeho 

ranou literární tvorbu: jednota světa a světový mír. 15 Lull uvažuje o zániku politického, 

sociálního a náboženského pluralismu a o nastolení míru po celém světě. V Libre de 

contemplació navrhuje dosáhnout tohoto sjednocení světa náboženskou konverzí a tzv. 

duchovní křížovou výpravou. 16 Je jednoduše přesvědčen o neúčinnosti "materiálních" 

zbraní - vzhledem k dosavadní, dalo by se říci, neúspěšnosti vojenského křížového 

tažení - a přiklání se, aby k opětnému získání Božího hrobu došlo nejprve na poli 

duchovním. 17 

Duchovní kruciáta, jak navrhuje Lull, má být řízena rukou papeže za pomoci 

církevních prelátů a světských vladařů, přičemž moci duchovní je podřízena moc 

12 Edice Palma, 1665. Částečná reprodukce in: GOTTRON, A.: R .. Lulls Kreuzzugsideen, Berlin, 1912, 
s.65-93. 

13 "Vn concili vull comenr;;ar / en mon cortage, e xantar / per r;;o que far;;a enamorar / tots cells qui ho 
poden far / per Déus servir, / e 10 Sepulcre conquerir: / molt ho desir!" (Obres Essencials, 2v., Barcelona 
1957-1960). LLINARES, s. 121. 

14 Viz Dictionnaire des lettres franr;;aises, s. 1245. 

15 Srov. LLINARES, s. 350. 

16 Zde pojem "duchovní" ve smyslu antagonismu k "vojenské" křížové výpravě. 

17 "Com 10 sant sepulcre ... et le sancta terra ď outramar ... conquerre per predicació ... que per forr;;a 
ď armes." LLINARES, s.350. 
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světská. Navrhuje využít působení vzdělaných kazatelů a souběžně s vojenskou 

výpravou získat nejen muslimy, ale také schizmatické křesťanské církve a heretiky. 18 

Kazatelé, ochotní podstoupit i mučednickou smrt, znalí filosofie a teologie se naučí 

jazykům nevěřících a s potřebným vybavením knih a finančních prostředků, mají být 

posláni nejprve k muslimům, protože jejich náboženství se nejvíce blíží ke křesťanství. 

Pro výuku jazyků Lull plánuje zbudovat centra orientálních studií v Římě, Paříži, 

Španělsku, Janově a Benátkách, v Prusku, Uhrách, na Východě v Jaffě a v jiných 

městech, která budou k tomu příhodná. 19 Postupně ale eliminuje výuku arabštiny, 

hebrejštiny, řečtiny a "tatarštiny" na první tři citovaná místa. 20 

Zajímavá je Lullova představa o konverzi nevěřících. Konverze je založená -

v protikladu k užití vojenských zbraní a v souladu s Božím stvořitelským záměrem - na 

svobodě člověka. Mezi kazateli a muslimy má probíhat diskuze jako střet pravd, 

argumentů a otázek. 

V čele vojenské výpravy stojí král válečník - Rex Bellator. Páteř vojska tvoří 

všechny rytířské řády spojené v jeden nový řád, "ordo milicie".21 Výprava má začít 

bojem proti muslimům ve Španělsku a dále postupovat Afrikou podél tuniského pobřeží 

až do Egypta. V Liber de fine se objevuje také návrh na námořní expedici se základnami 

na Rhodu a Maltě. Nakonec, zdá se, přistupuje k myšlence výpravy po souši: vzít 

Řekům Konstantinopol a cestovat přes Anatolii. Rady Ramona LIulla konkretizují 

organizaci armády a flotily, upřesňují skladbu stravy a vojenského materiálu stejně jako 

vzdělání kazatelů, kteří vojsko doprovázejí. 

Lullovo pojetí křížové výpravy, počítající kromě etapy duchovní také 

s vojenskými akcemi, se může zdát jako kontradikce vůči autorovu pacifistickému 

přesvědčení. LIinares ale upozorňuje, že pro Lulla jde v případě dobývání Svaté země 

o legitimní vojenský zásah, o odvetu za neoprávněné držení území, které původně 

18 Srov. RUNCIMAN, s. 1012 a 1013. 

19 Srov. LLINARES, s. 352-353. (Tractatus de modo convertendi infideles, in: Opera latina, III, 102-103) 

zO ... studia inter Latinos magis idonea sunt ... ratione securitatis, perpetuitatis et propter examinationis 
addiscentium uvádí RLuBe ve svém Tractatus de modo convertendi.( Opera latina, III, s.103 ) Koncil ve 
Vienne nakonec rozhodne o založení center v Římě, Paříži, Bologni, Salamance a Oxfordu. 
Viz LLINARES, s. 353. 

Zl,,Dominus papa et domini cardinales eligant et ordinent unum nobilem ordinem, qui ordo milicie 
nominetur." "Ordo milicie" v sobě měl spojit řád templářů, johanitů, něm. rytířů, členy řádu z Calatravy 
a "de Hucles".(Liber de fine, II, 1) viz R. Lulls Kreuzzugsideen, s. 73-74. 
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patřilo křesťanům. Odtud také výrazy, figurující v jeho spisech: "recuperatio", 
22 

"recuperare Terrae Sanctae" . 

V téže době se se svým přáním na zorganizování tažení nechal jak v Paříži tak na 

papežském dvoře slyšet Filip N. Sličný (1258-1314). Jeho motivace - sen 

o francouzské nadvládě na Západě a snaha vytěžit z církve finance, a zároveň jeho 

konflikt s papežem Bonifácem VIII., se promítly také do křižácké propagandy 

u francouzského královského dvora. 

Králův rádce a jeden z jeho legistů - Pierre Dubois ve svém pojednání 

De recuperatione Terre Sancte (1306)23 navrhl sjednotit rytířské řády a využít jejich 

příjmy k organizaci křížové výpravy, vedené po souši i na moři, pod vedením 

francouzského krále.24 

První část je věnovaná anglickému králi Eduardovi I. a měla být tajně předána 

papeži. Dubois zde předkládá podrobný plán na dobytí a obranu Svaté země. Dříve ale 

než k tomu dojde, je třeba dosáhnout míru na Západě a provést reformu církve. Dále 

akcentuje nutnost dostatečného vzdělání všech, kteří jsou posíláni na Východ za účelem 

sloužit jako kazatelé, soudci, doktoři či vojenští inženýři.25 Autor popisuje celý systém 

pro výuku této elity. Jako model si bere organizaci studia u žebravých řádů. Druhá část 

je spíše politická strategie. Dubois vysvětluje, jak se francouzský král může nechat 

zvolit císařem a ujmout se vedení křížové výpravy, zatímco jeho bratr se ověnčí 

korunou císařů byzantských. 

Smělým projektem je rovněž návrh na mírové řešení konfliktů na Západě 

prostřednictvím mezinárodní smlouvy: věčný mír mezi národy sdruženými ve "spojené 

státy" pod svrchovanou vládou francouzského krále, zrušení kněžského celibátu 

22Jako příklad uveďme název listu pro papeže Mikuláše IV.: "Quomodo Terra Sancta recuperari potest". 
O této problematice viz LLINARES, s. 354-355(pozn. 204). 

23 Edice viz LANGLOIS, C.-V.(ed.): De recuperatione Terre Sancte, Paris, 1981. 

24 Oproti Raymondu Lullovi, který v otázce organizace křížové výpravy zůstává po celý život pro 
podřízenost světské moci pod moc duchovní, Pierre Dubois ponechává řízení kruciáty svému pánu a králi 
Filipovi Sličnému. Viz LLINARES, s. 350. 

25 Dubois navrhuje založit školy tlumočnictví, otevřené jak pro muže tak pro ženy. Viz Tamtéž, s. 353. 
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a světské moci papežů, konfiskace kostelních a klášterních statků na rozkaz koruny.26 

Není mu cizí ani myšlenka "concilium generale", který navrhuje svolat do Toulouse, 

kde se mají mimořádně shromáždit církevní preláti a křesťanští panovníci, obeslaní 

králem Francie. Dubois zde ponechává autoritu papežství jako předsedající hlavě 

koncilu, nicméně přiznává značnou autoritu také Francii jako dědičce imperiálních 
. 27 

prerogatIv. 

Po opadnutí vlny reflexe ke křížové výpravě podněcované Filipem IV. nastává 

jistý útlum. K novému oživení dochází za vlády Filipa VI. (1328-1350) kolem roku 

1330. S realističtějším návrhem přichází "dějepisec", původem Řek, člen vévodského 

rodu z Naxu - Marino Sanudo. Roku 1323 se objevuje na veřejnosti druhá verze spisu 

Secreta Fidelium crucži8
, jehož koncepce úspěšné kruciáty spočívala v oslabení 

egyptského nepřítele cestou vyhlášení hospodářské blokády. Marino Sanudo svými 

návrhy k uskutečnění výpravy na osvobození Svaté země uzavírá vlnu křižáckých 

teoretických pojednání v první pol. 14. století.29 

26 Srov. RUNCIMAN, s. 1013. 

27 Srov. LANGLOIS, s. 97. 

28 Viz BALARD, s. 167-168. 

29 Srov. RUNCIMAN, s. 1019-1020. 
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3 Skutečnost a Sen 

3.1 Nova Milicia Passionis Jhesu Christi 

"Chudý Poutnfk kul po čtyřicet let jednu hřivnu, která (by) se měla zalíbit celému 

křesťanstvu a která se týká svaté poutě do zámořf; jak se lze dovtfpit, kul Řeholi Nového 

Rytfřstva Utrpenf Ježfše Krista, kterou on sám sestavil a napsal. ,,1 Na řádcích Prologu 

svého Snu nám Philippe de Mézieres coby Chudý Poutnfk svěřuje své dlohouleté úsilí 

založit nový rytířský řád. Řád, který měl naplnit veškeré jeho sny a plány, neboť jeho 

rytíři měli být nositeli všech ctností, jež vedou k reformě křesťanstva a k následnému 

uskutečnění touhy každého opravdového "miles Christi" - osvobození Svaté země. 

Kolem roku 1347 opouští Philippe Evropu a vydává se na svou první křížovou 

výpravu do Orientu. Zúčastní se bitvy u Smyrny a v průběhu další bitvy je pasován na 

rytíře. Neznáme s jistotou jméno velitele armády, ke které se ještě jako panoš Philippe 

v Orientu přidal. V jednom ze svých spisů podává zprávu, že v době zrození myšlenky 

založit nový rytířský řád "byl ve službách velkého katolického knfžete z Orientu,,2, 

nepochybně Huga IV., krále Kypru. Setkání s "realitou Orientu" zanechalo v jeho nitru 

velmi silné dojmy a jeho cesta za dobrodružstvím se tak stane zásadním mezníkem pro 

jeho další život - rytíře, kancléře, rádce a spisovatele. Návštěvou svatých míst rovněž 

datuje ve všech svých dílech první myšlenku na vytvoření rytířského řádu - Ordo Nove 

Milicie Passionis Jhesu Christi. 

Autor biografie o Philippovi Nicolas lorga předpokládá, že už dlouho před 

výpravou do Orientu klíčil tento záměr v jeho mysli. 3 V době svého studijního pobytu 

I " ... le Pauvre Pelerin avoitjorgie ung besant qui dev(r)oit estre plaisant a tout la crestiante par ťespace 
de quarant ans continuelz, touchant au saint passage d'oultre mer, comme il peut apparoir par la Reigle 
de la Nouvelle Arquemie (rukopisy BaC: Chevalerie) de la Passion de lesuscrist qu 'il afaicte et 
escript." Viz edice Philippe de Mézieres- chancellor oj Cyprus: Le Songe du Vieil Pelerin, ed. G. W. 
COOPLAND, vol. 1., Cambridge, 1969, s. 88. Spojení "marchander et jorgier les besants" Phi1ippe sám 
užívá na mnoha místech Snu Starého Poutníka alegoricky, v duchu Evangelia (Mt 25, 14-30) jako spojení 
"rozmnožovat hřivny darované od Boha", "konat dobré dílo" či "dobře činit, mluvit a myslit". Srov. např. 
výčet alegorických pojmů La Tablefigurée in: COOPLAND, 1., s. 106. 

2 Viz IORGA, s. 70 (De la Chevalerie de la Passion, fo. 10). 

3 Viz Tamtéž, s. 71. 
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u kanovníků v Amiensu rád čítával "cronicas autenticas terre sancte,,4, které prý 

ho inspirovaly "svou horoucí touhou dobýt Svatou zemi. ,,5 Žalostný stav posvátných 

llÚst a síla tureckého nepřítele, jež stále rostla navzdory posledním křižáckým 

úspěchům, však rozprášily jeho dosavadní iluze. Nedisciplinovaná a revoltující armáda 

křižáků se nemohla porovnávat s vynikajícími stálými jednotkami ve službách emírů 

spravujících pobřeží a babylonský sultán se svou nespočetnou hordou mamliických 

bojovníků mohl snadno velet "celému křesťanstvu".6 

Mézieres tehdy pochopil, že je třeba nepříteli oplatit stejnou mincí. Aby Svatá 

země byla znovu osvobozena, musí llÚt křesťané podobnou armádu, jakou mají jejich 

nevěřící protivníci. Rytíři západu se hnali za marnou touhou po slávě, skoro celá 

Arménie byla zničená, kyperské království bylo příliš chatrné pro toto poslání a zbylé 

rytířské řády tonuly v úpadku.7 Ta tam byla opravdovost rytířské myšlenky a staré 

křižácké nadšení. Vytvoření nového řádu, nové bojové síly, nového zrcadla pro celé 

křesťanstvo - v tom tkvěla záchrana, kterou Philippe roku 1347 odhalil v modlitbě 

u Kristova hrobu. 

K prvnímu sepsání řehole své "no ve milicie" přikročil až roku 1368, tedy v době, 

kdy zastával úřad kancléře u kyperského krále Petra I. (1359-1369). V jejím závěru 

Philippe vzpollÚná na počáteční impuls, jež ho přivedl na myšlenku křížového tažení 

s novým rytířským řádem v čele: "Takový je řád, jaký chci založit. Je tomu téměř dvacet 

let, co mě Ježíš inspiroval touto zbožnou myšlenkou. Byl jsem si vědom své nehodnosti, 

ale důvěřoval jsem Boží dobrotě; jako můj krajan Petr Poustevnf/( jsem od té doby 

procestoval mnohé kraje, obzvláště Svatou zemi a Orient; ale nepřestal jsem myslet 

na svatý řád, který jsem chtěl založit; vše co jsem pozoroval u velkých pánů, 

u duchovních, u křesťanů, u nevěřících, to vše jsem vložil do své drahé a krásné paní, 

do tohoto svatého řádu. Už dlouho jsem chtěl napsat pro něj řeholi; ale až dnes, 

4 Viz Tamtéž, s. 71 (Oratio tragedica, fo. 192 r). 

5 Viz Tamtéž, s. 71. 

6 Viz Tamtéž, s. 70. 

7 Srov. Tamtéž, s. 70 - 71. 
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jmenován z Boží milosti kancléřem Kypru, mohl jsem se zhostit tohoto svatého úkolu. ,,8 

Philippe de Mézieres se pokusil celkem třikrát o povzbuzení a následné oživení 

realizace svých plánů z roku 1347, aniž by se dal odradit lhostejností a neúspěchy.9 

Prvé sepsání řehole (1368) Auguste Molinier definuje z hlediska stylu jako 

politické memorandum (mémoire politique), pojednávající o tom, čím by mohl nový řád 

posloužit. lO Poslání, které pro své rytířstvo Philippe zamýšlel, shrnuje už samo 

pojmenování nového řádu v úvodu předmluvy (prefacio): Nova religio milicie Passionis 

Jhesu Christi pro acquisitione sancte civitatis Jherusalem et Terre Sancte ll
. 

"Beneficium Dei, maxime Passio Salvatoris" musí znovu nabýt úcty v myslích 

křesťanstva. A proto "srdcem, slovem a skutkem; životem činným i kontemplativním," 

poslouží nový řád jako "zrcadlo k obnově kultu Utrpení Páně, k rozmnožení katolické 

víry, k osvobození Svaté země.,,12 Pro Philippa osvobodit Boží hrob, "dobýt, vlastnit 

a statečně uhájit Svatou zemi" je skutečným úkolem každého křesťanského rytíře. 13 Při 

sepisování řehole tak postupuje v duchu svého oblíbeného světce a autora způsobu 

života Templářů - Bernarda z Clairvaux. 14 

8 Viz závěr předmluvy řehole z roku 1368 ve zkráceném a upraveném překladu Augusta MOLlNIERA. 
Viz MOLlNIER, s. 341 

9 Rukopis první (1368) a druhé latinské redakce (1384) je uložen v Paříži v Bibliotheque Mazarine 
(ms. 1943). Rukopis třetí redakce psané francouzsky: De Za Chevallerie de Za Passion de lhesu Christ 
(1396) se nachází rovněž v Paříži v Bibliotheque de l' Arsenal (ms. 2251). Rukopis zkrácené francouzské 
verze řehole: La Sustance de Za ChevaZerie de Za Passion (1389-94) vlastní fond Bodleian Library 
v Oxfordu (ms.813). Edice jednotlivých částí rukopisů viz MOLlNIER, A.: Description de deux 
manuscrits contenant la regle de Za MILITIA PASSIONIS lHESU CHRISTl de Philippe de Mézieres, 
in: Archives de ľOrient latin, t.(1881), s. 335-364; HAMDY, A. H.: Philippe de Mézieres and the New 
Order oj the Passion, part I.-III., reprinted from Bulletin of Faculty of Arts, vol. XVIII., Alexandria 
University, 1964. Ukázky z rukopisů viz Příloha Č. 1-3. 

10 Viz MOLINIER, s. 338. 

11 Viz Tamtéž, s. 351. 

12 " ..• corde, verbo et opere, active vivendo et contempZative ... speculum preZibatum erit ... ad renovandum 
Passionem Domini, ad muZtiplicandum fidem catholicam, ad redimendum Terram Sanctam." 
Viz 4. kapitola v prefaci řehole z roku 1368. Tamtéž, s. 351. 

13 "conquerre, possider et vaillanmant retenir Za Terre - Sainte." Viz epistoZa třetí redakce řehole miZicie 
Passionis lhesu Christi z r. 1396. Tamtéž, s. 359 a 348. 

14 Srov. DEMURGER, A.: Chevaliers du Christ. Les ordres reZigieux-militaires au Moyen Age: X/e -
X/Ve siecle, Paris, 2002, s. 297. 
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Myšlenku předmluvy autor přehledně a výstižně rozvíjí v následujícím listu 

(epistola), kde se obrací na celé křesťanstvo a předkládá šest důvodů k založení své 

milicie Passionis: 

První důvod (prima causa): aby se křesťané podle příkladu nového společenství 

(congregatio) odřekli svého hříšného chování a napravili svůj způsob života. 

Druhý důvod: aby uctívání Kristova Utrpení, které je dnes zanedbané 

a opomenuté, bylo obnoveno v celém křesťanstvu podle příkladu nového řádu. 

"Třetí důvod, třetí pohnutka je, aby byla pohotově naším rytířstvem poskytnuta 

pomoc křesťanům na Východě.,,15 

Čtvrtý důvod: "aby svatý řád v boji osvobodil Svatou zemi z rukou nepřátel víry, 

a Svatá země získaná od Boha, aby byla uhájena i v budoucnu. ( ... ) Protože Jeruzalém je 

opuštěn a jeho brány shořely v plamenech; stát křesťanů, ach běda! leží v rukách cizích 

nepřátel; kéž by Scipio Affricanus, veliký horlivec římského státu, dnes povstal 

z mrtvých a vykoupil stát křesťanů ze zajetí. Výtka proto náleží knížatům Západu, kteří 

mají v moci Svatou zemi vysvobodit. ,<16 

Pátý důvod: aby křesťanská víra proniklak co nejvzdálenějším národům. 

Šestý důvod: nový řád by mohl pomoci římské církvi v jejím boji proti 

schizmatikům a heretikům. 

Praktické stránce fungování řádu "indignus cancellarius regni Cypri" věnuje třetí 

kapitolu předmluvy - De compositione speculi, tedy o složení řádu a jeho hierarchii. 

Řád se skládá z kleriků (status sacerdotalis, duchovní vedení řádu), ze šlechticů a knížat 

(status militaris, milites, rytíři-bojovníci), z měšťanů (status civilis, nazýváni fratres) 

a řemeslníků (status laboratorum, nazýváni servientes, seržanti). V čele řádu stojí 

15 "Tercia causa, tercium motivum est, ut per ipsam nostram miliciam christianis Orientalibus in promptu 
subveniatur." Viz epistola řehole z roku 1368. Tamtéž, s. 353. 

16 "Quarta causa, ut Terra Sancta de manibus inimicorum fidei, bellante sancta religione, liberetur, et 
a Deo acquisita in posterum conservetur(. .. )quia lherusalem deserta est et porte eius combuste sunt igni, 
respublica christianorum, heu! In manibus extraneorum est, et utinam Cipio Affricanus, reipublicae 
zelator maximus, hodie resurgeret et rempublicam christianorum redimeret. Vituperium nemppe 
principum est occidentalium, qui potentes sunt ad redimendum." Tamtéž, s. 354. 
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nejvyšší představený - Princeps, jemu přímo podléhá dvanáct hodnostářů17 : Magnus 

connestabulus, Magnus cancellarius, Magnus marescallus, Magnus admiratus, Magnus 

thesaurarius, Magnus provisor, Magnus advocatus, Magnus procurator, Magnus 

moderator, Magnus justiciarius a dva vrchní konsulové - Duo magni consules. Každá 

provincie má podléhat vrchnímu prezidentovi ajemu podřízeným prezidentům. Na 

dalším stupni stojí rytíři a pod nimi kasteláni. V čele duchovního vedení (cura 

animarum) stojí patriarcha jmenovaný papežem, jemu podléhají arcibiskupové, 

biskupové a dále kanovníci a kněží. 18 

Členové řádu, celý jménem milites Passionis Jhesu Christi, skládají tři řeholní 

sliby: poslušnost, chudobu, a čistotu. 19 Čistota je zde chápána ve smyslu manželské 

věrnosti. Slib manželské věrnosti oproti "castitas virginalis" Philippe preferuje za prvé 

vzhledem k aktivnímu vojenskému životu v teplých krajích Orientu, tedy v podmínkách 

pro zachování slibu absolutní čistoty zátěžových, ba přímo nemožných; za druhé 

vzhledem k snadnějšímu přijímání nových členů, kteří by váhali slib absolutní čistoty 

složit - to vše ve snaze, aby počet uchazečů o vstup do řádu byl co největší. 20 

Za prefací a listem následuje část popisující oděv příslušníků řádu - "de habitu et 

vestimentis religionis in genere,,2l. Rozsáhlost této části, 20 folií, hovoří o velmi 

zvláštní, až neuvěřitelné preciznosti, s jakou popisuje Philippe oděv mužskýchženských 

příslušníků svého řádu. Dopodrobna vykresluje šaty každého příslušníka, od kleriků až 

po seržanty, "aniž by ušetřil čtenáře jediného detailu." ( ... ) "Opasek, krátké spodky, 

obuv, svrchní pláště, kukly, barety, kožešinové pláště, cestovní pláště a tuniky; popisuje 

17 První redakce řehole uvádí dvanáct funkcí, ve třetí redakci Philipe rozšířil počet na dvacet čtyři. 
Srovnání výčtu hlavních funkcionářů z obou redakcí uvádí v originálním znění, tedy v latině a ve 
francouzštině, Abdel H. HAMDY. Viz Op. cit, II., s. 32. Ve francouzském překladu komentuje a cituje 
výčet z první redakce Auguste MOLlNIER. Viz Op. cit., s. 340. 

18 Viz MOLINIER, s. 340. 

19 Z komentáře Augusta MOLlNIERA vyplývá, že řádový konvent milicie Passionis by měl tvořit status 
militaris. Ostatní příslušníci řádu - duchovní, fratres a servientes by měli řádovým rytířům ve shodě se 
svou funkcí sloužit, ale neměli by být vázáni řeholními sliby poslušnosti, chudoby a čistoty. 
Viz MOLINIER, s. 340. 

20 Srov. Tamtéž, s. 340-341. 

21 Viz název šesté kapitoly v prefaci první redakce z r. 1368. Tamtéž, s. 352. 
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barvu a uvádí cenu látek použitých ke zhotovení," shrnuje a komentuje Philippův výklad 

A M 1·· 22 uguste o lilIer. 

Po části s popisem řádových oděvů následuje prolog (prologus), dále jsou 

citovány názvy jednotlivých knih řehole (tituli librorum) a nakonec autor řadí rubriky 

kapitol jednotlivých knih (rubrice capitularum )?3 

Přestože nový řád nikdy nebyl oficiálně uveden v život, získal Philippe 

de Mézieres pro svou myšlenku zřejmě několik stoupenců a zdá se, žepotenciálních 

členů. Ve třetí redakci De la Chevalerie de la Passion (1396) se totiž nachází jmenný 

seznam rytířů řádu Utrpení: na prvním místě stojí francouzský král Karel VI. a po něm 

následují vévodové, duchovní a úředníci z Francie, Španělska, Německa, Anglie 

a z dalších evropských zemí.24 

Když se roku 1347 Philippe de Mézieres vypravil na Východ s výpravou 

Humberta II. z Dauphiné, navštívil Jeruzalém, kde se poprvé rozhodl nasadit své síly na 

záchranu posvátných míst. Během pobytu na Východě vstoupí do armády kyperského 

krále Huga IV. a na Kypru se setkává s jeho synem Petrem, hrabětem z Tripolisu, ve 

kterém nachází nejen budoucího pána a přítele, alestejného "horlivce" ve věci křížového 

tažení. Petr z Lusignanu ještě více než jeho otec Hugo IV. touží zrealizovat tažení do 

Svaté země a jeho prvním krokem, stejně jako u Philippa de Mézieres, je myšlenka 

založit rytířský řád.25 Nevíme, zda Philippe již tehdy odhalil v Petrovi realizátora svých 

křižáckých plánů, neboť nemáme o jeho životě pro následující roky souvislejší zprávy. 

Přijetí titulu cancellarius regni Cypri roku 1360/61 však potvrzuje vzájemné sympatie a 

budoucí spolupráci Philippa de Mézieres a kyperských Lusignanů. 

22 Viz Tamtéž, s. 342. 

23 Tyto tři části už patří do druhé redakce. Viz HAMDY, part II., s. 2. 

24 Viz MOLINIER, s. 362-363. 

25 Srov. HOUSLEY, The Later Crusades, s. 39. 
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3.2 Cesta po Evropě 

Po smrti svého otce Huga IV. nastupuje na kyperský trůn Petr I. z Lusignanu. 

V dubnu roku 1360 Petr přijímá ve Famagustě korunu a titul jeruzalémského krále 

z rukou karmelitána Pierra Thomase, papežského legáta na Východě. Slovy Stevena 

Runcimana: "Od dob svatého Ludvíka to byl první monarcha, který zakoušel horoucí 

a neodolatelnou touhu bojovat ve Svaté zemi. ,,26 

Spojovat člena lusignanské dynastie s křížovými výpravami a se svatým 

Ludvíkem se zdá být zcela oprávněné. Připomeňme např. rytíře Guye z Lusignanu, jenž 

si roku 1186 vymohl korunu jeruzalémského krále. Rovněž koncem 12. století, během 

třetí křížové výpravy, došlo k obsazení kyperského ostrova křižáky pod vedením 

Richarda Lví Srdce, který si chtěl z Kypru učinit základnu pro další postup do Svaté 

země. Roku 1192 předal anglický král vládu nad Kyprem do rukou Guyho z Lusignanu 

a členové rodu Lusignanů si kyperskou korunu podrželi až do roku 1489. Dynastie 

kyperských Lusignanů byla sňatkem spřízněna také s bourbonským vévodou Ludvíkem 

z Clermontu, který byl vnukem svatého Ludvíka a který počátkem 14. století stál 

v centru francouzských plánů na kruciátu jako její potenciální vůdce.27 

V době Petrovy vlády 1359-1369, dosáhlo kyperské království pod Lusignany 

svého vrcholu, neboť se Petr snažil udržet na Kypru mír a aktivně se zajímalo obchod 

mezi Východem a Západem. Ostrov se zároveň stal principiální základnou útoků proti 

muslimům. V první knize Snu s pýchou vypráví "stará poselkyně" z Kypru Královně 

Pravdě o někdejší slávě svého království. "Tento náš ostrov byl vznešenou východní 

komnatou a půvabným útočištěm Božích bojovníků a poutníků, kteří šli do Zámoří. 

Tento nebohý ostrov byl tehdy skutečnou obrannou zdí východního křesťanstva. Byl 

jakoby půvabným špitálem pro západní křesťany. a zkrátka, byla to hranice mocná 

a nezbytná pro katolické křesťanstvo. Paní, byla to korouhev kříže proti nepřátelům 

víry, nejobávanější, jako žádná jiná své doby, kterou bylo možno najít. ,,28 

26 Viz RUNCIMAN, s. 1020. 

27 Genealogicky byli Kapetovci a Lusignanové spřízněni sňatkem Marie, dcery Ludvíka z Clermontu 
a Guyho, staršího bratra krále Petra I.. 

28 "Ceste nostre ysle estoit la noble chambre orientale et gracieux retrait des chevaliers de Dieu et des 
pelerins qui aloient oultre mer. Ceste ysle mal fortunee estoit lors le vray mur defensable de la Crestiante 
ďorient. C'estoit comme ung gracieux hospital des Crestiens ďoccident. Et briefment, c 'estoit la 
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Petrův zájem na organizaci výprav proti muslimským sousedům byl formován 

více aspekty. Už od mládí se zabýval myšlenkou na dobytí Svaté země a založil rytířský 

řád - Řád meče. Jeho touha přijmout kříž a bojovat proti nevěřícím, však mělasvé ryze 

praktické důvody. Lodě přímořských emirátů na jihovýchodě Malé Asie napadaly 

kyperské království a křesťanské obchodníky, proto první kroky Petra co by nového 

krále směřovaly proti Turkům v Anatolii a podařilo se mu získat s pomocí Armeňanů 

pevnost Corycus. Roku 1361 se zmocnil přístavu Adalia a zahájil tak sérii drobnějších 

útoků na turecká pobřeží.29 

Aby získal prostředky a stoupence pro své válčení s muslimskými sousedy a pro 

zamýšlené křížové tažení do Svaté země, vydává se roku 1362 na diplomatickou cestu 

po Evropě. Ve spolupráci s papežem se obrací na významné osobnosti z řad panovníků, 

šlechticů či velmistrů rytířských řádů. 30 

Petrova propagační cesta začíná na Rhodu, kde král obdrží příslib pomoci od 

johanitů a odtud dále směřuje do vlivných a bohatých italských měst. V Benátkách, 

Milánu a Janově se mu dostává přivítání se všemi poctami. Benátský dóže projeví 

sympatie k jeho plánům získat západní knížata pro kruciátu a nabídne mu dodat lodě 

a potraviny. 

Roku 1363 přijíždí do Avignonu, kde ho očekává nedávno zvolený papež Urban 

V. Při té příležitosti se pokusí obhájit své nároky na trůn proti synovci Hugovi, který byl 

nakonec odškodněn ročním platem 50 tisíc hřiven a později obdržel titul kníže 

galilejský. Během pobytu v Avignonu se setkal s králem Francie Janem II. a obdržel slib 

spolupráce, který nakonec v dubnu téhož roku vyústil ve společné přijetí kříže obou 

králů spolu s početnou skupinou francouzských a kyperských šlechticů. Křížová 

výprava byla vyhlášena svatým stolcem v Avignonu v dubnu 1363. Papež Urban V. 

jmenoval svým legátem pro passagium generale kardinála Talleyranda a do čela 

výpravy měl být postaven právě Jan II. jako král Francie a dědic svatého Ludvíka, jak 

jrontiere puissante et necessaire de la Crestiante catholique. Madame, c'estoit le banniere de la croix 
encontre les ennemis de la joy, plus redaubtee que nulle autre en san temps qui puet estre trouvee." 
COOPLAND, 1., s. 295-296. 

29 Srov. HOUSLEY, The Later Crusades, s. 42. 

30 Srov. Tamtéž, s. 40. Trasa Petrovy cesty po Evropě viz Příloha č. 10. 
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odpovídalo tradiční křižácké mentalitě oživované od 30. let 14. století. Francouzský král 

měl v době Urbanova apelu "volné ruce", neboť Francie a Anglie zachovávaly už po tři 

léta mír a tak by nic nebránilo tomu, aby na Východ vyplul ve stanovený termin, tedy 

v březnu 1365, a napravil reputaci křesťanstva po ztrátě Jeruzaléma.31 

Po avignonském pobytu se Petr vydal do Flander, Brabantu a Porýní a v srpnu 

1363 dospěl do Paříže, aby se tak znovu setkal s králem Janem. Oba panovníci rozvíjeli 

plány křížového tažení a Evropou kolovaly papežovy listy vyzívající korunované hlavy 

k vzájemnému smíření, věřící k modlitbám a k ukončení soukromých válek, každý 

týden se sloužila mše za zdar osvobození Svaté země. z Evropské elity neunikli 

papežovým exhortacím k míru a spoluúčasti na kruciátě král navarrský, císař a král 

český, král Anglie, Václav Lucemburský, rakouský vévoda Rudolf IV., saský vévoda 

Rudolf II., vévodové Bavorští a další. Papež dále vyzval benátské dóže poskytnout 

kyperskému králi lodě, posádku, zbraně a zásoby potravin?2 

Z francouzské metropole se Petr z Lusignanu cestou přes Rouen a Caen přeplavil 

na území Anglie a měsíc strávil v Londýně. Eduard III. mu pro chystanou výpravu 

proti nevěřícím daroval loď Catherine a peníze na zaplacení útrat z cest, o které však 

záhy přišel, když byl při návratu na kontinent přepaden bandity.33 

Ve Francii opět zavítal do Paříže, v Bordeaux se setkal s Černým princem a zde 

ho také zastihla zpráva o úmrtí kardinála Talleyranda smrt francouzského krále Jana 

v květnu 1364. Jeho spíše intelektuálně založený nástupce Karel V. nepřipadal jako 

hlavní křižácký vůdce v úvahu a druhý adept, Petrem preferovaný, císař Karel IV., 

k celé věci nezaujímal dostatečně rozhodný postoj.34 Role velitele vojsk připravované 

kruciáty tak nakonec připadla na kyperského krále. Náhradou za kardinála Talleyranda 

jmenoval papež Urban svým novým zástupcem pro výpravu Pierra Thomase, 

někdejšího legáta na Kypru, králova souputníka a blízkého přítele Philippa de Mézieres. 

Po účasti na královském pohřbu v Saint-Denis a na korunovaci Karla V. 

v Remeši, zamířil Petr na své propagační výpravě po Evropě do německých zemí. 

31 Srov. EDBURY, s.l64; RUNCIMAN, s.1020; HOUSLEY, The Later Crusades, s. 4l. 

32 Srvo. IORGA, s. 169-170. 

33 Srov. RUNCIMAN, s. 1020. 

34 Srov. IORGA, s. 196. 
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Rytíři a měšťané z Esslingenu a Erfurtu nabídli svou účast na kruciátě a přijali kříž. Po 

návštěvě dalších německých měst, odcestoval společně s Rudolfem II., saským 

vévodou, do Prahy. Pro Petra Karel IV. sice nevyřkl o své pomoci, či dokonce o osobní 

účasti na výpravě, žádné rozhodné slovo, ale vyzval své hosty, aby ho doprovázeli na 

kongres panovníků v Krakově. Zde už je očekával polský král Kazimír III. a uherský 

Ludvík I. Ohledně Svaté země se dohodli panovníci rozeslat říšským knížatům 

propagační listy s výzvou o pomoc a spoluúčast 

Z Polska se Petr I. rozjel do Vídně a získal slib pomoci od rakouského vévody 

Rudolfa IV. Na podzim 1364 se ale vrátil zpět do Itálie, neboť se v Benátkách konaly 

přípravy na kruciátu a zde se měli také shromáždit rytíři Západu a pokračovat cestou 

přes Rhodos do Svaté země. 

Vyplutí do Svaté země bylo několikrát odloženo. Se smrtí Jana II. se kromě 

uvolněné role hlavy kruciáty zkomplikovalorekrutování francouzské šlechty do řad 

Božích bojovníků. Tím však překážky i možný neúspěch odplutí do Svaté země 

nekončily. Urbanovi V. a Karlu IV. ležela na srdci otázka tzv. kompanií, které se 

potloukaly po Francii a mj. ohrožovaly Avignon a západní hranice říše. Spásná 

myšlenka zformovat a poslat tyto nevyužité bojovné síly dobývat Jeruzalém se tedy 

oběma hlavám jevila jako nanejvýš "příjemná a užitečná" zároveň. 35 

Jednou z příčin odložení výpravy se stala také revolta na Krétě, kde v létě roku 

1363 došlo k povstání benátských osadníků proti domácí vládě. Protože Petr I. počítal 

s Benátkami jako s velmi důležitým dodavatelem lodí a dalších námořně - vojenských 

potřeb pro vyplutí do Svaté země, křížila mu koncentrace benátský sil na potlačení 

revoltujících obyvatel Kréty jeho dosavadní plány. Proto v listopadu téhož roku navrhl, 

že osobně pomůže ještě s některými ze svých křižáckých "ochotníků" s uklidněním 

krétské vzpoury. Na jaře roku 1364 se benátská vláda usnesla poskytnout 1000 jezdců 

a 2000 pěšáků na křížové tažení pod podmínkou, že se bojovníci nejprve pokusí na 

Krétě skoncovat s onou rebelií. Do Benátek přijel takéPierre Thomas, aby sjednal mír 

mezi benátskou republikou ajejí kolonií. Vytoužená zpráva o vítězství u Candie 

dorazila k Benátčanům počátkem června 1364. A však králi Petrovi, přes papežovy 

35 Srov. EDBURY, s. 165. 
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výzvy adresované dóžeti, splnění kýžených slibů od Benátek nepřinesla. Obyvatelé 

tohoto klenotu severní Itálie se ze svých závazků jednoduše uvolnili a obchodníci zas 

ustoupili ze strachu před možným zruinováním, které by jim kruciáta snad mohla 
V' d' 36 pnvo lt. 

Pro realizaci svých plánů hledal kyperský král pomoc kromě Benátek také 

v Janově. Druhou příčinou odkládání vyplutí do Svaté Země se tak stal konflikt na 

Kypru mezi Janovany a kyperským guvernérem počátkem léta roku 1364. Dva 

námořníci z Janova uprchli z lodi poté, co dostali zaplaceno. Chytili je a oběma dle 

zvyku usekli pravé ucho. Podařilo se jim nastoupit na janovskou loď, zabít Kyperské 

a zmocnit se nákladu. Nato zamířili do Chia. Kyperský guvernér odpověděl příkazem, 

aby byli zajati janovští rukojmi a žádal na jejich podestovi nahrazení všech škod, které 

Janované způsobili. Král Petr se nacházel v německých zemich, když se mu donesly 

zprávy od guvernéra, že Janov přerušil s Kyprem veškerý obchod a shromáždil lodě 

k boji. Nejen že tím byl ohrožen plán na kruciátu, ale jednalo se o potenciální zničení 

Kypru, poslední předsádka křesťanů. Do vyřešení konfliktu se opět zapojil Urban II. 

svými dopisy a Pierre Thomas několikrát navštívil Janov, aby se zde pokusil s dóžetem 

vyjednávat. Mírová smlouva s Janovem byla nakonec uzavřena v dubnu 1365.37 

Petr měl nyní opět volné ruce a mohl se věnovat přípravám na vyplutí do Svaté 

země. Jaké však byly výsledky jeho zhruba dvou a půl ročního cestování po Evropě? 

Síly, které mohl použít, byly nedostatečné. Většina ochotných bojovníků, kteří se 

shromáždili v Benátkách, město dávno opustila, neboť už zde nemohli déle vyčkávat na 

plánované vyplutí pod jeho vedením. Ani hraběte Warwicka a další anglické šlechtice, 

kteří do Itálie k vyplutí dorazily, už Petr v Benátkách nenašel. Nakonec i přes omezený 

úspěch svého rekrutování Petr v červnu 1365 z Benátek vyplul a v srpnu se k němu na 

ostrově Rhodu připojily posily z Kypru pod velením knížete z Antiochie. Philippe de 

Mézieres uvádí ve svém Vita S. Petri Thomae stav armády: 600 ozbrojenců placených 

Petrem a asi 500 koní na lodi, která plula z Benátek, dále kolem 100 rytířů vyslaných 

velmistrem johanitů ze Rhodu - celkem však uvádí pod královým vedením na 10.000 

36 Srov. EDBURY, s. 165-166; IORGA, s. 252-255. 

37 Srov. EDBURY, s. 166; IORGA, s. 256-264. 
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ozbrojených mužů (včetně 1000 šlechticů) a 1.400 koní. Princ z Antiochie dopravil na 

Rhodos na 60 lodí a celkový počet lodí různých typů odhaduje na 100.38 Peter Edbury 

se domnívá, že přes veškeré Petrovo úsilí získat prostředky na křížovou výpravu na 

Západě, výsledná armáda, která se zúčastnila bojů u Alexandrie v říjnu 1365, se 

nakonec skládala z jeho vlastních kyperských vazalů a ozbrojenců s cizinci, kteří byli 

již na Východě přítomni.39 Steven Runciman nicméně konstatuje, že od dob třetí 

křížové výpravy nebyla této výpravě žádná podobná, jenom zde chyběl nějaký "velký 

l /d / d ,,40 va ce za pa u . 

Pouť veSnu 

"Chudý Poutník, slabý alchymista, ne bez velké námahy a v bezpočtu nebezpečí, 

osobně navštívil dvory více papežů a všech křesťanských králů.,,41 

Po smrti papežského legáta pro křížovou výpravu, kardinála Talleyranda, dosadil 

Urban V. na jeho místo karmelitána Pierra Thomase, jenž v té době zastával úřad 

konstantinopolského patriarchy. Tento odpůrce schizmatiků, heretiků a nevěřících, 

jehož zbožnost respektovali dokonce i ti, které pronásledoval, byl Philippovým blízkým 

přítelem a duchovním rádcem a spolu s ním a králem Petrem také šiřitelem křižáckých 

myšlenek. Philippe de Mézieres se na propagační cestu po Evropě, coby kyperský 

kancléř a vyslanec u papeže v Avignonu, vydal poprvé v letech 1362-65, podruhé 1366-

69. První "evropské turné" zahájili roku 1362 kyperský král, jeho kancléř a papežský 

legát sice společně, ale jejich cesty se mnohokrát rozešly. 

Místně a časově přesný itinerář Philippovy první (a ani druhé) evropské cesty 

neznáme. Nicolas Iorga se pokusil ve své biografii o Philippovi de Mézieres vyčíst co 

nejvíce zpráv o jeho pohybu a jednotlivých akcích z jeho vlastních spisů a sbírky 

dopisů, dále z diplomatických a kodikologických dokumentů papežských 

a panovnických kanceláří a také z městských a státních kronik. 

38 Viz Philippe de Mézieres: Vita S. Petri Thomasii, ed. J. Smet, Rome, 1954, s. 120-128. 

39 Viz EDBURY, s. 166. 

40 Viz RUNCIMAN, s. 1022. 

41 " ••• le Pauvre Pelerin, faible arquemiste, non pas sans grant travail et perilz sans nombre, avoit este en 
personne a la court de plusiers pap es et de tous les roys crestiens." COOPLAND, I., s. 87. 
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Co se Mézierových děl týče, jedná se především o latinský životopis Pierra 

Thomase, se nímž zdá se Philippe strávil většinu evropského "putování" - Vita S. Petri 

Thomasii (1366)42. Iorga předpokládá, že tam, kde se papežský legát pohyboval, lze 

vytušit i přítomnost kyperského kancléře a stejně postupuje také v případě listin, dopisů 

a kronik. O pobytu v severských zemích nalezneme zprávu např. v Soliloquium 

peccatoris (1386-87) a Oratio tregedica (1389-90).43 V Contemplacio hore mortis 

(1386-87) Philippe vypráví, jak procestoval celou Evropu, jak navštívil mnohá knížata, 

aby zajistil osvobození Jeruzaléma, ale, podle Iorgovy reference, vše je zde popsáno jen 

obecně, bez udání časových dat.44 Všechny cestovatelské zkušenosti Starého Poutn{ka 

Philippa de Mézieres jsou pak shrnuty a propleteny spolu s jeho současnými názory 

a narážkami na aktuální dění či vyhlídkami a plány do budoucnosti v díle Songe du Vieil 

Pelerin (1386-1389). 

,,Mé přeuctivé paní, jsem vždy připraven neodejtt od vás a jtt vždy vpředu, neboť 

znám všechny cesty i země i království, a znám všechna kn{žata i pány i národy tohoto 

lživého zkaženého světa. A s pomocí mé předrahé sestry (Dobré Naděje) budu vaš{m 

věrným průvodcem a vezmu vás všude, kde budu myslet, že budete vítané. ,A5 Královna 

Pravda a její dámy ochotně přijaly nabídku Starého Poutntka, jiným jménem Ardent 

Desir - Horoucí Přání, a učinily ho svým průvodcem. A nevybraly si špatně. 

Scestovalost "poutníka" Philippa de Mézieres je ve své době a na tehdejší 

cestovní podmínky skutečně podivuhodná. Jen co se evropského kontinentu týče, veden 

svými osobními zážitky a zkušenostmi, nechá nás autor ve Snu cestovat s Královnou 

Pravdou v rozmezí od hranic Východního Pruska a Norska na severu, k vodám u Sicílie 

na jihu, od západoevropských království Anglie, Francie a Španělska, přes Itálii do zemí 

42 Tento spis měl být určen pro svatořečení Pierra Thomase, k němuž ale nikdy nedošlo. Rukopis Vita je 
ztracený, dílo však bylo roku 1659 vytištěno v Acta sanctorum k 29. lednu. Novodobá edice viz SMET, 
J.: The life ofS. Peter Thomas by Philip de Mézieres, Rome, 1954. 

43 Rukopis Soliloquium je uložen v Paříži v Bibliotheque de I' Arsenal. Rukopis Oratio je uložen rovněž 
v Paříži v Bibliotheque de ľ Arsenal a další rukopis, vzniklý po roce 1396, se nachází v pařížské 
Bibliotheque Mazarine. Edice nebyly zpracovány. 

44 Viz IORGA, s. 245-246. Rukopis Contemplacio je uložen v Paříži v Bibliotheque de ľ Arsenal. Edice 
nebyla zpracována. 

45 ,,Mes treshonnourees dames, je suis toujours prest de non partir de vous et ďaZer toujours devant, car 
je scay tous les chemins et pais et royaumes, et cognoys tous les princes et les barons et les peuples de ce 
faulx monde bestourne. Et a ťaide de ma treschier suer je seray vostre Zoyalle guide et vous meneray 
partout Za ou je penseray que vous soyez les bienvenues." COOPLAND, 1., s. 220. 
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střední Evropy. Země ve Snu navštívené, lze seřadit do určitého stupně co do popisnosti 

a vkládání autorových vlastních hodnocení, sympatií, stížností atd. A tak můžeme 

o něco lépe rozlišit, která místa během svého života navštívil osobně, kudy pouze projel 

či kde můžeme hovořit o delším pobytu, a která zákoutí světa zná jen ze svědectví 

'h V/ 1 46 
svyc prate. 

V svém komentáři George W. Coopland odstupňoval jednotlivé kraje z hlediska 

rozsahu, které v první knize Snu zabírají. V první řadě stojí města Avignon a Janov, 

následují Řim, Benátky, území německých rytířů a země Tatarů. Méně podrobně, ale 

přesto s určitými detaily Španělsko, Sicílie, italská města, Konstantinopol a Anglie. Na 

významu přibývají některá města kromě rozsahu vyprávění také kvůli konání 

slavnostního parlamentu Královnou Pravdou. Jejich počet sahá nejméně k třinácti; 

stupeň slavnostnosti a šíře detailního pohledu se liší. Coopland jako významná 

a důležitá uvádí shromáždění v Prusku a v městech Praha, Benátky, Neapol, Řim, 

Avignon, Barcelona a Burgos, Lisabon, Pamplona, Londýn a Gent.
47 

Náčrt celkového itineráře pouti v první knize Snu, tzn.s mimoevropskými zeměmi 

podle Cooplanda vypadá zhruba takto: z Nubie, přes Indii, "zemi Amazonek" a "zemi 

Tatarů" do Číny. Dále přes Medii a Chaldes do Velké Arménie. Následuje Malá Asie, 

Mezopotámie a Turecko a dále přes několik měst v Sýrii cesta pokračuje do Egypta 

a Káhiry. Odtud cesta vede z Etiopie severními kraji Afriky až po Úžiny a Granadu, 

která je kvůli muslimskému záboru přiřazena k africkému kontinentu. 

Skokem se trasa pouti přesune do Konstantinopole a Trebizondu. V geograficky 

proházeném pořadí Královna Pravda zavítá k Černému moři, Albánii, Srbsku, Rusku 

a ještě v této oblasti k Dalmácii a Slavonii. Z Balkánu se dalším skokem ocitne v Litvě, 

Gotlandu, Norsku, Švédsku a Dánsku. Odtud postupuje přes Braniborsko, Holland, 

Zéland a Frísko, překročí Rýn a zamíří do Norimberku. Stočí se do Polska, Čech 

a Bavorska, pak dále do Rakous a Uher. Z německých zemí se dostává do severní Itálie 

a do Benátek. Přes střední a východní italskou část do Brindisi a Beneventa, sicilské 

Messiny. Odtud zpět do Neapole a Kampánie až do Řima. Projde toskánskými 

a lombardskými městy přes francouzské území do A vignonu a pokračuje v cestě 

46 Srov. COOPLAND, 1., s. 34-35. 

47 Viz COOPLAND, 1., s. 34. 
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Languedocem, Sardinií, Baleárami a rozličnými francouzskými městy na jihu do 

Barcelony a španělských království. Nyní se geografická posloupnost opět naruší a po 

návštěvě Burgosu, Portugalska, Cádizu a Navarry se pouť stočí zpět na jih až k městu 

Algeciras a Seville a odtud se vrátí na sever mysem Svatého Vincenta do Bayonne 

a Bordeaux. V poslední etapě cesty přivádí Horoucí Přání svůj vznešený průvod do 

Británie, do Cornwallu a Walesu a do Londýna. Ještě se podívají do Irska a Skotska 

a nakonec cestou přes Flandry a Philippovu rodnou Pikardii je v cíli obšírného putování 

/ / P v/v 48 uVIta arIz. 

3.3 Dobytí Alexandrie 

"Pře udatný Lev, náš král plačtivé a vítězné památky, vztyčil korouhev Zabitého 

Beránka, skrze velkou sílu a milost vašeho Otce, ve velkém městě Tripolisu v Sýrii, 

v Alexandrii, matce Egypta, ve staré Sa ta li i, v Turecku a velkém městě Leas 

v Armenii, ,,49 připomíná slavné činy Petra z Lusignanu "stará poselkyně z kyperského 

královstvl". Ve Snu má Petr podobu krále Lva a město Alexandrie, matka nebo královna 

Egypta, vystupuje jako bílá Laň. 

Očekávané vyplutí křižáků z rhodského přístavu za bílou Laní se obecně 

odhadovalo na měsíc srpen 1365. Co však zůstávalo dlouho utajeno, byl cíl plánované 

výpravy, kdyby se snad některý z námořních obchodníků rozhodl informovat nepřítele. 

Aby Petr navíc nepřítele zmátl a navodil dojem, že se hodlá přeplavit do Sýrie, přikázal 

svým poddaným, kteří se v Sýrii pohybovali, vrátit se na Kypr a přerušit se Sýrií 

obchodní styky. Vojsko nakonec opustilo Rhodos 4. října 1365 a teprve až když se 

všechna plavidla s křižáky ocitla na moři, byl vyřčen konečný cíl - egyptská 

Alexandrie. 50 

Alexandrie byla vybrána zcela promyšleně, neboť pobořené přístavy na syrském 

a palestinském pobřeží nemohly křižákům posloužit jako vhodná základna pro další 

48 Viz COOPLAND, I., s. 34-35. 

49 " ... Ze tresvaillant Lyon, nostre roy de ZacrimabZe et victorieuse memoyre,droissa Za banniere de 
Z 'AigneZet Occis par grant vertu et grace de vostre Pere en Ze grant cite de TripZe en Surie, en AZixandre, 
mere ďEgypte, en SathaZie Za vieeZe, en Turquie, et en la grant cite de Leas en Armenie." 
COOPLAND, I., s. 295. 

50 Srov. EDBURY, s. 166-167. 
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vojenské operace ve Svaté zemi. a navíc, kdyby se podařilo bohatou Alexandrii dobýt, 

vyjednávání se sultánem o podstoupení Jeruzaléma by mohlo přinést slušný zisk. 

Alexandrie byla totiž pro egyptského vládce strategickým bodem mezinárodního 

obchodu a jeho ztráta by znamenala vážné blokování egyptské ekonomiky. Příznivá 

byla také okolnost, že egyptský sultán al-Malik al-Ašraf Zajnuddín Šaoán (1363-1376) 

byl jedenáctiletý chlapec a otěže vlády ve skutečnosti třímal všemi nenáviděný emír 

Jalboga. Mimo to guvernér Alexandrie byl právě na pouti v Mecce ajeho zástupce 

postrádal nezbytné zkušenosti i kvalitní posádku.51 

Po dvou dnech křižáci Alexandrii dobyli a nastalo kruté vraždění a plenění. 

Nešetřili nikoho: ať šlo o muslimy, místní křesťany či židy. Na křižácké lodě putoval 

majetek Alexandrijských stejně jako zboží obchodníků z Evropy, jejichž krámky vzaly 

za své. Vězni, bez ohledu na vyznání, byli prodáni do otroctví. 

Podporován Pierrem Thomasem a Philippem de Mézieres, chtěl Petr obnovit 

pořádek a Alexandrii si udržet, ale brány města křižáci během dobývání zničili a nyní se 

snažili co nejrychleji převézt svou kořist do bezpečí, takže ochota zůstat a pokračovat 

v boji se postupně vytratila. Po týdnu v Alexandrii nezbylo než pár kyperských posádek. 

Nakonec Petr vydal rozkaz k vyplutí, doufaje spolu s Pierrem Thomasem, že až si 

vojáci složí svou kořist na Kypru, vrátí se do Alexandrie zpátky.52 

Po návratu na Kypr nechal Petr sloužit slavnostní Te Deum. Avšak přes veškeré 

opěvování vítězů Petra jako nového hrdiny v boji proti nevěřícím, byla zpráva o dobytí 

Alexandrie na Západě přijata celkově umírněně. Papež Urban V. se snažil vybízet nové 

bojovníky a doplnit Petrovu armádu. Mezitím Pierre Thomas smrtelně onemocněl 

a nemohl se spolu s ostatními vydat do Evropy pro další posily. Armádu přislíbil poslat 

francouzský král Karel V. a hrdina Stoleté války Bertrand du Guesclin přijal kříž. 

Savojský hrabě Amadeus, který rovněž chystal výpravu do Svaté země, se rozhodl 

odplout na Kypr. Petr a egyptský sultán však přistoupili k mírovému řešení. Reakcí nato 

Karel V. armádu odvolal, Bertrand du Guesclin odjel bojovat do Španělska a Amadeus 

51 Srov. RUNCIMAN, s. 1022. 

52 Srov. HOUSLEY, The Later Crusades, s. 41. 
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zamířil do Konstantinopole. Rozčarované Benátky, které se těšily na potenciální zisky 

z orientálního zboží, ted' navíc přišly o obchodní styky s Egyptem.53 

V červnu 1366 Petr znovu otevřel vyjednávání a setkal se s vyslanci sultána 

v Nikosii. Petrovy požadavky pro uzavření míru však byly stěží splnitelné: podstoupení 

jednotlivých oblastí Jeruzalémského království, propuštění zajatců a celní úlevy pro 

kyperské obchodníky. Aby získal čas k novému válečnému pokusu, nechal odcestovat 

vyslance za sultánem zpět k dalším mírovým jednáním. Koncem června se na Petrův 

pokyn vydal Philippe de Mézieres znovu na Západ, aby ohlásil plán na nový útok proti 

sultanátu a získal v Evropě náležitou vojenskou i diplomatickou podporu.54 

Benátky, kterým papež následně odvolal již povolenou licenci k obchodu 

s Egyptem, se snažily Kypru odpovědět mj.embargem na dovoz zbraní a koní. Papež 

sám pak dal Petrovi na srozuměnou, že k výpravě neposkytne žádnou finanční podporu 

a naznačil mu, aby už boje ukončil. Na jaře 1367 Petr poslal do Káhiry sultánovi 

k podepsání návrh mírové smlouvy, kterou on však zamítl. Následoval pokus 

o vyjednávání ze strany sultána, avšak Petr, poté co uklidnil povstání v Satalii, jal se 

organizovat útok na severu Sýrie. Napadl Tripolis, Tortosu a Valanii a vtrhl do přístavů 

Kilíkie, Malo a Ayas, ale narazil na odpor. Toto tažení, které mělo být i jeho posledním, 

skončilo na podzim 1367. Po návratu na Kypr se rozhodl znovu vyzvat evropskou elitu 

k boji proti Mamliikům a vyrazil na svou druhou cestu do Evropy.55 

Navštívil Neapol a v březnu 1368 přijel do Říma, kam přesídlil papež Urban V., 

ale podporu v boji proti nevěřícím, kterou měl před pěti lety z papežovy strany, už více 

nenašel. Urban V. totiž nakonec povolil Benátčanům obchodovat v mamluckých 

přístavech a nyní se snažil využít Petrovy návštěvy, aby kyperský král prostřednictvím 

benátských ajanovských vyslanců vyjednal se sultánem mír. Petr pod naléháním 

přistoupil, aby vyslanci jednali o stejném mírovém návrhu jako roku 1367. Z Říma pak 

odcestoval do Benátek a na podzim se vrátil na Kypr. Žádnou diplomatickou ani 

53 Srov. RUNCIMAN, s. 1024-1025; HOUSLEY, s. 44. 

54 Srov. EDBURY, s. 169. 

55 Srov., Tamtéž, s. 169. 
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vojenskou podporu na výpravu proti Mamlukům nezískal, vyjednávání Benátčanů 

a J anovanů skončilo taktéž bez úspěchu. 56 

V lednu 1369 byl udatný Lev Petr I. z Lusignanu, kyperský a jeruzalémský král, 

v rámci spiknutí zavražděn. Roku 1370 byla ratifikována smlouva s egyptským 

sultánem. Tři roky poté Janované zpustošili Famagustu a "zlatá léta" kyperského 

ostrova vystřídali léta úpadku a zkázy. Dobytí Alexandrie s cílem učinit si základnu pro 

další postup do Svaté země a následné osvobození Jeruzaléma bylo posledním listem 

v kapitole křížových tažení typu první kruciáty. 57 

Kypr a Alexandrie ve Snu 

Události kolem dobytí Alexandrie nalezneme převyprávěné Guillaumem 

de Machaut v básni La prise d'A.lexandrie ou chronique du roi Pierre Jer de Lusignan 

(ko1.1370), v díle Jeana Froissarta a Kristýny Pisánské či na řádcích Chronographia 

regum Francorum. Také Vita S. Petri Thomasii z pera Philippa de Mézieres, který se 

dobývání osobně zúčastnil, nám podává nezkalený obraz krále Petra a odsuzuje 

"couvnutí" křižáků, když se jejich vůdce snažil dobyté město udržet. 

Songe du Vieil Pelerin, všímající si myšlenkově spíše přítomnosti a budoucnosti, 

však o dobývání královny Egypta, stejně jako o událostech kolem Petra z Lusignanu 

a jeho kyperského království, vypráví jen v nepřímých souvislostech. Ve snaze poučit 

Karla VI. a křesťanský svět, aby si bral příklad z historických událostí, neboť se často 

opakují, dává Philippe Kypr, hrdinného krále Petra a Alexandrii do ostrého kontrastu 

s Kyprem po Petrově vraždě, za kterou se snesl na tento ostrov "Boží hněv" v podobě 

"zvráceného národa" Janovanů. Království ztratilo svou nezávislost a integritu, jeho 

původní obyvatelé byli vyhnáni a stalo se terčem muslimských útoků. Ve druhé knize 

Snu nazývá Kypr ostrov na Pomezí a ponechává mu symbol Očistce. Kypr - Očistec se 

ve Snu stává místem pokání a přípravy na vstup do Ráje - Jeruzaléma. Mézierovi se 

alegorickým propojením Kypr - ostrov na Pomezí - Očistec podařilo skvěle vystihnout 

poslání tohoto ostrova, jenž sloužil jako křižácká základna a poslední "zastávka" před 

56 Srov. Tamtéž, s. 170. 

57 Srov. RUNCIMAN, s. 1025; EDBURY, s. 170. 
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Svatou zemí. Zároveň Kypr označuje místo pro úkon pokání - pokání Kyperských za 

královraždu.58 V souvislosti s Petrovou vraždou Philippe ve Snu pojmenovává Kypr 

ostrov Acheldamach a tím ho ztotožňuje s biblickým Krvavým polem. 59 

Kypr nemá ve Snu svou zvláštní kapitolu. Hlubší reminiscence na někdejší 

"baštu" křižáků a na krále Petra nám podávají pouze dvě staré poselkyně z ostrova 

Acheldemach, které se objeví v první knize Snu před Královnou Pravdou při její 

návštěvě v Benátkách a Janově. Zdá se, že to byly Philippovy bolestné vzpomínky 

a především jeho momentální soustředěnost na novou "křižáckou naději" v podobě 

Francie a Karla VI., které způsobily, že autor nevyhradil svému někdejšímu pánu 

d S / / 60 a omovu ve nu VIce Illlsta. 

"Když se udatný král Lev ... nacházel v Egyptě, v přístavu Bílé Laně, aby si ji vzal 

za manželku, našel v řečeném přístavu 5 velkých lodí, jako velké hrady, výše řečeného 

zkaženého národa. Kteréžto řečené lodi mohly mít 400 bojovnfků. Ale co učinili zrádci 

katolické vfry? Oni neprokázali ani pozornost ani úctu vznešenému králi Lvovi, vůdci 

Božfho rytfřstva, aby mu nabfdli svou službu z úcty ke kříži. Jaký div!,,61 Ústy staré 

poselkyně dává před královnou Pravdou v Janově někdejší kyperský kancléř průchod 

svým trpkým vzpomínkám na dobývání Alexandrie a připomíná proradnost Janovanů. 

"Když se vznešený král Lev bil proti jedovatým zvfřatům a přepadl Bílou Laň a dosáhl 

z milosti Božf úplného vítězství, výše řečenf Janované, všichni ozbrojení, zůstali na 

svých řečených lodfch, aniž by poskytli pomoc svým bratrům křesťanům, vyčkávaje, kdo 

zvftězí...a to vše, co je výše řečeno, otevřeně přiznali vznešenému králi Lvovi ... v osobnf 

v / • S 'h P n, . I' ,,62 pntomnostl tare o outnllí.a, splsovate e teto cesty. 

58 Viz COOPLAND, 1., s. 547. 

59 Acheldemach, Hak:eldama v překladu znamená "pole nasáklé krví", "Krvavé pole" (Sk 1, 19). Židé 
nazvali Hakeldama pole, koupené Jidášem za peníze, které obdržel od velerady za zradu Krista. 

60 Srov. Tamtéž, s. 135. 

61 " ... quant le roy Lyon ... se trouva en Egypte, ou porte de la Blanche Ceifve, pour la prendre a espouse, 
il trouva oudit porte v grosses nefz, comme grans chasteaux, de la susdicte gent perverse. Esquelles 
dictes nefz pouoient estre environ iiiic combatants. Mais que firent les traitres de la foy catholique? ils ne 
firent ne comte ne reverence au noble roy Lyon, chevetaine de la chevalerie de Dieu, en lui offrant leur 
service pour reverence de la croix. Quel merveillef" COOPLAND, 1., s. 297. 

62 " .•. quant le noble roy Lyon se combaty contre les bestes venimesuses et assailly la Blanche Ceifve et ot 
par la Grace de Dieu plaine victoire, les dessusdiz Genevoys, tous armez, se tindrent sur leur dictes nefz 
sans donner aide a leurs freres crestiens, en actendant qui auroit la victoire ... tout ce que dessus est dit 
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Výstrahou se má mladému králi Karlu VI. a křesťanstvu stát i chvíle, kdy po 

dobytí Alexandrie křižáci, maje svou kořist bezpečně naloděnou, hanebně opustili svého 

vojevůdce Petra 1.. 63 Aby Starý Poutník, cíleně připomněl tuto "zradu" křižáků 

v Alexandrii, vkládá za instruktáž k passagium generale ve třetí knize Snu příběh 

o Teodosiovi a jeho výpravě proti pohanům a o zázracích, jež ho ochránily před 

odpadnutím vlastních bojovníků.64 Kypr, kdysi "vznešená východní komnata a půvabné 

útočiště Božích rytířů", ztratil Boží přízeň, protože se proměnil v "pole naplněné krvi", 

když v rámci spiknutí král Petr zrádně zahynul rukou svého mladšího bratra. Proto 

"Starý Poutník" varuje ve starozákonním (i středověkém?) duchu Francii a křesťanstvo 

před ztrátou Boží přízně a před opuštěním Karla VI., nového Bohem vyvoleného vůdce 

plánované křížové výpravy. 65 

Ztráta dvou nejbližších přátel - Pierra Thomase a krále Petra 1., Philippem de 

Mézieres hluboce otřásla. Opustil Kypr, kde ztratil svou někdejší pozici, a usadil se 

v Benátkách. Novým impulsem se pro něj stane setkání s bývalým přítelem Franceskem 

Petrarkou, který ovlivní jeho další životní směřování, neboť ho seznámí s tamními 

náboženskými bratrstvy a spiritualitou kartuziánů. V Benátkách také Philippe zahájí 

svou propagandu k svátku Uvedení P. Marie do Chrámu, v které úspěšně pokračuje 

i před papežem Řehořem XI. v A vignonu. 66 

3.4 Alegorie šachovnice: saint passage d ~ o u ltremer 

Roku 1373 je Philippe de Mézieres povolán z Avignonu k pařížskému dvoru. 

Karel V. ho učiní jedním ze svých nejvyhledávanějších rádců a svěří mu - coby 

publiquement il y recorderent au noble roy Lyon ... en presence corporelle de cestui Vieil Pelerin 
escripvain de cestui voyage". COOPLAND, 1., s. 297-298. 

63 Srov. GAULLIER-BOUGASSAS, Catherine: /mages littéraires de Chypre et évolution de ťesprit de 
croisade au X/Ve siecle, in: Progres, réaction et décadence dans ľOccident médiévale, études reccueill. 
par E. Baumgartner et L. Harf-Lancner, Geneve, 2001, s. 131. 

64 Viz COOPLAND, II., s. 440-443. Srov. GAULLIER-BOUGASSAS, s. 134. 

65 Srov. GAULLIER-BOUGASSAS, s. 135. 

66 Srov. IORGA 402-415; Dictionnaire de Spiritualité, t. 12 (l), Paris, 1983-84, s. 1310-1311. 
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zkušenému rytíři - rovněž výchovu svého syna dauphina Karla (VI.).67 Po smrti Karla 

V. roku1380 však Philippe královský palác opustil a uchýlil se do ticha pařížského 

kláštera celestinů, který se ve své době těšil velké přízni, zvláště u královského dvora. 

Mezi celestiny - aniž by však složil řeholní sliby a stal se členem řádu - strávil 

s několika přestávkami zbytek svého života a jeho tělo zde našlo roku 1405 také 

poslední odpočinek. 68 

Ústraní klášterní cely Philippovi umožnilo věnovat se především literární činnosti, 

ale zároveň mu nebránilo sledovat aktuální dění ve své zemi i po celém křesťanstvu. 

Myšlenka na osvobození Jeruzaléma křížovým tažením ho stále neopouštěla a naděje na 

realizaci svých plánů vkládal do mladého Karla. K novému oživení Philippových 

křižáckých snů přispělo oficiální prohlášení Karlovi plnoletosti roku 1388, kdy se vrátil 

zpět ke dvoru a zařadil se po bok marmousetů - královských rádců z dob Karla V .. 

Právě kolem těchto událostí, roku 1389, vzniká Songe du Vieil Pelerin. Motivem 

k napsání této rozsáhlé morální "alegorie" bylo učinit, tj. vychovat z mladého Karla VI. 

nástroj reformy celého křesťanstva, francouzským královstvím počínaje, což by 

následně umožnilo soustředit všechny síly křesťanské Evropy, obnovené reformou 

a mírem, na osvobození Svaté Země a tamních křesťanů.69 Philippe se ve třetí knize 

svého Snu obrací přímo na osobu krále - tedy Karla VI. a pod rouškou jinotaje 

o šachovnici mu nastavuje zrcadlo ideálního panovníka. 

Královna Pravda se ujímá výchovy mladého Mojžíše - Karla VI. a inspirována 

hrou v šachy, postupně přiřazuje k 64 polím šachovnice rozličné morální a politické 

úvahy. Scéna se odehrává ve velkém sále Parlamentu v Paříži, kterému Královna 

Pravda předsedá, obklopena čtyřmi komornými a Paní Veselostí, Zamilovaností 

a Dobrou Příhodou.7o a protože žádný král nechce být kárán a poučován před svými 

poddanými, aby tedy mohla Královna Pravda uvést mladého krále do jeho úřadu, nechá 

ho svými komornými obklopit clonou světla a tak ho učinit neviditelným před 

67 GUILLOT, O. - RIGAUDmRE, A. - SAS SIER, Y.: Pouvoirs et institutions dans la France médiévale, 
t. II, Paris, 1998, s. 15. 

68 Viz Příloha č. 13. 

69 Srov. COOPLAND, L, s. 30. 

70 Allegresse (allégresse = veselost, jásot) vystupuje ve Snu jako alegorie Míru, Amourese (amourese = 
zamilovaná) jako Milosrdenství a Bonne Aventure (aventure= příhoda, dobrodružství) je nazývána také 
Spravedlnost. 
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přítomným shromážděním. Jako kdysi Mojžíš, král ponechává svůj lid v údolí a sám se 

vydává na Vysokou Horu, kde Královna Pravda vepíše do desek jeho královského srdce 

Boží přikázání.71 Nato se s pomocí šachovnice zhostí vyučování mladého krále. 

Šachovnice je rozdělena na čtyři části po patnácti polích.72 První část má králi 

odhalit dvojité poslání panovníka jako velekněze a prvního z urozených v království. 

Druhá část herní plochy představuje vztah mezi králem a církví. Třetí část pojednává 

o královské vládě a králových úřednících. Čtvrtá a poslední část učí o veřejném blahu. 

To, co leželo autorovi nejvíce na srdci - uskutečnění křížové výpravy do Orientu - si 

nechává Královna Pravda až na samý závěr, tedy jako patnácté políčko čtvrté části 

královské šachovnice - "eschequier royal".73 

"Pro přípravu řečené svaté výpravy, tedy, Milý Synu, zmíním mimo jiné krátce, ... , 

aniž bych zlehčila téma, něco kolem třiceti věcí, které jsou vhodné k přípravě sváté 

výpravy do zámoří. ,,74 Těmito slovy zahajuje Královna Pravda další tah své naučné 

šachové partie. Rady k přípravě křížové výpravy, kterých se toto políčko týká, se 

dotýkají sfér diplomacie, vnitřní politiky, financování až k praktickým otázkám 

zásobování a vůbec dalších potřeb vojska a již při zběžném zkoumání nelze přehlédnout 

autorovu osobní zkušenost, která zde i přes alegorický háv vysvítá. 

V době bojů mezi Francií a Anglií během stoleté války bylo nejvýše žádoucí, než 

by se král odebral do Orientu, diplomaticky uspořádat vzájemné vztahy obou zemí. 

"První věc je taková, Milý Synu, abys uzavřel dobrý mír, anebo tak dlouhé příměří, 

které by se mu vyrovnalo, s tvým bratrem z Anglie. ,,75 

71 Viz kapitola o morálce a pedagogice Philippa de Mézieres ve Snu Starého Poutníka in BELL, Dora M.: 
L'ldéal éthique de la royauté en France au Moyen Age ďapres quelques moralistes de ce temps, Paris, 
1962, s. 92. 

72 15 polí v jedné čtvrti šachovnice je mystickým symbolem 15 graduálních žalmů, 15 schodů chrámu, 
kam byla podle apokryfů uvedena Panna Maria, 15 schodů vedoucích do chrámu nebeského. Viz Tamtéž, 
s.92. 

73 Tamtéž, s. 92-99. 

74 "Pour la preparacion doncques du dit saint passage, Beau Filz, entre les autres je toucheray brefment, 
(. .. ) sans allegier les matiers, environ trente choses qui sont expedientes a la preparacion du saint 
passage de oultremer." COOPLAND, II., s. 431. 

75 "La premiere si est, Beau Filz, que tu ayes bonne paix, ou si longues trieves qui le vaille, a ton frere 
ďAngleterre. " Tamtéž, II., s. 431. 
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Vhodné je také vybrat část bojovníků z válečných "kompanii" a podrobit je 

disciplíně tak, aby byli znovu připraveni k boji v den vyplutí do zámoří. Rolníci 

a řemeslníci se mohou vrátit zpět ke své práci. 

Pro vnitřní záležitosti bude svolána rada ze zástupců stavů - "un grant conseil 

general". Tato rada bude po dobu příprav "svaté výpravy do zámořl" v úzké spolupráci 

s Její Výsostí a návrhy zákonů předloží králi ke schválení. Zákony by měly zrušit 

všechny "velké slavnosti, klání a zbytečné shromažďování a příliš nákladné zásnuby,,76 

pod pokutou určité sumy peněz, která bude následně použita pro náklady chystané 

křížové výpravy. 

Dále je třeba zakázat hru v kostky, honosné a výstřední hostiny a zvyknout šlechtu 

a udatné rytířstvo Francie jíst obyčejná masa a osvojit si vůbec ctnost střídmosti, "aby 

nebyli tlustí, nacpaní a ospalí a dobře pracovali, neboť v zámoří během bojů za víru se 

nesetkají s vybraným masem, dnes odevšad navyklým.,,77 aještě se Francouzi musí 

naučit přidávat vodu do vína; v Orientu totiž ti kdo chtějí "žít a být dobře spořádaní v 

službě a v bitvě Boží,,,78 budou pít víno a vodu půl na půl. Ctnost střídmosti se nevyhne 

ani oděvům a šperkům, kde veškerá nákladnost je pro boj nežádoucí a nelíbí se ani 

Bohu. 

Na velké radě dále závisí jmenovat zástupce tří stavů, kteří by ve jménu krále 

rozhodovali o míru a soukromých válkách a o skrytých nepřátelstvích šlechty, církve 

a lidí neurozených ve francouzském království. Rada by měla zrovna tak vydat 

ustanovení proti královským úředníkům a ,Jiným lakomcům,,79. Mohli by totiž využít 

příležitosti a skupovat pozemky a majetky šlechticů, kteří hodlají nastoupit cestu do 

Orientu, aniž by tak brali ohled na práva dědiců. 

"Je dále vhodné, Milý Synu ... , abys na řečeném shromáždění ... byl obeznámen 

o pomoci, kterou ti bude každý ochoten poskytnout pro řečenou svatou výpravu. ,,80 

76 " •.• toutes grandes festes, joustes et vaines assemblees et noces trop sumptueuses." Tamtéž, II., s. 432. 

77 " ... pour non estre gras, remplyz et endormiz, et pour bien travailler, car oultremer en combatant pour 
la foy ne se trouveront pas les viandes delicatives, aujordhuy pardeca acostumees." Tamtéž, 11., s. 432. 

78 " ... vivre et estre bien ordonne ou service et a la bataille de Dieu." Tamtéž, II., s. 432. 

79 " ... autres avaricieux." Tamtéž, IL,s. 433. 

80 "Encores, il est expedient, Beau Filz ... que Ci la dicte assemblee ... tu soies informez de ťaide que chacun 
te vouldrafaire pour Ze dit saint passage."Tamtéž, 11., s. 433. Termín "ťaide", "pomoc" označuje druh 
nepřímé daně placené obvykle velkými feudály. 
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Poddaní ochotní a schopní se osobně zúčastní výpravy pod královým vedením a ti kteří 

zůstanou, zaplatí pomoc, určitou sumu peněz, "podle své zbožnosti a svých moŽností."Sl 

Bude třeba oficiálně pověřit notábly pro vyhotovení soupisu přímých účastníků 

z okruhu krále, církevních představitelů, z řad bailliů, prevotů a kastelánů v království. 

Král nesmí opomenout dát na vědomí své "svaté" úmyslymimo francouzské 

království. Jako první by měl být obeslán anglický a skotský král a hned po nich 

"všichni křesťanští králové, knížata a páni. "S2 Rada pak stanoví přesný termín vyplutí 

francouzského krále a jeho vojska, aby byl připraven vydat se na cestuv případě, 

že vojska výše uvedených králů - anglického a skotského - nedorazí. Vojska ostatních 

křesťanských králů, ochotných "vstoupit do svaté služby Boží," je třeba rozdělit, aby se 

vydaly do Orientu po částech.s3 "Král uherský, český a císař, pokud bude přítomen, 

a německá vojska" se vydají cestou přímo do Konstantinopole; v Rašce, Bulharsku 

a byzantské říši se pokusí obnovit katolickou víru a poslušnost vůči papeži a zároveň 

zadrží Turky a přimějí je odejít zpět přes "rameno sv. Jiřl',.84 Pruské vojsko spolu 

s litevským králem a jeho muži projdou Ruskem a okolními zeměmi až do 

Konstantinopole, kde ve spojení s vojskem německým zasáhnou proti Turkům. 

Z druhé strany se musí vydat král aragonský, španělský, portugalský a navarrský, 

dobýt Granadu a přejít africká území ,,Bel! Marine", " Tremesan", Maroko a Tunis. 

a nakonec král francouzský a jeho rytíři se spolu s vojsky Anglie, Skotska, Irska, 

Henegavska, Hollandu, Zélandu, Lutyšska, Lotrinska, Savojska a Baru, z oblasti Rýna, 

Lombardie, Toskánska, Apulie a Itálie přeplaví do Egypta a Sýrie a část do Arménie 

a Turecka. Navíc bude nutné získat radu a pomoc od Benátek a Janova, protože jsou to 

města dobře znalá mořeplavby a mohou poskytnout výpravě potřebné námořní lodě. 

Nakonec se musí na shromáždění dohodnout místo, ze kterého král Francie vypluje, 

tedy budou-li to Benátky, Brindisi, přístav v Apulii či Neapol. 

K plavbě po moři doporučuje Královna Pravda vybavit se dostatečným 

množstvím středně velkých lodí: "paverres", "tafforesses", "barges" a "lins". Zároveň 

81 " ... seZon Zeur devotion et possibiZite." Tamtéž, II., s. 433. 

82 " ••. tous Zes roys, princes et seigneurs de Za Crestiante." Tamtéž, II., s. 434. 

83 " •.. ďaller au saint service de Dieu." Tamtéž, II., s. 434. 

84 " ... Ze roy ďHongrie et de Behaigne et ľEmpereur, s 'il y sera, et Za puissance des AZemans." Tamtéž, 
II., s. 434. 
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však kvituje, že "málokdo z lidí je zná, pokud to nejsou lidé od moře" a tak podává ze 

široka jejich odborný exkurs.85 Např. "taforesse" patří mezi námořní lodě, čítá na 20 

či 30 vesel a unese 16 až 20 koní. s její pomocí lze snadno překvapit protivníka, protože 

umožňuje bojovníkům nasednout na koně už na palubě a po přistání okamžitě zahájit 

útok a stejně tak může poskytnout útočiště těm, kdo před nepřítelem prchají. Královna 

Pravda mj. vzpomíná, jak se "taforesse" uplatnilav bitvě u Alexandrie (r.1365), neboť 

"udatný král Kypru" měl ve své flotile těchto lodí kolem šestnácti a prý se dobře 

osvědčily. 86 

K vyplutí je vhodnější červen až červenec, aby došlo k přistání nejpozději v říjnu, 

tedy v době méně teplé, protože západní rytířstvo zvláště pak ženská část, není na klima 

východních krajů zvyklé a "z velkého horka bezpočet umírá".87 V rámci příprav vyplutí 

se také dohodne jeho přesný termín a počet koní, které vyplují hned v první výpravě 

s králem. Jeden či dva úředníci se pověří kontrolou nad zásobami a další nad výbavou 

zbraní. Výprava musí čítat rozličné střílecí nástroje a lidi je ovládající. V čele celého 

vojska budou stát jeden či dva francouzští kapitáni. Další kapitáni budou mít na starost 

"skutky milosrdenství'" - tedy péči o zraněné a nemocné. 88 

Ohledně peněžní podpory je třeba zinkasovat jmění a částky, které byly "od dob 

krále Filipa, předtím i poté, " odkázány v testamentech, či jiným způsobem, ve prospěch 

křížové výpravy a dále je nutné obnovit a rozmnožit přísun dotací ze strany římského 

svatého stolce. 89 

Během účasti francouzského krále na křížové výpravě převezme "otěže vlády" 

radou zvolený "lieutenant", královský správce zastupující panovníka. Bude bránit zemi, 

pečovat o mír, spravedlnost, ve vší zbožnosti a podle králových rozkazů a pošle v době 

potřebné křižákům do zámoří, čeho bude král žádat: nové bojovníky, další finance, 

zbraně, koně atd.9o 

85 " ... que pou de gens cognoissent s 'ilz ne sont gens de mer." Tamtéž, II., s. 435. 

86 Viz Tamtéž, s. II., 436. 

87 " ••• il mourroit sans nombre." Tamtéž, II., s. 437. 

88 " ..• les oeuvres de misericorde. " Tamtéž, II., s. 438. 

89 " ... depuis le temps du roy Phelippes, devant et apres." Tamtéž, II., s. 438. 

90 Tamtéž, II., s. 438. 
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Králi se radí vzít s sebou na zámořskou výpravukrálovnu, "předrahou 

a milovanou společnici", a se svými ženami mají cestovatostatní knížata, baroni 

a rytíři.91 Účast manželek má zabránit nevěře a prostopášnostem, které už tolikrát 

urazily Boha a tak připravily křižáky o vítězstvÍ. Počet dam, jejich šatů a ozdob bude 

radou zregulován podobně jako bojovníci a prostředky výše. Dámy totiž musí jít na 

křížovou výpravu, "ne aby ukázaly své postavení a svou koketerii, ale aby sloužily svým 

pánům a rytířstvu Božímu. ,.92 

Královna Pravda v závěru své instruktáže o přípravě na "svatou pout~' poučuje 

Karla VI. o jeho roli při volbě nového jediného papeže a akcentujedůležitost jednoty 

církve pro zorganizování budoucí výpravy. ,,Dále, Milý Synu, mladý Mojžíši, v tomto 

XV. políčku tvé královské šachovnice je ti naznačeno, ... , že schizma v církvi se nespraví 

než skrze radu, pomoc a přízeň křesťanských králů a knížat a skrze jejich posly; v tvé 

přítomnosti na tvé cestě do Říma ať se shromáždí klerici, to znamená mocensky 

, 'I 'k '1 ,,93 rovnoceny genera nz onCl. 

"Závěrem, tedy, co se přípravy svaté poutě týče, Milý Synu, ... babylonský sultán ať 

je uctivě napomenut, že musí vrátit i násilím svaté město Jeruzalém a celou Svatou zemi, 

království Arménie a vše co náleží křesťanstvu. ,,94 Pak už prý stačí jen čekat na 

sultánovu odpověď, vzývat Ducha svatého a Pannu Marii a vydat se do služeb Božích. 

Zapomenout na to, co jsme nechali za sebou, ,Jak radí apoštol Pavel" a odvážně jít za 

tím co bude před námi, "od ctnosti ke ctnosti", ... , až budete moci uzřít Boha bohů na 

Sionu.,,95 

91 ". •• treschiere et tresamee compaigne". Tamtéž, II., s. 438. 

92 " ••• car les dames( ... )doivent aler non pas pour moustrer leurs etaz ne leur jolivete, mais paur servir 
leurs seigneurs et la chevalerie de Dieu." Tamtéž, II., s. 439. 

93 ,,Encores, Beau Filz, jeune Moyse, par ceste XVe de ton royal echequier, ... , il t'est demoustre que ... le 
schisme de I' eg lise ne sera repare, que par le conseil , aide et faveur des roys et princes Crestiens et par 
la presence de leurs messaiges, a ta presence en ton chemin a Romme le clergie soit assemble, c'est 
assavoir un equipolent concile genera!." Tamtéž, IL,s. 439. 

94 "Pour conclusion, doncques, de la preparacio du saint passage, Beau Filz ... le SouZdan de 
Babilonne ... soit honnestement ammoneste, qu 'il doye rendre et de fait la saint cite de Hierusalem et toute 
Za Terre Sainte, Ze royaume d"Armenie et tout ce qui appatient a Za Crestiente." Tamtéž, II., s. 440. 

95 " .. . de vertu en vertu, (. .. )jusques a tant que vous puissiez veoir Ze Dieu des dieux en Syon." Tamtéž, II., 
s.440. 
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3.5 Schizma 

Philippovi de Mézieres, stejně tak jako mnoha dalším osobnostem jeho doby, 

velmi ležela na srdci jednota a celková reforma uvnitř západní církve. a zvláště pak, 

když byla nezbytná pro sjednocení a zkoncentrování všech sil, které se měly upřít na 

záchranu svatých míst. 

Philippe choval zvláštní úctu k Panně Marii, kterou si zvolil už v mládí za svou 

patronku a jí také zamýšlel svěřit svůj nový rytířský řád Ordo Milicie Passionis.96 Četné 

mariánské hymny se nám dochovaly ve Philippově sbírce modliteb - Livre de prieres.97 

O úctě k Panně Marii a o snech a přáních, jež jí Philippe v ústraní celestinského kláštera 

svěřoval, krásně vypovídají slova jedné z jeho modliteb:,,Má drahá Přímluvkyně, 

svěřuji vám mír v celém křesťanském světě, a obzvláště mír, dobrý stav a dobrou vládu 

království Francie, anglického krále, naší matky svaté církve a její jednotu. Dále, má 

drahá Paní, svěřuji vám svatou výpravu do zámoří a záchranu Svaté země a všechny 

muže a všechny ženy, kteří mají víru, touhu a naději, že svatá výprava se uskuteční a že 

svaté město Jeruzalém a Svatá země budou osvobozeni z rukou nepřátel víry. ,,98 

Duchovní zaměření Philippa de Mézieres je blízké Petrarkovi a Gersonovi pro 

svou mystičnost a obdiv k celestinům a kartuziánům, Wyclifovi pro obdiv k Bernardovi 

z Clairvaux nebo Aillymu kvůli mariánské zbožnosti. Prostřednictvím Richarda 

z Capoue se mu dostávají do rukou dopisy Kateřiny Sienské, udržuje kontakt 

s Konrádem z Gelnhausenu a biskup z Condomu mu posílá svůj spis o jednotě.99 

Když s pomocí šachovnice Královna Pravda poučuje Mladého Mojžíše, 

Karla VI., o tom, co vše je potřeba zařídit a zabezpečit, aby se mohla uskutečnit 

plánovaná křížová výprava, neopomene zdůraznit jednotu západních křesťanů v čele 

s jediným papežem, sídlícím v Římě. Navrhuje, aby nový papež vzešel volbou 

96 Srov. IORGA, s. 29. 

97 Rukopis s Livre de prieres je uložen v Bibliotheque Mazarine v Paříži jako ms 516. Ukázka viz Příloha 
Č.4. 

98 Viz GOLENlSTCHEFF-KOUTOUZOFF, E.: Étude sur "Le livre de la vertu du sacrement de 
mariagee et réconfort des dames mariées" de Philippe de Mézieres, Belgrade, 1932, s. 8-9. 

99 Srov. Histoire du Christianisme, s. 98. 
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generálního koncilu, svolaného pro ukončení zhoubného schizmatu, jenž roku 1378 

propukl uvnitř západní církve. Nový římský biskup se pak ujme církevní reformy, 

vyzve k míru křesťanská knížata a shromáždí je, s králem Francie po svém boku, k nové 

výpravě do zámoří na osvobození Svaté země. ,,A mohlo by se stát, Milý Synu ... pro tvou 

dobrou vůli a vůli ostatních knížat a králů křesťanstva a křesťanského lidu, kterou můj 

Otec uvidí ohledně Boží bitvy, kterou zbožně podniknete k oslavení víry... že vzbudí 

Z řečené volby jediného svatého ... papeŽe a biskupa Říma, který ... opraví stav církve 

a ... půjde v tvé rotě, ale ty v jeho, na svatou výpravu. ,dOO 

Mézierův Sen přináší bezprostřední, ostrou, zkrátka, velmi smělou kritiku 

zhoubných nešvarů, jež působí, zvláště mezi "pastýři", tři hříšné sestry Pýcha, Lakota 

a Prostopášnost. Považuje tyto tři hříchy pro člověka, a zvláště pro církevní pastýře, za 

nejvíce zkázonosné a přisuzuje třem starým sestrám vinu za rozdělení uvnitř západní 

církve, které se podle jeho mínění rodí již v les contraires - sporech, tj. v základních 

pochybeních uvnitř srdce člověka. lOl Proto je nasnadě se domnívat, že Philippův život 

v ústraní celestinského kláštera, přátelství s kartuziány z Montella, jeho náklonnost 

k asketické chudobě, zakotvené ve spiritualitě Bernarda z Clairvaux i dlouhé pasáže ve 

Snu o Pýše, Lakotě a Prostopášnosti jsou reakcí a ozvěnou na současný stav uvnitř 

církevního společenství. Pádnost jeho kritiky navíc vychází z dobré znalosti církevních 

kruhů, papežského dvora nevyjímaje. 

Philippe de Mézieres sám o sobě říká, že sloužil u šesti králů a byl vyslancem u tří 

papežů. 102 Pobyt v Avignonu u dvora Urbana V. patří do let první propagační cesty po 

Evropě. Roku 1372 se pohybuje opět v Avignonu v blízkosti Řehoře XI. jako vyslanec 

kyperského krále Petra II. a zůstane po celý rok v papežových službách. Po volbě 

arcibiskupa z Barri - Urbana VL, stojí Mézieres nejprve, stejně jako většina králových 

100 "Et pourroit estre, Beau Filz ... pour ta bon vouZonte et Za vouZonte des autres princes et royz de 
Crestiante et du peupZe crestien que mon verra de Za bataille de Dieu, que devotment vous emprendrez 
pour Z 'exaZtation de Za foy ... qu 'iZ suscitera par Za dicte eZection un saint preudhomme pape et esveque de 
Romme, qui ... reparera ťestat de ťegZise et ... yra en ta compaignie, mais toy en Za sienne, au saint 
passage." COOPLAND, 11., s. 439-440. 

101 Srov. Tamtéž, 1., s. 37. 

102 Viz Tamtéž, 1., s. 3. 
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rádců, po boku Itala. Postoj a chování nového papeže, rozhodnutí pařížské univerzity, 

názory přátel aj. však přikloní Philippa po schizmatu roku 1378 ke Klementovi vn .. 

Na kterou stranu se Philippe po rozdvojení papežského úřadu a s ním i celého 

západního křesťanstva přidal, dává zcela otevřeně najevo ve svém Snu: Urban Vl. 

vystupuje pod jménem Terrible - Hrozný a Klement vn. je zván Debonnayre -

Dobrotivý. V první knize Královna Pravda navštíví během své pouti Řím a A vignon 

a hovoří k oběma papežům při slavnostním parlamentu. 

A vignon zabírá v první knize 27 kapitol, z nichž 12 se dotýká schizmatu. V jedné 

z kapitol o návštěvě v A vignonu promlouvá Královna Pravda k rohatému pastýři 

Klementovi VII. a hned od začátku ho varuje právě před nebezpečím Pýchy, Lakoty 

a Prostopášnosti. ,,Dobře jste viděl...tři staré postavy a hrozné hříchy, které kralují 

v kovárně církve mého Otce, a bez početné spory, jež zhoršují hřivnu, dost dobré 

jakosti ... rohatý pastýři Dobrotivý."l03 Obavy Královny Pravdy z nejednoty působené 

třemi hříchy mají své oprávnění. Vždyť po smrti Řehoře XI. roku 1377, byla jednota 

pro oba nové papeže Urbana VI. a KlementaVn. chápána jako vítězství jedné strany 

a to v podobě války, což vyžadovalo dostatečné finanční prostředky. Daně, desátky na 

křížovou výpravu, kupování odpustků měly zaplnit pokladnu a pokrýt výdaje. 

Nejednota nahrávala politice králů a knížat, kteří se prohlašovali za obránce "pravé 

víry" a "pravého papeže", aby posílili svou autoritu a zajistili si dle potřeby papežovu 
v, v 104 pnzen. 

Kromě největší obavy z těchto tří hříchů, dává Philippe ústy Královny Pravdy 

průchod svému znechucení nad kupováním úřadů a idolatrií. "V církvi Boží hodnosti 

a prelatury, svátosti a beneficia nepokrytě jsou prodejné ... A proto není divné, když se 

světský lid bouří proti církvi a má k ní malou úctu." Ve své smělosti dále pokračuje: 

,,Neboť preláti, faráři, nazývaní pastýři ale úplatníci, jsou bohatí, tuční a tlustí. ,,105 

103 "Vous avez bien ouy ... les iii vieillles figurees et les horribles pechiez qui regnent en la forge de ľeglise 
de mon Pere, et les contraires sans nombre qui empirent le besant, assez de bon aloy ... pasteur comu 
Debonnayre. " COOPLAND, I., s. 354. 

104 Srov. Histoire du Christianisme, s. 97. 

105 " ••• en ľeglise de Dieu, dignitez et prelacions, sacremens et benefices publiquement sont venables ... Et 
pource n 'est pas merveille se le peuple seculier a ľeglise se rebelle et ľa pou de reverence ... Car les 
prelaz, recteurs, nommie pasteurs mais mercenaires, sont riches, gras et groz." COOPLAND, I., s. 358. 
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Řešení nejednoty vidí Philippe de Mézieres ve svolání všeobecného koncilu, který 

by zvolil jediného nástupce sv. Petra se sídlem v Římě "Skrze jeden nebo dva všeobecné 

či mocensky rovnocenné koncily, kteří jej ústy Ducha svatého, by měla být církev 

napravena a přivedena k pravdě." 106 V této otázce se odvolávána sedmero církevních 

koncilů, a zvláště pak na čtyři, skrze které "velké pochybnosti", "schizmata" a "hereze" 

byly řádně napraveny.l07 Své myšlenky a rady k návratu jednoty do západní církve 

prostřednictvím koncilu, pak Starý Poutnfk shrnuje ve výchovné alegorii o šachovnici, 

kde slovy Královny Pravdy poučuje Karla VI.: ,,A co se týče způsobu ... jak najít pravdu 

o jednom jediném pastýři na zemi ... předávám to dobrotě Ducha svatého a božské 

moudrosti výše řečeného všeobecného koncilu; o kterémžto koncilu se vskutku odvážím 

říci, že kdyby dvě výše řečené osoby a výše řečený všeobecný koncil, bez zmatečné 

přízně, nenávisti nebo ctižádosti, lakoty či řevnivosti, pýchy či umíněnosti ... jednaly 

zcela z dobré víry a z dobrého úmyslu a postupovaly pokorně, můj Otec ležíš 

Kristus ... ukáže jasně, kdo je jeho pravý nástupce. ,,108 

Přestože názory na řešení problému rozdělení západní církve Philippe deMézieres 

ústy Královny Pravdy jasně deklamuje, coby Horoucí Touha se zdráhá promluvit. Ať už 

ze skromnosti, pocitu nehodnosti k tomuto úkolu či prostých obav, je to Pravda, které 

Horoucí Touha symbolicky ponechá v otázce dvojpapežství a nejdenoty církve hlavní 

slovo. 109 

3.6 Mír: Anglie a Francie 

Mír, jednota v církvi a křížová výprava představují hlavní prvky dopisu 

anglickému králi Richardovi II. roku 1395. V té době má Anglie a Francie za sebou 

desítky let válčení, stále přetrvává rozdělení západní církve a uskutečnění křížové 

106 " •.• par ung ou deux conciZes generauZx ou equipoZent qui Ze vauZtist par Za bouche du Saint Esperit, 
ľegZise devroit estre reJormee et a verite ramenee." COOPLAND, 1., s. 356. 

107 Viz Tamtéž, 1., s. 355. 

108 "Et quant a Za pratique . .,de trouver Za verite ďun seuZ pasteur sur Za terre.,.je Ze remez a Za bonte du 
Saint Esperit et a Za providence divine du conseil generaZ susdit; du queZ conseil, sans Javeur 
desordonnee, hayne ou ambicion, avarice ou emuZacion, orgueil ou obstinacion."traicterons pZainement 
de bonne Joy et de bone entencion et procederont humblement, mon Pere lesucrist".moustera clerement 
qui est son droit vycaire." Tamtéž, II., s. 295-296. 

109 Viz Tamtéž, 1., s. 366. 
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výpravy od dobytí Alexandrie zůstává pro Philippa de Mézieres, "samotáře z kláštera 

celestinů", pořád jen snem. 

Na mír mezi Anglií a Francií, které byly po krátkém příměří opět ponořené do 

konfliktu, jež vstoupil do dějin pod jménem Stoletá válka, se začalo pomýšlet už roku 

1384. Tehdy ještě nedošlo k definitivnímu ukončení dlouholetých bojů, ale bylo 

uzavřeno další příměří, jehož platnost však roku 1386 vypršela. V té době arménský 

král Leo z Lusignanu, který se během svého pobytu ve Francii snažil přesvědčit 

evropské panovníky, aby ukončili své spory v zájmu záchrany zemí na Blízkém 

Východě před tureckým nepřítelem a zároveň se pokusili dobýt zpět svatá místa, nabídl 

Karlu VI. svou intervenci v Londýně. Richard II. prokázal svou ochotu Roku 1388 

došlo k prohlášení plnoletosti Karla VI., kdy se mladý král zbavil svých nepohodlných 

strýčků a jejich funkcionářů a zahájil také nová vyjednávání s Anglií, která v červnu 

následujícího roku vyústila v příměří a mezi dvěma západními mocnostmi zavládl opět 

klid zbraní. I 10 

Philippe de Mézieres viděl v mladém Karlovi novou naději pro své křižácké 

plány, které se mu v posledních letech již zdály být naprosto ztracené. Karel VI. měl 

stejnou odvahu a mnohem větší moc než kdysi kyperský král Petr I. Proto Mézieres 

nepochyboval, že jeho někdejší svěřenec má být Bohem vyvoleným osvoboditelem 

Svaté země ajal se psát nové dopisy, traktáty a výzvy "k celému křesťanstvu". V té 

době se zrodila také alegorická skladba Sen Starého Poutníka, věnovaná přímo 

mladému králi Francie. Každý bude pracovat pro rozmnožení katolické víry a pro 

obecné blaho celého křesťanstva a především pro převedení schizmatiků a nevěřících, 

Tatarů, Turků a Židů a Saracénů, k pravé víře římské církve ... osvobozuje udatně 

a zbožně svaté město Jeruzalém a Svatou Zemi ... a tuto věc ... ráčil Bůh nařídit vám. "lil 

o míru mezi Francií a Anglií promlouvá Philippe ústy Královny Pravdy ve třetí 

knize Snu v morální alegorii o šachovnici. S pomocí starozákonních příběhů a příkladů 

110 Viz IORGA, s. 464-465. 

111 " .•. chacun entendra a ľaumentacion de laJoy catholique et au bien publique de toute la Crestiente et 
souverainement a reduire les scismatique et les infidelx, Tartres, Turcs et luifz et Sarrazins, a la vraye 
Joy deľeglise de Rome par saintes predications, par doulx exemples, par la sainte escripture et doulces 
ammonicions, et aux obstinez et rebelles par la sainte espee de ma soeur Bonne Adventure, en delivrant 
vaillament et devotement la sainte cite de Hierusalem et la Terre Sainte ... laquelle chose ... Dieu vous 
v( e )uille octroyer." COOPLAND, II., s. 296. 

49 



z dějin odhaluje zhoubu, kterou působí dlouholetá nepřátelství a války. Najdeme zde 

např. vyprávění o čtyřicetiletém putování na poušti do země zaslíbené. Philippe, 

v paralele se strastiplným putováním izraelského lidu, popisuje poušť Francie a Anglie, 

které už zakusily mnohé prolévání krve, krutost a lakotu a urážky Boha. Karlovi válčící 

předkové padli v boji a "zůstali na poušti", on však se má usmířit s anglickým králem 

ajít spolu s ním osvobodit Svatou zemi: ,,A jejich děti, Milý Synu, mladý vévodo lidu, ... , 

za přítomnosti krále Anglie, půjdou do Země Zaslíbené a vykoupí mečem svaté město 

Jeruzalém, a Svatá Země, k zahanbení nepřátel víry a k oslavení kříže, vám zůstane ve 

vlastnictví. ,.1 12 

Po praktické stránce Milému Synu, Mladému Mojžíši pečlivě radí, jak si počínat 

při mírových jednáních: kde se mají konat, kdo má být schůzkám přítomen a koho 

naopak z konference vyloučit atd. ,,Má rada je taková, ... , že, abys dosáhl krátkého 

a pevného uzavření skutečného míru, Milý Synu, musíš si počínat tak, a tvůj bratr 

Z Anglie také, aby, nehledě na starou zášť vašich otců, jste se mohli osobně setkat 

společně na určitém příhodném místě u hranic tvého království. ,,113 K samotném 

průběhu mírových jednání radí "nejprve mluvit společně a jen s hrstkou soukromých 

rádců, jedna strana a pak druhá, bez advokátů, prelátů a přísných rádců.'d14 Kromě 

inspirace a požehnání Duchem svatým během vzájemných rozhovorů o míru mezi 

oběma korunovanými hlavami se Královna Pravda zmiňuje o vizích a o božích 

zjeveních, jež tehdy přicházely "prostřednictvím apoštola Jakuba".115 

Roku 1389 se u královského dvora v Paříži objevili vyslanci z Janova s prosbou 

o pomoc k výpravě proti Turkům. Za vůdce výpravy si žádali Ludvíka II. 

Bourbonského, který pomýšlel na kyperskou korunu a na vytvoření království 

112 ,,Et leurs enfants avec toy, Beau Filz, jeune duc du peuple ... a present le roy ďAngleterre, yront en la 
Terre de Promission, <et> rechaptant e ťespee le sainte cite de Hierusalem, et la Sainte TelTe, a confusion 
des ennemies de la foy et exaltacion de la croix, vous demourra en possession." COOPLAND, II., s. 375. 
Symbolické znázornění anglo-francouzského přátelství viz Příloha Č. 18. 

113 " ••. mon conseil si est tel, ... , que pour brefve et ferme conclusion de vrai paix obtenir, Beau Filz, tu 
doyes tant faire de ta part, et ton frere aussi d Angleterre, que, non obstant la vieille hayne de voz peres, 
en personne vous vous puissez trover ensemble en certain lieu convenable es frontieres de ton royaume." 
COOPLAND, II., s. 376. 

114 " ... premierement parler ensemble et a pou de conseillers privez, de ľune partie et de ľautre, sans 
advocaz, prelaz ou conseillers rigoreux." Tamtéž, II., s. 376. 

115 Viz Tamtéž, II., s. 376. 
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v Orientu. Ale jak se brzy ukázalo, bourbonský vévoda nebyl tou pravou osobností, 

výprava v Barbarii skončila po šedesáti dnech neúspěchem a jediným výsledkem byla 

alianční smlouva mezi africkými králi a Janovem. 116 

Po bitvě na Kosově poli 1389, se sultán Bayezid I. netajil svými plány táhnout na 

Řím a Francii. Úspěšný postup Turků na Balkáně zalarmoval evropské panovníky 

a k ofensivnímu či osvobozeneckému charakteru plánu na kruciátu se opět přidal rys 

defensivní. 117 Mír mezi Francií a Anglií měl uvolnit ruce Karlu VI., aby se ve stopách 

svých předků a předchůdců vydal bojovat na Východ. Počátkem devadesátých let 

probíhala série mírových jednání, na která vyslali své zástupce také oba papežové a kde 

byla rovněž diskutována otázka křižáckého projektu. Roku 1392 však francouzského 

krále stihl první záchvat šílenství. Skončila příznivá politika marmousetů, moc padla 

opět do rukou králových strýců, králův věrný rádce Bureau de la Riviere byl uvězněn, 

plány na křížové tažení se rozplynuly. 

Když propukla Karlova nemoc, bála se Francie ze strany Angličanů nových 

útoků, ale roku 1394 obě království uzavřely další vzájemné příměří na čtyři roky. Ještě 

předtím se v Paříži objevil normandský šlechtic Robert le Mennot, zvaný Robert 

Poustevník, který obdržel poslání, zjevené svatým Jakubem, dosáhnout konečného 

míru, nastolit v církvi jednotu a dobýt Jeruzalém. Nicolas Iorga se domnívá, že Philippe 

de Mézieres a Robert, jejichž vize a cíle byli stejné, navázali bezpochyby v Paříži 

kontakty a tuší Philippovu ruku v dopise poslaném od Karla VI. Richardu II., který měl 

Robert Poustevník, jako posel mezi oběma králi, do Anglie doručit. ll8 Tento dopis 

z 15. května roku 1395 je založen na třech hlavních principech míru, jednoty 

a křížového tažení do Svaté země a ve stejném tónu jsou vedena všechna další 

vyjednávání mezi oběma panovníky.lI9 

Nedlouho po návratu Roberta Poustevníka z anglické mise, pověřil Karel VI. 

svého starého vychovatele Philippa de Mézieres, aby osobně napsal Richardu II. dopis, 

116 Viz IORGA, s. 477. 

117 Srov. PALMER, J.J.N.: England, France and Christendom (1377-1399), Londýn, 1972. s. 183. 

118 Viz IORGA, s. 480. Robert Poustevník: také figuruje mezi předními uchazeči o členství ve Philippově 
plánovaném rytířském řádu. Viz seznam rytířů Utrpení in: MOLINIER, s. 362-363. 

119 Viz PALMER, s. 180-181. 
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jenž bývá citován jako Epistre au roi Richart II. 120 V dopise probírá Philippe, pod 

rouškou symboliky o devíti andělských kůrech, devět témat, z nichž nejdůležitější jsou: 

uzavření míru, jednání o schizmatu, "svatá výprava" a reformace křesťanstva. Jedno 

z devíti témat dopisu se týká plánů kolem sňatku Karlovy osnůleté dcery Isabely 

a Richarda II. 121 A tentokrát nepřišly snahy Starého Poutníka nazmar. 

V červenci 1395 požádali vyslanci anglického krále o ruku francouzské 

princezny. Následující rok došlo k uzavření svatební smlouvy a Richard II. si pro svou 

snoubenku přijel do Paříže osobně. Příměří mezi Francií a Anglií, zpečetěné 

příbuzenstvím obou panovnických dynastií, bylo prodlouženo na dalších 28 let. 

120 Starší edici dopisu nalezneme ve Froissartových Kronikách, vydaných Kervynem de Lettenhove, t. 

XV., Bruxelles, 1867-1879. Moderní edice viz Philippe de Mézieres: Letter to king Richard II (1395), ed. 
G. W.COOPLAND, New York, 1976. 

121 Philippe de Mézieres v svém díle o svátosti manželství Livre de Za vertu du sacrement du marriage et 
du reconfort du dames mariees (1385 -1389) mj. kritizuje věkově nerovné sňatky. V případě svatby 
Richarda II. a mladičké Isabely ponechal své přesvědčení evidentně stranou a v listu Richardovi II. přeje 
anglickému králi, aby jeho žena měla vlastnosti jako Petrarkova GriseZdis a vykresluje 
budoucnost Isabely. Srov. COOPLAND, 1., s. 67. 
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4 Cechy, Francie a Sen 

4.1 Karel IV. a idea křížových výprav 

Na počátku 60. let 14. století se mezi papežskou kanceláří a evropskými 

panovníky a knížaty rozproudila živá korespondence s výzvami k podpoře a přímé 

účasti na vyhlášené kruciátě. Kyperský a titulární jeruzalémský král Petr I. z Lusignanu 

cestuje po evropských dvorech, aby získal panovníky, bojovníky a prostředky. 

Amadeus VI. Savojský chystá výpravu na pomoc byzantskému císaři proti Turkům. 

Jakou úlohu sehrál během těchto plánů na výpravu proti nevěřícím císař Karel N.? Jaký 

byl jeho postoj v otázce kruciáty - čím byl motivován a ovlivňován? 

V březnu roku 1363 Jan II., Petr I., kardinál Talleyrand a s nimi zástup šlechticů 

přijali v Avignonu kříž. Následující měsíc obdržel císař Karel N. list papeže Urbana V., 

aby podpořil plánované křížové tažení. 1 Výprava se měla napřesrok vydat do Orientu 

pod vedením francouzského krále. Jan II. však v dubnu 1364 umírá a papež je nucen 

hledat nového adepta na pozici vůdce křižáckého tažení. Nabízeli se tehdy dva 

kandidáti: Karel V. a Karel N .. Na kyperského krále zatím papež zřejmě nepomýšlel. 

Francouzský král, ač pro myšlenku kruciáty horoval, byl však spíše obrácen ke 

starostem vlastního království a pro passagium hlásané papežem a propagované 

kyperským králem patrně "nehnul ani prstem".2 Petr by , zdá se, preferoval jako vůdce 

kruciáty císaře. O této věci ale rozhodoval Urban V .. Během mise u Karla N, jež byla 

součástí propagační cesty po Evropě 1362-1365, byl kyperský král jen papežovým 

prostředníkem.3 

Když v létě 1364 Petr I. na svém evropském putování dospěl přes německé země 

do prahy4, dostalo se mu, jak nám sdělují idealizující verše hlavního zpravodaje této 

I Srov. HOUSLEY, The Avignon papacy, s. 41; SPĚVÁČEK, J.: Karel IV .. Život a dílo (1316-1378), 
Praha, 1979, s.253. 

2 Srov. IORGA, 196. O Karlu V. a myšlence křížových výprav více viz Kapitola 4.3. 

3 Srov. Tamtéž, s. 196. 

4 K popisu návštěvy Petra I. v Praze srov. IORGA, s. 192-194; HROCHOVÁ, v. - HROCH, Mir.: 
Karel1V. a otázka obrany Balkánu proti Osmanům v polovině 14. století, in: Karolus Quartus, 
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události - básníka Guillauma de Machaut, velkolepého uvítání. 5 Uvítat krále 

z exotických krajů přišlo na 20.000 Pražanů a císař sám přijal osobně svého hosta a vedl 

ho v průvodu spolu se zástupci českého panstva a duchovenstva.6 Na jeho počest se 

rozezněly zvony pražských chrámů. U městských bran dlouhé zástupy zpívali hymny 

a responsoria.7 Nebylo prý takové slávy od návratu svatého Ludvíka z křížového tažení 

v Tunisu.8 

Císař doprovodil kyperského krále na Hrad, kde ho představil královně Alžbětě 

a jejímu půvabnému "fraucimoru", aby pak společně zasedli k slavnostní hostině 

v hlavním sále královského paláce. Krále, kterého očarovala dekorace z hedvábí a zlata, 

usadili na čestné místo po císařově boku. Po vydatném hodování přišlo na řadu rytířské 

klání, kde se vzácný host vyznamenal a přijal korunu turnajového vítěze. A tak se Praha 

s příchodem krále Petra na tři týdny ponořila do slavnostních radovánek.9 

Co se týká otázky křížové výpravy, jejíž plánovaný termín se blížil, pochodil král 

Petr v Praze asi podobně jako u mnoha předešlých panovníků: sliby, pakty, dary a dílčí 

akce, jež však zpravidla sledovaly osobní či politické zájmy a cíle. Jednání o důvodu 

návštěvy kyperského krále v Praze, tzn. získat pro plánovanou kruciátu podporu a účast 

ze strany císaře a ostatních německých knížat či dokonce přijetí nabídky, že by císař 

sám stanul v čele Božích bojovníků, se evidentně odehrávaly na poli zdvořilostním, leč 

nepříliš efektním. Podle Guillauma de Machaut prý císař k myšlence na uskutečnění 

kruciáty neřekl ne ajeho postoje vyjadřovaly k projektu jistou náklonnost, nechtěl prý 

však o tak závažné otázce promluvit rozhodné slovo sám.1O Diplomat Karel N. se 

ed. V. Vaněček, Praha, 1984, s. 205-210; KAVKA, Fr.: Vláda Karla IV., s. 13; KAVKA, Fr.: Život na 
dvoře Karla IV., Praha, 1993, s. 73 a 75; NEJEDLÝ, M.: Fortuny kolo vrtkavé ... , s. 342-346; NEJEDLÝ, 
M.: "V Praze jsou tři města ... ", s. 51-52. 

5 Viz MAS LATRIE, M. L. de (ed.): Guillaume de Machaut: La Prise ďAlexandrie, Geneve, 1877. O 
přístupu k veršům Machautovy básně La Prise ďAlexandrie jako historickému prameni viz NEJEDLÝ, 
M.: "V Praze jsou tři města ... ", op. cit.; NEJEDLÝ, M.: Čechy a Čechové očima dvou francouzských 
básníků čtrnáctého století, in: Historický obzor 1-2, 1998. 

6 "Car ils furent plus de xx. miZle I Qui tuit issirent de la ville." MACHAUT, s. 33-34. 

7 ,,Les processions qui venoient I Et hympnes et respons chantoient." Tamtéž, s. 34. 

8 "Que depuis Ze temps Saint Loys,/ Quant en France revint de Tunes." Tamtéž, s. 35. 

9 Srov. FROISSART, 1. XV, s. 85. 

JO "Car la matiere est grosse et grande.l C'est bien raison qu 'on y entende,/ Et qu 'on Ze traite sagement." 
MACHAUT, s. 38-39. 
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cizokrajného hosta tedy taktně a strategicky "zbavil" pozváním do Krakova, kde by 

otázku kruciáty projednali ještě s uherským a polským králem. 

Petr císařovo pozvání přijal a počátkem září nastoupil spolu s ním cestu do 

Krakova. 11 Kongresu se zúčastnili uherský král Ludvík, polský král Kaziuúr III. 

a dánský král Waldemar N., markrabě moravský Jan Jindřich, rakouský vévoda 

Rudolf N. se svými bratry, Ludvík Říman a Ota Braniborský, Bogislav V. z Pomořan

Wolgastu se synem Kažkem, Semovit III. Mazovský, slezský vévoda Vladislav 

Opolský.12 Uherský a polský král se jali oba hosty náležitě přivítat a na jejich počest 

vypukly tradiční oslavy a hostiny. 

Na programu měl krakovský kongres především řešení a následné upevnění 

vzájemných vztahů mezi panovníky střední Evropy. Tehdy šlo o spor vzniklý zřejmě 

ohledně polských úzeuú, Pomořanska a slezských vévodství, kterých se Kaziuúr ill. 

vzdal ve prospěch Karla N., ale v dubnu roku 1364 se obrátil na papeže s žádostí 

o zrušení tohoto závazku. 13 Společnou řeč měli v Krakově dále nalézt Anjouovci 

a Piastovci. Propagace křížového tažení se tedy řešila až sekundárně po diplomatických 

jednáních. 

Karel N. se během krakovského zasedání k otázce podpory osvobození 

Jeruzaléma vyjádřil "dobře a moudře a slíbil pomoc a zajištěn{".14 Po skončení svolal 

kurfiřty, napsal list papeži, slíbil dodat pro tažení více peněz a rozeslal dopisy 

německým knížatům. Král Ludvík, horlivý obhájce víry, známý svými útoky proti 

pohanům v Litvě a schizmatikům v Srbsku, také nabídl dodat svůj díl pomoci a obdobně 

se vyjádřil král Kaziuúr, vedený svými závazky vůči papeži. 15 

Ať už si, přes celkově pozitivní vyznění kongresu v otázce "saint passage", císař 

a ostatní panovníci o Petrově "pachtění" za křižáckými sny mysleli své, přítomnost 

II Některé polské kroniky zmiňují Petrovu účast na zásnubách Karla IV. a Alžběty Pomořanské v květnu 
1363. Viz např. Monumenta Poloniae, II., ed. H. Bielowski, Lemberg, 1972, s. 630. Jiří SPĚVÁČEK 
klade Petrovu návštěvu rovněž do roku 1363 a zmiňuje královu účast na svatbě císařského páru. Viz 
SPĚVÁČEK, Karel IV., s. 253-254. Nicolas Iorga konstatuje, že Petrova návštěva Prahy v květnu 1363 
však není možná, neboť v té době se kyperský král nacházel na Východě. Srov. IORGA, s. 195. 

12 KAVKA, Vláda ... , s.13. 

13 Srov . KAVKA, Vláda ... , s. 14. 

14 "Respondi bien et sagement,/Et promist aiae et confort." MACHAUT, s. 40. 

15 Srov. IORGA, s. 197. 
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hosta z cizích krajů pro ně byla, zdá se, "velkou ctí a potěšením". Sám císař se zúčastnil 

- proti svému zvyku - rytířských klání "na rozloučenou", řka na svou obhajobu, že 

"nikdy žádný král Kypru nebyl spatřen v těchto zemích. ,,16 

o půl roku později, v květnu 1365, se Karel IV. vydává do Avignonu, aby se 

setkal s Urbanem V. 17 a projednal s ním nové plány na křížovou výpravu, která by 

pomohla "zaměstnat" kompanie pustošící Francii, Severní Itálii a Lotrinsko. 18 Petr I. se 

v té době chystal v Benátkách na vyplutí na Rhodos, odkud měla výprava dále 

pokračovat do Alexandrie. Papež, patrně s ohledem na přesouvání a oddalování termínu 

vyplutí a malému zájmu ze strany korunovaných hlav, však už tehdy plány kyperského 

krále příliš nepodporoval. Navíc měl nemalý zájem na císařových plánech, které se 

snažily o řešení otázky kompanií, neboť tyto tlupy žoldnéřů komplikovaly papežův 

v d RíV

' 19 presun o ma. 

Druhým důvodem Karlova příjezdu bylo zamýšlené přesídlení papeže zpět do 

Říma. Karlova politika v této otázce sledovala především cíl vyjmout papeže z područí 

vlivu francouzských králů. Císař zároveň doufal, že bude Urban V., ve snaze čelit 

problémům na italské půdě, více nucený hledat u něj pomoc, která by nakonec vyústila 
VV' I /. 20 

V UZSl spo upracl. 

Na avignonském jednání o kompaniích byli kromě papeže a císaře přítornni také 

vyslanci vévody z Anjou, Guillauma de Melun, arcibiskupa ze Sens a normandského 

kancléře Guillauma de Dormans. Jako řešení se nabízela možnost poslat kompanie do 

16 "Cumque hastiludiasset imperator, dictum est ei quod nunquam visum fuerat quod imperator 
hastiludiaret. Tunc imperator respondit quod et nunquam aliquis rex Cipri visus fuerat in illis partibus." 
Chronographia regum Francorum, éd. H. Moranvillé, Paris, 1891-3, fol. 365. Setkání císaře 

s "exotickým" panovníkem Petrem z Lusignanu nám připomíná ostatková scéna na hradě Karlštejně. Viz 
Příloha Č. ll. Názory odborníků na zobrazené postavy se liŠÍ, neboť kyperský král je zaměňován s králem 
uherským. O identifikaci osob a symbolickému podtextu ostatkové scény viz NEJEDLÝ, M.: Meluzínský 
mýtus a rodová pověst Lucemburků, in: Historický obzor 98, 2000, s. 728. 

17 Zprávu o návštěvě Karla IV. v Avignonu nám podává Kronika pražského kostela Beneše Krabice 
z Weitmile. Viz BLÁHOVÁ, M. (ed.): Kroniky doby Karla IV., Praha, 1987, s. 237. 

18 Kompanie byly žoldnéřské tlupy najaté ve válce proti Angličanům. Po uzavření míru v Brétigny (1360) 
však začaly pustošit Francii a přilehlé oblasti. Srov. AUTRAND, Charles V, s. 491-518. 

19 Srov. HOUSLEY, The Avignon papacy, s. 42; SPĚVÁČEK, Karel IV., s. 256. 

20 Srov. SPĚVÁČEK, Karel IV., s. 255-256. 
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Svaté země na pomoc východním křesťanům. Císař nabídl platit obchodníky na výpravě 

po dobu tří let z desátků, jež mu plynuly z Českého království.21 Rozhodli se také vyslat 

žoldnéře z kompanií na pomoc kyperskému králi. 

Aby se předešlo sjednocení kompanií z Francie a Lotrinska s kompaniemi 

italskými, uvažovalo se o možnosti nechat část výpravy vyplout z přístavu uherského 

království. Pokud by král Ludvík nesouhlasil, měly do zámoří vyplout z Benátek. Jejich 

cestu až k uherským hranicím by platit císař a desátek na vypořádání se s kompaniemi 

měl po dvou let dostávat také francouzský král. Dopravit se k přístavu měly pod 

dozorem francouzských pánů. Žoldnéře se nakonec opravdu podařilo shromáždit, avšak 

při cestě do německých zemí, po smrti jednoho z vůdců, se u lotrinských ·hranic 

s Francií nakrátko spořádané kompanie rozprchly. Plány na zformování kompanií ke 

křížové výpravě skončily bez úspěchu a nakonec to byl kyperský král- o kterém už se 

v A vignonu pomalu přestalo mluvit - komu se podařilo nastoupit "svatou výpravu do 

zámoři'''. 

Do Avignonu tehdy v květnu 1365 přijel s císařem i výkvět rytířstva "zelený 

hrabě,,22 Amadeus VI. Savojský, další organizátor křížového tažení a císařův spojenec 

v italské politice. Nevíme s jistotou, zda a nakolik byl projekt s kompaniemi součástí 

Amadeových křižáckých plánů ani o spolupráci savojského hraběte na projektu 

Petrově.23 Po dobytí Alexandrie, kdy hledal kyperský král pomoc na udržení egyptského 

přístavu, však Amadeus neváhal Petra podpořit. Nicméně, když došlo k uzavření 

příměří se sultánem, o kterém šířili zprávy Benátčané, kteří už nechtěli v Levantě žádné 

komplikace, obrátil hrabě svou pozornost ke Konstantinopoli. Se svými plány se zřejmě 

radil s císařem, svým lenním pánem, který po jednáních v A vignonu navštívil jeho 
,24 panstvl. 

21 Viz Continuatio chronicorum Guillelmi de Nangacio, ed. Géraud, t. II, Paris, 1883, s. 360. 

22 Přízvisko "zelený hrabě" získal Amadeus VI. podle barvy svého šatu, který měl na sobě během klání 
v Chambéry roku 1348. Viz IORGA, s. 336. 

23 Norman HOUSLEY se domnívá, že Amadeova výprava byla původně součástí francouzsko
kyperského plánu. Viz HOUSLEY, The Avignon papacy, s. 44. 
24 ' . Srov. HROCHOVA, V - HROCH, Mlr., s. 211. 
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Konstantinopol, jako směr Amadeovy výpravy, se stala aktuální patrně ve chvíli, 

kdy se byzantský císař Jan V. Palailogos, bratranec savojského hraběte, dostal do zajetí 

bulharského krále Šišmana III. Boj proti Osmanům tedy nebyl jediným důvodem 

k volbě byzantské metropole?5 

Na jaře roku 1366 se do Benátek sjíždějí k Amadeově výpravě přední evropští 

šlechtici, rytíři a žoldnéři, mezi nimi rovněž bojovníci z Čech, dále poddaní hraběte 

a stovka loupežnfků vyslaných od Galease Viscontiho.26 V přístavu už čekaly 

připravené galéry pod velením Sarrasina Dandola, aby v červnu téhož roku mohly 

vyplout. Amadeus ke své výpravě ještě obdržel na náměstí sv. Marka před nadšeným 

davem slavnostní biskupovo požehnání. Konstantinopole dosáhli křižáci po tříměsíční 

plavbě, přibraly další dvě galéry a peníze od císařovny a pokračovali přes přímořská 

města až k Varně. Po osvobození Jana Palailoga se však armáda, a s ní také sny o bojích 

proti Osmanům, rozpadly.27 

Císař na osobní účast při křížovém tažení s cílem osvobodit Svatou zemi, zdá se, 

nikdy reálně nepomýšlel. Stejně tak udržovaní "nerozhodného" postoje vůči snahám 

Petra z Lusignanu - a "křižácké náladě" povzbuzované z A vignonu vůbec - asi nebylo 

pouhou otázkou dodržení zdvořilostní etikety a zachování prestiže císařského majestátu, 

ale hra diplomacie ve vztahu k papeži Urbanovi V.: ať už za účelem udržení rovnováhy 

mocenských sil v Evropě nebo k vyřešení nesnází s kompaniemi.28 

Nabízí se otázka, do jaké míry asi Karel IV. jako král a navíc jako císař římské 

říše "prožíval" myšlenku křížových tažení. Podle rytířských ideálů, jež se v několika 

předešlých staletích formovaly, měl být panovník vzorem a hlavou rytířstva svého 

království. A právě boj za osvobození Svaté země byl spolu s dosažením nebeské slávy 

pro rytíře tou nejvyšší metou?9 Z titulu císaře pak měl pokračovat ve stopách Karla 

Velikého, chránit církev a bojovat s nevěřícími. V druhé polovině 14. století až na 

25 Srov. HOUSLEY, The Avignon Papacy, s. 45. 

26 Srov. IORGA, s. 334. 

27 Srov. Tamtéž, s. 336. 

28 K otázce Karlova "zájmu" o kruciátu kvůli snaze zbavit se kompanií viz IORGA, s. 196n. 

29 O ideálu panovníka - rytíře viz IW ANCZAK, s. 51-87. 
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výjimky ale zůstávalo opravdu spíše už jen u těch ideálů. Karlova politika reálnosti 

a pragmatičnosti, kterou tehdy zaujal i v otázkách organizace kruciáty, tuto skutečnost, 

zdá se, jen potvrzuje. Něco o císařově "nerozhodném" a realistickém postoji ke 

křížovému tažení nám nakonec mohou prozradit stránky Starých letopisů českých. 

Dočteme se, že císař by byl "s boží pomocí" ochoten se do Zámoří vydat, ale "svatá 

výprava" byla přece křesťanstvu vždy více ke škodě než k užitku a i kdyby se podařilo 

za cenu mnoha obětí zemi dobýt, bylo by nesnadné ji dále udržet.3o 

4.2 Portrét Karla IV. a Lucemburků ve Snu 

Sen Starého Poutníka čerpá svou obsahovou i formální inspiraci v životě 

samotného autora. Je střetem minulosti - tedy autorových předešlých zkušeností, 

přítomnosti - jeho momentálního rozpoložení spolu s deklarací jeho názorů, 

a budoucnosti - toužebné realizace jeho plánů jako vychovatele, reformátora 

a především neúnavného křižáka. 

Při zkoumání portrétu Karla IV. i dalších členů Lucemburské dynastie ve Snu 

Starého Poutnfka je kromě subjektivity autorova pohledu třeba mít na zřeteli charakter 

díla jako morálně-výchovného panovnického zrcadla. Ideál středověkého panovníka 

obsahoval veškeré rytířské ctnosti - moudrost a prozíravost, síla a statečnost, ochrana 

slabších. Navíc měl být středověký panovník muž vzdělaný, spravedlivý, zbožný 

a štědrý. Jakýmsi vrcholem a naplněním poslání každého rytíře, tedy i panovníka, pak 

byla účast na křížové výpravě.31 

Reference, které přináší Sen o Čechách a českých panovnících, se pokusme uměle 

rozlišit do tří rovin v návaznosti na výše uvedený ideál: spravedlnost a s ní ochrana 

zákonů, dále bohatství a štědrost, a nakonec myšlenka křížových výprav, která se však 

vyskytuje v pozadí všech rovin autorova svědectví. 

V roce 1364 navštívil Petr I. a s ním pravděpodobně i jeho kancléř Philippe de 

Mézieres císařskou rezidenci v Praze. Praha je také jedním z měst, kam zavítala 

30 Viz ŠIMEK, F. - KAŇÁK, M. (ed.): Staré letopisy české z rukopisu křížovnického, Praha, 1959, s. 34. 

31 Srov GUILLOT, O. - RIGAUDIERE. A. - SAS SIER, Y.: Pouvoirs et institutions dans la France 
médiévale, t. II, Paris, 1998, s. 12-21. 
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Královna Pravda se svými družkami během pouti po křesťanském světě. Znovu si však 

uvědomme, že při četbě o jejich putování, u pražské návštěvy stejně jako u dalších míst 

uvedených ve Snu, se mísí vzpomínky se současnými záměry a plány, že Mézierův spis 

je svým osobitým způsobem jakousi časoprostorovou křižovatkou. 

Co se historické reality týče, Nicolas lorga i George W. Coopland předpokládají, 

že Philippe navštívil Prahu spolu s Petrem z Lusignanu roku 1364. Jako další možnost 

bere lorga v úvahu druhou cestu po Evropě, kterou kyperský kancléř nastoupil roku 

1366 po dobývání Alexandrie a kterou ukončila až Petrova smrt roku 1369. Tentýž 

autor však nijak nepochybuje o evidentnosti faktu, že Philippe de Mézieres Čechy 

skutečně osobně navštívil a že příklady ve Snu, jež jako Starý Poutník uvádí 

u jednotlivých míst v Evropě, nás přesvědčují, že sám často důvěrně zná země, 

k / h / / 32 o teryc vypravl. 

Ať už to tedy bylo během první či druhé cesty Evropou, ať už sám či s kyperským 

králem Petrem, Philippe de Mézieres evidentně Prahu navštívil a každopádně to byl 

císař Karel IV., se kterým se tehdy setkal. Sen Starého Poutníka byl dokončen roku 

1389, a proto Královna Pravda nekoná jeden ze svých parlamentů v přítomnosti 

Karla IV., jak by to také odpovídalo historické realitě Philippovy návštěvy, ale dožaduje 

se audience u jeho syna krále Václava IV. V době tvorby Snu měl Václav IV. za sebou 

zhruba osm let samostatné vlády ajak dále komentuje George W. Coopland, co praví 

Sen o jeho charakteru, lze mu připsat po celé toto období. 33 Nicméně však Philippe 

nechá Královnu Pravdu tlumočit také své vzpomínky a kritiku na již zesnulého 

Karla IV .. 

"Jak královna a její vznešená společnost prošly přes Vestfálsko, Frísko, Holland 

a Zeland a přes část Německa a vstoupily do království Polska a odtud do království 

Čech, hledajíce všude příhodné místo," uvádí Philippe de Mézieres dvacátou kapitolu 

v první knize Snu Starého Poutníka a tím i další etapu putovaní Královny Pravdy?4 

32 Viz IORGA, s. 244-245. 

33 Viz COOPLAND, 1., s. 131. 

34 "Comment la royne et sa noble compaignie, passant par Witfale, par Frize, Hollande et Zelande, et par 
une partie d'Allemaigne, entrerent ou royaume de PouZaine, et de Za ou royaume de Behaigne, par tout 
querant place convenabZe. " Tamtéž, 1., s. 250. 
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Hledaje IlÚsto pro uspořádání slavnostního parlamentu také v Čechách, zarrúřila si to 

Pravda se svým vznešeným doprovodem rovnou do královské rezidence - města Prahy. 

Jaké bylo však pro vzácné hosty překvapení, když se jim nedostalo od krále Václava N. 

očekávaného uvítání se všemi poctami. Královna k němu ihned vyslala jednu ze svých 

komorných, paní Reverence - Zdvořilost. Král Václav se ale nechal slyšet, že je "za 

zábavou a na lovu" , ať se dámy věnují práci, kvůli které do Prahy přišly, od něj prý se 

nemá nic očekávat. 35 A tak se čtenář ani sám Václav nemůžou divit, že se králi dostalo 

následného ohodnocení: "Plný svévole", "přelétavý", "málo činí zadost své 

d o. ." 36 ustO]nostl . 

Tím však obecné pohoršení nekončí. Autor vzpoIlÚná na Václavovo zvolení 

a následnou korunovaci na římského krále ve Frankfurtu nad Mohanem roku 1376, 

které Karel N. prosadil, aby zajistil Lucemburkům vládu nad Říší. Vypráví, jak prý 

císař pro svého syna koupil "za pěkný peníz titul a korunu světové monarchie" a tak 

znesvětil staré zákony skrze úplatky a s pomocí "kumpána jménem Šimon,,?7 Prohlásil 

se za krále nad lidem, který však pro něj neučiní ani "puntík". 

NaIlÚsto panování ve své zemi, honí se po lesích za zvěří se svými oblíbenci. 

A nejen to, hledí si svých milců natolik, že opustil i své nejbližší příbuzné, "zvláště pak 

Bílého Sokola se zlatým zobákem a drápy", který prý by mu mohl pomoci a poskytnout 

oporu jako nikdo na světě?8 

35 " ••. en son deduyt et a la chasse." Tamtéž, 1., s. 250. 

36 " ... car il moustroit estreplain de sa volonte, et sembloit bien qu 'il eust le sens volage et faisoit pou de 
compte de sa dignite." Tamtéž, 1., s. 250. 

37 " ... a beaux deniers le nom et la couronne de la monarchie du monde ... par ung compaignon qui avoit 
nom Symon." Tamtéž, s. 251. s postavou Šimona kouzelníka se setkáváme ve středověkých legendách, 
kde zosobňuje hanebného úplatkáře. Byl oblíbencem císaře Nerona a prý se jednou pokusil koupit si od 
apoštolů dary Ducha svatého. Viz NEJEDLÝ, Martin: Fortuny kolo vrtkavé. Láska, moc a společnost ve 
sďedověku, Praha, 2003,s. 345. 

38 " ... il s' estoi alie sans cause et sans raison a ses ennemis naturelz, abandonnant du tout ses plus 
prochains parens, et par espicialle Blanc Faucon au bec et piez do rez, du quel il pouoit mieulx estre 
aydiez et soustenuz que de nul autre de ce monde." COOPLAND,I., s. 251. Autor připomíná 
příbuzenské vztahy české a francouzské panovnické dynastie: Karel IV. byl prastrýcem Karla VI., zde 
pojmenovaného jako Bílý Sokol. Je otázkou, zda v této části otevřeně naráží na nějaké konkrétní 
"ochladnutí" diplomatických vztahů mezi Václavem a francouzským králem Karlem VI. a apeluje proto 
na příbuzenský svazek obou panovníků, nebo zda chce jen připomenout dlouholeté příbuzenské sepjetí 
a spolupráci obou dynastií, ať už jde např. o oblast politickou či kulturní. George W. COOPLAND cituje 
při té příležitosti ve svém komentáři Jana Lucemburského jako "Francouze srdcem", akcentuje tradiční 
přátelství Lucemburků s Kapetovci a osvětluje příbuzenské vztahy čes. a fr. královských dynastií. Navíc 
zmiňuje "silné francouzské sympatie" Karla IV. a francouzskou kooperaci při založení pražské Karlovy 
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"Získal křídla dvouhlavého orla, aby létal vysoko a vládl králům," přisadila si 

ještě paní Providence - Prozřetelnost. 39 Je prý sice "králem ptactva", nikdy však 

neusedne na (říšský) trůn.40 Budou mu muset postačit "české lesy a bohaté doly zlata 

a stříbra, které jsou v jeho královstvf". 41 

Po skončení mise u krále Václava, vrátila se Zdvořilost zpět ke své paní Královně 

Pravdě, neomylné ctnosti a proto nazvané jako Riche Precieuse 

Drahocennost, která "vše dobře věděla a viděla v zrcadlech svého šatu.,,42 

Bohatá 

Pravda během nepřítomnosti krále uspořádala v Praze jeden ze svých 

slavnostních parlamentů, aby si vyzkoušela víru, mravy a způsobilost českého 

království pro účast na křížovém tažení. Zdvořilost a ostatní komorné, které Královně 

sloužily, podaly zprávy o situaci v Čechách. Pravda tak po důkladném prozkoumání 

shledala, že "v jistých částech řečených království a zemí, a v jistých domech 

a klášterech" mohou její dámy konat své dobré dílo.43 Nalezla zde totiž "znamení Tau" 

- symbol kříže. Nakonec však nesouhlasila postavit si v Čechách svou "královskou 

kovárnu", protože Tau, znamení pravé víry, "nevydávalo příliš velkou jasnost, neboť 

zde vládly spory".44 Nicméně rozhodla ponechat v Čechách své zástupce, kdyby se prý 

z milosti Boží podařilo zde v budoucnu "hřivnu vylepšit,,45 a odcestovala se svým 

posmutnělým doprovodem přes Moravu, Švábsko, Bavorsko a Rakousko zkusit své 

štěstí v Uhrách. 

Univerzity. Nedomnívá se však, že by tato pasáž Snu měla referovat o konkrétní politické alianci. 
Viz COOPLAND, 1., s. 132. 

39 " ..• a pris les heles ďun aigle a deux testes, pour voler ha ut et seigneurir les roys". Tamtéž, 1., s. 251. 

40 " ••. roy des oyseaux." Tamtéž, 1., s. 251. 

41 " ••• les forestz de Behaigne et les riches mineres ďor et ďargent qui sont en son royaume." Tamtéž, 1., 
s.251. 

42 " ••. tout vue et pleinement cogneu es miroyrs de son habit". Tamtéž, 1., s. 251. 

43 " ... en certaines parties desdiz royaumes et pays et en certaines maisons et couvents." Tamtéž, I.,s. 251. 

44 " ... i! ne rendist pas trop grant cla rte, car tant de contrayres y regnoient que Verite la royne ne s'acorda 
pas de drecier laforge reginale." Tamtéž, I.,s. 251. Srov. "contrayres" s "les contraires" v Kapitole 3.5. 

45 ,,Nous laisserons noz lieutenans pour veoir se leur besant pourra prendre aucun amendement ou temps 
advenir, par la grace de mon Pere." COOPLAND, 1., s. 251. 
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Jaký kontrast s líčením Guillauma de Machaut, jenž ve verších básně La Prise 

ďAlexandrie opěvuje Karla N. jako druhého Šalamouna, zbožného muže 

a spravedlivého panovníka!46 U obou autorů je císařův portrét "vymalován" subjektivně 

vybranými barvami. Machaut nezapomíná na dobrodiní svého někdejšího pána Jana 

Lucemburského a svou lásku přenáší i na jeho syna Karla. 

Mézieres naopak dává ve Snu průchod svým zklamaným nadějím, které vkládal 

kdysi do císaře ohledně křížové výpravy. Ale ten však očividně nesplnil jeho očekávání. 

V pasáži o Praze vzpomíná především "podplacenou" volbu Václava N. na římského 

krále, chtěje tak zřejmě povzbudit svého svěřence a krále Karla VI. ke spravedlnosti 

a varovat ho před znesvěcením zákonů. Dále si všimněme narážky na těžbu drahých 

kovů v českém království, což souvisí s další rovinou Philippova líčení a tou je 

bohatství a štědrost. 

Guillaume de Machaut stejně jako Philippe de Mézieres se u lucemburské 

dynastie zaměřuje na jednu z hlavních královských ctností - štědrost. Epiteton 

vzorového štědrého panovníka přisuzují oba literáti Janu Lucemburskému. Při 

vyučování mladého Mojžíše Karla VI. nezapomene ve své výchovné instruktáži 

Královna Pravda upozornit na "štědrost a marnotratnost", kterým věnuje čtrnácté 

políčko první části královské šachovnice. Aby mu podala náležitý příklad mezi 

panovníky, vzpomíná na jeho pradědečka Jana Lucemburského, "udatného českého 

krále, který byl tak štědrý a tak nerozumný, že se častokrát přihodilo, že na jeho 

královském dvoře stoly byly prostřené a v kuchyni se z masa příliš nekouřilo. Tolik 

rozdával heroldům, ministrům a udatným rytířům, že často, jsa ve svém hlavním městě 

(v Praze), neměl zásoby při obraně proti raubířům, kteří za jeho přítomnosti přišli 

loupit až k řečenému městu. ,.47 

46 ,,Li secons SaZemons:!ll aime Dieu et sainte égZise/Honneure, croit et sert et prise!Justice en Za baZance 
poise." MACHAUT, s. 31. 

47 "Tu doys avoir, Beau Filz, une fresche memoyre de ton besayeuZ, Ze vaillant roy de Behaigne, qui fu si 
Zarges et si foZages que souventfoiz advint que en sa court royalle les tabZes estoient droisses et en Za 
cuisine n 'avoit pas trop grant fumee de viandes. II donna tant a heraulx et a menestriers et a vaillans 
chevaliers que souvent, Zui estant ( en Prague) sa maistre cite, n 'avoit puissance de resister aux robeurs 
du royaume, qui en sa presence venoient rober jusques a Za dicte cite." COOPLAND, II., s. 238-239. 
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Takový příklad štědrosti hodný následování Mézieres staví před oči mladému 

panovníkovi. Aby své poučení ještě umocnil, směle klade do opozice štědrému králi 

Janovi jeho syna Karla: "V protikladu, Milý Synu, máš příklad svého prastrýce, Karla, 

císaře římského, syna výše řečeného českého krále, kterýžto císař, velký učenec, 

moudrý, prozíravý a bystrý, podle všeobecné pověsti v říši, byl tak bohatý a tak lakomý, 

že byl svými poddanými mnohem více obáván než milován. ,,48 

"Tak bohatý a tak lakomý", ohodnotila císařovu "štědrost" Královna Pravda po 

výčtu vlastností, jež nejsou nepodobné ctnostem ideálního panovníka. Karel IV. však 

platil u vznešené vládkyně za lakomce. A můžeme se směle dohadovat, že ji k tomu 

vedla míra (ne)ochoty Karla IV. přispět na plánovanou křížovou výpravu, 

propagovanou Petrem z Lusignanu ajeho kancléřem.49 

Lakotu císaře Karla IV. stejně jako nechvalnou korupci kurfiřtů při volbě 

Václava, si bere Philippe de Mézieres "na přetřes" ve svém Snu ještě při návštěvě 

světoběžné Královny Pravdy ajejích věrných souputníků v Římě. Pravda připomíná 

svatého Efréma, jak kázal a prorokova! o úpadku města samého i celého římského 

království ajako on se ve svém proslovu obrací na Římany i na křesťany obecně. 

,,Nuže, můžete vidět, ... , jak nyní římské království spěje k úpadku ... Neboť minulý král 

a císař římský vedený ctižádostí, potají otevřel dlaně a mocí florénů z ryzího českého 

zlata ... porušil obecné právo a starý zákon kurfiřtů a proti přesvědčení nejednoho 

šlechetného člověka a proti všeobecnému blahu křesťanstva, učinil svého syna králem 

království.,,5o Opět se nabízí myšlenka, jakoby chtěl starý křižák Karlu IV. vyčíst, že na 

výpravu k osvobození Svaté země "tenkrát peníze nebyly". Ale aby zajistil volbu svého 

syna králem římským, na to císař florény nešetřil! 

48 "Au contrayre, Beau Filz, tu as exemple de ton grant on cle, Charles, fllz du dessusdit roy de Behaigne, 
lequal empereur, grant clerc, saige, caut, et subtil, selon la renomme commune de l'empire, fu si eschars 
et si avaricieux qu 'i(l) fu de ses subgiez trop plus doubtez que amez." COOPLAND, II., s. 239. 

49 Srov. IORGA, s. 192; KAVKA, Vláda ... , s. 29; NEJEDLÝ, Fortuny kolo vrtkavé ... , s. 343-344. 

50 "Car le derrain roy et empereur des Rommains meu de ambicion et en requoy ouvry les mains et par 
force de florins de fln or de Behaigne ... pervertit le droit commun et l'ancienne loy des esliseurs et contre 
l' opinion de maint preudhomme et bien publique de la Crestiente, fllst son fllz roy des royaumes." 
COOPLAND, I., s. 267. 
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Když se pokusíme ještě více "zaostřit" na "finanční stránku" Snu Starého 

Poutníka, překvapí nás autorova kuriozní záliba a jeho snadná orientace ve světě peněz 

a všeho, co s nimi souvisí. Těžba zlata a stříbra, drahé kovy a jejich ryzost, alchymie, 

mince, měna, hřivna a s nimi spjaté bohatství - bez nich se ve Snu obejde jen málokterá 

alegorie. Bohatství jakoby pro Philippa mělo hned několik tváří: bohatství, s nímž kráčí 

ruku v ruce nádhera a skvělost, právem náležící k panovnickému dvoru, dále bohatství 

země, negativní tvář bohatství, jež vede k hříšnému přepychu a prostopášnostem 

a nakonec kontrast štědrého bohatství a Lakotil. Peníze a jejich svět ve značné míře 

figurují rovněž v portrétu Karla N. Jako prvé uveďme císařovo alegorické pojmenování 

Pán Mince z oblasti Říma, který nese dvouhlavého orla.52 Dále již citované odsouzení 

úplatků při volbě římského krále, které zajímavě kontrastuje s autorovým obdivem 

bohatství českých zemí, plynoucí mj. z těžby drahých kovů, o jejichž ryzosti se Philippe 
/d S . v • 53 ra ve nu ZIllinU]e. 

Za koncentrací pozornosti Phi1ippa de Mézieres na císařovo bohatství a jeho 

štědrost, tušíme autorovo zklamání s císařovým postojem ke kruciátě. Philippův 

idealismus a horlivost v otázce křížové výpravy zde musely narazit na Karlův realismus 

a "chladnou" politickou koncepci. Zmínka o českém králi a císaři v přímé souvislosti 

s passagium generale se vyskytuje v radách a ponaučeních Královny Pravdy na 

políčkách alegorie o šachovnici. Nejprve ve čtrnáctém políčku čtvrté části šachovnice je 

Karel VI. nabádán udržovat přátelské vztahy a kontakty s ostatními panovníky, ať už se 

jedná o křesťanské krále - českého nevyjímaje - nebo babylonského sultána. 54 

Následuje políčko o přípravě na saint passage, kde Královna Pravda mj. radí, jak 

postupovat v rozdělení jednotlivých křižáckých vojsk a navrhuje plán jejich trasy: "Král 

uherský, český a císař, pokud bude přítomen, a německá vojska půjdou po souši přímo 

do Konstantinopole a pokusí se získat nazpět ke katolické víře a poslušnosti vůči římské 

51 Srov. Kapitola 3.5. 

52 Úplné znění citované ve Snu v tabulce s výkladem alegorických postav: ,Le grant et souverain Maistre 
de Za Monnoye des parties de Romme, qui porte raigZe a deux testes, est prins pour ľempereur de 
Romme." COOPLAND, I:, s. 108. 

53 Ve Snu se Lakota chlubí, že nechává těžit z dolu, který skrývá zlato a stříbro ještě ryzejší než kovy 
z Čech: " ... je faiz fouyr une riche myne ď or et ď argent, qui est pZusfine que Za mine ď or et ď argent de 
Behaigne. " Tamtéž, 1., 330. 

54 Viz Tamtéž, II., s. 428. 
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církvi království Raška, Bulharské království a byzantskou říši, zadrží Turky a nechají je 

přejít rameno svatého Jiří. ,,55 

Škoda jen, že se Starý Poutník trochu nepovznesl nad všechna zklamání a výtky 

vůči císařově osobě. Pak bychom se možná dozvěděli, že kromě bohatství by se našla 

také Karlova vzdělanost a jeho podpora vzdělanců, jež musely starému 

literátovi imponovat. 56 A jak teprve asi "resonovala" v křižákově duši Karlova "pietas", 

zvláště pak úcta k nástrojům Kristova umučení 1 57 

4.3 Návštěva Paříže 1378 

Valois - Lucemburkové 

Když Pravda poučuje Karla VI. o královské pohostinosti, o nákladnosti královské 

tabule ajídelního náčiní a o vybavení komnat, vzpomíná mj., jak to chodívalo na dvoře 

francouzského krále Filipa VI., Karlova pradědečka. Po výčtu a popisu nádobí, zmíní 

Pravda i vzácné hosty, kteří v palácových síních kdysi hodovali. U královské tabule 

"často sedávali čtyři králové, tedy král český, skotský, navarrský a král Mallorky. Každý 

měl toliko pouze svůj vlastní pohár, Z kterého pil, a svou karafu s vodou, a o jiném 

nákladném, hojném a skvostném nádobí nebylo v královském paláci ani zmínky." 58 

Mezi výchovná ponaučení o skromnosti a zdrženlivosti ve vybavení palácových 

síních, jež klade Pravda na "královskou šachovnici", se nám zatoulala také zmínka 

o českém králi, hostujícím na dvoře Filipa VI. (1328-1350). Osobní i diplomatické 

55 "C'est assavoir le roy de Hongrie et de Behaigne et l'empereur, s'ily sera, et la puissance des Alemans 
alassent par terre tout droit en Constantinoble, en recouvrant a lafoy catholique et obeissance de l'eglise 
de Romme le royaume de Trasse, de Boulgayre et l'empire de Constantinoble, en refrenant les Turcqs et 
lesfaire passer Ze braz de Saint George." COOPLAND, II., s. 434. 

56 Srov. IORGA, s. 192. 

57 O ostatkových scénách na Karlštejně viz 4.1. Philippe de Mézieres sám vlastnil ostatek Kristova kříže, 
který mu daroval přítel Pierre Thomas. Během pobytu v Benátkách 1370-1371 věnoval Philippe tento 
ostatek zdejšímu bratrstvu u Svatého Jana Evangelisty. Srov. heslo Oliviera CAUDRONA o Philippovi 
de Mézieres in: Dictionnaire de Spiritualité, t. 12 (1), Paris, 1984, s. 1310-1311. 

58 ,,A laquelle souventfois seoient quatre roys, c 'est assavoir le roy de Behaigne, le roy ďEscoce, le roy 
de Navarre et le roy de Maillorgues. Chacun avoit sa propre coulpe en laquelle il beuvoit et son aiguere 
tant seulment, et ďautre vaisselle orgueilleuse, multipliee et sumptueuse ou palais royal n 'estoit nulle 
mencion." COOPLAND, II., s. 319. 
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vztahy s panovníky z rodu Valois patří do biografií českých králů Jana 

LucemburskéhoKarla IV.. Výchova na francouzském královském dvoře, sňatek 

s francouzskou princeznou, pomoc králi Francie v boji s Angličany, otevřenost 

k francouzské kultuře - to vše a ještě další můžeme připsat oběma českým králům ve 

vztahu k Francii. Co se diplomacie týče, oba královské rody si hleděly svých zájmů 

a potřeb, ale podporovali se vzájemně v jejich prosazování. Filip VI. usiloval 

o prosazení francouzského vlivu v severní Itálii. Král Jan toho využil, aby si 

udržel Italskou signorii s výhledem na získání císařské koruny zpět pro Lucemburskou 

dynastii. 59 Vanglo-francouzském konfliktu nazývaném Stoletá válka, Lucemburkové 

stáli od začátku po boku Francie: v srpnu 1337 se Jan Lucemburský zavázal Filipu VI., 

že mu bude sloužit proti Angličanům na francouzské náklady s pěti sty žoldnéři. Roku 

1346 svůj slib nakonec zaplatil "rytířský král" v boji životem.6o Během vlády jejich 

nástupců se cesty obou dynastií v politické rovině často rozdělily, myšlenka "starého 

přátelství a spojenectví" však mezi Valois a Lucemburky přetrvala. 

Roku 1377 se rozhodl stárnoucí a nemocný císař Karel IV. ještě jednou navštívit 

Francii. Na královském dvoře v Paříži ho již očekával jeho synovec - francouzský král 

Karel V.(1364-1380). Důvodů k namáhavé cestě se císaři nabízelo hned několik: pouť 

k svatému Maurovi - přímluvci nemocných, návštěva pohřebiště francouzských králů 

v Saint-Denis, uctění vzácných relikvií, setkání s královskými příbuznými a především 

- diplomatickájednání.61 

Karel IV. a dauphin Karel (V.) se osobně setkali již na říšském sněmu v Metách 

roku 1356, kde se francouzské poselstvo snažilo vyjednat pomoc proti Angličanům.62 

Císařem byla přijata smlouva o přátelství mezi Francií a Lucemburky, s jejichž 

přispěním se roku 1360 podařilo uzavřít anglo-francouzské příměří v Brétigny.63 Mezi 

59 Srov. SPĚVÁČEK, J.: Jan Lucemburský ajeho doba 1296-1346, Praha, 1994, s. 517. 

60 Srov. Tamtéž, s. 533. 

61 Srov. SPĚVÁČEK, Karel lV., s. 469; AUTRAND, Charles V, s. 784. 

62 Dauphin Karel přivezl svému strýci vzácné dary. Na ostatkové scéně hradu Karlštejna je zachycen 
údajně nejstarší portrét francouzského dauphina, jak předává císaři dva trny z Kristovy trnové koruny 
a zlomek Kristova kříže. Srov. AUTRAND, CHARLES V, s. 466-467; SPĚVÁČEK, Karel IV., s. 247; 
NEJEDLÝ, Meluzínský mýtus, s. 728. Ostatková scéna viz Příloha č. 12. 
63 v, v 

Srov. SPEVACEK, Karel IV., s. 248. 
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Prahou a Paříží jezdili poslové s osobními dopisy a oficiální vyslanci obou králů. Roku 

1369 se znovu rozhořela Stoletá válka a francouzský král hledal podporu proti 

Angličanům. Neváhal proto roku 1372 vyslat do Prahy pařížského biskupa 

a francouzského rádce ve věcech Říše, aby obnovili starou alianci mezi dynastií Valois 

a Lucemburky.64 

Ač blízcí příbuzní, přátelé a spojenci, hájili ve vzájemných stycích oba panovníci 

především své země a hleděli si svých cílů. V druhé polovině sedmdesátých let se 

dotýkala říšsko-francouzských vztahů otázka přesunu papeže Řehoře XI. z Avignonu do 

Říma a s tím i rozložení mocenských sfér v Evropě. Silná profrancouzská část 

kardinálského sboru členů papežské kurie umožňovala pronikání vlivu francouzské 

politiky a tak narušovala rovnováhu univerzality papežství. Když se roku 1376 vrátil 

nástupce sv. Petra do Říma, císař to přivítal mj.s ohledem na své politické zájmy, neboť 

předpokládal, že papež je spíše podpoří na území Itálie, kde bude potřebovat císařovu 

pomoc. Většině kardinálů se však změna sídla papežského stolce nelíbila a k schizmatu 

tak nebylo daleko.65 

V té době docházelo mezi říší a Francií k jistému tření také v oblasti politických 

zájmů v Evropě, zvláště pak pokud šlo o anjouovské dědictví v Neapolsku, Uhrách 

a Polsku. Karel V. aspiroval na získání Neapolska a Uher a rozhodl se oženit svého syna 

Ludvíka Orleánského s Kateřinou, nejstarší dcerou uherského a polského krále. Tímto 

sňatkem doufal získat po smrti krále Ludvíka Velikého pro Francii Uhry, Neapolsko 

a Provence. Karel IV. by tak musel v jádru své říše čelit francouzským ambicím hned 

v bezprostředním sousedství a ještě by přišel o své plány připojit ke lucemburské 

doméně Polsko a Uhry sňatkem Zikmunda s Marií, druhou dcerou Ludvíka I. 

Velikého.66 Na sklonku roku 1377 mělo dojít v Paříži kjednání mezi Karlem V. 

a poselstvem z Uher, které však chtěl Karel IV. předejít svou vlastní návštěvou 

a osobní Intervencí ve prospěch Lucemburků.67 

64 Srov. AUTRAND, Charles V, s. 783. 
65 v, v 

Srov. SPEVACEK, Karel IV., s. 486. 

66 Srov. SPĚVÁČEK, Karel IV., s. 486-487; AUTRAND,Charles V,s. 783-784. 

67 Záměr jednat s Karlem V. ještě před uherským poselstvem se nezdařil, neboť císařův odjezd do Paříže 
byl několikrát odložen. Srov. KAVKA, Vláda ... , op. cit., s. 209. 
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Karlova cesta do Paříže měla tedy nepochybně několik dimenzí. Některé jsme 

schopni odhalit z momentální politické situace uvnitř Evropy či podle směřování 

politických tendencí říše a Francie. Svědectví pramenů, v tomto případě vyprávění 

Velkých francouzských kronik68
, nám však přibližuje Karlovo putování spíše z jiných 

stránek a průběh diplomatických jednání, stejně jako některé jejich výsledky, nám 

zůstávají více méně utajeny. 

Svou návštěvu oznámil císař francouzskému králi v listopadu 1377. Přestože chtěl 

císař jednat u pařížského dvora dříve než poselstvo z Uher, byl jeho odjezd odložen 

a jeho záměr se tak nezdařil. Do Francie přes říšská území v císařově doprovodu vydal 

Václav N., nejvyšší hofmistr Petr z Wartemberka, nejvyšší komoří Těma z Koldic, 

proto notář Mikuláš z Riesenburgu a jiní čestí páni a vznešení vévodové.69 

Po namáhavé cestě, jež působila nemocnému císaři značné obtíže, 4. ledna 1378 

dosáhl Karel N. se svým doprovodem královského města Paříže. Hned následující den 

si vyžádal mluvit se svým synovcem Karel V. o samotě, jen v přítomnosti 

francouzského kancléře.7o Rozmlouvali spolu asi tři hodiny, na konec jednání byl 

povolán císařův proto notář Mikuláš z Riesenburgu, ale o průběhu a výsledku rozhovorů 
/ . ,,71 

"se neVl nlC. 

Císař se snažil během pařížské návštěvy o vyřešení anjouovské záležitosti 

a otázky schizmatu. Karel V., kromě řešení těchto dvou bodů, jež zůstávají ve vyprávění 

Velkých francouzských kronik skryté, otevřeně hledal podporu ve věcech anglo

francouzské války. Dne 7. ledna se konalo zasedání rady, na které Karel V. vyložil 

počátky a průběh konfliktu Francie a Anglie. Na konci svého projevu se zeptal císaře na 

jeho úsudek o mírových podmínkách. Císař dal synovci pouze dobrou radu, aby se tolik 

68 Edice viz DELACHENAL, R. Ced.): Les Grandes Chroniques de France. Chronique des regnes de 
lean II et de Charles V, 1. II, Paris, 1916. Vyprávění o císařově cestě do Francie viz Tamtéž, s. 193-277. 
Starší český překlad viz PAVEL, J.: Cesta císaře Karla IV. do Francie, Praha, 1937; nejnovější český 
překlad pod názvem Relace Velkých kronik Francie o cestě římského císaře Karla IV. do Francie viz 
ŠMAHEL, Fr.: Cesta Karla IV. do Francie 1377-1378, Praha, 2006, s. 155-195. O rukopisech Velkých 
francouzských kronik, edici Rolanda DELACHENALA a kvalitě překladu Jakuba PAVLA viz ŠMAHEL, 
S.225-229. 

69 Srov. KAVKA, Vláda ... , s. 211. 

7o" ... illui pleust qu 'il peust a lui parler ce Jour priveement, pour lui dire aucune besoigne dont il avoit a 
parler a lui, et voult et requist que le chancellier de France y feust present avec le Roy." 
DELACHENAL, 1. II, s. 228. 

71 ,,Des paroles, ne besoignes dont ilz parlerent, ne scet on riens." DELACHENAL, 1. II, s. 229. 
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neukvapoval ve svých nabídkách, které dává nepříteli při sjednávání míru. francouzská 

strana však očekávala víc a proto byla 9. ledna svolána rada znovu. Císař tentokrát 

přislíbil, že on sám, jeho nástupce král V áclavdalší jeho potomci a spojenci nabízí 

francouzskému králi, že budou bránit a střežit "dobro a čest" jeho, členů královské 

rodiny i celého království Francie.72 Snad aby svá slova potvrdil, dne 11. ledna během 

rozmluvy s králem, nechal císař svého syna Václava složit do králových rukou slib, že 

bude sloužit jemu i jeho dětem, "dokud bude žít. ,.73 

Ještě několik tajných rozhovorů proběhlo mezi císařem ajeho synovcem. Po 

císařově odjezdu 16. ledna zůstal v Paříži Mikuláš z Riesenburga, aby francouzskému 

králi předal jménem císařovým antedatované listiny. Karel IV. v nich mj. prohlásil 

desetiletého dauphina Karla (VI.) plnoletým. Jmenoval jej říšským a generálním 

vikářem v Dauphiné a vikářem arelatského království. Císařova návštěva přinesla 

francouzské koruně jistý mocenský zisk. Co se týče konfliktu s Anglií, císař potvrdil 

starou alianci mezi Valois a Lucemburky, ale jinak v této věci neobdržel Karel V. ze 

strany císaře slib ničeho konkrétního.74 

N a oplátku zaintervenoval Karel V. ve prospěch císaře u Ludvíka I. Velikého, 

neboť ho na přelomu ledna a února 1378 písemně požádal, aby v anjouovském dědictví 

přenechal Polsko Lucemburkům. Francouzská protislužba ohledně Polska je neúměrně 

menší v porovnání s koncesí Arelatska, proto se zdá být pravděpodobné, že Karel V. 

souhlasil i s návratem svatého stolce do Říma.75 

Z veřejných proslovů před královskou radou ani z listin, které císař králi v Paříži 

zanechal, se o řešení hrozby papežského schizmatu nic nedozvídáme. Dalším otazníkem 

je pro nás také slavnostní banket v den Tří králů, během něhož se před zraky 

vznešených hostů a jejich hostitele odehrávalo drama o dobytí Jeruzaléma roku 1099. 

72 " ... i! vouloit et offroit au Roy estre tous siens, contre tout personnes, a soustenir et garder san bien et 
honneur, de san royaume et de ses enfants et de ses freres." DELACHENAL, t. II, s. 257-258. 

73 " .•• il ťapela et le prist la main du Roy, que i! ťameroit et serviroit, tant comme il vivroit, devant tous 
les princes du monde, et les enfans du Roy aussi." DELACHENAL, t. II, s. 264. Vyobrazení slibu 
viz Příloha č. 15. 

74 Srov. KAVKA, Vláda ... , s. 217-218; AUTRAND, Charles V, s. 803-804. Viz Příloha č. 15. 

75 Srov. KAVKA, Vláda ... , s. 219. 
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Proč drama s myšlenkou křížových výprav? Proč právě scéna dobytí Jeruzaléma v čele 

s francouzským hrdinou Godefroyem de Bouillon? A ve svátek tříkrálový? 

Entremets 

6. ledna 1378, v den slavnosti Epifanie neboli Zjevení Páně, kdy se "tři králové" 

přišli poklonit Spasiteli do Betléma, slavili císař a francouzský král tuto událost ranní 

mší v pařížské Sainte-Chapelle. Ještě před slavnostní mší se nechal nemocný císař 

vyzdvihnout do prvního patra, aby mohl spatřit a náležitě uctít ostatky, pro které byla 

skvostná kaple vybudována.76 Mezi ostatky uložené ve zvláštní schráně náležela také 

Kristova trnová koruna, jejíž dva trny králův otec císaři kdysi daroval. 

Poté se slavila mše, na níž se odehrálo několik zajímavých scén, jež v sobě, zdá 

se, ukrývají jistou symboliku. Císař se chtěl usadit namísto oratoře do křesla, odkud 

bylo lépe vidět na ostatky. Křeslo, prve určené pokladníkovi kaple, nemělo baldachýn. 

Král tedy nechal odstranit i svůj. Král se dále rozhodl prokázat císaři, jako hostu ve 

svém paláci, čest a nechal mu poslat svěcenou a text Evangelia dříve než sobě. Nakonec 

se ho zeptal, zda s ním ponese dary - zlato, kadidlo a myrrhu. Císař se omluvil, neboť 

dna mu nedovolila příliš chodit a klečet na nemocných kolenou. "Dary tří králů" tedy 

Karel V. obětoval sám, způsobem tradičního rituálu, do rukou biskupových.77 

V týž den se konal slavnostní banket na císařovu počest v prostorách Velkého sálu 

v Palais de la Cité. Jedno z vyobrazení Velkých francouzských kronik nám zachycuje 

scénu právě z tohoto slavnostního "disner".78 U mramorové tabule, na níž se postupně 

vystřídaly 3 chody, sedí vznešené osoby v tomto pořádku (frontální pohled zleva): 

remešský arcibiskup, poté "tři králové" Karel N., Karel V., Václav N. a dále by měli 

následovat biskupové z Braunsbergu, z Paříže a z Beauvais. A však vyobrazení nám 

ukazuje po Václavově boku biskupy jen dva. Z druhé strany tabule stojí se zkříženými 

76 " ... i! n 'y pot estre porté en sa chaiere, mais se jist tyrer par les braz et jambes ... a tres grant peine, 
travil et grevance de son corps, pour la grant devocion qu 'il avoit a veoir de pres les dites saintes 
reliques." DELACHENAL, t. II, s. 233. Horní patro Sainte-Chapelle viz Příloha č. 14. 

77 Viz DELACHENAL, t. II, s. 233-234. 

78 Celý název kapitoly o banketu zní "Le disner quifu en la Grant sale du Palais et de ľordenance". Viz 
DELACHENAL, t. II, s. 236. Popis vyobrazení ,,Le Grand entremets" viz DELACHENAL, t. IV., s. 35 -
36. Kopie vyobrazení viz Příloha č. 16. 
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pažemi dva sluhové a před nlIru se odehrává "le Grand entremets" 79 o dobytí 

Jeruzaléma. 

"Příběh a uspořádání byly o tom, jak Godefroy de Bouillon dobyl svaté město 

Jeruzalém. ,,80 Představení se odehrávalo ve dvou aktech, po prvním a po druhém 

chodu. 81 Na konci Velkého sálu se nacházela lod', vybavená vším, co je třeba k plavbě 

po moři a "velmi pěkně, bohatě a líbivě vymalovaná a upravená. ,,82 Uvnitř spolu se 

svými vojevůdci a s Petrem Poustevníkem byli křižáci, kteří po levé straně sálu 

posouvali a otáčeli kulisu lodi tak lehce, "že se to podobalo lodi plující po vodě. ,,83 

Kolem dvanácti křižáků bylo oblečených a vybavených zbraněmi se znaky svých 

vojevůdců. Vyobrazení z Kronik nám ukazuje na kulise lodi zleva vlajku království 

jeruzalémského, která náležela Godefroyovi de Bouillon, dále vlajku krále Anglie, na 

stožáru uprostřed vlajku hraběte z Auvergne a nakonec vlajku hraběte flanderského. 84 

V "druhé dějství" se odehrávalo samotné dobytí Jeruzaléma. Kulisu "svatého města" 

tvořil chrám, "dobře napodobující místo" a vedle něj stála téměř až ke stropu vysoká 

věž, postavená tak, ,Jak mají ve zvyku stavět Saracéni a odkud vyhlašují svůj zákon. ,,85 

Uvnitř věže se ukrývali herci v roli Saracénů. Někteří manipulovali s kulisou, jiní stáli 

na cimbuří, připraveni k boji a z vrcholu nejvyšší věže jeden z herců hlásal arabsky 

zákon na způsob Saracénů. Když se s kulisou Jeruzaléma Saracéni přiblížili až k lodi, 

vyskákali křižáci ven a strhla se bitva. Křižáci, s Godefroyem z Buillonu v čele, šplhali 

s pomocí žebříků po hradbách "svatého města" a "dlouze na něj útočili". 86 Během 

dramatického dobývání herci sami padali nebo byli shazováni ze žebříků. Nakonec však 

79 Český ekvivalent pro slovo "entremets" je "přestávka", "mezichod", v přeneseném významu pak 
politické a propagandistické představení, inscenované mezi jednotlivými chody. o politickém 
a propagandistickém záměru "entremets" viz NEJEDLÝ, M: Meluzínský mýtus a rodová pověst 
Lucemburků, in: ČČH 98, 2000, s. 730. 

80 "L 'ystoire et ľ ordenance fu comment Godefroy de Buillon conquist la sainte cité de Jherusalem." 
DELACHENAL, t. II, s. 238. 
81 v Srov. SMAHEL, s. 335. 

82 " ... et estoit si joliment painte et abillieé, et tres richement et plaisentement." DELACHENAL, s. 240. 

83 " •.• que il sembloit que se fust une neuf flotant sur ľ eaue." Tamtéž, s. 241. 

84 Srov. Tamtéž, t. IV, s. 35-36. 

85 " .•. et y estoit le temple bien contrefait selon ľespace, et la avoit une tour haulte ... ainsi comme les 
Sarrazins ont de coustume, ou ilz crient leur loy." Tamtéž, s. 241. 

86 " ••• et longuement I 'assaillierent." Tamtéž, s 242. 
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křižáci dosáhli vrcholu, "vyházeli ven ty, co měli oblek Saracénů, vztyčujíce korouhve 

Godefroya a ostatních. ,,87 

o zvláštní volbě tématu tohoto "entremets" nám podávají zprávu samotné 

Kroniky: "Co se příběhu týče, král jej nechal předvést, protože se mu zdálo, že před 

nejmocnějšími v křesťanstvu se nemohl připomenout a podat za příklad znamenitější 

čin; před těmi, kteří nejlépe mohli, měli a byli povinni učinit a podniknout takovou věc 

ve službách Božích. ,,88 Oproti svému otci, Karel V. zřejmě nikdy nefiguroval 

v papežových plánech na kruciátu jako její potenciální vůdce, neboť byl nucen spíše 

řešit problémy vlastního království a neposkytl pro křížové tažení jakoukoliv pomoc.89 

Navíc tu byla ještě dlouhodobá nemoc, jež mu znemožňovala postavit se do čela 

křižáků.9o Král se však zajímalo osvobození Jeruzaléma a sledoval situaci v Orientu. 

Jeho proslulá knihovna čítala také několik děl s křižáckou tématikou a zdá se, že patřil 

právě mezi ty, kteří snili o "starých časech" první kruciáty, kdy slavný Godefroy 

de Bouillon dobyl Jeruza1ém.91 V roce 1373 povolal na královský dvůr "starého 

křižáka" Philippa de Mézieres, učinil ho jedním ze svých nejbližší rádců a svěřil mu 

dokonce výchovu dauphina Karla (VL). 

Philippe de Mézieres měl evidentně u Karla V. "dobré renomé", neboť král byl 

otevřený myšlenkám a podnětům svého nového rádce a přítele. Pro příklad uveďme 

Philippovy snahy o rozšíření svátku Uvedení Panny Marie do Chrámu na Západě.92 

87 " ••• et getoient hors ceuls qui estoient en habit de Sarrazins, en mectant sus les banieres de Godefroy et 
des autres." Tamtéž, s. 242. 

88 ,,Et jist le Roy faire a propos ceste hystoire, que il li sembloit que devant plus grans en la Chrestienté 
ne povoit on ramentevoir, ne donner exemple, de plus naoteble fait, ne agens qui mieulx peussent, 
deussent et fussent tenus tele chose faire et entreprendre, ou service de Dieu." Tamtéž, t. II, s. 239-240. 

89 Srov. IORGA, s. 196. 

90 Karel V. trpěl dnou. O Karlově zdravotním stavu, který patrně ovlivnil také jeho životní styl a vládu 
viz AUTRAND, Charles V, s. 472-489. 

91 Srov. IORGA, s. 417; WILLIAMS ON, J. B.: Philippe de Mézieres et ťinfluence du Cycle de la 
croisade au l4e siecle, in: Les epopées de la croisade - 1er colloque international 1984, ed. K. H. 
BENDNER, Stuttgart, 1987, s. 167. 

92 Tento mariánský svátek patřil mezi nejdůležitější svátky východní církve a Philippe se s ním zřejmě 
setkal také v latinské církvi na Kypru. Svým propagačním úsilím dosáhl u papeže přijetí tohoto svátku do 
liturgie západní církve. Poprvé se tento svátek slavil roku 1372 v Avignonu. Kjeho oficiálnímu rozšíření 
na celou západní církev došlo roku 1478. Dnes jej slaví katolická církev dne 21. listopadu jako památku 
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě. Srov. Dictionnaire de Spiritualité, s. 1311. V breviáři sárského 
kostela je uvedena zmínka o kopii officia a mše ke svátku Zasvěcení Panny Marie, kterou Karel V. zaslal 
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Aby docílil většího zájmu, složil Philippe divadelní hru Visitatio Beatae Mariae 

Virginis a Templo, která měla svou premiéru v Benátkách, dále se hrála v Avignonu 

před papežem Řehořem XI. a díky podpoře Karla V. proběhlo také několik představení 

ve Francii. Dramatická tvorba nebyla, zdá se, královskému rádci a vychovateli 

Philippovi cizí a odtud už vede jen krůček k tomu, abychom se mohli domnívat, že vliv 

jeho neustávajícího křižáckého snění a jeho literární um stály také v pozadí "entremets" 

o dobytí Jeruzaléma.93 

První křížová výprava, a s ní dobytí Jeruzaléma Godefroyem de Bouillon 

roku 1099, figurují ve středověkém myšlení jako ideál pravého a úspěšného křížového 

tažení. 94. Godefroy de Bouillon představuje udatného hrdinu, "skutečného rytíře 

Kristova", jenž se vydal osvobodit Jeruzalém a po slavném vítězství skromně odmítnuv 

královskou korunu, stal se strážcem Božího hrobu. 

Philippe de Mézieres sám o sobě prozradil, že v mládí často a rád čítával příběhy 

z křížových výprav.95 Godefroy de Bouillon byl jeho oblíbeným hrdinou, stal se mu 

vzorem a své nadšení pro franckého rytíře předával dál. ,,Milý Synu, Mojžíši, ty musíš 

často číst krásný a pravdivý příběh o statečnosti přeudatného Godefroya de Bouillon 

ajeho vznešené kompanii a svatém rytířstvu.,,96 Takto ve Snu poučuje Královna Pravda 

mladého Karla VI.. Godefroy je Starým Poutníkem dáván za vzor udatnosti, ale také 

císaři Karlu IV. Viz COLEMAN, W. E.(ed.): Philippe de Mézieres' Campaign Jor the Feast oj Mary 's 
Presentation, edited from Bibliotheque Nationale mss.latin 17330 and 14454, Toronto, 1981 s. 5. 

93 Srov. HOUSLEY, The Later Crusade, s. 393; AUTRAND, s. 798; WILLIAMS ON, s. 169; NEJEDLÝ, 
Fortuny kolo vrtkavé ... , s. 344-345. 

94 Na první kruciátu a Godefroya de Bouillon se kromě Philippa de Mézieres ve svých dílech odvolávájí 
např.jeho současníci Eustache Dechamps a Guillaume de Machaut. Machaut v Prise ďAlexandrie ke 
Godefroyovi de Bouillon přirovnává hrdinu své básně - kyperského krále Petra I.. Viz WILLlAMSON, 
s. 163 a 165. O první kruciátě ve výtvarném a literárním umění viz HOUSLEY, The Later Crusades, 
S.392. 

95 Viz IORGA, s. 71. Godefroy de Bouillon byl ve středověké literatuře, včetně křižáckých příběhů, 
opředen pověstmi a vstoupil do povědomí jako člen rodu mytického Labutího rytíře. O literárním 
zpracování mýtu viz NEJEDLÝ, M.: "Přijměte ruku této urozené dívky a čest vládnout vznešenému 
českému království. "K souvislostem lucemburských a českých dobrodružství v genealogickém mýtu o 
Meluzíně, in: Medievalia Historica Bohemica 10, 2005, s. 192-194. 

96 "Tu doys lire souvent la belle et vraye hystoire de la vaillance du tresvaillant duc Godefroy de Buillon 
et de sa noble compignie et sainte chevalerie." COOPLAND, II., s. 222. 
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skromnosti a cudnosti, bez nichž nelze dobýt Jeruzalém.97 Navíc Je Philippem 

připomínán jako ten, kdo ustavil v Jeruzalémě zákony.98 

Autorství Philippa de Mézieres či alespoň vliv na uvedení hry při slavnostním 

banketu je více než pravděpodobné. Úplná interpretace, tzn. jasný smysl a záměr tohoto 

křižáckého "entremets" nám však zůstávají v pramenech stejně utajeny jako jeho autor. 

Pro úplnost zvláštní symboliky ve spojení svátku Tří králů a dobytí Jeruzaléma 

Godefroyem de Bouillon nám možná chybí ještě jeden článek. Franoc;oise Autrand ve 

své monografii o Karlu V. upozorňuje na vzácné předměty, které dal podle kronikáře 

francouzský král císaři darem.99 Některé mají tvar mušle, tedy symbolu poutníků 

a apoštola Jakuba. IOO A dodejme ještě, že Tři králové jsou také patroni poutníků. To vše 

by mohlo korespondovat s poutí ke svatým ostatkům, kterou císař zamýšlel ve Francii 

vykonat. 

Kronikář však dále popisuje vyobrazení reliéfu znázorňující apoštola Jakuba, jak 

ukazuje Karlu Velikému cestu do Španělska. To by odkazovalo na boje proti 

španělským Maurům. Dále připomeňme, že Karel Veliký měl být podle středověkých 

legend korunován v Jeruzalémě. Díky snahám Karla Velikého o ochranu Svatých míst 

mj. nastaly od 9. století příznivé podmínky pro poutníky do Svaté země. !Ol Karel Veliký 

se koneckonců také stal prototypem středověkého panovníka - císaře, který bojoval za 

víru a chránil církev. Franc;ois Autrand v tomto komplexu symbolů spatřuje právě tuto 

souvislost: Tři králové - královská moc, Karel Veliký - císařská moc. ,.102 

97 Viz např. naučné vyprávění o tom, jak Godefroy přijal arabské poselstvo jen v prostém oblečení, což 
vzbudilo u nepřátelů velký obdiv a respekt kjeho moudrosti. Po návratu na své území pak arabské 
poselstvo předpovědělo tamním křesťanům, že to on získá Jeruzalém. Viz COOPLAND, II., s. 515-516. 

98 " ••• ung loy positive qui jadis fu faicte a grant deliberation en Hierusalem, apres la conquest du 
tresvaillant et preudhomme Godeffroy de Buillon." COOPLAND, II., s. 487. 

99 Srov. AUTRAND, Charles V, s. 798-799. Viz Příloha č.17. 

!od "Si li dist le dit duc de Berry que pour ce qu 'il estoit pelerin lui envoiot le Roy de coquilles." 
DELACHENAL, t. II, s. 269. 

!Ol Srov. DEMURGER, s. 32. 

!O2 Srov. AUTRAND, Charles V, s. 798-799. 
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Ve výběru a dekoraci darů pro císaře Fran<;oise Autrand opět tuší vliv Philippa 

de Mézieres. 103 Pro zajímavost dodejme, že v jedné pasáži Mézierova Snu nalezneme 

oba křižácké hrdiny Karla Velikého a Godefroya de Bouillon citované hned po sobě. 

Karel Veliký tu vystupuje dokonce jako obhájce papežův."Také Karel Veliký, římský 

císař, vrátil zpět Kristova náměstka na svůj stolec a získal k víře nejedno království 

Saracénů. a Gode/roy de Bouillon ... mincí alchymie výše řečených dam (Spravedlnosti, 

Míru a Milosrdenstvf) získal katolické víře Antiochii a zemi zaslíbenou, a nakonec svaté 

město, kde byla řečená mince poprvé kována. ,<104 

Chtěl Karel V. na slavnostním "disner" připomenout všem hostům pohanu 

Svatých míst a vyzvat přítomné k přijetí kříže? Příležitost se nabízela, neboť 

u mramorové tabule hodoval sám císař, sál byl plný francouzských rytířů a před nimi se 

odehrávala inspirující scéna dobývání "svatého města. lOS Zamýšlel podarovat zbožného 

císaře vzácnostmi se symboly poutníků, aby mu připomenul činy jeho velkého svatého 

patrona ve věci kruciáty a hrozícího schizmatu? Francie a její král se ve středověku 

vždy cítili a chovali jako Bohem vyvolený národ a nejinak tomu bylo i s myšlenkou 

křížových výprav. Na druhé straně stála Svatá říše římská a císař jako dědic odkazu 

antické říše, ochránce církve a křesťanstva vůbec. Jestli tedy Karel V. vážně apeloval 

u zde přítomných pro kruciátu, vybral si teoreticky správné posluchače. Inspirace 

a autorství králova rádce Philippa de Mézieres by vážnost chvíle jen potvrdilo. Nebyl 

však tento entremets jen výsledkem běžných zájmů korunovaných hlav o události na 

Východě, tedy pouhá "pozvánka na křížovou výpravu, o které se pořád mluví, aniž by se 

někdo snažil něco podniknout?,,106 Možná to byla opravdu jen názorná ukázka 

"legendarizace a heroizace" první kruciáty ve dvorském prostředí konce 14. století, 

které však o skutečné naplnění starého ideálu už s dřívější horlivostí neusiluje. 

103 Srov. AUTRAND, Charles V, s. 798. 

104 "Charlemagne aussi, empereur de Romme, remist en son siege le vycaire de lesucrist et conquist a la 
Joy moins royaumes de Sarrazins. Et Godefroy de Buillon ... par la monnoye de ľarquemie de troyes 
dames dessusdictes, reconquesta a la Joy catholique Antyoche et la terre de promission, et finablement la 
sainte cite, ou ladicte monnoye Ju premierement Jorgoye." COOPLAND, s. 1., s. 196. ,,La sainte 
arquemie", "svatá alchymie" symbolicky vyjadřuje ctnostné činy a dobrou vládu. ,,La monnoye", "mince" 
pak znázorňuje účinek, výsledek, dosažený ctnostmi. Viz La Tahle figuree in COOPLAND, 1., s. 106-
107. 

105 Srov. AUTRAND, Charles V, s. 799. 

106 Komentář Rolanda DELACHENALA k výběru tématu pro entemets viz DELACHENAL, s. 240. 
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4.4 Epilog 

,,zakrátko po velké slavnosti, kterou tvůj otec pořádal v Paříži pro svého strýce 

císaře, jeho syn dal svou sestru tvému nepříteli z Anglie, špatně uvažuje a jsa si málo 

vědom lásky a pocty, které se mu dostalo v tvém královském paláci u mramorové 

tabule. ,.107 Takové vzpomínky má Královna Pravda ve třetí knize Snu na císařovu 

návštěvu. 

Dodejme ještě, že "zakrátko" po velké slavnosti v Paříži přijeli ke dvoru Karla V. 

dva papežští legáti a můžeme se směle dohadovat, že tlumočili zájem Řehoře XI. 

ohledně míru a kruciáty. 108 Roku 1370 skončili boje v Egyptě. Postupně však narůstalo 

turecké nebezpečí na Balkáně. Uskutečnění passagium generale s předními muži 

Evropy v čele byla jediná možnost, jak pomoci Východním křesťanům. Neustávající 

konflikt mezi Anglií a Francií, však pohltil všechny potřebné síly.I09 

Pařížská jednání mezi císařem a francouzským králem ohledně anjouvského 

dědictví se vyřešila téměř sama. Ještě roku 1378 zemřela princezna Kateřina, uherská 

koruna tak připadla po smrti královny Alžběty princezně Marii a jejímu manželovi 

Zikmundovi Lucemburskému a polskou část získala nejmladší Hedvika. I 10 

Hrozba rozdělení západní církve se stala skutečností. V dubnu téhož roku byl 

v Římě zvolen Urban VI., na což francouzská strana odpověděla volbou Klementa VII.. 

Druhé "rozdvojení" Evropy, jež působila Stoletá válka, na nějaký čas ustalo, když roku 

1395 uzavřeli Karel VI. a Richard II. příměří. Císařův syn Václav IV. jako římský král 

měl v obou směrech nelehkou úlohu. Roku 1379 na říšském sněmu ve Frankfurtu se 

postavil na stranu Urbana VI.. Francouzský král Karel V. a po něm i Karel VI. se však 

snažili Václava získat na avignonskou stranu a dožadovali se rovněž jeho spojenectví 

a pomoci ve válce s Anglií. IIl Proto, zdá se, Philippe de Mézieres vyčítá ve Snu 

107 " .•. assez tost apres Za grant feste que tom bon pere fist a Paris a son oncle Z' empereur, son fiZz donna 
sa suer a ton adversaire dAngZeterre, maZ advise et pou recognoissant ramour et honneur qu 'il avoit 
receu en ton palais royal a la table de marbre." COOPLAND, II., s. 318. 

108 Srov. AUTRAND, Charles V, s. 799; HOUSLEY, The Avignon papacy, s .47. 

109 Srov. HOUSLEY, The Avignon Papacy, s. 46-47. 

110 Srov. SPĚVÁČEK, Václav IV., Praha, 1986, s. 182-183. 

111 Srov. Tamtéž, s. 205-206. 
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V áclavovi, že provdal roku 1382 svou sestru Annu za anglického krále Richarda II. 

a tak rozšířil styky s francouzským nepřítelem. 

Naděje Philippa de Mézieres, které si stále zachovával ohledně ukončení 

schizmatu a usmíření anglo-francouzského konfliktu však byly ještě mnohokrát 

zklamány. Jeho celoživotní sen o dobytí Svaté země, ačkoliv do smrti nepřestal doufat, 

se reálně rozplynul po pádu Nikopole roku 1396, kde Turci rozprášili výpravu 

Zikmunda Lucemburského. Podle původních plánů měli křižáci dobytím Nikopole 

získat jen základnu pro další a větší výpravu, která měla z Bulharska pod vedením 

Karla VI. a Richarda II. pokračovat až do Jeruzaléma. 112 Přesně jak si přál ve Snu 

Philippe de Mézieres. ll3 Philippův Epistre lamentable et consolatoire (1396) sepsaný 

po Nikopoli však končí smutným přiznáním, že není dostačujícího východiska jak se 

postavit na odpor "nepřátelům víry", není vidět "žádné významné zlepšení v životech a 

mravech křesťanského lidu" a proto si radši přeje "ve svém trápení a žalostném patření 

P ' v, ,,114 vanu zemrlt. 

Poslední léta prožil Philippe de Mézieres v klášteře celestinů až do své smrti roku 

1405. Pochován byl podle svého přání v kapli Panny Marie, kterou sám nechal zbudovat 

a která byla němým svědkem všech jeho nadějí, plánů i zklamaných tužeb. 11S Přestože 

se jeho životní sen o reformě křesťanstva a úspěšném "saint passage ďoultremer" 

112 Srov. PALMER, s. 204-205. O křižáckých aspiracích Richarda II. a Wiltonském Diptychu, který byl 
zřejmě k této příležitosti v devadesátých letech 14. století namalován viz HOUSLEY, The Later 
Crusades, s. 392; PALMER, s. 205. Viz Příloha Č. 19. Přestože se Philippe a Richard II. osobně zřejmě 
nikdy nesetkali, jak nám ukazuje vyobrazení kronik, počítal starý křižák s královou podporou v založení 
svého rytířského řádu a také poslal jeho bratrovi zkrácenou verzi řehole - La Sustance de Za Chevalerie. 
Viz Příloha Č. 20. 

113 ,,Et Zeurs enjants avec toy, Beau Filz, jeune duc du peuple ... a present le roy ďAngleterre, yront en Za 
Terre de Promission, <et> rechaptant e ťespee le sainte cite de Hierusalem, et la Sainte Terre, a confusion 
des ennemies de lajoy et exaltacion de la croix, vous demourra en possession." COOPLAND, II., s. 375. 

114 "ll ne se veoit aucun commencement de remede souffisant pour contrester aus ennemis de Za joy, ne de 
notabZe amendement des vies et des meurs des gouverners du peuple crestien, désirant ďestre bien mors 
en Dieu en sa páne et lamentable contemplation." LETTENHOVE, K. von (ed): Philippe de Mézieres: 
L'Epistre ZamentabZe et consoZatoire, éd. partielle in: Chroniques de Froissart, t. 16, Bruxelles, 1872, 
s.514. 

115 Z náhrobku se nám dochovala pozlacená bronzová deska. Viz Příloha Č. 13. 
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nenaplnil, Philippe nikdy nepřestal doufat. Dobrá Naděje provázela Horoucí Touhu až 

do konce její pozemské pouti. 
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Závěr 

Každá "mince" má svůj rub a má svůj líc. Philippe de Mézieres se narodil v době, 

která už k původnímu nadšení pro osvobození Jeruzaléma přistupovala s rezervou. 

Opravdové křižácké nadšení, které v předešlých staletích kráčelo ruku v ruce s plným 

nasazení pro věc, ve Philippově době úplně neochladlo. Nicméně však překročilo práh 

vedoucí do světa ideálů, jimž dávala společnost 14. století stále prostor, ale na jejichž 

realizaci už přestala mít opravdový a upřímný zájem. Zda byly Philippovy křižácké 

aktivity vysloveně "chimérické", není úplně snadné z odborného hlediska odpovědět 

a ani historikové se v této otázce neshodují. Také jeho literární tvorba, jež si kráčí 

osobitým směrem plným patetičnosti, naivity a idealismu, má formou i obsahem kořeny 

v soudobém písemnictví, je určována svým záměrem, a proto je nesnadné brát ji 

v otázce po uskutečnitelnosti Philippových projektů jako "bernou minci". 

Ve svém úsilí získat pro křížové tažení korunované hlavy Philippe narazil hned na 

několik reakcí. Pochopení, přátelství a spolupráce ve věci kruciáty jej pevně vázaly ke 

kyperskému králi Petru 1 z Lusignanu, jenž ho dokonce učinil svým kancléřem 

a vyslancem. Francouzský král Karel V. si jistě cenil zkušenosti světaznalého 

"poutníka" Philippa de Mézieres a jeho intelektuálních zájmů. Zařadil jej mezi své 

nejbližší rádce a svěřil mu výchovu dauphina Karla (Vl). I když francouzského krále 

v opravdovém nasazení pro kruciátu odrazovala patrně starost o politickou situaci 

vlastní země, fyzická indispozice či prostě jen myšlenková racionalita, byl otevřený 

vůči Philippovým podnětům, křižáckému nadšení nevyjímaje. Jistým způsobem 

realistický a politicky motivovaný postoj pak vůči křižáckým výzvám své doby zaujal 

rovněž i císař Karel N., se kterým se Philippe de Mézieres několikrát osobně setkal. 

Idealista, fantasta, utopista, "blázen" ... a mohli bychom možná pokračovat směle 

dál ve výčtu asociací, které nám tanou na mysli při setkání s Philippem de Mézieres 

a jeho takřka celoživotním křižáckým úsilím. Zkusme se na jeho osobnost podívat ještě 

z jiného úhlu: kancléř, vyslanec, rádce, vychovatel. Jaké renomé musel asi mít Philippe 

de Mézieres ve vyšších kruzích, ať už světských nebo duchovních! 
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Možná je to spíše Philippova upřímnost v myšlence křížových výprav, která by 

nás měla "šokovat". Také on se patrně v mládí honil za slávou, mocí a bohatstvím. 

Avšak oproti svým předchůdcům i současníkům Philippe nehledá v myšlence kruciáty 

prostředek k naplnění osobních ambicí. Myšlenka dobýt Jeruzalém, pro jejíž 

uskutečnění se cítil být povolán, zůstala v životě Philippa de Mézieres vždy opravdová 

a ryzí. 
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Summary 

In the 14th century, the idea of the crusade remains still alive. After the falI of 

Acre in 1291, however, historians speak rather of continuation of an ideal. In fact, 

the crusading efforts of the popes and the princes became mostly the false crusades, 

without the interest of reaching the origina1 objective - the delivrance of the Holy Land. 

The idea of the crusade found an ardent indefatigable defender in Philippe de 

Mézieres (1327-1405). Joining the military expedition to the East, the twenty-year old 

little noble of Picardy visited the places of the Passion in Jerusalem. Profoundly touched 

by confrontation with the miserable condition of the ho ly places and after receiving 

a divine mission, he decided to found a new military order and consacred his life to 

the passagium generale for the delivrance of the Holy Land. He went trough various 

careers of a knight, of a royal and papal ambassador, of a royal chancelIor, councillor 

and tutor. His last years were spent by literary activity. 

Being a part of the Philippe's alI-life crusading propaganda, the extensive 

alIegorica1 composition Songe du Vieil Pelerin (the Dream oj the Old Pilgrim, 1389) 

should have reminded the French king Charles VI. of virtues of a good ruler and 

encourage him to make peace with England, to finish the schism and to reform the 

kingdom of France. The reform of the French kindom and whole Christiendom should 

have finalIy provided concetration of the forces essential for the planned crusade to 

Orient. 

In accordance with the contemporary literary patterns, the Dream speaks both in 

form and content about events, routes and plans experienced by the author during his 

life which provides enough material for historical research. As a paralIel to the 

crusading propagandist tour around Europe which Philippe de Mézieres undertook in 

the service of the Cypriot kingdom, we meet him in the person of the Ardent Desire 

guiding the Queen Truth through countries and cities "aH over the world". The visit of 

Bohemia and the city of Prague and the references to the Emperor Charles IV. and other 

Luxembourghs paint their portraits with a moralizing and didactic tone and from the 

perspective of the crusades. 

Philippe de Mézieres and his work invite us to thinking about the position of the 

crusades in the life of the contemporary rulers and their subjects. We assume he had his 
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hands in a drama of the Conquest of Jerusalem by Godefroy de Bouillon, performed 

during the visit of the Emperor Charles IV. in France 1377-78. Consequently, we are 

made to realize the viability of the crusading ideal which was present behind the first 

crusade, a the moment when the real and true saint passage slowly ceased to exist. 
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