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PŘEDMLUVA
Jako svou proseminární práci jsem se rozhodl
českého

korunovaci Ferdinanda IV. na

konkrétně

barokní Habsburky a
svého syna

připravil,

roky napsat krátkou studii o

krále roku 1646, kterou jsem napsal ze zájmu o

o osobnost
aktivně

a na níž se

před třemi

císaře

Ferdinanda III., jenž celou korunovaci

podílel.

Při

studování

korunovačních popisů

a

okolního aktového materiálu uloženého v tehdy ještě Státním ústředním archivu v Praze jsem
ale

neporozuměl řadě věcí,

přestávce

vrátit se k tématu

záběru. Uvědomil

v korunovačním

pouštět

veřejnosti
novověku.

průvodu

barokních korunovací, tentokrát v širším

korunovační

tu kterou
začínající

slovem

insignii, ale nedokážu

"proč",

obecnějších problémů,

se do stále

roční

časovém

se hned vyhrnula

vysvětlit proč

řada

se tak

dalších, které

mě

zkoumat otázky teorie absolutismu, vzniku

a královské propagandy, nebo zásady rituálního a ceremoniálního chování v raném
Byl jsem překvapen, že se

nevěnoval, neméně
důležitým

českých

že jsem se rozhodl po více než

jsem si, že sice dokážu popsat, jak a co se stalo, který zemský úředník nesl

stalo. Za touto otázkou,
nutily

zapříčinily,

které nakonec

jsem ale byl

- a i pro

těmto

otázkám až na výjimky v českém prostředí nikdo

překvapen,

kolik lidí v zahraničí se jimi zabývalo, a k jakým

české prostředí

použitelným -

závěrům

došli. Sekundární

zahraniční

literatury je skutečně nezvladatelné množství, a tak jsem se snažil nalézt a prostudovat jen díla
klíčová.

během

Bohužel i po tomto omezení stále

necelých dvou let

archivní. Jelikož jsem
relevantní

plně

takové množství literatury, které nelze

prostudovat, má-li badatel systematicky prozkoumat prameny

neměl přístup

(především vídeňský

zůstalo

k zahraničním

archívům,

které by byly pro mou práci

Haus-, Hof- und Staatsarchiv, ale také archívy okolních zemí,
zahraniční

v nichž by se dala studovat dopodrobna

reflexe

českých

korunovací), vycházel

jsem především z fondů prvního oddělení Národního archivu. • Nemyslím si však, že by to
zásadním
právě

způsobem

zkreslilo mé

v těchto fondech

(ať

relevantního materiálu se nachází

už jako koncepty, nebo opisy).

Když jsem studoval jeden

korunovační

chronologicky podle schématu:
pojmout korunovace

závěry, neboť většina

akt z roku 1646, mohl jsem strukturovat svou práci

přípravy-vlastní korunovace-korunovační

čtyři, vytvořil

bych

při

takovém postupu popis

čtyř

ohlasy. Mám-li

velmi podobných

'Hlavní pramen, k němuž jsem neměl přístup, a který by byl velmi relevantní pro mou rigorózní práci je
kodex Johanna Adama von Heintz nazvaný "Relation und Beschreibung der von ... Carolo VI. ... anno
1723 von Wien nach Prag verrichteten Reis, daselbst gehaltenen Einzug, ... Erbhuldigung und ... Cronung",
který je uložen v knihovně vídeňských augustiniánů a v Haus-, Hof- und Staatsarchivu Wien pod signaturou Hs.
Bohm Nr. 1043 (W 525).
netištěný
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událostí, které by se lišily v některých
dochovaných pramenů by

většinu

maličkostech.

mé práce pohltil popis korunovace Karla VI.. Rozhodl jsem
rozdělil

se tedy postupovat spíše tématicky:

jsem celou práci na
rozměrem,

budu zabývat politickým a státoprávním
třetím

ceremoniálu a rituálu, ve
ve

čtvrtém působením

potom

rozdělena

na

Navíc vzhledem k množství

čtyři

oddíly. V prvním se

v druhém funkcí

ekonomickým zázemím a

organizační

korunovačního

základnou a

konečně

celé slavnosti na okolí po linii panovnické reprezentace. Každá
dvě

souvislostech a druhá se

část

je

poloviny, vždy první pojednává o daném problému v širších
soustředí

pohledu. Snažil jsem se, abych

na

české prostředí,

podobně

jako

při

zkoumá korunovaci z příslušného

popisu barokní scény pojednal

pozadí a kulisy, a pak vlastní hru, která se mezi nimi odehrávala. V mnohých

nejdříve

případech

jsem

si musel vypomoci srovnáním s jinými částmi Evropy, zejména s Francií, s Říší a se
Španělskem, protože tyto oblasti považuji za nejvíce relevantní pro posuzování majestátu

rakouských

Habsburků,

korunovačních

který

zazářil

událostí, které jsou

hledání nových cest a nových

v českých barokních korunovacích. Spíše než popis

většinou

přístupů

již historiograficky zpracované, se tak jedná o

ke zkoumanému tématu. Zda se mi

objevit a vydat se po nich k cíli, již nechávám na uvážení

čtenáře

podařilo

tyto cesty

mé rigorózní práce.

Rigorózní práce "České barokní korunovace" je přepracovanou a doplněnou verzí
stejnojmenné práce diplomové, obhájené na Ústavu českých dějin FF UK dne 20. září 2005.
Oproti práci diplomové jsem doplnil

nejnovější

provedl celkovou revizi textu podle

pokynů

literaturu, která se vyskytla k mému tématu a
oponenta. Nejvíce pozornosti jsem

poslednímu oddílu, který jsem rozdělil do dvou

částí,

věnoval

a tak původnímu oddílu "Publicum" mé

diplomové práce odpovídá stejnojmenný oddíl v mé práci rigorózní a také oddíl
"Oeconomicum".

Nejnovější

literaturu a literaturu, jež byla

předtím

v českých knihovnách nedostupná, jsem

doplnil na základě účelového stipendia, které mi bylo
24. ledna 2006, a na jehož

základě

přiznáno

Filozofickou fakultou UK dne

jsem mohl podniknout studijní cestu do

zahraničí

(do

Bayreuthu ve dnech 12.-18. února 2006).

Tato práce by nevznikla bez podpory mých

pedagogů

a

konzultantů,

z nichž jmenovitě chci

zmínit zejména vedoucího mé diplomové práce prof. PhDr. Eduarda Maura, CSc., který mi
poskytoval cenné

vědecké

své téma konzultoval,

rady a

jmenovitě

směřoval

mé další snažení. Také

doc. PhDr.

Jiřímu

6

děkuji

všem, s nimiž jsem

Mikulcovi, CSc. a prof. JUDr. Karlu

řadu

Malému, DrSc.. Za oponentský posudek k mé diplomové práci, jenž obsahoval
podnětných připomínek

dostupných

děl české

i

a

nápadů, děkuji

světové

dr.

Zdeňku

Hojdovi, CSc. Za poskytnutí

obtížněji

historiografické produkce potom dr. Luboši Velkovi, Ph.D.,

PhDr. Vladimíru Urbánkovi, doc. PhDr. Milanu Znojovi, CSc. a prof. PhDr. Miloši
Havelkovi, CSc.
Mé díky

patří

i týmu, jenž vznikl pod vedením doc. PhDr. Víta VInase okolo výkumného

projektu "Korunovace Karla VI. na českého krále v Praze roku 1723"* a kromě doc. VInase
zahrnuje mgr. Štěpána Váchu, mgr. Irenu Veselou a mgr. Petru Vokáčovou. Těm všem
vděčím

za cenné

připomínky

a

doplňky

i za pravidelné konzultace, jichž jsem se

měl

tu

čest

účastnit.

V neposlední
zahraničním

řadě

chci

pobytům

poděkovat

mým přátelům, kolegyním a kolegům,

umožnili

přístup

k okopírovaným

článkům

historiografie - za texty z německé jazykové oblasti mgr. Radce

kteří

mi díky svým

nejnovější

evropské

Lomičkové,

Irence

Kozmanové, Zuzce Věchetové a PhDr. Jaroslavu Šulcovi, za texty z francouzské jazykové
oblasti potom mgr.

Evičce

Kalivodové a mgr. Jakubu

• Výzkumný projekt č. KJB8164401 grantové agentury AV ČR
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Machačkovi.

ÚVOD
počátku

Na

převratnou

20. století vydal Karl Lamprecht svou

"Německé dějiny"

práci

a

rozpoutal tím rozsáhlou diskusi o poslání a obsahu historiografie. Do té doby naprosto
směr

dominantní
otřes.

první

dějin,

politických

dějiny

označoval

za jediný vědecký,
věda

Lamprechtova práce totiž ukázala, jaké možnosti historická
dějiny

sledovat pouze politické linie, že
rozvoj a

který pouze sám sebe

téměř

se tvoří i v jiných oblastech lidské

má, že nemusí

činnosti.

Obrovský

hospodářských dějin

neuchopitelná rozmanitost témat od sociálních a

nenechaly dlouho
marginálie za

nejplastičtější

čekat.

klíčové

Neuvěřitelné

prvky

Lamprechtovi se proto muselo

přistoupit

obraz minulosti. Problémy však na sebe

nepřehledný

dosti

někdy

často

vydávajících

prostor. Velmi brzy po

k selekci: doba 20. století je v historiografii dobou

módních vln. Každé desetiletí klade akcent na jiný aspekt
Bohužel se

děl

množství historických

dějin vytváří

i

představit

historiografie musí být takto pestrá, aby dokázala tento život postihnout a
co možná

až po

nejjemnějších odstínů,

každodennosti ukázaly, že jelikož lidský život je pestrý až do

současnému čtenáři

utrpěl

dějin

a s tím i na jinou metodu.

stávalo, že z módy byla mocenským tlakem

vytvořena

povinnost a

z historiografie služka ztotalizovaných filozofií, zejména fašismu a ještě déle komunismu.
dějiny,

Zatímco v 19. století vládly politické
hospodářské,

útok

různých

sociálních

sociální a příbuzné
filozofických

věd obecně.

dějiny

systémů

ve 20. století zaujaly dominantní roli

každodennosti. Konec 20.

a to nejen na

Takové filozofické

vědu

útočníky

věku

však přinesl mohutný

historickou, ale na metodologii

schováváme

většinou

pod

odpovědí

na dekonstruktivistickou výzvu.

, jako negativistické

boření

starých a

Ačkoli

osvědčených

pozitivních zamyšlení. Hlavním

přínosem

případech

me~i sociálněvědními

a nelze

dokonce zrušení hranic

oddělovat

všech možných
podobně

jednotlivé

součásti.

historici mohou podat na
žádný z nich nedopustil
nekonečně

tvořící

základě

disciplínami:

týchž

dějiny jsou
svůj

Může

kamenů

řadu

nebo v mnohých
pouze jedny

obraz historie ze

informace a zasazuje je do svého

pramenů

chyby.

vykládá pouze

dekonstrukce

rozmělnění,

Každý historik si proto vybírá pro

z týchž drahých

"řemeslné"

řada vědců

přináší

metod,

je po mém soudu

odvětví různé ověřitelné

jako dva klenotníci

si ji

označení

především

"dekonstruktivisté". Historiografie století následujícího tak bude po mém soudu
hledáním

dějiny

příběhu.

A

dva docela odlišné šperky, tak i

docela jiný obraz

skutečnosti,

i když se

se tedy stát, že jediná událost v historii

může

mít

Právě

proto je nutno neustále se vracet a znovu přezkoumávat to, co se ještě donedávna jevilo

mnoho správných posouzení, která spolu

8

soutěží

ve

vědecké debatě.

,,.

jako jediné správné a nezpochybnitelné. Kdybychom zakonzervovali témata, která podle
neboť

mnohých již nemá cenu zkoumat,
obtížně

lze tak jen
vědeckou

diskusi,

dopouštěli

objevit,

čímž

prameny k nim jsou již vyčerpány a nové

skutečnosti

bychom se fatální chyby, protože bychom

bychom zmrazili

vědu

ukončili

jako takovou. Také proto jsem se rozhodl pro

téma již mnohokrát zpracované s neskromným přáním nalézt alespoň trochu odlišný pohled.
společenskovědními

Stírání hranic mezi

oblastí, jejichž poznání pak

vytváří

obory

umožňuje

přesahy

historikovi

do dalších

dějinnou skutečnost.

nové pohledy na studovanou

U

řady

témat se taková interdisciplinární analýza přímo nabízí. Korunovace je jedním z nich. České
povětšinou

barokní korunovace byly
vysvětlovány

jako

součásti

jako akt politický, jako nástup nového panovníka na

začínající

slavnostním vjezdem panovníka do

opuštěním

hranic

českého
ně

nutné se podívat i na
a postavení

českého

historiografií

českých dějin

syntéz

a

končící

a

Celá procedura

neméně

jeho

hoře

slavným

království v sobě bezpochyby nesla jasné státoprávní poselství. Je
začlenit

státu. Je

důkladně

země

český trůn.

po Bílé

zřejmé,

že se jedná o otázku velmi

nezpracovanou. Možná ještě

korunovace, jaká byla soudobá

názorů

akt korunovace do soustavy tehdejších

představa

důležitější

důležitou

na existenci

a přesto v minulosti

je však filozofické východisko

o povaze královské moci. Jaká

představa

o

zakotvení panovnické moci tehdy ovládala Evropu? Mluvíme-li o absolutismu, kde
nacházíme jeho teoretické
je po mém soudu

klíčové

kořeny? Právě

vymezení pojmu "absolutismus" tehdejším jazykem

současnou

debatu o existenci, nebo naopak neexistenci tohoto

pro

historického fenoménu. Není pochyb, že abychom postihli korunovaci jako akt politický,
nestačí

Pomohou nám
Jejich

dějiny

nám politické

původ

dějiny

a musíme se pustit na půdu právních věd a také na půdu filozofie.

politických idejí, dnes

je však

třeba

hojně

rozvíjené

především

inspiračním

vzorem i při psaní této práce.

Budeme muset také zalistovat v dějinách státu a práva a

století, tedy v

kupříkladu
době,

pozdně

často

- a zejména v našem

přečíst

kapitoly

ještě

prostředí

- napojeno velmi

scholastické teologie. Poznání politických, právních a

filozofických daností nám ukáže to, co vlastní korunovaci
lidech zakódováno

pozorně

o trůnním právu a o právních systémech v 17. a v první polovině 18.

kdy bylo právo

úzce na konstrukce

světě.

hledat v době nedlouho po Karlu Lamprechtovi a to v díle

Friedricha Meineckeho, který se stal mnohdy mým

pojednávající

v anglosaském

dříve

předcházelo,

co bylo v tehdejších

než panovník vyjel z Vídně. Nesmíme

zapomenout ani na konkrétní situaci, v níž se

český

stát nacházel v oněch

1627, 1646, 1656 a 1723. Uvidíme tak naše

země

v různých

získáme představu o proměně

českého

státu i celého

časových

středoevropského

klíčových

letech

momentech, a tak

prostoru v době, kterou

již dávno nazývá historiografie spíše časem barokním než dobou temna.

9

pochopitelně

'I"

Druhá část mé práce pojednává o vlastní korunovaci, tedy o celém aktu.
rozměrem

nazvat tento úsek náboženským
obřadu

problematika rituálu a

novověku

dětství,

Přesto

do

nejroztodivnějších

podvědomě

a tak se

které dnes považujeme za podivné, tehdy však
zaznamenání.

jsem si

jsem

chtěl

uvědomil,

že

je daleko širší a vyžaduje znalost celého dvorského

ceremoniálu, který se vyvinul v raném
se s ním seznamovali od útlého

později

korunovace,

Původně

často

v jejich

forem. Habsburkové

životě

objevovali prvky,

nestály soudobému pozorovateli ani za

byla korunovace chápána i dvorskou

společností

výjimečného.

jako cosi

Proč? Měla zvláštní náboženský rozměr. Tato složka obřadu prošla od dob antického Říma

složitým a mnohdy nepostižitelným vývojem,

přesto

zvláštnosti tohoto procesu. Srovnání vertikální, tedy
v čase, by bylo
křesťanských,

srovnávat i

nedostačující.

a v raném

horizontálně,

některé

se pokusím upozornit na

proměny korunovačního

ceremoniálu

Neodkrylo by, do jaké míry zapadal tento akt do schématu

novověku

nutno dodat katolických,

ve smyslu geografických odlišností.

obřadů.

Je proto nutno

Určující přitom

budou

začít
země

geograficky i kulturně nejbližší: Říše, Francie a Uhry. V neposlední řadě je však potřeba
přikročit

i k vlastnímu popisu

korunovačního

aktu,

čili

památný den ve svatovítském chrámu a v jeho okolí.
zdlouhavě,

možno do

a aby si

během něj

největších detailů.

obřadu,

základní kostry

mohl

čtenář

nejvíce

který se v průběhu let 1627-1723

je

stůl.

ekonomického

nejobtížnější

konkrétních studií ani

dvora a

obecnějších

města,

patří

i velmi

novověku.

podobu mozaiky, kdy do
jen

vkládáme

K této oblasti se dochovalo

důležité

vytváření raně

potřeba

téma vzájemného
prostředí

inspirovat se

dostatek

zahraničními

kapitalistických vazeb je v zahraničí

novým tématem západoevropské historiografie se však
představ

ekonomického fungování

Na tyto otázky hodlám jen letmo upozornit, protože jejich řešení by

si vyžádalo zcela jinou práci a léta komplikovaného archivního studia.
poznání

minimálně,

pro které nemáme v našem

stává problematika dvorské ekonomiky a teoretických
dvora v raném

pokud

od ubytovacích listin až po nákupy potravin na

úvah. I tady je tudíž

relativně

průběh obřadu

ji uchopit. Celkový pohled se nám zde snad nejvíce

detailů

vzory. Otázka luxusu a jeho dopadu na
studována již dlouhou dobu,

změnil

nepůsobil příliš

aktů.

Do této kategorie otázek

ovlivňování

nutně

ekonomicko-organizační.

rozplývá v jednotlivostech, v množství
císařských

bych, aby popis

Celkový obraz však musí mít

se zabývá problematikou

pramenů, přesto

Chtěl

v mysli zrekonstruovat

reálie a zvláštnosti konkrétních korunovačních
Třetí část

sledu událostí, které se staly v onen

finančních zdrojů,

Důležitou součástí

z nichž mohla být celá korunovace zaplacena,

způsob

je

jejich

získávání a jejich využití. Ekonomická problematika pak má velmi blízko k organizačnímu
zázemí celé akce, k propojení dvorských struktur se strukturami
10

"městské

samosprávy" a se

!,.-

úřady při zajišťování

zemskými

průběhu

hladkého

slavnosti: od zásobování

měst přes

ubytování množství hostů až po veřejnou bezpečnost.
Poslední

čtvrtá část

dělo

mé práce se bude zabývat tím, co se

po vlastním ceremoniálu ve

svatovítském chrámu. Korunovací totiž žila celá Praha a okolí,
zavítal panovník při

návštěvě českých

Uzavřený

zemí.

podobně

i

města,

do nichž

ceremoniál v katedrále pak pokračoval

v různých rovinách slavnostmi. Ty se odehrávaly v několika sociálních vrstvách: pro šlechtu
byly

připravovány

přítomností nově
neměly

tradiční

novověké

korunovaného panovníka získávaly na

patřičném

neměli

na celou událost zapomenout a opomenuti

přihlížející.

vrstvami

ně

jako na jeden z významných

společnosti,

novodobé

zábavy, které však
lesku. Ani

měšťané

být dokonce ani ti nejchudší

Rád bych nalezl korunovacím místo v bohatém spektru barokních festivit a

poukázal na

a co

raně

hostiny, hony a další

znamenaly pro

bude patřit mezi

komunikace mezi vyššími a nižšími

který dokonale posilovallidový monarchismus a pomáhal

veřejnosti. Chtěl

vlastně

prvků

bych nabídnout
zúčastněné

nejobtížnější části

odpověď

při vytváření

na otázku, jak byly korunovace využity

osoby. Bezpochyby

právě

hodnocení osobních

dojmů

mé práce a to jak z hlediska metodologického, tak zejména

pramenného. Jsem si přitom vědom toho, jak ošidné je zobecňování z útržkovitých zpráv dosti
heterogenního pole pramenných zdrojů.
Čtyři části mé práce se snaží postihnout čtyři rovmy, v nichž se česká pobělohorská

korunovace odehrávala: rovinu politiky a práva, rovinu rituálu a ceremoniálu, rovinu
ekonomicko-organizačního

Toto

třídění

porozumění,

zázemí a

je ale pomocné, spíše

rovinu festivity, velkého barokního divadla.

ideálnětypické

i když je pravda, že v průběhu

vyzdvihnut. Je také pravda, že
zdůrazňovala

konečně

jednu

úroveň

adekvátně

dějin

než faktické: má pomoci celkovému
byl ten

či

onen aspekt korunovace

vzhledem k vnějším podmínkám i historiografie

korunovace více než ostatní. Na následujících stránkách jsem se

pokusil integrovat všechny roviny do jednoho celku, lépe

řečeno: věnovat

každému aspektu

stejný prostor. Korunovaci nechápu totiž jako jednorázový akt, ale spíše jako proces, který
probíhá sice podle

přesných

pravidel a jasného

scénáře,

ale který dává prostor pro spontánní

akci. Žádné ostré hranice mezi výše zmíněnými rovinami proto neexistují, ani existovat
nemohou. Nelze
politický, jiná
vzájemně

průsečíky

říci,

že

výhradně

ovlivňují,

určitá dílčí

událost, která

rituální. Naopak:

každá událost

přísluší

pak jsou podle mého názoru

proběhla

čtyři zmíněné

zpravidla do

nejdůležitější

korunovací jako celku.

ll

v rámci korunovace
roviny se velmi
několika

a nejlépe

rovin

osvětlují

měla

obsah

často kříží
zároveň.

a

Tyto

charakter barokních

Cílem mé práce je
všechny

čtyři

výše

vidět české

zmiňované

barokní korunovace jako komplexní proces spojující v

složky - politickou a státoprávní, náboženskou a ceremoniální,

ekonomickou i složku velké barokní slavnosti. Snad se mi
všemi

čtyřmi

komponenty tak, abych dokázal

odpovědět

podaří

nalézt rovnováhu mezi

na otázku, jež celou problematiku

v sobě spojuje: jak probíhala a co znamenala korunovace v 17. a v první
Za tím vším stojí otázka po

identitě

pouze šlechtickou složkou, ale

národa, který v

společenstvím

době

korunovace

dorozumění

poddanými. Je nadmíru obtížné postihnout symbolický

přestává

musí zapojit zvláštní oblasti svého

v návaznosti na velkého
dějin". Můj

německého

cíl je daleko

vědeckého

skromnější:

českým

12

něm

času

se

označil

Zdeněk

jako

svým

Kalista

"vcítění

nesmělým

se

vzájemné

srozumitelně předat

má rigorózní práce je pouze

poukázání na nejzávažnější otázky, které se k

i po

porozumět

potenciálu, který

historika Wilhelma Diltheye

být zastupován

protože propast

stává i propastí mentalit. Aby dnešní historik dokázal

čtenářům,

18. století.

mezi panovníkem a jeho

rozměr,

komunikaci, která se skrývá za celým aktem, a aby to dokázal

polovině

Během obřadu

všech obyvatel státu.

pak užívají symboly, které slouží k vzájemnému

zároveň

sobě

se do

pokusem o

barokním korunovacím vážou.

r

METODA- PRAMENY- LITERATURA
Na

předcházejících řádcích

politických

dějin,

jsem napsal, že 20. století do jisté míry zpochybnilo prioritu
závěr přinesl

a že jeho

politična.

S touto interdisciplinaritou je spojen i oživený zájem o oblast
poznání politického
hospodářské
dějin

prostředí

dějiny

od chvíle, kdy se lidé

začali

koncepty týkající se

společnosti.

současném veřejném

špiček

pouze oblast rozhodování politických
institucí, ale obecnou oblast

"politična",

uplatňování

dějiny,

každodennosti. Politika byla zkrátka vždy
organizovat do

dějiny

ani

součástí

Pojem "politika"

že bez

lidských

přitom

chápu

diskurzu zvykem: politikou nerozumím

v dané

společnosti

tedy prostoru, v

moci ve

zřejmé,

Je

nelze s úspěchem studovat ani sociální

a dokonce ani

v širším kontextu, než je v

společenských věd.

interdisciplinární spolupráci

společnosti.

němž

a fungování politických

vytváří,

se

hodnotí a prosazují

Lépe než pojem "politika" vystihuje

tento obsah pojem "politická kultura", který užili poprvé

američtí

sociologové a politologové

Sidney Verba a Gabriel Almond ve společném díle "Občanská kultura". Ačkoli se dnes již
1

klasické dílo

světové

pěti

politologie zabývá srovnáním a klasifikací

demokratických

režimů

20. století, jeho teoretický základ má dosah daleko za hranice tohoto chronologického
horizontu. Oba totiž poukazují na velmi závažný fakt, že k dlouhodobému zachování
politického systému

nestačí

pouhá moc, ale jeho akceptování

období poddanými. Míra akceptování

určité

občany,

moci ne-elitami je

určitého

pro námi sledované

označována

jako "politický

vliv", který je zásadní pro trvání daného systému. Také proto velmi záleží na "psychologické
orientaci k sociálním
vrstvami. Tyto vazby
institucí a
Jistě

může

na

objektům",

tedy na vazbách mezi poddanými

přitom vůbec

ně působit

i

řada

(občany)

nemusí existovat pouze v rámci formálních politických
estetických, citových a

obecně

psychologických

lze vznést mnoho námitek proti aplikování Almondových a V erbových

novověk,

pokud si však vybereme z dané teorie jen

soudu nalézt i v období raného

a vládnoucími

novověku řadu

určité

závěrů

veličin.

pro raný

konsistentní pasáže, lze po mém
časovými

až zarážejících podobností s jinými

epochami, například v případě strategií při ovlivňování postojů ovládaných jedinců. 2 Při
přijetí

teorií o politické

kultuře

význam, se nám rozšíří pole

jako komplexu všech

pramenů,

artefaktů,

které mají

určitý

mocenský

které lze zkoumat jako relevantní pro politickou oblast.

Zásadní je v tomto ohledu studium politických
1

významů uměleckých děl. Ačkoli

podobné

Gabriel A. ALMOND - Sidney VERBA, The Civic Cu/ture. Political Attitudes and Democracy in Five
Nations, Princenton-New Jersey 1963, revidováno 1980.
2
Na tuto skutečnost upozorňuje dokonce ve vztahu ke středověku například Jacques Le Goff ->Jacques LE
GOFF, Republikánská monarchie- Královské ceremoniály francouzských prezidentů, in: Dějiny a současnost
2/2004, s. 12-16.
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metodické úvahy se vyskytují již

před

vznikem díla

"Občanská

kultura"-

například

politické rituály, díky dílu dvojice Almond-Verba dostaly své rámcové teoretické

zájem o

zastřešení

a

pojem "politická kultura" 3 se stal vedle dalších termínů jako "moc", "autorita", nebo
"resistence"

ústřední

pro tzv. nové politické

Důvodem může

rozvoj.

dějiny,

být i fakt, že z protějšího

které zaznamenávají i dnes mohutný

břehu

vyšly politickým

dějiny kultury, chápané v současnosti v širokém slova smyslu.

dějinám vstříc

4

Takzvané "nové kulturní dějiny" se od těch starých liší spíše tématicky než metodicky5 :
zdůrazňují

jiné oblasti výzkumu, které dosud stály stranou. Cílem je vnímat kulturní projevy

v širších souvislostech, neomezovat se pouze na interpretaci jednotlivých uměleckých
nalézt

přístup

produktů,

ke

kultuře

jako celku. Kultura je

přitom

děl,

ale

chápána jako celá sféra lidských

nejen hmotné povahy, ale i povahy sociální. Lze vypozorovat tendenci vzdálit se

dějinám umění

a

přiblížit

se kulturologii, tedy svázat lidské výtvory

v tomto

směru

nezřídka

souzní s tématy nových politických

se pokusit o jejich interpretaci.

(síť nakladatelů, knihkupců

a

zákazníků),

pevněji

Důležitou změnou

dějin:

je

výběr

význam dvorského divadla,

v moderních

dějinách

společností

se

a

témat, která
rozšíření

knih

potom využívání kultury jako

prostředku masové komunikace. 6 Je ovšem pravdou, že i v tomto směru již bylo mnohé
řečeno

a napsáno -nové kulturní

dějiny

se tak nezřídka vracejí k reinterpretaci starších

zejména z přelomu 19. a 20. století jako je Karl Lamprecht (spojení
Georg Steinhausen (recepce sociální psychologie v

dějinách

hospodářství

a

autorů

umění),

kultury), Aby Warburg (spojení

umění a psychologie) 7 nebo Max Weber (kultura jako "zbytek" po politice a hospodářství).

Obliba Maxe Webera v německé historiografii od 60. let 20. století je

skutečným

fenoménem:

Pojem "politická kultura" je hojně diskutovaným i v dnešní politické filozofii, především v debatě mezi liberály
a komunitaristy. Tento pojem je totiž využíván pro spojení mikrostruktury jedince (politického činitele), na
kterého klade důraz liberalismus, a makrostruktury (politické komunity).
4
Z produkce děl zabývajících se novým pohledem na kulturní dějiny: Lynn HUNT (ed.), The New Cultural
History, Berkeley 1989; Carola LIPP, Politische Kultur oder das Politische und Gesellschaftliche in der Kultur,
in: Wolfgang Hardtwig- Hans-Ulrich Wehler (ed.), Kulturgeschichte Heute, Gottingen 1996, s. 78-110;
Christoph CONRAD- Martina KESSEL (ed.), Kultur und Geschichte. Neue Einblicke in eine alte Beziehung,
Stuttgart 1998; Victoria E. BONNELL- Lynn HUNT (ed.), Beyond the cultural turn. New directions in the
study ofsociety and cu/ture, Berkeley-Los Angeles-London 1999; Roger CHARTIER, New Cu/tura! History, in:
Gunther Lottes (ed.), Kompass der Geschichtswissenschaft. Ein Handbuch, Gottingen 2002, s. 193-205; Barbara
STOLLBERG-RILLINGER (ed.), Was heifJt Kulturgeschichte des Politischen? (= Beiheft der Zeitschrift fiir
historische Forschung 35), Berlín 2005.
5
Následující výklad se drží linie článku- Michael MAURER, Alte Kulturgeschichte- Neue Kulturgeschichte?,
in: Historische Zeitschrift 2005, s. 281-304.
6
Na příklad v totalitních režimech 20. století - srov. Peter REICHEL, Svůdný klam Třetí říše, Praha 2004.
7
Aby Warburg dnes patří spolu s Maxem Weberem mezi nejcitovanější autory německé historické vědy přelomu
19. a 20. století a přímo na něj navazují historici jako Carlo Ginzburg spojující mikrohistorii s psychologií
jedince- srov. Ernst H. GOMBRICH, Aby Warburg. The Intellectual Biography, London 1970; nověji Dieter
WUTTKE, Aby Warburgs Kulturwissenschaft, in: Historische Zeitschrift 256, 1993, s. 1-30; Bernd ROECK,
Psychohistorie im Zeichen Saturns. Aby Warburgs Denksystem und die moderne Kulturgeschichte, in: Wolfgang
Hardtwig- Hans Ulrich Wehler (ed. ), Kulturgeschichte heute, Gottingen 1996, s. 231-254.
3
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reformulování, nebo

přímo

nejednoho moderního

závěrů

reprodukování jeho

německého

se stalo ukázkou dobrého vychování

historika. Do skupiny weberovských tvrzení pak

slavná úvaha Otto Gerharda Oexla o tom, jak schopnost jedince

propůjčovat

patří

okolnímu

i

světu

významy pomáhá v chápání a třídění našeho okolí. 8 Kulturní dějiny potom mají za úkol
zkoumat

právě

v čase. Chápání

významů

toto vkládání
rozdílů

do jednotlivých kulturních

mezi "objektivní strukturou" a "subjektivní

ze staršího bádání, na což upozornil Rudolf Vierhaus.
inspirativním vzorem je

přitom především

mezi objektivním (a formálním) na jedné

9

artefaktů vytvořených

představou" opět

vychází

Hlavní postavou a pro mnohé

Ernst Cassirer, který aplikovat tuto dichotomii

straně

a subjektivním (neformálním) na

straně

druhé

právě na oblast politična. 10 Právě Cassirer vytvořil pomocí Kantovy filozofie a Herderovy

antropologie systém kultury jako souboru symbolických forem, mezi které
dějiny, vědu

náboženství,

a

umění.

V

těchto

srozumitelné okolí pouze "zabalené" do
prostřednictvím komunikačního

totiž

může

rámcích pak

pláště

člověk sděluje

řadí

i jazyk, mýty,

obsahy, které jsou

symbolu a "poslané" k ostatním lidem

systému, jenž je vytvořen symbolickými formami. Symbolem

být cokoli, svou symbolickou hodnotu však získává daný artefakt až v kontaktu

s ostatními. 11
Cassirerův přístup

kolektivním
klade

důraz

dění

s

bychom mohli

důrazem

na

společenství představ

si

společnost

o historii jako o

jako

síť,

pak Cassirer

na vazby. Tyto vazby nejsou jen vzájemnou materiální závislostí, ale i
předivem.

reakcemi na

vnější podněty, stejně

třeba

do

společné. Představíme-li

psychickým

ovšem

zařadit

Jakmile do

něj začneme

i s jeho

klást jednotlivce, musíme

vnitřním světem,

určitým

počítat

s jeho

s jeho psychologií, kterou je

vztáhnout k celku. Zde se dotýkáme velmi závažné oblasti, kterou odkryly

moderní

dějiny,

soudobé

dějiny

ale která je relevantní i pro oblast
musí nalézt nástroj, pomocí

odehrávající se v nacistickém

něhož

dějin

starších. 20. století ukázalo, že

by byly schopné uchopit davové šílenství

Německu během křišťálové

noci a

stejně

tak i euforii 50. let

Tato teorie významů připomíná Weberovy "Wertideen"- srov. Otto Gerhard OEXLE, Geschichte als
Historische Kulturwissenschaft, in: Wolfgang Hardtwig- Hans-Ulrich Wehler (ed.): Kulturgeschichte heute,
Gottingen 1996, s. 14-40.
9
RudolfVIERHAUS, Die Rekonstruktion historischer Lebenswelten. Probleme moderner
Kulturgeschichtsschreibung, in: Wege zu einer neuen Kulturgeschichte, Gottingen 1996, s. 7-28.
10
Srov. Ernst CASSIRER, Filozofie symbolických forem I-II, Praha 1996; aplikace na politické dějiny- Ernst
CASSIRER, The Myth ofthe State, London 1946.
11
Symboly obecné (jazyk) a symboly jednotlivé (metafory, obrazy), které lze pochopit jen ve vztahu k celku
rozlišuje např. Rudolf SCHLÓGL, Symbole in der Kommunikation. Zur Einfiihrung, in: Bernhard GiesenJiirgen Osterhammel (ed.), Die Wirklichkeit der Symbole, Konstanz 2004, s. 9-40.
8
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v komunistickém Československu. 12 Podobně by v davové psychologii mělo raně novověké
dějepisectví

odpovědi

hledat

na otázky kolem

bartolomějské

noci,

masakrů

v

době třicetileté

války a podobně. 13 Do této kategorie otázek spadá i studium válečného násilí, které je
chápáno jako součást zkoumání dějin kultury. 14 Příčiny pohnutí mysli lidí, vznik davové
psychózy a projevy kolektivního myšlení souvisí velmi
využíváním (nebo také zneužíváním).

Přesto zůstává

těsně

stále

nedořešenou

vědu

jak uchopit kolektivní psychologii. Pro racionální

s kulturními symboly a s jejich

je velmi obtížné nalézt cestu

k vysvětlení jevů iracionálních. Egyptolog Jan Assmann nazývá
jimiž je

tvořena

metodickou otázkou,

předivo

kultura, "konektivní strukturou", do které zahrnuje nejen

vzájemných

vztahů,

společné vědění,

ale

také jednotlivce a jeho mentální představy. Člověk je nejen aristotelský zoon politikón, ale i
zoon logon echon, tedy bytost odrážející a vnímající významy okolo sebe. 15 Hlavními
principy konektivní struktury podle Assmanna je opakování a
těchto

často

Společnost

přitom

je

několikrát změnila

vytváří

a to v

vytvářena

identita,

včetně

protože pomocí

identity politické.
povědomí

v komunikaci s ostatními. Ta se v průběhu

důsledku

počátku novověku

se konektivní struktura
občas

je

chápána spíše metaforicky, základem je kulturní

jednotlivce, které se

knihtisku na

procesů

ritualizovaných

zpřítomňování,

a

objevení písma na

vytvořením

společnosti mění

i

počátku starověku,

mediální kultury v moderní

působením

dějin

každého
lidstva

s objevením

době. Kromě

toho

charismatických osobností, které se v ní

objeví.

Nové politické
představovat

jako

se také snaží

zodpovědět

otázku, kdo je

tvůrcem

politiky a snaží se

významné politické osobnosti v interakci se svým sociálním okolím. Jedinec je

tedy aktivním
působí

dějiny

činitelem,

příklad

sociálních struktur.

16

který od ostatních

a vzor,

čímž

se

přijímá podněty

(často nevědomě)

pro své jednání a naopak na

ně

podílí na formování obecných

Člověk zkrátka není chápán jako "homo clausus", je třeba zkoumat jeho

socializaci v různých skupinách (rodina, vesnické

společenství, dvůr

... ), abychom pochopili

Užití nových politických dějin na historickou látku 20. století dále Andreas PRIBERSKY- Berthold
UNFRIED (ed.), Symbole und Rituale des Politischen. Ost- und Westeuropa im Vergleich, Frankfurt am MainBerlin 1999.
13
Česky dále Gustave LE BON, Psychologie davu, Praha 1994.
14
Pro české dějiny Olivier CHALINE, La bataille de Ia Montagne Blanche. Un mystique chez les guerriers,
Paris 1999; Olivier CHALINE, La bataille de Ia Montagne Blanche. Violence de guerre et ferveur religieuse, in:
In omnibus caritas. K poctě 90. narozenin prof. ThDr. Jaroslava Kadlece, Praha 2002, s. 272-288.
15
Srov. Jan ASSMANN, Das kulturelle Gediichtnis. Schrifl, Erinnerung und politische Identitiit in friihen
Hochkulturen, Munchen 2000 - Assmann se snaží překlenout dichotomii mezi kolektivní mentalitou a
jednotlivcovou osobní reprezentací, která zaměstnává poslední generaci francouzské školy Annales; český
překlad: Jan ASSMANN, Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách
starověku, Praha 2001.
16
Andreas GESTRICH, Einleitung. Sozialhistorische Biographieforschung, in: Andreas Gestrich - Peter Knoch Helga Merkel (ed.), Biographie-sozialgeschichtlich, Gottingen 1988, s. 5-28.
12
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jeho názory a chování,

neboť právě

v procesu socializace dochází k budování vlastní identity

a člověk se stává tím, kým se cítí být. Sledování psychogeneze jednotlivce v
řadu

úskalí, jak ukázala i nedávno do

Martina Luthera.
pozadí,

neboť

17

češtiny přeložená

dějinách

má však

práce Erika H. Eriksona o mládí

Současně s vývojem jedince je třeba sledovat i společnost, která je jaksi na

ta definuje jeho možnosti. Sociální biografie tak

a konkrétního do jediného celku.
politické, budování

identifikačních

přistupuje

Součástí společenských návyků

k syntéze obecného

jsou potom i návyky

vazeb s určitou politickou entitou (národ, církevní obec,

šlechtický stav apod.), zkoumání národních

mýtů

a procesů

zvnitřňování

politického diskursu,

respektive akceptování mocenského rozhodování, což je základem legitimizace každé moci.
Na tuto problematiku vztahu mezi jedincem a politickými institucemi, který je do jisté míry
odrazem fungování politické kultury, upozornila Lynn Hunt ve svém dnes již klasickém díle o
francouzské revoluci. 18 Právě velká francouzská revoluce změnila mnohé ve vztahu mezi
"velkou politikou" a každodenností 19 , je však na čase ptát se po politice v každodennosti raně
novověkých

lidí.

Kromě dějin
společnosti,

politicky relevantních jedinců je

třeba

se

zaměřit

i na celkovou právní kulturu

která je ve velmi úzkém vztahu s kulturou politickou. Právo, a možná lépe

řečeno

státověda, byla pomocníkem při vytváření politických institucí. Čím více se pohybujeme

směrem k moderním dějinám, tím je tento vztah zřetelnější.

odpoutává od dikce právních

předpisů

zásadních otázek po funkci práva v dané
ke

zjištění,

že

raně novověké

a

nařízení

době.

zákony nebyly

a

směřuje

20

I právní historie se pomalu

k jejich významu, k pokládání

V této souvislosti dochází Jiirgen Schlumbohm

primárně

vydávány proto, aby byly beze zbytku

dodržovány, ale aby pomáhaly legitimizovat panství zákonodárce, který tím dával najevo
svou starost o právní kulturu na Bohem mu svěřeném území. 21 Právní kultura v sobě zahrnuje
jak právní normy a instituce, tak také právní chování,
právem

chráněny

představy

o hodnotách, které mají být

a prosazovány i vzorce právního chování lidí, v období raného

totiž probíhaly závažné

změny

v právním

vědomí,

novověku

do života každého jednotlivce se

začal

Srov. Erik H. ERIKSON, Mladý muž Luther, Praha 1996; teoreticky vysvětlil autor své závěry v Erik H.
ERlKSON, Identitiit und Lebenszyklus, Frankfurt am Main 1977.
18
Srov. Lynn HUNT, Politics and Cu/ture, and Class in the French Revolution, Berkeley 1984.
19
Zde zejména marxističtí historikové- Edward P. THOMPSON, The Making ofthe English Working Class,
Harmondsworth 1977; pro starší období Edward P. THOMPSON, Die englische Gesellschaft im 18.
Jahrhundert: Klassenkampf ohne Klasse, in: týž, Plebejische Kultur und moralische Okonomie, Frankfurt 1980,
s. 246-288.
20
Winfried Schulze užívá dokonce pojem "Verrechtlichung" jako vyjádření postupného zdůrazňování práva
v průběhu raného novověku- dále Harriet RUDOLPH, Rechtskultur in der friihen Neuzeit. Perspektiven und
Erkenntnispotentiale eines modischen Begriffs, in: Historische Zeitschrift 2004, s. 347-374.
21
Srov. Jtirgen SCHLUMBOHM, Gesetze, die nicht durchgesetzt werden-ein Strukturmerkmal des
friihneuzeitlichen Staates?, in: Geschichte und Gegenwart 1997, s. 647-663.
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tlačit

stát, docházelo ke

změně

dlouhodobé procesy jakékoli
nemůžeme

vězeňského

označení (například

systému.

společnosti

do svých

dějin

na její reakci a její právní

Ať

vědomí.

paragrafů

odstavců,

Jako si právo

že je

uvědomuje

nejvlivnějších sociologů vůbec, přednesl svůj

tzv. distinktivních praktik, kterými se odlišuje jedinec od ostatních
distinktivní praktiky, které jsou
často

důležitou součástí

založeny

právě

že je
třeba

nutnost

společnost,

ale

zároveň

projekt

členů společnosti.

Tyto

celkové internalizace sociálních struktur

na symbolické reprezentaci. Bourdieu tak nabízí

nejen východisko z dlouhodobého sporu mezi
jedinec, nebo

a

zřejmé,

kulturní obrat, po podobných cestách se vydala i sociologie a to v díle

Pierra Bourdieu. Bourdieu, dnes jeden z

(tzv. habitus), jsou

už použijeme pro tyto

sociální disciplinace), je

postihnout pouhým výkladem právních pravidel,

podívat se do
začlenit

trestní justice i

společenskými vědci

o to, zda je primární

komplexní metodu, kterou lze použít i na politické

dějiny, a která je- ač nezapře svůj marxistický nádech- pohledem novým. 22

Druhým teoretickým

pilířem

nových politických

dějin

je po mém soudu nedávno vzniklý

obor nazvaný "politická antropologie". 23 Zatímco historická antropologie zkoumá spíše
otázky každodennosti a pro zkoumání politiky má málo pochopení, 24 politická antropologie
vychází

přímo

z antropologie kulturní a zabývá se

primárně

politickým

uspořádáním

primitivních kmenů. 25 Vychází přitom z předpokladu, že vytváření politických struktur je
imanentní všem lidským

společnostem,

naproti tomu stát je pouze formou politického

společenstva. 26 Jakmile připustíme existenci politična, musíme připustit distribuci moci a

s mocí jsou spjaty symboly pro její udržování, které jsou
také vychází asymetrie sociálních

vztahů,

často

sakrální povahy. Z moci ale

ustanovení královského majestátu pak musí vést

k úplnému vydělení jedince ze společnosti, velmi často právě díky jeho vazbě k božstvu. 27

Hlavní díla v německém překladu: Pierre BOURDIEU, Entwurf einer Theorie der Praxis auf der
ethnologischen Grundlage der kabylischen Gesellschaft, Frankfurt 1976; Pierre BOURDIEU, Diefeinen
Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Frankfurt 1989; Pierre BOURDIEU, Okonomisches
Kapital, kulturelles Kapital,soziales Kapital, in: Reinhard Kreckel (ed.), Soziale Ungleichheit, Gottingen 1983,
s. 183-198; Pierre BOURDIEU, Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft, Frankfurt 1998.
23
Za první práce v tomto oboru se považují: Meyer FORTES- Edward E. EVANS-PRITCHARD (ed.), African
Political Systems, London 1940; Marc J. SCHW ARTZ- Victor W. TURNER- Arthur TUDEN, Political
Anthropology, Chicago 1966.
24
Srov. Richard van DÚLMEN, Historická antropologie, Praha 2002. Ohledně směřování historické
antropologie jako nové historické disciplíny je velmi přínosná Dtilmenova diskuse s Wolfgangem Kaschubou,
který odmítá Dtilmenovo zacílení na jedince, jeho osud a životní styl a prosazuje společenské hledisko- srov.
Wolfgang KASCHUBA, Kulturalismus: Vom Veschwinden des Sozialen im gesellschaftlichen Diskurs, in:
Wofgang Kaschuba (ed.), Kulturen -ldentitaten- Diskurse, Berlin 1995, s. 11-30.
25
Dále podle Georges BALANDIER, Politická antropologie, Praha 2000.
26
V této otázce není mezi kulturními antropology jednota: zatímco tzv. maximalisté (Radcliffe-Brown) tvrdí, že
politická organizace je nutná pro nastolení a udržení vnitřní koherence společnosti, minimalisté (Malinowski)
fřipouští u některých primitivních kmenů možnost anarchie.
7
Výjimečnost jako základ pro postavení krále ve středověku zmiňuje i Jacques LE GOFF, Král, in: Jacques
LeGoff- Jean Claude Schmitt, Encyklopedie středověku, Praha 2002, s. 305-320.
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Kořeny

moci se tak v primitivních

politično

Vyšehrad v

tvořivých činů

(korunovační

pouť

a

přijetí určitých znaků zdůrazňující

na

jeho

důležitá

je vazba na

protože stát se v primitivních politických strukturách organizuje

nejdříve

na formách

příbuzenství

a král se váže na vynikající

zapadá do

svůdné

činy

raně novověkých představ

mnozí antropologové inspirovali
celkem

nového vládce potom

klenoty a pomazání). Velmi

vztah s nadpozemskou sférou

dobře

viz dále) a

samou, posvátno a

(Přemyslovy lýčené střevíce

z mýtických dob

Karlově korunovačním řádu-

společností

ocitají nad

pořádku. Příchod

spolupracují na udržení zavedeného

vyžaduje zopakování

předky,

společnostech

při

svých

předchůdců

o panovnickém majestátu, zdá se dokonce, že se
závěrů

formulování svých

vykřičníky.

Za prvé: politická antropologie je

společnost,

aniž by dávala návod, jak postupovat

třeba

bezstarostně přesouvat závěry

při

světě

tichomořských

A lze na oba

kmenech

případy

posuzování

jednotlivců,

což

důležitější:

jde o to, zda

můžeme

znamenal, že považujeme -

podobně

lidstva za nezvratný a mající jediné
v desetiletích po druhé

světové

vyústění

v naší

činí

odlišné

současnosti

civilizaci

pro

vidět

raného

šablony? Takový postup by

zakladatelé školy Annales - pokrok
současnosti.

Tento postulát však byl

způsobem zpochybněn

mrtvý. Dále je

kulturní antropologií samotnou, a které se týkají

evropskou

interpretační

například

válce zásadním

definitivně

filozofie ho považuje za

jako

časově

stejní natolik, abychom mohli

nerozvinutou

nasadit stejné

dva velké

na celek, na strukturu, na

využívat výsledky bádání o naší odlišné

naší odlišnou minulost? Jsou lidé na celém

novověku?

paměti

postavené na geografické odlišnosti kultur na

řečeno: můžeme vůbec

v nerozvinutých

mít stále na

zaměřena výhradně

Assmann nebo Gestrich. Druhá námitka je ještě

kultury, lépe

evropskou minulostí. Je potom

vzít si politickou antropologii za základ a dosazovat do její kostry reálie a

jednotliviny z konkrétního historického výzkumu. Je však

například

z téhož rodu. Toto vše velmi

třeba

a dnešní postmoderní

dbát na otazníky, které stále visí nad

například

funkce

symbolů

ve

společnosti.

Už

Clifford Geertz upozornil na meze symbolického výkladu: ne vše, co vyprodukuje daná
společnost

má symbolický význam, ani historik by se

symboliku,

měl

neměl

nechat unést a

vidět

by odlišovat mezi vlastními symboly a sociálními danostmi, které sice mohou

tyto symboly produkovat, svou povahou se však od nich liší. Myslím, že je
opatrnosti. Jeden
přípravám

roku 1509.

ve všem

příklad

za všechny: roku 1508

a státním záležitostem otálel
Při smuteční hostině

tumby s vévodou

upečeným

skutečnosti. Přítomnost

dvůr

zemřel

vévoda Albrecht IV. Bavorský,

s uspořádáním

pohřebních obřadů

byla servírována jako jeden z

ze sladkého

pečiva

připomenutí

chodů

až do

velké
kvůli

začátku

cukrová napodobenina

a to v poměru jedna ku jedné vzhledem ke

"sladkého" vévody lze interpretovat

v tom vidí celkem logicky

třeba

různě.

Zatímco Ute Lowenstein

zesnulého i v souvislosti s potvrzením nástupnických
19

práv jeho teprve šestnáctiletého syna Viléma28 , Margaret Visser uchvácena možnostmi
antropologických interpretací to považuje za "endokanibalismus"
dvora:

dvořané

chtěli

prý

načerpat

symbolicky

přítomný

u bavorského

sílu mrtvého tím, že - když nemohou sníst

originál - snědí alespoň jeho upečený odraz. 29 I politická antropologie může být historikovi
jak dobrý sluha, tak také zlý pán ... 30
Třetím

významným základem pro nové politické

dějiny

jsou

dějiny

politických

pojmů

a

idejí. Ty vycházejí z názoru, který v českém prostředí zastával například Josef Macek31 , že
totiž každý pojem

prodělal

s kulturou. Proto by historik

určitý

v historii
měl

pod daným výrazem rozuměla.

znát

dějiny

vývoj,

měnil

se jeho význam a to v interakci

jednotlivých pojmů,

Dějiny pojmů

měl

by vědět, co která doba

se dostávají do souvislosti s dějinami idejí, které

stojí za nimi. Tento proud historického myšlení sahá až k Hegelovi a k německému idealismu,
který v historické

vědě

zažil svou první renesanci na

přelomu

19. a 20. století v Německu

v souvislosti s dílem evangelického duchovního Ernsta Troeltsche. 32 Do roviny úvah o státu
pak Troeltschovy teoretické postuláty

převedl

Friedrich Meinecke. Jeho

klíčové

dílo - "Die

Idee der Staatsrason in der neueren Geschichte" 33 vypravuje příběh klíčové politické ideje,
ideje státního zájmu.V obecné
určují

historické

dění,

rovině

existují podle Meineckeho nehmotné principy, které

jakési ideje spojující to podstatné do souvislých

tedy v jeho pojetí ideou, která spojuje a

zdůvodňuje

jeho existence. Aby Meinecke tuto ideu postihnu!,
politických

myslitelů.

existenci státu, je jeho
soustředí

se na rozbor

Jeho ideje totiž nejsou jako ty Platónovy

umístěny

v myslích a duších lidí a stávají se základem jejich kolektivního chápání
je pak mohou díky svému nadání
představit

mělo

ostatním svým

být zkoumání

jasně

současníkům

napětí,

celků.

formulovat, vynést

Státní zájem je

účelem
děl

i formou

relevantních

na nebesích, ale

světa. Někteří

nevědomě

sdílené na

jedinci

světlo

a

i budoucím generacím. Vlastní náplní historie by pak

které vzniká mezi politickými idejemi, které žijí mezi lidmi, a

Příklad zmiňuje U ta LÓWENSTEIN, Voraussetzungen und Grundlagen von Tafelzeremoniell und
Zeremonientafel, in: Jorg Jochen Berns- Thomas Rahn (ed.), Zeremoniell als hOfische Asthetik in
Spiitmittelalter und Friiher Neuzeit, Tiibingen 1995, s. 266-279, zde s. 279.
29
Srov. Margaret VIS SER, The Rituals of Dinner, London 1992, s. 4.
30
O užívání metodických a metodologických závěrů kulturní antropologie v historii např. Hans MEDICK,
.,Missionare im Rudelboot? ". Ethnologische Erkenntnisweise als Herausforderung an die Sozialgeschichte, in:
Geschichte und Gegenwart 1O, 1984, s. 295-319.
31
Srov. Josef MACEK, Historická sémantika, in: Český časopis historický 1991, s. 1-30, označení dějiny pojmů
a idejí se mi zdá být přesnější, protože přímo poukazuje na souvislost mezi řečí a myšlením, jinak jsou si obě
disciplíny velmi blízké.
32
Srov. Ernst TROELTSCH, Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen, Tiibingen 1912.
33
Srov. Friedrich MEINECKE, Die Idee der Staatsriison in der neueren Geschichte, Miinchen-Berlin 1924.
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jejich uskutečňováním v praktické politice. 34 Meineckeho odkaz se ve druhé polovině 20.
století probudil ve dvou modifikacích: v německé a v americké. V prvním
především

autorů

o monumentální projekt trojice

případě

se jedná

Koselleck-Brunner-Conze nazvaný

"Geschichtliche Grundbegriffe". Zde je v několika svazcích podán výklad o vzniku a vývoji
základních pojmů, zejména z politické oblasti, od antiky až po 20. století.

Autoři

hesel se přitom

a

soustřeďují primárně

na rozbor děl významných

myslitelů

jednotlivých

literátů

a jdou tak

plně v Meineckeho stopách. 35 Navazují tím na starší německé bádání, které se objevuje

v kruzích právních historiků (Hasso Hofmann36), a v němž je zastáván názor, že do
vzdělanců,

francouzské revoluce jsou boje mezi pojmy pouhými šarvátkami
spíše pero, nikoli
na díla

meč,

vzdělanců.

mělo

a proto i jejich zkoumání by se

kde zbraní je

omezit do poloviny 18. století jen

Až francouzskou revolucí získávají pojmy sociální dimenzi,

moderní politický jazyk. Druhá modifikace

dějin pojmů

čímž

vzniká

a idejí vznikla ve Spojených státech a

jejími hlavními představiteli jsou Quentin Skinner a John G. A. Pocock. 37 Tito historici,
zabývající se

primárně dějinami

raného

novověku,

politického

řádu:

důraz

na zkoumání onoho

vysvětlení určitého

mezi politickou teorií a praxí. Odhalení a
skutečného

kladou

jakmile Thomas Hobbes

konstrukce je pochopitelná, jakmile Skinner

vysvětlí

vysvětlí

napětí

pojmu vede k pochopení

pojem "Leviathan", celá jeho

pojem "svoboda" v raně

novověkém

období, jsou pochopitelné tehdejší politické instituce. 38 Proto je pro Skinnera velmi přitažlivá
doba raného

novověku,

kdy dochází k přeměně

řady pojmů

ze

středověké

do moderní

podoby? 9 V americké tradici dějin pojmů a idejí se- na rozdíl od německé- dbá i na jejich
působení

ve

společnosti

starého režimu, na pronikání nových politických pojmů do

lidí, na jejich odraz v konrétní politice, ale i v umění a
filozofů

je tak v americkém pojetí podán jako

součást běžného světa

koncepty jsou zajímavé pouze tehdy, dostanou-li
v politické nebo

společenské

kultuře obecně. Svět

(byť často méně

povědomí

politických

a vznešené ideje a
vznešenou) podobu

praxi.

34

V tomto směru je zajímavý názor amerického sociologa L. Pye, který tvrdí, že politické ideje vytváří jakousi
základnu, která se dostává k jednotlivcům "indoktrinací" pomocí politické kultury- dále Lucian W. PYE,
Political Cu/ture, in: Intemational Encyclopedia ofthe Social Sciences XII, New York 1968, s. 218-225.
35
Reinhard KOSELLECK- Otto BRUNNER- Werner CONZE (ed.), Geschichtliche Grundbegriffe I-VIII.
Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart 1992.
36
Např. Hasso HOFMANN, Reprasentation. Studien zur Wort- und Begriffsgeschichte von der Antike bis ins 19.
Jahrhundert, Berlín 1974.
37
Jejich hlavní díla: Quentin SKINNER, The Foundation oj Modern Political Thought I-II, Cambridge 1989;
John G. A. POCOCK, The Machiavellian Moment: Florentin Political Thought and the Atlantic Republican
Tradition, Princeton 1975.
38
Dále Jaroslav IRA, Dějiny politických pojmů: nové roviny, nové přístupy a nové otázky, in: Dějiny-teorie
kultura 2004, s. 213-236.
39
Srov. Quentin SKINNER, Liberty before liberalism, Cambridge 2003.
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V některých úvahách

ísadním
ravidel

způsobem

řeči,

těchto myslitelů

jazyk a moc

který je

utvářen

je

přitom

znát vliv Michela Foucaulta, který spojil

prostřednictvím

určité

lidmi

konstruování diskursu, jakožto systému

doby a

určitého

znikají i zanikají díky způsobu, jakým o nich mluvíme.

40

1luví. Ten, kdo rozehrává hru s pojmy, drží moc. Ten, kdo
skutečným

pánem.

Kromě

eho vliv na jednotlivce, a hlavně jeho
:kutečných

vztahů,

mocenských

wnstruuje

skutečnost,

~polečnosti
označen

se totiž

za špatného

ale

děje

vytváří

převládající,

ale je

přímo

významů:

aby byl

řečových aktů,

někdo

uplatňování

třeba

jejich

zkoumat

běh

dějin.

vládnoucí. Jazyk nejen

moci. Ale

zpět

špatným,

většina

o

něm

stačí,

stejně

aby byl

tvrdila. Politika

moc se prosazuje pomocí jazyka.

podobu nevázaných jazykových her (Wittgenstein) a

promyšleného

pojmů,

pochopíme podle Foucaulta

mocnou osobou, nebo aby to

se potom pohybuje právě v oblasti
přitom

významy

něm

na jedince silný tlak, aby se mu přizpůsobil. I vyčlenění ze

pomocí slov a

dostatečně

určuje

tím, že se o

Tím se dostáváme k rozkrývání (dekonstrukci)

němuž

)iskurzivní struktura potom není pouze

při životě

vlastního obsahu pojmu je tedy

původ.

díky

kolem nás potom

Podobně ani stát není nadosobní

10nstrum, ale pojmová struktura vymyšlená lidmi a udržovaná

·áhu a smysl, je

Věci

místa.

Může

mít

tak cíleného tlaku,

do historie. John G. A. Pocock do jisté míry

recipující Foucaultovy myšlenky tvrdí, že historii lze rekonstruovat jen poznáním politického
jazyka. Historik by si měl klást otázky, kdo a podle jakých kritérií vybíral informace v té které
době,

jakým

zda žily pospolu
způsobem

paralelně různé

významy téhož pojmu a proč, jak se

bylo o událostech

hovořeno.

asymetrické protipojmy (Koselleck), v nichž je
aktu k dané

skutečnosti (pravověrný/heretik,

šířily

informace,

Zvláštní pozornost si potom zasluhují

vyjádřen

subjektivní postoj autora

monarcha/tyran). V jejich užívání totiž

řečového
často

lze

vytušit jistou manipulaci, která vyčleňuje daného jedince z řádu světa. 41 Tyto závěry, s nimiž
'ne zcela souhlasím, lze aplikovat zcela konkrétně na historický materiál raně novověkých
dějin:

na zkoumání panovnické propagandy, na

vytváření

obrazu

nepřítele,

na formách

· rekatolizace v českých zemích po Bílé hoře.
Nové politické

dějiny

vycházejí z představy, že politika byla

vyjadřována

v minulosti

• různými formami, nejen právními spisy a dohodami, závěry sněmovních jednání a
panovníkovými patenty, ale i

řadou

náboženskými úkony a výtvarným
se

vyjadřují

dalších

uměním

mocenské vztahy, totiž

prostředků

- rituálem a ceremoniálem,

a podobně. Oblast politična, tedy prostor, v němž

překračuje

hranice dvorských

kanceláří

a

sněmoven

Srov. Michel FOU CAUL T, Archeologie vědění, Praha 2002.
Dále Achim LANDWEHR, Diskurs-Macht- Wissen. Perspektiven einer Kulturgeschichte des Politischen, in:
Archiv fur Kulturgeschichte 2003, s. 71-117, zejména s. 105-117.
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a

;1ěkterých

úvahách

způsobem

tdním

řeči,

videi

těchto myslitelů

jazyk a moc

který je

utvářen

přitom

je

znát vliv Michela Foucaulta, který spojil

prostřednictvím

lidmi

určité

konstruování diskursu, jakožto systému

doby a

určitého

Věci

místa.

kolem nás potom

ikají i zanikají díky způsobu, jakým o nich mluvíme. 40 Podobně ani stát není nadosobní
nstrum, ale pojmová struktura vymyšlená lidmi a udržovaná
Ten, kdo rozehrává hru s pojmy, drží moc. Ten, kdo

lVÍ.

m a smysl, je
LO

skutečným

pánem.

Kromě

vliv na jednotlivce, a hlavně jeho

11tečných

vztahů,

mocenských

mstruuje

skutečnost,

1olečnosti
mačen

se totiž

za špatného

: potom pohybuje
řitom

ale

děje

vytváří

právě

převládající,

významů:

ale je

přímo

někdo

aby byl

mocnou osobou, nebo aby to

v oblasti řečových

uplatňování

třeba

jejich

zkoumat

běh

pochopíme podle Foucaulta

dějin.

vládnoucí. Jazyk nejen

aktů,

moci. Ale

zpět

špatným,

většina

o

něm

stačí,

stejně

aby byl

tvrdila. Politika
Může

moc se prosazuje pomocí jazyka.

podobu nevázaných jazykových her (Wittgenstein) a

romyšleného

pojmů,

na jedince silný tlak, aby se mu přizpůsobil. I vyčlenění ze

pomocí slov a

dostatečně

významy

něm

Tím se dostáváme k rozkrývání (dekonstrukci)

němuž

skurzivní struktura potom není pouze

určuje

tím, že se o

vlastního obsahu pojmu je tedy

původ.

díky

při životě

mít

tak cíleného tlaku,

do historie. John G. A. Pocock do jisté míry

ecipující Foucaultovy myšlenky tvrdí, že historii lze rekonstruovat jen poznáním politického
azyka. Historik by si měl klást otázky, kdo a podle jakých kritérií vybíral informace v té které
iobě,
1

akým

zda žily pospolu
způsobem

paralelně různé

významy téhož pojmu a proč, jak se

bylo o událostech

hovořeno.

asymetrické protipojmy (Koselleck), v nichž je
aktu k dané

skutečnosti (pravověrný/heretik,

šířily

informace,

Zvláštní pozornost si potom zasluhují

vyjádřen

subjektivní postoj autora

monarcha/tyran). V jejich užívání totiž

řečového
často

lze

vytušit jistou manipulaci, která vyčleňuje daného jedince z řádu světa. 41 Tyto závěry, s nimiž
ne zcela souhlasím, lze aplikovat zcela
dějin:

na zkoumání panovnické propagandy, na

rekatolizace v

českých

Nové politické
různými

na historický materiál
vytváření

dějiny

vycházejí z představy, že politika byla

formami, nejen právními spisy a dohodami,
řadou

náboženskými úkony a výtvarným
vyjadřují

obrazu

raně novověkých

nepřítele,

na formách

zemích po Bílé hoře.

panovníkovými patenty, ale i

se

konkrétně

dalších

uměním

mocenské vztahy, totiž

prostředků

závěry

vyjadřována

v minulosti

sněmovních

jednání a

- rituálem a ceremoniálem,

a podobně. Oblast politična, tedy prostor, v němž

překračuje

hranice dvorských

kanceláří

a

sněmoven

Srov. Michel FOU CA ULT, Archeologie vědění, Praha 2002.
Dále Achim LANDWEHR, Diskurs-Macht-Wissen. Perspektiven einer Kulturgeschichte des Politischen, in:
Archiv fur Kulturgeschichte 2003, s. 71-117, zejména s. 105-117.
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V některých úvahách
způsobem

zásadním

řeči,

pravidel

těchto myslitelů

jazyk a moc

který je

utvářen

je

přitom

znát vliv Michela Foucaulta, který spojil

prostřednictvím
určité

lidmi

konstruování diskursu, jakožto systému

doby a

určitého

Věci

místa.

kolem nás potom

vznikají i zanikají díky způsobu, jakým o nich mluvíme. 40 Podobně ani stát není nadosobní
při životě

monstrum, ale pojmová struktura vymyšlená lidmi a udržovaná

určuje

mluví. Ten, kdo rozehrává hru s pojmy, drží moc. Ten, kdo
váhu a smysl, je

skutečným

pánem.

jeho vliv na jednotlivce, a

hlavně

skutečných

vztahů,

mocenských

Kromě

skutečnost,

společnosti
označen

se totiž

za špatného

se potom pohybuje
přitom

ale

děje

vytváří

právě

vlastního obsahu pojmu je tedy

němuž

díky

převládající,

přímo

ale je

významů:

mocnou osobou, nebo aby to
řečových aktů,

v oblasti

uplatňování

třeba

jejich

zkoumat

moci. Ale

zpět

běh

dějin.

vládnoucí. Jazyk nejen

přizpůsobil.

někdo

aby byl

špatným,

většina

o

něm

I

vyčlenění

stačí,

stejně

ze

aby byl

tvrdila. Politika
Může

moc se prosazuje pomocí jazyka.

podobu nevázaných jazykových her (Wittgenstein) a

promyšleného

pojmů,

pochopíme podle Foucaulta

na jedince silný tlak, aby se mu

pomocí slov a

dostatečně

významy

něm

jeho původ. Tím se dostáváme k rozkrývání (dekonstrukci)

Diskurzivní struktura potom není pouze
konstruuje

tím, že se o

mít

tak cíleného tlaku,

do historie. John G. A. Pocock do jisté míry

recipující Foucaultovy myšlenky tvrdí, že historii lze rekonstruovat jen poznáním politického
jazyka. Historik by si měl klást otázky, kdo a podle jakých kritérií vybíral informace v té které
době,

jakým

zda žily pospolu
způsobem

paralelně různé

významy téhož pojmu a

bylo o událostech

hovořeno.

asymetrické protipojmy (Koselleck), v nichž je
aktu k dané

skutečnosti (pravověrný/heretik,

proč,

jak se

šířily

informace,

Zvláštní pozornost si potom zasluhují

vyjádřen

subjektivní postoj autora

monarcha/tyran). V jejich užívání totiž

řečového
často

lze

vytušit jistou manipulaci, která vyčleňuje daného jedince z řádu světa. 41 Tyto závěry, s nimiž
ne zcela souhlasím, lze aplikovat zcela
dějin:

konkrétně

na zkoumání panovnické propagandy, na

na historický materiál
vytváření

obrazu

raně novověkých

nepřítele,

na formách

rekatolizace v českých zemích po Bílé hoře.
Nové politické
různými

dějiny

vycházejí z představy, že politika byla

formami, nejen právními spisy a dohodami,

panovníkovými patenty, ale i

řadou

náboženskými úkony a výtvarným
se

vyjadřují

dalších

uměním

mocenské vztahy, totiž

prostředků

závěry

vyjadřována
sněmovních

v minulosti
jednání a

- rituálem a ceremoniálem,

a podobně. Oblast politična, tedy prostor, v němž

překračuje

hranice dvorských

kanceláří

a

sněmoven

Srov. Michel FOU CA ULT, Archeologie vědění, Praha 2002.
Dále Achim LANDWEHR, Diskurs-Macht- Wissen. Perspektiven einer Kulturgeschichte des Politischen, in:
Archiv fur Kulturgeschichte 2003, s. 71-117, zejména s. 105-117.
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a

zasahuje velmi
politických

intenzivně

požadavků

nejsoukromější sféře.

do soukromých

v širší

veřejnosti

je

vztahů,

podmíněno

Velmi významné jsou

politiku od počátků lidstva až do současnosti.
Niklas Luhmann

označuje

protože

při

přijetí určité

jejich

politické doktríny a

zvnitřněním,

které se

děje

v té

tom politické symboly, které provázejí

V raném novověku téměř nelze oddělit to, co

42

jako jednání symbolicko-ceremoniální od jednání technicko-

instrumentálního.43 Politické jednání totiž nemá jedinou funkci, každý mu může přikládat
význam podle svého uvážení: stavovský
vykonávání politiky, ale také

sněm může

znamenat praktické a zcela konkrétní

rozdělování společenské

uspořádání

vážení jejich hlasů. Wilhelm Ebel velmi trefně
44
poznamenal, že "forma je nejstarší norma ". Prostřednictvím formálního pořádku dochází
lavic pro jednotlivé

sněmovníky,

a politické prestiže díky

nebo

při

ke konstruování konkrétních politických
v raném

novověku,

musí nám jít

nutně

předností,

a tak pokud nám jde o obsah politiky

neprosadily, pokud by nebyly "zabaleny" do té správné formy.
soudobým mentálním

představám, ať

příkazy

i o její formu. Politické

už tyto

představy

Zároveň

a

nařízení

by se

však musí odpovídat

považujeme za kolektivní mentality,

nebo osobní reprezentaci. I panovník musí komunikovat s poddanými pomocí forem, na které
jsou zvyklí, jazykem, který ovládají a užívat pojmy, kterým
potom historikovi
-·· 45
deJm.

pomůže

pochopit vlastní obsah.

V následujících odstavcích nechci podat
sekundárních
hlavních

zdrojů,

částí

mé práce, kde jsou

příslušné
rejstřík

relevantních témat v dané
potom

určen

literatuře

přehled

bodě

použitých

popřípadě

vyskytují.

všech primárních i

odkazuji na poznámky v textu

při

zdrojů

na samém konci mého

vyhledávání a

průzkumu pramenů

hlavní tendence, které se

Výběr pramenů

při

a

posuzování

a sekundární literatury je

metodou, kterou jsem zvolil. V pramenech i v sekundární
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těchto věcí

prameny a literatura citovány s plným

pojednání. Nyní bych rád objasnil svou strategii
objasnil svou práci s literaturou,

Poznání

to je úkolem nových politických

vyčerpávající

s nimiž jsem pracoval. V tomto

bibliografickým odkazem, a dále na

zároveň

Právě

rozumějí.

literatuře

jsem hledal

Dále Murray EDELMAN, Politik als Ritual. Die symbolische Funktion staatlicher Institutionen und
politischen Handelns, Frankfurt am Main 1990; Riidiger VOIGT (ed.), Symbole der Politik- Politik der
Symbole, Opladen 1989; Thomas MEYER Die Inszenierung des Scheins. Voraussetzungen und Fo/gen
symbolischer Politik, Frankfurt am Main 1992.
43
Niklas LUHMANN, Legitimation durch Verfahren, Frankfurt am Main 1993, s. 224 an.
44
Wilhelm EBEL, Recht und Form. Vom Stilwandel im deutschen Recht, Tiibingen 1975.
45
Dále obecněji Barbara STOLLBERG-RILLlNGER, Einleitung, in: táž (ed.), Vorrnodeme politische
Verfahren, Berlín 2001, s. 9-24; představení konkrétních děl nových politických dějin: Barbara STOLLBERGRILLINGER, Zeremoniell, Ritual, Symbol, in: Zeitschrift fůr historische Forschung 27, 2000, s. 389-405;
v českém prostředí o nových politických dějinách Zdeněk VYBÍRAL, Stavovství a dějiny moci v českých zemích
na prahu novověku. Nové cesty ke starému tématu, in: Český časopis historický 2001, s. 726-751.
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r

taková fakta, která mi umožní postihnout korunovaci jako celek.
část věnující

zaujímala

Chtěl

korunovace.

jsem, aby stejnou

se politickému, ceremoniálnímu, ekonomickému i veřejnému

jsem

přitom zdůraznit

politických dějin, o jejichž
Tištěné

Chtěl

stručnou

část

rozměru

momenty, které jsou relevantní z hlediska nových

charakteristiku jsem se pokusil výše.

prameny, které jsem považoval za relevantní, jsem zvolil z hlediska celkového

rozvržení a metody mé práce. Pro oblast politickou jsem vycházel
předpisů

a ustanovení (obnovené

zřízení

především

zemské), z děl politických

z dikce právních

myslitelů

oblasti

střední

Evropy

habsburské monarchie (Goldast) i okolní Evropy, které ovšem svým vlivem do
zasahovaly (Bodin).

Součástí

představ

mého studia

o panovníkovi bylo zohlednit i vzorek

takzvaných knížecích zrcadel (Princeps in compendio ). Pro
zejména velké množství
korunovačním aktům

korunovačních

(nejvíce

druhů

popisů,

popisem jednotlivých

středoevropských

ceremoniální jsem používal

které se vztahovaly k jednotlivým

jsem nalezl k roku 1723). Velmi mi posloužila kniha

Christopha Riegela podávající obecný úvod k
pokračující

část

aktů.

Pro

českým

korunovacím habsburských

zařazení českého korunovačního

souvislostí a do systému ostatních královských

Evropy jsem použil jedno z předních

a

ceremoniálu do

rituálů raně novověké

vědy-

Llinigovo Theatrum

ceremoniale historico-politicum. Dále jsem pracoval s nejnovější edicí

korunovačního řádu

Karla IV., který byl vydán jako

děl

vládců

evropské ceremoniální

součást

jeho literárního díla, a s vynikající prací Josefa

Cibulky, v níž autor zpracoval genezi tohoto

řádu.

"příbuzných" středověkých korunovačních řádů,

porovnat.

Kromě

V rámci svého výkladu pak edituje

takže

čtenář

má možnost jejich texty

toho jsem hojně používal Beckovského Poselkyni starých příběhův

edice) a v Pamětech Viléma Slavaty (edice Josefa

Jirečka).

diplomové práce jsem vycházel z pramenů, které obsahují
korunovace na
pražského

různé

měšťana

složky obyvatelstva. Editován je popis

Lotha, dále jsem vycházel z přepisu

jejichž originál se nachází v biskupské
korunovační

pamětí

Zhoře

část

mé

náznak

působení

korunovačních

slavností

Františka Václava

v Litoměřicích.

Při

Felíře,

ilustrování

děje

opery Constanza e fortezzajsem vycházel z německého překladu jejího libreta.

Pobělohorská
přistoupit

knihovně

Pro poslední

alespoň

přímo

českých,

pasáže o korunovaci v díle Pavla Stránského (Rybova edice), Pavla Skály ze
(Janáčkova

části

doba

příliš

neoplývá vydanými prameny, také proto jsem musel v hojné

k archivnímu výzkumu. Jeho základem se staly

manipulace (SM) uložené v 1.

oddělení

materiál týkající se korunovací vzešlý

tři

míře

kartóny z fondu Stará

Národního archivu v Praze, které obsahují aktový

převážně

z činnosti místodržitelské

kanceláře

v Praze.

Neméně důležitou pramennou základnou bylo pět kartónů z fondu České dvorské kanceláře
(ČDK), uložených tamtéž. Kromě toho jsem nalezl ve fondu SM složku zaslanou na
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místodržitelství z hradního stavebního

úřadu

(Bauamtu), jehož archiv je jinak uložený

v Archivu Pražského hradu. Složky fondu Stará manipulace ve

věci

především

řady

organizační

korunovačního

pokyny a

nařízení

a v neposlední
některé

ceremoniálu, vjezdu a holdování, z nichž

korunování obsahují
popisů

i rukopisy

nakonec nebyly

vytištěny.

Akta z fondu České dvorské kanceláře navíc zahrnují i návrhy na ceremoniální a organizační
postupy

během

korunovace, což

s fondy Sbírka patentů (PT) a
a panovnická

nařízení,

umožňuje

Sněmovní

respektive

sledovat genezi celé akce. Dále jsem pracoval

artikule (SNA), které obsahují

nařízení českého

sněmu.

zemského

tištěná

místodržitelská

V Národním archivu na

Chodovci jsem potom prostudoval tzv. Bohemika Kinských uložená pod Sbírkou Ústředního
zemědělského a lesnického archivu (ÚZLA). Jedná se o několik desítek knih opisů

významných

dokumentů,

rodu Kinských,

kteří

drželi

i řadu zajímavých právních
soudobých

během

které si nechali

učenců (Bořek).

úřad

nejvyššího

rozborů

svého

kancléře

postavení

působení

Království

českého

posoudit pohled centrálních institucí na

české

českého.

státu po Bílé

Tyto knihy obsahují

hoře

vídeňské

Jelikož jsem bohužel nenavštívil

pořídit členové

ve Vídni

barokní korunovace a

z pera významných

archivy, nemohl jsem
neměl

jsem v rukou

například účty dvorské komory. Částečně jsem pro oblast finanční tento nedostatek nahradil

studiem fondu Stavovský zemský výbor (SZV), který je uložen také v Národním archivu na
Chodovci. Bohužel z prvního období
orgán zemského

sněmu

zejména

stavovského výboru, který vznikl jako stálý

roku 1714, se zachovala pouze torza. Rok korunovace Karla VI.

(1723) je však zachován sice
dokumentů

činnosti

finanční

neúplně,

povahy.

přesto

Kromě

však obsahuje

řadu

velmi zajímavých

Národního archivu jsem proniknu! i do Státního

oblastního archivu na Chodovci, kde je uložen Rodinný archiv Valdštejnů (RAV). Zaměřil
jsem se v něm na studium korespondence Jana Josefa z Valdštejna, který byl v
korunovace Karla VI. nejvyšším maršálkem
zde nalezl ke korunovaci

méně,

Literatura pojednávající o

českého

než jsem původně

českých

měla

přiznat,

že jsem

očekával.

korunovacích v

pozitivistickou historiografii 19. století

království. Musím však

době

české

historiografii není

korunovace

příliš

především rozměr

bohatá. Pro

právní.

z tohoto úhlu pohledu se ukáže zásadní odlišnost mezi korunovací ve volební a v

Ačkoli
dědičné

monarchii, vždy znamenala potvrzení svrchovanosti a celistvosti státu, tedy zachování
samotné jeho existence. Navíc v
nesplněných slibů

pro
kdo

českém prostředí měla

celá záležitost

Františka Josefa I. Problém korunovace se stal ve druhé

českou společnost důležitým
přistoupil během

politickým tématem. A byl to

padesátiletého

výročí

poslední
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české

hořkou příchuť

polovině

především

19. století

Josef Kalousek,

korunovace kjejímu

vědecky

zpracovanému připomenutí, které obsahuje zároveň velmi zřetelný politický apel. 46 Řadu
svých
práva.

argumentů
47

kontinuitě českého

prohloubil a rozvedl ve své zásadní práci o

státního

Poněkud jiným způsobem se snažil na prospěšnost české korunovace upozornit

Habsburkům

příznivě

nakloněný

při

Antonín Rezek, který

výročí

první habsburské

korunovace sepsal pramenně velmi dobře podložené dílo o korunovaci Ferdinanda 1.48 Zájem
o tuto zajímavou látku lze vysledovat i u
viděli

v době baroka zlatý

vášní. Z tohoto okruhu

věk česko-německého

badatelů

k problematice korunovací

německých

je

precizně

třeba

obyvatel

soužití

českých

před

zemí,

kteří nezřídka

vypuknutím národnostních

zmínit zejména Ottokara Webera, který

sepsanou studií, která dodnes

patří

k základním

přispěl
dílům

o

korunovační cestě Karla VI.. 49 Z druhé strany se potom na problematiku korunovací dívá
mladočeský

poslanec Karel Adámek, spíše novinář než historik. Jeho soudy

korunovačního

aktu, vycházející

především

z díla Kalouskova, však

ohledně

významu

rozhodně

stojí za

povšimnutí. 50 Historiografie období první republiky řešila jiné problémy než dějiny
monarchistického rituálu, který byl spjat navíc v posledních staletích s rodem rakouských
Habsburků.

Pokud došlo na studování korunovace, vznikaly faktograficky cenné, ale přeci jen

dílčí

soustřeďující

studie

se na prostý popis událostí.

Přesto

v oblasti právní historie vznikla

dodnes cenná komparativní studie Rudolfa Rauschera srovnávající volební kapitulace a
korunovační reversy ve středoevropském prostoru.
jindřichohradeckého

51

Roku 1936 potom vyšla útlá kniha

historika Jana Muka připomínající sté výročí poslední

české

korunovace,

tentokrát spíše s nádechem jemné nostalgie. 52 Bohužel se jedná většinou pouze o popis
korunovačního

otázky.

aktu a následných slavností, aniž by byly

Slibným

návodem

do

budoucna,

jak

řešeny

zkoumat

hlubší teoreticko-historické
problematiku

korunovací

z komplexnějšího hlediska, se stala nenápadná studie Jaroslava Prokeše ve sborníku
k narozeninám profesora Gustava Friedricha. 53 K posouzení geneze korunovačního řádu i

46

Srov. Josef KALOUSEK, Korunování na království české roku 1836, in: Osvěta 1886, s. 198-203,289-303,
385-398.
47
Srov. Josef KALOUSEK, České státní právo, Praha 1892.
48
Antonín REZEK, Zvolení a korunování Ferdinanda I. za krále českého, Praha 1877.
49
Nejlepší z nich: Ottokar WEBER, Eine Kaiserreise nach Bohmen im Jahre 1723, in: Mitteilungen des Vereins
fur Geschichte der Deutschen in Bohmen 1897, s. 137-204.
5
°Karel ADÁMEK, České korunovační slavnosti, Praha 1890.
51
RudolfRAUSCHER, Volební kapitulace a korunovační reversy panovníků ve státech střední Evropy,
Bratislava 1925.
52
Jan MUK, Poslední korunovace českého krále roku 1836, Praha 1936- obliba právě poslední korunovace u
českých historiků je velká zejména díky velkému množství pramenů, které lze analyzovat- nejnověji Milada
SEKYRKO VÁ, Ferdinand V. -poslední pražská korunovace, Praha 2004.
53
Jaroslav PROKEŠ, Marie Terezie a přípravy k české korunovaci roku 1 742, in: Sborník prací věnovaný prof.
Dru. Gustavu Friedrichovi k šedesátým narozeninám, Praha 1931, s. 331-351.
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k dějinám jeho pozdějšího vývoje je neocenitelnou pomůckou spis Josefa Cibulkl 4 , který se
zabýval i popisem českých korunovačních klenotů.
Po druhé

světové

slavností na

několik

začalo těšit

a s tím spojených
obecně

nastalo až

pronikat silné impulsy ze

zahraničí,

desetiletí doslova usnulo. Oživení zájmu o korunovace

po roce 1990, kdy do
kde se

ceremoniálů

válce téma korunovací, panovnických

české

historiografie

začaly postupně

toto téma již od 60. let velké

oblibě

a to zejména díky vlivu, jenž na

historiografii začala mít kulturní antropologie. České bádání se vydalo na dlouhou cestu
vyrovnávání se s jistým
Bylo

zpožděním,

třeba nejdříve vůbec

které

způsobila

zmapovat terén, odkrýt

léta nacistické a komunistické totality.

důležitost

korunovace jakožto svébytného

historického problému a zasadit ji do systému velkých politických dějin. 55 Zájem badatelů se
ale

soustředil

vztahu

dlouho

českého

především

krále a římského

na

středověk

císaře,

a to v souvislosti se zkoumáním právního

což napovídalo mnohé o vzájemném poměru

českého

království a Říše. 56 Spojení královského majestátu a slavností v duchu současné evropské
medievistiky se daří až Františku Šmahelovi v jeho článcích o panovnické reprezentaci Karla
IV. a Václava IV. 57 Korunovace pozdější však stály dlouhou dobu stranou, systematicky se
jim věnovala jen theatrologie a musikologie a to v souvislosti se
forem a italské opery.
pouze Josefu

Petráňovi
ojedinělý

historiografii
hospodářských

uspořádaný
vytváření

58

šířením

nových divadelních

Uchopit korunovaci jako jednotný kulturní prvek dějin se podařilo
a to ve

skutečně

unikátním díle

- komplexní výklad o dané

"Kalendář". Petráň
době

včetně

podal - v české

dějin

politických,

i náboženských pomocí jedné jediné události, jakou je velký stavovský ples

v Nosticově divadle 12.

kapitol a tématických

září

1791 na

celků přitom

počest

korunovace Leopolda II.

Při

vychází z úvah nad jednotlivými tanci, které

strukturovaly program plesu. Korunovace je vykládaná

napřeskáčku,

a přesto celý text působí

velmi kompaktním dojmem ... 59 České raně novověké korunovace dosud systematicky
zpracovány nebyly, pouze v náznacích bylo

upozorněno některými českými

autory na

sepětí

Josef CIBULKA, Český řád korunovační a jeho původ, Praha 1934.
Eduard MAUR, Marie Terezie- korunovace na usmířenou, Praha 2003; František KAVKA, Korunovace
Karla IV. císařem Svaté říše římské, Praha 2002.
56
Jiří KEJŘ, Korunovace krále Vladislava II., in: Český časopis historický 1990, s. 641-660; Rostislav NOVÝ,
Královská korunovace Vratislava II., in: Numismatické listy 1988, s. 129-144; Rostislav NOVÝ, Symboly české
státnosti, in: Folia historica Bohemica 1988, s. 47-63; Karolina ADAMOVÁ, K otázce panovnické hodnosti a
královské ideologie krále Vladislava I., in: Právněhistorické studie 24, 1981, s. 5-18; nověji Demeter
MALAŤÁK, Korunovace Vratislava II., in: Časopis Matice moravské 2002, s. 267-285.
57
František ŠMAHEL, Smuteční ceremonie a rituály při pohřbu císaře Karla IV., in: Český časopis historický
1993, s. 401-446; František ŠMAHEL, Blasfemie rituálu? Tři pohřby krále Václava IV., in: Pocta prof. JUDr.
Karlu Malému, DrSc. k 65. narozeninám, Praha 1995, s. 133-143; nově série studií o cestě Karla IV. do Francie
v letech 1377-1378 završená výpravnou knihou: František ŠMAHEL, Cesta Karla IV. do Francie 1377-1378,
Praha 2006.
58
Díla Miloše Štědroně, Jaroslava Hacha, Tomislava Volka a Jaroslava Bužgy.
59
Josef PETRÁŇ, Kalendář čili Nedějiny, Praha 1988.
54
55
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politiky a rituálu v této době. 60 Ediční řada nakladatelství Havran "Dny, které tvořily české
dějiny"

však dala

příležitost

zpracovat jednotlivé

korunovační

akty v kontextu své doby -

vznikla tak pozoruhodná díla Eduarda Maura o korunování Marie Terezie, Milady Sekyrkové
o Ferdinandovi V., nebo Františka Kavky o říšské korunovaci Karla IV. 61 Chybí zde ale
práce, která by sledovala vývoj jednotlivých
zaznamenala tak

proměny dílčích částí

aspektů

a jejich

časovém

období a

korunovačního

aktu jako

korunovace v delším

významů

i vlastního

celku. Také zde chybí širší komparace s evropským prostředím, kterou naposledy provedl pro
oblast

korunovačních řádů

Pánek a to na poli, které je

Josef Cibulka. O komparativní studii se pokusil pouze Jaroslav
příbuzné

problematice korunovací: sledoval

proměny

nástupnictví

v předbělohorských Čechách. 62 Nejnovější české bádání se pomalu, ale jistě dostává k dlouho
opomijeným tématům. Velmi
problematice

české

aktivně začala řada historiků

šlechty, a to

především

v době

pracovat v 90. letech 20. století na

předbělohorské.

V nedávné

době

se

začali

badatelé orientovat i na rozsáhlé a obtížné téma habsburského

raně novověkého

Nicméně

v souvislosti se studiem

korunovacím se dostalo zvýšené pozornosti

především

dvora.

renesančních a barokních festivit. 63 Zcela samostatnou a vynikající práci potom odvedla Petra

Luniaczková, provdaná

Vokáčová,

která se jako první s českých

badatelů

pustila

odvážně

do

problematiky dvorních cest panovnického dvora do Čech v období vlády Karla VI. Ze své
diplomové práce nazvané "Dvorní cesty Karla VI. do zemí Koruny

české",

roku 2000 na Historickém ústavu FF MU v Brně, publikovala
připomínám dvě

zásadní

otištěné

v Archivní

ročence

kterou obhájila na

několik

studií, z nichž

okresního archivu v Kroměříži a

v Jihočeském sborníku historickém. 64 Velmi oceňuji především prostudování několika
důležitých

a mně bohužel nedostupných pramenů jako jsou například deníky císaře Karla VI.

V západoevropské historiografii se v posledních letech stalo téma korunovací, panovnických
rituálů

a ceremonií velmi populární, literatury je

existují tři základní
období

středověku

přístupy

nepřeberné

množství. V celku lze

říci,

že

ke zkoumání této problematiky, všechny však byly vytvořeny pro

a mohou být aplikovány na

raně novověkou společnost

jen za

určitých

Například Jaroslav ČECHURA, Rituál a rebelie, in: Bronislav Chocholáč, Libor Jan, Tomáš Knoz (ed.), Nový
Mars Moravicus, Brno 1999, s. 163-172.
61
Srov. poznámka č. 51 a 54.
62
Jaroslav PÁNEK, Konigswahl oder Konigsannahme? Thronwechsel im Konigreich Bohmen an der Schwelle
zur Neuzeit, in: Historica- Series Nova 3-4, 1996-7, s. 51-67.
63
Václav BŮŽEK (ed.), Život na dvorech barokní šlechty, Opera historica 5, České Budějovice 1996 (článek
Andrease Guglera); Jiří Pešek (ed.), Pražské slavnosti a velké rystary, Documenta Pragensia XII, Praha 1991
(příspěvky Zdeňky Kokoškové a Ivany Ebelové).
64
Petra LUNIACZKOV Á, Dvorní cesty císaře Karla VI. do zemí Koruny české, in: Státní okresní archiv
Kroměříž. Archivní ročenka 2001, s. 9-34; Tomáš STERNECK- Petra LUNIACZKOV Á-VOKÁČOV Á, Letní
císařská návštěva v královském městě. Průjezd Karla VI. a jeho dvořanů Českými Budějovicemi v srpnu 1732,
in: Jihočeský sborník historický 2003, s. 175-207.
60
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,.

podmínek. Protože však neexistuje žádná velká teorie korunovace pro toto období, nezbývá
než

přijmout středověké

z výzkumů

německého

modely a spoléhat se na jejich "dlouhé trvání". První model vychází

badatele Percy Ernst Schramma, který ve 30. letech 20. století

začal

první zkoumat problematiku korunovací jako svébytné historické téma, nikoli pouze jako
ornament velkých politických dějin. 65 Naopak - prostřednictvím korunovací lze podle
Schramma poznat charakter

středověké

a

následně raně novověké

monarchie. Založil tak

v německé historiografii tradici, která výrazným způsobem zasahuje až do současnosti 66 , kdy
je zájem o problematiku korunovací

umocněn

nástupem tzv. nových politických

dějin.

Schrammovo pojetí korunovace totiž vychází z vynikající znalosti monarchické symboliky a
ceremoniálních praktik, ze kterých lze odvodit právní kulturu i politické významy
danou

společnost.

Druhý

přístup

klíčové

vychází z poznání politické ideologie dané doby a tvrdí, že

korunovace je odrazem těchto myšlenek.
profesor Walter Ullmann, jehož práce
středověkém politickém myšlení

67

Představitelem

měla

této linie byl kupříkladu cambridžský

i významný komparativní náboj. Jeho kniha o

totiž souvisí s představou, že existovala v této době

jednotná evropská myšlenková tradice,

při čemž

je sporné, zda-li se jí

práh raného novověku a pokud ano, tak v jaké podobě.

68

podařilo přenést přes

Třetím pojetím korunovace

v historiografii je americká škola kolem Ernsta H. Kantorowicze. I on klade
ceremoniál a na jeho
Kantorowicz

převzal

vyjádření během

pojem

pro

na

věčné tělo.

mše, kdy král získává své druhé -

německého státovědce

důraz

Carla Schmitta "politická teologie" a

přetvořil ho v duchu středověkého spojení moci světské a duchovní v osobě vladaře. 69 Z jeho
pokračovatelů lze zmínit zejména americkou historičku Sarah Hanley,
proměny

francouzského královského ceremoniálu na

novověku.

dějin

jen

přechodu

od

korunování a

přenést

která sledovala

středověku

Politické funkce pouze oscilují kolem ceremoniálu, který se

minimálně.

70

proměňuje

Zde vidíme první pokusy vztáhnout teorii založenou na
ji s jistými úpravami do raného

zmínit ještě Ralpha Gieseyho, který zkoumal

novověku.

pohřební

do raného
v průběhu

středověkém

Vedle Sarah Hanley je

ceremoniály francouzských

králů

třeba

jako

jeden z momentů, kdy ceremoniál zřetelně ulehčuje hladké převzetí moci dědicem 71 a

Např. Percy Ernst SCHRAMM, Das englische Konigtum im Lichte der Kronung, Weimar 1937.
Za velké množství prací, které byly v Německu věnovány problematice korunovací, dva sborníky: Rudolf
VIERHAUS (ed.), Herrschaftsvertriige, Wahlkapitulationen, Fundamentalgesetze, Gottingen 1977; Heinz
DUCHHARDT (ed.), Herrscherweihe und Konigskronung imjriihneuzeitlichen Europa, Wiesbaden 1983.
67
Srov. Walter ULLMANN: A History oj Political Thought: The Middle Ages, Harmonsworth 1965.
68
Dále János M. BAK (ed.), Coronations: Medieval and Early Modern Monarchie Ritual, Berkeley 1990.
69
Ernst KANTOROWICZ, The Kings Two Bodies. A Study ojMediaeval Political Theology, Princeton 1957.
70
Sarah HANLEY, Le lit de justice ojthe Kings oj France, Princeton 1983.
71
Ralph E. GIESEY, The royaljuneral ceremony in Renaissance France, Geneve 1960; Ralph E. GIESEY,
Cérémonial et puissance souveraine en France XV-XVIr sil?cles, Cahiers des Annales 41, Paris 1988.
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Richarda Jacksona, jenž podal strukturální rozbor francouzských korunovací od Karla V. do
Karla X. 72 Důraz na ceremoniál, který konstituuje politiku (a nikoli naopak), je blízký
zejména francouzské historiografii, v níž našla americká škola řadu přívrženců. 73
Na

předchozích řádcích

je korunovacím
mají

vůči

pohled na

jsem zmínil jen malou

věnována,

bohužel však

část

z obrovského množství literatury, která

většina těchto děl

není z per

tématu korunovací velký dluh. Následující výklad by
české

přistupovat, měl

barokní korunovace,

měl

by pouze

českých autorů, kteří

neměl

naznačit některé

podat

vyčerpávající

cesty, po nichž k nim lze

by ukázat možnosti, které se historikovi otevírají, když se rozhodne toto

zajímavé téma studovat.

72

Richard A. JACKSON, Vive le roi! A History oj the French Coronation from Charles V to Charles X, Chapel
Hili-London 1984.
73
Například B. Guenée, F. Lehoux, L. Bryant- srov. Alain BOUREAU, Les cérémonies royalesfrancaises
entre performance juridique et compétence liturgique, in: Les Anna! es. Économies. Sociétés, Civilisations 1991,
s. 1253-1264.
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PO LITIC UM
novověku

Panovník v politické teorii raného

"Non est potestas super Terram, quae comparetur ei."*

1. Postavení panovníka v politickém systému u významných politických myslitelů

Panovník byl v raném
a zásadním

způsobem

novověku

ho

součástí

základní

utvářel, řídil

systému

řízeného

nejrozšířenější

raně novověkého

formy

s objevením alternativ k monarchické
je do koherentního celku na

Aristotelés. Jeho klasifikace ústav,
římské říše

a

uspořádání

přes

vládě.
základě

stejně

státu je dáno celoevropskou

státu. Obraz monarchie jako

a to v souvislosti

První, kdo klasifikoval politické systémy a
států,

byl

přetrvalo věky, přečkalo

pád

studia ústav soudobých antických

středověku

převyprávěl

politické myšlení tak jako celek, jako

děl řeckých myslitelů

jako celé jeho dílo,

nepokojné chvíle raného

Tomáše Akvinského, který ho

nejvlivnější

povstalo v nové síle díky
křesťanské

jazykem

z antických nauk,

osvícenství rámec pro další politické myslitele. Je tedy
novověký svět

politické funkce. Jeho

z jediného centra se rozvíjel již od antiky. Teoretické rozpracování modelu

monarchie se stalo jednou z hlavních náplní

rozřídil

klíčové

jeho chod a vykonával

výsadní postavení v rámci politické organizace
hegemonií monarchie, jako

politického systému, stál na jeho vrcholu

třeba

se u

věrouky.
vytvářelo

něj

spisům

Aristotelovo
až do nástupu

zastavit, protože

raně

používal celé pasáže při výkladu politické teorie právě z Aristotela, jeho pojmy

byly užívány při popisu nejen filozofických problémů, ale i při popisu politické reality.
Aristotelés klade zásadní

důraz

na

společenství

lidí, jeho

člověk

není individualistou, ale žije

pospolu s ostatními v jednom celku sdružení lidských bytostí, které je
potřeba

žádné smlouvy upravující vzájemné vztahy,

Každý jedinec totiž
účel,

k němuž

společenství potřebuje,

směřuje

stačí

přirozené.

jen následovat lidskou

aby mohl naplnit své touhy. Vše na

(telos), a tudíž i lidské

společenství

má

účel,

Není tedy

přirozenost.

světě

má

svůj

a tím je život dobrý

(eudaimonia) zahrnující ideální soužití jedinců, kteří se vzájemně doplňují. 1 Představa
dobrého života jedince

kauzálně

spojená s dobrým životem celé obce je

uskutečnitelná

'"Není takové moci na zemi, která by byla s ním srovnatelná"- Thomas Hobbes: Leviathan, 1. vydání 1651:
nápis na titulní straně zakomponovaný do kresby Leviathana od Václava Hollara.
1
ARISTOTELÉS, Politika I., Praha 1999, s. 51 -"poli s vzniká pro přežití, ale trvá pro život dobrý".
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jen

přirozené

tehdy, když každý zachovává své
řádu světa

jenž je odrazem
donuceny
šťastný,

vnějšími

místo, které mu bylo dáno ve
podobně

(logos physis). A

podmínkami

změnit svůj

přirozeným

nemá hýbat se svým

středověku

i raného

pro

společenskou

pokud nejsou

člověk,

důležitá součást

má-li být

klíčový

postavením v obci. Zde je zakotven

konzervatismu, který se objevuje jako

prostřednictvím děl

věci,

stav, setrvávají v klidu, tak i

tradičního

novověku.

jako v přírodě

společenském řádu,

politického myšlení

Když v 16. a 17. století došlo k "rozpohybování"

Mikuláše Koperníka a zejména Galileo Galilea,
přenášeno

teorii. Galileiho "panta rei" bylo

prvek

mělo

to závažné

přírody

důsledky

do oblasti sociální struktury,

čímž byla zasazena starému aristotelskému myšlení smrtelná rána. 2 Pro Aristotela tedy není
společenství,

problémem vznik lidského

uspořádání.

ale jeho

Na

základě

podrobného

zkoumání konkrétního pramenného materiálu své doby rozlišil politické soustavy na šest
druhů,

které nadále

ohled na celek

na

tři

formy dobré a

při správě společenství.

zmiňuje

politeia

rozděluje

přitom

pojednává

charakteristik: králové vládnou

zvrácené. Rozhodujícím

dělítkem

je

Vedle dvojic oligarchie-aristokracie a demokracie-

dvojici království-tyranie jako

druhy monarchie

tři

dvě

téměř společně

svobodně

zřízení.

varianty monarchického
na

základě

Oba

antiteticky postavených

nad dobrovolnými poddanými, zatímco tyrani

despoticky vnucují svou vládu ostatním, král usiluje o čest, ale tyran o požitky a podobně. 3
Dále rozlišuje Aristotelés
ve

Spartě

v těžké

je král

době

pět druhů

vojevůdcem

a

království, kdy klíčový je poměr krále k vojsku:

knězem zároveň,

v

diktatuře

jedinec si se souhlasem

všechna

členů

a stará se o celek jako

nebezpečí

hospodář

Aristotelés zkažení vládce v

důsledku

4

společenství

o domácnost. Aristotelés

a úskalí, která absolutní království v

považuje za nejstálejší formu vlády.

rozšířit

většiny

nárokuje vojenskou moc nad celým státem. Ideálem je potom absolutní

království (pambasileia), kde král stojí nad zákonem, dává zákony
všech jeho

například

sobě latentně

k prospěchu

pochopitelně

obsahuje,

přesto

zná
ho

Jako nejčastější důvod zániku království uvádí

ztráty jeho osobních ctností, potom se král pokouší

svou moc proti zákonu a stává se tyranem. Král se omezuje sám zákonem

prostřednictvím

svých ctností, ale také v zájmu zachování své moci,

neboť

platí, že

"čím

menší je rozsah moci králů, tím delší je její trvání. "5 Tradiční aristotelská monarchie tak
počítá

spíše s omezenou mocí krále, než s absolutismem. Pro transformaci v absolutní

monarchii

raně novověké

Evropy bylo proto

potřeba

zásadních teoretických

změn.

Jediná

Obraz zmechanizování světa pojednává Eduard J. DIJKSTERHUIS, Die Mechanisierung des Weltbildes,
Berlin -Gottingen - Heidelberg 1956.
3
Srov. Richard G. MULGAN, Aristotelova politická teorie, Praha 1998, s. 86-88.
4
ARlSTOTELÉS, Politika, Praha 1998, 5. kniha- s. 211 an.
5
Tamtéž, s. 219.
2
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možnost, jak lze ospravedlnit absolutní vládu podle Aristotela, je osobnost neúplatného a
ctnostného krále. Království jako celek má pak ve svém jádru ideu dobrého života, která se
konkrétně projevuje obecnou shodou ve společnosti, podporou tzv. harmonické spravedlnosti

a starostí o soulad jednotlivých

společenských

netrpěli

strážce, který se má starat o to, aby bohatí
ví, že panovník

nemůže

veškerou správu

a morálně nejvíce

Tradiční účel společenství

Král je

představen

jako

bezpráví a lid nebyl utiskován. Aristotelés

země

vykonávat sám, proto mu má pomoci

aristokracie, chápaná nikoli jako nejbohatší vrstva
nejzodpovědnějších

(umění středu).

vrstev

6

společnosti,

ale jako vrstva nejlepších,

způsobilých občanů.

formulovaný jako život dobrý, byl transformován Tomášem

Akvinským na ideu obecného dobrého (bonum publicum), které vychází ze dvou
zdrojů:

myšlenkových

jako život podle
(řecký

první je aristotelská

křesťanských

dobrého života, který je interpretován

pravidel, a který ústí v nebeský

telos je spojen se životem

dosažení širokého konsensu ve
Marcus Tullius

představa

věčným),

druhým zdrojem je

účel

představa římského

společnosti při řešení klíčových

představa

práva o

politických otázek, který

Cicero nazývá "consensus iuris". 7 Monarchická vláda je spojena

s křesťanskými ideály, stát a jeho zákony (ius positivum) mají být
přirozeným

pozemského snažení

podřízeny zákonům

(ius naturae) poznatelným rozumem i zákonům božím (ius divinum). Scholastická

královské moci vychází z jednoznačného

nadřazení křesťanské

morálky nad

chladnými pravidly výkonu moci. Scholastika také posílila roli státu, který byl dosud chápán
v tradici svatého Augustina jako nutné zlo, a tudíž se

začala

zabývat jeho

uspořádáním,

panovník stojí na vrcholu celé organizace. Jan ze Salisbury proto jednoznačně
omezení

vůči

Bohu. V duchu

představy

o

jednotě

věčného

jeho

panovníka a státu totiž zbožný panovník

znamená zbožný stát, který je základní podmínkou pro
dosáhnout

zmiňuje

kde

života. Scholastická tradice stojící na

společnost křesťanů

Tomášově

snažících se

díle, zejména na spisu

"De regimine princi pum", byla využita i při formulování legitimizujících doktrín jednotlivých
národních monarchií, které se
Přeformulování
přes

role

marnou snahu

středověkého

císaře,

postupně

který

měl

emancipovaly na univerzálním

být nadále

některých humanistů

římském císařství.

primárně římskoněmeckým

králem, vedlo

(Dante, Petrarca) k definitivnímu rozpadu ideje

univerzalismu. Hlavním tématem politické filozofie pozdního

6

středověku

už

K harmonické spravedlnosti dále ARISTOTELÉS, Etika Níkomachova, Praha 1996, 5. kniha: Spravedlnost a
právo.
7
Srov. Karolína ADAMOVÁ, Obecné dobré a idea spravedlnosti v českých zemských zřízeních doby
předbělohorské, in: Karel Malý, Jaroslav Pánek (ed.), Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení
v českých zemích ( 1500-1619 ), Praha 2001, s. 101-112.

33

nebyl vztah mezi císařem a národními králi, ale vztah mezi králem a jeho vazaly. 8
Emancipující se stavovská obec nalezla svou teoretickou základnu v díle italského humanisty
z Padovy

Marsilia

"Defensor

republikanismu italských
aparát bohatých

pacis",

který

městských států.

představitelů

spojil

scholastickou

tradici

U Marsilia má právo rozhodovat o

státu, který je chápán jako

světský

s tradicí

osobě

krále

rámec bez zásadního

napojení na boží záměr, v aristotelských termínech by byl stát chápán jako forma. 9 Marsiliovo
dílo

zdůrazňující zodpovědnost

vládce

vůči

ovládaným se stalo

učenou

zbraní proti

nárokům

panovnického majestátu a myšlenky tohoto Itala ve službách Ludvíka Bavora nacházíme i na
našem území v 15. století. Idea volební monarchie,
odpor (ius resistendi)
středověké

měla četné

stejně

jako

příbuzná

myšlenka práva na

nejpřednějších myslitelů pozdně

zastánce i v okruhu

Evropy jako byl William Ockham nebo Mikuláš Kusánský.

Jakkoli byl Marsilius v mnohém inovativní, stále se pohybuje v rámci
aristotelské tradice, kde základní
tradice také v nezmenšené síle
pohled na politickou realitu.

pilíře

překonala

Postupně

práva stavovské obce a poddaných

V průběhu
Ačkoli

proti

reformačních zápasů

politické

učení

světské vládě

postavené antickým

se

rozdělila

vůbec,

učencem zůstaly nezměněny.

novověku

hranice raného

pocházelo k divokým

přesto

zápasům

nabízí

° K nejprudším

pořádky

totiž panovník

období náboženských

neničil

- jeho kritika byla tudíž

zásadní

zdůrazňoval

v oblasti sociální teorie.

řadu

primárně zaměřeno

skulinek, které mohou být

názorů,

pro

něž

se ujal

později

střetům došlo v 16. století ve Francii, která

1

bojů.

katolickému králi byl nejen odporem náboženským, ale
protestantů

Tato

druhý naopak posiloval pravomoci krále.

a královskému majestátu,

těžké

určovala

na dva proudy, z nichž jeden

využity pro formulování radikálních protimonarchických

zakoušela dlouhé a

a nadále

Martina Luthera a dokonce ani Jana Kalvína není

název "monarchomachismus".

křesťansko

Odpor protestantských
měl důležitou

stavů

proti

dimenzi ústavní: podle

jen možnost náboženské svobody, ale i staré ústavní
převážně

konzervativní. Konzervativní argumentace se

spojila s náboženským zápalem v anonymním spise "Vindiciae contra tyrannos". 11 Autor
podepsaný jako Junius Brutus vychází z kalvínského odporu proti
není již pouze pasivní, ale aktivní se zbraní v ruce
zachovat stát a mír v něm. Vládnout

dobře

a

12

,

který

a končí povinností pravého panovníka

spravedlivě

8

panovníkovi-kacíři,

je tak další podmínkou dobrého

K tomu Werner NÁF, Friihformen des modernen Staates im Spiitmittelalter, in: Historische Zeitschrift 1951, s.
225-243.
9
Walter ULLMANN, A History ofpolitical Thought: The Middle Ages, Harmondsworth 1965, s. 204-214.
10
Termín sám pochází od anglického myslitele Williama Barclayho, který jej použil poprvé ve spisu "De regno
et regali potestate adversus Buchanarum, Brutum, Boucherum et reliquos monarchomachos (1600)".
11
Dílo vyšlo roku 1579 latinsky, 1581 francouzsky a roku 1648 anglicky.
12
Autorem této radikalizace je Kalvínův nástupce v čele Ženevy Theodore Béza.
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krále, a

ačkoli

autorita má proudit do královského majestátu od Boha, panovník tím není

zbaven

odpovědnosti vůči

občanů

podle práva. To je dáno lidem od Boha nezávisle na

svému lidu. Jeho vláda je tu za

k povstání jsou formulovány
pokud král
může

ničí

stát,

jasně:

či utlačuje

být zabit jakýmkoli

účelem

Důvody

panovníka.

jeho obyvatele. Tyran, jenž se chopí moci ve

občanem,

státě

smlouvy: mezi Bohem a
vzniká politické

občany

v

násilím,

stane-li se však z krále tyran v průběhu jeho vlády, mají
středověké

myšlení je ale

zcela novým prvkem, který vnáší do politické filozofie. Poprvé je zde totiž
společnosti.

smlouva jako konstitutivní prvek

čímž

osobě

pokud zákony krále jsou v rozporu se zákony Božími, a

právo povstat pouze korporace, tedy stavy. Toto konzervativní
doplněno

garance majetku a života

čele

s králem,

společenství, čili

Aby vzniklo
čímž

společenství,

je

zmíněna

potřeba

dvojí

vzniká církev, a mezi Bohem a králem,

stát. Král je tudíž odvolatelný z obou

důvodů,

jak

z náboženského, tak politického.
Tradice monarchomachismu však měla i svou katolickou podobu. Jejími nositeli byli jezuité.
Tento nástroj
poslušnost

protireformační

vůči

papeži, který

obnovy církevního
měl

být v duchu

pořádku měl

výsledků

totiž zakódovánu v

sobě

tridentského koncilu považován za

hlavní autoritu na evropském kontinentu. Hlavním teoretikem papežské doktríny raného
novověku

se stal kardinál Robert Bellarmine. Jeho

potestate summi pontifici" (1610)
církevní moc je univerzální,
určitém

teritoriu i

časově

vytváří

světová

na trvání
při

prioritu a moc nad státem,

a

učení

formulované zejména v knize "De

mezi církevní a

věčná,

určitého

světskou

mocí hlubokou propast:

naopak královská je omezená

prostorově

na

státu. Papež má v církevních

věcech

absolutní

problémů-

jako je

například

výskytu závažných náboženských

objevení hereze - je povinností krále stát se výkonným ramenem papežských instrukcí
(indirecta potestas papae). Jakmile však panovník sám upadne v kacířství, ztrácí nad sebou
ochranou Boží moc a může být kdykoli zbaven trůnu svými poddanými. 13 Ještě radikálněji
než Bellarmine potom vystupují proti panovnické moci

španělští

pozdní scholastici, mezi

kterými převládali kromě jezuitů zejména dominikáni. Ve Španělsku vznikla tehdy ucelená
koncepce morální teologie, jejímž hlavním autorem byl Francesco Suárez. V politické oblasti
pak s větším,

či

menším

důrazem

obecného dobrého se stalo

určující

prosazovali ideu obecného dobrého.

Měřítko

zachování

nejen pro platnost uzavíraných smluv, ale i pro právo na

odpor proti panovníkovi, který obecné dobré nezachovává, a tím se stává podle aristotelské
tradice tyranem. Juan de Mariana dokonce

13

připouští

možnost takového tyrana zavraždit. Není

George H. SABINE- Thomas L. THORSON, A History ofPolitical Theory, Chicago 1973, s. 361.

35

divu, že jeho díla nechal

pařížský

veřejně

parlament

přečtení

spálit a Jakub I. se po

Marianových spisů o jezuitech vyjádřil jako o puritánských papežencích. 14
Na druhém pólu politického spektra stojí obhájci panovnické moci,
z aristotelské tradice, ale
jako

šiřitelé

systémů,

zdůrazňují

jiné momenty. Zde je

třeba

kteří

také vycházejí

odlišit díla lidí,

kteří

se živili

slávy a propagandy panovnického majestátu, od fundovaných teoretických

které byly

vystavěny

nazývaný tecrie absolutismu.

s jistou

vědeckou

Nejvýznamnějším

invencí, a které

vytvořily

koherentní celek

teoretikem absolutismu v rámci aristotelské

tradice byl bezesporu Jean Bodin. Tento velký francouzský myslitel, který svou

šíří zájmů

dodnes udivuje a inspiruje četné badatele 15 , se začal zabývat politickou teorií ze dvou
hlavních

důvodů:

po vzoru

představitelů

tzv. strany

politiků

nalezl stát jako nestrannou instituci, jejímž posláním je
náboženskými stranami. Druhým
veřejných,

byla

vnitřní potřeba

podnětem,

který ho

vedených Michelem de l'Hopital

zaručit

přivedl

na daném území mír mezi

na cestu rozvažování o

vyrovnat se s novou tradicí, kterou

můžeme

nazvat s vědomím

jistého zjednodušení jako machiavellismus. Bodin se snaží zachovat sílu
aristotelského systému a
rozsáhlého

státovědného

zároveň

vytváří

křesťansko

ho inovovat tak, aby obstál v konkurenčním boji. Z jeho

díla "Les six livres de la République" (1579) ale vyberme jen

v níž se zabývá vztahem mezi panovníkem a státem. Stát je pro Bodina
která

věcech

zastřešující

část,

instituce,

ochranný štít nad všemi korporacemi (rodinou, obcí atd.). Hned v první

větě

Šesti knih ho definuje: "stát je zavedeným právem a vládou, která je vybavena suverénní mocí

nad množstvím rodin ". 16 Aby stát zvládl tak náročný úkol, tedy spojit všechny korporace pod
svými

křídly,

Původcem

je nutné ho vybavit jistou jedinečností: pouze on totiž

pojmu "suverenita" (souveraineté) je

starší doba neznala termíny, které by

měly

"imperium". Bodinovo myšlení je však

skutečně

úředníky

a soudce,

kteří

14

římskoprávní

"maiestas", nebo

monistické: suverenita státu

základní vlastností, je absolutní, trvající, neomezená a
delegována a to na

držet suverenitu.

Bodin, to ovšem neznamená, že

podobný význam:

striktně

může

nedělitelná.

jsou ovšem doslova

přísluší,

je jeho

Může

být pouze

existenčně

a ve všech

O druhé scholastice dále Josef SODER, Francisco Suárez und das Volkerrecht. Gedanken zu Staat, Recht und
internationalen Beziehungen, Frankfurt am Main 1973; Johann P. SOMMERVILLE, From Suárez to Filmer: A
reappraisal, in: Historical Jo umal 1982, s. 525-540; česky Michal AL TRICHTER (ed.), Mají jezuité vlastní
morálku? Studie o Franciscu Suárezovi ( 1548-1617), právníkovi, filosofovi a teologovi, Olomouc 2004.
15
Ze záplavy děl výběrově: Helmut QUARITSCH, Staat und Souveriinitiit I. -Die Grundlagen, Frankfurt am
Main 1970; Horst DENZER (ed.), Jean Bodin. Verhandlungen der internationalen Bodin-Tagung in Munchen,
Miinchen 1973; Preston KING, The Ideology ofOrder: A Comparative Analysis ojJean Bodin and Thomas
Hobbes, London 1974; David PARKER, Law, Society and the State in the Thought ojJean Bodin, History of
Political Thought 1981, s. 253-285; Julian H. FRANKLIN, Jean Bodin and the Rise ojAbsolutist Theory,
Cambridge 1983; Simone GOYARD-FABRE, Jean Bodin et le droit de la république, Paris 1989.
16
Orig. République est un droit gouvemement de plusieurs ménages , et de ce qui !eur est commun, avec
puissance souveraine (lat. Republica est familiarum rerumque inter ipsas communium summa potestate, ac
ratione moderata multitudo ).
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může

ohledech závislí na držiteli suverenity. Suverén
že by jím

měl

být král. Svou volbu

jednoty mnohem
něj

obtížnější

přehnané

klást

odůvodňuje

být pouze jeden a Bodin se netají tím,

praxí: v demokracii i aristokracii je dosažení

na rozdíl od stavu, kdy rozhoduje jediný vládce. Není

potřeba

na

morální nároky: "Dobrým a spravedlivým králem nerozumím toho, kdo je

nadán všemi ctnostmi, je vzorem moudrosti, spravedlnosti a zbožnosti a je bez nepravostí a
celkově

neboť

bezúhonný,

takový

člověk

je vzácností. Spravedlivým a dobrým králem ale

myslím takového, který se snaží o tento cíl, a který je stále připraven
lidu".

17

udělat

vše ve

službě

Na jiném místě zase připouští, že dobrý člověk nemusí být dobrým králem, protože

"bezelstnost bez chytrosti je nebezpečná a zničující pro krále". 18 Jakými zásadami by se tedy
měl

řídit?

stát

V tomto ohledu

přichází

ke slovu starý motiv Aristotelovy filozofie:

harmonická spravedlnost. S jednotou suverenity

kauzálně

souvisí zachování státu, proto má

mít suverén všechny podmínky k tomu, aby mohl nahlédnout
vlastního uvážení nejlepší

řešení: ačkoli

Bodin

doporučuje

nestranně

celek a zvolit podle

suverénovi zachovávat sliby dané

svému lidu a spravovat se stejnými pozitivními zákony jako ostatní, aby tím získal vážnost a
úctu

občanů,

případě

není to v žádném

daný akt žádný význam. Je-li totiž
zrušit a zachovat se podle svého
(oživení

římskoprávní

nutností, a pokud lid donutí suveréna

skutečným

svědomí

suverénem, má plné právo takovou

sporech, právo jmenovat úředníky,

odměňovat

může

být i v rukou

zdaňovat

obyvatele,

Aristotelovu klasifikaci státních forem a
části

oddělení

panovníka od státu. Stát

existovat

může.

Tento dualismus

pronést Ludvík XIV. o

odvolací instance v soudních
a trestat,

připouští,

udělovat

milost a

že státní suverenita

obyvatel (aristokracie), nebo dokonce všech (demokracie), i když je

to obtížné a nevýhodné. Dotýká se však tím

17. století od sebe

přísahu

zásady: princeps legibus solutus est). Od tohoto základu se odvíjí jeho
konečná

přejímá

nemá

bez ohledu na pozitivní zákon, nebo na tradici

další privilegia: vyhlašování války a míru, ražba mincí,

jiné. Bodin

přísahat,

identitě

odděluje.

klíčového

nemůže

středověk

státu a krále,

Bodin však

momentu ve vývoji politické filozofie:

existovat bez suverenity, ale bez panovníka

nezná. I

přes

státověda

nepřipouští

proslulou

větu,

kterou

oba tyto subjekty již na

měl údajně

přelomu

16. a

absolutní svévoli vládce a omezuje ho

základními zákony státu (leges imperii), které budou pojednány

podrobněji

v následující

kapitole. Jejich dodržování je indikátorem, zda se jedná o monarchii královskou, despotickou,
nebo tyranskou. "Monarchie legitime ou royale" je nejlepší formou vlády, kde panovník
následuje

přirozených zákonů,

drží slovo, poslouchá moudré rady, vydává své zákony

17

Gottfried NIEDHART (ed.), Jean Bodin: Uber den Staat, Stuttgart 1987, s. 53-54 (v latinském vydání z roku
1583 na s. 289).
18
Tamtéž, s. 55 (295).
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s rozvahou a s vědomím, že "salus populi suprema lex esto", za což od svých poddaných
požaduje

věrnost

ať

a poslušnost. Naopak tyranie,

už se jedná o tyranskou monarchii,

aristohacii, nebo demokracii, je vždy nejhorší formou vlády, kdy suverén pracuje jen pro
vlastní

prospěch,

strachu.

svůj

k čemuž využívá majetku i životů svých poddaných, které musí udržovat ve

Mezistupněm

mezi

oběma

extrémy je potom despocie. Ta bývá zavedena jen na

omezenou dobu na území dobytém ve spravedlivé válce a má

dočasný

stejně

charakter

jako

"vláda" otce nad nedospělými syny. I zde je zřejmá inspirace Aristotelem.
Zavedení absolutismu v politické praxi
krále

začalo

raně novověké

Francie vedlo k tomu, že postavení

být diskutováno jako jedna z hlavních otázek. Zejména za vlády Ludvíka XIV. se

setkáváme s velkým

počtem spisů,

v nichž

autoři

uvažují o povaze panovnického majestátu,

jeho povinnostech a omezeních. Tyto úvahy kopírovaly vývoj postavení Francie na
mezinárodní evropské

scéně,

válečné

kdy nebývalý rozmach vyústil ve

útrapy na konci

Ludvíkovy dlouhé vlády. 19 Největším obhájcem královské moci v raném novověku v linii
křesťanské

tradice byl bezesporu Jacques Bénigne Bossuet, biskup z Meaux a vychovatel

syna krále Slunce, dauphina Ludvíka. Bossuet vycházel z katolické
z představy, že život na

světě

je

aktivně řízen

Bohem. Boží

svobodnou

vůlí

lidskou, která má od dob prvotního

A tak Bůh

určil

panovníka a církev, aby se

hříchu

společnými

vůle

věrouky

střetává

se ale neustále

tendenci

odklánět

a tudíž
se

se z cesty spásy.

silami pokoušeli korigovat vzájemné

napětí

mezi Božím zákonem a lidmi. Král má tudíž v Bossuetově podání na zemi úkol, který

může

splnit pouze v naprosté

shodě

s církví na svém území (odtud vychází teorie

galikanismu). 20 Boží stát ale lze dosáhnout velmi snadno, je to monarchie, kde se panovník
řídí

božími zákony. Bossuet tedy nehledá pro ideální stát biblické maximy, ale "jednoduché

principy, které formují vlády ". 21 Skutečná ideální vláda má ještě další důležitý aspekt: dlouhé
trvání. Tím, že

Bůh

dovoluje panovníkovi po dlouhý

postavení mezi lidmi. Takové

ospravedlnění

dlouhá kontinuita francouzských

dějin

zastávat jeho

úřad,

legitimizuje jeho

dlouhým trváním se ale týká i

sahajících až do 5. století je

v Božím plánu zvláštní místo. Znovu ožívá stará
dějiny

čas

středověká

jako "gesta Dei per Francos". Dlouhotrvající

říše

důkazem,

jako celku:

že Francie má

tendence chápat francouzské

věrnost

království pravé

víře

dává

Oteoretické kritice Ludvíkovy vlády například Jacques DROZ, Histoire des doctrines politiques en France,
Paris 1948; Lionel ROTHKRUG, Opposition to Louis XIV. The Political and Social Origins to the French
Enlightenment, Princeton 1965; Werner GEMBRUCH, Reformforderungen in Frankreich um die Wende vom 17.
und 18. Jahrhundert, in: Historische Zeitschrift 1969, s. 265-317; Klaus MALETTKE, Frilhe
Reformforderungen unter Ludwig XIV., in: Francia 1973, s. 325-350.
20
O Bossuetově politickém myšlení dále Kurt KLUXEN, Politik und Heilsgeschehen bei Bossuet, in:
Historische Zeitschrift 1955, s. 449-469; Kari LŮWITH, Weltgeschichte und Heilsgeschehen, Stuttgart 1953.
Nověji Jean-Louis THIREAU, Les Idées politiques de Louis XIV., Paris 1973.
21
,,Les principes primitifs qui ont formé les empires"- Kurt KLUXEN, c.d., s. 452.
19
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Bourbonům

právo neJen nosit titul

projevující se prakticky
Bossuet

například pří

neobyčejný důraz.

zodpovědnosti vůči

"nejkřesťanštější

korunovacích (uzdravování). Na osobu panovníka klade

Spolu s absolutní mocí nad lidmi však panovníka nutí k absolutní

mají na

něj

k moci. Vládce musí být nejen

se musí projevit křesťanské ctnosti v daleko

než u jeho poddaných, protože on je vzorem. Boží zákony i

vladaře působit

ustanovení totiž může

daleko

způsobit

k věci

svěřené

může

zvládnout masu lidí.

přepychem
nešetří

výchově

Bohu. Proto tolik záleží na

politicky schopný, ale i mravně bezúhonný. U
větší míře

král", ale také zvláštní milost Boží

intenzivněji

případný

Boží trest

než na všechny poddané. Porušováním nebeských

nejen zkázu svou, ale zkázu země,

vůči

níž má povinnosti jako

mu Bohem. Pouze autorita získaná od Boha a uchovávaná ctnostným životem
Nezřídka

tak Bossuet kritizuje chování svého krále: "jenom

se chlubí, a když duch jejich jenom rozkoše vymýšlí, aneb když ve své svévoli
zákonů,

ani

ani míry ... , tehdáž bezuzdnost nemirná, aneb

trpělivost přepínaná

ohrožuje domy panující "22 a ohrožení panujícího domu je ohrožením království.
Od 16. století však v evropské politické filozofii existoval odlišný myšlenkový proud, který
se příliš neohlížel na dlouhou tradici aristotelské jednoty morálky a politiky a naopak
obecně

oblasti od sebe separoval. Za jeho zakladatele je
Machiavelli, který ve svém
společenství,

"Vladaři"

ale jeho snahou je poradit svému pánovi, jakým

"[pouze] je-li cílem tvrdosti

Florenťan

tyto

Niccolo

nerozebírá teoretické otázky o povaze lidského

u moci. Machiavelliho panovník je uvážlivý a
samoúčelné:

považován

obě

přemýšlivý

pořádek,

způsobem

se lze nejdéle udržet

despota - žádné násilí nesmí být

svornost a blahobyt, pak proti ni nelze

vůbec nic namítat "23 . Mezi preferované vlastnosti vladaře patří lstivost a síla, aby však byla

snaha po udržení moci korunována úspěchem, musí mít dotyčný nakloněnu Štěstěnu, která je
do té míry personifikovaná, že připomíná antickou bohyni Fortunu. 24 Machiavelli tak
přestavuje

svého

vladaře

vlastními schopnostmi

- Lorenza Medicejského -jako silnou osobnost, která

podobně,

jako

sochař vytváří

miskách "ethos" a "kratos" se vychýlily
bylů

směrem

tvoří

stát

svou plastiku.Váhy mající na svých

k druhému

zmíněnému

pojmu.

Oficiálně

tato literatura zatracována, byl proti ní veden boj prakticky na všech frontách, její obsah

však pronikal velmi rychle do
společný

rys

těchto

povědomí

dokonce i

těch, kteří

ji

veřejně

odsuzovali. Jako

konstrukcí vystupuje snaha definovat státní zájem (Staatsrason, ragione di

stato, raison ďÉtat, state raison), pojem, který se poprvé objevuje u Machiavelliho současníka

Martin KABÁT (ed.), Pohřební řečiJakoba Bossueta, Praha 1913, s. 11-12.
Tamtéž, s. 63.
24
Srov. Quentin SKINNER, Machiavelli, Praha 1995, s. 35.

22
23
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Francesca Guiccardiniho? 5 Státní zájem velmi často nahrazuje aristotelský pojem dobrého
života, nebo dokonce obecného dobrého, stává se novým cílem, k němuž je
politickou organizaci. Tím, kdo ji vede, nemusí být pouze panovník, ale
člověk

mající dostatek schopností a

vůle

vtělit

po moci, který dokáže

tuto

třeba

obecněji

vůli

vést

státník,

státu, jenž pod

jeho rukama vzkvétá. Zde se otevírá prostor pro velké osobnosti praktické politiky jako byli
Richelieu, popřípadě Mazarin ve Francii nebo Olivares ve Španělsku. 26 Důležité se stávají
kvality jednotlivce, nadání pro
nečestné

věcí,

státních

jednání ve státním zájmu, které skrývá pravé

o arcana imperii
přelomu

řízení

27

).

ale také pro manipulaci a
účely

16. a 17. století,

při čemž často

(učení

došlo ke spojení nauky o státním zájmu a tajemství
často

Machiavelliho zásadami se nechal inspirovat

například

při

kardinála Karla Boromejského

i v nejtěsnějším personálním spojení.
Giovanni Botero,

státu zachování pravého náboženství, tomu je

nedává prostor herezi, chrání

svůj

sekretář

milánského

něj

je hlavním

sepsání díla "Della ragion di stato". Podle

náboženství - tedy katolicismus - pomáhá

při

třeba podřídit

vše, protože pravé

efektivním fungování státu. Tím, že panovník

stát před rozpadem a podporuje zachování statu quo: "mezi

všemi zákony žádný není pro knížete
tělo

a nahrazuje je zdánlivými

i pro

Rozvoj učení o praktické politice řízení státu nastal zejména v Itálii na

s katolickou potridentskou církví, a to

účelem

často

výhodnější

než zákon Boží, protože mu podřizuje nejen

a schopnosti jeho poddaných ... , ale také jejich duše a svědomí, a protože jim nejen váže

ruce, ale také jejich myšlenky". 28 Velmi podobně budou v následujícím století argumentovat
luteránští teoretici Amisaus a Conring. Dosud neprobádaným historickým problémem je
přechod

Boterových myšlenek

habsburské monarchie,

stejně

přes

Alpy do prostoru Svaté

říše římské

a do podunajské

neprobádaný je vliv tohoto katolického (anti-)machiavellismu

na myšlení konkrétních tvůrců katolické politiky.
Státní zájem se prosazuje nikoli silou, ale rozumem: Machiavelliho

Vladař

je

především

lišák, a potom až lev. Užívání rozumu pro uchopení politické reality je jedním z příznaků
nového pohledu na
a je to

opět

svět.

René Descartes konstruuje pomocí rozumu svou definitivní morálku,

rozum, který dává kardinálovi Richelieu do ruky

zbraň

proti

hugenotům

Rochelle. Hugo Grotius sekularizuje přirozené právo, které již není odvoditelné jen ze

v La

zákonů

Srovnání Machiavelliho a Guicciardiniho v kontextu renesančního politického myšlení přináší Jaroslav
KUDRNA, Machiavelli a Guicciardini. K typologii historicko-politického politického myšlení pozdní italské
renesance, Acta Universitatis Brunensis, Brno 1967; Jaroslav KUDRNA, Politické a historické názory italské
renesance, Praha 1958.
26
Snaha konceptualizovat tuto skupinu vládců bez koruny a pomazání např. Henry KAMEN, Státník, in: Rosario
Villari (ed.), Barokní člověk a jeho svět, Praha 2004, s. 17-38.
27
Srov. Michael BEHNEN, Arcana- Haec sunt ratio status, in: Zeitschrift fur historische Forschung 1987, s.
129-196.
28
Luigi FIRPO (ed.), Giovanni Bolero: Della Ragion di Stalo, Turín 1948, kniha II, kapitola 16.

25

40

Božích, ale k jeho poznání nám

stačí

teorii monarchické vlády, která

rozum. Tato emancipace lidského jedince dá vzniknout i

vyrůstá právě

na

přirozených

zákonech,

lidském rozumu. Jejím autorem je Thomas Hobbes. Anglie 17. století
úvahy o povaze královské moci -

právě

29

nejradikálnější

nestojí mimo

Obhajoba monarchie se objevovala v různých

podobách: od omezené, jež by byla postavena na
přes

vůbec

na pouhém

naopak: za vlády Jakuba I. byla rozpoutána velmi

bouřlivá debata, do níž se zapojil i sám král.

jejich tradici,

právě

středověkých

šlechtických privilegiích a

monarchii všeobecného konsensu známou z doby panování

podobu absolutní vlády krále, kterou obhajoval

Alžběty

například

I. až po

Robert Filmer

snažící se odvodit původ královské moci od biblického Adama. 30 Hobbes však přišel
s originálním odvozením absolutní vlády, které bylo postavené na dokonalém logickém
řetězci vzájemně
končily

a

Hobbesova

provázaných myšlenkových

soudů,

jež

začínaly

rozborem

přirozeného

stavu

ustanovením Leviathana, státu totožného s jediným panovníkem. Základem
učení

je individualistická antropologie,

dobrý život, ani státní zájem, ale
sekundární produkt této snahy
před

chránit individua

přežití

prostřednictvím

definitivně

lidského snažení tedy není ani

každého jedince.

Společnost

vzniká až jako

smlouvy ustavující jediného vládce, který má

sebou samými a jejich

možný mandát. Hobbes tím

účelem

vášněmi.

To dává vládci

vůbec nejsilnější

trhá pouta mezi králem a Bohem, místo mravnosti a

ctností je kladen důraz na chladný kalkul a zachování holého života. 31 V praxi by Hobbesově
teorii odpovídala více diktatura Olivera Cromwella, než monarchická vláda obvyklá v tehdejší
přichází

s přísně hierarchickou strukturou, která se

nespoléhá ani na rovnováhu sil ve

společnosti,

ani na vzájemnou dohodu ve smyslu consensu

iuris, protože síla slov je slabá.

Přísná

západní

Evropě.

Anglický filozof

pyramidální struktura odpovídá stavu

společnosti

v dobách ohrožení a zavádí závažný argument pro fungování panovnické moci jako jediné
možné alternativy k anarchii. Král je zárukou

pořádku

století velkou váhu a královská moc byla proto
s permanentními

válečnými

obecného dobrého. Je lépe
je Hobbesem

líčen

přijmout

řádu

přijímána

nevěřili

útrapami dávno

a

- tato
i

věta měla

těmi, kteří

v Evropě 17.

po zkušenosti

na spojení Boha a krále za

nadvládu než riskovat návrat do

přirozeného

účelem

stavu, který

v temných barvách války všech proti všem.

29

Jakub I. byl autorem kromě jiného i spisu "Trew Law ofFree Monarchies" (1598), svobodnou monarchií je
směrem dovnitř státu (ke stavům), ani směrem vně
(vůči papeži).
30
Robert Filmer: Patriarcha or The N atura! Power of King s, 1. vydání 1680 - o něm dále Gordon J.
SCHOCHET, Patriarchalism in Political Thought. The Autoritarian Family and Political Speculation and
Attitudes especially in Seventeenth-Century Eng/and, Oxford 1975.
31
Český překlad celého díla: Jan MERTL (ed.), Thomas Hobbes: Leviathan, Praha 1941; výbor z Hobbesových
dalších děl vydal Milan SOBOTKA (ed), Thomas Hobbes: Výbor z díla- O občanu, Praha 1988.

mu pouze taková, která nepodléhá žádnému omezení ani
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Ke zvláštní recepci sekularizovaného

přirozeného

práva došlo ve druhé

polovině

17. století

v Říši. Zde se střetlo s dříve recipovaným učením o státní suverenitě, které zastával Johannes
Althusius. Althusius vycházel z představy státu jako politické federace
Svatou

říši římskou) vyrůstající

myšlenku

souběžné,

představám

zdola. Navzdory Bodinovým

dělitelné

nebo také

(měl před očima

proto obhajuje

suverenity a přiklání se tím k tradici lidového

původu

panovnické moci, kterou založil Marsilius z Padovy. Suverenitu podle Althusia nedrží pouze
panovník, ale zároveň i nižší správní celky uchovávající si jistou úroveň samosprávy. 32 17.
století je potom plné vášnivých debat o povaze Svaté

říše římské,

o možnostech její reformy a

velikosti císařské moci v konfrontaci s mocí jednotlivých teritoriálních knížat. 33 Spíše než
k radikalismu

Thomase

k přirozenoprávním

Hobbese

základům,

území. Pufendorf

říšští

však

které položil na

navázal Samuel Pufendorf, hlavní
říšském

se

představitel

oddělil definitivně

počátku

struktuře

státovědci

a

přikláněli

17. století Hugo Grotius. Na

sekularizovaného pojetí

přirozeného

něj

také

práva na

stát jako subjekt suverenity a panovníka jako

jejího nositele. Státní zájem pak dává povinnosti všem
jenž stojí na hierarchické

právníci

obyvatelům

státu, tedy i panovníkovi,

nejvýše. Panovník je povinován dobrou vládou, jeho

povinnost však není vynutitelná. Být panovníkem je totiž závazek spíše etický než právní.
Pufendorf a jeho následovníci jako Christian Thomasius, nebo Christian Wolff odmítají
rezolutně

právo na odpor: jediným soudcem krále je jeho

protestantské mravní výchovy k
přirozené

veřejné

nahlédnout státní zájem a chovat se podle
omezením. Monarcha
již definován velmi

může

přesně:

učí,

morálce, která

povinnosti k ostatním lidem a k Bohu.

Jedinečné

něj,

svědomí,

že

zde jsou

člověk

vidět

stopy

má od narození

postavení panovníka mu umožňuje

jeho vazba na stát je však

zároveň

jeho

své poddané nutit jen k tomu, co vyžaduje státní zájem, který je
zachovat život a svobodu lidí a tím ochránit

společenství

a

uchránit fungující právní řád před možným nebezpečím. 34 V Pufendorfově díle se již velmi
silně

ozývají tóny budoucích osvícenských generací - byl to

prohlásil, že panovník nedrží stát jako vlastnictví, ale jako

právě

tento polyhistor, který

úřad. Právě

v

době

osvícenství se

o Althusiovi například Karolina ADAMOVÁ, K historii evropského federalismu, Praha 1997, s. 40 an.; Peter
Jochen WINTERS, Johannes Althusius, in: Michael Stolleis (ed.), Staatsdenker im 17. und 18. Jahrhundert,
Frankfurt am Main 1987, s. 29-51; Kari Wilhelm DAHM- Werner KRAWIETZ- Dieter WYDUCKEL (ed.),
Politische Theorie des Johannes Althusius, Berlin 1988.
33
Tzv. říšská publicistika- srov. Michael STOLLEIS, Reichspublizistik- Politik- Naturrecht im 17. und 18.
Jahrhundert, in: Michael Stolleis (ed.), Staatsdenker im 17. und 18. Jahrhundert, Frankfurt am Main 1987, s. 9-

32

28.
34

O Pufendorfovi dále N other HAMMERSTEIN, Samuel Pufendorf, in: Michael Stolleis (ed. ), Staatsdenker im
17. und 18. Jahrhundert, Frankfurt am Main 1987, s. 172-196; nebo Hans VON VOL TELINI, Die
naturrechtlichen Lehren und die Reformen des 18. Jahrhundert, in: Historische Zeitschrift 1910, s. 65-104.
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radikálně promění

chápání panovnického majestátu a

začne

se psát nová kapitola

dějin

politického myšlení.

2. Obraz panovníka v knížecích zrcadlech raného
zvnějšku

Dosud jsme se zabývali jen pohledem
filozofů

významných

a

učenců raně novověké

na panovnickou moc, zajímal nás názor

Evropy a role, kterou

svých dílech. To je však jen jeden z mnoha možných
tím, jak

vidělo

panovník.

bezprostřední

panovníka jeho

Pramenů

je

nepřehledné

novověku

okolí,

úhlů

vladaři přisoudili

ve

pohledu. Nyní se budeme zabývat

popřípadě

jak

viděl

svou hodnost sám

množství a bude nutná velká selekce, abych

načrtnu!

jen

v nejhrubších rysech problematiku knížecích zrcadel. Ta byla oblíbenou literární formou již
od

středověku,

kdy

představovala nejčastěji

postavu ideálního vládce, radila, jak nejlépe

spravovat státní záležitosti. Na

počátku

proměnou,

humanismem a objevením

jež byla

způsobena

filozofie. Z knížecích zrcadel se
panovníků,

postupně

novověku

raného

stávaly výchovné

však prošel tento žánr velkou
řady

antických tradic morální

příručky

pro edukaci budoucích

návody, jak dosáhnout vytouženého morálního profilu. V širším slova smyslu lze

do této kategorie

zařadit

všechny spisy, které Rainer A. Muller

řadí

do skupiny tzv. politické

pedagogiky? 5 Jejich autory nebyli pouze humanističtí učenci, ale nezřídka sami monarchové,
kteří

hodlali svým

potomkům

a

nástupcům

zanechat své zkušenosti se správou státu v podobě

soukromých, nebo politických (tedy veřejných) testamentů 36 , vlastních pamětí, popřípadě
krátkých napomenutí. Tato

změť pramenů

je jen

termín "knížecí zrcadlo" pro všechny druhy
poznat postavu panovníka
nabízejí -

ať

už

skutečný,

"zevnitř",

těžko

pramenů,

Pracovně

uchopitelná.

které nám v literární

jsem použil

formě

pomáhají

které vycházejí zjeho osobnosti, zjeho vlastností a

nebo ideální - pohled na

vladaře

jako na

člověka,

nikoli jako na

politickou instituci.
Za první ze spisů nových knížecích zrcadel jsou považována díla Erasma Rotterdamského? 7
Renesanční

víra v rozumové schopnosti

humanistu k pokusům

vytvořit

člověka

a spojení mravnosti a politiky vedla tohoto

jednotný rámec pro výchovu

35

šlechticů,

což

naznačil

zejména

Rainer A. MULLER, Die deutschen Fiirstenspiegel des 17. Jahrhunderts. Regierungslehren und politische
Piidagogik, in: Historische Zeitschrift 1985, s. 571-597.
36
Autorem tohoto označení je kardinál Richelieu.
37
O jeho politické filozofii dosud nejobšírněji Ferdinand GELDNER, Die Staatsauffassung und Fiirstenlehre
des Erasmus von Rotterdam, Berlin 1930; česká práce s výborem Erasmových děl Michal SVATOŠ-Martin
SVATOŠ, Živá tvář Erasma Rotterdamského, Praha 1985 (s. 271-295 přetištěna Rukověť křesťanského rytíře
podle vydání F. F. Procházky z roku 1787).
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ve svém díle "Institutio Principis Christiani", které vyšlo roku 1515? 8 Křest'anským vládcem
chápe Erasmus toho, kdo chrání
kdo se

vůči

vynaloženo
nástupce

svým poddaným chová
značné

pečlivě

a

státu. O to více je
trůn.

usedne na

křesťanské

křesťansky.

třeba

starat se o budoucího vládce,

Služba vychovatele je tedy nanejvýš

celé vlasti. Základem výchovy, na níž se má
budoucího panovníka

řídit

a vnější lesk má být jen
knížete:

dědičnou

neboť případné

vychováván,

korunovační

se

potřebami

doplňkem

ctností, a

Má-li být tohoto ideálu dosaženo, musí být

úsilí. Navíc pokud se jedná o
svědomitě

křesťanských

náboženství, žije podle

oč

monarchii, je nezbytné, aby byl

selhání výchovy se dotkne celého
více pravomocí bude mít, jakmile

zodpovědná,

aktivně

celku a nikoli

podílet

potřebami

protože se jedná o službu
především

otec, je

naučit

své vlastní osoby. Bohatství

pravých duševních ctností, v ctnostech tkví pravá velikost

klenoty jsou dobrému vládci znamením a symboly ctnosti, špatnému

pouhým cejchem jeho neřestí. Erasmus vychází ve svém pojetí ctností ze staré antické tradice,
která sahá až do časů Sokratových. 39 Vládce musí zůstat obklopen leskem, i když sundá ze
sebe všechnu
popisuje

vnější

nádheru, jinak je pouhým hercem a podvodníkem. Erasmus

prostředky,

jež má vychovatel používat k

výchově

svého

charakteru: "kárat, ale nebrat odvahu, chválit, ale nelichotit, aby si ho

svěřence

podrobně

k ryzímu

[svěřenec] kvůli jeho

přísnosti vážil a zároveň aby ho miloval kvůli jeho laskavosti ". 40 Hlavním inspiračním

zdrojem je v těchto pasážích Seneca. Jindy zase jakoby Erasmovými ústy promlouval Platón:

"kdo není filozofem, nemůže být vládcem, pouze tyranem ". 41 Zde učený humanista oživuje
antické spojení praktické politiky a filozofie a dále je váže s
především
vladaře

souborem morálních pravidel.

do své kritiky

společnost

a

středověké

smrtelníků.

pokoru a

Panovník však

posuzováním svých

činů.

měl

v

svůj

hradbami. Být

vědomí,

zmiňuje

různě

spis o

že bude souzen na

které je mu

výchově křesťanského

něj odděluje

křesťanem

životě větší zodpovědnost

Erasmus

které byly v průběhu 16. století

tím

scholastiky, která podle

přírodu nepřekonatelnými

především křesťanskou

Začleňuje

křesťanstvím,

jedince, lidskou

znamená pro panovníka
věčnosti

a musí tudíž

vedle ostatních

počítat

ve svém spise všechny zásadní

s přísnějším

poučky

a návody,

užívány i ostatními autory, jeho dílo stává se jistým

vzorem pro další humanisty, založilo vlastní tradici.

38

Německá edice: Anton J. GAIL (ed.), Erasmus von Rotterdam: Institutio principis christiani. Einfiihrung,
Obersetzung und Bearbeitung, Paderbom 1968; výbor Heinz DUCHHARDT (ed.), Politische Testamente und
andere Quellen zum Fiirstenethos der Friihen Neuzeit, Darrnstadt 1987, s. 279-299.
39
Srov. Otto HERDING, Isokrates, Erasmus und die Institutio principis christiani, in: RudolfVierhausManfred Botzenhart (ed.), Dauer und Wandel der Geschichte. Aspekte europaische Vergangenheit. Festschrift
fiirKurtvon Raumer, Miinster 1966, s. 101-143.
40
Heinz DUCHHARDT ( ed. ), Politische Testamente ... , s. 282.
41
Tamtéž, s. 287.
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Zdůrazňování klíčového

postavení panovníka

uvnitř

zájmem o Cornelia Tacita. Tacitus na rozdíl od Tita Livia
před

vzrůstajícím

státu souviselo se stále
upřednostňuje

jedince v dějinách

kolektivními jevy. V tomto se setkává s renesanční touhou objevit lidské individuum

jako aktivního

tvůrce dějin.

svému postavení zvláštní
prosazování své
k Machiavelliho

vůle:

"veřejnou

někteří

Autoři

panovníka, který je díky

osobou", jež má právo užívat i zvláštních

autoři

Vladaři. Přiznáme-li

nad jeho omezením.

vůle

Státní zájem je proto chápán jako

postupů při

navazující na tacitismus tak mají velmi blízko

panovníkovi zvláštní postavení, je

knížecích zrcadel nenabízejí jako

například

potřeba

zamyslet se

Jean Bodin omezení

institucionální, nebo právní (leges imperii), ale omezení v oblasti etiky.
Zde poskytuje návod další znovuobjevený antický proud: stoicismus. Tento
proslavil nizozemský

učenec

Justus Lipsius, který

během

směr

nejvíce

svého života získal celoevropskou

proslulost hned v několika oblastech - od studia klasických jazyků až po návrhy na reformu
přinesla revoluční změny

vojenství, která

do vojenského systému a slávu

vítězství těm, kteří

jako první zavedli Lipsiovy teoretické postuláty do praxe (oranžské pluky). Také Lipsius
podobně
čemž

se nejedná o ctnost obecnou spojenou s určitým

42

virtU

jako například Machiavelli staví stát na moci, jež ale musí být

,

zřízením,

doplněna

ctnostmi, při

jeho ctnost není Machivelliho

ale o zcela konkrétní ctnosti osobní. Nejvíce si cení tradičních stoických předností,

jako je trpělivost, sebeovládání, mírnost a zejména stálost (constantia). 43 Stálost je přitom
spojená se sílou (fortitudo), je stálostí ve vlastních
prosazovaných

závěrech.

Lipsius zde vyzývá panovníka k rozvážné

chopit vesel na lodi, kterou kormidluje
nemění

každý den své

pevně

závěry,

Bůh.

učiněných

a

rozhodně

aktivitě: člověk

se musí

Je to výzva ke konsistentnímu myšlení, které

ale vždy je dokáže s úspěchem obhájit. Stoicismus hlásá vládu

rozumu nad vášněmi, ale i nad neověřeným a zdánlivým míněním (ratio kontra opinio). Etická
obroda

společnosti

poslušnosti

vůči

se stane základem pro posílení

vědomí

sounáležitosti a pro posílení

státu. Proto na dílo "De constantia in publicis malis" (1584)

vzápětí

navazuje

spis "Politicorum, sive civilis doctrinae libri sex" (1589) 44 . Ať už vrozená, nebo naučená
poslušnost pak vede k posílení mocenského

působení

42

státu na své obyvatele. Je pochopitelné,

Stanislav JANDERKA (ed. ), Niccolo Machiavelli: Vlády a státy. Úvahy o jejich vznikání, trvání a zanikání,
Praha 1939.
43
Dále o ctnostech panovníka srov. Veronika POKORNY, Clementia Austriaca. Studien zur Bedeutung der
clementia principis for die Habsburger im 16. und 17. Jahrhundert, in: Mitteilungen des Instituts fůr
osterreichische Geschichtsforschung, 1978, s. 310-364.
44
Osobnost Justa Lipsia byla proslavena v článcích Gerharda OESTREICHa, Justus Lipsius als Theoretiker des
neuzeitlichen Machtstaates, in: Historische Zeitschrift 1956, s. 31-78; TÝŽ, Politischer Neustoicismus und
niederliindische Bewegung in Europa und besonders in Brandenburg-Preussen, in: Walther Hubatsch (ed.),
Absolutismus. Wege der Forschung, Darmstadt 1973, s. 361-431.
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že stát velmi rád převzal Lipsiovu teorii a použil ji k disciplinaci svých obyvatel. 45
Disciplinace se ale týká také a

především

vládce samotného. On nedrží stát jako své
Konkrétně

dominium, ale jako munus-povinnost starat se o blaho svých poddaných.
projevují tato ustanovení ve

zřízení

se

stálého vojska, poslušné byrokracie a dalších projevech

absolutistického státu. 46 V tradici tacitismu pokládá Lipsius důraz nikoli na stát, ale na osobu
panovníka a jeho ctnosti. To, co
k spravedlivé

vládě.

Dojde-li u

něj

přivádí

každého poddaného k poslušnosti,

přivádí

knížete

ke spojení "potentia" a "modestia", vznikne zvláštní vztah

mezi ním a jeho poddanými, protože moc budí strach, ale ten je vyvažován láskou, kterou
poddaní mají ke svému mírnému vládci. Tento vztah mezi králem a poddanými ale platí i
obráceně: pokud má v sobě vladař dostatek ctností jako je například "clementia"

vždy k poddaným lásku a sám sebe omezí v přirozených tendencích
podle

stoiků

prospěje

je

třeba

tím celé

kterou uchrání

před

revolucemi a

špatné mravy knížete jsou vedle špatné formy vlády a
nebo dokonce zániku
nejsilnější.

států.

zvětšovat

,

zachová si
svou moc,

potřebné

stoické ctnosti,

případnou

tyranií, naopak

ovládnout sebe sama. Osvojí-li si tedy vládce

společnosti,

47

neštěstí nejčastějším důvodem

Moc vedená moudrostí (vis temperata) je

Velmi zajímavý je v jeho pojetí vztah státu a církve. Poprvé

krizí,

nejtrvanlivější

zmiňuje

a

totiž rozdíl

mezi "confessio" a "fides". První je pro fungování státu nezbytné a navenek projevované
zároveň důkazem

náboženské jednání, které je

nutný, protože jednota náboženství je
niternou záležitostí

člověka,

aby si mohl

života zakotvil v katolickém
učení

totiž není

rozšíření

dohled

spjata s jednotou státu. Naopak víra je
cítění,

která se nachází mimo

Jak protestantský, tak katolický tábor usiloval o to,

Justa Lipsia. Ten nakonec
přístavu,

jednoznačně

prakticky po celé

panovníkův

soukromé projevy víry, jež mohou být jakékoli, nemají být

veřejného kacířství.

přivlastnit učení

kauzálně

soukromou sférou náboženského

působnost vladaře. Podobně

potírány na rozdíl od

loajality ke státu. Zde je

jeho vliv však

vázáno na ten

či

ale

konkrétně v emancipujícím se Braniborsko-Prusku.

zrcadel, politických i soukromých

vůbec nezůstal konfesijně

omezen. Jeho

zapůsobil

na území Svaté

říše římské

a

48

způsobem

testamentů

mnohé peripetie svého osobního

onen konfesijní systém, což umožnilo jeho

Evropě. Zvláště silně

Neostoicismus a erasmiánství zásadním

přes

ovlivnily množství konkrétních knížecích

a dalších

děl

o postavě ideálního panovníka, jak

Oestreichův termín "sociální disciplinace" vychází z jeho studia neostoicismu.
I zřízení stálého vojska, kterému se Lipsius sám věnuje v několika svých spisech, vychází z antických vzorů
římské armády.
47
Významů tohoto slova je několik: mírnost, shovívavost, laskavost, šetrnost, milostivost, cit lidskosti- srov.
JosefPRAŽÁK- František NOVOTNÝ- Josef SEDLÁČEK, Latinsko-český slovník, Praha 1948, s. 232.
48
Nověji se této otázce věnoval historik idejí nizozemské revoluce Martin V AN GELDEREN, Hol/and und das
Preussentum: Justus Lipsius zwischen niederliindischen Aufstand und brandenburg-preussischem Absolutismus,
in: Zeitschrift fiir historische Forschung 1996, s. 29-56.
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L

na protestantské, tak na katolické

postulátů,

závažných aplikací teoretických
vybral

Paměti

straně konfesijně rozdělené

některé

Ludvíka XIV. a

které jsem zmínil na

spisy z oblasti

některých

Evropy. Pro ilustraci

předchozích řádcích,

německého

jsem

prostředí.

jazykového

Paměti Ludvíka XIV. zůstávají dodnes velmi využívaným historickým pramenem49 , protože

prozrazují mnohé o sebestylizaci předního monarchy své doby a o jeho mentálním světě. 50
zasvětit

Hlavním cílem tohoto díla je

dauphina Ludvíka do "královských tajemství a do

věčných nauk, které na ně mohou navazovat".

od Boha každý následník
záměru,

trůnu

51

Být králem je vlohou, nadáním, které dostává

ihned po narození. Postavení krále stojí na hlubším Božím

nikoli na jeho zkušenostech nebo schopnostech. Milost Boží je však pouze základ,

král musí svou vyvolenost dokázat praktickou akcí, bez stálé píle projevuje
nevděčnost

a opovážlivost. Na rozdíl od osvícenských

Ludvík XIV.

vědom

určen veřejnosti,
vidět,

je

přiznává.

kteří

mají

pochopitelně

přinášet

své ministry a

nebyl

může

Také nepodléhá osvícenskému klamu, že panovník
nutně potřebuje

Bohu

jako byl Friedrich II. si je

svých intelektuálních omezení a v dokumentu, který

všude být a vše znát: k výkonu své moci

stojí lidu blíže, a

monarchů

vladař vůči

vše

úředníky, kteří

informace svému králi. Rozhodnutí však vždy a

náleží panovníkovi, fakt, že se nemusí nikomu zodpovídat, mu dává jistou svobodu.

plně

Ačkoli

má hrát vždy primární roli rozum, vyskytnou se záležitosti, které nelze pomocí rozumu
rozsoudit. Tehdy královi
nástupce

před

pomůže

jeho

původ

a vrozená královská hodnost. Ludvík varuje své

ustavením prvního ministra, protože tím se král

vládu. Jako příklad uvádí tzv. líné krále (les rois fainéants),
své neschopnosti, absenci pracovitosti a

zodpovědnosti,

rozumu má u Ludvíka prioritu i z hlediska
podobné tvrzení

právě

stoického filozofa: je

čili

potlačování

rozumem zadusit všechny

poslední Merovejce,

sami sebe

připravili

vášně

Pamětech

a žádosti

o svou

kteří

díky

o moc. Užívání

všech vášní. Jakkoli

u krále Slunce komicky, ve svých

třeba

připravuje postupně

může

znít

se stylizuje do role

kromě

jediné a tou je

touha po slávě. 52 A ani touto nemá být monarcha plně ovládán, protože jinak ho zavede do
dlouhých mezinárodních
která je mu

důvěrně

se o nové a nové

konfliktů,

známa, je

naplňování.

což znal Ludvík XIV. z vlastní zkušenosti. Popis "gloire",

skutečně

precizní: je to

vášeň

v pohybu, stále neklidná, snažící

Je také spjatá s válkou, která je sice až posledním možným

49

Srov. Fritz HARTUNG, L 'État c 'est moi, in: Historische Zeitschrift 1949, s. 1-30 (zde i popsána složitá cesta
k vydání Ludvíkových Pamětí, k němuž došlo poprvé roku 1806- Oeuvres de Louis XIV. 1-11, a kritické
zhodnocení dalších edicí); Carl HINRICHS, Zur Selbstauffassung Ludwigs XIV. in seinen Mémoires, in: Ernst
Hinrichs (ed.), Absolutismus, Frankfurt am Main 1986, s. 97-115.
50
Ačkoli text napsali Ludvíkovi sekretáři Pétigny a Pellisson, jeho podíl na celém díle byl velký: hlavní pasáže
osobně diktoval.
51
Orig. "les secrets de Ia royauté et les lecons étemelle dece qu'il faut suivre".
52
"L'amour de Ia gloire va assurement devant tous les autres dans mon ame"- cit. podle Carl HINRICHS, Zur
Selbstauffassung ... , s. 104.
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řešením,

ale lze ji

poměrně

snadno ospravedlnit: spravedlivou válku lze vést i tehdy,

"vyžaduje-li to čest mé koruny ". 53 "Gloire" je nadosobní povahy a je tvořena slávou všech
předků

a nástupců krále, panovník je jen její "dépositaire". Sláva tím dostává obrysy téměř až

platónské ideje, která je srovnatelná s nadosobní ctností (virtu) u Niccoly Machiavelliho.
Naopak stoické ctnosti jsou zde zmíněny jen okrajově, aniž by byly podstatněji upřesněny. 54
Ještě méně

zde nacházíme

dosažení vyšších

cílů,

křesťanských

král se má porovnávat se zakladateli velkých

lidmi, nad nimiž stojí díky své
citem nebo

prostředkem

musí ustoupit

zájmům

pro udržení

přirozenosti. Rozhodně

pro zpytování vlastního

důraz

pořádku, vůči

říší,

by však pokora

svědomí.

nikoli s obyčejnými

neměla

být mravním
člověka

Morální základy krále jako

státu: dobré srdce monarchy musí

náboženství je kladen primární
klíčový

ctností: pokora má být králi pouze motivací pro

často přinést oběť.

V oblasti

na konfesi, osobní zbožnost jde stranou. Katolicismus je

Bohu ale stojí

člověk

se svým rozumem a instinkty jako

partner. Spíše než na Boží pomoc spoléhá se Ludvík na prozřetelnost a své vrozené vlastnosti,
znovu pak v této souvislosti
rozhodnutí. Pravý král má
dosažený

úspěch

zdůrazňuje

před očima

aktivitu jedince proti

nečinnému čekání

na Boží

stále "gloire" jako cíl a účel veškerého svého snažení a

je zásluhou královou, který tím získává Boží potvrzení, že jde správnou

cestou. Úspěchy a stejně tak i neúspěchy se stávají komunikační bází mezi králem a Bohem.
Často jakoby se v úvahách o neustálém osvědčování ztrácí přímé zasahování Boha v každém

momentu lidského života,

čímž

se ztrácí i pevná katolická základna Ludvíkových úvah.

na osobní dokonalost má spíše rysy klasicismu a koresponduje s oživením antických

Důraz

hrdinů,

zbožnost a pokora vůči Bohu, tak typická pro evropské baroko, jakoby se vytratily.
Představa

o ideálním panovníkovi jako o hrdinovi antických bájí však zdaleka není vlastní

všem knížecím

zrcadlům

17. století.

Stačí

podunajské monarchie, abychom nalezli
panovnické

důstojnosti.

se podívat do Svaté

poněkud

odlišnou

říše římské,

představu

a pak dále do

o povaze a náplni

Je zajímavé, že rozdíl mezi katolickými a protestantskými

představami a naučeními, která pojednávají o obrazu knížete, není ve střední Evropě a v Říši

tak velký, jako je rozdíl mezi Francií a tímto geografickým územím na východ od Rýna.
Základem zde je

představa španělské

morální teologie

vtělená například

do díla Balthasara

Graciána, který si ve svém spise "Político" (1648) povzdychl nad bývalou slávou

španělské

monarchie, že je to ctnost, co nese velikost říší. 55 Konkrétně jsou tím myšleny ctnosti stoické,
formulované Justem Lipsiem, s důležitým akcentem na katolickou, nebo protestantskou
53

Orig. "au besoin pour I'honneur de ma couronne"- tamtéž, s. 107.
Orig. "les qualités principales" - Ia justice, Ia prudence, Ia bonne conduite, I 'habité dans les négociations.
55
Srov. Stephan SKAL WEIT, Das Herrscherbild des 17. Jahrhunderts, in: Historische Zeitschrift 1957, s. 65-

54

80.
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zbožnost. Často je proto tato literatura označována za pouhé katalogy ctností, které mají spíše
proklamativně

vyzdvihnout osobnost svého

tvůrce,

politiku a vedou budoucího knížete spíše za cíly
z těchto

dokumentů

- v konkrétní

ve kterých chybí návod na praktickou

věčnými

než

časnými.

většiny

je pět klasických ctností: zbožnost, spravedlnost, rozumnost, stálost a síla

podobě

se však jejich obsah

mění.

Protestantské

prostředí

panovníka jako "individuální hledání boží říše s planoucím srdcem "

56

přesných

svým poddaným. Obrana konfese souvisí se stanovením
klíčových úřadů

Základem

,

chápe zbožnost

který tím dává příklad

kritérií pro obsazování
straně

v knížectví: protestantské vyznání má být podmínkou. Na druhé

protestantská teritoriální knížata
domu, který obývají

zdůrazňují

dlouhodobě katoličtí

svým

potomkům věrnost císaři

a

i

císařskému

Habsburkové. Dokonce i politický testament

Velkého kurfiřta Friedricha Viléma nazvaný "Vatterliche Ermahnung" z roku 166i nabádá
7

dědice přes veškerou svou osobní ctižádost k zachování věrnosti císaři i Říši. Obzvláštní

pozornost věnují protestantská knížata
Ideál "princeps eruditus", kterým je

vzdělání

nejen svých potomků, ale i svých poddaných.

kupříkladu

zakladatel dodnes proslulé wolfenbiittelské

knihovny vévoda August von Braunschweig-Liineburg, je zde spojen s představou
"Volksbildung". I toto je
s vědomím všeobecného

důsledek
kněžství

protestantsky pojímané knížecí zbožnosti, která pracuje
a s podporou hledání osobního vztahu k Bohu u všech

poddaných. To souvisí s nutností minimálního
což má být

zprostředkováno právě

místní úrovni

rozvinutou

vzdělání

vzdělávací

sítí, která byla dále

čtení,

doplňována

na

činností pastorů.

Katolický obraz se nejvíce liší od protestantského
různí

zejména v oblasti biblického

právě

v pojímání zbožnosti. Ta se sice

v jednotlivostech podle daných zemí (pietas Bavarica, pietas Austriaca), ale základ je

společný:

ostentativní

veřejná účast členů

slavnostech, každodenní praktikování

panujícího domu v

úkonů

čele

s vladařem na církevních

spjatých s katolickou konfesí a

štědré

nadace

katolických institucí. 58 Panovník má stálou zodpovědnost vůči Bohu, která se neomezuje
pouze na jeho osobu a na jeho rodinu, ale na všechny jeho poddané. Za posledního sedláka,

56

Srov. Heinz DUCHHARDT, Das protestantische Herrscherbild des 17. Jahrhunderts im Reich, in: Konrad
Repgen (ed.), Das Herrscherbild im 17. Jahrhundert, Miinster 1991, s. 26-42, zde cituje na s. 31 Duchhardt
politický testament hessensko-darmstadtského vévody Jiřího II. z roku 1660.
51
Vydáno Heinz DUCHHARDT (ed. ), Politische Testamente und andere Quellen zum Filrstenethos der Friihen
Neuzeit, Darmstadt 1987, s. 165-185.
58
Ke spojení politiky a náboženství v Bavorsku a v podunajské monarchii v první polovině 17. století existuje
rozsáhlá literatura: Kurt MALISCH, Katholischer Absolutismus als Staatsriison. Ein Beitrag zur politischen
Theorie Kurfiirst Maximilians I. von Bayern, Miinchen 1981; Heinz DOLLINGER, Kurfiirst Maximilian I. von
Bayern und Justus Lipsius, in: Archiv fůr Kulturgeschichte 1964, s. 227-308; Anna CORETH, Pietas Austriaca.
Ursprung und Entwicklung barocker Frommigkeit in Ďsterreich, Wien 1959; Robert BIRELEY, Religion and
Politics in the Age ofCounterreformation. Emperor Ferdinand II., William Lamormaini and the Foundation oj
Imperial Policy, Chapel Hi ll 1981.
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jeho

svědomí

a za pravost jeho víry je panovník

myšlenku se bude na
přepjaté

vědomí

katolických

věčnosti kromě

závazku

vládců,

za každou heretickou

provinilce samého muset hájit jeho král.

působilo

velmi

intenzivně

Skutečně

takto

na první potridentské generace

jako byl Ferdinand II., nebo Maxmilián I. Bavorský. Strach o spásu

císaře

vlastní duše vedl

osobně zodpovědný,

do

třicetileté

války, která byla vedena z obou stran pod velkým

psychickým tlakem, jenž působil na panovníky katolické i protestantské. Prizmatem zbožnosti
byly vnímány všechny ostatní politické záležitosti, k dosažení iracionálního cíle (Boží
království)

měly

být použity všechny racionální

prostředky

- Hans Sturmberger v této

souvislosti mluví u Ferdinanda II. o záměně ratia status za ratio confessionis. 59 K dosažení
cíle, tedy obnovy jednoty náboženství,
katalogy ctností

měl

být využit chladný rozum a kalkul, zde byly

jistě doplňovány při výchově

budoucích

panovníků

antickými

dějinami

a

jejich humanistickými interpretacemi. 60 Panství je chápáno jako odměna za zbožnost, nikoli
za zvláštní zásluhy, je dáno
děkovat. Představa

milosti Boží, které si má vládce vážit a neustále za ni

o milosti Boží jakožto o určujícím prvku běhu lidských dějin je velmi silná

středoevropském

ve

působením

baroku

vůbec

a neustálé Boží zasahování do

světa

se stalo politickou

konstantou, se kterou musí panovník počítat. 61 V domě habsburském v raném novověku
existovalo

přesvědčení

o božím poslání dynastie, což se projevuje neustálými "božími" úkoly:

dokončení rekonquisty ve Španělsku 62 , boj proti protestantům v Evropě a soustavný souboj

s dědičným nepřítelem křesťanstva - s Osmany.

Právě směrem

na Východ byl obrácen bojový

hrot rakouské zbožnosti od 60. let 17. století, ideální katolický panovník ve
platilo to i pro krále polské nebo bavorské
se znovuoživením

rytířských představ,

dvorských slavností. Na
vladaře

přelomu

kurfiřty)

brání Evropu proti

které se projevovaly naplno v

17. a 18. století bylo

zřejmé,

polovině

nazvané "Princeps in Compendio", které se stalo hlavní

l

9

pohanům,

literatuře

Bůh

(a

což souvisí

nebo v náplni

vybral pro své

věrné

splnitelný úkol.

Na dvoře rakouských Habsburků vzniklo v první

vladařů

že

střední Evropě

podunajské monarchie v době baroka,

17. století rozsahem nevelké dílko
příručkou při výchově

nejvýznamnějším

budoucích

knížecím zrcadlem. Bylo

Hans STURMBERGER, Kaiser Ferdinand II. und das Problem des Absolutismus, Munchen- Wien 1957, s.

34.
Toto tvrzení je spíše spekulativní a v tomto ohledu je třeba navázat na studie týkající se pronikání jezuitského
politického učení za Alpy, zejména na jezuitskou univerzitu v Ingolstadtu- například: Helmut
DOTTERWEICH, Der junge Maximilian. Jugend und Erziehung des bayerischen Herzogs und spiiteren
Kurfiirsten Maximilian 1., Munchen 1980; Ernst Albert SEILS, Die Staatslehre des Jesuiten Adam Contzen,
Liibeck-Hamburg 1968; Robert BIRELEY, The Thirty Year's War as Germany's religious war, in: Konrad
Repgen (ed.), Krieg und Politik 1618-1648. Europaische Probleme und Perspektiven, Munchen 1988.
61
K otázce milosti Boží srov. Václav ČERNÝ, Myšlenka Milosti Boží, jeden z klíčů k baroku, in: Alexander
Stich (ed.), Václav Černý: Až do předsíně nebes. Čtrnáct studií o baroku našem i cizím, Praha 1996, s. 89-110.
62
V tomto směru si habsburská propaganda přivlastnila zásluhy předchozích španělských králů.
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vydáno poprvé roku 1632 pro "interní

účely"

rakouského domu,

·dvorního knihovníka Leopolda I. Petera Lambecka vydáno

později

"veřejně"

bylo zásluhou

roku 1668 dvorským

•nakladatelem Mattheusem Cosmeroviem. 63 Jeho autor je neznámý, starší úvahy o případném
autorství arciknížete Leopolda Viléma, nebo dokonce

císařů

Ferdinanda II.,

se ukázaly jako nepodložené. Podle stylu, kterým je dílko sepsáno, je

!vzdělán

vědách, byl juristou a
: císařským byrokratem. 64 Podezření z autorství
v právních

velmi

či

Ferdinanda III.

téměř jisté,

pravděpodobně

že autor byl

vysoce postaveným

padá zejména na Gundakara z Lichtenštejna,

· jehož bratr Karel byl proslulým místodržícím v Čechách po bělohorské bitvě. Gundakar spojil
svůj život nerozlučně se dvorem

65

a zastával zde vysoké funkce (nejvyšší hofmistr), navíc byl

autorem spisu podobného obsahu, jenž byl

určen

pro Leopolda Viléma. "Princeps in

Compendio" je psán jako obecné pojednání o ctnostech panovníka, nenalezneme v něm tudíž
žádné odkazy na konkrétní politické reálie, ani na
císař,

a chybí i konkrétní

souřadnic,

příklady

později

se objevily na

křesťanských

počátku

Eucharia Gottlieba Rincka, proslulého životopisce
většině
věta

podobných

spisů:

první

zní: "všemohoucí Bůh

nařizují

spravedlivé

věci-

říká

že

čtenářem

má být budoucí

z dějin, které by spis usazovaly do prostorových i časových

i když citáty z děl antických a

originálu je latina,

skutečnost,

část

autorit jsou velmi

18. století
císaře

četné.

Textem

německé překlady, například

od

Leopolda I. Struktura díla odpovídá

mluví o povinnostech panovníka k Bohu - hned první

v Písmu svatém: skrze

mě panují

králové a vydanými zákony

je tedy jisté, že kníže byl ustanoven od

něho

[od Boha], aby nad

lidmi vykonával vládu. Proto je především potřeba, aby Boha, od něhož přijal tuto povinnost,
měl

stále

před očima

a nic

nečinil

proti jeho

příkazům,

ani kdyby to vycházelo z

vůle

knížete. "66 V duchu pěstování pietas Austriaca je důležitou povinností monarchy starat se o
blaho katolické církve a bdít, aby žádná hereze nepronikla do jeho království. Pak následují
63

Princeps in Compendio, hoc est puncta aliquod compendiosa, quae circa gubernationem Reipublicae
observanda videntur, Wien 1668- z této edice také pozdější citáty (sign. NK G 12 381), novověké edice:
Oswald REDLICH (ed.), Princeps in Compendio. Ein Filrstenspiegel vom Wiener Hoje aus dem 17.
Jahrhundert, in: Monatsblatt des Vereins fůr Landeskunde von Niederosterreich 1906, s. 105-124; Hans
STURMBERGER (ed.), Das habsburgische Princeps in Compendio und sein Filrstenbild, in: týž, Land ob der
Enns und Osterreich, Linz 1979, s. 188-210 (přetištěno z Hugo Hantsch- Eric Voege1in- Franco Va1secchi (ed.):
Habsburgica, Freiburg-Base1-Wien 1965, s. 95-116 ); Franz BOSBACH (ed.), Princeps in Compendio, in:
Konrad Repgen (ed.): Das Herrscherbild im 17. Jahrhundert, Munster 1991, s. 79-114.
64
Tento závěr vyplývá ze srovnání s Monita Patema (autorem byl jezuita Johannes Vervaux), která vznikla na
bavorském kurfiřtském dvoře- dále: Andreas KRAUS, Das katholische Herrscherbild im Reich, dargestellt am
Beispiel Kaiser Ferdinands II. und Kurforst Maximilians I. von Bayern, in: Konrad Repgen (ed.), Das
Herrscherbi1d im 17. Jahrhundert, Munster 1991, s. 1-25.
65
Srov. Thomas WINKELBAUER, Furst und Filrstendiener. Gundaker von Liechtenstein, ein osterreichischer
Aristokrat des konfessionellen Zeitalters, Wien-Munchen 1999.
66
Princeps in Compendio, s. 1 an: Cum Deus Omnipotens per sacras literas dicat: perme reges regnant et legum
conditores justa decemunt. Certum est Principem ab ipso constitutum es se, ut populis gentibusque regimine
praesit. Ideo ante omnia necesse est, ut eundem Deum, a quo munus istud accepit, ante oculos sibi ponat et nihil
contra mandata ejus agat, nec unquam ab ejusdem voluntate recedat.
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kriteria pro vybírání dobrých
informací z poradních

sborů:

rádců

a postup, jak vést

svůj

základě

lid a rozhodovat na

"není nutné rozhodovat se podle

většiny

... , ale který z

názorů

shledá [panovník] lepším, toho nechť vybere ". 67 Následující kapitoly popisují všechny
potřebné

ctnosti, které odpovídají stoickým ctnostem, jak je popisoval Justus Lipsius.

Analogicky ke ctnostem jsou hlavní
místě rouhačství vůči

příčinou

úpadku

států neřesti,

Bohu a svatým. Druhá polovina spisu je

k poddaným, hlavním principem vlády je zde

uměřenost,

mezi nimi na

věnována

předním

vztahu

vladaře

další ze stoických ctností - ta velí

nepřetěžovat své poddané a vybírat jen ty daně, které jsou nutné. 68 V soudních záležitostech

má zachovávat kníže pevná stanoviska podle zásady stálosti a síly. Spravedlnost je chápána
v aristotelském smyslu udržování stavu, v němž každý zaujímá místo, které mu
Prostřednictvím

přísluší.

této spravedlnosti má být dosaženo respektu k majestátu, který má být

jakožto otec od dětí především milován, nikoli obáván. 69 Představa panovníka jako otce velké
rodiny svých poddaných je vlastní jak protestantské, tak katolické tradici - lze ji vystopovat
od antiky až k Martinu Lutherovi a dále až do 17. století. Ideál patriarchálního státu je
přítomen

v knížecích zrcadlech velmi

silně

a každý kníže by se

poddanými nazýván "pater patriae". Ke starosti o poddané
zbytečných

válek - kníže má svými ctnostmi

měl

patří

předcházet

snažit, aby byl svými

i nutnost vyvarovat se

válkám a udržovat dobré

sousedství, 70 každou válku je třeba důkladně zvážit, "zda ji lze dovést se ctí do konce "71 , zda
existuje spravedlivá příčina, a zda byly

vyčerpány

potom dbát na vojenskou disciplínu, aby poddaní
výcvikem a angažováním

všechny ostatní prostředky. V průběhu bojů
příliš netrpěli.

čestných vojevůdců, kteří

To má být

budou mít na

prospěch, ale zájmy obecného dobrého a svého panovníka.

72

zaručeno

zřeteli

dobrým

nikoli vlastní

Na rozdíl od "Monita patema",

což je otcovské napomenutí, které sepsal bavorský jezuita Johannes Vervaux pro potomky
Maxmiliána I., Princeps in Compendio neobsahuje explicitní výzvu k
zájmů mečem.

obraně

náboženských

Je obtížné rozhodnout, do jaké míry se uvedený spisek, jehož formát je

doslova kapesní, odrazil v myšlení a skutcích následujících generací habsburských
Jsou v něm totiž obsažena

obecně přijímaná

pravidla a mravní zásady, které se staly

67

vládců.
součástí

Orig.:" ... non erit necesse pluralitati se accommodare ... , sed quae opinio melior illi videbitur, hanc eligat".
Tamtéž, s. 67 an: "non exigat sine causa, sed expectet donec necessitas aliqua urgeat et premat et tunc
subditorum opem quoque imploret".
69
Tamtéž, s. 22 an: "princeps itaque ad hoc imprimis attendat, ut justitiam stricte et exacte observet, quod tunc
potissimum fiet, si omnibus aequale jus et justitiam administravit, nullo personarum habito respectu, sed aeque
sit illi pauper et di ves, rusticus et comes, amicus et inimicus".
70
" ••• ut Princeps cum suis vicinis ... bonam vicinitatem servet"- tamtéž, s. 102 an.
71
" ••• ut id cum honore ad finem deducere possit" - tamtéž, s. 116 an.
72
" ••• studeat quoque, ut sub se bono s Duetores legionum, seu, ut vocant, Collonelos habeat et bene bellicis in
rebus versatos, qui non proprium commodum, sed bonum ... publicum et principis quaerant"- tamtéž, s. 119 an.

68
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osobní reprezentace

Habsburků:

"Constantia et fortitudine", na

stačí

četné

jen vzpomenout na

korunovační

heslo Karla VI.

oslavné spisy i osobní korespondenci. Johann Jacob von

Weingarten opsal do svého díla "Fiirstenspiegel oder Monarchia des hochlOblichen Erzhauses
Osterreich" (1673), kde líčí dějiny habsburského rodu od Rudolfa I. v souvislosti s dějinami
českých

zemí, epitaf na

zmiňuje

i tu

pocity byla

nejcennější

zakořeněna

u

zemřelého

Ferdinanda III., kde

kromě

všech základních ctností

"suorum affectuum rector et dominator", schopnost ovládat své
Habsburků

silně

velmi

malátnosti. Projevovala se i v osobním

životě

a

a

často

členové

budila dojem nerozhodnosti, nebo

rodu si na ní zakládali: "jsem mužem

mírné mysli" píše Ferdinand II. Valdštejnovi. 73 Na rozdíl od vášnivého Ludvíka XIV.
Habsburkové morální nároky, které na

ně

kladl neostoicismus v kombinaci s potridentskou

smrtelně vážně.

katolickou morálkou, brali

V období absolutismu byl obraz panovníka
s přesností a

důmyslností

často důležitější

humanistů.

evropských

učené

než

teorie, konstruované

Absolutistický stát totiž

potřeboval

symboly, s nimiž by se mohl každý poddaný identifikovat a panovník byl symbolem
nejdůležitějším. Představa

o ideálním panovníkovi byla chápána jako
neboť

panovnické reprezentace,

důležitá součást

často ztotožňován

ideální panovník byl

s panovníkem

reálným. Tento postup mohl znamenat posílení lidového monarchismu ve chvílích budování
panovnického absolutismu. V dobách, kdy se naopak

nedařilo

země

a

byla zkoušena válkou

nebo hladomorem, mohla vést všeobecná znalost panovnického ideálu k nepříjemnému
srovnávání s momentálně
preference ve
vytváření
potrpěla

společnosti.

neúspěšným

Takový

monarchou, což mohlo

případ

nastal

obrazu ideálního vládce musíme mít na

například
paměti

na exempla a zejména na exempla výchovná.

osobnosti, nebo
můžeme často

bezprostřednější

nalézt jen

při

projev

pochopitelně

v závěru vlády Ludvíka XIV.

podíl

vzorů,

Skutečný

okamžiků,

Při

topoi- barokní doba si

postoj autora k popisované

citů vladaře vytvářejícího

popisování zlomových

snížit jeho

svou prezentaci tak

zásadních životních situací,

které vybočují z každodennosti velkého majestátu. 74 Kromě účelu reprezentace je třeba mít na
mysli i zcela prozaický cíl:

předat

budoucím generacím

potřebné

zkušenosti,

popřípadě

rady

do začátků panování, a zajistit tak kontinuitu vlády a náboženství. Jedná se tedy o dokumenty
s konzervativním posláním: zachovat daný právní stav a
zmatkům.

řád,

aby se

předešlo případným

V této souvislosti má knížecí zrcadlo vydané jako testament, nebo jako výchovná

příručka přispět

k hladkému

překonání často

krizového období každého dynastického státu,

73

Citováno podle Andrease Krause (c.d., s. 14), který se dále odvolává na G. Lorenze (ed.): Quellen zur
Geschichte Wallensteins, 1987, s. 246.
74
Srov. Stephan SKALWEIT, Das Herrscherbild ... , s. 67.
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.,....

kterým je intermezzo mezi smrtí starého

vladaře

a dobou, kdy nový

vladař

nalezne

způsob

a

styl svého panování. Ačkoli se mi zdá přehnané tvrzení Heinze Duchhardta75 , že knížecí
zrcadla ve

střední Evropě

zrcadla jsou v raném
teorií ve

novověku nejrozšířenější

středoevropském

ale zdá dosud

suplovala jasné ústavní dokumenty, je pravda, že

právě

knížecí

formou literatury, která se zabývala politickou

prostoru. Jejich podíl na

vytváření

panovnického absolutismu se mi

nedoceněn.

3. Politická filozofie v podunajské monarchii a v Čechách v době baroka
17. století bylo dobou, kdy se v celé
kdy probíhaly
konkrétně

tohoto

klíčové

debaty jak mezi

mezi stavovskou

dění,

naopak:

Evropě střetávaly

společností

zařadila

se mezi

vzdělanci

a

křížily různé

myšlenkové

směry,

na úrovni intelektuálních sítí, tak zcela

a panovníkem. Podunajská monarchie nestála stranou
většinu

evropských

států,

kde se prosadil panovnický

absolutismus. 76 Tuto skutečnost je třeba mít na paměti, budeme-li posuzovat prosazování
habsburských zájmů po Bílé hoře v Čechách, nebo po Thokolyho povstání v Uhrách:
Habsburkové kopírovali svým absolutismem procesy probíhající v západní

Evropě,

zejména

pak ve Španělsku a ve Francii, ale například i v Dánsku nebo v Braniborsku-Prusku. Jejich
pozice byla však o to

složitější,

že nevládli kompaktnímu státnímu celku, ale

svou vlastní tradicí. Jednotný státní celek byl spíše cílem,

přáním

a

později

změti

zemí se

i nutností, nikoli

faktickým stavem. Politická filozofie se na území podunajské monarchie díky této
nejednotnosti pěstovala na několika úrovních77 , z nichž nás bude zajímat především úroveň
celostátní, tedy týkající se celé monarchie, a
nich existovaly i úrovně další, na nichž se

úroveň

řešil

zemská, v našem

případě česká. Kromě

velmi aktuální vztah Habsburků jako římských

císařů ke Svaté říši římské nebo vztah mezi uherskými stavy a Vídní. 78

75

Heinz DUCHHARDT, Das Politische Testament als" Veifassungsiiquivalent", in: Der Staat 25, 1986, s. 600-

607.
Diskuse o pojmu "absolutismus" v evropské historiografii proběhla velmi intenzivně v 90. letech minulého
století po vydání knihy Nicholase Hensha!la "The Myth of Absolutism"- srov. Ronald G. ASCH-Heinz
DUCHHARDT (ed.), Der Absolutismus- ein Mythos? Strukturwandel monarchischer Herrschaft, KolnWeimar-Wien 1996; Tomáš KNOZ, Absolutismus nebo "absolutismus". K dějinámjednoho pojmu, Časopis
Matice moravské 121, 2002, s. 451-483. Podobně na Slovensku Kristína ČAPLO VI ČOV Á, Absolutizmus ako
historický pojem ajav, Historický časopis 49, 2001, s. 100-118.
n V českém prostředí nebylo zatím věnováno barokním politickým teoriím a jejim zdrojům mnoho pozornosti pouze: Zdeněk KALISTA, Úvod do politické ideologie českého baroka, in: týž (ed.), Baroko. Pět statí, Praha
1934, s. 40-90; Václav ČERNÝ, Barokní teorie politické, in: Alexander Stich (ed.), Václav Černý: Až do
~ředsíně nebes, Prah~ 1996, s. 111-140.
8
Dále např. Béla KOPECZI, Staatsriison und christliche Solidaritiit. Die ungarischen Aufstiinde und Europa in
der zweiten Hiilfte des 17. Jahrhunderts, Wien-Graz-Koln 1983.
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J
I

prostřednictvím

jednotných právních

doplňována vytvářením

ideologického obrazu

Praktická snaha integrovat habsburskou monarchii
předpisů

nebo dvorských a státních

úřadů

byla

monarchie, hledáním společných rysů, vytvářením společných představ a dějinných úkolů. 79
Myslím, že by nebylo správné redukovat tyto spisy na pouhou propagandu, po mém soudu
upřít

jim ne lze

Evropě. Nejpoužívanější
přetrvával

skutečný

snahu nalézt

ď etre"

kompaktního státního útvaru ve

formou legitimace v době baroka byly

dějiny,

velmi silný konzervatismus a přesvědčení, že to, co se v minulosti

dlouhým trváním, má

zůstat

80

střední

společnosti

ve

osvědčilo

svým

zachováno i nadále, protože to má boží požehnání. Tento

konzervatismus se objevuje ve
(Bossuet)

"raison

vyostřené podobě

u mnohých

myslitelů

západoevropských

a je přítomen u vídeňského dvora stejně, jako v české stavovské společnosti před i

po stavovském povstání. 81 Kromě božího potvrzení dlouhotrvajících jevů vychází barokní
záliba v legitimaci

dějinami

i z obliby topoi a exempel,

bylo vlastní celému humanistickému
tom, že historie je

učitelkou

Habsburků

a vzorů slavných hrdinů, což

jež navazovalo na Ciceronovu
dějepisectví

života. Není divu, že

politický význam a dosah. I u
zdůrazněním

dějepisectví,

příkladů

v době baroka

představu

mělo

o

výrazný

nacházíme snahu dokázat starobylost vlastního rodu

genealogických posloupností, které stály mnohdy na velmi vratkých

historických základech, což se

začalo

v důsledku nástupu kritického

dějepisectví

stále více

ukazovat. 82 Podobným procesem prošla i habsburská rodová legenda, která postupně přestala
být vůbec zmiňována samotnými Habsburky jako nedůvěryhodná. 83 Nezbylo nakonec, aby se
začali

odvolávat na

skutečně

doložitelnou historii dynastie, která byla sama o

bohatá. V habsburských službách se mnozí
nejdéle ze všech drží nejvyšší
Habsburků,

než fakt, že první

světskou
císař

učenci

pokoušeli

hodnost. Co více by

vytvořit představu

mělo svědčit

sobě

dosti

o rodu, který

o božském poslání

z jejich rodu vzešel již ve 13. století. Tato

skutečnost měla

posílit rodovou prestiž nejen v Říši, ale i v podunajské monarchii, nebot' v obecnější rovině
dosvědčovala

vyvolenost dynastie.

Nejvýznamnější

snaha o zasazení konkrétních soudobých

Srov. Milan ŠMERDA, Integrační snahy v habsburské monarchii v době formování novodobých národů, in:
Slovanské historické studie 1978, s. 133-162.
80
K vlivu Bossueta na vídeňské prostředí dále Richard FESTER, Bossuet und Josef I., in: Mitteilungen des
Instituts fůr osterreichische Geschichtsforschung 1897, s. 14 7-150.
81
Pro dobu předbělohorskou srov. Jaroslav PÁNEK, Konzervatismus a jeho úskalí v dramatické době, in:
Střední Evropa 11/1995, s. 54-55, 67-72.
82
Ovytváření genealogických posloupností Habsburků dále Anna CORETH, Die osterreichische
Geschichtsschreibung in der Barockzeit, Wien 1950, s. 30-49.
83
Habsburkové postupně posouvali počátek svého rodu: z trojských předků slevili na předky římské a nakonec
odvozovali svůj původ od Karla Velikého- srov. Alphons LHOTSKY, Apis Colonna. Fabeln und Theorien uber
dieAbkunft die Habsburger, in: Hans Wagner- Heinrich Koller (ed.), Alphons Lhotsky: Europaisches
Mittelalter. Das Land Ósterreich. Aufsatze und Vortrage, Mtinchen 1970, s. 67 an. K využití habsburských
rodových pověstí v politické propagandě Marie T ANNER, The Last Descendant ojAeneas: The Habsburgs and
theMystic Image ofthe Emperor, New Haven-London 1993.
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r

událostí do

běhu

dějin

univerzálních

po vzoru Bossuetova "Discours sur l'histoire

universelle" se objevila v díle Hanse Jacoba Wagnera von Wagenfels, od roku 1691 jednoho
z vychovatelů budoucího císaře Josefa 1. 84 Z hlediska politické teorie je však nejzajímavější
Wagnerovo dílo "Ehren-Ruff Teutschlands. Der Teutschen und ihres Reichs" (1691). 85
přenosem říšské

Wagner pracuje s myšlenkovou konstrukcí translatio imperii,
z římského

císařství

na

německý

národ, ve kterém

císařská

Odklání se tak od starší interpretace, jejímž zastáncem byl

imperiální ideje

myšlenka získává nový obsah.

kupříkladu

slavný kazatel Abraham

a Sancta Clara, která tvrdí, že Svatá říše římská je přímým potomkem antického Říma, a že
tudíž žádný přenos není nutný. 86 Obě představy oživují témata čtyř velkých světových říší,
každá v jiném smyslu: Wagnerova je
Clara primárně univerzalistická.
v silně patriotickém duchu, je

87

primárně

kteří

zaměřeno především

jsou chápáni jako

vystupovat ve své univerzální roli.
imaginace:

vždyť

Leopold I.

představa

Abrahama a Sancta

Říšské monarchické sebevědomí, chápáno u Wagnera

neustále kazí Boží dílo. Své božské poslání
Osmany,

nacionální,

císař

proti

neustále

Francouzům, kteří
osvědčuje

nepřítel

ohrožující celé

Zároveň

je boj proti

vlastně

bojem proti

slavnými

křesťanstvo,

Turkům přenášen

Turkům

svými intrikami

což

vítězstvími

nad

umožňuje císaři

do roviny historické

navazuje na boj Karla Velikého

proti Avarům a to v souladu s habsburskou dynastickou koncepcí. Je tedy nezpochybnitelným
faktem, že pouze

Habsburkům přísluší

vládnout univerzální monarchii, jakékoli snahy

ctižádostivého Ludvíka XIV. tuto hegemonii nabourat jsou v přímém rozporu s božím
zákonem. Je zajímavé, že se tento argument
Bourbony

přenesl

ospravedlňující

z císařské propagandy i do dikce

nejednu válku mezi Habsburky a

českých

místodržitelských

patentů,

například během války o španělské dědictví. 88 Na Wagnerovo dílo navazovaly četné apoteózy

a disertace snažící se oslavit vládnoucí dynastii, z Wagnera
jen málo z nich dosáhlo stejné

úrovně.

čerpaly

inspiraci i argumenty, ale

Zvláštní skupinu dvorského

dějepisectví

budujícího

jednotnou ideu podunajské monarchie jako habsburského dynastického státu- Casa
-tvoří

oslavné životopisy

členů

panovnického rodu. Je zajímavé, že se

84

většinou

ď Austria

jedná vlastně

První svazek nazvaný Allgemeine Geschichte von der Erschaffung der Welt bis aufunsere Zeiten pojednává
jen o období od stvoření světa do smrti Caesara, pak následuje latinské kompendium hlavních událostí císařství
Compendium historiae universalis- srov. Anna CORETH, Die osterreichische ... ,s. 23-24.
85
Srov. Wilhelm BAUER, "Der Ehrenruf!Teutschlands" von Wagner von Wagenfels, in: Mitteilungen des
osterreichischen Instituts fůr Geschichtsforschung 41, 1926, s. 257 an.
86
Rozdílu si všímá např. Jean SCHILLINGER, Politique et religion chez les apologistes de l'Autriche au XVII"
siecle, in: Gertrude Sto1witzer (ed.), Le baroque autrichien au XVIIe siecle, Rouen 1989, s. 53-63.
87
Ttato filozofie dějin vychází od antického historika Pompeia Troga a byla christianizovaná Jeronýmovým
výkladem druhé kapitoly starozákonní knihy Daniel, kde je popisován Nabuchonodozorův sen o soše složené ze
čtyř částí, která symbolizuje čtyři světové veleříše: Babylon (Asýrii)- Médii a Persii -Makedonii- Řím.
88
NA, PT patent č. 712 z 20.10.1702 o zákazu obchodování s Francií, protože francouzský král "dávno tak
horlivě vyhledávanou universální monarchii tím dřívěji dosáhnouti a opodstatniti usiloval."
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o nekrology, o životopisy nedávno

zemřelých Habsburků,

což souvisí s obzvláště rozvinutým

kultem předků, kterými nový císař legitimizoval svou vlastní vládu. 89
Vedle historiografie se druhým ideologickým pojítkem stalo ekonomické myšlení. V 17.
století se po
Původně

Evropě rozšířila

první propracovaná ekonomická doktrína - merkantilismus.

anglické učení získalo rychle příznivce zejména ve Francii a odtud se začalo šířit

dále do Říše a do habsburské monarchie. 90 První úvahy příbuzné merkantilismu91 se objevují
již v polovině 17. století u

brněnských měšťanů

jako byli Pavel Hynek Morgenthaler nebo

zemský advokát rytíř Šebastián Malivský z Maliv. Brzy se dostaly tyto ekonomické zásady i
do

Vídně

a byly prosazovány

předseda komerčního

kolegia

přímo

u

císařského

zřízeného

dvora lidmi jako Johann Joachim Becher,

roku 1665, Wilhelm von Schroder, autor vlivného

díla "Fiirstliche Schatz- und Rentkammer" 92 nebo Philipp Wilhelm von Hornigk. Hornigkův
spis "Osterreich uber alles, wenn es nur will" (1684) měl původně poradit císaři, jak obnovit
hospodářství

monarchie po morové

ráně

a po

ničivém

bodech autor formuloval hlavní merkantilní zásady,
vytváření

aktivní bilance

zahraničního

vpádu

včetně

Turků.

podpory

obchodu, zvaní cizích

hospodářských představ

zeměmi

"mé Rakousko" nerozumím pouze
březích

by učili domácí

uskutečnitelný

pouze ve

ekonomickou jednotku. Zastánci

těchto

ekonomicky nevýhodným anachronismem: hranice a cla by

existovat jen ve vztahu habsburské monarchie k

na obou

a dovozu surovin,

vidí tudíž podunajskou monarchii jako jednolitý, integrovaný prostor,

v němž jsou hranice mezi
měla

nejdůležitější

těžby

odborníků, kteří

výrobce, zakládání nových manufaktur. Merkantilismus je však
spojení se státem, který považuje za

V devíti základních

věci

zahraničním státům:

"pod termínem

týkající se arcivévodství toho jména, které se rozkládá

Dunaje, ale také všechna

dědičná

království a země,

ať

už ležící mimo nebo

Z nejvýznamnějších: Wilhelm LAMORMAIN, Ferdinandi II. Romano rum Imperatoris virtutes, 1. vydání pod
názvem "Idea Principis Christiani" roku 1638 v Kolnu; Galeazzo Gualdo PRIORATO, Historia di Ferdinanda
IIL/mperatore, Wien 1672; Gottlieb Eucharius RINCK, Leopolds des Grossen Romischen Kaysers
wunderwiirdiges Leben und Thaten, Leipzig 1708; Gottlieb Eucharius RINCK, Joseph des Sieghaften Romischen
Kaisers Leben und Thaten, Koln und Leipzig 1712.
90
První merkantilistické dílo Thomase Muna Englanďs Treasury by Foreign Trade vzniklo ve 20. letech 17.
století, ale bylo vydáno až roku 1664, ve Francii se merkantilismus objevil již za vlády Jindřicha IV.- hlavní
~ředstavitelé: Antoine de Montchrétien a Barthelémy Laffemas.
1
Omerkantilismu v českých zemích dále: Pavel BĚLINA, K vývoji národa hospodářského myšlení v českých
zemích od poloviny 17. století do konce 18. století, in: Folia historica Bohemica 1986, s. 467 -497; Eduard
MAUR, Merkantilistický populacionismus a kritika feudalismu, in: Československý časopis historický 1974, s.

89

848-870.
Zde navrhuje například, aby se panovník v zájmu ekonomické efektivity vložil do vztahu mezi poddaného a
jeho vrchnost, což Leopold I. učinil v Čechách již robotním patentem z roku 1680- srov. Pavel BĚLINA- Jiří
KAŠE- Jan P. KUČERA, Velké dějiny zemí Koruny české X (1740-1792), Praha-Litomyšl2001, s. 200-201
92
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uvnitř hranic římské říše, počítaje v to i Uhry. "

93

Ekonomický pohled měnil pohled

státoprávní.
Již Václav Vladivoj Tomek si ve svém slavném

článku

o

vyučování dějepisu

na rakouských

školách položil otázku, jaký vztah mají dějiny monarchie, čili státu, a dějiny Čech, Moravy a
Slezska, jakožto částí státu s vlastní tradicí. 94 V souvislosti s neoabsolutismem 50. let 19.
století Tomek odpovídá, že je

třeba

zachytit

společné

rysy a zkoumat pak jejich

působení

v rámci jednotlivých národů. Tomkova otázka jde však dále: existovala v době plné integrace
českého

státu do podunajské monarchie (tedy po roce 1620)

důrazněji:

existovalo

české

jen odrazem politiky

politické myšlení,

vídeňské?

česká

česká

politika nebo

politická kultura, anebo byly

Myslím, že se pomalu

daří

české

moderní

ještě

české země

historiografii

dokazovat, že i doba barokní má svou specifickou politickou kulturu, že nedošlo na
bělohorské
směr

a

pláni k dramatickému

přerušení běhu českých dějin,

a cíl. A právě v politickém myšlení si

tvořilo

druhou misku vah, protipól

české prostředí

jen tento

běh

dostal nový

udržovalo i nadále svou svébytnost

vídeňské centralizační

ideologie.

Před

Bílou horou

nacházíme v Čechách témata politické debaty, která jsou odrazem témat západoevropských.

V západní

Evropě

-jak již bylo

zmíněno

teorií absolutismu a monarchomachy,

výše - probíhal rozhodující

kteří

střet

mezi politickou

se snažili omezit moc absolutní monarchie.

Prostřednictvím poměrně častých cest renesančních šlechticů do zahraniče 5 se tyto problémy i
způsoby jejich řešení dostávaly do Čech a na Moravu. Přední intelektuálové, především z řad

šlechty, přitom udržovali pravidelné kontakty s významnými západoevropskými politickými a
náboženskými mysliteli, při čemž dominovala orientace na protestantský svět. 96 Do výchovy
české

93

šlechty se dostávaly zásady ražené Justem Lipsiem, jeho dílo bylo v

českých

zemích

Philipp Wilhelm Hornigk: Ósterreich liber alles, wenn es nur will"- citováno podle Hermann Ignaz

BIDERMANN, Geschichte der osterreichischen Gesammtstaatsidee 1526-1804 I-II, Innsbruck 1867, 1. díl, s.
49-50- orig.: "durch vorangesetztes mein Ósterreich verstehe ich nicht blosser Dingen das weltbelobte, zu
beiden Seiten des Donaustroms erstreckte Erzherzogtum dieses Namens, sondern anbei alle undjede des
deutschen osterreichischen Erzhauses, es sei inn- oder ausserhalb des Romischen Reichs gelegene,
Erbkonigreiche und Uinder, demnach Ungarn mit darunter begriffen."
94
Václav Vladivoj TOMEK, O synchronické methodě při dějepise rakouském, in: Časopis Českého Musea 1854
95
Tyto cesty jsou díky vytrvalé pozornosti české historiografie poměrně dobře zpracovány- například: Otakar
ODLOŽILÍK, Cesty z Čech a Moravy do Velké Británie v letech 1563-1620, Brno 1935; Zdeněk HOJDA,
,.Kavalírské cesty" v 1 7. století a zájem české šlechty o Itálii, in: Itálie, Čechy a střední Evropa, Praha 1986, s.
216-239; Jaroslav PÁNEK, Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551-1552, Praha 1987; Jaroslav PANEK,
Zahraniční cesty posledních Rožmberků a jejich kontakty s evropským dvorským prostředím, in: Václav Bůžek
(ed.), Život na dvoře a v rezidenčních městech posledních Rožmberků =Opera historica 3, České Budějovice
1993, s. 9-32.
96
Srov. František HRUBÝ, Filip du Plessis-Mornay a Karel Žerotín v letech 1611-1614, in: Od pravěku
k dnešku II., Praha 1930, s. 39-69.
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známo a učenec sám dokonce v létě 1572 navštívil vídeňský dvůr Maxmiliána II. 97 Diskuse na
velké téma vztahu stavovské a panovnické moci však naplno vypukla v českých zemích až
s nástupem 17. století, kdy vyvrcholily republikánské tendence mimo jiné ustanovením
defensorů

instituce

-

dohlížitelů

nad výkonem Rudolfova Majestátu roku 1609,

kteří

byli

vyděleni z vlivu panovníka. 98 Většina představitelů české stavovské obce však nebyla

schopná nahlížet
partikulárních

věci

zájmů.

pod zorným úhlem obecné politické filozofie a oprostit se od svých
Existovalo však

několik

výjimek, jejichž politický rozhled

hranice jejich vlastního panství: na protestantské
Žerotína

99

,

Václava Budovce z Budova

katolické potom o
Košumberka.

102

Zdeňka Vojtěcha

100

straně

přesahoval

se jednalo zejména o Karla staršího ze

a později o Jana Jesenského-Jesenia, 101 na straně

Popela z Lobkovic a o Viléma Slavatu z Chlumu a

Ideový konflikt, který spojoval konfesijní a politickou argumentaci,

vyvrcholil ve stavovském povstání. České stavy musely koncipovat několik svých politických
programů,

aby ospravedlnily

před

Evropou své právo na odpor proti panovníkovi (ius

resistendi) a získaly tím spojence. Propaganda povstání proto musela být vypracována
v jazyce tehdejší teorie protestantských monarchomachů. 103 V této době došlo také k debatám
o podobě politického systému v Čechách, jelikož mělo být vypracováno nové zemské zřízení.
Připravovaný

dokument

měl vyřešit

i další

klíčové

otázky, které se objevovaly v politickém

životě předbělohorských Čech, mimo jiné i poměr jednotlivých zemí v rámci českého státu. 104

Úroveň recepce západoevropského protestantského myšlení a především jeho politického
rozměru

v českém

prostředí

je právem

uváděna

97

jako jedna z příčin stavovského povstání i

Dále Nicolette MOUT, Die politische Theorie in der Bildung der Eliten: Die Lipsius-Rezeption in Bohmen und
in Ungarn, in: Joachim Bahlcke- Hans Jiirgen Bomelburg- Norbert Kersken (ed.), SUindefreiheit und
Staatsgestaltung in Ostmitteleuropa, Leipzig 1996, s. 243-264.
98
Srov. Jaroslav PANEK, Republikánské tendence ve stavovských programech doby předbělohorské, in: Folia
historica Bohemica 1985, s. 43-62.
99
Osobnost tohoto mimořádného aristokrata budí zájem historiků již dlouho (biografie: Otakar ODLOŽILÍK,
Karel starší ze Žerotína, Praha 1936), jeho politické myšlení však začalo být systematicky studováno až nedávno
-Radek FUKALA, Politický program Karla staršího ze Žerotína v době českého stavovského povstání, in: Folia
historicaBohemica 1997, s. 143-165.
100
Biografie Noemi REJCHRTOVÉ, Václav Budovec z Budova, Praha 1984 nabízí solidní základ pro další
bádání o Budovcově politickém myšlení (řadu dokumentů z jeho života vydal Julius Gliicklich).
101
Doporučuji vynikající článek Stanislava SOUSEDÍKa, Jan Jesenský jako ideolog stavovského povstání, in:
Filosofický časopis 1992, s. 69-81.
102
Katolická politická teorie je dosud neprozkoumaná, až na určité drobnosti: Bohdan CHUDOBA, Roudnická
politica, in: Sborník historického kroužku 1932, s. 49-54, 113-118, 177 -184; TÝŽ, Španělé na Bílé hoře, Praha
1945.
103
Obecně k teorii odporu: Winfried SCHOLZE, Estates and the Problem oj Resistance in Theory and Practice
in the 16th and 17th centuries, in: Robert J. W. Evans- Theodore V. Thomas (ed.), Crown, Church and Estates.
Centra! european Politics in 16th and 17th centuries, London 1991, s. 158-175, zde i další literatura.
104
Srov. Karel MALÝ, Změny státního zřízení v českém stavovském povstání, in: Folia historica Bohemica 1985,
s. 63-88; Karolína ADAMOVÁ, K otázce konfederačních snah v českém státě na počátku 17. století, in:
Právněhistorické studie 1986, s. 57-96.
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osudné prohry na Bílé hoře, po níž došlo k jeho likvidaci v hranicích českého státu. 105

V emigraci pak dostalo docela jinou podobu,

nezřídka

bylo

doplňováno

vizemi a proroctvími.

Y díle Jana Amose Komenského se dostalo do souvislosti s obecnějšími snahy po všenápravě
;a vyústilo tak v naprosto svébytný prvek politického myšlení evropského.

Bílá hora znamenala konec debat mezi absolutismem a stavovskou monarchií s omezenou
·panovnickou mocí, první varianta vyhrála v konkrétním vojenském
v oblasti teorie a práva v Obnoveném

zřízení

zemském. V

střetu

a byla nastolena

českém prostředí

však nevznikl

: žádný zásadní spis, který by obhajoval absolutní monarchii po Bodinově, nebo dokonce
· Hobbesově vzoru. Nevznikl ani žádný kompilát snažící se
· monarchie aplikovat na
zdůrazňovat

práva

české prostředí:

českého

kancléř

většina české

známé výhody absolutní

šlechty a

učenců

se snažila

království i v nových podmínkách. Legitimizovat habsburský

· postup v českých zemích tak
polyhistor a

naopak -

všeobecně

měla

kniha vzniklá v zahraničí -jejím autorem byl švýcarský

univerzity v Giessenu Melchior Goldast z Haiminsfeldu. Jeho obsáhlý

spis "De Bohemiae Regni" byl sepsán ihned po

skončení

stavovského povstání a byl věnován

Ferdinandovi II., který je v úvodu osloven "Sacratissime Domine". 106 Jedná se vlastně o
výklad českých dějin od nejstarších dob až do stavovského povstání. České země podle
Goldasta byly obsazeny
příchozí

se mu museli

nejdříve

podřídit.

Germány, vládlo zde germánské právo a Slované jako

Snaha

Slovanů

nově

zachránit se v germánském obležení je vedla

k uzavírání smluv a k dobrovolnému poddání se mocnějšímu sousedovi. Jakmile však pomine
aktuální

nebezpečí,

Slované (Slaví Czechi dicti) své

přísahy

zradí a povstanou proti tomu,

jemuž slíbili věrnost: dějiny Čechů jsou tudíž dějinami permanentní zrady na silnějším
sousedovi, a to již od doby francké říše, kdy Karel Veliký prostor české kotliny dobyl. 107
Zrada je v českých

dějinách

povrch. Po pádu francké

říše

podle Goldasta
se osten zrady

imanentně přítomna
přenesl

a

čas

od

na nástupnické otonské

času

vypluje na

císařství,

kde si

švýcarský učenec libuje v porušení slibu daného knížetem Václavem, kterého se dopustil jeho
bratr Boleslav I. na Otovi I. Česká závislost na Říši je evidentní a nevznikla v minulosti vždy
jen násilnou cestou, ale i svobodným rozhodnutím
sousedovi ve

věcech

politických i náboženských, o

českých

knížat odvolat se k

příslušnosti českých

silnějšímu

zemí ke Svaté

říši

105
Srov. Jiří HRUBEŠ, Z dějin protestantského politického myšlení a jeho ohlasu v Čechách, in: Strahovská
knihovna 1970-1971, s. 237-251.
106
Melchioris Go1dasti HEIMINSFELDII De Bohemiae Regni, incorporatarumque provinciarum, juribus ac
privilegiis, nec non de hereditaria Regiae Bohemorum familiae successione, 2. vydání, Frankfurt am Main 1719
-sign. NK XXV B 235 (odtud také následující citace).
107
"Hydra Lemaea Rebellionum, quas Slavi bohemi adversus reges ac imperatores Francos, alias ex aliis
moverunt"- c.d., s. 142.
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římské tudíž není pochyb.

státu,

český

král je poddaný

hodností a hodností

Jazyková odlišnost v žádném případě není překážkou v jednotě

108

římského císaře,

arcičíšníka.

což je demonstrováno zejména jeho

Goldast zná Bodina a aplikuje jeho

závěry

kurfiřtskou

na vztah

českých

zemí a Říše: český král nemůže být suverénem, je pouze vazalem císaře a může jím být
souzen za urážku majestátu, za herezi, neposlušnost a další přečiny. 109 Velká pozornost je
věnována

problematice nástupnictví,

při čemž

základě

Goldast na

příkladů

historických

dokazuje

dědičnost českého trůnu

příbuzný

"ex utraque sexu". Volba je chápána jako uzurpace historických práv, která drží
Během

vládnoucí rod.

v mužské i ženské linii, nástupcem má být vždy nejbližší

stavovského povstání porušily

české

stavy práva, která má

císař

nad

svou zemí, a díky této rebelii jim tedy propadla všechna privilegia a svobody, jež jim byly
dány v průběhu staletí.

Císař,

zpět,

který svou zemi dobyl

má tedy plné právo vydávat nová

nařízení, nerespektovat těchto svobod a obnovit tím svou vládu nad Českými zeměmi.

Goldast snesl ve svém spise

řadu argumentů,

zemí a legitimizovaly kroky

vídeňské

které vypovídaly proti samostatnosti

vlády po Bílé

postupoval v souladu s humanistickými pravidly

hoře

z hlediska historie.

vědecké činnosti včetně

českých
Přitom

dlouhých citací a

vydání důležitých listin in extenso na závěr objemného svazku "De Bohemiae Regni". 110
Kromě

tohoto

vědeckého

díla byl Goldast autorem i kratšího

německy

psaného spisu "Zwei

rechtliche Bedencken" ( 1627) 111 , který byl sepsán na základě pověření, jež obdržel již roku
1619 od prezidenta

říšské

dvorské rady knížete Johanna Georga zu Hohenzollern a

vicekancléře Johanna Ludwiga von Ulm.
říšského

112

Císař si nechal udělat u věhlasného znalce

práva analýzu, zda je možné v budoucnu zavést

v českých i v uherských zemích a to ještě v době, kdy

dědičnou

vůbec

povstání ve spolupráci s případným Bethlenovým vpádem
očekávání

- Goldast se vynasnažil, aby dokázal

vědecké formě

zde autor

zmiňuje

Bohemiae Regni". Neubrání se

108

své

závěry,

přitom

říšského

dědičnost

které

nebylo jisté, jak české stavovské
skončí.

Analýza dopadla podle

obou monarchií: v poněkud

později

spravedlivému

monarchii namísto volené

méně

propracoval ve svém spise "De

rozhořčení

nad tím, že Ferdinand II.

rex Bohemiae licet genere Slavus, civitate tamen erat Germanus" - c.d., s. 356.
non habet Majestatem, ... , quia non habet supremitatem, sive summam potestatem: dependet enim a
majori, scilicet Imperatoris"- c.d., s. 461 -a uvádí podobné příklady, kdy např. sicilský král je vazalem
papežovým-> "Bohemia est Imperii feudum et rex Bohemiae est Imperatoris Vassalus"- c.d., s. 481.
110
V tomto ohledu měl Goldast řadu zkušeností, nebot' již dříve vydával prameny k říšským dějinám- např.
Alemannicarum rerum scriptores (1606), Monarchia Romani Imperii (1611-1614) a další.
111
Melchior Goldast von HEIMINSFELD, Zwei Rechtliche Bedencken von der Succession und Erbfolge des
Koniglichen Geschlechts und Stamms in beiden Konigreichen Hungarn und Boheim, Frankfurt am Main 1627sip. NK 22 G 407.
11
" ... alles, was mir von der Cron Boheim Rechten und Gerechtigkeiten bekannt und bewusst [ist], solle
fleissig aufsetzen, zu Papier bringen und dero Reichskanzlei ... iibersenden und einliefem lassen"- Zwei
rechtliche Bedenken ... , předmluva, nestránkováno.
109
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jako

řádně

povstali,
úvahu

zvolený

císař

končí

český

král potvrdil všechna privilegia,

nad nimi po právu

zvítězil

měl

a nyní by

přesto

však proti

němu

stavové

prosadit jednotné náboženství. Svou

otázkou: není snad rakouský arcivévoda tak mocný jako jakýkoli svobodný pán

v Říši, který na základě augšpurského míru své náboženství prosadí i svým poddaným?
české

Goldastovy spisy se staly hlavním polemickým materiálem pro
Většina

z nich,

včetně

Balbína, se snažila s nimi

vypořádat,

dokázat, že Goldast

pravdu. Nemohu se zde zabývat tak širokým tématem, jako je
který se rozvinul v mnoha podobách ve druhé
Netvořil

polovině

barokní vlastence.

český

neměl

barokní patriotismus,

17. a v první

polovině

18. století.

jednotnou, ucelenou politickou teorii a ani jeho projevy neměly stejnou formu: lze do

nich zařadit učené spisy vzdělaných intelektuálů
kzemským

patronům,

113

ale i lidovou zbožnost upínající se

,

zejména ke svatému Václavovi a k Janu Nepomuckému,

můžeme

sledovat užívání českého jazyka u pobělohorské šlechty 114 , stejně tak lze rozebírat projevy
patriotismu v kázáních venkovských
sněmu.

115

farářů

nebo

vědomí

české

státnosti na zemském

I v rámci barokního vlastenectví se setkáváme s legitimací dějinami: Balbín ve

svém historickém díle zdůrazňuje kontinuitu dějin svatých Čech s akcenty v době sv. Václava
a v období Karla IV. Od zájmu o
pochopitelně
vlastenců

dějiny

je jen krůček k uctívání zemských patronů,

v dějinách zakotveni. Vedle historie je dalším

jazyk, který vystupuje jako

prostředek

prvkem barokních

zkoumání (Rosa), ale i jako

může

nabývat podoby pasivní až na

hranici s rezignací (Hammerschmidt), na druhé
Turků

jsou

předmět vědeckého

politické aktivizace (Balbín). Vlastenectví

jako je vyhnání

společným

kteří

straně

však

může

burcovat k velkým

z Evropy (Pešina). Není omezeno na jednu

společenskou

činům,

vrstvu, ale

proniká všemi stavy: od měšťanů (Frozín) až ke šlechtě (Zuzana Černínová z Harasova) a
kprelátům

(Jan

Bedřich

projevuje ve výtvarném

z Valdštejna). Nacházíme jej v písemných památkách, ale
umění,

v hudbě, na divadle. Setkáváme se s ním

míjení sochy sv. Jana Nepomuckého na
světských

slavnostech.

Paralelně

mostě, stejně

s tendencí

historie se projevovala i snaha v teoretické
podunajské monarchie. Hlavní postavou

je

přítornno

vlastenců zdůraznit
rovině

integrovat

těchto pokusů,

s barokním vlastenectvím, byl malostranský syndikus a

každodenním

české

české země

a její

království do jednotné

vůbec

nemusely rozcházet

později německý sekretář apelačního

113
Srov. Jiří RAK- Jan P. KUČERA, Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře, Praha 1983, zde i další
literatura.
114
Srov. Jan MUK, Po stopách národního vědomí české šlechty pobělohorské, Praha 1931.
115
Základní přehled o podobách českého barokního patriotismu podává František KUTNAR, Obrozenské
vlastenectví a nacionalismus, Praha 2003, s. 22-51.
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se

ve velkých církevních i

svébytnost

které se

při

neméně

r
soudu Johann Jacob von Weingarten. 116 Věhlasný pražský právník byl autorem řady spisů,
které

měly

posílit

vědomí

zmíněném

ve výše

Habsburků:

"chtěl

sounáležitosti

českých

díle "Fiirstenspiegel", kde

bych

představit

zemí a habsburské dynastie, jako

paralelně

sleduje

nyní s Boží pomocí co

dějiny českého
nejponíženěji

českého

urozeného arcidomu rakouského a mé milované vlasti

například

státu i rodu

slávu vysoce

království ... v jednom

spise". 117 Důraz přitom klade na styčné body, naopak to, co by mohlo zkalit vzájemný vztah,
přeskakuje, nebo zmiňuje jako pouhou epizodu (husitství).

118

Habsburští panovníci počínaje

Ferdinandem III. hodlali sjednotit zemské a městské právo v Čechách a na Moravě do
jednoho rámce, také Weingarten

viděl

ve sjednocení právních

předpisů důležitý

integraci jednotlivých zemí a podílel se na vydávání proslulých

krok k hlubší

císařských kodexů,

které

měly

kromě právní náplně posílit ve společnosti vědomí panovníka-zákonodárce. 119 Podobné snahy

spojit zemský patriotismus a loajalitu s Habsburky jako s českými králi nacházíme i u dalších
autorů, jako byl Václav Vojtěch Červenka nebo Jan František Beckovský.

Nové

podněty

pro politické debaty

přineslo

až nastupující 18. století a vláda Josefa I.

připravovaná již delší dobu aktivitou paralelního dvora mladého římského krále. Špatná
finanční

situace přinutila už Leopolda I., aby na konci své vlády reformoval
například

smyslu merkantilistických rad požadujících

daňový

zavedení jednotného vojenského

rozpočtu

monarchie (stalo se roku 1697). Tímto dostal nový impuls myšlenkový

se nalézt

integrační

představitelem

pojítko mezi jednotlivými

zeměmi

systém ve

směr

snažící

podunajské monarchie, jeho hlavním

pak byl Christian Julius Schierl ze Schierendorfu, jehož

smělé

návrhy na

zřízení společného sněmu celé monarchie příliš předběhly svou dobu. 120 Reformní tendence

se dotýkaly i

přímo českých

zemí, jelikož byla

zřízena

komise pro revizi obnoveného

zřízení

zemského (OZZ) v Čechách i na Moravě, do níž byli jmenováni přední zemští úředníci i
odborníci z řad
s odstupem

právníků.

téměř

Revize základního zemského zákona

sta let dikci i

některé

měla

za cíl aktualizovat

konkrétní paragrafy OZZ. Vztah mezi panovníkem a

116

Srov. Constant VON WURZBACH, Biographisches Lexikon des Kaisertums 6sterreich LIV., Wien 1886, s.
36-37.
117
Johann Jacob VON WEINGARTEN, Fiirstenspiegel oder Monarchia ... , s. 2: "in dem nun mit der Hilfe
Gottes zu allerunterthanigsten des Hoch!Oblichen Erzhaus Ósterreichs und meinen hochge1iebten Vatterlands des
Konigreichs Bohmen Ehren mir vorgenommen, ... compendiose vorzustellen".
118
O Weingartenově díle srov. Jiří POKORNÝ, Šlechta a církev v díle J. J. Weingartena, in: Documenta
Pragensia 1991, s. 297-303, Klabouch se o něm příliš nezmiňuje, protože z vědeckého hlediska jeho dílo
nepřináší žádný pokrok.
119
Johann Jacob VON WEINGARTEN (ed.), Codex Ferdinandeo-Leopoldinus, Prag 1701 + podle jeho zásad
vydaný Codex Ferdinandeo-Leopoldino-Josephino-Carolinus, Prag 1720.
120
Srov. Kamil KROFTA, Snahy o společný sněm zemí domu rakouského v letech 1526-1848, in: Osvěta 47,
1917, s. 1-75 (přetištěno Kamil KROFTA, Byli jsme za Rakouska .... Úvahy historické a politické, Praha 1936);
o postavě Christiana Julia Schierla ze Schierendofu dále Alfred FISCHEL, Studien zur osterreichischen
Reichsgeschichte: Christian Julius von Schierendorf, ein Vorliiufer des liberalen Zentralismus, Wien 1906.
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.,.

stavy měl

zůstat

stejný,

mělo

být však reinterpretováno

odmítnutím Goldastovy teorie o propadnutí
jako akce protestantské

českých

části českých stavů, kteří

zemí byl podle tohoto výkladu nevinný a naopak
českých

české

stavovské povstání definitivním

práv. Povstání totiž

zřízení,

české země

dokazována na

řadě příkladů,

být chápáno

již v zemi nejsou, katolický zbytek
aktivně

bojoval na

zemí je v tzv. Elaboratu Bohemicu, tedy v přípravném

zemského

mělo

kdy ve druhé

nezakolísaly a podporovaly svého krále nejen

císařské straně.

znění

Loajalita

prvních pasáží revize

polovině

finančně.

českých

17. století ani jednou

Tím

mělo

být smazáno

odium zrady, které ulpělo na českém království jako celku. 121 Ke změně politického klimatu
vzhledem k českým zemím docházelo

především

zásluhou patriotismu

české

šlechty a

duchovenstva, a také díky

činnosti řady učených právníků, kteří

se snažili v první

18. století snést maximum

argumentů

českých

zejména vztah ke Svaté
několikrát:

říši římské,

pro dokázání svébytnosti

českého kurfiřtského

znovupřipuštění zástupce českého krále do kolegia říšských kurfiřtů
kurfiřt

Klíčový

byl

který se stal aktuálním ve sledovaném období hned

poprvé roku 1708, kdy došlo k readmisi

kdy si saský

zemí.

polovině

122

a polský král August II. nárokoval vykonávat nad

,

hlasu, tedy ke

podruhé roku 1711,

českými zeměmi

tzv.

říšský vikariát, dokud se Karel (VI.) nevrátí ze Španělska, a naposledy po roce 1740, kdy

hrozilo

rozštěpení českých

zemí v důsledku absence mužského habsburského

dědice.

Celá

tato problematika by si zasloužila zvláštní pozornost, které se jí zatím nedostalo ani od
českých, ani od německých historiků. 123 Z české strany byly předloženy hlavní argumenty

proti příslušnosti k Říši již po roce 1711, kdy 22. dubna saský kurfiřt vznesl svůj nárok, a to
předními učenci

království jako byli historik Jan Kryštof Jordan, strahovský opat Marian

Hermann 124 a zejména Jan Kryštof Bořek. 125 Na základě rozboru českých dějin a důležitých

Konkrétní obsah rozebírá Valentin URFUS, K pokusu o revizi zemského zřízení v Čechách na počátku 18.
století, in: Právněhistorické studie 1971, s. 177-196; Valentin URFUS, Stát a církev v návrhu na revizi zemského
zřízení v Čechách v prvé třetině 18. století, Právněhistorické studie 1980, s. 147-159; Valentin URFUS, Pokus o
revizi moravského zemského zřízení na počátku 18. století a tzv. "elaboratum Moravicum ", in: Časopis Matice
Moravské 1970, s. 46 an.; Valentin URFUS, Václav Jan Kriegelstein ze Sternfeldu - "barokní" právník ze
západních Čech a spolutvůrce pokusu o revizi zemského zřízení na počátku 18. století, in: Minulostí
západočeského kraje, 1987, s. 103 an.
122
Naposledy o readmisi Valentin URFUS, Císař Josef I. - nekorunovaný český král, Praha 2004, s. 122-129.
123
Určité shrnutí nabízí Valentin URFUS, Český státoprávní patriotismus v prvé polovině 18. století a jeho
nacionální rysy: merkantilista Jan Kryštof Bořek a strahovský opat Marian Hermann, in: Bohuslav Balbín a
kulturajeho doby v Čechách, Praha 1992, s. 70-77.
124
Jan Kryštof JORDAN, Commentatio historico-politico-iuridica de arcipincenatu et connexione regni
Bohemiae cum Imperio Romano-Germanico, Leipzig 1740; Marian HERMANN, Vindiciae Bohemiae ... ,
Niirnberg-Prag 1740- o nich Valentin URFUS, Český státoprávní patriotismus ... ; Zdeněk ŠIMEČEK, Počátky
osvícenského dějepisectví v českých zemích a studium dějin slovanských národů, in: Slovanský přehled 1975, s.
307-363; Zdeněk ŠIMEČEK, Studium českých dějin, slavistika a austroslavismus, in: Slovanský přehled 1977, s.
115-142.
125
Bořek je osobností nanejvýš pozoruhodnou, podobně jako některé významné šlechtické rody (Kinští) si
vytvářel soukromou sbírku důležitých vládních nařízení, k nímž měl jako sekretář dvorské komory přístup121
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listin, zejména Zlaté buly Karla IV.

(zmíněna

imunita ius de non evocando et non appelando

Čech do Říše), dochází k závěru, že české země byly vždy jen dobrovolnými spojenci Říše,

nikoli její součástí. 126 Urputná obrana české suverenity byla vedena nejen proti saským
právníkům

se

měnil

jako byl Adam Friedrich Glaffey, ale zejména proti Goldastovi. S postupem
i habsburský vztah k tomuto

původně

času

ve službách Ferdinanda II. píšícímu

právníkovi. Zdůrazňování české příslušnosti k Říši nebylo na počátku 18. století z hlediska
Vídně žádoucí. Důvod byl prostý: Říše se definitivně vymkla po vestfálském míru Vídni

z rukou, stala se konglomerátem, nad nímž už

neměl císař

reformě

úspěch

se sice uvažovalo, ale v praktický

mnoho faktických pravomocí, o její

takového snažení už

věřil

jen bláhový

optimista, vždyt' ani věhlasný Samuel Pufendorf si s Říší nevěděl rady a označil ji za
"podobnou

nestvůře"

("monstro simile"). Naopak

české země

procházely centralizací a dílo

absolutismu se v nich pozoruhodně dařilo, jejich příklonem k Říši by nutně nastal odklon od
Vídně.

Pokud

česká

právní publicistika

zdůrazňovala

suverenitu

tím svou prohabsburskou orientaci, protože Habsburkové byli
spis byl

postupně

Habsburky

obětován,

českých

českými

zemí,

zdůrazňovala

králi. Goldast a jeho

už zkrátka neodpovídal na požadavky nových

desetiletí na přelomu 17. a 18. století.
V českém

prostředí

se neobjevuje žádné velké dílo politické teorie, které by mohlo

soupeřit

s teorií absolutismu ve Francii, v Anglii nebo v Itálii. Čeští myslitelé řešili především aktuální
problémy, které v souvislosti s absolutismem vyvstávaly. Často si však brali na pomoc
západoevropské autority, které znali,

četli

a

aktivně

pomocí nich argumentovali. Nemyslím,

že se jednalo o pouhé nahrazování politických teorií historismem,

nezřídka

vznikal u

učených

I

Čechů a Moravanů doby barokní zcela zvláštní konglomerát různých stylů politického

l

myšlení, s nimiž se seznamovali. Bohuslav Balbín proto dokáže skloubit obhajobu volební

!

I
II
'

monarchie s loajalitou k Habsburkům

stejně

jako humanistickou

představu bohyně

Fortuny,

jež řídí lidské osudy, s představou všemohoucího Boha. 127 Přes německé prostředí se k nám
dostávala zejména znalost
právnické

fakultě,

přirozeného

práva, které bylo dále rozvíjeno nejen na pražské

ale i v Olomouci v první

polovině

18. století lidmi jako Bernard Heinrich

Germetten, Jan Adam Besnecker, nebo Václav Xaver Neumann z Puchholze. 128 Nesmíme

také zapomenout na rozvíjení jezuitské politické filozofie, která
španělským

centrem. V recepci tohoto

směru

měla čilé

kontakty se svým

filozofického myšlení však bylo

několik

srov. Valentin URFUS, Český merkantilista Jan Kryštof Bořek a jeho sbírka, in: Časopis Národního muzea
1971, s. 71-83.
126
Srov. NA, ÚZLA BK 163, kart 7- Publica, s. 596-647.
127
Srov. vynikající článek Josefa VÁLKY, Balbínova "Politica ", in: Bohuslav Balbín a kultura jeho doby
v Čechách, Praha 1992, s. 33-39.
128
Srov. Jiří KLABOUCH, Osvícenské právní nauky v českých zemích, Praha 1958, s. 106 an.

65

problémů

-

předně:

zdůrazňování

začátku

tzv. druhá scholastika (viz výše) byla od

práv katolické konfese, nikoli státu. S tím souvisí i fakt, že

postavena na

někteří

myslitelé

• příliš akcentovali poslušnost panovníka vůči papeži, nebo dokonce právo poddaných na
. vzpouru proti nehodnému panovníkovi. Takový,
I

byť

katolický, monarchomachismus byl

· pochopitelně v době formujícího se habsburského absolutismu nepřijatelný. 129 Jediným
. jezuitským teoretikem v této oblasti tak byl Karel Grobendoncq, autor díla "De ortu et
: progressu spiritus politici" (1666).
~. Grobendoncqův

Podobně

svůj

spravedlnosti. Machiavelli první vynesl na
Grobendoncq až do vzpoury

1

původní

které mají být

andělů

proti

podřízeny

cíly

dějiny

pochopit lidské jednání,
Nepřímo
vyřešen

lépe

vznešenějšímu.

metodu vycházející z poznání soudobého
nelze posuzovat

Stvořiteli.

proč Bůh svět stvořil,

cíl,

veřejnost

ze

na úkor všeobecné

tohoto ducha, jehož

řečeno:

před člověka

staví

útočí

nepřímo namířeno

nejdůležitější

a panovníka cíle,

i na samu Machiavelliho

dějin

prozřetelnosti.

prozřetelnosti?",

boží

a filozofií

dějin,
účel

provádění

se

často

můžeme

"Jak

ptá se jezuita.

který bude

definitivně

Grobendoncqova díla
účelů,

což bylo

skrývalo pod

zdánlivě

je sledování božích a nikoli lidských

proti absolutismu, jehož

sleduje

a jeho zákonitostí, podle pražského myslitele

až osvícenci. Stanislav Sousedík považuje za hlavní

poukázat na fakt, že

počátky

Svými radami potom florentský politik

světa působení

se tak dotýká rozdílu mezi teologií

i

prospěch

z nich samých, ale z řízení božské
vyčleníme-li

myslitelů

které je prodchnuto

Grobendoncq ale

světa

jezuitských

učení,

hlavní cíl je diskreditovat Machiavelliho

"politickým duchem", tedy duchem sledujícím jen

· převrací

většiny

jako u Balbína a

neutrálním, ve své podstatě však machiavellistickým konceptem ratia status. 130 Je zajímavé,
že tento jezuitský spis nebyl
domácí šlechtu, což nás

určen

přivádí

pro

vídeňské

dvorské

k širšímu problému

prostředí,

pobělohorské

ale jako

naučení

pro

šlechty jako zastánce

absolutismu proti duchovenstvu jako zastánci starých privilegií a pořádků. 131
Přehlédli

jsme velmi letmo

pochopili rámec, v němž se
ovzduší, o
do

země.

němž

uvažovaly

důležité

české

konstanty politické teorie raného

novověku,

barokní korunovace odehrávaly: toto bylo

vzdělané

vrstvy

Je to jako pozadí na velkolepé

společnosti ještě předtím,

malbě, před

abychom

prostředí,

ideové

než panovník vstoupil

nímž se odehrává zásadní

děj,

který se

ale bez pochopení pozadí stává nesrozumitelným.
129

Je zajímavé, že Balbín znal a několikrát citoval i nejhoršího z jezuitských monarchomachů Juana de Marianu
-srov. Stanislav SOUSEDÍK, Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím, Praha 1997, s. 228.
130
Tamtéž, s. 232-233.
131
Analogicky spor mezi Bohuslavem Balbínem a Bernardem Ignácem z Martinic- dále: JosefHEJNIC,
Balbínův spor s Bernardem Ignácem z Martinic ve světle korespondence Rudolfa Maxmiliána ze Šlejnic
sTomášem Pešinou z Čechorodu, in: Bibliotheca Strahoviensis 1995, s. 134-136; JosefHEJNIC (ed.), Bohuslav
Balbín: Pamětní nápis Bernarda Ignáce z Martinic, Praha 1988.
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Politický

rozměr českých

barokních korunovací

"Le roi est mort, vive le roi"*

1. Čtyři korunovační roky
Českou barokní korunovací rozumím korunování Ferdinanda III., jeho synů Ferdinanda IV.

a Leopolda I. a Leopoldova syna Karla VI.. Adjektivum "barokní" jako

označení

1620-1740 má jistě svá úskalí, je však velmi obtížné nalézt

který by v

přívlastek,

spojoval politická, náboženská i kulturní specifika tohoto časového úseku.
že by

například

korunovace Marie Terezie roku 1743

neměla

se odehrávala podle jiných ceremoniálních pravidel.
politická konstelace díky válce o rakouské

sobě

lépe

Nechci tím říci,

v sobě barokní pompu, nebo že

Změnila

dědictví, během

132

pro období

se ale zásadním

níž došlo ke

způsobem

zpochybnění dědické

kontinuity habsburského rodu. 133 Pro vyměření badatelského pole mé práce je tedy určující,
že hodlám sledovat korunovace v letech 1627, 1646, 1656 a 1723. Jakkoli všechny tyto roky
spadají do jednoho
pobělohorská", při

časového

úseku, který

česká

historiografie

označila

termínem "doba

bližším pohledu zjistíme, že politická konstelace, v níž se jednotlivé

barokní korunovace odehrávaly, byla odlišná. Sledované období let 1620-1740 totiž nebylo
jednotným monolitem,
mezníků,

neboť

se v něm pro oblast politických

dějin

nachází

řada

významných

které měly vliv i na průběh korunovačního aktu.

Rok 1627 byl možná trochu

paradoxně

stále bojovalo, což si vynutilo

rokem

usmíření.

výjimečná opatření:

Po Bílé

hoře

se v českých zemích

panovník odmítl respektovat zemskou

ústavu a dosadil v Čechách téměř ihned po bělohorské bitvě Karla z Lichtenštejna nejdříve
jako

mimořádného komisaře

a od 17. ledna 1622 jako jediného místodržícího.

docházelo k postupnému obnovování zemských
kolektivní orgán výkonné moci.

134

úřadů,

Ačkoli

nefungovalo místodržitelství jako

Podobně hlavní soudní orgán - zemský soud - fungoval

v Čechách až po roce 1623. Úplně pozastavena pak byla činnost zemského sněmu: veškerou
legislativní moc vzal na sebe panovník, který

pověřil

roku 1621 skupinu

císařských radů,

aby

'"Král je mrtvý, ať žije král"- prohlášení kontinuity dynastie, k němuž docházelo během pohřbu francouzských
králů.

Diskuse o termínu "baroko" pravidelně zaměstnávají evropskou historiografii- srov. Walther HUBATSCH,
,.Barock" als Epochenbezeichnung? Z u neuerem geschichtswissenschaftlichen Schrifltum uber das 17. und 18.
Jahrhundert, in: Archiv fůr Kulturgeschichte 1958, s. 122-137; naopak pro označení baroko Car! HINRICHS,
Staat und Gesellschaft im Barockzeitalter, in: týž, Preussen als historisches Problem, Berlin 1964, s. 205-226;
nověji Peter J. BURGART (ed.), Barock. Neue Sichtweisen einer Epoche, Wien-Ki:iln-Weimar 2001.
133
Dále k tomu Eduard MAUR, Marie Terezie- korunovace na usmířenou, Praha 2003, zde i další literatura.
134
Srov. František ROUBÍK, Místodržitelství v Čechách v letech 1577-1749, in: Sborník archivních prací 1967,
s. 539-603.
132

67

vypracovali návrhy na nové zemské zřízení. 135 Velký boj mezi císařskými rady se strhl i nad
textem

korunovační přísahy,

návrhů

bylo

hned

skládána pouze

která byla

několik, někteří

směrem

klíčová

radikálové

pro politický

chtěli přísahu

rozměr

celé korunovace. Tehdy

docela zrušit, jiní

panovníka ponechána, její text byl ale na

Dotýkaly se totiž
lpění

společného

uvědomoval

dokončení

několika

budily nevolí nejen u

na starých výsadách

situace

korunovační přísaha

členů

českého

království. Ferdinand II. si potenciální

a hodlal proti

němu aktivně

české.

Dalším

důvodem, proč vyřešit urychleně českou

na

kromě

svolání

českého

současný nárůst
pořádku

zemského

místodržitelství a vydání Obnoveného

českého

chystaný významný

centralizační

místodržitelství novou instrukcí
dobou již

sněmu,

zřízení

krále. Bylo to uznání svébytnosti

čtyři

českém trůně

v Obnoveném

roky ve Vídni.

Zároveň

okamžitou demonstrací
zřízení. Předepsaným

devatenáctiletého Habsburka bylo
Korunovace Ferdinanda III.

měla

moci

pobělohorské

oligarchie v
řešením.

čele

Jeho

jmenování nejvyššího purkrabího do

i korunování nejstaršího syna Ferdinanda
českých

de facto

české

korunních zemí, které vyvážilo
června

dvorské

1628, kdy bylo obnovené
kanceláři,

byla korunovace v pořadí již
dědičného

nároku

holdem ze strany
usmíření

pořádek

záležitost, byla smrt

se zdálo být nejlepším

akt, k němuž došlo 13.

podřízeno

takové

vystoupit. Rozhodujícím momentem bylo

zemského, které mu umožnilo reformovat ústavní

bylo

katolíků.

nebezpečí

zřízení

s Albrechtem z Valdštejna. Zavedení ústavního

čela

bývalé stavovské opozice, ale i u

základu jejich politického myšlení, a tím bylo konzervativní

Karla z Lichtenštejna 12. února 1627 a

součástí

místech upraven (viz výše). Všechny tyto

Obnoveného

v zemích Koruny

aby byla

k arcibiskupovi a tudíž k Bohu, nebo aby se vázala k privilegiím

potvrzeným Ferdinandem II. a tedy kjednotlivostem. Nakonec byla

změny pochopitelně

chtěli,

stavů

dokonáno

třetího

Habsburků,

a

která sídlila tou
Ferdinanda na

který byl zakotven

korunovační přísahou

před

ze strany

celým politickým národem.

ukázat, že existuje jednota mezi králem a jeho poddanými, a

že naděje nekatolíků na zvrat jsou liché.
Roku 1646 byla ale situace jiná. Zatímco

před

devatenácti lety

Valdštejnovi dokonce až ve vzdáleném severním
habsburské

říše

Německu,

císařské zbraně vítězily

nyní byla vojenská situace

tristní. Válka se prodlužovala, habsburská vojska

velitele a vyčkávací vojenská strategie

přinášela

díky

neměla

jen hájení stávajících

v

čele schopnějšího

postů:

podunajský stát

se pouze bránil švédským nájezdům a čekal netrpělivě na výsledky mírových jednání. 136 Rok
před

korunovací Ferdinanda IV. došlo u Jankova k nejkrvavější porážce

císařských

zbraní za

František KAVKA, Bílá hora a české dějiny, Praha 2003, s. 314-315.
Rozbor vojenské situace posledních let třicetileté války podává kupříkladu Konrad REPGEN, Ferdinand III.,
in: Týž, Dreissigjahriger Krieg und Westfálischer Friede, Paderbom-Miinchen-Wien-Ziirich 1998, s. 319-343,

135

136

zde s. 327.
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třicetileté

války na našem území, Lennart Torstensson v létě 1645 podnikl slavné tažení až na

jižní Moravu. Švédské posádky byly rozesety po celém území Čech a Moravy a vedly
každodenní "drobnou válku", která činila z Čech velmi nebezpečnou oblast. 137 Závažnou
situaci, jež se v mnohých

částech českých

zemí zvolna

měnila

v anarchii, popisuje ve svých

dopisech kupříkladu Zuzana Černínová z Harasova: "po mých statkách je ámen, neboť zde
ložírují a mašírují soldáti. "
významnější, úspěchy

138

Na neutěšeném stavu nezměnily mnoho ani ojedinělé, o to však

na poli vojenském i diplomatickém. Myslím tím zejména heroickou

obranu Brna vedenou Ludvíkem Raduitem de Souches a linecký mír,

uzavřený

16. prosince

1645 se zástupci sedmihradského vévody Jiřího Rákoczyho. 139 Přes možná rizika však byla
korunovace habsburského následníka provedena a to podle standardního schématu.
možného cíle pozvednout morálku
politický. Od

počátku

zde byl velmi závažný

40. let 17. století se v Evropě

generálním míru, jenž by
ukončit

zničené země

měl ukončit

započatá

roku 1644, kde

významný ministr Maxmilián z Trautmannsdorffu, což
přistupoval.

důvod zahraničně

uvažovat o jakémsi

dlouhou a vyčerpávající válku. Hlavním projevem vůle

konflikt byla jednání ve Vestfálsku

kjednání

začalo vážně

značí

císaře

zastupoval jeho

vážnost, s níž Ferdinand III.

Jednou ze zásadních otázek bylo, kde bude stanovena

pro restituci evropských

Kromě

poměrů. Právě

časová

hranice

v době pražské korunovace se dostávaly mírové

rozhovory do těžké krize a Trautmannsdorff hrozil císaři do Prahy demisí. 140 Na druhé straně
vestfálská jednání a teoretická možnost restituce majetkových
horou

přimkla českou

poměrů

politickou reprezentaci k habsburskému

z doby

trůnu,

před

Bílou

což se projevilo

například určitou vstřícností při posuzování finančních otázek na českém sněmu.

Korunovace Ferdinanda IV. tak
loajality

českého

měla především

uspořádání.

s ostatními pojednávanými korunovacemi zdá se ta roku 1646
okázalostí.

Důvodem

byl i fakt, že nedlouho

před

měst

jasný signál

Přesto

v porovnání

dát do vestfálských

politického národa ke stávajícímu

nejskromnější,

slavnostním aktem

141

bez

přílišných

zemřela císařova

první

manželka a matka nově korunovaného krále Marie Anna Španělská.

O charakteru válečných operací např. Josef PEKAŘ, Kniha o Kosti, Praha 1970, s. 85 an.
Srov. Zdeněk KALISTA (ed.), Korespondence Zuzany Černínové z Harasova s jejím synem Humprechtem
Janem Černínem z Chudenic, Praha 1940, s. 85.
139
Tyto události jsou dostatečně zpracovány jak v české, tak i v širší evropské historiografii - např. Antonín
REZEK, Děje Čech a Moravy za Ferdinanda III., Praha 1890; JosefPOLIŠENSKÝ, Třicetiletá válka a český
národ, Praha 1960; JosefPOLIŠENSKÝ, Třicetiletá válka a evropská krize 17. století, Praha 1970; Peter
ENGLUND, Nepokojná léta, Praha 2000.
140
Srov. Bedřich ŠINDELÁŘ, Vestfálský mír a česká otázka, Praha 1968.
141
Roku 1646 byl na sněmu schválen celý soubor nepřímých daní, kterým se až dosud stavy bránily- srov.
Václav Vladivoj TOMEK, Sněmy české dle Obnoveného zřízení zemského Ferdinanda II., Praha 1868, s. 14-17.
137

138
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Smutný osud Ferdinanda IV. znamenal nástupnictví pro jeho mladšího bratra Leopolda.
stále

patrnější

císaře

nemoc

Ferdinanda III. se odehrávala korunovace roku 1656

v optimističtější atmosféře obnovy válkou zasažené země.
17. století zasáhla do
ruly k úpravě
ve zmatcích

různých

daňového

třicetileté

oblastí: v hospodářském

systému, v náboženské

války, novým

Ferdinandova univerzita. Na

obecné

přihodil během

bezpečnosti.

cesty

nedaleko Znojma

142

Tato velká obnova v 50. letech

životě mělo

dojít prostřednictvím berní

byl obnoven rekatolizační tlak přerušený

pražského vysokého

se významnou

sněmem,

na kterou

měrou

učení

vznikla Karlo-

podílela i zemská samospráva

připadl kromě

jiného i

důležitý

úkol

To, že se jednalo o obtížný úkol, dokládá i incident, který se

císařského

přepadeny

sféře

uspořádáním

obnově

v čele s českým a moravským
zajištění

Přes

doprovodu do Prahy. Tehdy byly dva vozy
kteří

loupežníky,

byli v dobové terminologii

císařského

zboží

označováni

jako

Petrovští. Vzniklou šarvátku potom nepřežili dva císařští vojáci, kteří tyto vozy bránili .

143

Korunovace sama pak byla významným signálem směrem do Říše. Ferdinand III. dal jasně
najevo, že podporuje svého mladšího syna jako nástupce, nikoli svého bratra Leopolda
Viléma. Úvahy o možném nástupnictví tohoto arcivévody se objevovaly právě v souvislosti
s říšskou korunovací, které se již starý
římskoněmeckého

krále a

císař

císaře proběhlo

velmi dramatická. Francie totiž mezitím

bez

nedožil. Zatímco zvolení Ferdinanda IV. na
problémů

a jednohlasně, následující volba byla

překonala vnitřní

krizi a

začala

osnovat plány proti

habsburskému nástupnictví v Říši. Přitom užívala některé nespokojené kurfiřty jako své
mluvčí.

Nemyslím si, že

kurfiřtské

kolegium

než byl uchazeč z domu habsburského
francouzského faktoru ke

(ať

skutečně

uvažovalo o zvolení jiného kandidáta

už Leopold, nebo Leopold Vilém), využívalo však

znervóznění Vídně, čímž

si zlepšilo vyjednávací pozici pro jednání

o říšské volební kapitulaci. 144 Pro Habsburky, kteří byli navíc předčasnou smrtí Ferdinanda

m. oslabeni,

znamenaly volební komplikace v Říši vážnou nepříjemnost, která se dotýkala

jejich nejvlastnějších
tedy

zabezpečit

zájmů.

Ferdinand III. budoucí vývoj do jisté míry

svému synovi

maximálně

předpokládal

výhodnou výchozí pozici do

říšského

a hodlal

volebního

klání. Česká koruna v daném plánu hrála prvořadou roli. Jejím nezpochybnitelným držením,
které bylo

definitivně

dosaženo teprve korunovací na

českého

krále, totiž Leopold držel

zároveň i hodnost kurfiřtskou. Českým státoprávním aktem se tudíž designovanému nástupci
142

Okolnosti Leopoldovy korunovace zpracovány - Jiří MIKULEC, Leopold I. Život a vláda barokního

Habsburka, Praha-Litomyšl1997, s. 27-38.
143

Christoph RIEGEL, Das konigliche bOhmische Cronungszeremoniell, Frankfurt am Main-Leipzig 1723, s.
211 an.
144
O říšské volbě Leopolda I. dále John P. SPIELMAN, Leopold I. Zur Macht nich! geboren, Graz 1981, s. 28
an.,podrobněji: Alfred PRIBRAM, Zur Wahl Kaiser Leopold I., in: Archiv fůr osterreichische Geschichte 73,
1888, s. 79-222.
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ferdinanda III.

otevřely dveře

obtížných licitací
~lechtic

ať

už

do volebního kolegia,

osobně,

nebo

prostřednictvím

Václav Eusebius z Lobkovic. Není

'

~volební kampaň" právě

čímž

jistě

mohl daleko

aktivněji

zasahovat do

svého zástupce, kterým se stal
řídil

bez zajímavosti, že Leopold

z Prahy, kam se znovu vrátil nedlouho po svém

český

svou

korunovačním

pobytu a zůstal zde až do ledna 1658, čímž připomínal ostatním volitelům, že o českém

~rfiřtském hlasu nebude pochyb.
Následující korunovace se konala až roku 1723 a týkala se Leopoldova syna Karla VI. a jeho

f

'

~anželky Alžběty Kristíny. Situace v českých zemích se od konce třicetileté války radikálně

i

proměnila. Poválečná

obnova se

zdařila

a Karel VI. tak mohl

přijet

do politicky stabilizované

i

~ ekonomicky relativně prosperující země. České království bylo dlouhodobě uchráněno
í

přímých válečných útrap, pokud došlo k vojenskému střetu, jednalo se o střety pohraniční,

~eré navíc netrvaly dlouho- lze zmínit kupříkladu švédský vpád vojsk Karla XII. do Slezska

t

lna

počátku

f

18. století nebo vojenské operace na

česko-bavorské

hranici v době války o

~panělské dědictví. 145 Nejzávažnější pak byly bezpochyby osmanské vpády na Moravu
~oprovázené často ještě aktivitou sedmihradských knížat a neustále rebelujících uherských

~tavů. 146 Absence vážnějších vojenských útrap však byla vykoupena vysokým berním

.,

!zatížením,

které

v době

zejména

~ěkolikamilionových položek.

147

prvních

desetiletí

18.

století

dosahovalo

Na rozdíl od uherských zemí nezažívaly země české žádné

!výrazné otřesy ani na domácí politické scéně, kde se mohl panovník spolehnout na loajalitu

r

!české

I

barokní šlechty, která byla četnými vazbami propojena s vídeňským dvorským

'!prostředím. 148 Česká pobělohorská politika se tak odehrávala v trojúhelníku: pražské
místodržitelství s nejvyššími zemskými
český zemský

sněm.

149

úředníky

- ve Vídni sídlící

česká

dvorská

kancelář

-

Ani z mezinárodního hlediska nikdo Karlovo nástupnictví

I
145
Dále strojopis mé seminární práce- Jiří HRBEK, Čechy a válka o dědictví španělské, odevzdáno na semináři
České dějiny 17. a 18. století, FF UK, v akademickém roce 2002-2003.
1
, <46 Shrnutí v JosefY ÁLKA, Morava reformace, renesance a baroka, Moravská vlastivěda II., Brno 1996, s. 115'

244.

Stále chybí moderní studie, která by mapovala hospodářství a finance českých zemí a poté habsburského
' ustátí jako celku- Václav Vladivoj TOMEK, Sněmy dle Obnoveného zřízení zemského Ferdinanda ll, Praha
868; JoseťPEKAŘ, České katastry 1654-1789, Praha 1915, 2. vyd. Praha 1935; Josef PEKAŘ, Kniha o Kosti,
a 1970; v kontextu celé monarchie Franz MENSI, Die Finanzen Osterreichs von 1701-1740, Wien 1890;
BÉRENGER, Finance et absolutisme autrichien dans le second moitié du XVIr siecle, Paris 1975; Gustav
TRUBA, Das osterreichische Wirtschaflssystem im Zeitalter des Prinzen Eugen, in: Johannes Kunisch (ed.):
· Eugen von Savoyen und seine Zeit, Freiburg-Wiirzburg 1986, s. 57-90.
Česká pobělohorská šlechta naposledy v: Václav BŮŽEK a kol., Věk urozených, Praha-Litomyšl2002; Petr
ŤA, Svět české aristokracie 1500-1700, Praha 2004- v obou dílech rozsáhlý soupis další literatury.
~49 Opobělohorské správě Jan JANÁK- Zdeňka HLEDÍKOVÁ- Jan DOBEŠ, Dějiny správy v Českých zemí od
čátků státu po současnost, Praha 2005; Robert FLIEDER, Zemský výbor v království českém. Jeho organizace
letech 1714- 1783, in: Zprávy zemského archivu království českého 5, Praha 1918; Petr MA ŤA, Český zemský
sněm v pobělohorské době (1620-1740), in: Marian J. Ptak (ed.): Sejm czeski od czasów najdawniejszych do
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Opět

nezpochybnil.

však

měla česká

koruna jistý význam pro
českého kurfiřtského

Karla VI., zejména po tzv. readmissi

zdůraznění kurfiřtské

hlasu. V této

době,

hodnosti

kdy jakékoli

pokusy reformovat Říši byly plýtváním času a energie, se přítomnost českých zástupců
v kurfiřtském kolegiu na
císaře,

pomocí

potřebovala

řezenském sněmu

něhož měl

a u komorního soudu ve Wetzlaru stala nástrojem

vliv na tyto jinak

plně

stavovské instituce. Tato kapitola by však

samostatné a komplexní zpracování.

: Přes poklidnou politickou situaci uvnitř České koruny nelze tvrdit, že korunovace roku 1723
byla pouhým barokním divadlem, okázalým dvorským konzumem a prázdným projevem
státoprávní nostalgie po dobách, kdy korunování bylo konstitutivním aktem. Je sice pravdou,
že z hlediska kontinuity Karlovy vlády pouze potvrdila stav trvající už dvanáct let,
však zdůraznila

nově

v

českém prostředí

další

rozměry

politického

působení,

zároveň
označit

které lze

· jako nepřímé. Díky celkově klidné atmosféře, která v roce 1723 v Čechách panovala, mohlo
nástrojů

dojít k rozvinutí celé škály
propagandy bylo

pochopitelně

které byly relevantní
přicházely

při

propagandy panovnického majestátu a cílem této

vzbudit vlnu loajality zejména u vyšších
konstantně

schvalování

velmi vysokých

společenských

daňových požadavků,

každý rok z vídeňského centra. Sám akt korunovace potom

v symbolické

rovině

jak navenek, tak

směrem dovnitř českého

zahraničí

jež

působit

zahraničí

mělo

se

vyvrátit

k vídeňskému centru. Tyto úvahy o latentní

české

stále živé a

měly

se objevit znovu naplno po smrti Karla VI.

k zástupcům korunních zemí pak

mělo

dojít k potvrzení jejich svébytnosti a to i

nespokojenosti byly v
Směrem

loajalitě

měl

státu. Vzhledem k

jednalo o demonstraci souladu mezi panovníkem a politickým národem, což
všechny pochybnosti o jeho

vrstev,

v nových podmínkách nedávno schválené pragmatické sankce. Schvalování tohoto "rodného
listu podunajské monarchie"

150

navíc přicházelo v době vzedmutého státoprávního vědomí

v souvislosti s debatou, která probíhala po readmissi
kolem

říšského

vikariátu (viz výše). Zemské stavy proto neopomenuly

schválení pragmatické sankce projevit i potěšení nad
na jejich státoprávní názor:
1720 pootevřely.

českého kurfiřtského

151

dveře,

skutečností,

které se zdály být po Bílé

hlasu a záležitostí
kromě

samotného

že se jich opět panovník ptá

hoře navěky zavřeny,

se roku

To vše mělo pochopitelně vliv na posílení loajality české barokní šlechty

k habsburskému panovníkovi a bylo to

přítomno

i o tři roky později při slavné korunovaci.

roku 1913, OpoJe 2000; František ROUBÍK, Místodržitelství v Čechách v letech 1577-1749, in: Sborník
archivních prací 1967, s. 539-603.
150
Valentin URFUS, Pragmatická sankce-rodný list podunajské monarchie, Praha 2002- zde i další literatura.
151
Navíc kromě pragmatické sankce předloženy stavům ke schválení ještě další -dosud jen domácí habsburské
-dokumenty včetně testamentu Ferdinanda ll. z roku 1621- srov. Valentin URFUS, Pragmatická sankce ... , s.

55.
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'

čtyři korunovační

Období let 1620-1740 nabízí
Habsburkům, kteří

otázku,

proč

Obecně

lze

Josef I.
říci,

korunovačnímu

zcela

se v tomto

mohli chlubit titulem

nepřistoupil

že v

době

aktu jistých

programově

čase

roky, které ovšem neodpovídají
českého

ke starobylému rituálu

krále. Zbývá

přijetí

pěti

zodpovědět

svatováclavské koruny.

nastupujícího absolutismu doznal vztah panovníka ke

změn.

Nemyslím si však, že by došlo k tomu, že panovník by

odmítal korunovaci, protože jako absolutní monarcha nastupuje ihned po

smrti svého otce. Dokonce i ve Francii, která je považována za vzor absolutní monarchie,
vážně

docházelo ke královským korunovacím a celý akt byl brán velmi
panovnické hodnosti. Absolutismus 17. a první poloviny 18. století
kontinuit se starším stavem,
Johannes Kunisch

přichází

ačkoli

stavěl

jako potvrzení

na

zdůrazňování

tento starší stav mohl vést k omezení panovnické moci.

s myšlenkou, že absolutní vládce zaujímá zpravidla ke korunování

záporný vztah, protože během rituálu musí omezit svou moc složením korunovační přísahy. 152
Podle mého soudu se spíše jedná o
konzervatismu a následné reformulování

převzetí

staré formy v tradici

některých obsahů

raně novověkého

v duchu absolutismu, zejména pak

o zdůraznění faktoru slavnosti za účelem panovnické propagandy. V barokních Čechách byla
korunovace

neméně důležitá

než v období

předcházejícím, byť

z odlišných

důvodů. Postupně

totiž dochází k přeměně korunovace konstitutivní v korunovaci reprezentativní.

Změna

vůči předchozímu

období,

souvisí až s nástupem radikálního osvícenství, které se vymezilo
čímž přetrhlo

kontinuitní

řadu důvodů, proč

je

řadu

a opustilo

korunovační

akt

půdu tradičního

zbytečný,

konzervatismu.

drahý, nebo dokonce

Následně

sneslo

panovníkově autoritě

škodlivý. To vše souvisí s budováním jiného obrazu panovníka, než bylo obvyklé v
baroka. Jakkoli se
reformních
že k jeho

kroků,

české

může

zdát osobnost Josefa I. progresivní a

jeho vlády

naplněný řadou

něj

hledáme

marně.

korunovaci nedošlo (na rozdíl od jeho uherského, nebo

říšského

korunování),

osvícenské myšlení jeho

třeba

pozdějšího

čas

době

jmenovce u

Fakt,

značí

pouze jediné: nestihl to. Není

české

státoprávní svrchovanosti, kterou naopak respektoval, když povolil revizi Obnoveného

v tomto faktu hledat známky

vědomého potlačování

zřízení. Argument nedostatku času neužívá pouze Josefovi nakloněná česká historiografie

153

ale dokonce i jeho současníci, kteří nebyli navíc příznivci české státoprávní samostatnosti.

V době války o

španělské dědictví,

pozornosti upnuté na evropská

kdy je

bojiště,

potřeba

je

nejen

přirozené,

152

peněz

,

154

na armádu, ale i neustálé

že tak mohutná akce, jakou je

Srov. Johannes KUNISCH, Staatsriison und Konfessionalisierung a/s Faktoren absolutistischer
Gesetzgebung, in: Barbara Dolemeyer- Diethelm Klippel (ed.), Gesetz und Gesetzgebung in Europa der Frtihen
Neuzeit, ZHF Beiheft 22, Berlin 1998, s. 131-156, zde s. 148.
153
Josef SVÁTEK, Dějiny Čech a Moravy nové doby IV.- Panování císaře Josefa I., Praha 1894.
154
Srov. Christoph RIEGEL, c.d., s. 3-34, Riegel patřil ještě na počátku 18. století k velkým Goldastovým
zastáncům a prosazoval i v tomto díle sepětí českého královského titulu s říšskou císařskou hodností.
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počkat.

reprezentativní korunovace, musí
z rozličných vnitrostátních i

V letech 1627, 1646 a 1656 muselo dojít

zahraničněpolitických důvodů

ke korunovaci rychle.

Stejně

rychle muselo dojít k Josefovu korunování v Uhrách roku 1687 a v Říši roku 1690. Na
počátku

18. století platila pro

uspořádání

slavnostního aktu v českém

pravidla: pro reprezentativní korunovaci je

potřebný

klid,

relativně

prostředí

docela jiná

plná pokladna a

hlavně

dlouhodobá příprava a plánování, jinak byl propagandistický efekt ohrožen. Otázku po vztahu
Josefa I. a korunovace proto lze
korunovaci
oddělení

přál,

uzavřít

jednoduchým tvrzením: Josef I. si svou

ale nedožil se jí. A tak dochází k paradoxu, který ovšem potvrzuje

konstitutivní a reprezentativní povahy

umírá, než je korunován, ale o

půlstoletí dříve

korunovačního

českou

předchozí

aktu- Josef I. vládne, a pak

je Ferdinand IV. korunován, a pak umírá, než

se chopí vlády.

2. Holdování a potvrzení privilegií
Obnovené

zřízení

zemské

vytvořilo

všech základních konstant, s nimiž

nový rámec pro výkon
počítala

politika

pobělohorské

předchozího

politiky, dotklo se

období,

formulováno jako obnovení starých pořádků přerušených "ohavnou rebelií".
byla nejen rétorickou figurou, s níž bylo v textu tohoto dokumentu velmi
která poukazovala na konzervatismus vlastní

přestože
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Obnova řádu

často

pracováno, a

raně novověké společnosti

(viz výše). Také

jednotné náboženství bylo interpretováno nikoli jako nutná podmínka pro
akceschopného absolutistického státu, ale jako návrat ke
kontinuity bylo v textu Obnoveného
přemyslovskou

zřízení

bylo

vytvoření

středověkému pořádku. Vědomí

posilováno

a zejména lucemburskou tradici - hned první

častými

odkazy na starší

článek učinil

s odkazem na

ustanovení Karla IV., Vladislava Jagellonského a Ferdinanda I. z volební monarchie
monarchii

dědičnou.

habsburských

Tato ústavní

panovníků

stavovskou obec tlak, aby

v době
přijala

změna

byla již

předbělohorské.

předznamenána

některými

Panující král zpravidla

za nástupce toho, koho on

určil,

a to

kroky

vytvářel

ještě před

na

smrtí

Literatura o obnoveném zřízení není příliš bohatá, v českém prostředí se jedná zejména o práce Karla Malého
-Karel MALÝ, K otázce právního zakotvení feudálního absolutismu v Čechách, in: Historická úloha absolutní
monarchie ve střední Evropě 17.-18. století, Acta Universitatis Carolinae philosophica et historica 1989, Praha
1990, s. 63-73; nověji: Karel MALÝ, Der bOhmische Beitrag zum Modell des europiiischen Absolutismus, in:
Gerhard Kob1er- Hermann Nehlsen (ed.), Wirkungen europaischen Rechtskultur. Festschrift Karl Kroeschell
zum 70. Geburtstag, Mi.inchen 1997, s. 695-705; zahraniční literatura: Johannes KUNISCH, Staatsriison und
Konfessionalisierung als Faktoren absolutistischer Gesetzgebung, in: Barbara Dolemeyer- Diethelm Klippel
(ed.), Gesetz und Gesetzgebung in Europa der Friihen Neuzeit, ZHF Beiheft 22, Berlin 1998, s. 131-156; HansWolfgang BERGERHAUSEN, Die .. Verneuerte Landesordnung" in Bohmen 1627: ein Grunddokument des
habsburgischen Absolutismus, in: Historische Zeitschrift 2001, s. 327-351.
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.,

český

stávajícího panovníka. Jak Ferdinand 1., tak Maxmilián II. zajistili svému potomkovi
trůn ještě

za svého života.

českého trůnu
výhradně

Přesto

vydání Obnoveného

téměř revolučním.

krokem

habsburským nástupnickým
právně

vymezující

zřízení

Osobnost nového krále

řadem,

mantinely pro korunovaci následovala

vzápětí.

zamezit jakémukoli vydírání královského majestátu ze strany
daní, tak

během přijímání

měla

být nadále

českých stavů.

nikoli volbou

dědičnosti

bylo zavedením

Další ustanovení
řadě

V první

stavů

jak

během

bylo

měl

předchozí

po

třeba

schvalování

nového panovníka. Takové jednání bylo v Obnoveném

kriminalizováno a postiženo nejtvrdšími tresty. Ferdinand II.

určena

zřízení

zkušenosti

s českými stavy celkem pochopitelnou obavu ze všeho "puntování" a "confoederati" bez
královského

vědomí,

chtějí útočit

na králova výsostná práva a právo

nejdůležitější

protože takový postup staví

příslušné

dědičné

nejstaršího ze svých
potomků

synů.

čili

nástupnictví, bylo

Svobodná volba krále se

sdělena

královská vůle nechat korunovat

připouští

pouze po

vymření

mužských i

habsburského rodu, v případě dobrovolné abdikace stávajícího panovníka,

nebo pokud je tento k

vládě nezpůsobilý.

nastala, protože Habsburkové
většinu

"successe",

že

prerogativou majestátu. V takových zásadních otázkách stavy nejsou králi

partnery pro vyjednávání, ale jen adresáty, kterým je

ženských

světla podezření,

osoby do

Bylo velmi

měli precizně

nepravděpodobné,

propracovaný nástupní

že by taková situace

řád,

který myslel na

možných eventualit.

Z předchozích

vět

by se dalo usuzovat, že

na mínění poddaných,

kteří

pobělohorský

absolutismus se nikterak neohlížel

byli panovníkovi vydáni na milost a nemilost.

zkoumání se však ukazuje, že se jednalo po roce 1620 spíše o
politické kultury, než o radikální
moravských
v českém

stavů,

státě.

bude stavy

řez.

Ani

bělohorská

bitva

která se v posledních dvou stoletích tak

poměrně

Při podrobnějším

pomalou transformaci

nezničila úplně

výrazně

moc

českých

podílela na rozhodování

Ferdinand II. vychován na zásadách Giovanni Botera a Justa Lipsia

potřebovat

poddaných. Také

pro budoucí správu

věděl,

českých

a

zemí, a že nelze vládnout proti

věděl,

vůli

že

svých

co znamená slovo "despotismus", a že despota ohrožuje svou duši ve

vztahu k věčnému životu. Strach z toho "být despotou" pozorujeme v myšlení Ferdinanda II.
stejně intenzivně

jako strach o duše svých protestantských poddaných, které by

k pravé katolické víře.
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Ohled na poddané, lépe řečeno na jejich zástupce, tedy musel být

nějakým způsobem přítomen

v nové ústavě byla moc

nepřivedl

stavů

i nyní.

Především

zásadním

způsobem

156

díky redefinování role zemského

sněmu

omezena, nebyla však zničena úplně. Stavy

Srov. Robert BIRELEY, Ferdinand II.: Founder ofthe Habsburg Monarchy, in: Robert J. W. EvansTheodore V. Thomas ( ed. ), Crown, Church and Estates. Centra! European Politics in 16. and 17. Centuries,
London 1991, s. 226-244; Hans STURMBERGER, Kaiser Ferdinand II. und das Problem des Absolutismus,
Miinchen- Wien 1957.

75

stále

tvořily český

českých

politický národ, jejich postavení v rámci

zemí muselo být tudíž

zohledněno i v okamžiku nástupu nového panovníka. 157
důležitost

Teoretická a praktická

úplně

panovníkovi její význam
prostřednictvím holdování.
přísahu,

jádrem

přesně

zemské stavovské obce nedovolila habsburskému
začleněna

pominout: do procesu nástupního aktu byla

Složení holdu králi nahrazovalo v mnohém středověkou lenní

158

vymezeného holdovacího ceremoniálu totiž byla

přísaha věrnosti

nastupujícímu panovníkovi. Ve fondu Stará manipulace se nám zachoval popis holdování
Leopoldovi I., které se odehrálo 13. září 1656. 159 Po mši ve svatovítské katedrále se odebrali
stavové,

císař

i budoucí král do Staré

sněmovny.

Pak

předstoupil před trůny

počtu,

na což

odpověděl

z Martinic. Na vyvýšené pódium, kde stály oba
Nostic a dva
stavům

sekretáři české

také
trůny,

česky

pak

že

nejvyšší purkrabí Bernard Ignác

přišel

nejvyšší

kanceláře, kteří přečetli

dvorské

Habsburků

česky poděkoval stavům,

nejvyšší zemský hofmistr Kryštof Ferdinand Popel z Lobkovic a
se sešly v tak hojném

obou

kancléř

Jan Hartvik

propozici, v níž panovník

oznamoval, že hodlá nechat korunovat svého syna, který chce nyní

přijmout

jejich

hold. V krátkém proslovu pak Leopold potvrdil stará privilegia království v nezmenšeném
rozsahu, za což mu nejvyšší purkrabí
český sekretář přečetl český

pokračoval
sborově

textem v

opakovali,

poděkoval

text přísahy

němčině

podle

věrnosti

článku

při čemž světská část

a mohlo

a

dědičné

začít

Nejdříve

poddanosti, pak německý

A2 Obnoveného

sálu

vlastní holdování.

přitiskla tři

sekretář

zřízení. Sněmovníci přísahu

prsty na

hruď,

duchovní prst

jeden. 160 Poté se budoucí král postavil, poděkoval stavům a přislíbil v krátkém projevu
otcovskou náklonnost a milost. 161 Zástup duchovních v čele s kardinálem Harrachem a
světských stavů

králi.

Při

vedených knížetem Václavem Eusebiem z Lobkovic nakonec políbil ruku

pokleknutí arcibiskupa si král sundal klobouk, k ostatním

Když svou poddanost projevili i poslední zástupci
157

měst,

mírně

bylo holdování

naklonil hlavu.

skončeno.

Zajímavé

Míra stavovských práv po Bílé hoře je stále otázkou: Karel MALÝ - Florián SIVÁK, Dějiny státu a práva
v českých zemích a na Slovensku do roku 1918, Praha 1992 kladou důraz na právní vymezení stavovských
pravomocí, naproti tomu Kari BOSL, Bohmen als Paradefeld stiindischer Repriisentation vom 14. bis zum 17.
Jahrhundert, in: Kari Bosi: Bohmen und seine Nachbam. Gesellschaft, Politik und Kultur in Mitteleuropa,
Miinchen- Wien 1976, s. 188-200 a jeho následovnice Eila HASSENPFLUG-ELZHOLZ, Bohmen und die
biihmischen Stiinde in der Zeit des beginnenden Zentralismus, Miinchen 1982 zdůrazňují faktickou moc stavů i
v době po Bílé hoře.
158
Stavům bylo ponecháno schvalování daní nejen na základě technických nedostatků rodícího se absolutního
státu, ale také na základě teoretické koncepce, že majetek jakožto oblast soukromého vlastnictví je chráněn
prostřednictvím přirozeného práva- srov. Klaus LUIG (ed), Samuel Pufendorf Uber die Pflicht des Menschen
und des Bilrgers nach dem Gesetz der Natur, Frankfurt am Main-Leipzig 1994, s. 200 an.
159
NA, SM K1/40, kart. 1054.
160
Obnovené zřízení přitom v příslušném článku A2 mluví o dvou zdvižených prstech při pronášení přísahy bez
rozdílu stavu- srov. Hermenegild JIREČEK (ed.), Obnovené právo a zřízení zemské dědičného království
českého, Praha 1888.
161
,. ••• vatterliche Versorg und Gnad ... versprochen hat. "- NA SM, 1054, K1-40.
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Je

rozdělení

během

funkcí

shromážděné

·místodržících, vystupuje za
kancléř

ceremoniálu: nejvyšší purkrabí, jakožto hlava

stavy a mluví za zemskou obec, zatímco nejvyšší
vyjádřeno

je reprezentantem panovníka, což je

čeští

purkrabí promlouvá od lavic, v nichž se nacházejí
t

českých

i

prostorově: kancléř

stojí u

trůnů,

stavové.

Ze strany stavů je tedy vrcholem holdování složení přísahy. Zastavme se nyní chvíli právě u
jejího
děje

a

znění,

tedy u výše

zmíněného článku

mimo sakrální prostory,

přísaha

je na prvním

A2 v Obnoveném

přesto

má velmi

zřetelný

místě

směřována

zřízení: ačkoli

se holdování

náboženský náboj- předchází mu mše

nikoli k panovníkovi, ale "Pánu Bohu

všemohoucímu, blahoslavené Panně Marii, matce Boží a všem svatým " 162 • Až poté následuje
· jméno krále a ihned za ním
' krále.

Přesto

dovětek,

že se slib

byla tato aklamativní

přísaha

věrnosti

vztahuje i na

obnovována vždy

dědice

před

a budoucí

české

korunovací nového

panovníka. Člověk, jenž nově získal v českých zemích inkolát, pak musel tuto přísahu složit
i

sám, a to

osobně

do rukou

.• k deskám zemským.

163

účastnit

častého

důstojenství

a to až do roku 1781. V dalším textu

písemně přiložit

přísahy

dochází

motivu obsaženého v Obnoveném zřízení: poddaný slibuje, že se nebude

spiknutí, a že o každém takovém

Věrnost je

jím jmenované osoby, a

Osobní přísaha věrnosti se také skládala vždy, když byl dotyčný

povýšen v úřadě, nebo v
k opakování

císaře, popřípadě

spolčení

podá ihned zprávu, jakmile se o něm dozví.

tudíž definována především negativně (poddaný se nebude podílet na spiknutí proti

svému pánovi), konkrétní povinnosti, které by z ní vyplývaly, ustupují do pozadí a schovávají
se za obecnou formulaci, že
dědicům.

bude podporovat, co je dobré a

užitečné

králi a jeho

V přísaze Karlu VI. došlo k vsunutí odkazu na pragmatickou sankci a celý text

z Obnoveného
králích

dotyčný

zřízení

českých

byl tak

mírně

poopraven zmínkou o

"z krve a kmene obojího pohlaví dle

dědicích,

učiněného

nejvejš dotčené Jeho Císařské a Královské Milosti Karla VI. "

potomcích a budoucích

ze strany succesí prohlášení

164

Hennenegild JIREČEK (ed. ), Obnovené právo ... , Praha 1888, oddíl A2.
Josef KALOUSEK, České státní právo, Praha 1892, s. 147 an.
164
Celý český text přísahy z roku 1723 je následujícího znění: Já N.N. přísahám pánu Bohu všemohoucímu,
blahoslavené a od hříchu neposkvrněné Paně Marii, mateře Boží a všem svatým, že při svaté samospasitelné
katolické víře pevně držeti a zastati, také k tomu mé poddané a sloužící přidržeti, též nejjasnějšímu,
nejnepřemožitelnějšímu a velikomocnému knížeti a panu Panu Karlovi, toho jména šestému jakožto králi
českému a mému pravému dědičnému pánu, jeho milosti dědicům, potomkům a budoucím králům českým z krve
a kmene obojího pohlaví dle učiněného ze strany succesí prohlášení nejvejš dotčené Jeho Císařské a Královské
Milosti Karla VI._věrni stáli a poslušní, nikoli taky při radě neb shromáždění přítomen býti, kdežby proti Jeho
Milosti osobě, cti, vážnosti, právům a stavu předsevzato a jednáno bylo, aniž k tomu žádným způsobem svoliti,
neb připustiti, nýbrž Jeho Milosti Císařské, dědiců, též budoucích králů českých čest, užitek a vážnost pozorovati
a zastávati. Kdybych pak srozuměl, že se co proti Jeho Císařské a Královské Milosti předsebralo, aneb jednalo,
k tomu věrně zbraňovati, a Jeho Císařské Milosti bez prodlení vejstrahu dáti, též vše to činiti chci a mám, co na
jednoho poslušného a věrného poddaného k svému dědičnému Panu sluší a náleží, vše věrně a upřímně, k čemuž
mi dopomáhej Bůh všemohoucí, blahoslavená a od hříchu počátečního neposkvrněná Panna Maria, matka Boží a
všichni svatí. Amen.- NA SM 1057, Kl -75/11, fo!. 83.
162
163
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Nikde v tomto popisu, ani v podobných popisech
přijetí korunovačního

1620

určovaly

reversu jako obdoby

pobělohorského

dřívějších

holdování se nemluví o

volebních kapitulací, které

před

rokem

meze panovníkovy moci. Zatímco v předbělohorském období platilo, že

panovník se mohl

plně

ujmout vlády až po schválení volební kapitulace a po následné

korunovaci, po Bílé hoře mohl užívat svých práv ihned po skonu svého předchůdce. 165
S absencí složitého vyjednávání mezi

sněmem

a kandidátem na královský

trůn

se tudíž

počítalo, korunovační revers ani volební kapitulace nebyly nutné. 166 Zánik korunovačních
reversů

a volebních kapitulací znamená zánik smlouvy uzavírané mezi

který jakoby

přicházel zvenčí,

o

trůn,

a státem, jenž je zastupován domácí šlechtou. V duchu teorií

absolutismu se jediným vrcholným reprezentantem státu stává i v
hoře

uchazečem

českých

zemích po Bílé

panovník. Znamená to tedy, že tento panovník drží neomezenou moc nad daným

územím, a že všichni obyvatelé jsou vydáni napospas jeho
prožívala v 16. a 17. století

svůj

zlatý

absolutního monarchy. Jean Bodin
přírodními,

věk,

poskytla

zmiňuje

libovůli?

Teorie absolutismu, která

několik odpovědí

týkajících se omezení

omezení panovníka zákony Božími, zákony

ale také základními zákony státu, které nazývá "leges imperii" nebo také "lois

fondamentaux". 167 Tato omezení Bodin opakuje několikrát během svého výkladu v různých
modifikacích: "co se

týče

božského a

podřízeni.

Nesmí jednat proti

Před jeho

velikostí musí všichni monarchové na

strachu a v hluboké úctě".

němu,

přirozeného

pokud se

práva, všichni vládci na

chtějí
světě

vyhnout
nést

velezradě

svůj úděl

se

světě

jsou mu

a válce proti Bohu.

skloněnou

hlavou, ve

168

Leges imperii v českých zemích jsou dány ústavou a tradicí. Ústavou je myšleno Obnovené
zřízení

zemské a tradice je zachycena ve známém potvrzení privilegií

které vydal Ferdinand II. 29.

května

českého

království,

1627: "aby všechna a všelijaká privilegia, obdarování,

svobody a majestáty, jenž by proti témuž obnovenému zřízení nečelily ... bez překážky jednoho
každého člověka užívati a nimi se těšiti mohlo ". 169 Podobné potvrzení vydal i Ferdinand III.
21.

března

1642, další panovníci jen potvrdili stará privilegia

během korunovační

mše

před

během

holdování a znovu

Bohem. Potvrzování starých výsad je de iure potvrzení

Srov. Rudolf RAUSCHER, Volební kapitulace a korunovační reversy panovníků ve státech střední Evropy,
Bratislava 1925, s. 38.
166
0významu volebních kapitulací v raném novověku dále RudolfVIERHAUS (ed.), Herrschaftsvertriige,
Wahlkapitulationen, Fundamentalgesetze, Gottingen 1977.
167
Problematice základních zákonů se věnuje rozsáhlá literatura- např. Max Adams SHEP ARD, Sovereignty at
the crossroads: a study oj Bodin, in: Political Science Quarterly 1930, s. 580-604.
168
Orig.: "Mais quant aux loix di vin es et na ture ll es, tout les Princes de Ia terre y sont subiects, et n' est pasen
leurpuissance ďy contrevenir, s'ils ne veulent estre coupables de leze maiestré divine, faisant guerre a Dieu,
sous Ia grandeur duquel tout les Monarques du monde doyvent faire ioug, et baisser Ia teste en toute crainte et
reverence"- Jean BODIN, Les six livres de Ia république, Paris 1579, s. 92.
169
Citováno podle Josef KALOUSEK, České státní právo, Praha 1893, s. 600-602.
165
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kontinuity a neklamná známka, že král je právně vázán, a tudíž není despotou.
byli pobělohorští Habsburkové
několikrát zmíněný

vědomi, čímž

navazovali na

středověkou

Těchto faktů

si

tradici a zejména na

vzor: na Karla IV. a jeho slavné potvrzení starých listin

českého

království roku 1348. Potvrzení však znamenalo ještě jednu důležitou věc: jasně dokládalo, že
nemůže

v království platit žádný zákon, k němuž panovník nezaujme

stanovisko,

čili:

který

výslovně

kladné

neschválí. Král je totiž v duchu absolutistické doktríny jediný,
sobě nestačí

kdo má právo vydávat zákony (ius leges ferendae), tradice sama o
nějaký

jednoznačně

k tomu, aby

zákon platil. I když je ještě daleko doba, kdy suverén bude systematicky sjednocovat

veškeré zákonodárství

země, pobělohorští

královských předpisů. I Obnovené
byť v dosti neučesané formě.
například

celostátní, ale

zřízení

rozšířit

Habsburkové se snažili

pole

působnosti

se snaží postihnout všechny oblasti lidského života,
zákonů

Proto se potvrzování privilegií netýkalo pouze
měst.

i privilegií královských

na úrovni

Pokud byla tato v důsledku

stavovského povstání odebrána, zpravidla je vrátil panovník

dotyčnému městu během

let

1627-1628. 170 Vyslanci královských měst, kteří - nejčastěji v zastoupení dvou předních
měšťanů

-

přicházeli

nebo dokonce
práv

na

rozšířil městská

příslušného města

městům

holdovační sněm, přinášeli

práva za

práva. Panovník podobné "využívání

nevítal,

odměnu,

Hradce Králové

neboť

účelem snížení daní)

dělat nepříznivý

výkladům pojmů

vedle obecných

přednesli

to mohlo

příležitostí"

k polepšení

dojem, že král potvrzuje

nebo dokonce jako podmínku jejich holdu. Mohlo tak velmi

snadno dojít k problematickým
města předkládala

s sebou i žádost, aby panovník potvrdil

požadavků

jako

"dědičná

Kromě

poslušnost".

toho

i zcela konkrétní žádosti: roku 1656 vyslanci

zprávu o žalostném

hospodářském

stavu

města

(bezpochyby za

a roku 1723 byla žádost o odvolání královského rychtáře Leopolda

171

Fischera z Ústí nad Labem podpořena i darem 300 lahví podskalského vína. 172

Vduchu Bodinova vymezení ale existovalo
pouto, které drželo panovnickou

libovůli:

kromě

článku

během korunovační

A3 Obnoveného

pravé ruky na

otevřené

zákonů

státu

ještě

jedno

byly to Boží zákony. Mezi panovníkem a Bohem

fungoval hluboko do 18. století zvláštní vztah, který

vztah byl navázán

základních

měl svůj původ

mše. Tehdy také král skládá

zřízení, klečí~<?_ před

hlavním

středověku.

přísahu,

oltářem, při čemž

evangelium, které drží konsekrator.

Tento

jejíž text je ve

pokládá dva prsty

Přísahu předčítá

ajejím obsahem je obrana katolického náboženství a podporování

lM Případ

ve

nejvyšší purkrabí

křesťanské

spravedlnosti.

Hradce Králové- srov. Jaromír MIKULKA, Dějiny Hradce Králové /III, Hradec Králové 1994, s. 42;
získala dokonce 7. srpna 1627 proslulou Zlatou bulu Ferdinanda II.- srov. Miloslav
BĚLOHLÁVEK (ed.), Dějiny Plzně I., Plzeň 1965, s. 220.
111
Jaromír MIKULKA, Dějiny Hradce Králové /III, Hradec Králové 1994, s. 83.
172
Kristina KAISEROVÁ- Vladimír KAISER, Dějiny města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 1995, s. 152.

podobně Plzeň
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·Zároveň však obsahuje pasáže týkající se zachovávání stavovských privilegií, neodcizování

· ničeho od

českého

~tato přísaha

království a starost o Bohem mu
stěžejnou

"poslední

svěřenou

zárukou a jediným

zemi. Podle Karla Adámka je

bezpečným

bodem, kterým žádný

' absolutista aspoň výslovně neodvážil se viklati. " 173 Obsahuje tradiční závazky, které se
středověkých

objevují již ve

volebních kapitulacích nejen na území

Bohu má velikou vážnost a to nejen s ohledem na
považován za
součást

všudypřítomného

osudů,

lidských

Skládá-li panovník

vševědoucího,

a

pravidelně

do nichž

přísahu

Bohu navíc

přepjatou

českého

věčnosti

a

během

Bohem na posvátné

přísahy

by král nejen ohrozil svou

svatovítského chrámu je

způsobem

během

prolíná

ceremoniálu

přistoupily

a

přísahaly dvěma prsty na korunu, která pevně seděla na hlavě habsburského krále.

174

zopakována i slavnostní

přísaha,

půdě

prostředí).

tak slavnostní chvíle, jakou je

panovnickou prestiž, ale také spásu vlastní duše. Politické se zde zásadním
Před

je

i za každodenní

zasahuje (zejména v katolickém

před svědky

Bůh

habsburskou zbožnost:

za soudce na

korunovace, jde o akt prvořadého významu. Porušením této

s náboženským.

království. Slib

kdy nejvyšší purkrabí vyzve stavy, aby

Panovník sedící v majestátu (en Majesté) s královskými insigniemi má v
a proto i
vladaři

přísaha

spojení se zemí,

vykonaná dotykem na velký safír svatováclavské koruny je

přísahou

odpovědný,

stranami

každý musí

kromě

je

Bůh.

českém pobělohorském prostředí

někomu přísahat.

Nikdo není

Nejedná se tedy o smlouvu mezi

odvození moci ve
postupuje

vyčleněn

z

platí, že každý je

řádu světa,

státě: Bůh předává

některé části

své moci

dvěma

korunovační

v dané chvíli rovnoprávnými

(stavy->panovník->Bůh),

která

značí

vždy, nyní se ho

vůli

podařilo

přísahu dědičné

stavům.

vertikální

Místo duálního systému vzniká systém monistický

krále a všichni dohromady

vůli

rovině

to

Boží. V teorii tento postulát platil

uvést panovnickému absolutismu do souladu s faktickým stavem.

poslušnosti a

věrnosti

království. Jak jedna, tak druhá strana se
a směřuje svou

tělesy

korunovací moc a požehnání králi, který potom dále

založený na jedné vertikální ose s hierarchickou posloupností. V teoretické
znamená, že stavy plní

někomu

nikdo nestojí nad

Boha. Zatímco adresátem holdu je nastupující vládce, adresátem

(král-stavy), ale o vertikální posloupnost

Za

nejen

samotnému, ale i celé zemi.

V duchu aristotelské tradice i v

přísahy

sobě

přísahu primárně

dostávají stavové potvrzená starobylá práva

přitom

k němu. Ve

obrací na Boha jako na
skutečnosti

svědka

svého jednání

tak dochází k uzavření smlouvy

mezi stavovskou obcí a novým králem, která je podmínkou pro následující

korunovační

Karel ADÁMEK, České korunovační slavnosti, Praha 1890, s. 28.
Purkrabí pronesl formuli: "Kommet und lasset uns zu unserem gecronten Erbkonig bekennen" v obou
zemských jazycích- srov. Christoph RIEGEL, c.d., s. 253.
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174
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akt.

Tato smlouva však není tak explicitní a zjevná jako v předchozím období a odehrává se spíše
na úrovni

výměny symbolů uprostřed

privilegií po roce 1620
.volební kapitulace. V

předcházejí

ritualizovaného prostoru. Proto také hold a potvrzení
vlastní korunovaci a jsou fakticky jen jinou formou

době předbělohorské mělo

holdování

poněkud

jiný význam. Tehdy

docházelo v důsledku dohadování k jasnému formulování právního dokumentu, na jehož
základě

Iv dané

došlo ke korunovaci. Až po jejím

skončení přišel

na

řadu

stavovský hold, který však

situaci sloužil spíše jako potvrzení právě ukončených ceremonií, než jako jejich

!předpoklad.

I Holdování králi však probíhalo i ve vedlejších korunních zemích, před Bílou horou se právě
t

I holdovací jízda na Moravu, do Slezska a do Lužice stávala manifestací jednoty celého státu.

IObojí Lužici dostal roku
!

1624 do zástavy saský kurfiřt Jan Jiří a pražským mírem je o

!jedenáct let později připojil k Sasku jako české korunní léno. Král, zvolený a korunovaný
!

i

II· v Praze, se vydával na cestu do Brna
t putování po

'

1 sousedními

(popřípadě

nejvýznamnějších městech

do Olomouce) a dále do Vratislavi, své

království však

monarchy, nebo s jejich vyslanci.

175

často

spojoval se setkáním se

Po Bílé hoře holdovací jízdy ustaly: poslední

vykonal Ferdinand III. na Moravu roku 1628 a to v souvislosti s vydáním Obnoveného
' pro tuto korunní zemi. Místo osobní

přítomnosti

zemím jen potvrzována privilegia prostřednictvím

zřízení

designovaného panovníka byla vedlejším
české

dvorské

kanceláře.

Do Slezska, které

si díky odboji Jana Jiřího Krnovského vynutilo na počátku 20. let 17. století zvláštní privilegia
v rámci
stavů,

českých

zemí, posílal král své

naposledy roku 1657. Zatímco na

komisaře, kteří

ve Vratislavi

Moravě proběhla

přijímali

roku 1628 celá akce bez

ve Slezsku dlouho po roce 1620 panovala napjatá atmosféra, o

čemž svědčí

předtím,

osoby do

než holdování

konzultaci.

176

proběhlo,

pozval Ferdinand II.

hold zdejších

klíčové

problémů,

i fakt, že si

Vídně

k osobní

Přípravy české dvorské kanceláře byly pečlivé a královští komisaři byli

vybaveni nejen plnými mocemi, ale i podrobnými doklady předchozích holdování. 177

17

l

176

Srov. Josef JANÁČEK, RudolfII. a jeho doba, Praha-Litomyšl 1997, s. 178 an.
Například vévodu Jindřicha Václava Minsterberského, kterému píše prostřednictvím české dvorské kanceláře

9.listopadu 1628 první pozvání. Vévoda se však vymlouvá na nemoc své manželky, a tak na něj císař naléhá,
" ... daj3 sie[lhre Kayserliche Mayestat] mit ihme gerne miindlich gniidigste Communikation ha/ten wolten." srov. NA, ČDK 558/I A 2, kart 14.
177
Formule přísah věrnosti pro jednotlivé stavy byly kopií těch, které byly skládány Ferdinandu II.- například
knížecí přísaha zněla: "Wir N.N .... und schweren, Gott dem Allmachtigen und Euch dem Durchleuchtigsten
GroBmachtigsten Fiirsten und Herm, Herm Ferdinand dem Anderen zu Boheimb Konig etc. und Obristen
Herzogen in Schlesien unserem gnadigsten Herm, als einem Rechten und gekronten Konigen zue Boheimb,
E(uer) kiin(iglichen) Wiirden Leibes-Erben, nachkommenden gekronten Konigen zue Bohemb, gehorsamb und
getreu sein, E(uer) K(oniglichen) W(iirden) und derselben Erben, wie eben gemeldet, Ehr und Besten nach
unseren hiichsten Vermogen allezeit getreulichen schaffen, Schaden und Arges verhiiten auch alles das thuen
wollen, was getreuren Unterthanigen Fiirsten zustehet wie gegen E(uer) K(oniglichen) W(iirden) Vorfahren
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r
i Komisaři potom objížděli sídla neJen slezských vévodů, ale i jednotlivých opatství a

· šlechtických dominií a
· odeslán do
~

Vídně.

přijímali

jejich

přísahu.

O celém aktu byl proveden zápis a ten byl

Není divu, že se celá akce protáhla: vratislavští

mezi posledními, složili

přísahu

až v únoru 1630.

Během

měšťané, kteří

holdovali

celého procesu holdování se

· proměňovali i osoby komisařů, většinou však byl přítomen nejvyšší kancléř (Vilém Slavata
· z Chlumu a Košumberka) a další členové české dvorské kanceláře (Otto z N ostic ), kteří
symbolizovali sepětí slezských vévodství s celkem korunních zemí. 178 I zde hodlali místní
stavové v čele s vratislavskými
privilegia k potvrzení a

četné

měšťany

předložit

novému panovníkovi svá

kupříkladu

když Vratislavští prosí o

využít situace a

žádosti k vyřízení. A tak

redukci cel a odvedení lichtenštejnského zbrojného lidu z bran
podobně

jako v případě

českých měst

v souvislosti se slavným holdováním

-

rázně

na

nepřipustí,

vědomí,

města,

dává jim

císař

-

že žádné zvláštní zacházení

a že celá záležitost má jít standardní

cestou. 179 Podobným způsobem jako roku 1628 proběhlo slezské holdování i po korunovaci
Leopolda I. V 18. století však
tímto

účelem

mělo

být organizováno slezským vrchním

obdržel instrukci ihned, jakmile nastoupil nový

císař.

úřadem,

který za

A tak se roku 1705

chystalo holdování, aniž by se uvažovalo o české korunovaci Josefa 1. 180 V takovém
hromadném holdování však mnozí
supliky, aby byly ty
jejich privilegií.

či

ony stavy

viděli
vyňaty

porušení svých práv, a tak se do
a byl

přijat

jejich hold

zvlášť

Vídně začaly

psát

spolu s potvrzením

181

Akt holdování však

nezůstal

k celku, k jednotnému státnímu

omezen pouze na nejvyšší vrstvy, byl projevem
tělesu,

nebo dokonce k řádu

světa. Měli

příslušnosti

ho tudíž podstoupit

teoreticky všichni osedlí v království. V 17. a 18. století platilo, že se jím zdůrazňovala vazba
poslušnosti a poddanství
sedláci
určité

vůči

svým

vůči

světským

vrchnosti, stavové

nebo duchovním

často

panovníkovi, ale

pánům. Přitom

formy právní symboliky přenášely z nejvyšší

na svých panstvích velmi

vůči

úrovně

podobně

i poddaní

je zajímavé sledovat, jak se

na úroveň nižší, tedy jak se šlechta

nechávala inspirovat tím, co zažívala v roli poddaného, když

Konige zue Boheimb, unsere Vorfahren gethan haben. Als uns Gott helfte und sein heiliges Evangelium."- srov.
tamtéž.
178
Kromě nich se v dochovaných popisech mluví o Vratislavu z Fiirstenberka, Janu Oldřichovi z Eggenberga,
Maxmiliánovi z Trauttmansdorffu, Kryštofu Šimonovi z Thunu, jednou o Gundakarovi z Lichtenštejna,
kardinálu Františkovi z Dietrichštejna (při přísaze vratislavské kapituly sv. Jana) a dalších- srov. tamtéž.
179
" ... daj3 es mil ihnen [Breslauer Stadtrathen] wie mil anderen Fursten und Stiinden, soviel die Erbhuldigung
betreffend gehalten werden soli." - srov. tamtéž.
180
Dále srov. NA, ČDK 558/1 A 2, kart 15.
181
V Národním archivu ve fondu ČDK jsou uloženy supliky podobného znění od svídnicko-javorských stavů a
od vratislavských měšťanů. Bohužel zde chybí císařovo rozhodnutí, které by mi umožnilo rekonstruovat celou
záležitost až do konce- srov. tamtéž.

82

došlo k událostem bezprostředně předcházejícím korunovaci. 182 U svých poddaných pak
čím

hledala to,

věrnost,

byla povinována panovníkovi:

respekt, poslušnost. Takové holdování

na nižší úrovni nám popsal ve svém deníku

například hrabě

apelačního soudu v polovině 18. století.

K 1O. říjnu 1752 si poznamenal stručně do svého

deníku obvyklé holdování na
připomínající

183

křimickém

atributy

nápadně

stavovský hold králi. Královská propozice byla nahrazena promluvou pana

která byla pronesena v obou zemských jazycích,

nahradil

při předříkávání přísahy

lišil od

článku

kopíroval pražskou slavnost

vrchní

účetní

včetně

součástí

bylo

stejně

sekretáře české

dvorské

(knihvedoucí) Seiden. Obsah této
zřízení,

A2 Obnoveného

nicméně

kanceláře

přísahy

se

formální sled událostí

políbení ruky na znamení poslušnosti i mše, která byla

sloužena v souvislosti s tímto holdem, a
Nezbytnou

některé

zámku, které obsahuje

hraběte,

pochopitelně

Jan Josef z Vrtby, rada pražského

jako v

během

době

níž také

zaznělo

pražských korunovací

slavnostní Te Deum.

pohoštění těch, kteří přišli

hold složit. Šlechta na svých panstvích kopírovala formy, které viděla při státoprávním aktu
jako holdování nebo korunovace podobným
sídel podle panovníkových, jakým

přijímala

způsobem,

jakým upravovala architekturu svých

na své zámky operu a
českých

se tak stalo vzorem, který využívala právní kultura v

podobně.

Holdování králi

zemích i na nižších úrovních.

3. Nástupní právo
Kromě

omezení panovníka Božími,

přirozenými

jeden limit, který musel dodržovat každý
práva. Omezení

dědickým

zákoník se svými
upravovali

dědické

vyjadřovalo

příslušník

například

od

dědickými nařízeními součástí

právo ještě v

době,

kdy byli na

takové domácí ustanovení pouze

prostředí

Habsburka, který bude kandidovat za celý rod na

zmínit ještě

český trůn

francouzského, kde je sálský
zákonů

voleni,

pretendenta

českého

státu. Habsburkové

před

rokem 1627 však

českého

království, tedy

krále, a který bude mít jednotnou

podporu zbytku habsburského rodu. Spletité rodinné vazby panující dynastie i
ctižádost
různých

některých

právních

jejích

aktů,

členů

vedly k nutnosti vyjasnit vzájemné vztahy

mezi nimiž

převládaly

dědického

prostoru k dynastické tradici,

základních

výběr

třeba

vyvolené dynastie: zásady

středoevropském

právem se váže ve

nikoli k tradici státní, což je odlišné

a základními zákony je

nezřízená

prostřednictvím

bilaterální a multilaterální smlouvy mezi

rodu. Velmi oblíbená- zejména v případě Ferdinanda I. -byla také úprava
181

členy

dědických poměrů

Srov. André HOLENSTEIN, Die Huldigung der Untertanen. Rechtskultur und Herrschaftsordnung (8001800), Stuttgart-New York !991.
183
Část jeho deníku vydal Václav MENTBERGER (ed.), Z deníku Jana Josefa hraběte z Vrtby, Plzeň 1940 (zde
s. 26-27), celý rukopis uložen v

knihovně

Národního muzea v Praze.
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testamentem. Právních

počinů

v souvislosti s dědickým právem bylo v předbělohorské

době

několik, a to jak mezi větví španělskou a rakouskou, tak i mezi členy rakouské větve. 184

Celkem lze

říci,

že se

dědické

právo

předbělohorské

řídilo

doby

patrimoniální princip, kdy jsou uznány shodné nároky všech
středověku

sahají hluboko do raného
franckých

vladařů.

má povinnost

Patrimoniální

rovně podělit

kořeny

a jeho

přístup

podle dvou

principů:

synů. Dějiny

tohoto

první je
přístupu

lze nalézt až v sálském zákoníku

je založen na ideji rodinné spravedlnosti, kdy otec

své syny majetkem

přibližně

stejné hodnoty. V tomto ohledu je

tedy považován stát za majetek panovnické rodiny a slouží k

zaopatření

panovníkových

synů.

Takové disponování státem ale vedlo k jeho desintegraci a k rozpadu na samostatná území.
opouštění středověké

V 17. a 18. století proto docházelo k postupnému
státu. Naopak druhý princip - primogenitura vlastního rodu: nárok na

trůn dědí

značí upřednostnění zájmů

pouze nejstarší syn a stát tak

v teorii se primogenitura prosazovala, v praxi ale
určité

území a tím

hmotně

často převážila

zajistit existenci všech svých

práva pak

několikrát

zasadil o integraci všech svých zemí, na druhé
rozdělil

zroku 1554

pozorovat

rakouské

připomínal

dědičné země

jen fakt, že nejstarší

se císařem, tedy formálním pánem svých
převážily,

Maxmilián II. se

budoucího

císaře

strýců

například

synů.

dědického

nástupnictví

můžeme

Rudolfa II. Rudolfovi

mezi

tři

Konflikt mezi

primogenituře

ze státu

oběma

principy

během

své vlády

však svým testamentem

syn Maxmilián byl

předurčen

viděli,

tak lze

vidět

stát

výhody primogenitury postupně

že na rozdíl od svých

nedisponují žádnou zemí a nesli celou záležitost jako

patriarchálního principu k

vyčlenit

svého otce a jasně ustanovil jediným
však

zájmem

jednotný. Zatímco

snaha otce

straně

před

své syny. Zásady primogenitumího

bratrů. Jednoznačné

bratři

zůstává

státu

u Ferdinanda I., který se

Ferdinandův

neřídil příkladem

jednoty panovníka a

křivdu.

dědicem

zaopatřených

I v posunu od

jeden z kořenů budoucích

střetů

mezi

Rudolfem II. a Matyášem. 185
Přijetím

Ferdinanda II. a porážkou
Habsburků,

štýrská linie

vládu v monarchii.
sepsat nový

císař

českých stavů

na Bílé

hoře

nastupuje na

český trůn

která jako jediná má vzhledem k rodinným ustanovením právo na

Poučen

z předchozích desetiletí nechává

už roku 1621

svůj

testament, kde

kvůli dědickému

jasně určuje

ustanovení

nástupnictví podle práva

primogenitury a majorátu. Zajímavý dokument se odvolává na nutnost jednotné a silné vlády
s ohledem na

vnitřní

a

vnější nebezpečí,

které

představují nepochybně

184

stavovští

opozičníci

Dále Gustav TURBA, Geschichte des Thronfolgerechtes in a/ten habsburgischen Liindern bis zur
pragmatischen Sanction Kaiser Karls VI., Wien-Leipzig 1903, s. 161 an.
185
Takto interpretuje rozepře v habsburském rodě na počátku 17. století například Winfried SCHULZE,
Hausgesetzgebung und Verstaatlichung im Hause 6sterreich vom Tode Maximilians I. bis zur pragmatischen
Sanktion, in: Johannes Kunisch (ed.), Der dynastische Fiirstenstaat. Zur Bedeutung von Sukzessionsordnungen
fiir die Entstehung des friihmodemen Staates, Ber!in 1982, s. 253-271.
i
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a

Turci. Testament byl zamýšlen jako domácí zákon, nikoli jako
předloženo

muselo být

příbuzných, konkrétně

k širší diskusi.

Přesto

veřejné

ustanovení, které by

se ani Ferdinand II. neubránil tlaku svých

svého ctižádostivého bratra Leopolda, který od roku 1618 spravoval

'tyrolsko. Tato alpská země spolu s roztříštěnými habsburskými državami v jižním Německu
tnu byla předána ve dvou krocích roku 1623 a 1630 do dědičné správy.
vymřela,

linie sice roku 1665
!

186

Leopoldova rodová

zvláštní postavení Tyrol ale trvalo až do vlády Josefa I.

rrosazení primogenitumích zásad má přímou souvislost se zaváděním absolutistického státu a

~ostalo se i do rodinné příručky pro budoucí habsburské vládce nazvané "Princeps in

!
)

~ompendio",

kde se uvádí, že "zvláště prvorozený syn má být uváděn do státních

I

L./
V•t t'" 187
~a ezz os z .

I

Obnovené

zřízení zemské nezná pojem "primogenitura", mluví se v něm pouze o dědičném

~ástupnictví.

dědicem,

Kdo však má být

!nomas Winkelbauer

vysvětluje

to je záležitostí dynastie, lépe

řečeno

její hlavy.

primogenituře

absenci jasného ustanovení o

v tomto

· okumentu ohledem Ferdinanda II. na svého druhorozeného syna Leopolda Viléma. 188 Ani
poté, co se
požadavků

české

mladších

země

staly

dědičnými,

synů, přecházely

!nebyly po roce 1620 rozděleny.

189

dospělosti. 190

vpobělohorských dějinách

pokusili získat

Habsburkům

k saturování

na následujícího panovníka jako kompaktní

dědictví

a

Důvodem může být i fakt, že v této době dochází oproti 16.

!století k fatálnímu úbytku mužských
!se nedožijí

nikdy nesloužily

členů

A tak jediným
je osobnost

někteří kurfiřti během

habsburského rodu,

kteří

případem dospělého

uměnímilovného

volby

císaře

se rodí jen

zřídka

a

často

nesaturovaného Habsburka

Leopolda Viléma. A

právě

jeho se

po smrti Ferdinanda III. ve snaze

(vystupňovat své požadavky na habsburského pretendenta, uherského a českého krále

l

Leopolda I. Leopold Vilém se do dobrodružného tažení za

císařskou

korunou nepustil a

f naopak pomáhal svému synovci, aby ji mohl získat on.
f

1 Paralelně s poklesem počtu mužských potomků rakouské větve probíhal podobný proces u
i

v

) habsburské královské linie ve
rozdělení

Spanělsku.

obrovského habsburského

Její

dědictví

roku 1700

otevřelo dveře

novému

mezi Leopoldovy syny, tentokrát starší Josef měl

186

Brigitte HAMANNOV Á, Habsburkové. Životopisná encyklopedie, Praha 1996, s. 236-238.
Franz BOSBACH (ed.), Princeps in Compendio, in: Konrád Repgen (ed.): Das Herrscherbild im 17.
Jahrhundert, Miinster 1991, s. 79-114, zde s. 111.
188
Thomas WlNKELBAUER, Stiindefreiheit und Furstenmacht. Liinder und Untertanen des Hauses Habsburg
im konfessionellen Zeitalter. Osterreichische Geschichte 1522-1699, Wien 2003, s. 177-178.
189
Jedinou výjimku tvoří ustanovení pro nejmladšího bratra Ferdinanda II., brixenského biskupa Karla, kterému
roku 1623 přiznal císař Kladsko. Ten se však svého dílu neujal, protože hned následujícího roku zemřel
v Madridu.
190
To je případ nejen korunovaného českého krále Ferdinanda IV., ale i jeho bratra Karla Josefa (1649-1664),
velmistra Řádu německých rytířů nebo jeho strýce Jana Karla (1605-1619).
187

i

vymření
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zůstat

ve

střední Evropě

a mladší Karel odplout za

španělskou

korunou. Josefova smrt

znamenala pád celé koncepce a Karel se jako jediný mužský potomek slavného rodu musel
vrátit z pyrenejského poloostrova, aby se chopit otcovského
bylo

skutečně

úctyhodné, panství

století na úkor Osmanské
platila zásada
opozice

říše

vídeňských Habsburků

dědičnosti trůnu podobně

otevřelo dveře

vytvoření

k

podařilo

a navíc se

se

dědictví. Dědictví
rozšířilo

v druhé

Leopolda I.
polovině

17.

pacifikovat Uhry, v nichž od roku 1687

jako v českých zemích.

Potlačení

uherské stavovské

politicky homogenního státu s jednotnými principy státní

správy. Integračním prvkem byla kromě centrálních úřadů především dynastie 191 , Karel VI. se
rozhodl

vyjádřit

vznikající jednotu i v právní

rovině.

Proto

přistoupil

sankce jako základního zákona monarchie, který bude stát na
domácího nástupnického

řádu,

který byl

určen

k prosazení pragmatické

třech pilířích:

na tradici

zejména testamentem Ferdinanda II., na

schválení zemskými stavovskými sněmy a na mezinárodním uznání. 192 Dokument odkazoval
na starší ustanovení z roku 1703 nazvané "pactum mutuae successionis", kde bylo potvrzeno
nástupnictví i v ženské rodové linii a navíc
k případnému

přenesení

ustanovení se

přímo

provdány za

přední

vládních práv

veřejnost

se stal dokument

Evropě.

díky

veřejný,

jasně

Karel VI. ale v pragmatické sankci

již byly

zřetelně vyjádřil

formulovanému principu primogenitury.

z pravidel pro

Zároveň

tím

dědění

všeho rodinného majetku se stal základní

boji proti

ukončen

vývoj, který od pozdního

osobu panovníka a stát. Argumentace, kterou užíval Karel VI.

schvalování pragmatické sankce, se
při

některé arcivévodkyně

domácí ustanovení Ferdinandova testamentu: ze soukromého dokumentu

středověku postupně odděloval

akceschopnosti

v němž má dojít

dcer Leopolda I. a Josefa I. Už toto

zákon státu. Pragmatickou sankcí byl na našem území

při

pořadí,

vládce starého kontinentu a pro zbytek byli již od narození vybráni také

nedělitelnosti říše

vynesl na

prostřednictvím

dotýkalo mezinárodní politiky, protože

manželé z nejurozenějších v
princip

přesně určeno

vnějšímu

jednoznačně

ohrožení,

odvolává na nutnost jednoty a tedy

nejčastěji přitom zmiňoval pochopitelně

ohrožení osmanské. 193 Přestože zájem o nástupní právo v období 17. a 18. století vzrůstal,
nevyhnuta se Evropa
falcké a především o

právě

v této

době různým

dědictví španělské

válkám o polské nástupnictví, o

a rakouské, na jejichž

191

počátku

stály

právě

dědictví

nejasnosti

Vtéto souvislosti použil Jan Kapras termín "dynastická unie", která vznikla na základech unie personální
šestnáctého století a předznamenala unii reálnou století osmnáctého- srov. Jan KAPRAS, Právní dějiny zemí
Koruny české Ill./2- Doba pobělohorská, Praha 1920, s. 75-94.
192
Dějiny tohoto schvalování i podrobný rozbor celé problematiky nově v: Valentin URFUS, Pragmatická
sankce, Praha 2002.
193
" ••• dass die offentliche Ruhe der Christenheit, bestandiger Friede und ungetri.ibter Stillstand unter der
gottgefálliger Regierung seiner Mayestat und des durchlauchtigsten Hauses Ósterreich in Ewigkeit dauem
moge" =dopis Karla VI. uherským stavům z 8.7.1722- Gustav TURBA (ed.), Die Pragmatische Sanktion.
Authentische Texte samt Erliiuterungen und Ubersetzungen, Wien 1913, s. 159.
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v dědické posloupnosti. Tyto konflikty
řády,

zdůraznily potřebu jasně právně

což je v moci vládnoucí dynastie. Na rozdíl od

která nese

zodpovědnost

za

podřídit

rodu se tudíž musí

svěřený

středověku

má

panství

dynastie,

stát, nikoli pouze vládnoucí jednotlivec. I ostatní

státnímu

účelu.

Už Hugo Grotius

zajištěna

být

právě

je to totiž

upozorňoval,

k dědičnému zboží, ale v jiném smyslu než běžné dědictví.
jednotlivého

upravit nástupnické

primogeniturou,

194

členové

že stát sice

patří

"Stabilitas" každého

Karel

VI.

navíc

spoJUJe
čímž

smezinárodním prosazením pragmatické sankce také "aequilibrium in Europa",

se

zásada domácího a posléze státního práva povyšuje na zásadu práva mezinárodního.
Primogenitura totiž na rozdíl od starších ustanovení nedává
ostatním

členům

vládce, což lze

rodu a zamezuje
opět

případným

prostoru pro manévrování

intrikám, které jindy obklopovaly umírajícího

během

nejlépe doložit

příliš

dlouhého umírání posledního

španělského
skutečně

Habsburka Karla II. K prosazování pragmatické sankce potom Karel VI. používal
všechny dostupné

prostředky,

včetně

nejnovějších

ideologických argumentací.

Kromě

zřetelné výměny mezinárodního nároku na univerzální monarchii za doktrínu rovnováhy sil 195

v Evropě využil
Bartenstein, také
především

císař

a duchovní otec tohoto dokumentu,

nově

Johann Christoph von

jedinečným

různých

války o

práva na

zemských tradic,

Dynastie se stává hlavním tmelem monarchie a
udržovat mír pomocí rovnováhy sil v Evropě.

skončení

dědického

spojením

státu, ve kterém se nachází množství

zároveň

trůn

měl čekat,

nárok

nástupnictví stává hlavním

člena

dědické

předpokladem

linie v habsburském

i náboženství.

mezinárodní garantem, jenž má

196

dědického

habsburského domu byl pouze

podmínky pro dosažení královské hodnosti, po Bílé

zachování

a teritoriální integrity

až v posloupnosti dosáhne práva ucházet se o daný

vpředbělohorské době dědický

a

španělské dědictví.

různost jazyků

Lze tedy shrnout, že panovník byl vázán ustanovením rodového
nástupu

Evropě

vzedmuté vlny pacifismu, který se objevuje v západní

ve Francii (abbé de Saint-Pierre) po

Pragmatická sankce je

hrabě

pro

přijetí

rodě

však

194

hoře

trůn.

Určitá

Zatímco

splněním

se ustanovení o

a korunování.

práva. Po

první

dědičném

nejistota týkající se

přetrvávala minimálně

do poloviny 17.

Heinz MOHNHAUPT, Die Lehre von der "Lex Fundamentalis" und die Hausgesetzgebung europiiischer
Dynastien, in: Johannes Kunisch (ed.), Der dynastische Fiirstenstaat. Zur Bedeutung von Sukzessionsordnungen
fiir die Entstehung des friihmodemen Staates, Ber!in 1982, s. 3-34.
1
9l K ideji rovnováhy sil například Kurt KLUXEN, Zur Balanceidee im 18. Jahrhundert, in: Helmut Berding
(ed.), Vom Staat des Ancien régime zum modemen Parteienstaat. Festschrift fiir Theodor Schieder zu seinem 70.
Geburtstag, Miinchen-Wien 1978, s. 41-58.
196
Johannes KUNISCH,Hausgesetzgebung und Miichtesystem. Zur Einbeziehung hausvertraglicher
Erbfolgeregelungen in die Staatenpolitik des ancien régime, in: Johannes Kunisch (ed.), Der dynastische
Fiirstenstaat. Zur Bedeutung von Sukzessionsordnungen fůr die Entstehung des friihmodemen Staates, Berlin

1982, s. 49-80.

87

století stejně jako přetrvával předsudek, že Češi jsou potencionálními rebelanty. 197 To také
vysvětluje, proč
před

docházelo ke korunování nového krále ještě za života starého
tři

Bílou horou. Všichni

k zemským deskám, tedy k
po dobu vlády svého
[Leopold 1.] zde

takto

českému

předchůdce

slavnostně,

a korunovaní Habsburkové

státu, i

směrem

se nebudou

příkazu

vměšovat

do

vladařských

Císařské

přitom

přísežné

k vlastnímu rodu

vměšovat

že po dobu života Jeho

III.] nebudeme bez výslovného
království se nebudeme

přijatí

podobně

jako

museli složit
prohlášení, že

záležitostí: "slibujeme

a Královské Milosti [Ferdinand

vykonávat královské panování. V tomto

dědičném

ani do oblasti správy, ani do jiných oblastí, pokud by to

ohrozilo panování Jeho Císařské a Královské Milosti. " 198 S postupem času klesala nutnost
zajistit

český trůn

rodě

v habsburském

pro svého nástupce, korunovace

přestala

plnit funkci

pojistky rodové kontinuity a získávala nové politické významy spojené s její reprezentativní
náplní. Osobu českého krále

měly

trvale určovat vztahy uvnitř habsburského rodu.

4. Státoprávní symbolika
Během

korunovace byly užívány

předměty,

které budily už svou

nejen prostý zájem, ale nutily je k hlubšímu přemýšlení.

nimi stála, evokovaly představy o

skutečnosti,

199

přítomností

Okazovaly totiž na ideu, která za

která sice nebyla

vidět

pouhým okem, ale bylo

ji možné postřehnout rozumem poté, co se objevily právě tyto symboly.
korunovační klenoty a konkrétně královská koruna.

panovnické

důstojnosti

se vyvinula

200

pravděpodobně

při

mši jako

důkaz

neúcty,

a na jejím vrcholu

měla

byly

Její počátky jsou nejasné, jako odznak
201

postupně

Ačkoli se svatý Pavel snažil zamezit

se

stával odznakem duchovní hodnosti. Brzy se v Evropě
odznaků

Nejvýznamnější

z byzantského diadému, idea posvátné

pokrývky hlavy však sahá hluboko do biblických časů.
nošení pokrývky

mezi lidmi

právě

naopak její

vytvořila

stát od 1O. století papežská tiára.

příslušný

pevná hierarchie
Odstupňování

druh

těchto

hodností

Volání po odstranění pasáží o českém provinění ze zemského zřízení (o což se snažila česká šlechta
vprůběhu druhé poloviny 17. století) vzala Vídeň na vědomí až v souvislosti s revizí obnoveného zřízení, k níž
mělo dojít na počátku 18. století -dále: Valentin URFUS, K pokusu o revizi zemského zřízení v Čechách na
počátku 18. století, in: Právněhistorické studie 16, 1971, s. 177-195.
191
Orig.: Versprechen auch hiermit festiglich, dass wir uns bei allerhochstgedachtem Ihrer Kay und Kon
Mayestats Lebenszeit, der konigliche Regierung ohne gemessenen Befehl keineswegs untemehmen, noch in
Sachen, die Policei oder Administration der Justici oder die Cameralia und was dem in allem anhangig betrifft,
in diesem dero Erbkonigreich im wenigsten einmischen, weniger sonst Ihro Kay. und Kon. May. und dero
kaiserlichen und koniglichen Regierung der wenigsten Eintrag, Hinderung, oder Eingrifftum werden, auf
keinerlei weiss, noch wegen alles koniglich und ohne gefahrde.- NA, SM 1054, Kl-40, nefoliováno.
199
Následující výklad podle: Jan ROYT- Hana ŠEDINOV Á, Slovník symbolů: kosmos, příroda a člověk
vkřesťanské ikonografii, Praha 1998.
200
Nejobsáhlejším a dodnes nepřekonaným dílem o evropských korunovačních klenotech je monumentální spis
Percy Ernst SCHRAMMA, Herrschaftszeichen und Staatssymbolik. Beitriige zu ihrer Geschichte vom dritten bis
zum sechzehnten Jahrhundert I-III, Stuttgart 1954-1955.
201
Dále starozákonní kniha Exodus (30,26; 28,39; 29,6).
197
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~mocí

pokrývek hlavy se brzy

~piny

korun, jedna byzantská

přeneslo

světské,

i do oblasti

(například svatoštěpánská

a tak vznikly v

Evropě dvě

koruna) a jedna západoevropská,

fímská. Obecně byla od středověku chápána koruna jako odznak nejvyššího politického
'

~ůstojenství,

znak boží vyvolenosti a

přímo označovala

osobu, která tak držela zvláštní moc.

~orně moci světské symbolizovala i moc duchovní, a jakožto "signum sanctitatis" na první

Pohled odkazovala k duchovním základům světské moci (emailové destičky na uherské nebo
!

~šské koruně, číselná symbolika hran a drahých kamenů, lilie původně zdobící Šalamounův
(

fhrám apod.).

Zároveň

však označovala i čas, slavnostní chvíli, v níž se ukázala na

~eřejnosti. Užívala se zpravidla při slavnostech, až později v dobách raného novověku začaly
!'

~ikat
;

koruny domácí, které král nosil

častěji.

Koruna se usazovala na hlavu, na

~ejviditelnější místo, které bylo navíc považováno za příbytek lidského ducha. Pokud je tento
~uch něčím výjimečný, vyzařuje jisté světlo, což se také objevuje při zobrazování svatých
I

~svatozář). Ačkoli

mnozí teoretici absolutismu se snažili umenšit funkci koruny jako hlavního

rymbolu království a nahradit ji postavou panovníka, koruna jako symbol prokázala však
relkou odolnost proti podobným tendencím a přežila v tomto abstraktním smyslu hluboko do

l9. století. 202 Až historický pozitivismus "odkouzlil" korunu jako vtělení státnosti- anglický
~storik Frederick William Maitland poznamenal s úsměvem, že koruna sama nedělá nic, jen
:
.eží v Toweru a čeká, až ji budou návštěvníci obdivovat. 203
, Koruna sama má

zářit

převládá

do okolí, proto

· luneční a královské sahá potom daleko

před

sluneční

kov. Spojení symboliky

křesťanskou

a s velkou intenzitou se

zlato,

dobu

bjevuje opět jako dědictví renesanční emblematikl 04 v období absolutismu, především u
udvíka XIV., krále Slunce. Ten
ifvznešenější kvůli

schopnosti spojovat,

munikuje s ostatními
vnému

vysvětluje svůj

rozdělování

hvězdami,

kvůli záři,

které kolem

svého světla do všech

která ho obklopuje,

částí světa, kvůli

které se nikdy neodchýlí. Slunce je tedy bezpochyby
onarchy. "

"Slunce je ze všech
kvůli světlu,

něj vytvářejí dvůr, kvůli

emi tím, že produkuje bezustání život, radost a pohyb ... ,
205

následovně:

symbol

spravedlivému a

dobru, které činí všem

kvůli jeho

nejživější

kterým

stálé a

místům

neměnné

na

dráze,

a nejlepší obraz velkého

V poněkud jiné formě se objevuje sluneční symbolika i u rakouských

212

Zejména ve Francii Cardin Le Bret: De Ia Souveraineté du Roi - "qu 'en France le bien du roi et celui de Ia
oouronne ne font qu'un seul corps"- srov. Fritz HARTUNG, Die Krone als Symbol der monarchischen
Hemchaft im ausgehenden Mittelalter, Berl in 1941, s. 34.
203 Frederick William MAITLAND, Constitutional history of Eng/and, London 1909, s. 418 .
•:&04 O emblematice Slunce například Arthur HENKEL- Albrecht SCHÓNE, Emblemata. Handbuch zur
ISinnbildkunst des 16. un~ 17. Jahrhunderts, Stuttgart-Weimar 1996, s. 11-30.
1JJ5 Fritz HARTUNG, L 'Etat c 'est moi, ... , s. 15- orig.: "est le plus noble de tous et qui par Ia qualité ďunique,
fparl'éclat qui 1' environne, par Ia lumiere qu'il communique aux autres astres qui lui composent comme une
1espece de cour, par le partage égal etjuste qu'il fait de cette meme lumiere a tous les divers climats du monde,

89

Habsburků

- v knížecím zrcadle "De l'Instituendo Principe Perfecto" (1700), které bylo

vytvořeno

podle

pro výchovu malého Karla (VI.), je prezentováno Slunce jako výtvor Boží.

něj udělal

lidem

dvě

slunce- jedno na nebi a druhé na zemi,

stejnou funkci: osvětlovat lidskou společnost a dávat ji řád.

206

čili

panovníka.

Obě

Bůh

mají

Slunce tak vystupuje nejenjako

nehybná analogie s osobou panovníka, ale doslova jako jeho politický program. 207 Jako
klíčový

symbol pak proniká do panovnické propagandy a zejména do výtvarného

v nejobyčejně rafinovaných modifikacích. Není však
působení

majestátem, jeho
obecně

je daleko širší, ale

považováno v křesťanské i

(sluneční

symbolika v husitství -

většinou

předkřesťanské

města

kauzálně

umění

a to

spjato pouze s panovnickým

v sobě má politické konotace. Je

symbolice za zdroj života i za ochranu

Slunce) a je

původcem

nebeské a také pozemské

harmonie, což se projevuje jak v utopickém politickém myšlení (Tomasso Campanella), tak i
v době osvíceného 18. století,

například

u zednářských lóží.

Kromě koruny existovaly i další klenoty užívané při korunovacích. Žezlo bylo odznakem

praktické moci, práva a vzniklo

zřejmě

z pastýřské hole, o níž se

zřeckého kérykeion, které používal posel
setkáváme

ještě

obřadu před

moci, její

Hermés.

Starý Zákon, nebo

Během české

korunovace se

s jedním symbolem práva - s holí (baculum), kterou nese po celou dobu

králem nejvyšší hofmistr.

předání

prostředí přejímá

bohů

zmiňuje

znamenalo

Hůl

sloužila v germánské mytologii jako hlavní odznak

předání úřadu.

Také se jí

přisuzovala

kouzelná moc. V

českém

spíše význam žezla- je odznakem spravedlnosti. V tomto kontextu se s ní

setkáváme také u královských

rychtářů

jako

zástupců

panovnické suverenity, na

něž

je

delegována soudní pravomoc. Naproti tomu jablko vystupuje v mytologii jako symbol
věčnosti (kulatost) a plodnosti.Z 08 Nový význam však získává v západním císařství: je
představou světovlády.

být

posvěcena

Navíc se na jeho vrcholu objevuje

Bohem. Posledním symbolickým

pak byl prsten. I jeho tvar vychází

podobně

křížek:

předmětem,

univerzální monarchie musí

užívaným v českém

prostředí,

jako u koruny a jablka z představy dokonalosti

par le bien qu' i! fait en tous lieux, produisant sans cesse de tous cotes Ia vie, Ia joie et r action ... par cette course
constante et invariable, do nt i! ne s' écarte et ne se détourne jamais, est assurément Ia plus vive et la plus belle
image ďun grand monarque."
206
János KALMÁR, Le role de ťéducation de ťempereur Charles VI. dans laformation de ses principes de
gouvernement, in: Chantal Grell, Werner Paravicini, Jiirgen Voss (ed.), Les princes et l'histoire du xrv• au
xvrn• siecle, Bonn 1998, s. 591-597.
207
K sluneční symbolice v umění a v politice existuje již poměrně bohatá literatura: Ernst H. KANTOROWICZ,
Oriens Augusti- Lever du Roi, in: Dumbarton Oaks Papers 1963, s. 117-135; Jean-Pierre NÉRAUDAU,
L'Olympe du Roi-Soleil. Mythologie et idéologie royale au Grand Siixle, Paris 1986; Elisabeth KOV ÁCS, Die
Apotheose des Hauses 6sterreich. Repriisentation und politischer Anspruch, in: Rupert Feuchtmiiller- Elisabeth
Kovács (ed.), Welt des Barock, Wien-Freiburg-Basel1986, s. 53-86; Friedrich POLLEROSS, Sonnenkonig und
osterreichische Sonne. Kunst und Wissenschaft als Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln, in: Wiener
Jahrbuch fiir Kunstgeschichte 1987, s. 239-256.
208
Dále polemický článek k P. E. Schrammovi - André GRABAR, Zur Geschichte von Sphaira, Globus und
Reichsapfel, in: Historische Zeitschrift 1960, s. 336-348.
I
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kruhu, tedy obrazce bez
jako získání
pro

začátku

a konce.

předchozích odznaků.

zdůraznění příslušnosti

Označení

I v raném

k určité

skupině

prstenem však už není takovou výsadou

novověku

se užíval prsten v obecnějším smyslu

lidí. Spíše než

předmět

sám je

důležitější

chvíle,

kdy ho panovník dostává. Korunovace je pojímána jako zasnoubení se krále se svým božským
úřadem, později
předměty,
zřetelná

měly přímo

které

bez dalšího rozboru

Odznaků

Kromě

se státem.

jako

určité

mše užívány

(relikviáře, kříže),

ještě

další

nebo jejichž funkce je

(meč).

státnost, manipulace s nimi byla
české

během korunovační

náboženský význam

státoprávního postavení

zejména o

toho byly

českého

státu bylo

bedlivě

pozorována a

královské svatováclavské

koruně.

několik.

těšily

vtělila česká

úctě.

se všeobecné

Platí to

Ta nebyla pouze symbolem monarchie,

českého

vládní formy, ale i svrchovanosti

Do nich jakoby se

státu, svébytného postavení

českého

svůj

pozitivní

království mezi ostatními evropskými státy. Proto ani po roce 1918, kdy ztratila

právní význam, neztratila svůj specifický náboj a těší se dodnes zvláštní ochraně a úctě. 209 Na
rozdíl od

předchozích českých

tudíž osobním majetkem

českého

svatého Václava. Tomuto
papež Kliment VI. na

korun a

diadémů měla

krále, ale

patřila

celému

přednímu českému světci

přání

svého

přítele

a

totiž charakter

veřejnoprávní,

nebyla

společenství prostřednictvím

osoby

byla darována hned po svém vzniku, kdy

českého

krále Karla IV. potvrdil toto darování

. slavnou listinou ze 6. května 1346. Česká koruna měla spočívat po francouzském vzoru na
• hlavě

předního

, v Klimentově

zemského

světce

listině přesně

a fakticky ji

měla

spravovat svatovítská kapitula. Dále byla

upravena manipulace s korunou,

při čemž překročení některého

ze zmíněných ustanovení bylo trestáno vysokými církevními tresty
faktického správce koruny, tedy od svatovítské kapituly, si
korunovace panovník korunu

půjčit

měl

včetně

na

exkomunikace. Od

příslušné obřady včetně

a zaplatit za ní nemalou sumu 200 marek

stříbra.

V inventáři chrámu sv. Víta se potom roku 1387 poprvé setkáváme s označením "corona
sancti Wenczeslai". 210 Tento veřejnoprávní charakter zajištěný středověkými prostředky, čili
delegováním daného

předmětu

do ochrany zemského patrona,

pravděpodobně

zamezil tomu,

aby se se svatováclavskou korunou nakládalo jako s ostatními královskými šperky, jež byly
v dobách nouze
podobnými

různě

předměty

například koupě

byl

zastavovány, nebo dokonce prodávány. Obchod s korunami a
přitom

ve

středověké Evropě poměrně běžnou věcí,

jisté koruny latinských

císařů

jak dokazuje

francouzským králem svatým Ludvíkem, jenž

Srov. Jaroslav PROKEŠ, Marie Terezie a přípravy k české korunovaci roku 1742, in: Václav Vojtíšek (ed.),
Sborník prací věnovaných prof. Dru Gustavu Friedrichovi k šedesátým narozeninám, Praha 1931, s. 331-350,
zde s. 331-333.
210
Srov. Karel GUTH, Koruna sv. Václava, in: Václav Vojtíšek (ed.), Sborník prací věnovaných prof. Dru
Gustavu Friedrichovi k šedesátým narozeninám, Praha 1931, s. 104-136.
209
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r
ji poté umístil v Sainte Chapelle v Paříži. Svatováclavskou korunu
veřejnoprávní

sněmu

pouze panovník, ale i

roku 1421 velmi
českých

mimo hranice

vyčítali

přední

mužové

krále. Obyvatelé

nedávno

(před

českých

bitvě

české

terminologie: svatováclavská koruna se stala
několik,

kteří

na

čáslavském

jeden však podle

u Lipan Zikmundovo přijetí za

přijali

zemí tehdy zkrátka

zhruba 75 lety) za symbol

mohlo být

království,

nepovažoval za

na dálku Zikmundovi Lucemburskému, že odvezl korunu

zemí a s jejím návratem spojili po

českého

Důvodů

českého

přitom

klenot

vytvořený relativně

státnosti- jak by poznamenala moderní právní
zhmotnělou

mě převážil:

právní fikcí nejvyšší státní moci.
už Antonín Podlaha a Karel Chytil

si totiž povšimli, že se jedná v první řadě o korunu relikviářovou.Z 11 V křížku na obloukových
pásech je totiž malý trn z Kristovy trnové koruny s vysvětlujícím popisem "hic est spina de
corona Domini". Tato nepatrná
(viz dále) a
kterou dal

činila

koruně

z klenotu

věc

se shodovala s ideologií náboženského postavení

předmět

posvátný.

Doplňovala

do vínku Kliment VI. Doba barokní

význam koruny jako státoprávního symbolu i jako

církevně-právní

tak

králů

ochranu,

pochopitelně všemožně zdůrazňovala
předmětu

náboženské úcty zejména

v kontextu svatováclavské tradice. Jan Florian Hammerschmid ve svém Prodromu Gloriae
Pragenae, který vyšel v korunovačním roce 1723, velmi
pravidla, podle kterých je

třeba

zevrubně

s ní nakládat, a zejména vztah k

popisuje vzhled koruny,

českému

etniku - "nikdo

nemá právo s ní nakládat, kdo by nebyl z českého rodu ". 212 Koruna totiž nebyla pouze
nejvzácnější

šperk království,

umělecké

dílo první

třídy

vyzdobené mnoha vzácnými

drahokamy a perlami 213 , byla symbolem, který integroval Čechy a vedlejší země Koruny
české.

K ní - a

stejně

i k celému

korunovačnímu

pokladu - se hlásily všechny

české země:

Čechy, Morava, Slezsko i obojí Lužice. Podobně jako v Uhrách koruna svatoštěpánská stala

se svatováclavská koruna
integračním

důkazem

jednoty všech korunních zemí. Koruna však nebyla pouze

pojítkem horizontálním spojujícím

různé

geografické celky, ale i spojníkem

vertikální struktury království, k ní se odvolával jak panovník, tak stavy. Termín "corona
regni Bohemiae" se vyskytuje poprvé v pramenech k roku 1336, kdy je takovým klenotem
ozdobena hlava druhé manželky krále Jana Lucemburského Beatrix,
získala naplno až v

době

vlády Karla IV., kdy byl také

dotvořen

svůj

státoprávní význam

komplex všech korunních

zemí. Slovo "koruna" pak splývá se slovem "stát" (stavovský stát) a objevuje se velmi

až do
211

počátku

17. století, stylizovaný obraz koruny potom nacházíme

často

kupříkladu

na

Karel CHYTIL- Antonín PODLAHA, Korunovační klenoty Království českého, Praha 1912; Karel CHYTIL,

Ceská koruna královská, Praha 1918.
212
Orig.: "neque alterius gestis esse poterant, quam nati Bohemi"- Jan Florian HAMMERSCHMID, Prodromus
Gloriae Pragenae, Praha 1723, s. 799.
Uměleckohistorických rozborů svatováclavské koruny je mnoho: Emanuel POCHE, Zwei bOhmische
Konigskronen, in: Umění 1978; Karel SCHW ARZENBERG, Die Sankt Wenzelskrone, Wien 1960 aj.

lil

92

lL

f

I
!

l

~pražských groších, jako mince státní, nikoli osobní panovnické. Slovo "koruna" je ale také
lpoužíváno ve středověku jako označení pro královskou doménu, v tomto významu je však na
I

prahu raného novověku nahrazeno termínem "komora", jakožto označení úřadu, který má mít
dohled nad královými výsostnými právy.Z

14

! Kromě svatováclavské koruny obsahuje pochopitelně český korunovační poklad i další
i
Ipředměty odpovídající obecným potřebám panovnické důstojnosti. Zezlo a jablko se poprvé
v

f

Í objevuje v českých

dějinách při

Ina dvě výjimky nezachovaly

korunovaci Václava I., jednoduché gotické insignie se ale až

215

,

zůstává

navíc stále

nevyřešenou

otázkou, zda byly tyto

1.

I předměty užívány dlouhodobě jako svatováclavská koruna, nebo zda byly ve starších dobách
I

!i vždy zhotovovány pouze
t

.t totiž měl

korunovační

ad hoc pro každou jednotlivou korunovaci zvlášť. Podobný osud

prsten, který pocházel zpravidla z osobního majetku krále. Ten pak

Ivybral před vlastní korunovací vždy jeden ze své klenotnice a na chvíli jej přidal ke
í

!korunovačním klenotům. Jablko a žezlo užívané při barokních korunovacích však pocházelo
! z mladší doby, oba předměty jsou vrcholnými ukázkami renesančního umění. Jejich datování
I však dosud vzbuzuje více otázek než odpověde Nejnovější bádání na poli dějin umění se
Ipřiklání k názoru, že si obě insignie objednal Ferdinand I. u augspurského zlatníka Hanse
~

16

f

f

1HaUera a to na

počátku

l římskoněmeckého krále.

217

Í za vlády Ferdinanda II.

a je

I

nově

30. let 16. století v souvislosti se svým

získaným titulem

Součástí českého korunovačního pokladu se ale staly až později,
pravděpodobné,

že k tomu došlo

právě

u

příležitosti

korunovací

l

roku 1627. Na

krásně

tepaném povrchu jablka jsou

tři

biblické motivy: ve spodní

:vyhnání z ráje, na horní potom korunování Davida prorokem Samuelem a Davidovo
·nad Goliášem. Do souboru
s křížkem na
původně
kříž

čepeli

českých korunovačních klenotů patřily ještě

zasouvaný do pochvy z lipového

pro Karlštejn a datovaný na

podstavec ze zlaceného

stříbra.

počátek

K této

dřeva

vlády Karla IV., v

úpravě

došlo

době

vítězství

svatováclavský

a velký ostatkový

části

meč

kříž určený

baroka dostal pak tento

pravděpodobně

roku 1645, rok

před

Srov. Karolína ADAMOVÁ, Pojem" Corona" v českých zemích. Myšlení o státu v historii českého království
Plzeň 1995; Joachim BAHLCKE, Corona, corpus, constitutio, confoederatio.
, Verfassungsideen und Politikmodelle im spiitmittelalterlich-friihneuzeitlichen Bohmen, in: Mitteilungen des
· lnstituts fůr osterreichische Geschichtsforschung 2005, s. 90-107.
215
Jedná se o jablko a žezlo z druhé poloviny 15. století, ze zachovaných dokumentů a korunovačních popisů
nevyplývá jednoznačně, kdy přestaly být tyto insignie užívány.
216
Historii těchto diskusí přináší Beket BUKOVINSKÁ, K problematice původu a datování českého
korunovačního jablka a žezla, in: Umění 1994, s. 275-287. Sama se přiklání k názoru, že renesanční jablko a
, žezlo pochází z přelomu vlády Maxmiliána II. a Rudolfa II.
217
Srov. Beket BUKOVINSKÁ- Lubomír KONEČNÝ, Prag, Niirnberg, Augspurg? Uberlegungen zum
Reichsapfel und zum Szepter im Kronschatz des St. Veitsdoms in Prag, in: Renate Eikelmann - Annette
Schommers- Lorenz Seelig (ed.), Studien zur europaischen Goldschmiedskunst des 14. bis 20. Jahrhunderts.
Festschrift fůr Helmut Seling zum 80. Geburtstag am 12.Februar 2001, Munchen 2001, s. 15-38. Na tento článek
. navazuje Štěpán VÁCHA, Neue Erkenntnisse zum Reichsapfel Ferdinands I, in: Studia Rudolphina 2004, s. 5361.
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do počátku 19. století,

93

korunováním Ferdinanda IV.,

neboť právě

tehdy byl velký

relikviářový kříž oficiálně

začleněn do svatovítského chrámového pokladu.Z 18
pláště,

Dodnes jsou zachovány také dva
datace však dodnes není
panovník po

ještě

se tak stalo

šat

věnoval

fakt, že od dob Karla IV.

kapitule ke zhotovení mešních

roku 1627 s fialovým brokátovým hábitem s bílou

se nechal korunovat Ferdinand III. Panovník si tak - na rozdíl od

prostředí

- nechával zhotovovat pro každou korunovaci nový šat, i když lze počítat

s tím, že se inspiroval tradicí, a že musel zachovávat
souboru

stěžuje

přesnější

němž

podšívkou, v
uherského

kapitolou. Celou situaci

skončení korunovačních obřadů svůj

Prokazatelně

rouch.

uzavřenou

oba pocházející z doby baroka, jejich

českých

s hermelínem, k

korunovačních

němuž patří
219

klenotů

je

i pár rukavic a

předpisy korunovačního řádu. Součástí

minimálně

od roku 1791

čtyřboký kurfiřtský

červený

plášť

klobouk nacházející se ve

Podle nejnovější interpretace vznikly oba pláště - jak

!1

Vídni spolu s pluviálem.

i'Il

hermelínový, tak pluviál- u příležitosti císařské korunovace Ferdinanda IV. a jeho nevlastní

li

matky Eleonory II. Gonzagy v Řezně roku 1653. Hermelínový plášt' měl symbolizovat českou

1

I\

il kurfiřtskou hodnost, která byla navíc podepřena královským titulem (což značila i štola ze
11

I!

stejné látky), a která hrála v politice

I!
~

přenesl

do

českého prostředí

říšských

voleb

klíčovou

roli. Hermelínový

Leopold I. roku 1656 a nechal se v

něm

plášť

potom

korunovat i Karel VL

Zoděvu kurfiřta určeného původně pro prezentaci této hodnosti v Říši se tak stal český
korunovační šat.

220

Jak jsem již uvedl výše,
insigniemi. V době
direktory, aby byly
zpět.

Až do

české prostředí

českého

stavovského povstání bylo rozhodnuto 26.

korunovační

bělohorské

června

bitvy pak byly uloženy na Pražském
čtyři úředníci

hradě

neměly

světská,

pravomoc svatovítské metropolitní kapituly, což bylo hlavním cílem
Friedricha Falckého. Ten je nechal ještě

před

svým

útěkem

vrátit

v místnosti desk zemských

zemských desek,

Místo svatováclavské kaple byla tedy zvolena místnost

českými

1619

klenoty odvezeny z Karlštejna. Nikdy se již

spolu s korunním archivem. Zde je hlídali
střídali.

bylo velmi citlivé na manipulaci s korunovačními

kteří

se

pravidelně

která nespadala pod
direktorů

z Prahy odvést na

a poté i

Staroměstskou

radnici, kde byly nalezeny Maxmiliánem Bavorským, jenž je nechal umístit do
svatováclavské kaple. Ferdinand II. si
protože

poučení

chtěl

zajistit

přímý

dohled nad

korunovačními

z doby povstání, kdy je ponechal v rukách zemských

stavů,

stále

klenoty,

působilo.

Srov. Josef CIBULKA, Korunovační klenoty, Praha 1969, s. 87-88.
K tomuto závěru dospěli například Nina BAŽANTOV Á- Milena BRA VERMANOV Á- Alena
SAMOHÝLOV Á, Korunovační roucha českých panovníků, in: Umění 1994, s. 288-307, zde s. 290.
220
Zde reprodukuji výzkum, který provedl Štěpán VÁCHA, Reprezentační nebo korunovační ornát? K původu a
fonkci ceremoniálního oděvu Ferdinanda IV. z roku 1653, in: Umění 2006, s. 229-239.
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'

lt6.

I

května

1625 byl navíc zrušen

úřad

karlštejnských purkrabích,

kteří měli

od

středověku

!strážit
nejcennější poklad království, za což pobírali nemalé příjmy z okolních statků, na nichž
[
I
1byla

vytvořena

organizovaná

karlštejnských purkrabích byl
před

v posledních letech

síť

karlštejnských

minimálně ještě

manů.

Důvod

ke zrušení funkce

jeden: tento výnosný

stavovským povstáním jablkem sváru mezi

úřad

se totiž stal

předními českými

šlechtici. 221 Třicetiletá válka pak způsobila, že se korunovační klenoty dvakrát dostaly do
Českých Budějovic: v letech 1631-1633 ve sklepení zdejšího farního kostela nalezly útočiště
!Před

Sasy a hned v letech 1634-163 5 se s nimi setkáváme na tomtéž

místě,

tentokrát z

!hrozícího švédského vpádu. Do korunovace Ferdinanda IV. pak byly klenoty
í

' v Praze, ve sklepení pod svatováclavskou kaplí ve sv. Vítu. Další
1

důvodu

prokazatelně

umístění klenotů je

i

~zdůvodů nedostatku pramenů často jen pouhou spekulací: po korunování svého nejstaršího

!

Isyna Ferdinand III. odvezl klenoty do Vídně, protože -jak bylo zmíněno výše -

vojenská

!

!"situace v Čechách byla kritická. Stavům však vydal revers, čímž dal jednoznačně najevo, že
l

[hodlá klenoty vrátit, a že klenoty patří do svatováclavské kaple. 222 V Praze se pak nacházejí
i

[pochopitelně během korunování Leopolda I. Zda v Čechách poté zůstaly, není zřejmé. Ve
(

'Vídni v kritickém roce 1683 nejsou a také Karel VI. slibuje komisi, jež

připravovala

revizi

· Obnoveného zřízení, že je bez vážných příčin z Prahy nepřemístí. Na druhé straně se
: vpopisech obsahu

vídeňské

klenotnice objevují

začátkem

18. století

české renesanční

žezlo a

·. jablko. 223 Dokumenty vztahující se ke korunovacím jsou v otázce uložení klenotů po
provedení celého aktu velmi skoupé na slovo,
•· ochranu, a to na rozdíl od svatováclavského
· hostiny vrácen

zpět

většinou končí

meče,

tím, že je

který byl ihned po

do kaple sv. Václava. Kam však

císař

císař přijal

pod svou

skončení korunovační

uložil zbytek

klenotů včetně

' koruny, je obestřeno tajemstvím. 224 Stále nedořešenou otázkou zůstává, zda před příchodem
bavorských a francouzských vojsk do Prahy
k rychlému přesunu

klenotů

do

Vídně,

během

nebo zda je do

221

války o rakouské

Vídně

dědictví

odvezl již Karel VI.

došlo

Každopádně

Zde je třeba zmínit nepřátelství mezi Vilémem Slavatou a Jindřichem Matyášem Thurnem, které vzniklo
díky obsazení úřadu karlštejnského purkrabího druhým jmenovaným na úkor prvního- srov.
Miloš POJ AR, Jindřich Matyáš Thurn, Praha 1998, s. 74.
222
Srov. Anna SKÝBOV Á, České královské korunovační klenoty, Praha 1982, s. 39-42.
223
Srov. Štěpán VÁCHA, Neue Erkenntnisse ... , s. 57-58. Vácha zde vychází z popisů vídeňské pokladnice
počátku 18. století, které zhodnotil Arnold Luschin VON EBENGREUTH, Die iiltesten Beschreibungen der
laiserlichen Schatzkammer zu Wien, Jahrbuch der kunsthistorischen Samm1ungen des allerhochsten
Kaiserhauses 1899.
224
Zemský vicekomoří a vicepísař "allda im koniglichen Zimmer sofort Ihrem Mayestat der koniglichen Szepter,
Reichsapfe1 und Cron, wie auch das darunter gehorige Hauptlein, eingeantwortet, das Schwerdt des heiligen
Wenceslai aber hernach auch wiederum in der Stili in die Capellen dieses Heiligen iiberliefert wird."- Accurate
Nachricht, was bei der Cronung des allerdurchlauchtigsten ,grossmachtigsten und uniiberwiinlichsten Kaisers
und Kaiserin Caroli Vl. und Christina Elisabetha zum Konig und Konigin von Bohmen in Prag den 5. und 8.
September 1723 vorgangen. - Strahovská knihovna, sign. CQ VIII 9/43.

pravděpodobně

95
tLr....

neměl

Karel Albrecht svatováclavskou korunu k dispozici

a byl korunován jedním ze svých

domácích diadémů dovezených z Mnichova.
Mezi státoprávní symboly v době baroka nepatřily pouze hmotné předměty spojené
českého

s korunovací, ale také verbální projevy

vlastenectví- do

jazyk stává významným signálem suverenity
vlastenců
českého

v

čele

státu.

s Balbínem

Ačkoli

viděla

vzájemný

v užívání

českého prostředí,

českého

poměr českých

a

jazyka

stále více

českého

přiklání

na stranu

německého

přednášen nejdříve
Většina popisů,

v

češtině

důsledně

a hned poté v

protože

důležitý

během

textu, panovník si

jazyka jako státoprávního symbolu. Jak již bylo

jeho úředníci se snažili zachovávat

míry se tak právě sám

vidět při

které se dochovaly

století po

neuměla:

na Bílé

popisu holdování, král i

paritu obou zemských jazyků, text propozice byl

němčině,

které se zachovaly a pojednávají o

většina

Problémem ovšem bylo, že

bitvě

uvědomoval důležitost

a to také platí o textu

těchto

přísahy věrnosti.

slavnostních chvílích, velmi
někdo

sleduje, jakým jazykem panovník promluvil a jakým jazykem mu
odpověděl.

řada českých

indikátor svébytnosti

německých aktů,

ke každé barokní korunovaci ve fondu Stará manipulace, se
hoře

určité

korunovaných

bedlivě

z přítomných

českých králů česky příliš

posledním českým králem, který uměl skutečně dobře česky byl nadlouho

Ferdinand III., který

měl

i díky svému

působení

v Praze v

zemím kladný vztah. Jan František Beckovský o

něm

době třicetileté

císařské

českým

napsal, že "kdykoli za pobytu svého

vPraze v chrámě svatovítském slyšel zpívati píseň Svatý Václave, jevil
zokna své

války k

modlitebnice hlavu, aby ho lid mohl

vidět,

neobyčejnou

vyložil, tu

veselost,

píseň

zpívati

pomáhal a za českou řeč nikdy se nestyděl. "225 Je samozřejmě otázkou, nakolik si pražský
křižovník

píšící v prohabsburském duchu svou výpověď přikrášlil. Svatováclavská úcta,

kterou projevoval Ferdinand III. je však fakt a stejně tak je fakt, že nechal svého nejstaršího
syna Ferdinanda IV. také

učit česky. Nesmělé české věty

Leopolda 1., které se objevují

vkorespondenci s Humprechtem Janem Černínem z Chudenic, prozrazuje 26 , že tento
Habsburk

uměl skutečně

jen základní fráze. Oslovoval-li

musel pochopitelně pronést

příslušnou

zazněla čeština. Ačkoli kupříkladu

stavy nejvyšší purkrabí,

promluvu v obou jazycích, slušelo se však, aby první

Karel VI.

momentech k němu promlouvali nejvyšší
překážka,

přítomné

česky neuměl,

úředníci

království v

aby náš nejvyšší purkrabí mohl oslovit naše

vyžadoval, aby v
češtině:

nejvěrnější

určitých

"a není také žádná

stavy obvyklými slovy a

mCitováno z Beckovského Poselkyně starých příběhů v českých v knize - Jan MUK, Po stopách národního
vědomí české šlechty pobělohorské, Praha 1931, s. 85.
226
Srov. Zdeněk KALISTA (ed. ), Korespondence císaře Leopolda I. s Humprechtem Janem Černínem
zChudenic, Praha 1936.
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f1

I silným hlasem v české řeči a vyzval je, aby se k nám přiznávaly. "

227

vítání

před

branami Pražského hradu, kde má mezi

'nejvyšší purkrabí také česky.
císař německy.

228

seřazenými

Podobný

příkaz se týkal

místodržícími promluvit

Tak se také stalo, i když na pronesenou zdravici odpověděl

Ostatní uvítací projevy byly proneseny

v případě rektora Karlo-Ferdinandovy univerzity.

buď

v němčině, nebo v

Korunovační

mše však

latině,

jako

proběhla

celá

,. pochopitelně latinsky. Lze tedy shrnout, že český jazyk byl přítomen během celého

'

l korunovačního
'

procesu ze dvou důvodů: zaprvé z důvodu čistě pragmatického, když bylo

I

! potřeba vyzvat stavy k vykonání určitého úkonu. Ačkoli většina nepochybně ovládala oba
í

! zemské jazyky - a vyšší šlechta jistě i jazyky další - totéž se nedalo předpokládat u šlechty

Inižší a zejména u zástupců převážně českých, nebo převážně německých měst. Druhý důvod
i

I užívání

češtiny

byl pak symbolický, jako v případě

předávání

pravomocí králi na

nádvoří

í. Pražského hradu.

Symbolické
lI

skutečnosti
právě

vyjadřování

byly

sdělovány vizuálně

probíhajícího aktu.

se s nimi pojila
vyjadřovaly

státoprávních

obsahů

všem

Korunovační

bylo v raném

přítomným,

klenoty a jazyk

předměty,

které byly

s císařskou orlicí, které zdobilo okolí
považovat i ikonografii

i

během

císaře.

korunovačních

záležitostech se zmíním

českých

patřily

ve velké

uvědomili

mezi

Jisté

dosah a význam

nejvýznamnější,

protože

království však

korunovace a následných i

předcházejících

chvíle pro

spodobnění

českého

lva v kombinaci

Za určité připomenutí státoprávního významu lze

ražeb, které byly rozhazovány mezi

podrobněji

oblibě.

české

událostí používány. Velmi oblíbeným se stalo

těchto

aby si

dlouhodobě představa češství. Důležitost

i další

novověku

dále, protože již

přímo

přihlížející

souvisí s dalšími

lid. O

rozměry

barokních korunovací.

Jedná se o moment po intronizaci během korunovační mše, po němž následuje přísaha na korunu krále
sedícího v majestátu- orig. "ist auch ke in Anstandt, dass unser obrister Burggraf nach der Cronung die
treugehorsambte Stande mit denen vorhin gewohnlichen Worten und lauter Stimme in bohmischer Sprache,
wegen der Bekennung zu uns, als Ihren gekronten Konig und Herrn anreden moge."- NA, SM K1/75, kart.
1056, císařský reskript z 11.5.1723, bod 15.
228
" ••• unser koniglicher Obristburggraf an dem Ort, wo die konigliche Statthalterei unsere Ankunft zuerwarten
hat, die Bewillkommungsanrede in bohmischer Sprache zu errichten haben werde." - tamtéž, bod 23.
227
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CEREMONIALE
raně novověké

Ceremoniál a rituál v

společnosti
"A world wholly demystified is a world wholly depoliticized."*

I. Politický rituál a jeho funkce v raném novověku
Kulturní antropologie posledních desetiletí ukazuje, do jaké míry jsou
vázány na rituální chování. Rituál je chápán jako každodenní
společností,

způsob

součást

života

těchto

které s jeho pomocí dovedou chápat své okolí, dovedou pojmenovat věci a zařadit

je do systému
pojmu je

tradiční společnosti

třeba

světa.

Definovat rituál není zrovna lehké, každou definici takto obsáhlého

brát s jistou rezervou: "rituál je výrazné individuální chování nebo kolektivní

chování, který je standardizován a

může

tak fungovat jako stabilizátor, díky

němuž

dochází k upevnění normativního uspořádání a k vzniku organizace. " 1Rituál může být osobní
záležitostí jedince, který v
standardizované
pasivně

podobě, stejně

akceptuje, ale

kolektivně

aktivně

prožívané budou

úzkost: pokud se poruší
společnosti,

přesném

v níž žiju. Tato

něm

předmětem

přinese

schématu vede

strach a úzkost, pak raný

nutně

ke

se zde

takové kolektivní rituály, nebo rituály

to ohrožení

můžeme

dělá,

katastrofě.

novověk

která ho nejen

buď mně

samotnému, nebo

obava z neznámého je potom hlavním motorem,

který je uchováván pouze díky tomu, že každý
zaběhnutého

Právě

společnosti,

našeho zkoumání. Základem rituálu je strach nebo

vnitřní tíseň,

Opět

být vlastní celé

podílí.

sled událostí,

který pohání ritualizované jednání.

opakuje jeden a tentýž úkon v přesně

může

tak ale

se na

přesný

pořadí

vrátit k antické myšlence

co mu

přísluší

od

řádu světa,

přirozenosti.

Porušení

Je-li hlavním hybatelem rituálního jednání

je zlatým

věkem

rituálu, protože podle velkého

francouzského historika Jeana Delumeaua právě tyto faktory byly v západoevropské civilizaci
14. až 18. století velmi konkrétně přítomny. 2 Rozmanitost rituálních forem nutí často

'"Svět zcela demystifikovaný je svět zcela depolitizovaný."- Clifford GEERTZ, Centers, Kings and Charisma:

Rejlections on the Symbolics oj Power, in: Joseph Ben-David- Terry Nichols Clark (ed.), Culture and Its
Creators: Essays in Honor of Edward Shils, Chicago 1977, zde s. 168.
1
Srov. Ladislav HOLÝ- Václav SOUKUP- Alena VODÁKOVÁ, Sociální a kulturní antropologie, Praha 1993,

s. 126.
2

Srov. Jean DELUMEAU, Strach na Západě ve 14.-18. století: obležená obec I-II, Praha 1997-1999.

98

vymyslet

nějakou

společnostech

novověku

typologii, která by nám pomohla celý problém uchopit. V primitivních

se setkáváme s rituály

(prosebná procesí), rituály

napravování chyby v
fáze

(kalendářní

řádu světa,

deště),

přechodu různých

které známe i z období raného

životních fází, rituály trestání jakožto

rituály oslavné, které se

rituální praktiky

možnost ho tudíž zachovat po další
Při

(tanec

často

pojí s dokončením

určité roční

rituály) a nakonec rituály úcty, s nimiž souvisí rituály vládní. Vždy je však

pociťována během

obnovit.

nebezpečí

přítomnost
časové

vyšší moci, která je garantem

řádu

a má

období, nebo jej - v případě, že je porušen -

popisu tohoto obecného kolektivního tušení bychom však opustili

antropologie a vydali bychom se cestou psychoanalýzy, která by nás zavedla příliš mimo

půdu

směr

určený tématem této práce. 3 Důležitý je ale fakt, že každý rituál počítá s přítomností něčeho,

co

přesahuje

naše

vědomí,

a co se brání uchopení naším rozumem. Rituál

potřebuje

skrytého a nevyřčeného, což ho zahaluje do jistého tajemna a dává mu moc nad lidmi,

mnoho
kteří

ho

praktikují. 4 Aby mělo význam opakovat určitá slova a gesta na určených místech, je třeba mít
nad sebou někoho, kdo poslouchá a vidí -nejčastěji božstvo.
Existují
navzájem

přitom

dva základní názory na funkci rituálu v

nevylučují,

spíše každý z nich

zdůrazňuje

tradičních společnostech,

které se

jinou složku celkového významu rituálu.

Émile Durkheim považuje za zásadní integrační funkci rituálního chování: toto chování
spojuje jednotlivce podobně jako náboženství do jednotného celku společnosti. 5 Přitom lze při
jistém zjednodušení shrnout Durkheimovu argumentaci do tvrzení, že nic neshlíží jednotlivce
tolik jako

společné

prožívání strachu a

praktikami. Lidé hledají

společný

vzájemné vazby. Rituál

přitom

počátku určité společnosti
národů,

společná

recept, jak

obrana proti

překonat

nebezpečí

nastalé problémy, a

rituálu

- Durkheim nazývá proto mýtus

přitom

proslulé Maleus maleficarum
bohoslužbě

přitom

společenskou

poukazují i mnohé

stejně

jako

Bodinův

středověké

a

raně novověké

spis o démonománii

upozorňují,

důraz

na

společenství

6

prameny:

že účast na

křesťana

nezachovávání Je dostatečným důvodem pro podezření z čarodějnictví.
kladou

přírodních

chartou

vytváření společenství

a na svátostech je jedním ze základních povinností

antropologů, kteří

navazují

vychází z mytologického základu, jenž vzniká na samém

mýtus poskytuje vzorce chování, hledané návody a vzory. Na

prostřednictvím

jednotnými rituálními

a jejich

Do skupiny

konstituované rituálem, potom patří

například

Dále například Car! Gustav JUNG, Die Archetypen und das Kollektive Unbewusste, Freiburg 1976.
Toho si povšiml již jeden ze zakladatelů kulturní antropologie James George FRAZER, Taboo and the perils oj
the Soul, London 1927.
5
Srov. Émile DURKHEIM, Elementárníjormy náboženského života, Praha 2002; o něm John BOSSY, Some
Elementary Forms oj Durkheim, in: Past and Present 1982, s. 3-18.
6
Dále Alain BOUREAU, Ritualité politique et modernité monarchique, in: Neithard Bulst- Robert DescimonAlain Guerreau (ed. ), L 'État o u Je roi. Les fondations de Ia modem ité monarchique en France, Paris 1996, s. 9-

3
4

25.
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IBronislaw Malinowski, a také Mircea Eliade. Eliade ovšem upozorňuje na fakt, že mýtus
1

.musí být

pravidelně

prostřednictvím

obnovován opakováním

. zpřítomněním mýtické události, k níž došlo

někdy

na počátku

.. Eliadem koruptely, potom mohou existovat dokonce bez

rituálu. Rituál je potom

věků. Některé

představy

rituály, nazývané

o samotném mýtu, na

jehož původní znění se v průběhu času zapornnělo. 7 Naopak Claude Lévi-Strauss pojímá
• kulturu jako

komunikační

systém, který je možný pouze tehdy, pokud na jeho pozadí existují

jistá logická pravidla. Ta jsou nejlépe
·společnosti.

postřehnutelná právě

rozborem

mýtů

rituálů

a

dané

Rituál tedy může být i nástrojem, jakým dnešní vědec uchopí tradiční

·společnost. 8 Podobný názor měl ostatně již Giovanni Battista Vico. 9 At' už sledujeme

kteréhokoli velikána kulturní antropologie, který
společnosti,

vždy se jedná o pohled, jenž

. vyrůstá z potřeb

společnosti víceméně

zdůrazňuje

upřednostňuje

funkci rituálu jakožto pojítka

celek: rituál

podobně

jako mýtus

organicky, aniž by kdokoli rituál vynalézal a promýšlel

~-důležité je jeho sdělení a obsah, nikoli jeho vznik.

i Naproti tornu pro Maxe Webera jsou
~

f primárně jeho
~

!k ospravedlnění
'

integrační

"dějiny

rituálu"

klíčové,

Weber totiž

nezdůrazňuje

funkci, ale jeho funkci legitirnační. Mýtus i rituál slouží

určitého panství. Aby se totiž panství udrželo, potřebuje mít vždy vnitřní

\'

i náboj

-

původně

vzniká panství jednoho muže v případě, že tento dokáže svými osobními

(

! vlastnostmi
g

a schopnostmi vést

úspěšně svůj lid v krizových momentech. Jakmile ale

i nastanou všední dny, je třeba takové charismatické panství stabilizovat, aniž by ztratilo svůj
.:

l vnitřní

náboj.

Přechod

od

charismatického

k patrimoniálnímu

panství

je

potom

j charakterizován nejen zrněnou povahy politických institucí, ale i zrněnou tohoto náboje, který
r je vtělen do institucionalizovaných forem rituálu. Rituál má tudíž velmi důležitou funkci
f zajistit bývalému charismatickému vůdci a jeho nástupcům legitimní vládu nad jejich lidem.
t

f Mezi nejdůležitější formy předání charismatu pak patří vedle víry v jeho pokrevní dědění
právě korunovace a posvěcení vyšší mocí.

být obnoveno
·

například

těmi,

10

Pokud se charisma dlouhou dobu neobjeví, musí

kdo mají kontakt s iracionálním

ve Starém

Zákoně.

světem- kněží

vybírají nové

A každý další rituál posilující královo charisma je

vladaře

jako

pochopitelně

vítán .... Weber tak posuzuje funkci rituálu jako manipulaci s lidmi, k níž dochází ve jménu
zachování stávajícího panství.

Srov. Mircea ELIADE, Mýtus o věčném návratu, Praha 1993, původně "Le Mythe de I' étemal retour:
archétypes et répétition", první vydání 1949.
8
Srov. Václav SOUKUP, Přehled antropologických teorií kultury, Praha 2000, s. 135.
9
Srov. Ivo T. BUDIL, Mýtus, jazyk a kulturní antropologie, Praha 1995, s. 180 an.
10
Tennín "Versachlichung des Charisma"- Max WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, Tubingen 1972, s. 671

7

an.

100

lt' už

dy

přijmeme

počítat

Durkheimovo

integrační

s rituálem jako s velmi

pojetí rituálu, nebo Weberovo

důležitou

legitimační,

musíme

tradiční raně novověké

složkou života

olečnosti. Edward Muir, autor velmi inspirativní knihy o rituálu v raném novověku 11 ,

zlišuje

několik typů

rituálního chování: první je

lineárním, nebo v cyklickém
tělu

a k jeho

potřebám,

představuje

p potom

čase

zdůraznění

přechodu

(rituály

což souvisí s mravy a ritualizovaným

jsou

kalendáře),

důležité

vytvoření společnosti,

pro

sobě

ať

už

druhý typ se váže

společenským

chováním,

reprezentace v oblasti církevní a také v oblasti vlády.

•slední typ nás bude zajímat nejvíce. Vládní rituály v
tegrační,

- rituály

rituálního momentu,

spojují jak funkci

Právě

třetí

tento

legitimační,

tak

v níž je hierarchická struktura nutností,

ou ale také důležité pro vzájemnou solidaritu. 12 Pomáhají totiž rozbořit individualismus a

rtí nás

uvědomit

dnotlivce, ale

si, že kolem nás existují i ostatní lidé. Politické rituály se nikdy netýkají jen

společnosti

>sažena díky možnosti
(tváří společný

jako celku. Tato

vyprávět příběhy

pohled na

vnitřní

koheze skupiny prožívající rituál je

o tom, co jsme

svět, společně

společně

zažili. V takové

věci

okolo a vzniká

se pojmenovávají

Jjmová struktura, která nám umožňuje uchopit a pochopit

eertz to nazývá
~tuál

má

zúčastněné

ještě

jeden

je prezentace

:rzděluje veřejné

se

společná

který nás obklopuje. Clifford

vypravování (enacted narratives).

důležitý rozměr:

mtečného světa, skutečných
~žkou

svět,

debatě

změny,

rituály, kam

vazeb,

jeho

provádění

společnosti

držící

v

sobě

neobsahuje jen prezentaci

pohromadě. Neméně

která je cestou k vytvoření ideálního
patří

pořádku.

významnou

Don Handelman

i rituály vládní nebo politické, do dvou skupin z hlediska

~dobňování neskutečného světa. 13 Rituál může představovat model: jednotlivce jako
'

~dardní vzor, návod k řešení. Typickým modelem je například bohoslužba, v níž je Kristus

~dstavován jako vzor hodný následování. Jsou v ní také zmíněny algoritmy, jak se má

~věk vypořádat s obtížnou životní situací, jsou představeny cesty, které vedou k cíly. Model
~ může představovat i celou společnost, vytvoření malého ideálního světa, který má být

~rem pro ostatní. Z podobné úvahy vycházel Norbert Elias při konstruování svého pohledu,
•

vysvětloval

vznik moderních

nikaly do stále nižších

mravů,

společenských

chápány okolím.

představuje věci,

Zdůrazňuje

světa

dvorské

společnosti

pater, až se staly standardem pro život i té nejnižší

tvy. Pro problematiku korunovací je ale
adlo (mirror), a který

které z ideálního

nejdůležitější

druhý typ, který Handelman nazývá

nikoli jaké jsou díky své

přitom

přirozenosti,

ale jak mají

deklarativní charakter takového zrcadlení -

! Srov. Edward MUIR, Ritual in Early Modern Europe, Cambridge-New York-Melbourne 1997.
, Max GLUCKMAN- Victor W. TURNER, The Ritual Process: Structure and Anti-Structure, Chicago 1969.
; Don HANDELMAN, Mode/s and Mirrors: Towards an Antropology of Public Events, Cambridge 1990.
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Ať už přijmeme

1idy

počítat

Durkheimovo

integrační

pojetí rituálu, nebo Weberovo

legitimační,

musíme

s rituálem jako s velmi důležitou složkou života tradiční raně novověké

~lečnosti. Edward Muir, autor velmi inspirativní knihy o rituálu v raném novověku 11 ,

tozlišuje

několik typů

rituálního chování: první je

vlineárním, nebo v cyklickém
ktělu a k jeho potřebám,

čase

zdůraznění

přechodu

(rituály

- rituály

což souvisí s mravy a ritualizovaným

rituálního momentu,

kalendáře),

ať

už

druhý typ se váže

společenským

chováním,

třetí

typ potom představuje reprezentace v oblasti církevní a také v oblasti vlády. Právě tento

fiJSlední typ nás bude zajímat nejvíce. Vládní rituály v
integrační,

jsou

důležité

vytvoření společnosti,

pro

sobě

spojují jak funkci

legitimační,

tak

v níž je hierarchická struktura nutností,

jsou ale také důležité pro vzájemnou solidaritu. 12 Pomáhají totiž rozbořit individualismus a
mrti nás uvědomit si, že kolem nás existují i ostatní lidé. Politické rituály se nikdy netýkají jen

jednotlivce, ale

společnosti

dosažena díky možnosti
vytváří společný

jako celku. Tato

vyprávět příběhy

pohled na

vnitřní

koheze skupiny prožívající rituál je

o tom, co jsme

svět, společně

společně

zažili. V takové

věci

okolo a vzniká

se pojmenovávají

pojmová struktura, která nám umožňuje uchopit a pochopit

svět,

debatě

se

společná

který nás obklopuje. Clifford

Geertz to nazývá zúčastněné vypravování (enacted narratives ).
Rituál má

ještě

jeden

důležitý rozměr:

skutečného světa, skutečných

složkou je prezentace
rozděluje veřejné

změny,

rituály, kam

vazeb,

jeho

provádění

společnosti

držící

v

sobě

neobsahuje jen prezentaci

pohromadě. Neméně

která je cestou k vytvoření ideálního
patří

pořádku.

významnou

Don Handelman

i rituály vládní nebo politické, do dvou skupin z hlediska

zpodobňování neskutečného světa. 13 Rituál může představovat model: jednotlivce jako

standardní vzor, návod k řešení. Typickým modelem je
představován

jako vzor hodný následování. Jsou v ní také

člověk vypořádat

však může

například

představovat

vysvětloval

zmíněny

algoritmy, jak se má

s obtížnou životní situací, jsou představeny cesty, které vedou k cíly. Model
i celou

společnost, vytvoření

malého ideálního

vzorem pro ostatní. Z podobné úvahy vycházel Norbert Elias

jímž

bohoslužba, v níž je Kristus

vznik moderních

pronikaly do stále nižších

mravů,

společenských

představuje věci,

být chápány okolím.

Zdůrazňuje

které z ideálního

který má být

konstruování svého pohledu,
světa

dvorské

společnosti

pater, až se staly standardem pro život i té nejnižší

vrstvy. Pro problematiku korunovací je ale
zrcadlo (mirror), a který

při

světa,

nejdůležitější

druhý typ, který Handelman nazývá

nikoli jaké jsou díky své

přitom

přirozenosti,

ale jak mají

deklarativní charakter takového zrcadlení -

11

Srov. Edward MUIR, Ritual in Early Modern Europe, Cambridge-New York-Melbourne 1997.
Max GLUCKMAN- Victor W. TURNER, The Ritual Process: Structure and Anti-Structure, Chicago 1969.
ll Don HANDELMAN, Mode/s and Mirrors: Towards an Antropology oj Public Events, Cambridge 1990.
12
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říká

runovace

lidem: od této chvíle má být osoba panovníka chápána jako král Bohem

~věcený, podobně křest

znamená, že k pokřtěnému je

třeba

chovat se jako ke

křesťanovi,

Jm_ile svatební pár deklaruje veřejně své "ano", má být považován nadále za muže a ženu.
i

~echny tyto rituály informují, projasňují situaci a zároveň budí emoce. Na rozdíl od Muira

tmdelman zde směšuje rituály veřejné a rituály přechodu: v tradiční společnosti prý dochází
i~

l~řechodu

do jiné fáze života pouze v kontaktu se

společenstvím.

A Pierre Bourdieu by mohl

1
,

této situaci upozornit, že takovým rituálem vzniká závazek, který je sankcionovaný vyšší

'ocí. Tento závazek je základem tzv. habitu,

čili společenského

postavení, jež je dále

žováno vírou a předsudky prostřednictvím gest a opakováním akcí, které integrují minulou
současností.

šenost se

I královský habitus musí být udržován pomocí nejrůznějších

odkazů

skutečnost, že právě tato osoba je korunovaný král. Čím častěji je potom královská hodnost

'··pomínána okolí, tím silnější je vědomí o královském majestátu- Ludvík XIV. proto jako
· učást svého absolutistického programu zavedl permanentní dvorský rituál: od ranního
ever" až po
, Tradiční

večerní

"coucher".

raně novověká společnost často

~menovat.

prožívala

skutečnosti,

které nedokázala

přesně

Slovo "rituál" bychom však od 16. století v různých jazykových mutací ve

. slovníku tehdejšího

člověka

nalezli. Vyvinulo se z termínu "ritus", který byl dlouho užíván

pouze v souvislosti s křesťanskou liturgií. Až reformace

začala

používat termín "rituál" a to

v pejorativním významu jako protiklad k pravé liturgii: rituál je cosi, co hyzdí a zakrývá
zbytečnými

ornamenty vlastní podstatu bohoslužby. Jorg Jochen Berns dokonce uvádí, že

Martin Luther odstartoval svou kritiku

římských katolíků právě

skrze odsouzení papežského

ceremoniálu. 14 Ani protestantské prostředí na rituál nerezignovalo - naopak: setkáváme se
s ním zde

neméně

než u

katolíků

a

obě

hlavní linie západoevropského

zaznamenaly v oblasti rozvoje rituálních praktik v období raného

novověku

křesťanstva

velký

rozkvět.

Edward Muir tvrdí, že základem odlišností v rituálu obou náboženských skupin je rozdílné
pojímání eucharistie. 15 Zatímco katolíci pracují, podobně jako v případě konsekrované hostie,
s úplnou fyzickou prezentací
křesťana

v pokřtěném

dítěti

určité skutečnosti

v dané

věci

... ), protestanti vidí v dané fyzické

duchovní entity- konsekrovaná hostie jen připomíná Kristovu
pravého křesťana, který je ale

(Krista v posvěcené hostii,

určen

věci

pouze reprezentaci

oběť, pokřtěné dítě

je obrazem

jen Boží milostí a prozřetelností. Katolicko-protestantský

konflikt mezi prezentací a reprezentací pak podle Muira

14

ovlivňuje

i další chápání rituálu

Srov. Jorg Jochen BERNS, Luthers Papstkritik als Zeremoniellkritik, in: Jorg Jochen Bems- Thomas Rahn
(ed.), Zeremoniell als hOfische Ásthetik in Spatmittelalter und Friiher Neuzeit, Tiibingen 1995, s. 157 an.
15
Srov. Edward MUIR, Ritual in Early Modern Europe ... , s. 7-9.
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v raně

novověkých společnostech.

Podle mého názoru daná distinkce platí pouze v případě

náboženského rituálu. V oblasti profánního, nebo dokonce politického rituálu se modely
dvěmi

prezentace a reprezentace staly

I

stranami jedné mince: i protestantský král se cítil být

. skutečným králem a nejen pouhým reprezentantem a
vyhraněné formě

stylizoval ve
důležitou

součástí

l

každodennosti

I se

například

tak katolický král se

raně

novověkého

důvodu rozšíření

Herbert Spencer, tvrdil, že rituál je

ať

Evropana,

už

z

důvodu

strachu (Delumeau). Max

neslučitelný

s modernitou, protože

odvolává na iracionální prvky lidské osobnosti, které jsou v moderní

lnástupem

často

do reprezentanta Boha na zemi. Rituální chování se stalo

konfesionalizace starého kontinentu, nebo z
!Weber, ale i

stejně

době potlačeny

všeobecné rozumnosti. Jakmile prý dojde k rozkrytí podstaty rituálu, k jeho

i

!"odkouzlení",

přestane rituál lidi zajímat, protože všichni zjistí, že se jedná o prázdnou

!skořápku, v níž chybí jakýkoli obsah. Z podobných pozic kritizovali rituál i četní osvícenci
18. století,

kteří

v

něm viděli

hlavní nástroj

církev a panovník, který chce pomocí
dochází v této

době

něho

zatemňování skutečnosti,

udržet svou moc. Spíše než k úpadku rituálu

kjeho transformaci- Ludvík XV. se sice vyhýbal

povinnostem, které ustanovil králi jeho

což užívá zejména

předchůdce,

důmyslnými

cestami

neznamená to však, že rezignoval na jiné

rituální praktiky, které sice nebyly tak okázalé, za to lépe odpovídaly nadcházejícímu období
rokoka. Velká francouzská revoluce, jež
.

překvapivě

mohutným

revolučním

měla

být slavným

divadlem, kde rituál

vítězstvím
měl

své

rozumu, stala se
čestné

místo od

demonstrativních poprav až po Robespierrovy slavnosti Nejvyšší bytosti. Nelze než souhlasit
s Monou Ozouf, že v této době dochází k transferu sakrality z krále na republiku. 16 A Edward
Muir dodává, že "jestliže
I

společnost zničí

rituály, pak

změněná společnost začne

brzy

produkovat své vlastní rituály. " 17
Abychom dokázali pochopit rituální praktiky, je třeba zabývat se symbolickým jednáním, ke
kterému během nich dochází, a jehož prostřednictvím jsou

sdělovány

ty nejzávažnější obsahy.

Na základy, které pro tento druh zkoumání položil Ernst Cassirer (viz výše), navazují dnes
četní

historici zkoumající

středověké

dějiny

rytířských příběhů,

francouzské tradice sémantiky -

r

dějinách

imaginace poukázal na provázanost politických metafor a krásné literatury,

dvorského románu a slavných

,

mentalit. Jacques Le Goff ve svých slavných

soustředí

jeho

přístup

k

symbolům

se tedy- v duchu

na to, jak se o daných symbolech mluvilo.

Srov. Mona OZOUF, Laféte révolutionnaire, 1. vydání 1976; měl jsem k dispozici anglický překlad- Mona
OZOUF, Festivals and the French Revolution, Harvard 1988; podobně Lynn HUNT, Politics and Cu/ture, and
C/ass in the French Revolution, Berkeley 1984.
16

11

"ifsocieties demand rituals, then changing societies will produce changing rituals"- Edward MUIR, Ritual in
Early Modern Europe ... , s. 274.
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Upozorňuje přitom,

skutečností.
problémů.

18

že ve

středověku

je obtížné nalézt hranici mezi hmotnou a imaginární

Problematika výkladu dějinných symbolů však s sebou přináší mnoho
středověk

Zatímco

byl "v zajetí" jednoho kognitivního modelu, který

nazvat "aristotelsko-scholastickým", v raném
středověkého

starého paradigmatu
je tak obtížné raný

novověk

a

nově

periodizovat,

novověku

se setkáváme s paralelním působením
Právě

nastupujícího modelu karteziánského.
právě

nemůžeme počítat

proto

můžeme

proto

s jednotnou recepcí
19

symbolů v celé raně novověké společnosti. Tato "koexistence asynchronismů" , kde staré
neskončilo

a nové se

raně novověké
symbolů

ještě nestačilo

imaginace

rozvinout, je specifickým problémem, který

kromobyčejně

obtížnými. Setkáváme se totiž s koncem

a se zrozením nových, s bouřlivou

politické, jedny

přestávájí

dělá dějiny

být recipovány

změnou

politických idejí se

společností,

jiné jsou

mění

společností

jedněch

i symboly
objeveny a

uvedeny v život. Vzniká pojetí státu jako stroje 20 , které však dlouhou dobu působí paralelně
přinášejí

spojetím organistickým. Hobbesovy politické metafory

novou

náplň

starých

biblických symbolů, svět politické symboliky prodělává zásadní změnu. 21 Klíčové pro
prosazení

určitého

společností,

symbolu, který je obalen specifickými konotacemi, je jeho akceptace

což nejlépe poznáme rozborem kulturních

produktů,

které tato

společnost

ve

vztahu k určitému symbolu vytváří, a poznáním způsobů, jak s nimi manipuluje.Z 2
Symbolická pregnace, která vzbuzuje emoce i racionální pochody, je nedílnou
lidské bytosti. Politika ji

hojně

využívá k

Vztah mezi nabídkou politických
aby manipulovaly

společností,

naplnění

symbolů

svých cílů, zejména při vlastní legitimizaci.

a metafor, které mohou být

a širokou obcí

těch,

jimž jsou

účelově

určeny,

vybrány tak,

je ale oboustranný.

Clifford Geertz si povšimnu!, že poprava Ludvíka XVI. byla popravou pouhého
který jako královský symbol
Právě

existovat dávno

předtím,

tato dichotomie mezi symbolem a jeho konkrétním

obtížně

rozpoznatelná. Je

společnosti úspěšně

18

přestal

přitom

více než

součástí

důležitá,

člověka,

než byla vynalezena gilotina.

vyjádřením

je pro historika velmi

jedno bez druhého totiž

nemůže

ve

fungovat.

Srov. Jacques LE GOFF, Středověká imaginace, Praha 1998, s. 30 an.

19

Tento tennín použil Witold Kula- srov. tamtéž, s. 37.
Dále Barbara STOLLBERG-RILLINGER, Der Staat als Machine. Zur politischen Metaphorik des absoluten
Fiirstenstaats, Berlin 1986.
21
Srov. Michael W ALZER, On the Role of Symbolism in Political Thought, in: Political Science Quarterly 1967,
s.l91-204; podrobněji v Michael WALZER, The Revolution ofthe Saints, Cambridge 1965.
22
Dále Robert DARNTON, The Symbolic Element in the History, in: Joumal ofModem History 1986, s. 218-
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2. Dvorský ceremoniál

~ Rituální praktiky nacházíme v naší minulosti stejně jako u přírodních národů naší
oučasnosti, často

vstupují do moderního

světa

a pokoušejí se stát

součástí

každodennosti i

' lověka 20. a 21. století. Je tématem pro filozofickou debatu, zda člověk potřebuje rituál, aby
; okázal naplnit

svůj

život a

smysluplně

součástí společnosti raně novověké

svět.

vnímat okolní

Je však zjevné, že se rituál stal

společenskými

a proniknut všemi

vrstvami. Aniž bych

: chtěl klást ostré rozhraní mezi lidovou a tzv. vyšší kulturou 23 , je třeba připomenout, že
· podoby rituálu byly

určovány

·mezi lidmi se odehrávala na
tělesa,

různých

k němuž se daný rituál

·městských

cechů,

kteří

sociálním statusem lidí,

začal

svobodných

jej prožívali. Ritualizace

úrovních, základem však byl vznik

určitého

vztahů

sociálního

vztahovat. Tak známe rituál církevní, rituální praktiky

zednářů

•novověku dochází k pomalému, ale

i vesnického

přesto

dobře

společenství.

znatelnému

V průběhu raného

oddělování

světského

a

tcírkevního ceremoniálu, což zasáhlo i ceremoniál panovnický, kde se stále více rituálních
~ úkonů obejde bez přítomnosti církve (například "lit de justice" francouzských králů).Z4
l

i Novým impulsem k přetvoření a

rozhojnění

rituálního chování na nejvyšší úrovni pak byl

, vznik panovnického dvora. Aby bylo možné uchopit

změť různě

starých a

různě vytvářených

rituálních praktik, které se pojily odedávna s osobou panovníka a s jeho
okolím, bylo

třeba

vnést do

počátečního

zmatku systém,

uspořádat

bezprostředním

a přesně vymezit úkoly pro

jednotlivé členy dvorské společnosti. 25 Tyto regule upravující jednotlivé rituální úkony pak
daly vzniknout ceremoniálu. Ceremoniál byl

vytvářen

významnou roli zejména v souvislosti s vrcholně a

již ve

středověku

pozdně středověkými

splýval s počátky byrokratického aparátu, s panovníkovou

kanceláří

a

a zaujímal velmi

dvory, kdy ale

vůbec

často

s předpisy pro

státní správu. 26 Počátky dvorského ceremoniálu jako promyšleného systému, který upravuje
' chování jednotlivců kolem osoby panovníka, nacházíme až v Burgundsku ve druhé
15. století.

Právě

polovině

zde vzniká ceremoniál ve vlastním slova smyslu, nikoli jako pouhá pravidla

chování, jako pouhá dvorská etiketa, ale jako

prostředek

reprezentace panovníka vzhledem

23

Tuto tezi rozpracoval zejména Robert MUCHEMBLED, Kultur des Volkes- Kultur der Eliten. Die
Geschichte einer erfolgreichen Verdriingung, Stuttgart 1984.
24
Srov. Alain BOUREAU, Ritualité politique et modernité monarchique, in: Neithard Bulst- Robert Descimon
-Alain Guerreau (ed.), L'État ou Je roi. Les fondations de Ia modemité monarchique en France, Paris 1996, s. 9-

25.

o vnesení pořádku do počátečního chaosu pomocí rituálu vyslovil poprvé Victor W. Turner- dále Alain
BOUREAU, c.d.
'I!Jy českém prostředí je třeba zmínit zejména práce Ivana Hlaváčka o dvoru Karla IV. a Václava IV.- např.
Ivan HLA VÁČEK, Wenzel IV., se in Hoj und seine Konigherrschaft vornehmlich uber Bohmen, in: Reinhard
Schneider(ed.), Das spatmittelalterische Konigtum im europaischen Vergleich, Sigmaringen 1987, s. 201-232;
Ivan HLAVÁČEK, Z každodennosti Karla IV. a jeho dvora, in: Český časopis historický 1992, s. 33-42.

ll Tezi

105

kokolnímu světu. 27 Hlavní předností burgundského ceremoniálního pořádku je přesnost
vyjadřování,

precizní

odstupňování
bitvě

burgundského vévodství po
nezmizel. Kulturní

dědictví

Maxmiliánem I. na

dům

zdůraznění

přešlo sňatkem

Součástí

v pyrenejském království

novověkého

důvodem

burgundského

ještě

panovníka. Podle dodnes

některých

dědictví

přežívaly

stěžejního

nově

na dvorech

byl také ceremoniál, který se

španělského

dvorského

z dob reconquisty a nevyhovoval

snaha o posílení králova postavení v

musela vzdát

Marie Burgundské s císařem

habsburský, navíc zásady ceremoniálu

stát základnou pro rozsáhlou reformu starého

přežíval

osoby panovníka. Se zánikem

u Nancy roku 1477 však burgundský dvorský ceremoniál

tohoto vévodství

flanderské i holandské šlechty.
měl

hodností a

pořádku,

nárokům raně

díla Christiny Hofmann byla hlavním
sjednocené monarchii, která se

ceremoniálních forem (korunovace), a která spojením

lokálních tradic na konci 15. století prožívala období ceremoniálního zmatku.
důvodem, proč

se rozhodl král a

císař

jenž

28

předtím
různých

Dalším

Karel V. pro zavedení burgundských pravidel do

Španělska, byla snaha o zvýšení sakrální distance, zvýraznění role panovníka a jeho nástupce:

reformován měl být zejména

dvůr

Filipa (II.), který byl navíc ustanoven místodržícím ve stále

ještě velkém Španělském Nizozemí, což dále posilovalo sepětí Filipova dvora s bývalým

burgundským prostředím. 29 Neméně důležitý však byl fakt, že burgundský ceremoniál
odděloval

od sebe dvorské a státní funkce. To byl velmi významný krok na

osoby panovníka a státu, který zásadním
vnásledujících staletích.
aristokracie: panovníka

Oddělení

měli

způsobem předurčil

vznik

raně

cestě oddělení

moderního státu

dvorských a státních funkcí totiž oslabovalo pozice domácí

nadále obklopovat služebníci dvorští, zatímco státní

úřady měly

mít svá působiště mimo hradby královského paláce. Žádný šlechtic tudíž neměl docílit
absolutního vlivu na panovníka. V důsledku dalších

která stála v pozadí

zavádění

skutečností

burgundského ceremoniálu na

španělské větvi Habsburků naplnění

tato idea nezávislého vládce,
španělský dvůr,

nedošla ve

oblíbenců

jako

Lerma, nebo Olivares - tzv. valimiento. Od zavedení burgundského ceremoniálu na

dvůr

27

a již od Filipa III. pozorujeme vládu

0burgundském ceremoniálu existuje rozsáhlá literatura- Werner Paravicini vydal v časopise Francia dvorní

lid Filipa Dobrého (Francia 1982, s. 131-166; Francia 1983, s. 257-301; Francia 1985, s. 191-211; Francia 1987,
s.l83-231); sekundární literatura: C. A. J. ARMSTRONG, The Golden Age ofBurgundy, in: Arthur G. Dickens
(ed.); The Courts ofEurope. Politics, Patronage and Royalty 1400-1800, London 1977, s. 55 an.; Werner
PARAVICINI, The court ofthe dukes of Burgundy. A model for Europe?, in: Roland G. Asch- AdolfM. Birke
(ed),Princes, Patronage and the Nobility: The Court at the Beginning ofthe Modem Age 1450-1650, Oxford
1991, s. 69 an.; Christina HOFMANN-RANDALL, Die Herkunft und Tradierung des Burgundischen
Hofteremoniells, in: Jorg Jochen Bems- Thomas Rahn (ed.), Zeremoniell als hOfische Ásthetik in
~ttelalter und Friiher Neuzeit, Tubingen 1995"' s. 150 an.
Dále o zavádění burgundského ceremoniálu do Spanělska Christina HOFMANN, Das spanische
Hofteremoniell von 1500-1700, Frankfurt am Main 1985, s. 50 an.
19
Ksituaci ve Španělsku 16. století doporučuji zejména dvě německy psané biografie: Kari BRANDI, Kar! V. Ill,Milnchen 1937-1941; Ludwig PFANDL, Philipp II., Munchen 1938.
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f
následníka
dvorských

španělského trůnu

řádů

Filipa 15. srpna 1548 bylo vydáno do konce 17. století 51

upravujících dvorský život až po nejmenší drobnosti. Centrální postavou je

anovník zahalený tajemstvím,

neboť

- jak již poznamenal Sigmund Freud - tajemno

: sakralizuje. 30 Postava krále je absolutně exklusivní, téměř neviditelná, skrytá očím pouhého
smrtelníka za množstvím

:šlechtického

stupně,

předpokojů,

přístup

do nichž mají

nebo zvláštního postavení (vyslanci).

určitého

vždy jen osoby

Skutečnost

nahrazuje

představení,

teatralita gest, skutečné prožívání je schováno pod masku chladnosti a necitelnosti. 31 V chůzi,
řeči

i ve smíchu bylo vyžadováno "decoro" a "templanza". Pohyby jsou pomalé, ale o to

vznešenější,

rozhodnutí jsou klidná a rozvážná, ale chladnokrevná a tvrdá. Organizace dvora

•je přesná: každý má svého
dvorské

přímého nadřízeného,

úřady komorníků, majordomů

odpovídá renesanční

představě

mechanický obraz

světa

o

světě

ovlivňuje

a

který ho sleduje, vznikají jasně definované

hofmistrů, ubytovatelů, almužníků, lékařů-

to vše

jako hodinovém stroji, jehož kolečka do sebe zapadají,
zmechanizování dvora, který je

·.mikrokosmem. Tento mikrokosmos však ve

španělském

světem

podání žije jen pro sebe a

. tak ztrácí kontakt s okolím, ze sakralizovaného panovníka se stává

vězeň

v malém,
nezřídka

ceremoniálu, jak

·. označil příhodně John H. Elliott Filipa IV. 32 Také architektura španělských královských sídel
odpovídá ceremoniálnímu

uspořádání

dvorské

společnosti:

El Escorial je koncipován jako

klášter, Buen Retiro jako zábavní komplex, kde však byl panovník také

oddělen

od

· skutečnosti okolního světa neméně než v klášterních budovách El Escorialu. 33
Ještě důmyslněji střeženým vězněm

státních záležitostí, ale díky

· stýkat s lidmi mimo

dvůr,

řadě

pak byla královna, která

měla

zakázáno míchat se do

omezení se s nimi prakticky nesetkala, také se

ale díky zákazu

opouštět

palácové prostory k tomu ani

nesměla
neměla

i příležitost. Její služebné byly spíše jejími strážkyněmi než přítelkyněmi. Byly však také její

• alibi, protože u dvora kvetly intriky a klevety a jejich cílem byl i královský pár a zejména
30

Srov. Sigmund FREUD, Totem und Tabu, Frankfurt am Main-Hamburg 1956, s. 60.
Dále: Michael DE FERDINANDY, Die theatralische Bedeutung des spanischen Hofzeremoniells Kaiser Kar/s
.·V., in: Archiv fůr Kulturgeschichte 1965, s. 306-320.
32
:
John H. ELLIOTT, Philip IV. ofSpain- Prisoner ofCeremony, in: Arthur G. Dickens (ed.), The Courts of
:Europe. Politics, Patronage and Royalty 1400-1800, London 1977, s. 169-190; nověji Gérard SABATIER, Le roi
· ·caché et le roi soleil: De Ia monarchie en Espagne eten France an milieu du XVIr siixle, in: Charles Mazouer
. (ed.), L'age ďor de l'influence espagnole: La France et l'Espagne al'époque ďAnne ďAutriche, Mont de
Marjan 1991, s. 113-124. Celou problematiku potom shrnuje ve vynikající studii Femando CHECA: CREMADES, Monarchie Liturgies and the "Hidden King": The Function and Meaning ofSpanish Royal
' Portraiture in the Sixteenth and Seventeenth Centruries, in: Allen ELLENIUS (ed.), Iconography, Propaganda
· and Legitimation, Oxford 1998, s. 89-104.
33
Ke vztahu mezi ceremoniálem a architekturou existuje dlouhá řada vynikajících studií, která začíná článkem
Hugh M. BAILLIE, Etiquette and the Planning ofthe State Apartements in Baroque Palaces, in: Archaeologia
or Miscellaneous Tracts Relating to Antiquity 1967, s. 169-199; dále Gérard SABATIER, Versailles- un
· imaginair politique, in: Jean-Philippe Genet (ed.), Culture et idéologie dans Ia genese de l'état modeme, Paris. Rome 1985, s. 295-324; Jonathan BROWN- John H. ELLIOTT (ed.), A Palacefor a King, New Haven 1980.
31
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álovnina počestnost. Nemusím jistě

obzvláště zdůrazňovat,

že budoucí

španělský

zejít z manželského lože. Postavení královny špehované na každém kroku na
voře

lze

vlivňoval

izích

:.

označit

ochopitelně

i

španělském

bez nadsázky jako "vnitrodvorskou izolaci". Ceremoniál stejnou

chování živých

vyslanců,

král musel

stejně

jako zacházení s mrtvými, stolování, oblékání,

Především

prvky domácí, zejména kastilské tradice.

přijímání

přidávaly

nebo dvorské slavnosti. K burgundskému ceremoniálu se

některé

měrou

se jednalo o

ojení nacionalismu s katolickým náboženstvím, což vedlo k pronásledování nábožensky a

, tudíž i

státně

prováděné při

nespolehlivých osob, a k jejich ceremoniální persekuci

tzv. auto

; de fe (z lat. actus fidei). 34
Španělský dvorský ceremoniál měl klíčový význam při zavádění ceremoniálních pravidel i

·ve

střední Evropě,

zejména v katolických státech a

především

v habsburské podunajské

: monarchii. Španělské zvyklosti byly do Prahy i do Vídně přenášeny prostřednictvím
manželek

Habsburků,

rakouských

: primogenitury, a také

prostřednictvím

nezřídka

z příbuzné

španělské

španělských ambasadorů, kteří měli

vést mladší

které
stálých

pocházely

:.z habsburských větví po cestách, které jí připravili bohatší a mocnější
poloostrova. Velmi silné bylo toto

působení

příbuzní

z pyrenejského

od poloviny 16. do poloviny 17. století, tedy

v období, jež je možné omezit sňatkem Maxmiliána II. s Marií Španělskou roku 1548 a
úmrtím první ženy Leopolda I. Markéty Terezy Španělské roku 1673. Nechci tím naznačit, že
by manželky rakouských

Habsburků měli

takový vliv na chod dvora, ale upozornit na

: zvýšenou přítomnost Španělů v tomto období v nejbližším okolí císaře, kteří si pochopitelně

: přinášeli ze své domoviny i ceremoniální zvyklosti. 35 Kolem španělského vyslance a
:španělské

manželky vládnoucího

středoevropského

Habsburka se vytvořil okruh lidí,

většinou

i bigotních katolíků, kteří sledovali zájmy španělské strany, kterou nezřídka využívali jako svůj

:výtah k moci. Po smrti Markéty Terezy na

[preferováno

německé

kulturní

prostředí,

nějaký čas španělský

což se projevilo

. Naopak lze vysledovat jistý vliv rakouských

·s blížícím se koncem

španělské

například

Habsburků

vliv ustal,
na

začalo

výchově

být

Josefa I.

v Madridu a to v souvislosti

primogenitury. Nové pronikání

vlivů

z pyrenejského

:poloostrova pak můžeme sledovat po návratu Karla VI. do střední Evropy, kdy se ale jedná

První "auto de fe" proběhlo roku 1481 a jeho obsahem bylo exemplární veřejné potrestání světskou mocí lidí,
'
byli španělskou inkvizicí usvědčeni z náboženských přečinů- dále: Xavier SELLES-FERRANDO, Das
1spanische Hofteremoniell, in: Xavier Sellés-Ferrando (ed.), Spanisches Osterreich, Wien-Koln-Weimar 2004, s.
1135-192, zde s. 162-164.
35
1 Lze zmínit tajnou instrukci Filipa III. pro svou dceru Marii Annu, která se měla stát manželkou Ferdinanda III.
!(což se stalo roku 1629), v níž ji napomíná, aby ani ve Vídni nezapomněla zachovávat španělský ceremoniál:tamtéž, s. 191.
34
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spíše o syntézu
německé

německých

tradice s vnějšími

ceremoniálu.

zlatého rouna.

osobě císaře,

Někdy

dělo

se tak

spíše

podvědomě

- to je

prostřednictvím španělského

promyšlené, mocenské. Takovým

Oficiálně

než o

soupeření

přinášely

spolu s kontakty politickými,

sbohatým bílým okružím - někdy se
záměry rafinovaně

v

domácí

španělskými předpisy.

přicházely

Kulturní styky, které
španělského

španělských vlivů

a

založil tento

řád

případem

s sebou i prvky

případ černé

ceremoniálu uskutečňovaly
například udělování řádu

je

burgundský vévoda Filip Dobrý u

svatby s Isabelou Portugalskou 10. ledna 1430 jako

řád určený

módy

příležitosti

své

nejvýznamnější rytíře

pro

ze

svého vévodství, kteří se proslaví hrdinským činem v jeho službách. 36 Až do roku 1559 stála
včele řádu generální kapitula, která také rozhodovala o přijímání nových
španělský

král Filip II., který se stal v důsledku burgundského

generální kapitulu zrušil, protože se mu nelíbilo, že
otevřeně protišpanělské

ho nadále užíval jako

přijímala

členů.

dědictví

velmistrem

mezi "toisonisty" i

holandské šlechtice. Sám se potom prohlásil suverénem

odměnu

za pomáhání

Suverénem byl vždy vládnoucí

španělský

španělským

a katolickým

Habsburk, dosah

řádu

zájmům

1712

přešla

Po roce 1700 došlo k

řád

pozastavení

některé

řádu,

který

překračoval

světové

činnosti řádu

říše

a roku

hodnost suveréna na Karla VI. a dále na panovníky z habsbursko-lotrinského

domu. Díky ceremoniálním
získal

dočasnému

řádu,

na kontinentu.

však daleko

hranice pyrenejského poloostrova a odpovídal velmocenským ambicím
španělských Habsburků.

Tehdy ovšem

přednostem,

velkou vážnost. Být

mamenalo okamžitý

nárůst

poctěn

kterým se dostávalo

zlatého rouna, si

řetězem

s ovčím rounem

jako jeden z mála zlatým

prestiže každého šlechtice a

vídeňského, ale i u španělského

členům řádu

upevnění

jeho postavení nejen u

dvora. Prvními Čechy, kteří byli poctěni tímto

vyznamenáním, byli Vratislav z Pernštejna ještě na

řádové

kapitule v Antverpách roku 1555,

Jáchym z Hradce roku 1560 již na přímý rozkaz Filipa II. a Vilém z Rožmberka o pětadvacet
let později.

Větší počet odměněných

ze

středoevropského

prostoru by jmenován až za vlády

Filipa IV. a Karla II., kdy byla silná rakouská strana u španělského dvora. 37 Zvláštní postavení
nositelů řádu

lavicích a

zaznamenáváme i na

měli přednost

zlatého rouna

uváděl

korunovaci Karla VI.

i

českých

při přísahání

jako

součást

barokních korunovacích:

seděli

ve speciálních

na korunu po intronizaci nového krále. Navíc se

řád

jejich titulatury. Zejména roku 1723 se objevuje na

řada španělských šlechticů, nositelů řádu

36

zlatého rouna,

kteří

zaujímají

Srov. Gert MEL VILLE, Rituelle Ostentation und pragmatische Inquisition. Zur Institutionalitiit des Ordens
vom Goldenen Vliess, in: Heinz Duchhardt- Gert Melville (ed.), lm Spannungsfeld von Recht und Ritual.
Soziale Kommunikation in Mittelalter und Frtiher Neuzeit, Koln-Weimar-Wien 1997, s. 215-271.
37
Rakouští Habsburkové totiž dlouho žádný svůj vlastní řád neměli- prvním takovým řádem je paradoxně řád
ženský, řád hvězdného kříže, založený Eleonorou II. Gonzagou roku 1668.
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ty nejpřednější posty. Tyto své věrné si přivezl Karel VI. ze svého španělského dobrodružství

a přednosti pojící se se zlatým

ovčím

rounem na krku jim

měly

alespoň

být

slabou náhradou

za ztracený majetek i za pozice v jejich rodném Španělsku. 38
pořádek

První ceremoniální

v podunajské monarchii zavedl Ferdinand I. v proslulém

,,Hofstaatsordnung" vydaném 1.1.1527. I Ferdinand I. se několik

úřadů,

let

později

měly

které se

rozpuštěn.
hodnostářů

-

Celý

dvůr

řídil

vzorem burgundského

vztahovat pouze k
rozdělen

byl

na

osobě

čtyři

dvora a

vytvořil řadu

vládce, po jehož smrti

měl

nejvyššího maršálka se soudní pravomocí nad
dvůr

uspořádání

jako jeho bratr Karel V. o

skupiny pod vedením

- nejvyššího hofmistra, který

ubytování, pokud se

stejně

měl

čtyř

být

dvorských

dvůr oficiálně

nejvyšších dvorských

formální dohled nad kuchyní a sklepem,

dvořany

a s právem rozhodovat v záležitostech

nacházel na cestách, nejvyššího komorníka, jenž

měl

dohled nad

soukromými místnostmi panovníka, a nejvyššího štolby, pána nad dvorskými stájemi. Mimo
uvedenou strukturu stál nejvyšší
Do celého systému byla

lovčí,

poněkud

nejvyšší sokolník a kapitáni jízdní a pěší osobní gardy.

zvláštním

způsobem

zabudována i dvorská kaple s jejími

duchovními a zvláštní skupina tzv. "Hofgesinde", kam
uvedenými

hodnostáři

získal výsadní postavení nejvyšší hofmistr, který

tajné radě, poradnímu sboru panovníka. Tajná rada
záhy však

začala řešit

zjejich hlavních

patřili například umělci.

měla původně řešit

Brzy mezi

většinou předsedal

jen dvorské problémy,

problémy týkající se celé podunajské monarchie a stala se jedním

integračních prvků.

V

době

barokních korunovací tak funkce nejvyššího

hofmistra znamenala nejen nejvyšší postavení u dvora, ale i fakticky nejvyšší postavení v celé
monarchii. Tím došlo k porušení jednoho z předních
nebylo zachováno
naopak: státní
zejména o

oddělení

úřady

nejvyšších dvorských a státních

a jejich

představitelích

principů

představitelé začali

burgundského ceremoniálu,

úřadů.

Toto propojení

působilo

i

mít významné postavení u dvora, což platí

dvorské komory, dvorské

válečné

rady a dvorské

říšské kanceláře

včele s vicekancléřem. 39 Tyto úřady se staly nástrojem centralizace v heterogenním uskupení

rakouských,

českých

vídeňském dvoře

a uherských zemí. Lze tedy shrnout, že dvorský ceremoniál užívaný na

byl sice

organizačního uspořádání

ovlivněn

a

ceremoniálem burgundským, z

kompetenčních předpisů, přesto

něhož

kopíroval

většinu

v praxi nezachovával hlavní

přínos tohoto ceremoniálního systému, čili oddělení dvorských a státních úřadů. Španělský

ceremoniál pak pronikal do

Vídně

a do Prahy zejména díky úzkým kontaktům obou rodových

31

Např. grandi Pedro Vicente Alvarez de Toledi y Portugal hrabě de Oropesa, nebo Fernando de Sylva y
Meneses hrabě de Cifuentes- srov. Otto SEMRÁD, Zlaté rouno v evropských dějinách, in: Heraldika a
~ealogie 2002, s. 49-64.
Formální úřad nejvyššího říšského kancléře zastával mohučský arcibiskup, který pochopitelně své vídeňské
povinnosti nevykonával.
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r
, větví Habsburků a dotvářel tak základy položené dvorským řádem Ferdinanda 1. 40 Dějiny
'vídeňského

dvora 17. a 18. století z hlediska jeho institucího vývoje, sociální funkce v rámci

·monarchie i kulturního vlivu jsou velmi

dobře

zpracované a není v silách této práce se jimi

zabývat. 41 Je možné jen odkázat na nejnovější práce, které se zabývají detailně císařským
dvorem po Bílé hoře.

42

V dalším výkladu se tudíž pokusím postřehnout jen hlubší,

strukturální změny.

V 17. století se s nástupem nových myšlenkových
(přirozené

právo),

začalo

veřejně přístupná

imperii do oblasti

v právní

zbytečné

a známá.

veřejné vědecké

prostor je
začaly

Ačkoli

Převedení

ceremoniálních

předpisů

přední

oblast

vědecké

ceremoniální tradice, která

začala

německá,

rozměr

Evropě,

věda

pro

(Ceremoniel-

středoevropský
důkladně

kde se touto problematikou velmi
Důvodem

kapacity své doby.

bylo zrození odlišné

od poloviny 17. století pronikat do celé Evropy, centrem

tohoto nového kulturního vzoru se stala Francie. Zatímco
sakrální

z oblasti arcana

diskuse nad posláním, charakterem a možným zlepšením

lze podobné tendence sledovat v celé

určující především

zabývat

i ve filozofii

konflikty, a aby pravidla dvorského ceremoniálu

ceremoniálního chování si vzala jako hlavní úkol tzv. ceremoniální
Wissenschaft).

vědě

stále více lidí zabývat systematizací a komparací ceremoniálních

praktik v Evropě, aby nevznikaly
mohla být

nástrojů

španělský

ceremoniál

zdůrazňoval

monarchie, nové vlivy vycházející z Francie Ludvíka XIV., které

začaly

koncem 17.století převládat i u katolických monarchů v jižní části Říše, pracovaly především
sveřejnou estetikou. Základem francouzského ceremoniálu

43

bylo dávat na odiv velikost

panovníka, nikoli ho skrývat za zdmi paláce. Místo modelu zámku jako
(El Escorial)

začíná

francouzských

králů

je

převládat

zámek ve tvaru

kvalitativně

otevřené

odlišný od dvoru

náruče

uzavřeného

prostoru

(Versailles).

španělských monarchů,

Dvůr

což vedlo

Kompetence dvorských úřadů u rakouských Habsburků 16. století podrobně rozebírá Jarmila
HAUSENBLASOV Á, Der Haf Kaiser Rudolfs II. Eine Edition der Hofstaatsverzeichnisse 1576-1612, Prag
2002 v předmluvě k edici dvorských řádů na s. 63 an.
41
Přehled bádání o tomto tématu podává nejnověji Václav BŮŽEK, Dvůr habsburských císařů v letech 15261740a historiografie na prahu 21. století, in: Václav Bůžek- Pavel Král (ed.), Šlechta v habsburské monarchii a
císařský dvůr (1526-1740) =Opera historica 1O, České Budějovice 2003, s. 1-32.
42
Pro období Ferdinanda III. Mark HENGERER, Kaiserhofund Adel in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Eine
Kommunikationsgeschichte der Macht in der Vormoderne, Konstanz 2004; pro dobu Leopolda I. Stefan
SIENELL, Die Geheime Konferenz unter Kaiser Leopold I. Personelle Strukturen und methoden zur politischen
Entscheidungsjindung am Wiener Haf, Frankfurt am Main-Berlin 2001 nebo Stefan SIENELL, Die Wiener
Hofstaate zur Zeit Leopolds !., in: Klaus Malettke (ed.), Hofgesellschaft und Hoflinge an europaischen
Filrstenhofen in der Friihen Neuzeit, Miinster-Hamburg-Berlin-London 2000, s. 89-112; pro dobu Karla VI.
Andreas PEČAR, Die Okonomie der Ehre, Darmstadt 2003.
43
Ofrancouzském ceremoniálu existuje ještě více děl než o španělském- např. Manfred KOS SOK, Am Hofe
LudwigsXIV., Leipzig 1989; nověji Olivier CHALINE, The Kingdoms ofFrance and Navarre: The Valois and
Bourbon Court 1515-1750, in: John Adamson (ed.), The Princely Courts ofEurope. Ritual, Politics and Culture
under the Ancien Régime 1500-1750, London 1999, s. 67 an.; Jeroen DUINDAM, Vienna and Versailles. The
Courts of Europe 's Dynastie Rivals 1500-1780, Cambridge 2003.

40

111

r
'

k mnoha ceremoniálním nedorozuměním. 44 Střídmost v oblečení i v chování nahradil veřejný
a ostentativní konzum, chladné a
přišla

tragédie

uměřené

bylo nahrazeno veselým a bezstarostným. Místo

komedie. Tím však nechci

říci,

nepěstoval

že francouzský ceremoniál

povýšenost a nedotknutelnost královského majestátu- pouze k tomu volil jiné prostředky.
Spisy ceremoniální

vědy

několik

obsahují zpravidla

set stran a jsou

částí, z nichž hlavní jsou státní ceremoniál (kam patří i korunovace)

a ceremoniál při setkávání představitelů různých států

46

45

,

rozděleny

do

několika

diplomatické předpisy

a ustanovení pro kancelář a písemný

styk. Každá kapitola bývá uvedena obecnou úvahou nad daným tématem, která má toto téma
zařadit

do širších souvislostí,

přirozenoprávní

popřípadě

do filozofického systému preferujícího v této

nauku. Pak následuje popis

několika příkladů

době

z dané oblasti, jež jsou vybrány

tak, aby reprezentovaly případné odlišnosti. 47 Prvním významným spisem ceremoniální vědy
ve

středoevropském

prostoru bylo dílo Friedricha Wilhelma von Winterfeld "Teutsche und

Ceremonial-Politica"

(1700),

následovaly

sp1sy

Zachariase

Zwantziga

"Theatrum

Praecedentiae" ( 1709) a Gottfrieda Stieva "Europaisches Hof-Ceremoniell" ( 1715). Touto
problematikou se zabývali i
Thomasius, Christian Wolff a

přední

později

teoretici

německého

přirozeného

osvícenci jako Johann Jacob Moser.

práva Christian

Největší věhlas

ale

získala díla Johanna Christiana Ltiniga "Theatrum Ceremoniale Historico-Politicum" (1719) a
Julia Bernarda von Rohr "Einleitung zur Ceremonie!-Wissenschaft der grossen Herrn" (1729).
Postupné nahrazování

španělského

ceremoniálu francouzským totiž znamenalo jistou

desakralizaci panovnického majestátu, navíc na

veřejnost začaly

problémy, které dehonestovaly celou dvorskou
odhalení,

prvopočátky

společnost.

novin objevující se v říšském

prosakovat

Vydávání

prostředí

od

různé

letáků

třicetileté

a

skandály a
senzačních

války - to vše

Nešlo pouze o spory o přednost jako mezi španělským a francouzským vyslancem roku 1663 v Anglii , které
mezinárodním skandálem, ale i o nepříjemné drobnosti: když chtěl francouzský vyslanec věnovat
manželce Filipa IV. hedvábné punčochy, byl jeho dárek odmítnut s tím, že španělská královna přeci nemá nohy
... -srov. Richard ALEWYN - Kar! SÁLZLE, Das grosse Welttheater. Die Epoche der hOfischen Feste in
Dokument und Deutung, Hamburg 1959, s. 34.
45
Přesné odlišení státního a dvorského ceremoniálu pochází až od Friedricha Carla Mosera- Teutschen HofRecht (1754-1755)- srov. Volker BAUER, Zeremoniell und Ďkonomie. Der Diskurs uber die Hofokonomie in
Zeremonialwissenschaft, Kameralismus und Hausviiterliteratur in Deutschland 1 700-1 780, in: Jorg Jochen
Berns-Thomas Rahn (ed.), Zeremoniell als hofische Asthetik in Spatmittelalter und Friiher Neuzeit, Tiibingen

44

skončily

1995, s. 21 an.
46

Dále o tom William ROOSEN, Early Modern Diplomatic Ceremonial: A Systems Approach, in: Joumal of
Modem History 1980, s. 452-4 76.
47
Ostruktuře děl ceremoniální vědy srov. Miloš VEC, Zeremoniellwissenschaft im Fiirstenstaat. Studien zur
juristischen und politischen Theorie absolutistischer Herrschaftsrepriisentation, Frankfurt am Main 1998, s. 15
an.
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mělo vliv na odkrývání politiky a jejího zákulisí

měšťanskou

majestátu a jeho okolí formující se

legitimizovat, tentokrát s pomocí ceremoniální

lidí zvažuje přesným uvažováním změny,

běh

Mezi rozumnými bytostmi pak jsou

vědy

a

společností.
přirozeného

Bylo

třeba

dvůr

nově

práva: "kdo z rozumných

i příhody světa, ten docela snadno zjistí, že nejen

mezi nerozumnými, ale také mezi neživými
druhými: že lev je lepší než vlk, Slunce

a mělo nepříznivý dopad na vnímání

48

stvořeními

vznešenější

se musí dát

přednost jedněm před

než Měsíc a diamant

představeni andělé

lidem, muž ženě,

cennější

než křišťál.

rodiče dětem, staří

mladým, vrchnost poddaným, což vyplývá z Písma svatého a tím z Božího řádu. "49 Ukázka
zúvodu Ltinigova spisu se odvolává na

řád světa

poznatelný lidským rozumem. Základem takového
představa,

kterou

věcí: trvanlivější

zničí

až Rousseau. Tyto

podobně. Přirozenost věcí

vznikla už

řádu je představa přirozené

přirozené

je považováno za lepší než

sankcionovaný Bohem a

méně

rozdíly mají své

důvody

přírodou

a

nerovnosti lidí,
ve vlastnostech

trvalé, chutné ovoce za lepší než trpké a

při stvoření světa.

Rozdíly mezi lidmi ale vznikly podle

Liiniga až po smrtelném hříchu 50 , kdy začali jedni vynikat nad druhými ve cti, v bohatství, ve
vážnosti, v délce a

intenzitě

zachovávání pravého náboženství. Ceremoniál jen

vztahy, které mají mezi hierarchicky

uspořádanými, přirozeně

určuje přesně

nerovnými lidskými bytostmi

existovat: ceremoniál je pořádek, na jehož vrcholu stojí panovník. 5 1 Od tohoto názoru se také
odvíjí

Ltinigův

postoj ke korunovaci, která je božím stvrzením zavedeného

vmnohém ještě dále: nezakrývá, že hlavním

důvodem

řádu.

Rohr jde

zavedení ceremoniálu je disciplinace

obyvatelstva. 52 Nebot' jedině předpis dokáže naučit člověka povinnostem, jaké místo má
zastávat ve

společnosti,

v rodině, v hierarchii dvora, v korunovačním

poznání a potom i využití ceremoniálu
zkrocením vlastních
kariéře.

afektů

Rohr si je také

vědom

uznaným" ceremoniálním
osvícenství, stal by se
ještě

tento protiklad

se stává

řeší

. Správné

vést jedince ke zvýšení jeho vlastní prestiže,

příjemným společníkem,

což lze využít ke dvorské

jistého napětí mezi šlechtictvím ducha a šlechtictvím "oficiálně

řádem.

právě

může

průvodu...

Pokud bychom ceremoniální

tento rozpor jedním z nejobtížněji

vědu

sledovali dále do

řešitelných problémů.

časů

Rohr

v duchu staré lipsiovské tradice: pomocí ctností. Každý má mít na

48

Srov. Jorg Jochen BERNS, Der nackte Monarch und die nackte Wahrheit, in: Eiger Bluhm- Jom GarberKlaus Garber (ed.), Hof, Staat und Gesellschaft in der Literatur des 17. Jahrhunderts, Amsterodam 1982, s. 315349, zde s. 325 an.
49
Johann Christian LúNIG, Theatrum ceremoniale historico-politicum I., Leipzig 1719, s. 7.
50
,,Hieran folget der unwider treibliche Schluss, dass die Menschen, wenn sie im Stande der von Gott
anerschaffenen Unschuld, auch notwendig im Stande der Gleichheit geblieben wiiren."- tamtéž.
11
Jeho status je původně volební: je zvolen, protože má nejvíce osobních kvalit, pro lepší správu země se potom
zněj stal panovník absolutní a dědičný.
12
Srov. Wolfgang WEBER, Zeremoniell und Disziplin, in: Jorg Jochen Bems- Thomas Rahn (ed.), Zeremoniell
als hiifische Asthetik in Spiitmittelalter und Fruher Neuzeit, Tubingen 1995, s. 1 an.
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zřeteli

své osobní

přednosti

uměřenost,

li zachovávat

finanční

i

začne

možnosti, jakmile se

ucházet o daný

stát, že by

přiznána

moc nad poddanými, která je nutností podle přirozeného

pomáhat

vladaři

dotyčný

obsadil

úřad,

svými smysly a rozum jen málo používá. "

řádu světa,

člověka,

a ceremoniál má

panovníkem a jeho dvorem
khierarchickému

prostřednictvím

uspořádání světa.

třeba působit

"který vnímá jen

U autorů těchto spisů se velmi často objevuje

rozumových schopností obecného lidu, který musí být

je

pak se

jeho moc prosadit. Ceremoniální praktiky, rituály, všechna okolní nádhera
53

argumentů,

Bude-

pro který nemá schopnosti. Panovníkovi je potom

panovníkova majestátu - to vše má sloužit k ohromení prostého

podceňování

úspěchu,

která je i pro Rohra hlavní podmínkou lidského

nemůže

úřad.

"profesionálně
přestane

mít úctu

přesvědčování

rozumných

ceremoniálu, jinak

A jelikož nelze užívat

při

jeho

na smyslovou stránku. Nauku o sociální

vypracoval zvlášt' důkladně Christian Wolff

54

,

klamán"

podmíněnosti

rozumu

který dokonce tvrdil, že veškeré jednání

poddaných je řízeno pouze smysly. 55 Celá problematika vnímání nižších vrstev společnosti
souvisela s daleko širší teoretickou debatou o možnosti

vzdělávat

lid, která získala nový

rozměr s příchodem osvícenství. 56 Přes snahu některých jednotlivců dokázat opak, zůstával

hluboko do

18. století rozum zakotven pouze ve vyšších vrstvách

ospravedlňoval jejich sociální postavení.

Ceremoniál
dvorské

vytvářel

společnosti,

utváření

a

57

hranice a rámec pro sociální
pro

společnosti

uspořádání

dvora, pro vztahy mezi

klientského systému, pro posilování osobních

členy

kontaktů,

souboje prestiží, prosazování dvorských klik a strukturování konkurenčního prostředí. 58
Hlavní slovo

při změně

prakticky se však tento

jednotlivin v ceremoniální praxi

řídil doporučením

konference). Je tak i nadále
manipulaci se svými

nevyřešenou

dvořany

svých poradních

měl

orgánů,

sice teoreticky panovník,
zejména tajné rady

(popř.

otázkou, do jaké míry ho používal jako nástroj pro

v duchu promyšlené strategie své absolutistické vlády a do jaké

Sl Srov. Julius Bernhard ROHR, Einleitung zur Ceremonie!- Wissenschaft der grossen Herrn, Berl in 1729, s. 2"Der gemeine Mann, welcher bloss an den ausserlichen Sinnen hangt, und die Vernunft wenig braucht."
54
Srov. Christian WOLFF, Vernunftliche Gedancken von dem gesellschaftlichen Leben der Menschen und
insonderheit dem Gemeinen Wesen, Frankfurt aru Main-Leipzig 1736.
ss Toto přesvědčení je ale starší a pochází již z antiky, z konce římské republiky- pro Cicerona je pravá
moudrost spojena s jednotlivcem-stoikem a je opakem obecného mínění, jehož držitelem je plebs (ratio kontra

~inio).

Zajímavou problematiku celoevropské osvícenské debaty, zda je vůbec možné

vzdělat

široké vrstvy nastínil již

Edward P. THOMPSON, The Moral Economy ofthe English Crowd in the 18. century, in: Past and Present
1971, s. 76-136.
51
Dále Andreas GESTRICH, Hofisches Zeremoniell und sinnliches Vol k. Die Rechtfertigung des
Hofteremoniells im 17. und frnhen 18. Jahrhundert, in: Ji:irg Jochen Berns - Thomas Rahn (ed.), Zeremoniell als
hOfische Ásthetik in Spatmittelalter und Friiher Neuzeit, Tiibingen 1995, s. 57 an.
58
K tomu dále Ivo CERMAN, Pojmy "frakce", "strana" a "kabala" v komunikativní praxi dvořanů Leopolda
I., in: Český časopis historický 2002, s. 33-54.
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míry se snažil pouze předcházet vážnějším konfliktům. 59 Už Norbert Elias spojil dvorskou
společnost kauzálně

s absolutismem: jedno bez druhého

Roscher dokonce pomocí

ústřední

téměř nemůže

existovat. Wilhelm

role dvora definoval jednu epochu absolutní monarchie,

která vyvedla Evropu z hospodářské, politické i kulturní krize po skončení třicetileté války. 60
Dvůr

s sebou přinášel díky permanentní demonstraci panovníkovi "grandeur" rozsáhlé

kulturní

podněty.

okolního

světa,

(viz dále)
tradičně

mostem,

Nesmíme také zapomenout, že dvorská

ale naopak ve stálém kontaktu s ním.

působil dvůr

Kromě

rozměru,

i díky svému duchovnímu

společnost

nežila

izolovaně

od

ekonomického vlivu na své okolí

který byl u

vídeňských Habsburků

spjatý s posttridentským katolicismem. Robert J. W. Evans nazývá náboženství
který

nás

dovede

k pochopení

neJen

duchovního,

uměleckého,

ale

architektonického, univerzitního a vůbec kulturního prostředí v podunajské monarchii. 61
Druhým zdrojem inspirace potom byla probuzená antika: už Rudolf II. se stylizoval do role
antického božstva, po jisté

přestávce

nacházíme antické

náměty

znovu u Leopolda I. Mecenát

hrál významnou roli a šel ruku v ruce s reprezentací panovníka v
velkého panovnického dvora vznikaly dvory menší, dvory dalších

umění

členů

(viz dále). Vedle

habsburského rodu,

které většinou kopírovaly ceremoniál i funkce dvora vládnoucího Habsburka. V dalším sledu
potom šlechta přejímala dvorské vzory a uváděla je na svá venkovská i městská sídla, dvorský
ceremoniál proto

vůbec nezůstal

řada nedořešených

omezen pouze na sídelní

otázek, hledání

jednoduchou záležitostí, protože je
současníkům připadala

odpovědí

třeba

nadmíru složitá.

na

město

ně přitom

monarchie.

Zůstává

stále

není pro historiky zrovna

prozkoumat sociální strukturu, která již svým

Současné

bádání by se

mělo soustředit především

na

hledání vhodné metody, jak celý obtížný problém uchopit 62 , abychom se vyvarovali pouhého
popisu institucí a pronikli do rozhodovacího procesu monarchie, který na nejvyšší úrovni
probíhal

právě

u dvora. Pak bychom dokázali popsat vazby

pochopili tak celý systém fungování stroje, který nazýváme
Tím budeme schopni

zodpovědět

tu

nejdůležitější

otázku:

členů

dvorské

raně novověký

proč vlastně

společnosti

panovnický

dvůr.

došlo v období raného

novověku k vytvoření a uchovávání dvora a jaký byl jeho význam pro tehdejší společnost. 63
Srov. Andreas PEČAR, Das Hofzeremoniell als Herrschaflstechnik? Kritische Einwiinde und methodische
i!berlegungen am Beispiel des Kaiserhofes in Wien (1660-1740), in: Ronald G. Asch- Dagmar Freist (ed.),
Staatsbildung als kultureller Prozess. Strukturwandel und Legitimation von Herrschaft in der Friihen Neuzeit,
Koln-Weimar-Wien 2005, s. 381-404.
111
Dále Wilhelm ROSCHER, Geschichte der Nationa!Okonomik in Deutschland, Miinchen 1874.
61
Srov. Robert J. W. EVANS, The Austrian Habsburgs: The Dynasty as a Political Institution, in: Arthur G.
Dickens (ed.), The Courts of Europe. Politics, Patronage and Royalty 1400-1800, London 1977, s. 121-145.
62
Nejnovější názory na metodologii zkoumání dvora: Reinhardt BUTZ- Jan HIRSCHBIEGEL- Dietmar
WILLOWEIT (ed. ), Haf und Theorie. Anniiherungen an ein historisches Phiinomen, K oln-Weimar-Wien 2004.
63
Vsoučasné době existují dva vlivné názory: první Eliasův (Norbert ELIAS, Die hofische Gesellschafl,
Darmstadt 1969) říká, že dvůr vznikl jako mocenský instrument panovníka pro ovládání šlechty v době, kdy
59
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a

3. Gottesgnadentum
Německý výraz "Gottesgnadentum" je jen velmi obtížně přeložitelný do češtiny. 64 Značí

Jtiž zvláštní vztah, který existoval mezi panovníkem a Bohem, a který se zásadním
působem

líčový

při

projevoval

specifických ceremoniálních úkonech. Pro navázání tohoto vztahu je

moment pomazání krále, kdy se na panovníka snese Boží milost.

ná několik

druhů

10mazáván

knězem při křtu,

i

udělá

liturgie

pomazání, která jsou spojena s udělováním určité svátosti: poprvé je člověk

:ilěžském svěcení

iskup

Křesťanská

a

pak následuje pomazání biskupem

konečně

znamení

kříže

pomazání

na

určité

před

místo

při biřmování,

pomazání
kněz

nebo

(křest),

nebo

smrtí. Celý akt se odehrává tak, že

křesťanova těla buď svěcenou

vodou

při

!Watým olejem (poslední pomazání), popřípadě křižmem (biřmování). Pomazání má velký

i

~

holický
křtu

význam, protože tím dochází k přechodu z jednoho duchovního stavu do druhého:
dotyčný křesťanem, při biřmování dospělým, při kněžském svěcení

se stává

hovním a

při

posledním pomazání odchází duše na

'tuál pomazání jako rituál přechodový.

I

zději

zejména v katolickém

zvláštní

důraz.

ovních. Funkce

prostředí

Doprovázely je
udělování

věčnost.

Udělování svátostí patřilo v obecně křest'anském a

k

vrcholům

nejrůznější

náboženského života, na které byl kladen

slavnosti a to prakticky na všech sociálních
křest

svátostí byla i sociální: zejména

o vstup daného jedince do

Z tohoto hlediska lze brát

65

společenství křesťanů,

respektive

a

biřmování

byly chápány

dospělých křesťanů, při čemž

á osoba dostávala svého patrona nebeského i patrona pozemského (kmotra). Získání
beského patrona souviselo s přijetím jeho jména, což
ověka,

má

který

právě prodělal křest,

svěcení kněžské.

nebo

(získávané

křtem)

a

kněžství

zdůraznil

"dý je sám

sobě knězem.

ě novověké

Evropy.

Tridentské

určeny

kněžství,

oddělení

Kněžské svěcení

má

pro všechny,

kněžství

je

způsobem oddělení

obecného

kněžským svěcením).

Reagoval

zásadním

služebného (získávané

na protestantskou představu všeobecného

duchovní obrození

(homo novus). Zcela zvláštní postavení

Zatímco ostatní svátosti jsou

ežitostí exklusivní. Tridentský koncil
ěžství

biřmování

zároveň značilo

která vycházela z Lutherovy nauky, že

dále posílilo roli duchovních v katolické

tři stupně:

jáhen (diaconus),

kněz

části

(pontifex) a

·kup (episcopus), plnou kněžskou moc pak má pouze biskup, má nejrozsáhlejší kompetence
,

představuje

v katolické interpretaci nástupce Kristových

ončilajejí

apoštolů.

Od

stupně svěcení

se

vojenská úloha s nástupem stálého vojska; druhá velká koncepce pochází od holandského badatele
ena Duindama (Jeroen DUINDAM, The Myths of Power, Amsterodam 1995), který tvrdí, že dvůr vznikl
o kompromis mezi panovnickým absolutismem a stavovstvím a je tudíž prospěšný pro obě strany.
,, Oproměnách Božího vyvolení v evropských monarchiích srov. Otto BRUNNER, Vom Gottesgnadentum zum
''aonarchischen Prinzip, in: Neue Wege zur Verfassungs- und Sozialgeschichte, Gottingen 1968, s. 160-186.
fl Takto pojímá celou korunovaci např. Arnold VAN GENEP, Ubergangsriten, Frankfurt am Main-New York

1981.
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f potom odvíjí

správní povinnosti v církvi, a také vnější znaky: biskup má právo nosit prsten,

l berlu a mitru, kněz má na rozdíl od jáhna oba konce štoll
~ na prsou jako

''~·

šerpu.

Svěcení kněží přitom

rukou, biskup je pokládá na hlavu

( úlohu jazyk.
;:

6

rovnoběžně, zatímco jáhen ji má

vedle pomazání obsahuje i speciální vkládání

svěcence. Při udělování

svátostí hraje velmi

důležitou

Kromě toho, že se stává nositelem politické komunikace, stává se prostředkem,

1 kterým je daný akt uskutečňován. Přesně určený sled slov, která odříkává světitel, nemá jen
'

j informovat okolí, že se
Příslušná

děje něco mimořádného, je zároveň nezbytnou součástí celého aktu.

promluva spojená s vylitím stanovené tekutiny na hlavu

posvěcení. Stejně
uskutečňuje

současně

tak i modlitba pronesená

svěcence

provádí

s položením koruny na hlavu krále

korunování. Aby došlo k úspěšnému rituálnímu úkonu, je jazyková promluva

nezbytností. Věc se stává tím, že jsou pronesena slova, která mají konstitutivní význam. 67
Tyto obecné danosti vycházející z křesťanské
redefinoval tridentský koncil, bychom
vkatolickém

prostředí.

řadu prvků

z jiných liturgických

měli

věrouky,

mít na

vědomí,

které

později ještě vyostřil

bavíme-li se o pomazání krále

Pomazání na krále nebylo zvláštní kategorií
obřadů.

a

svěcení

Vzorem pro pomazání

králů

a spojuje v

sobě

je starozákonní

pomazání Saula, Davida a Šalamouna proroky, na což upozorňuje i většina raně novověkých
autorů, kteří se touto otázkou zabývali. 68 Výjevy z tohoto pomazání nacházíme na
korunovačních

klenotech

(české renesanční

připomenutí těchto

jablko),

pomazání jsou

součástí modliteb, jež pronáší konsekrator během korunovační mše nebo zpívá chór. 69

Starozákonní pomazání se

děje

skrze proroka,

člověka,

který je vyvolen Bohem, aby

tlumočil

jeho záměry lidem na zemi: "Samuel vzal nádobku s olejem, vylil mu (Saulovi) jej na hlavu,

políbil ho a řekl: "Sám Hospodin tě po mazává za vévodu nad svým dědictvím. ""70 Stejně
jako krále povolává

Bůh, Bůh

ústy proroka i krále zatracuje, což se

jenž byl nahrazen Davidem: "Hospodin

řekl

přihodilo právě

Saulovi,

Samuelovi: "Jak dlouho ještě budeš nad Saulem

truchlit? Já jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem nekraloval.

Naplň svůj

roh olejem a jdi, posílám

tě kJíšajovi Betlémskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny. "71 Pomazání Davida, které

probíhá

stejně

jako v případě

Saulově,

je

důležité

- David je totiž hoch, chlapec, který by

Štolaje odznak kněžského svěcení, přibližně dva metry dlouhý pruh látky v liturgické barvě s dvěma křížky na
obou koncích.
67
Analytická filozofie používá pro takové řečové akty (speech acts) termín "nepropoziční tvrzení"- dále
(zejména kapitola "Jak děláme věci slovy"- s. 167-180).
68
Například Johann Christian LŮNIG, Theatrum Ceremoniale Historico-Politicum !., s. 1317-1318.
69
Během celého pomazání zpívá chór antifonu Unxerunt Salomonem: Kněz Sádok a prorok Nátan pomazali u
Gichónu Šalomouna za krále. Všichni lidí šli s radostí a volali: "Ať žije král na věky". Aleluja.; při pomazání
rukou říká konsekrator modlitbu Ungantur manus istae: Nechť jsou tyto ruce pomazány svěceným olejem, jímž
byli pomazáni králové a proroci. Jako když Samuel pomazával za krále Davida.
70
Biblické citáty jsou z ekumenického překladu (Praha 1985), I S (První Samuelova) 10,1.
71
1s 16,1.
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podle lidského zdání nemohl být nikdy králem.
řídí

Bůh

v něm ukazuje svou moc, jeho volba se

podle jiných kritérií než volba lidská. Je tím jasně

nemusí být urostlý a silný,

stačí,

"Gottesgnadentum", což je

vlastně

dostane

český trůn

řečeno,

že adept na přední

úřad

v zemi

když bude mít Boží požehnání. Zde jsou základy onoho
víra, že

Bůh

vybere správného

vladaře.

za krále neduživého Ferdinanda V.: je Boží vyvolený.

A tak roku 1835

Bůh

má právo krále

i odvolat, pokud tento neplní jeho zákony. Zde je odkaz na Boží spravedlnost, na Boží právo,
které jakoby existovalo za právem
středověku

tento motiv velmi

přirozeným

precizně

i pozitivním. Scholastika rozpracovala ve

do systému právních úrovní (viz výše), a také

rozpracovala způsoby, jak k takovému odvolání krále má docházet. 72 Boží vyvolení nejen
legitimizuje královu moc 73 , ale zavazuje jej, aby dodržoval Boží spravedlnost. Proto je
starozákonním ideálem biblický Šalamoun, který je vzorem nejen moudrosti, ale především
spravedlnosti. S vlastním pomazáváním

středověkých

králů

se setkáváme

nejdříve

ve

vizigótském Španělsku, zásadního významu však dostalo u Karlovců, kdy papež pomazává
nejdříve

Pipina III. Krátkého a

později

jeho syny: Karlomana a Karla I. Velikého.

zabývající se touto problematikou zastávají dva hlavní názory na

původ

Autoři

královského

pomazam: bud' se jedná o přenesení kněžského svěcení na osobu krále/ 4 což lze odvodit
například z užívání mitry - výsadního znaku biskupa - králem 75 , nebo se jedná o aplikaci

obecného

kněžství

na osobu panovníka a tedy o "pouhý"

francké tradici, která
na krále

přesáhla

prostřednictvím

středověkou teokracii.

obecného

kněžství

76

hranice

středověku,

křest.

Tomu by také odpovídalo ve

chápání Chlodvíkova

křtu

jako pomazání

oleje z nebe seslaného, jenž se stal základem pro francouzskou
Identifikace křtu a pomazání byla v souladu se zdůrazňováním

v dobách prvotního

prvního Petrova listu, kde apoštol

šíření křesťanské

označuje křesťany

nauky, které vychází z interpretace

za královské

kněžstvo

(genus electum,

nVůbec první kniha, která na problém "Gottesgnadentum" upozornila, se zabývá právě tématikou práva na
odpor proti Bohem vyvolenému panovníkovi- Fritz KERN, Gottesgnadentum und Widerstandsrecht imfriihen
Mittelalter, Leipzig 1914, 2. vydání R. Buchner (ed.), Darmstadt 1954; podobně John N. FIGGIS, The divine
right oj the kings, Cambridge 1914; spojení milosti Boží s omezením krále připomíná i Walter ULLMANN,
&hranken der Konigsgewalt im Mittelalter, in: Historisches Jahrbuch 1971, s. 1-21.
73
Existence jediného křesťanského Boha způsobila jisté problémy při panovnické legitimaci na přlomu pozdního
starověku a raného středověku, neboť panovník přestal být Bohem a začal být Bohem vyvoleným člověkem. Ani
křesťanský panovník však nerezignoval na svou výjimečnost vzhledem k církvi: byl často chápán jako kněz nebo
dokonce světec (svatí králové raného a vrcholného středověku)- dále Alain GUÉRY, Le roi est Dieu, le roi et
Dieu, in: Neithard Bulst- Robert Descimon- Alain Guerreau (ed.), L'État ou 1e roi. Les fondations de Ia
modernité monarchique en France, Paris 1996, s. 27-47.
14
Srov. Eduard EICHMANN, Konigs- und Bischofsweihe, Miinchen 1928: "es besteht ein Parallelismus
zwischen dem Ritus der mittelalterischen Konigs- und dem der Bischofsweihe", s. 3 c.d.
75
Mitra byla užívána i v českém prostředí u knížete Spytihněva II., existuje teorie, že se právě z mitry vyvinul
tzv. pileolus: červená čepička nasazovaná pod korunu- srov. Josef ŽEMLIČKA, Čechy v době knížecí, Praha
1997, s. 79 an.
76
Srov. Arnold ARGENENDT, Rex et Sacerdos, in: Norbert Kamp- Joachim Wollach (ed.), Tradition als
historische Kraft, Ber!in 1982, s. 100-118.
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regale sacerdotium). 77 Základní otázka tedy zní: zůstával panovník v důsledku svého
pomazání laik, nebo se stával duchovním?

Odpověď

specifikum sui generis. Nelze ho tedy

zařadit

vosobě krále se totiž míchá

a

doba interpretovala královské

řada vlivů

svěcení

není

jednoznačná:

královský stav je

mezi žádnou konkrétní liturgickou kategorii,

křesťanských

tradic. S tím souvisí i fakt, že každá

po svém a to podle momentální politické situace. A tak

zatímco v dobách shody mezi církví a panovníkem byl sakrální

rozměr

jeho moci

zdůrazňován, v dobách emancipujícího se papežství 78 docházelo ke zřetelnému oddělení
kněžské a královské hodnosti.
středověku

79

Nutno ovšem poznamenat, že králové se od vrcholného

na povolení vystupovat jako

vojákům

bitvou u Bouvines žehná svým
přednáší

na Boží hod
kněžství

všeobecného

duchovního ještě na
říši oficiálně

vánoční

kněží

a Karel IV., zakládající si na svém jáhenství,

ranní hodinky. V protestantských zemích se

zdůrazněním

tento problém odpadá, ve Francii ale byl panovník pokládán za

počátku

panovník za

17. století, což odpovídalo

kněze

potřebám

gallikanismu, v habsburské

považován nebyl, což odpovídalo

přísně

katolickému

fonnulovanému na tridentském koncilu. Absolutismus si však sám brzy
dvousečnost
může

Skutečnost,

královského pomazání.

být vykládána dvojím

podřízen

před

nikoho neptali: a tak Filip II. August

způsobem:

že panovník

klečí před

první výklad je teokratický a

učení

uvědomil

konsekratorem totiž
říká,

že král má být

tomu, který jej pomazal. Druhý monarchistický výklad naopak zdůrazňuje, že biskup

je pouhým

prostředníkem

mezi Bohem a králem. Pomazání tak dostává zcela politickou

dimenzi.
Již na úsvitu

středověku

církev využila biblických

vzorů,

aby christianizovala královský

králů.

Král zde byl chápán- podobně

mýtus, který se vyskytoval u pohanských germánských
jako u mnohých primitivních kmenů
zemřelými,

od nichž dostával rady a

církev vzor

Krista-světovládce

80

-jako zvláštní osoba komunikující jak s bohy, tak se

přijímal

jejich sílu. Proti pohanským

(Pankrator)

a

Kostantina

předkům

postavila

Velikého jakožto

esenci

křesťanského panovníka. 81 Podobně christianizovány byly i magické schopnosti krále, které

dostaly svou ustálenou, ne-li

přímo

institucionalizovanou, formu v dobách vrcholného

nI Pt 2,9: "vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu".
Scholastika od 12. století v zájmu papežství rozlišila svátost a svátostninu, pomazání krále je pak pouhou

11

svátostninou.
Zejména Corpus iuris canonici Innocence III. z roku 1204- srov. Percy Ernst SCHRAMM, Der Konig von
Frankreichl., Gottingen 1960, s. 157-158.
Africe existují králové "přivolávači deště", nejpropracovanější královský mýtus potom nacházíme u
egyptských faraónů (dále bibliografie Jana Assmanna).
11
Konstantinjako vzor působil velmi dlouho až do 15. století- srov. Herwig WOLFRAM, Constantin als
rorbildfor den Herrscher des hochmittelalterischen Reiches, in: Mitteilungen des Instituts fur osterreichische
Geschichtsforschung 1960, s. 226-243.
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středověku. Obecně

zvláště

platí, že kolem cesty, po níž jel král, naroste vyšší a

kvalitnější

obilí,

jede-li tento panovník na svou královskou korunovaci jako v případě Friedricha III.

cestujícího roku 1442 do Cách. 82 Nejsilněji se setkáváme s magickou mocí královského
léčitelským zázrakům.

majestátu ve Francii a v Anglii, kde docházelo k
získával panovník schopnost dotykem
Francii dokonce do 18. století.
není spojena s osobou krále

83

léčit

krtici, královskou nemoc, a to v Anglii do 17., ve

V této souvislosti je třeba připomenout, že schopnost léčit

podobně

světce,

jako s osobou

ale s úřadem, s hodností, která na krále

přechází

tedy s konkrétní svatostí jedince,

v momentu pomazání. Schopnost uzdravovat
Jindřich

krtici se stává poznávacím znakem pravého krále, proto když
monarchických tradic ve Francii,
absolutismu bylo
zdůrazněna

Pomazáním totiž

pochopitelně léčení

uspořádá

IV.

přistoupí

k

obnově

roku 1594 mohutné uzdravování. V

choroby králem

všemožně zdůrazňováno,

době

aby tím byla

i osobní vazba na Boha, a tak francouzští panovníci Ludvík XIII. a Ludvík XIV.

uzdravovali ze všech sil.
mimo Francii a Anglii

Přes několik důmyslných pokusů

nepodařilo.

Velmi

špatně

se zavést uzdravování králem

to nesli zejména

španělští

králové.

Právě

ze

Španělska a z Itálie vzešla první kritika zázračných schopností králů, trochu paradoxně to byli

jezuité,

kteří

snášeli všechny možné argumenty proti magické moci královského majestátu,

tedy proti katolickému rituálu. Magické praktiky a jejich
protifrancouzské propagandy. Smrtelnou ránu

zpochybňování

nejvýznamnější součásti

mýtu, který se zakládal na božím vyvolení, pak

přineslo

se staly nástrojem

starého královského

osvícenství se svým

zničujícím

racionalismem.
Skutečnost,

že habsburští panovníci

neměli

žádný uzdravovací rituál ani jinak projevovanou

zázračnou

moc, neznamená, že by své "Gottesgnadentum"

Habsburků

byla vyvolena celá dynastie, nejen vládnoucí

posílena právní nauka o nesmrtelnosti Krále, protože
zůstává.

veřejně

představitel

ačkoli člověk

neprezentovali. U
rodu. Tím je

umírá, královská hodnost

Pomazáním a korunovací tak získává daná osoba do svého nitra

přirozenost, vtěluje

se do ní po dobu jejího života Král. V tomto smyslu je také

Bossuetova slova, že "obraz krále je nesmrtelný, ...

člověk

ještě

ještě
třeba

druhou

pochopit

umírá, to je sice pravda, ale Král

nikdy neumírá. "84 Tato představa o dvojím těle krále má původ ve středověku a souvisí

12

Srov. Tilman STRUVE, Die Begriindung monarchischer Herrschaft in der politischen Theorie des
Mittelalters, in: Zeitschrift fůr historische Forschung 1996, s. 289-323, zde s. 320.

Tuto problematiku zpracoval již Marc BLOCH, Králové divo tvůrci, Praha 2004 ( 1. vydání Strassburg 1924),
Bloch se nechal inspirovat antropologickými výzkumy Jamese C. FRAZERA, zejména dílem The Golden Bough
I-ll, London 1922.
14
"L'Image de Dieu est immortelle, ... l'homme meurt, i! est vrai, mais le Roi ne meurtjamais."- citováno
podle Hubert Ch. EHAL T, Ausdruckformen absolutistischer Herrschaft. Der Wiener Hoj im 17. und 18.
Jahrhundert, Wien 1980, s. 134.

13

120

r
s představou Krista jako bytosti o dvou přirozenostech: lidské a božské. 85 Vědomí dynastické
posvěcené

kontinuity

nejen nárok

Bohem

Habsburků

skryty

většině

záslužných zbožných

skutků

zakládalo

přední

místo mezi evropskými panovnickými dynastiemi, ale

potřebný

"Staatsrlison". Podobné teoretické konstrukce však byly

na

poskytovalo i jejich státu

prostřednictvím řady

prostých poddaných i

většině šlechticů

v

učených

latinských knihách, bylo ale

třeba demonstrovat speciální vazbu na Boha minimálně před zraky svých dvořanů. Španělský
během

dvorský ceremoniál sakralizoval krále obklopeného tajemstvím:
zástěnou

nikým nepozorován za

(cortinou) ve své

oratoři

a

přítomní

bohoslužby sedí král

jsou

přesvědčeni,

že zde

-mimo jejich pozemský zrak - probíhá zvláštní rozmluva mezi Bohem a jeho vyvoleným.
Tělo

královo je

skutečně

pozemskou obdobou

těla

Kristova: místo svatostánku je kolem krále

baldachýn. Na Velký pátek, kdy konsekrované hostie mizí ze svatostánku, chodí v Kastilii
král bez baldachýnu,

podobně

se v tento den neprokazují majestátu žádné obvyklé pocty

(líbání rukou), na Bílou sobotu, kdy dochází k symbolickému

Vzkříšení

Krista, se všechny

královské pocty vrací s novou silou. 86 Jak bylo zmíněno výše, sakralizace se týkala všech
příslušníků

habsburské dynastie: od nastoupení Filipa III.

mělo

každé

dítě

z královské rodu

svou vlastní kapli s oltářem! 87 Zbožnost rakouských Habsburků byla naproti tomu
ostentativní, panovník se neskrýval

během

doprovodem kostely s velkou okázalostí.
snávštěvou místních

kostelů

Přítomnost

vzachovávání povinností správného katolíka.
členové

svatého, nebo pomáhali
neobvyklým,

neboť

se

při

obětníka,

Při

panovnické rodiny

působil

městě

byla

většinou

spojena

během

ve svatováclavské

připravoval

která se vztahuje k jeho

mešní víno. Velmi

kvazikněžské

příležitostech

bohoslužeb

aktivně, četli

českém prostředí

legendě

hoře

král jako vzor pro své poddané

slavnostních

liturgických úkonech. To v

například

kníže osobně pekl hostie a

krále ve

i se svým

a poutních míst v okolí. I v českém prostředí, které po Bílé

procházelo poměrně bolestným procesem rekatolizace,

vystupoval panovník a

navštěvoval

bohoslužby, naopak

dokonce
z Písma

nebylo

ničím

setkáváme s tvrzením, že svatý

důležitá

hodnosti. I zde je

je potom
třeba

představa

krále-

hledat vzor v bibli,

konkrétně v postavě mýtického panovníka ze Šálemu z doby praotce Abraháma, krále-kněze

&S Podrobně rozpracoval Ernst H. KANTOROWICZ, The King's Two Bodies, Berkeley 1957- měl jsem
kdispozici jen německý překlad- Die zwei Korper des Konigs, Stuttgart 1992.
16
Srov. John ADAMSON, Jntroduction: The Making oj the Ancien-Régime court 1500-1700, in: John Adamson
(ed.), The Prince ly Courts of Europe. Ritual, Politics and Cul ture under the Ancien Régime 1500-1750, London
1999, s. 7-42.
87
Srov. Glyn REDWORTH- Femando CHECA, The Kingdoms oj Spain: The Court oj Spanish Habsburgs
1500-1700, in: John Adamson (ed.), The Princely Courts ofEurope. Ritual, Politics and Culture under the
AncienRégime 1500-1750, London 1999, s. 43-65, zde s. 60.
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(rex et sacerdos) Melchizedecha. 88 Jako obětník vystupuje český král například při korunovaci
(viz dále).
Kromě účasti

na

bohoslužbě

se panovník při velkých svátcích stylizuje

přímo

Takové

připodobnění

angličtí

cestovatelé z poloviny 16. století popsali ve svém cestopisu, jak

neděli průvod

který

do role Krista.

je známo zejména z východní Evropy, z Byzance a také z Ruska. Dva

Ivana Hrozného

měl představovat

směřující

viděli

na

Květnou

do moskevského Kremlu. Ivan šel pěšky a vedl

koně,

Kristovo oslátko, v jedné ruce držel jeho uzdu a v druhé palmovou

ratolest. V průvodu kráčel i moskevský metropolita a přední ruští šlechtici. 89 Zelenými
ratolestmi ale vítali

přihlížející

i Karla V.,

vjíždějícího

do Cách ke své královské korunovaci

22. října 1520. 90 Panovník jako zpodobnění Krista (Christomimesis) se ale neobjevoval jen
během veřejných

Margareta do

slavností. 12.

Nejsvětější

Svátosti

července
vidění,

v

královského syna. Poté, co Anna Rakouská

měla

1632
němž

francouzská karmelitánka sestra

se jí zjevilo Boží

skutečně

dítě

ohlašující narození

porodila malého Ludvíka XIV., byla celá

událost propagandisticky využita a v klášteře v Beaune se

začal pěstovat

kult dvou svatých

dětí.. .. 91

Rakouští Habsburkové

přeci

podobnou stylizaci: na Zelený

jen tak daleko nezacházeli,
čtvrtek

přesto

lze zmínit

alespoň

jednu

omývali nohy dvanácti vybraným poddaným. Dvanáct

starých chudých mužů 92 zasedlo nejdříve spolu s císařem a papežským nunciem ke stolu a
dřevěnou
domů.

lžící

započali

Pak dostali nové

dva edlknabové a

černé

šaty a boty,

přítomný kněz začal

císař

nesnědli,

rozžehnu!

dvě

apoštolům

nohy. Na to se

císař

chudáka, omyl je vodou ze

stříbrného

džbánu, který vedle

odnesli jim vždy dva vojáci

svíce, které potom za ním nosili

zpívat latinsky biblický

umyl svým

poslední

večeři

hodovat nad šestnácti chody, co

příběh

o tom, jak Kristus

sklonil k nohám prvního sedícího

něj

drželo další páže, a políbil je a

osušil. Když toto vykonal u všech dvanácti, oblékl si kabát a opásal se
zpět

svou

důstojnost,

a každý z

za což jeden z přítomných

18
19

chudáků

dostal na zlaté

císaři poděkoval

při

šňůrce

mečem, čímž

získal

jeden říšský tolar na památku,

jménem všech a ceremonie byla u konce.

Gen 14, 18-20.
Podle Michael S. FLIER, The Iconography oj Royal Procession: Ivan the Terrible and the Muscovite Palm

Sunday Ritual, in: Heinz Duchhardt - Richard A. Jackson - David Sturdy (ed. ), European Monarchy: Its
Evolution and Practice from Roman Antiquity to Modem Times, Stuttgart 1992, zde s. 109-110.
Srov. Václav BŮŽEK- Rostislav SMÍŠEK, Symboly rituálu. Volba Karla V římským králem ve Franfurtu
lltldMohanem a jeho korunovace v Cáchách, in: Lenka Bobková- Mlada Holá (ed.), Lesk královského
majestátu ve středověku. Pocta prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 80. narozeninám, PrahaLitomyšl2005, s. 123-131, zde s. 127.
"Srov. Sergio BERTELLI, Rex et sacerdos: The Holiness ofthe King in European Civilisation, Allen Ellenius
\ť),Iconography, Propaganda and Legitimation, Oxford 1998, s. 123-145, zde s. 136.
" ... zwolf alte arme Manner"- Johann Christian LŮNIG, Theatrum Ceremoniale Historico-politicum II, s.
996-997 (zde i popis celého ceremoniálu omývání nohou).
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Připomenutí

Kristova údělu bylo inscenováno jako dramatické představení, kdy se

celé monarchie,

podobně

jako kdysi Ježíš Kristus poníží

před

mohl být oslaven. Tento velmi silný náboženský motiv
během těchto svátků

neustále

připomíná,

velikonočního

využil a

králů

přetransformoval

hlava

později

svými služebníky, aby

mystéria, který se

slouží k prezentaci zvláštního vztahu existujícího

mezi Bohem a panovníkem, jenž je "imago Dei". Není pravda, že by s koncem
víra v božskou moc

císař,

středověku

upadala, nebo se dokonce ztratila. Absolutismus ji velmi
tak, aby mu vyhovovala.

Začlenil

šikovně

ji do prezentace majestátu
člověka

poddaným, kde nadále plnila funkci odvolání se pozemského k nebeskému,

k jeho

božskému poslání.

4. Český korunovační ceremoniál, jeho vznik a místo v evropském prostředí
Spojení korunovace a pomazání v jeden ceremoniální moment se objevuje poprvé roku 816,
kdy dochází ke korunování syna Karla Velikého Ludvíka I. Zbožného. Tehdy také vzniká
korunovační řád

karolínský

nazvaný "Benedictio ad ordinandum imperatorem secundum

occidentales". V tomto dokumentu se objevuje

řada prvků,

později přecházejí

které

jak do

93

korunovačního řádu římskoněmeckých králů , tak králů českých. Český korunovační řád

vznikl z iniciativy Karla IV., který hodlal systematizovat a kodifikovat starší zvyklosti, jež
byly užívány

při

korunování

zjiných evropských

přemyslovských králů. Zároveň

korunovačních řádů

styku. Nesmíme zapomínat, že Karel IV.
perfektně

liturgické zákonitosti a velmi si

však k nim

přidal

latinského kulturního okruhu, s nimiž
měl

mnoho

přišel

do

velký cit pro ceremoniální záležitosti, znal

potrpěl

na

zdůrazňování

královského majestátu

vsouznění s církví. Spojení politické sféry se sférou náboženskou se tak v

Karlově

podání

stává centrem panovnické reprezentace. 94 Korunovace pak poskytuje k takové reprezentaci
výjimečnou příležitost.

Hlavním zdrojem Karlovy

říšský korunovační řád,

křižmem,

o korunování

používaný v některé místní modifikaci i

králů z přemyslovského rodu.

i pomazání

představy

95

při

českých králů

byl

korunování posledních

Podobností je více než dost, byly z něj přejaty určité modlitby

nikoli svatým olejem, jak bylo

běžné například

podobnost je potom v umístění pomazání a korunovace

doprostřed

ke včlenění celého aktu do systému liturgických

Druhým

úkonů.

ve Francii. Zásadní

bohoslužby,

inspiračním

čímž

dochází

zdrojem pak byl

Řády římskoněmeckých králů jsou dva: starší z doby saské dynastie, poprvé užit roku 983 při korunovaci Oty
ID., a mladší z druhé poloviny 13. století (1273 nebo 1298)- srov. Josef CIBULKA, Český řád korunovační a
jeho původ, Praha 1934, s. 44 an.
94
Srov. Zdeněk KALISTA, Karel IV. Jeho duchovní tvář, Praha 1971.
95
Srov. Josef CIBULKA, Český řád korunovační ... , s. 165.
93
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r
řád

francouzský- užitý poprvé

buď

roku 1322

šest let později při korunování Filipa VI..
zdůrazňujících

při

korunovaci Karla IV. Nádhemého, nebo o

Z tohoto řádu bylo převzato několik momentů

královy hodnosti, který byl ve francouzském

chleba, vína a zlata

prostředí

při korunovačním obřadu).

vždy

Vztah mezi

Evropy a Francií byl však ve 14. století oboustranný, a tak se francouzský král Karel

V. nechal roku 1365
trůn.

rozměr

(např. obětování

velmi silný
středem

sakrální

96

Tato

zpětně

skutečnost

korunovační řády

českým korunovačním řádem,

inspirovat

také dokazuje

kompilačního

ducha a

když sám nastupoval na

způsob,

středověké

jakým

vznikaly.

Zachovat přesně všechna ustanovení

korunovačního řádu

Karla IV. je poměrně obtížné, a tak

jeho přesné dodržení lze předpokládat pouze v případě korunovace jeho autora. 97 Karel měl

také

určitou představu

katedrály dost

prostoru, který se v souvislosti s pomalou dostavbou svatovítské

výrazně měnil,

a tak bylo

potřeba některé

pasáže

řádu

odpovídaly momentálnímu architektonickému stavu chrámu i jeho okolí.
zůstával

stále základním postupem, podle

došlo v průběhu staletí ke

značným

něhož měly

korunovace

řád, určený původně

(zvýraznění

rituálu.

při

korunování Maxmiliána II. roku
hoře,

některé

když

měl

být roku 1627

drobnosti. Panovník, který

měl

svatováclavskou korunu, si nechával zpravidla zjistit od místodržitelství, nebo od

svatovítské kapituly, jak probíhala
poslední

probíhat,

českého korunovačního

svatováclavské kaple), a pak po Bílé

korunován Ferdinand III. Mezitím byly upraveny
přijmout

českých králů

pro Ferdinandova konsekratora, tridentského

biskupa Bernarda von Cles. K dalším úpravám pak došlo
1562

Ačkoli Karlův řád

úpravám. Ke svému korunování roku 1527 si Ferdinand I.

vyžádal obsáhlý materiál o ceremoniálních zvyklostech
Vznikl tak tzv. tridentský

upravit tak, aby

korunovační

předchozí

korunovace, a tímto vzorem se

řídil.

akty (1743, 1791, 1792, 1836) jako takový vzor sloužil

Pro

průběh

korunovace Karla VL

Jen pro ilustraci se nyní podívejme na
ceremoniální

průběh

některé

další habsburské korunovace a jejich

v období 17. a 18. století, abychom mohli srovnávat a

určit,

který rys je

pro tento druh ceremoniálu typický, a který se naopak zdá být českým specifikem. 98
Habsburský
mnich.

dům

Ačkoli

panoval v raném

novověku kromě

se o to Habsburkové

několikrát

Koruny

pokoušeli

české ještě

(např.

v dalších evropských

Ferdinand II. ve 20. letech

Podle místa nalezení se nazývá sensský (katedrála v Sens)- srov. Josef CIBULKA, Český řád korunovační
... ,otištěn latinsky na s. 61-69.
97
Zvláště problematická je pout' na Vyšehrad, který byl od poloviny 13. století označován jako pustý.
1
Sobecným základem královského ritu u všech indoevropských společností pracuje například Georges
DUMÉZIL, Mýtus a epos II. Indoevropské epické vzory: hrdina, kouzelník, král, Praha 2005, s. 267-424.
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17. století), rakouské

země

zůstávaly dědičným

nikdy nebyly povýšeny na království a

arcivévodstvím, titul arcivévody

příslušel

všem

členům vídeňské větve

habsburského rodu.

Panovník zde tedy podstupoval pouze holdování od hornorakouských a dolnorakouských
stavů

v Linci a ve Vídni. Na ostatní rakouské

země příliš

nepospíchal, a tak zdaleka ne

všichni panovníci přijali jako Karel VI. hold i v Korutanech, Kraňsku a ve Štýrsku. Dále
vládli Habsburkové ve Španělsku, které jako jediné z evropských království akt korunovace
nemělo. Důvodem

1369, kdy

byla tzv. trastámarská uzurpace, která

levoboček

proběhla

na kastilském

trůnu

roku

Enrique II. zavraždil svého nevlastního bratra Pedra I., legitimního

nástupce svého otce. Problémy s legitimitou, které provázely nejen jeho vládu, ale i vládu
jeho dynastie, se odrazily v tom, že králové z tohoto rodu rezignovali na
včetně korunovace.

99

ceremonie

Posledními výhonky trastámarského rodu pak byli Ferdinand Aragonský

a Isabela Kastilská. Ani Habsburkové

korunovační

ceremoniál neobnovili, a tak oficiálním

nástupem nového panovníka se stal slavnostní vjezd do hlavního
Madrid.

veřejné

Kromě českých

města,

kterým byl roku 1561

barokních korunovací tak absolvovali Habsburkové v této

době

pouze korunovace uherské a říšské.
Korunovace

svatoštěpánskou

korunou byla po celou dobu raného

neustálým ohrožením ze

strany Osmanské

(Szekesfehervár), tak Budína

způsobila,

že

obřad

říše.

kdy byl hlavním

městem

řešení,

králů

jako sídelní

větší

Bělehradu

musel probíhat

město králů

zemí Koruny uherské, nedošlo kjeho

vreprezentativní centrum schopné pojmout
provizorní

stavěn

poznamenána

Stoličného

korunování uherských

vmalém městě na Dunaji- v Prešpurku. Prešpurk nebyl
vdobě,

Ztráta jak

novověku

a ani

přestavbě

množství lidí. Byl považován trvale za

kde však probíhaly korunovace od roku 1563 až do roku 1830 a to

se dvěma výjimkami. 100 Ze státoprávního hlediska existoval mezi českou a uherskou
korunovací po Bílé

hoře

velký rozdíl: panovník zde totiž nadále musel

přijímat

volební

kapitulaci, jejímž vzorem byla tradičně Zlatá bula krále Ondřeje II. z roku 1222 101 , která
zásadním

způsobem

omezovala panovnickou moc. Novým vzorem se potom stala obsáhlá

kapitulace Ferdinanda II. z roku 1618, jejíž obsah byl

později vtělen

do artikulí prvního

Srov. Antonio Ubieto ARTETA a kol., Dějiny Španělska, Praha 1995, s. 178.
Těmito výjimkami jsou korunování Ferdinanda III. 8.12.1625, jež se uskutečnilo v malém kostele u
ftmtiškánského kláštera v Šoproni kvůli moru zuřícímu v Prešpurku, a korunování Františka II., které se na
n8tlak uherských magnátů konalo ve františkánském kostele v Budíně 6. června 1792, korunování jeho dvou
manželek- Marie Ludoviky a Karolíny Augusty ale proběhlo v Prešpurku.
101
Ta obsahovala i kontroverzní článek č. 31, kde bylo zakotveno právo na odpor stavů vůči panovníkovi- srov.
edici středověkých listin vážících se ke slovenskému území: Richard MARSINA (ed.), Codex diplomaticus et
epistolaris Slovaciae I., Bratislava 1971, s. 199-20 l.
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sněmu po korunovaci, čímž kapitulace nabývala právní platnosti (tzv. inartikulace). 102 Na
českého prostředí

rozdíl od

dědičnosti svatoštěpánské

prosazení

korunovační

Takové

však v Uhrách

zůstala určitá

koruny, tedy po roce 1687,

reversy potom vydávali

kromě

1715), Marie Terezie i František II. Hlavní úlohu
ostřihomský

primas uherský -

forma panovnického závazku i po

arcibiskup,

byť

v

okleštěné formě.

Josefa I. i Karel VI. (revers inartikulován
při

dočasně

uherské korunovaci hrál

pochopitelně

sídlící v Tmavě. Korunovace probíhala
městě, poměrně

vnevelkém prešpurském kostele sv. Martina, který stál dole ve

daleko od

prešpurského hradu. K převlékání do královského šatu proto docházelo až když pretendent
uherského

trůnu

sesedl z koně, na kterém
obřad

svatomartinského chrámu. Celý
pomazání,
myšlení
Na

předání

závěr

pak

svatoštěpánskou

přišla

z Hradu, a vstoupil do konkláve na boku

potom vykazuje podobné rysy jako

insignií, korunovace

působila podobně

přijel

svatoštěpánskou

korunou, která ve státoprávním

jako koruna svatováclavská jako spojnice všech uherských zemí.

intronizace a Te Deum. Do roku 1687 pokládal králi na hlavu
ostřihomský

korunu

arcibiskup

současně

s uherským palatinem, od

korunování Josefa I. se však v ceremoniálu odrazil politický posun
mělo

právo korunovat uherského krále
průvodu

byly neseny

především

obřad český:

předměty

chorvatský královský

skončení korunovačního

nadále

upomínající
meč

příslušet

přítomné

směrem

k absolutismu a

jen arcibiskupovi. V korunovačním
části

na další

uherského království,

a praporce Slavonie, Chorvatska, Dalmácie apod. Po

rituálu prošel král po nataženém suknu do františkánského kostela,

kde pasoval některé šlechtice na rytíře Zlaté ostruhy. 103 Čím více se chronologicky blížíme
19. století, tím více je celá slavnost koncipována jako uherský národní ceremoniál, což je
připomenuto

už roku 1608, kdy místo

červeného

sukna nacházíme všude okolo

trikoloru, roku 1687 absolvuje mladý Josef I. slavnost v
skládá až po
Předčítal

ji

skončení

uherského šlechtice.

Přísaha

se

mše u brány sv. Michala, kde bylo postaveno slavnostní pódium.

ostřihomský

arcibiskup, tentokrát v roli uherského

opakoval. Odhodlání chránit Uhry
stejně

oděvu

maďarskou

před nepřáteli, ať

tak i boj za získání ztracených území byl

už

vtělen

přijdou

zrukou arcibiskupa ve svatomartinském chrámu ho

102

z jakékoli

nejen do

prakticky do gestikulace a zacházení krále s korunovačním
měl

kancléře,

a panovník ji

světové

strany, a

korunovační přísahy,

mečem.

Již

ale i

při přijímání meče

král vytasit a zamávat s ním nad

Srov. RudolfRAUSCHER, Volební kapitulace a korunovační reversy panovníků ve státech střední Evropy,
Bratislava 1925, s. 48 an.
lOl Do roku 1712 museli být tito rytíři vojáci v činné službě, mohli nosit pozlacenou šavli a pozlacený koňský
postroj.
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hlavou 104 , po složení přísahy před michalskou branou pak vyjel koňmo nový panovník
v doprovodu přítomných
měl

regia) a i zde se

arcivévodů, biskupů

a velmožů na korunovační

rozmáchnout na všechny

kopírovat původní pahorek, který se nacházel ve
králů-

ve

Stoličném Bělehradě.

čtyři světové

strany.

kopeček
Umělé

(monticulus
návrší

středověkém korunovačním městě
oficiálně skončena

Tím byla ceremonie

mělo

uherských

a všichni se odebrali

na prešpurský hrad, kde probíhala následná hostina. Uherské korunovace královen byly
častější

české, některé

než

třetí

podstoupila
vpřípadě

se konaly i

samostatně,

například

roku 1681, kdy

obřad

manželka Leopolda I. Eleonora Falcko-Neuburská. Konsekratorem však
ostřihomský

královny nebyl

korunována korunou

svatoštěpánskou,

arcibiskup, ale veszprémský biskup. Také nebyla

ale jednou z domácích habsburských korun, kterou ji

biskup vložil na hlavu ve chvíli, kdy se

svatoštěpánská

koruna dotýkala jejího pravého

ramene.
Na korunovaci byli
byl častým
jako

přítomní pravidelně

účastníkem

součást

i zástupci z

vratislavský biskup, v pozdější

českých

době

zemí, v

byli

panovnického dvora, ke každé korunovaci pak

době předbělohorské

přítomní čeští představitelé

přicházelo

z Prahy oficiální

blahopřání. 105 V českých zemích potom na oslavu uherské - a stejně tak i říšské - korunovace
mělo

docházet ke

střílení

z

děl

a ke sloužení slavnostních mší. Tímto

sdělováno

všem poddaným království, jaký

Nepěknou

vzpomínku na

června

1647

měl

svůj

zastupující

uherský pobyt

český

nejvyšší

před slavností kompletně vyhořel dům,

I vpřípadě uherských korunovací je

úspěch

potkal jejich

při příležitosti

kancléř Jiří

stále

dědičného

bylo

panovníka.

korunovace Ferdinanda IV. 16.

Adam

Bořita

v němž v Prešpurku bydlel a

dobře vidět

způsobem

silnější důraz

z Martinic, kterému den

shořela většina jeho věcí.

na reprezentaci: vrcholem

tohoto trendu je korunovace Karla VI. roku 1712 a korunovace Leopolda II. 1790. Zatímco
první propagovala panovnický majestát, druhá národní

cítění

a

, Zatimco roku 1712 nechal Karel VI. (jako uherský král Karel III.)

určité

skupiny obyvatel.

vystavět

novou bránu na

prešpurský hrad, která dodnes slouží jako hlavní vstup, roku 1790 nechalo slavobrány
město

a židovská obec. Na nich pak byly alegorie na téma

starozákonních

příběhů.

Následující doba pak

ještě

prezentoval v uherských barvách a projevoval tak

104

městského

stavět

znaku, resp.

zesílila tlak na panovníka, aby se

veřejně

náklonnost k uherským zemím,

Při korunovaci Maxmiliána ll. 8. září 1563 došlo při manipulaci s korunovačním mečem téměř k úrazu, když

mladý král skoro udeřil ostřihomského arcibiskupa Mikuláše 01áha, který stačil uskočit na poslední chvíli- srov.
&efan HOLČÍK, Korunovačné slávnosti 1563-1830, Bratislava 1986, s. 20.
Uloženo i s děkovným dopisem českým stavům ve fondu Stará manipulace- Eleonora II. Mantovská NA,
SMKl/38, kart. 1054; Leopold I. NA, SM Kl/39, kart. 1054 apod.
1115
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důrazněji

vnichž se stále

století pak získali díky

a

těmto

bezohledněji

hlásil ke slovu

maďarský

živel. Korunovace 19.

okolnostem zcela odlišný ráz a význam.

Habsburští panovníci drželi titul krále a

císaře

říše římské,

Svaté

a to od roku 1438 až do

jejího smutného konce roku 1806. 106 Pouze na počátku 40. let 18. století na krátký čas zaujal
jejich místo Karel VII. z bavorského rodu
která

neměla

získával

v

dějinách

římskoněmecký

císařský

Wittelsbachů

a přerušil tak dynastickou kontinuitu,

tohoto starobylého státního útvaru obdoby. Titul
král, jakmile absolvoval tzv.

římskou

císaře původně

jízdu, tedy poté, co mu

diadém vloží na hlavu papež v katedrále svatého Petra. Posledním takto

korunovaným byl Friedrich III. roku 1452, jeho nástupce Maxmilián I. svou
uskutečnit

jízdu

nástupců

v severní

Itálii. Roku 1508 pak Maxmiliána I. prohlásil papež Julius II. v Tridentu voleným

římským

nemohl

kvůli manévrům

římskou

francouzského krále Karla VIII. a jeho

císařem a od této chvíle nebyla římská jízda nutná 107 , císařem se však stává římskoněmecký

král až po smrti svého
ostře

předchůdce. Později

zejména protestantské stavy vystupovaly velmi

proti tomu, aby nastalo jakékoli spojení mezi

císařem

a papežem, aby papež se jakkoli

vyjadřoval k říšské volbě a korunovaci. 108 Zlatá bula Karla IV. určila, že místem volby
římského krále bude Frankfurt nad Mohanem a místem korunování budou Cáchy.

Spostupem

času

se však

začal

klást zvýšený

důraz

na volbu, a to

přímo úměrně

109

tomu, jak

klesala faktická moc římskoněmeckého krále. 110 Poslední cášská korunovace proto proběhla
roku 1531 a týkala se Ferdinanda I., poté zvolení
starobylého centra panovnické moci a
přijalo

reformaci, poskytovalo pro

Bartoloměje,

zůstávali

účely

protože se tím zvyšovala

císaři

odmítali vážit cestu do tohoto

i na korunovaci ve Frankfurtu. Toto

město, ač

korunovace katolickým duchovním chrám svatého

městská

prestiž.

Přesto

se

některé

korunovace konaly

mimo Frankfurt: například roku 1653 byl Ferdinand IV. korunován v Řezně, tedy na katolické
Poblematika říšských korunovací budí v poslední době zaslouženou pozornost: nejnověji Bemd W ANGER,
Kaiserwahl und Kronung in Frankfurt des 17. Jahrhunderts, Frankfurt am Main 1994.
107
Přesto se snažil Karel V. nechat se korunovat na císaře v Římě, ale zabránila mu v tom opět válečná situace
vItálii, a tak byla jeho korunovace provedena v Bologni v katedrále sv. Petronia roku 1530, jedná se o poslední
korunovaci na římského císaře.
1
(l!Otázku protestatantismu a římskoněmeckých korunovací v období konce 15. a 16. století řeší Winfried
DOTZAUER, Die Entstehung der frnhneuzeitlichen deutschen Thronerhebung: Siikularisation und Reformation,
in:Duchhardt, Heinz (ed.), Herrscherweihe und Konigskronung im friihneuzeitlichen Europa, Wiesbaden 1983,
106

s.l-20.
109

Otom, jak probíhala volba a korunovace ve dvou rozdílných městech dále Václav BŮŽEK- Rostislav

SMÍŠEK, Symboly rituálu. Volba Karla V. římským králem ve Franfurtu nad Mohanem a jeho korunovace
vCáchách, in: Lenka Bobková- Mlada Holá (ed.), Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta prof. PhDr.
Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 80. narozeninám, Praha-Litomyšl 2005, s. 123-131.
110
Známá věta říšského publicisty a právního teoretika Johannese Limnaea zní: "Coronatio non facit
Imperatorem." (Johannes LIMNAEUS, Juris publici Imperii Romano-Germanici libri IX I-III, 3. vydání 1657,

díll, s. 81)
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půdě,

což protestantská knížata velmi

. protestantům mladý král

přijímal

pravověrnost pouze tělo Páně.

!

těžce

pod obojí,

111

Jistě

nesla.

ačkoli

jako ústupek

již Friedrich III.

přijímal

rozhořčeným

z obavy o svou

Také korunovace Josefa I. se roku 1690 konala mimo

i prostory frankfurtského chrámu, tentokrát v Augspurku.
Průběh korunovačního

·

vždyť

- jak bylo

ceremoniálu římskoněmeckých

řečeno

králů

inspirační

výše - sloužil jako

se také

příliš

nelišil od

českého,

zdroj pro Karla IV. sestavujícího

i korunovační řád český. Zvláštní postavení při něm měli zaujímat kurfiřti, především tři

duchovní, úloha konsekratora pak měla připadnout kolínskému arcibiskupovi. Účast kurfiřtů
rapidně

·po vestfálském míru však

klesá,

nahrazováni svými zástupci, braniborský

podobně

kurfiřt

jako ve volebním kolegiu bývají

byl naposledy

·svého suveréna roku 1575, roku 1711 pak naposled zasedl na
světský kurfiřt, falckrabě
obřad

účast

duchovních

čestné

těch

katolických lze

kurfiřtů, ačkoli

vysvětlit

korunovaci

místo v katedrále

rýnský Jan Vilém. Nezájem protestantských

lze pochopit, nezájem

I osobní

osobně přítomen

kurfiřtů

poklesem prestiže

osobně

o katolický

římského císaře.

byla z ceremoniálního hlediska nutností,

postupně

·.upadala, roku 1653 chyběl kolínský kurfiřt v Řezně jen díky malichernému kompetenčnímu
. sporu s mohučským arcibiskupem. 112 Během války o španělské dědictví byli někteří kurfiřti
vyřazeni, nebot' na nich ležela říšská klatba.

113

Říšské insignie byly opatrovány od dob

. Zikmunda Lucemburského v Norimberku a do Frankfurtu byly

přiváženy speciálně určenými

•

f vyslanci slavnostním trojspřežím pouze při příležitosti korunovace. Korunovační průvod
f

~

potom šel z frankfurtské radnice, nazývané Romer, do kostela svatého

Bartoloměje přes

J,. hlavní náměstí, kde stálo několik seřazených kompanií císařského vojska. V průvodu byly

I, zastoupeny barvy všech kurfiřtství, jejich zástupci potom obklopovali císařské insignie. 114 Ty

t
~

!

nesli přítomní

světští kurfiřti,

pokud jich byl nedostatek,

měli

klenoty na starosti

'
t. 111 Srov. Hans Joachim BERBIG, Der Konigsritus im A/ten Reich, in: Zeitschrift fůr bayerische
r Landesgeschichte
1975, s. 639-691' zde s. 655.
112

říšští dědiční

~

[

fI•.·
~.·.

!

Í
j

f
I

!
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Srov. Wolfgang SELLERT, Zur rechtshistorischen Bedeutung der Kronung und des Streites um das
Kronungsrecht zwischen Mainz und Koln, in: Duchhardt, Heinz (ed.), Herrscherweihe und Konigskronung im
friihneuzeitlichen Europa, Wiesbaden 1983, s. 21-32; důvodem sporu byla příslušnost Frankfurtu do arcidiecéze
mohučské a nikoli kolínské, z toho důvodu také mohučský arcibiskup uplatňoval práva, která by při cášské
korunovaci příslušela kolínskému arcibiskupovi.
113
Korunovace Karla Vl. 22.12.1711 tak musela proběhnout bez účasti jak kolínského, tak bavorského kurfiřta,
při obřadu se střídali trevírský a mohučský arcibiskup (musel být upraven tak, aby bylo možné paritní střídání:
např. podávání šesti otázek po skončení litanií, aby každý mohl každý pokládat tři)- srov. Johann Christian
LÚNIG, Theatrum Ceremoniale Historico-politicum II, s. 1269 an.
114
Je třeba upozornit na to, že Říše měla "dvě sady" symbolických úřadů: první v čele s arcikancléřem
(mohučský arcibiskup), ze které se vyvinulo kurfiřtské kolegium. Paralelně s ní existovali dědiční hodnostáři,
kteří pocházeli z významných říšských rodů (např. Pappenheimové), a kteří kurfiřty fakticky zastupovali. Podle
tradice platilo, že meč měl nést saský kurfiřt, jablko falckrabě rýnský a žezlo braniborský kurfiřt. V raném
novověku, kdy byl fyzicky přítomných kurfiřtů nedostatek, nesl meč dědičný říšský maršálek, jablko dědičný
truchsas a žezlo dědičný komorník- srov. Heinz SCHOMANN, Kaiserkronung. Wahl und Kronung in Franfurt
nach Bildern der Festbiicher, Dortmund 1982, s. 25 an.
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r!
l.,

~t

dědičným

služebníci vedení

správcem pokladu (Erbschatzmeister), na kterého

připadlo

nést

t-

l na polštářku císařskou korunu. V chrámu již čekali duchovní a začala mše, litanie, pomazání a
1 korunovace následovaly po epištole jako v případě českých korunovací. Pomazán byl císař na
hlavě,

ruky.

mezi rameny, na hrudi, na pravé paži, na týlu, na kloubu a na naposled na dlani pravé
Císař

byl poté osušen za

oltářem

od erfurtského a

byli jeho duchovními asistenty, a na rozdíl od

českých

mohučského světícího

korunovací až nyní

biskupa,

oblečen

kteří

do alby a

dalmatiky, oblékání korunovačního pláště pak bylo součástí předávání císařských insignií. 115
Císařskou

složení
některé

tří

korunu obdržel zvolenec z rukou všech

přísahy

v němčině a intronizace

z přítomných
neboť

korunovace,

šlechticů

císaře

rytíře.

na

každý z kurfiřtů

ceremoniálu.

Během

nevystupoval

aktivně

císař

mše však

trůnu

počet

však byl vyšší než v případě

připomínající

ceremoniálu však byla

českého

vRomem sloužili
nádobě

oves pro

dědiční

ukrojit z něj kousek a
přinést

v doprovodu

měšťanů

truchsas

měl

na

červené. Podobně

na

maršálek měl

přinést

vyjet na

náměstí,

císařovu

tabuli,

prostředí

bohoslužby

Nad ním byl nesen

říšského
při

korunovačního

níž panovníkovi

králi z náměstí ve

stříbrné

kde se opékal na rožni

dědičný

aby s nimi mohl fakticky disponovat.
přítomní

korunovace jako oslava nástupu

symbolický význam

stříbrné

a které nosil po dobu hostiny

pokud však nebyli tito

Součástí

skončil

šenk pak

měl

vůl,

a

za úkol

gardy víno z kašny, která na náměstí chrlila ku potěšení místních

císařských pečetí zavěšených
arcikancléř,

dědičný

přinést slavnostně

císařské

víno bílé i

výjimečnost.

jako v Praze následující hostina,

služebníci,

koně, dědičný

skončení

hlavě.

české

korunovačního

nebo francouzského

víno a chléb. Z chrámu po

jeho duchovní
podobně

Obřad

právo navrhnout 12 osob.

na rozdíl od

Následovalo

Karla Velikého, z něhož pasoval

nevyšel v majestátu, ale pouze v císařském ornátu a s korunou na
baldachýn

kurfiřtů.

uznává právo Cách na konání

neobětoval

a ani

Jejich

měl

císař

symbolickým prohlášením, že

na kopii

duchovních

holi, které
zavěšené

přijal mohučský

formálně

i

předání tří říšských

arcibiskup jako

na krku, až je nakonec

Císař obědval

osobně,

mělo

zůstal

předal vicekancléři,

v jednom sálu s přítomnými

jejich

stůl

říšský

kurfiřty,

neobsazen. Oslava

říšské

nejvyššího evropského panovníka ztratila v raném

novověku mnohé ze svého lesku především díky faktickému úpadku císařovy moci v Říši, a

tím i císařovy autority. Pozornost
volebních kapitulací, které
korunovace pak byla

kurfiřtů

se upínala spíše k volbě a dojednávání podmínek

zaručovaly říšským stavů

postupně

jen ornamentem

stále nezávislejší postavení. Následná

přikrášlujícím

triumf fakticky nezávislých

Kromě meče sv. Mauritia přijal císař- poté co meč odložil- kopí sv. Mořice, které bylo zvláštností vztahující
se pouze k osobě císaře- srov. tamtéž, s. 28 an.
115
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zemí spojených nepevnými pouty ve svazek Svaté říše římské. 116 Přesto všechno ani v raném
novověku

velikosti

neztratilo korunování

císařského

císaře úplně

vše ze svého kouzla, zbyla zejména nostalgie po

titulu: Johann Wolfgang Goethe napsal, že korunovace oživuje svými

· symbolickými ceremoniemi alespoň na okamžik množstvím pergamenů, papírů a knih téměř
zasypanou nemec k ou ns1. 117
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Toto stanovisko zásadně zpochybnil nedávno RolfHaaser, který se zabýval posledními říšskými
korunovacemi Leopolda II. a Františka II. a to s poukazem na vzbuzení říšského patriotismu, jenž byl probuzen
právě díky korunovačním slavnostem. Zatímco při korunování Leopolda II. ( 1790) mnozí očekávali nástup
osvícenských reforem, které opět stmelí starou římskoněmeckou říši, v době Františkovy korunovace ( 1792) se
setkáváme s projevy protifrancouzských nálad. Korunovace měla podle Haasera spojit Říši proti francouzskému
nebezpečí- srov. Rolf HAASER, Das Zeremoniell der beiden letzten deutsch-romischen Kaiserkronungen in
Frankfurt am Ma in und seine Rezeption zwischen Spiitaujkliirung und Friihromantik, in: Jorg Jochen Berns Thomas Rahn (ed.), Zeremoniell als hofische Asthetik in Spatmitte1alter und Friiher Neuzeit, Tiibingen 1995, s.
600-632.
117
Johann Wolfgang Goethe: Dichtung und Wahrheit I., s. 183, citováno podle Hans Joachim BERBIG, Der
Konigsritus im A/ten Reich, in: Zeitschrift fůr bayerische Landesgeschichte 1975, s. 639-691, zde s. 640; o
vztahu Goetha a korunovace Josefa II. dále Manfred BEETZ, Uberlebtes Welttheater, in: Jorg Jochen Berns Thomas Rahn (ed. ); Zeremoniell als hofische Asthetik in Spatmitte1alter und Friiher Neuzeit, Tiibingen 1995, s.

572-599.
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Korunovační

českém

ceremoniál v

baroku

"Die Ceremonien und Geprange und das daraus fliessende Ceremonie! ist so Iange, als die
Welt stehet, bei sittsamen Volkem beobachtet worden. Niemals aber ist es mehr ausgearbeitet
worden, als zu unsem Zeiten".*

1. Slavnostní vjezd
Vjezd do hlavního
korunovační

hostina se týkaly
straně

čekaly.

především

druhé, vjezdy do

patřil

království vždy

cesty. Byl prvním z

korunovaného krále

na

města

řady

ze zemského

korunovační

vztahu mezi králem na jedné
měst

sněmu,

době

mše a

král-měšťané.

města

Komunikace s nimi se ze strany panovníka odehrávala na

Byla tedy tímto

panovníků programově

zřízení

zemského zbyl

ztratila díky svému mizivému

poněkud

podrobněji

korunovační

v poslední

zemích.

odlišných rovinách, než

právě měšťanstvo tvořilo

onoho přihlížejícího davu, který pozoroval korunovaci i okolní
mezi ním a korunovací pak budu rozebírat

i následná

důležitosti uvnitř českých

na vážnosti nebo

komunikace s vyššími stavy. Nesmíme zapomínat, že

konečně

a šlechtou a duchovenstvem

aby mu po vydání Obnoveného

sněmu

okamžiky celé

které zde na zanedlouho

habsburských

dohromady jediný hlas. Bylo by však omylem tvrdit, že
vlivu na chod zemského

straně

se odehrávaly na úrovni

navazována komunikace se stavem, který byl v
vytlačován

momentů,

ceremoniálních

Zatímco holdování,

nejdůležitější

mezi

části

hlavní

slavnosti.

část

Poměr

mé práce nazvané

"publicum".
Vztah mezi panovníkem a

městem

mezi jeden z jeho stěžejních bodů.
bylo

počítáno

118

zdůrazňován

od dob antiky a slavnostní vjezdy patřily

Architektura měst s antickým založením ukazuje, že

nejen s rozlehlými prostory

příjezd význačné

středověku

byl

uvnitř městských

osobnosti, ale i s příjezdovou cestou k

potom docházelo k hledání paralel mezi

hradeb, kde mohl vyvrcholit
městu

příjezdem

(via triumphalis). Od

krále, nebo

císaře

a vjezdem

Krista do Jeruzaléma, což souviselo se stylizací panovníka do role božího vyvolence (viz
výše). Velmi záhy se také objevila

přesná

ceremoniální pravidla

určující

posloupnost

jednotlivých rituálů během příjezdu, pochopitelně nejsledovanější byl příjezd budoucího
císaře do Říma. Řada zvyklostí, které byly užívány i při českém královském příjezdu do
'.Ceremonie a nádhera a z nich vyplývající ceremoniál je sledován předními lidmi od počátku světa. Nikdy ale
nebyl tak propracován, jako za našich časů"- Christoph RIEGEL, Das konigliche bOhmische
Cronungszeremoniell ... ,s. 2.
111
Srov. Andreas ALFOLDI, Die monarchische Repriisentation im Romischen Reiche, Darmstadt 1977.
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Prahy, proto pocházela z velmi starých

kořenů,

zejména pak z konce 13. století, kdy vznikl

"Ordo ad recipiendum regem vel principem processionaliter" .119 Očekávání delegací města
před městskými

branami, rituál

náměstí

hlavním

předávání klíčů

od

městských

končící

bran, jízda ulicemi

a u hlavního kostela, kde má být oficiální vítání místními duchovními - to

jsou jen některé prvky

středověkého

Vstup do hlavního, nebo

ceremoniálu, které

korunovačního města

přežily

hluboko do raného

je potom významným

začátkem

za svatého Ludvíka (1223), v Anglii potom

korunovační průvod

novověku.

vlády nového

panovníka, stačí jen připomenout "entrée de Reims", nebo "entrée de Paris"
uskutečněné

na

120

poprvé

od Toweru do

Westminster Hall, který jako poslední absolvoval roku 1661 Karel II. Italská renesance
přidala

ke

korunovačním středověkým vjezdům ještě

Formát tzv. trionfo byl

převzat

ze slavnostního vjezdu

triumfů.

oživenou tradici antických
římských dobyvatelů

vracejících se

zpět do Říma, renesanční kultura pak do takového formátu vložila své vlastní představy a

použila ho pro jakýkoli

příjezd

řadu původně doplňkových

pána

města

do jeho bran. Navíc

slavností, které se

později

takže každé trio nfo doprovázel karneval. Ve

přidala

k samotnému vjezdu

staly jeho neodmyslitelnou

střední Evropě

však docházelo k určitému

zklidnění italských triumfů, které se zde stávaly důstojnějšími s řadou oficialit.
doplňky raně novověkých "triumfů"

architektura,
Jejich

dřevěné

překonání

byly vyzdobené brány a

mělo často

121

Nezbytnými

nejrůznější příležitostná

průvod

k zastavení.

symbolický význam, král se dostával do

kvalitativně

slavobrány i místa s živými obrazy, která nutila

pak

součástí,

odlišného prostoru s novými pravidly a normami. 122 Zatímco ve středověku byla
zdůrazňována

nadřazenosti

přítomnost

již sama osobní

nad celým územím, v raném

*zdu, než samotný fakt, že král
vyslanci okolních

států

nebo

přední

jakými bylo zasedání zemského
stavovské povinnosti.

přijel

Především

do

krále, který cestoval po své
novověku

důležitějším

na

stával

důkaz

způsob

města. Kromě něj podobně slavnostně vjížděli

šlechtici království,

sněmu,

se stále

říši

kteří

jeli na významné politické akce,

zemského soudu nebo jiný výkon

v době konání církevních

i

koncilů,

úřední, popřípadě

diplomatických jednání a

119

Srov. Anna Maria DRABEK, Reisen und Reisezeremoniell der romisch-deutschen Herrscher im
fr.tmittelalter, Wien 1964.
,
Kfrancouzskému prostředí dále Bernard GUEREE- Franc;:oise LEHOUX, Les entrées royalesjran9aises
1348-1515, Paris 1968; Lawrence BRYANT, The King and the City in Parisian Royal Entry Ceremony. Politics,
Ritual and Art in the Renaissance, Geneve 1986.
Ul Obecně k panovnickým vjezdům nejlépe Ernst H. KANTOROWICZ, The King 's Advent and the Enigmatic
Pane/s in the Doors ofSanta Sabina, in: The Art Bulletin 1944, s. 207-231 ;Winfried DOTZAUER, Die Ankunft
desHerrschers, in: Archiv fůr Kulturgeschichte 1973, s. 245-288; Klaus TENFELDE, Adventus. Zur
lristorischen Ikonologie des Festzugs, in: Historische Zeitschrift 1982, s. 45-120.
122
Srov. Ulrich SCHÚTTE, Stadttor und Hausschwelle, in: Werner Paravicini (ed.), Zeremoniell und Raum. 4.
Symposium der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften in Gottingen, Sigmaringen 1997, s.

305-324.
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kongresů

, írových

jezd tedy v raném
předchozích

novověku

nebo

ešetřilo penězi,

nelitovali

důstojnost

doslova jeden slavnostní vjezd za druhým.
nadřazenost

neznamenal ani tak právní

stoletích, stále více byl kladen

říchozími, kteří často
ůstojnost,

pořádající města

zažívala

obětovat

důraz

vysoké

částky,

aby ukázali

přední

středověké

i

ceremoniální

jako

s dalšími

obyvatelům města

před městskými

svou

davy se

výtvarníci, aby vypracovali dekorace

plývající biblickými i mytologickými postavami. V tomto
řepracovány

městem

soutěžil

na reprezentaci, v níž

toho, koho zastupovali. K reprezentaci

ani materiálem, byli angažováni

krále nad

směru

řády předepisující

byly na

počátku
při

sled událostí

16. století

slavnostním

jezdu. 123 Posun směrem k reprezentaci lze sledovat i u příjezdu českých panovníků do Prahy
řed

korunovací. Tento posun však lze sledovat i na druhé

anovníkem prezentovat v nejjasnějších barvách, a to zejména,

1

sjinými sídly. K vypjatým formám

konkurenčního

tředověku zejména v Itálii a v Nizozemí.

,, Z měst na trase, kterou
odrobné zprávy o
řesné

datum, kdy

, eopozdil oproti

i

straně:

přijetí začínal

projížděl

průjezdu

měl

boje mezi

chtělo před

soupeřilo-li

o královu

městy

svým

přízeň

docházelo od pozdního

124

královský doprovod,

kolony dvorských

kočárů,

přicházely

schválenému a s přesností

již delší dobu

takže Praha mohla být

být v jejich branách panovník přijat.

pečlivě

i město se

Většinou

půldne

se

císař

sestavenému

poměrně

připravena

na

a jeho doprovod

itineráři.

Celý akt

v několik kilometrů vzdáleném Brandýse nad Labem, kam dorazil král i se svou

, suitou zpravidla den před vlastním vjezdem. 125 V čele poselství, jež vyšlo krále uvítat, stál

. nejvyšší purkrabí, byly proneseny
nesanční

zámek byl zvyklý na

příslušné

císařské

zdravice a

a královské

uspořádána

návštěvy,

slavnostní hostina. Zdejší

sloužil jako hlavní venkovské

Jídlo panovníka, a tak i cesta z Brandýsa k pražským branám byla udržována v dobrém stavu.
Kolona

kočárů

hvězdou,

až ke

stanový tábor

následujícího dne
Koňské bráně, před

uprostřed

přejela přes Hloubětín, patřící křižovníkům

se stanem pro

Roku 1723 používal Karel VI.

Voříkovském

kterou na
císaře,

překrásný

poli vznikl

pro krále a pro další

s červenou

během několika

členy

hodin

habsburské rodiny.

zlatem zdobený stan, který dostal

před třiadvaceti

lety jeho otec od tureckého sultána. 126 I v něm však musela být zachována základní pravidla

~ 123 Pro oblast Svaté říše římské určující řády "Ad suscipiendum Imperatorem vel Regem"," Susceptio
timperatoris, Regis vel Principis" (1512); "Ceremoniale Basiliensis Episcopatus" (1517-1526)- dále Winfried
fDOTZAUER, Die Ankunft des Herrschers ... ,s. 273.
124
Roy Strong popisuje alegorický souboj prezentovaný v průvodu při vjezdu Karla V. roku 1515 do Brugg,
f které zrovna soupeřily s Antverpami- dále Roy STRONG, Art and Power. Renaissance Festivals 1450-1650,
1 Berkeley-Los Angeles 1984, s. 10.
r 125 Celý následující popis se vztahuje k vjezdům roku 1627, 1656 a 1723, kdy panovník přijížděl od Vídně, roku
·• 1646 přijížděl z Horních Rakous a toto uvítání od nejvyššího purkrabího se tedy odehrávalo na Zbraslavi, uvítání
. od zástupců města před Vyšehradskou branou.
126
:
Stejný stan použil i při vjezdu do Prešpurku na svou uherskou korunovaci roku 1712- srov. Johann Christian
LůNIG, Theatrum Ceremoniale Historico-politicum I, s. 127-129.
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, dvorského ceremoniálu, který
· přímý vstup k
šlechticů

císaři

přítomní císařští

Okolo se nacházely jednotky
hladký

průběh korunovačních

nesen nad
při

císařem

jeho nošení

příslušného
městské

čilá

"antecamer", které zamezovaly

bez náležitého uvedení. Svého panovníka totiž

a zejména zástupci

stanech byli

předepisoval zřízení několika

měst

většině

a

byla poskytnuta

heroldi, stáje pro

koně

městské

část

gardy a

do

přišlo přivítat

císařská

audience. V okolních

císařova kočáru

císařská

a

kyrysnického pluku, který

slavností. Roku 1723 byl

připraven

pražského

- osm jich
města

hranice, kde ho

mělo

nést konstrukci nad

císařovou

kteří

zajistit
měl

být

chtěli

se

hlavou od brány do

až na hlavní rynk, osm dalších pak z tohoto

měli předat

garda.

měl

baldachýn, který

jedoucím na koni. Tento baldachýn byla iniciativa měšťanů,

střídat

i mnoho

náměstí

až na

sousední reprezentaci. Kolem baldachýnu se rozvinula

korespondence mezi Vídní a Prahou a nakonec byla tato inovace dvorským reskriptem

z 10.

května

1723 povolena. Bylo
nejváženějších

pražského šestnáct

jmenovitě určeno

a Vídní schváleno z každého

osob, které mají tuto

čestnou

města

záležitost vykonat. Celá

velkolepě připravovaná akce ale skončila ve chvíli, kdy začalo pršet a strhnu! se silný vítr. 127
Císař

se rozhodl vykonat vjezd v kočáře, což

značně

Aby přeci jen nebyly investice do baldachýnu
povolení nesen v korunovačním
osmačtyřiceti

skončily

bránou.

kavalírů

Sekretář

městské

v červenobílé a

na koních, 56

císařovna,

pražských

měšťanů,

dvůr

kočárů

a projel

do

pražského místodržitelství Gottfried Joseph Martin

téměř

dva kilometry dlouhého

průvodu:

na

začátku

kompanie ve svých barvách: malostranští v modrobílé,

staroměstští

ve

kočárů zapřažených

kočár císaře

jejíž osobní

vůz

žlutočerné

šesti

vybavením, po nich bylo možno shlédnout 12
povozech. Osobní

předních

z caraffovského pluku, pod velením Johanna Franze L'Huiliera de

Edeleny, pak následovaly
novoměstští

z královského paláce do katedrály, jen místo

města včetně Hradčan.

nám k roku 1723 zanechal popis celého
kyrysníků

císařské

být potom na speciální

audience v císařském stanu, nasedl celý

novoměstskou Koňskou

jelo 170

zbytečné, měl

osob se mohlo tohoto úkolu zhostit pouze osm

vždy po dvou z každého
Poté, co

průvodu

snížilo možnost pro další prezentaci.

byl tažen šesti

a hned za nimi 42 šlechtických

koňmi, císařští

trubačů

a

černými

knechti a

některé rytíře

neapolskými

jel prázdný za ním. Po obou stranách

vojenská ochranka (Trabantengarde), za ním potom 12
možné zpozorovat další z císařských

vozů

kočáry

s císařským

zlatého rouna ve svých
hřebci

a

seděla

v něm i

císařského spřežení běžela

edlknabů rovněž pěšky.

Potom bylo

s Marií Annou, Marií Terezií a jejich

vychovatelkou následovaných osmi vozy dvorských dam a šesti

císařskými trubači.

Celý

Podobné počasí panovalo i při vjezdu Leopolda (1.) a Ferdinanda III. roku 1656- srov. NA, SM Kl/40, kart.
1054, relace č. 41.
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135

průvod

uzavíralo 170

kyrysníků

tentokrát v čele se samotným velitelem caraffovského

regimentu hrabětem Karlem Batthyánym. Symetrii bylo učiněno za dost .... 128 Průvod také
velmi

přesně

kopíroval stavovskou hierarchii: zástupci

měst

členové

(starší,

šestipanského a

desetipanského úřadu) museli jít před rytíři a tito zase před příslušníky panského stavu. 129
Uspořádání

znalí

lidí v průvodu

měl

právně-ceremoniálních

na starosti nejvyšší dvorský maršálek, kterému pomáhali lidé

záležitostí v

čele

s

apelačním

radou Johannem Franzem von

Turba.
Přibližně

v místech dnešní hlavní budovy Národního muzea na Václavském

tehdy stála Koňská brána, došlo k prastarému rituálu předávání
měl původně

města vladaři

symbolizovat poddání

klíčů

samosprávy, které
všichni
císaři

měl

a uznání jeho svrchovanosti. Z tohoto

ceremoniál spíše seznámit

přednesly

tři purkmistři,

uvítací

podány na sametovém

rukou purkmistrů, "protože

své uvítací projevy.
řeč

měl

ale

polštáři klíče

věrní

čest

tu

od

kde

od městských bran, který

právního významu však v 17. a 18. století již mnoho nezbylo, poddanost
nezpochybnitelná, a tak

náměstí,

císaře

s předními osobami

Předání klíčů

byli

a oddaní radní až do

byla

městské

pochopitelně přítomni

pronést purkmistr Starého

městských

města

Města.

Pak byly

bran, které byly ihned vráceny do

nynějška

klíče

tyto

od městských bran

pečlivě střežili " 130 a přítomným bylo povoleno políbit císaři ruku. Průvod potom pokračoval

na Dobytčí trh k Novoměstské radnici,

před

&královským hejtmanem, které také

císaře

Následoval

průjezd

a začínalo Staré

ulicí Na

Město

Příkopech

níž byly

seřazeny novoměstské

kompanie v

čele

a budoucího korunovaného krále pozdravily.

až k Prašné

bráně,

kde

končily

pražské. Zde u Králova dvora se otevírala

hranice Nového

Města

před průvodem

slavná

královská cesta, která sloužila od středověku ke slavným průvodům vždy, když panovník
přijel

do města. S podobnými cestami (viae regiae) je možné setkat se ve

většině

významných

měst Evropy. J3J Ta pražská vedla Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí, dnešní ulicí

Karlovou ke Karlovu mostu a
Staroměstském

rynku byl

přes řeku

dále k Saskému domu na hranice Malé Strany. Na

průvod přerušen

nejprve

před

Týnskou školou, kde stál

pražského univerzitního studentstva a profesorského sboru v
Ferdinandovy univerzity, a pak podruhé
formaci

představitelé nejváženějšího

před Staroměstskou

z pražských

měst

čele

výkvět

s rektorem Karlo-

radnicí, kde stáli v úhledné

spolu s nastoupenými

staroměstskými

ll!Gottfried Joseph MARTIN, Ausfiihrlich und griindliche vier Beschreibungen ... , Strassburg 1724, roku 1656
byli na začátku a na konci vojáci z montecuccoliovského regimentu.
129
NA, ČDK 558/I A 2, kart 9, reskript pro místodržitelství z 31.5.1723.
130
" ••• weilen die treugehorsambte Magistraten zeithero gedachte Stadttorschliissel pflichtmassig verwahret
hatten"- Gottfried Joseph MARTIN, Ausfiihrlich und griindliche vier Beschreibungen ... , císařova odpověď

zroku 1723.

Srovnání těchto královských cest nabízí Juliusz CHROSCICKI, Ceremonial Space, in: Allen ELLENIUS
(ed.),Iconography, Propaganda and Legitimation, Oxford 1998, s. 191-216, zde s. 207-211.
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jednotkami, roku 1656 i 1723 již
!

přesného klíče

značně

promoklými. Tyto jednotky byly sestavovány podle

zástupců obchodníků, představitelů cechů, majitelů domů

s postranním

právem a dalších korporací - žádná z významných skupin obyvatelstva nesměla

chybět. Císař

celou dobu

ze

seděl

v kočáře a zdravice vyslechl jen

k přítomným a mokrým

městským

malostranským chrámem sv. Mikuláše

při

pohledu z okýnka, což bylo vzhledem

reprezentantům
čekali

ukostela Panny Marie Einsiedelnské v dnešní

přinejmenším

svěřenci

otcové jezuité se svými
Nerudově

ulici

hradčanský

Před

nekolegiální.

a o trochu výše

magistrát.

Hradčany

až do roku 1756 nepatřily oficiálně mezi královská města, jejich emancipace je ale zřetelná po
celé pobělohorské období, kdy se
povinností, které
Hradčanské

přísluší

Hradčanští tlačí

nejrůznějších úřadů

městům.

ostatním pražským

roku 1723 upozornit, že jejich

do

Císař

zohledňování při

nemá vliv na jejich právní postavení a další privilegia,

a reprezentativních

musel svým rozhodnutím

vjezdu i

při

nošení baldachýnu

čímž jistě předešel precedenčním

sporům s ostatními třemi pražskými městy. 132 V době barokních korunovací však přednášel
hradčanský purkmistr zdravici sám na hranicích svého, stále ještě poddanského města. 133
Průvod

vyjel nahoru na Hrad až ke svatému Vítu, kde již

aby zopakoval ještě jednou rituál s předáváním

klíčů,

ale kde

čekal

hejtman Pražského hradu,

čekali

i

členové

místodržitelské

vlády, která měla být v době panovníkovy přítomnosti v Čechách de iure odstavena od svých
povinností, jež

přecházely

na

přítomného

krále. Roku 1723 také

místodržitelské kanceláře převzala česká dvorská kancelář,

134

skutečně

funkci

podobně převzala i zapisování

do desek zemských. 135 Potom císař vystoupil z kočáru, za ním stála císařovna a čtyři kroky
před

ním se smeknutým kloboukem nejvyšší purkrabí Jan Josef z Vrtby

přednášející

dosti

šroubovanou řeč v barokní češtině, 136 na kterou císař německy odpověděl. Císařská rodina 137

2
IJ NA, ČDK 558/1 A 2, kart. 10- císařský reskript z 2. 9. 1723: "weshalb auch die Deputierten des Hradschiner
Magistrats bey der Bekenntnis zur Kro ne sich unter die Deputierten der iibrigen drey Prager Stadte nicht
mischen, die Kron nicht beriihren und am Erbhuldigungstage mit den Deputierten der iibrigen Stadte Bčihmens
vermischet- zum Handkuss vortreten sollen."
111
Pikantní na celé záležitosti je, že z reskriptu z 1O. 5. 1723 vyplývá, že baldachýn byl zaplacen pouze
Staroměstskými, Novoměstskými a Malostranskými!
134
Stejně tak se stalo i roku 1743 při příjezdu Marie Terezie (ostatně tehdy byla místodržitelská kancelář stejně
indisponována ohledně vyšetřování možné kolaborace jejích členů s bavorským kurfiřtem), ale roku 1732, kdy
císař putoval s císařovnou do Karlových Varů byla ale funkce místodržitelské kanceláře i funkce nejvyššího
purkrabího jako císařského místodržícího zachována, ačkoli měl císař v Čechách s sebou i většinu české dvorské

kanceláře.

NA, ČDK 558/1 A 2, kart. 10- císařský reskript z 5. 7. 1723.
,)eho Milost Římský císaři, španělský, uherský a český králi, pane pane nás všech nejmilostivější:
Tak jak naše nejpoddanější povinnost nás vížek nohám vaší císařské a královské milosti se poníženě položiti a
nad šťastným příjezdem s její milostí římskou císařovnou a královnou, paní naší nejmilostivější, se poníženě
potěšiti, tak taky nepomineme Boha všemohoucího srdečně prositi, aby vašim císařským a královským milostem
výborně dobré zdraví, rozmnožení královského kmene a dlouhý šťastný nad námi panování dopříti ráčil, vedle
čehož my taky ty- z vaší císařské a královské milosti na sobě mající místodržitelské služby a povinnosti
krukám vaší císařské a královské milosti poníženě odevzdáváme, prosíce poddaně, aby vaše císařská a
115
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137

pak vešla do kaple sv.

Vojtěcha,

která stála

před

kde již čekal baldachýn, který tentokrát drželi

vchodem do katedrály a

kněží čtyř

zamířila před oltář,

nejstarších pražských farností: Panny

Marie před Týnem, sv. Jindřicha, sv. Václava na Malé Straně a Panny Marie na Louži. 138
Arcibiskup pronesl oficiální uvítací
kříž,

řeč

a

přítomní

který držel probošt svatovítské kapituly. Pak se všichni odebrali do svatovítského

chrámu vchodem u kaple svatého Zikmunda, kde již byli
začala

infulovaní preláti. Zde
nachází i v původním
měla

korunovační

Habsburkové políbili velký

u hlavního

oltáře

ostatní

mše latinskou antifonou "Ecce mitto angelum meum", která se

Karlově korunovačním řádu.

nahradit rozsáhlé

připraveni

obřady před

Tato antifona prozrazuje, že uvítací mše

korunováním, které jsou

rovněž zmíněny

v Karlově

řádu,

ale které pravděpodobně nikdy kromě vlastního korunování Karla IV. nebyly vykonány. 139
Přijetí

celé rodiny ve svatovítském chrámu potom signalizuje spojení habsburské dynastické
skončí

tradice s ceremoniálem vítání krále. Poté, co mše

a

zaznělo

slavnostní Te Deum,

odebrala se celá královská rodina do svých komnat a ceremoniál slavného vjezdu byl u
konce. 140
Snad to
vjezdu

způsobilo nepříznivé počasí,

předcházela,

ale

pročítáme-li
nějakých

bychom hledali popis

snad to
popisy

způsobila

vjezdů

příležitostných

dlouhá cesta, která slavnostnímu
českého

do

architektonických

zastavení, která by lemovala pražské ulice. Akustická kulisa byla
které

během císařského

vjezdu

umístěných před městskými

ozývaly od
Hrad z děl
celému

zazněly

branami, podruhé

"těžkých kusů" umístěných
petřínských.

městu

celkem

Tyto salvy

třikrát:

poprvé

při přejezdu

na Brusce, a do

měly

hlavního

nejen funkci

třetice

Při

prvků,

slavobran a

tvořena dělovými
při

vjezdu do

salvami,

města

z děl

kamenného mostu - tehdy se rány
bylo slyšet palbu

adorační,

znamení, ve které fázi se vjezd nalézá.

města, marně

ale také

při

vjezdu na

komunikační:

dávaly

vypálení salvy poslední pak byly

královská milost nás stále v své císařské a královské milosti zachovati a naším nejmilostivějším císařem, králem
adědičným pánem zůstávati ráčila."
137
Roku 1656 z důvodů nemoci Ferdinanda III. se uvítání v katedrále týkalo jen Leopolda (1.) a Leopolda
Viléma, císař s císařovnou byli odvezeni v kočárech přímo ke královskému paláci.
138
Kostel sv. Václava na Malé Straně stával vedle chrámu sv. Mikuláše (farář od sv. Mikuláše převzal úřad
během ceremonie po zboření svatováclavského kostela), farář kostela Panny Marie na Louži byl nahrazen roku
1836 farářem od sv. Štěpána.
139
Jednalo se o obřady zdůrazňující přemyslovskou tradici, především jde o vigilii- v předvečer korunovace
měl panovník dojít na Vyšehrad pomodlit se do metropolitního chrámu a podstoupit rituál, během něhož mu
zdejší kanovníci vloží na ramena brašnu Přemysla Oráče a ukážou Přemyslovy střevíce (oba tyto předměty se
však během husitských válek ztratily).
140
Petra Luniaczková uvádí vítání císaře Karla VI. před kostelem sv. Jiří, což neodpovídá korunovačním
popisům, ani představě, že královy první kroky musí vést do katedrály (už v Karlově korunovačním řádu), oproti
tomu Vít VInas se drží daleko přesněji skutečné posloupnosti obřadů- od prostoru před sv. Vítem, do kaple sv.
Vojtěcha a dále k hlavnímu chrámovému oltáři- srov. Vít VLNAS, Princ Evžen Savojský. Život a sláva
barokního válečníka, Praha 2001, s. 554; Petra LUNIACZKOV Á, Dvorní cesty císaře Karla VI do zemí Koruny
české, in: Státní okresní archiv Kroměříž. Archivní ročenka 2001, s. 9-34, zde s. 14.

138

otevřeny městské brány, které byly po celou dobu ceremoniálu zavřeny.
vrcholně renesančního
měl

čtenáře

K představě

triumfu, který známe nejen z italského, ale i z německého

ale vjezd panovnického dvoru do Prahy daleko.

prezentovalo

141

především

osobami svých

představitelů.

Město

Popis

dojem, že místo na vizuální podívanou byl kladen

před císařem

se

průběhu

důraz

prostředí,

a jeho rodinou
dělá

slavného vjezdu

na

na mluvené slovo, na dlouhé

proslovy a rétorickou obratnost při jejich přednášení. Prezentace slovem, která v Čechách
vítězila

nad výtvarným

Luniaczková uvádí

uměním,

případ

byla

patrně císaři

známa a snažil se ji dokonce krotit. Petra

z Tábora, kam Karel VI. zavítal 19. srpna 1732. Poslové ještě

jeho

příjezdem

měl

obsáhlý projev už napsán, ho nechal narychlo vytisknout a

hlásili, že si

konšelského sboru
zdravicí.

142

pražskými

císaři

císař nepřeje

v tištěné

podobě,

dlouhé uvítací projevy. Táborský purkmistr, který

zatímco

verbálně

předal

ho jménem

se prezentoval jen velmi krátkou

Podobnou únavu z dlouhých proslovů projevoval Karel VI. i během průjezdu
městy

roku 1723: na obšírné

odpovídá lakonicky, až

stereotypně

-

chvalozpěvy představitelů různých

většinou ujišťuje

To z druhé strany jsou pozdravy daleko bohatší:
nepřátel

před

i narození mužského

dědice,

o své náklonnosti a

přejí císaři šťastné

univerzitní rektor Retz

přirovnává

děkuje

panování,
ve

korporací
za

přijetí.

přemožení

vytříbené

latinské

řeči Karlův příjezd k vjezdu antických císařů Trajána a Augusta do Věčného města
hradčanský

purkmistr Johann Georg Mayer zase zmínil slávu

jenž obehnal Hrad hradbami, a

vyjádřil naději,

že se na

které

císař

korunovací získá,

zdůraznil

,

jmenovce Karla IV.,

přímluvu českých

narodí do habsburské kolébky mužský potomek. Podobné
přímluvců,

císařova

143

zemských

patronů

zdůraznění českých patronů

i arcibiskup Khuenburg

při

jako

slavném vítání

vkatedrále. 144 Barokní uvítací řeči plné patosu, etymologických hříček i poukázání na
významné historické postavy se staly náhražkou velkých a nákladných slavobran, které by
během
české

vjezdu vítaly cestou jistě unaveného panovníka. Tím

samozřejmě

nechci tvrdit, že by

baroko rezignovalo na podobné architektonické parády plné alegorických

velmi uplatnily

například při přenášení ostatků

141

obrazů.

Ty se

svatého Norberta z Magdeburgu na Strahov

Podobně i při pozdějších korunovacích- srov. Ivana EBELOVÁ, Provozní a bezpečnostní zajištění Prahy
vdobě korunovace Leopolda II., in: Jiří Pešek (ed. ), Pražské slavnosti a velké výstavy = Documenta Pragensia
XII, Praha 1995, s. 165-168.
142
Srov. Tomáš STERNECK- Petra LUNIACZKOV Á-VOKÁČOV Á, Letní císařská návštěva v královském
městě. Průjezd Karla VI. a jeho dvořanů Českými Budějovicemi v srpnu 1732, in: Jihočeský sborník historický
2003, s. 175-207.
143
Jeho řeč však musela být předtím schválena v české dvorské kanceláři- dále NA, ČDK 558/1 A 2, kart. 10.
144
" ••• Ad hanc obtinendam a di vina misericordia po ten tem intercessionem sanctorum patronorum hujus regni,
quorum corpora et reliquiae in hac metropoli exstant, continuis ac serventissimis precibus venerabundi
interpellabimus, firmiter confidentes in eorum magnis apud deum meritis, ac in haeredatia pietate majestatum
vestrarum, nos nunc hac in parte desolatos, consolatum iri, favente etiam ad validam ac firmam valetudinem hac
saluberrima aura Bohemica, quod faxit omnipotens deus, cui si et id addere placuerit mihi iam senecture
confecto, laetabundus dicam cum sene Simeone: Nunc dimitte servum tuum do mine .... "
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r
roku 1627

145

,

nebo při beatifikaci a kanonizaci Jana Nepomuckého, ze které se nám zachovaly

ilustrace i přesné plány rozmístění slavnostní architektury před svatovítským chrámem. 146
Císařský

vjezd se ale

pravděpodobně

bez nich obešel,

2.
Korunovační

Korunovační

očekávanou

a nejvíce
českém

habsburského dvora na

na řadu až později.

mše

korunovačních

mše byla vlastním jádrem

nejdůležitější

byla

umění přišlo

slavností již od doby

událostí, k níž

mělo

dojít

středověku,

během

pobytu

území. Nebyla však pouze slavností dvorskou, dvorský
činilo

ceremoniál byl v ní spojen s ceremoniálem státoprávním, což

z korunovační mše

událost prvního významu jak ve smyslu dvorské prezentace, tak ve smyslu státoprávním:
právě během

ní

měl

totiž obdržet nový panovník svatováclavskou korunu s dalšími insigniemi

a měl být od arcibiskupa-konsekratora pomazán na božího vyvoleného.
byla -

podobně

Korunovační

mše tak

jako v ostatních evropských monarchiích - hlavní slavností království jako

politického systému.
určené

Už samotné datum,

nejčastěji

principy, které ho posouvaly
oblíbeným
tudíž

třeba,

zimu.

měsícem

Počasí

bylo

počítat

důležité

i

s přijatelným

kvůli

se

řídilo dvěma

základními

den byl
počasím,

součástí

což

déle trvajících slavností, bylo

vylučovalo

horké letní dny a také

ubytování dvora a panovnické rodiny, zimní ubytování by

se řádně prodražilo, protože by se muselo

počítat

dalšího otopu. Navíc Pražský hrad byl po Bílé
žádali několikrát, aby se

předstihem,

na druhou polovinu léta, nebo na podzim daného roku,

září. Korunovační

bylo

aby se dalo

s několikatýdenním

císař přestěhoval

hoře

s vysokými náklady na obstarání
využíván jen sporadicky -

do Prahy, nebo

alespoň

ačkoli

dřeva

a

stavové

aby do Prahy jmenoval jako

místodržícího svého nejstaršího syna, což se stalo pouze v případě Ferdinanda (III.), pobyty
císaře

a jeho okolí v

muselo dbát nejen na
což by s sebou
častým

českém

hlavním

vytápění,

přinášelo

další komplikace. Jarní období bylo zase naopak

zbývalo léto a podzim. V letních

zůstávala

145

na

znepříjemňovaly

měsících

šlechty, která nebyla

venkově,

byly velkou vzácností. V zimním období by se

ale i na zavedení termoizolace do chladných hradních pokojů,

lokálním povodním, které

hospodářský: většina

městě

cestování po

nastupoval proti
přímo

pořádání

vyloučeno

českých

zemích, a tak

velkých slavností

vázána u dvora, nebo ve státních

kde dohlížela na své velkostatky, protože zde v letním

díky

čase

důvod

úřadech,

probíhaly

Tehdy mezi Týnským chrámem a Strahovem vyrostlo pět slavobran, některé byly osazeny dokonce živými

obrazy (u Klementina jeden herec zpodobňoval na vrcholu slavobrány sv. Klimenta).
146
Srov. Vít VLNAS, Jan Nepomucký. Česká legenda, Praha 1993, s. 159 an.

140

žně,

hlavní

hospodářská

událost venkovského roku. Ideální období pro konání korunovace

začátku září

tedy bylo od

do poloviny listopadu.

Přesné

datum bývalo navíc spojeno
přímluvce

s významným církevním svátkem, tím získával nový panovník dalšího nebeského
úspěšnou

pro svou

září

Leopold I. 14.

Kateřinu

vládu. Ferdinand III. byl korunován na svatou
na svátek Povýšení sv.

Kříže, Alžběta

září

Kristína 8.

25. listopadu,

na svátek Narození
Zasvěcení

Panny Marie, Eleonora I. Mantovská 21. listopadu na další mariánský svátek - na
Panny Marie. I Karel VI. si zvolil termín
který

patřil

na rozdíl od dnešních

dnů

zářijový-

září,

5.

k velmi uctívaným

na svátek sv. Viktorína mučedníka,
světcům

církevního

datum korunovace Ferdinanda IV. 5. srpna se vymyká, na tento den
zvýznamnějších

církevních

svátků,

kterých je v následujícím týdnu mnoho

kalendáře.

nepřipadá

Jen

žádný

včetně Proměnění

Páně, pro výběr tohoto datumu mohl sloužit jen fakt, že roku 1646 byla 5. srpna neděle. 147
Poměrně

řádu,

prvního

skutečnost,

brzký letní termín a navíc

českého trůnu

že ceremonie

nečekala

nešťastného dědice

dále podporuje tezi o urychleném korunování tohoto
v

době třicetileté

války.

Vpříslušný den ráno, zpravidla již mezi šestou a sedmou hodinou,
slavnou událost mohutné

duchovní.
nově

Nechyběli

zástupci

podivným
Kočáry

města

a v jeho

sjížděli

z městských

a zejména

paláců členové

ohlašovalo

největšího

z nich -

dvora i místní šlechta a

nejvýznamnějších českých měst, při

o zbytky svých starých

středověkých

návštěvami přes městské

milice, a také z

úkolem bylo udržovat ve
Hradě

zvonů

svatovítských

veřejně

korunovaci Karla VI.

Chebu, které v souvislosti se schvalováním pragmatické sankce

se hrnuly s váženými
městské

se

ani zástupci

způsobem přišlo

jednak z řad

na

zvonění

nádvoří

, Zikmunda. Na hradní

na církevní svátek

Nyní

měly

původně říšského

léna.

brány, u kterých byly posíleny stráže

císařských pluků přítomných

městě pořádek.

bezprostředním

práv

v Praze, jejichž hlavním

za úkol zaujmout přesně stanovená místa
korunovační

okolí tak, aby po dobu

mše nedošlo

kproniknutí nezvaných osob do prostoru uvnitř hradeb. Je totiž jasné, že z města k Pražskému
hradu proudily davy

přihlížejících měšťanů,

ale také

nevalných morálních kvalit,

kteří

změstských kompanií tedy

měla primárně střežit

Novoměstští

vedl jen

by mohli slavnostní okamžiky

hlídali vchod od dnešního

pobělohorských

let

odděleno

dřevěný můstek.

od druhého

Tento

nejrůznějších pobudů
přinejmenším

jednu z hradních bran a

Hradčanského náměstí,
nádvoří

148

narušit. Každá

příkopem, přes

příkop, pozůstatek středověkého opevnění,

141

cest.

které bylo až do prvních

s Matyášovou branou

Gustav FRIEDRICH, Rukověť křesťanské chronologie, Praha-Litomyšll997.
Kateřina BEČKOVÁ, Zmizelá Praha- Hradčany a Malá Strana, Praha 2000.

vůbec živlů

přístupových

zasypán, čímž se stal Hrad bez problémů přístupný z jihozápadní strany.
147

a

148

který

byl ale nyní
Novoměstské

kompanie hlídaly v prostoru
1637 prošla barokní

před

přestavbou.

kaplí sv.

Vojtěcha,

Stála v cestě

která vznikla v době Rudolfa II. a roku

pozdější dostavbě

svatovítské katedrály, a tak

byla roku 1879 zbořena. Malostranští s Hradčanskými naopak hlídali cestu po Prašném mostě,
nejčestnější

kde byla další z hradních bran,
kteří

stáli na

náměstí

Jiří

sv.

zámeckých schodech. V

místo potom

přístup

a strážili tak hlavní

čele parádně

pochopitelně

rodů

Staroměstští,

do Hradu po dnešních starých

vyzbrojených a vyzdobených

hejtmani jmenovaní z předních šlechtických

zaujali

vojáků

- roku 1723 tak vidíme v

pak stáli

městští

čele staroměstské

milice Leopolda Viléma z Valdštejna, na Novém Městě velel Jan Václav Černín z Chudenic,
na Malé Straně Jan Václav Vražda z Kunvaldu. 149 Dále byly v prostoru Hradu přítomny
císařské

jejich

rozestavění

jednotky, jejichž

umístění řídilo

ad hoc

však nepodléhalo

udělenými příkazy.

přísnějšímu

ceremoniálu, a tak se

Kolem sedmé hodiny

přišel

rozkaz

zavřít

hradní brány.
Než se

uspořádaly poměry

krále do jeho soukromých
řádu

pokojů.

albu a tunicelu, které

hodnost. Nejvyšší zemští

nádvořích,

na hradních

před

Král si

přitom

šel nejvyšší

pomoci obléknout

již zde obléká podle Karlova korunovačního

jakýmkoli pomazáním

úředníci

komoří

značily

mezitím v doprovodu

jeho budoucí

ozbrojenců přenesou

kvazikněžskou

z královského

paláce do svatováclavské kaple korunovační klenoty, 150 kde je měli hlídat předem určení
dvořané. 151 Pak se rychle vrátili zpět do královského paláce, aby se mohli začlenit do
korunovačního průvodu.

Celá tato událost

měla

vzbudit v přítomných dojem, že klenoty byly

po celou dobu uloženy u ostatků sv. Václava. 152 Když bylo vše připraveno, mohl vyjít
korunovační průvod
mačila

z královského paláce

směrem

formální posloupnost respektující na jedné

pravidla. Jednalo se

opět

choreografii, pomalé tempo
průvodu určoval

o promyšlenou,

ke svatovítskému chrámu. V průvodu se
straně

předem

mělo přidat přítomným

naplánovanou a

straně

císařem

formálně

zemská

schválenou

na vážnosti. Sled jednotlivých

zejména fakt, zda v něm šla osoba

149

dvorská, a na druhé

účastníků

vyššího postavení než

český

Roku 1656 jim velel Václav Michna z Vacínova, Nikolaus Alexius Witha von Herzan a Bernard Felix
Šmerovský z Litkovic- srov. Relation, wie und welcher Gestalt die konigliche Cronung des durchleuchtigsten
... Fiirsten und Herrn, Herrn Leopold als Erben ... ,rkp., NK sign. XVI C 35.
150
Gottfried Joseph MARTIN, Ausfohrlich und grilndliche vier Beschreibungen ... , Strassburg 1724,
nestránkováno - Strahovská knihovna - sign. F G I 13, tato zpráva k roku 1723 o přenosu klenotů do
svatováclavské kaple před začátkem obřadu vytváří domněnku, že klenoty přivezl Karel VL s sebou z Vídně
(zda-li to tak bylo, nebo zda došlo k prapodivné manipulaci s nimi jako roku 1836 (srov. pozn. 129), není jasné).
151
Roku 1723 se jednalo o čtyři pány a řtyři rytíře jmenované nejvyšším purkrabím (Václav Novohradský
zKolovrat, Josef hrabě Sérenyi, Norbert z Vrtby a Adam z Trauttmansdorffu; Václav Kliment ze Salzy, Jan
Ir,ác z Wiedersperku, Jan Václav Karel ze Svárova a Rudolf z Biinau)- srov. NA, ČDK 558/I A 2, kart. 10.
12
Podobnou zprávu o přenosu klenotů máme i z doby poslední české korunovace - srov. Milada
SEKYRKOV Á, Ferdinand V.-poslední pražská korunovace, Praha 2004, s. 82-83, přitom prokazatelně tehdy
klenoty v Praze byly od roku 1791, od korunování Leopolda II., důvod jejich nošení z korunovační komory nad
svatováclavskou kaplí do královského paláce a zase zpět do svatováclavské kaple je neznámý.
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'

I král, tedy zda byl přítomen mimo českého krále také římský císař, což se stalo v letech 1627,
f
jl646 a 1656. Většinou platilo, že budoucího českého krále obklopovali čeští nejvyšší

'
f hodnostáři, císaře pak nejvyšší hodnostáři dvorští. Před císařem i před budoucím králem
'v:

!, kráčeli nejvyšší dvorský hofmistr, respektive nejvyšší hofmistr nastupujícího vladaře, který
~

r měl většinou ty nejlepší předpoklady, aby se stal právě nejvyšším dvorským hofmistrem, až
: starý císař zemře. 153 Z českých korunovačních rekvizit byla v průvodu přítomna jen atlasová

čepička, kterou měl na starosti nejvyšší komoří.
císařská
vídeňské
titulů,

hodnost, dvorští

hodnostáři

pokladnici. Tito dvorští

na rozdíl od

českých

154

nesli všechny

hodnostáři

nejvyšších

Aby byla však dostatečně zdůrazněna

císařské

insignie, které se nacházely ve

však museli držet

úředníků

však nebylo

zároveň některý

pevně určeno,

z říšských

která hodnost má

nést který klenot. 155 A tak jedinou konstantou při přenosu říšských regálií zůstávala osoba
nejvyššího dvorského maršálka nesoucího
přítomna

česká

- i korunovaná

domácích korun.

Označení ještě

velký význam, v původním
svatováclavské není

řeč.

před císařem říšský meč. Císař,

měli

královna pak

na hlavách

některou

nekorunovaného Habsburka korunou

korunovačním řádu

král a - byla-li

(byť

z habsburských

jen domácí)

Karla IV. o jakékoli jiné

Také se zde nazývá pretendent titulem "kníže", což

hierarchické postavení, králem se stává až pomazáním a korunovací. V
popisech doby

pobělohorské

než nápadník

českého trůnu

posunech je

vidět změna,

vstoupí do svatovítské katedrály. I v

kterou prošla korunovace díky
tělesnou

těchto

oblečen

nižší

korunovačních

terminologických

bělohorské bitvě.

Po

členech

stráž a procesí uzavíral fraucimor.

Vprůvodu, který teprve vstupoval do svatovítské katedrály, byl hlavní
který šel

značí

než

se ale setkáváme s označením "Ihre Konigliche Mayestat" ještě

habsburského rodu šli šlechtici vybraní za

císaře,

koruně

mělo

důraz

kladen na osobu

do šatu, jenž prozrazoval význam jeho osoby a byl

kupříkladu

vyzdoben říšskými zlatem vyšívanými orly. 156 Oproti tomu oblečení budoucího českého krále
bylo

skromnější:

Ferdinand I. vstoupil do chrámu v obleku rakouského arcivévody, Matyáš

roku 1611 v uherském zeleném aksamitovém

oděvu,

Ferdinand IV. vstupoval do chrámu

Roku 1656 tyto funkce zastávali dva nesmiřitelní rivalové: Johann W eikhard z Auersperka (dvorský hofmistr)
aJohann Ferdinand hrabě Portia (nejvyšší hofmistr Leopolda I.).
114
Toto platí ji stě pro korunovaci Karla VI. 1723, k roku 1656 se dochovala zpráva, že už v průvodu do
svatovítské katedrály byly přítomny české korunovační klenoty, při čemž hodnosti těch, kteří je nesli do
katedrály, odpovídaly těm, kteří je později nesli v katedrále od svatováclavské kaple k hlavnímu oltáři: žezlo
podkomoří Friedrich Leopold Věžník z Věžník, nejvyšší sudí Vilém Albrecht Krakovský z Kolovrat jablko a
Bernard Ignác z Martinic jako nejvyšší purkrabí svatováclavskou korunu- srov. Relation, wie und welcher
Gestalt die konigliche Cronung des durchleuchtigsten ... Fiirsten und Herrn, Herrn Leopold als Erben ... , rkp.,
NKsign. XVI C 35.
111
Roku 1646 držel říšské jablko sasko-engemský vévoda Franz Erdmann, roku 1656 říšský dvorní rada
Wolfgang von Ottingen; říšskou korunu roku 1646 viceprezident dvorské válečné rady Václav Eusebius
zLobkovic, roku 1656 pak viceprezident dvorské komory Jiří Ludvík ze Sinzendorfu.
116
Kroku 1656: Christoph RIEGEL, Das konigliche bOhmische Cronungszeremoniell ... , s. 240.
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I

červeného brokátu, jeho otec při své korunovaci pak měl

v blíže nespecifikovaném obleku z

~na sobě

!

případ

oblek z brokátu fialového. Zvláštním

je potom korunovace Karla VI.

t Vprůvodu totiž osoba budoucího korunovaného krále byla zároveň osobou již korunovaného
t císaře.
~

Tato

skutečnost musela být nějakým způsobem zohledněna.

Nad Karlem byl nesen

! baldachýn, o kterém není v předchozích případech korunování žádná zmínka. Tento

baldachýn

měl

být

původně

(viz výše), a tak si páni
a nad

císařem

totiž použit

měšťané

při

slavném vjezdu, ale

alespoň

užili

nyní

svůj

velmi

nepřízeň počasí

těžce

to nedovolila

vyvzdorovaný baldachýn
města

jen

třásněním

po

ho nesli až ke kapli sv. Zikmunda. Osm osob, z každého pražského

purkmistr a primátor, neslo na osmi

tyčích

kus látky se zlatým krepovým

stranách nad císařským majestátem. Na každé
prsou českého lva. Karel VI. byl i

oblečen

tyči

jako

potom byl velký

císař

s rudým

císařský

císařským

orel, který měl na

brkem na klobouku a

s řádem zlatého rouna kolem krku. Oblečení ukazovalo v raném novověku na status osoby 157
a Karel dával své
císařského

souhlasu

císařské

postavení velmi okázale najevo. S tím korespondovala i

představa

orla s českým lvem na prsou, kterou ovšem nechali zhmotnit na baldachýnu za

příslušných úřadů

pražští

měšťané.

V

průvodu

maky ostatních habsburských zemí, které byly neseny
chrámu obklopovali

císařský trůn:

jeden reprezentoval

přítomny

byly

císařskými

země

hned na

heroldy,

začátku

kteří

i

rakouské, dva zastupovali

i

uvnitř
země

české, dva uherské a dva Říši. Císař sedící v majestátu po obou stranách s heroldy tak zde
vyjadřoval

nádvoří,

spojení všech svých zemí. Ve chvílích, kdy procházeli všichni jmenovaní po

doprovázela je mohutná zvuková kulisa s vyzváněním

zvonů,

s trumpetami a bubny,

zochozu chrámové věže potom vlály standarty.
Průvod dospěl

až ke Zlaté

bráně,

na níž je dnes

opět zřetelná

unikátní mozaika s tématem

Posledního soudu pocházející z doby Karla IV. 158 Protože však byla tato brána zazděná, stočil
se průvod doleva a vstupoval do katedrály jihozápadním vchodem u kaple sv. Zikmunda,
nímž byl král vítán skupinou

kněží,

průvod uvnitř

chrámu. V tomto

Karla VL ho

před

korunovační kříž.

pražský arcibiskup

bodě

zdůrazněno,

baldachýnem, který nesli zástupci

spolu s infulovanými preláty

došlo roku 1723 k ceremoniální

vchodem do katedrály

Bylo tak

očekával

města,

že

před

změně:

od korunovace

čekal

i arcibiskup, jenž mu dal políbit velký

císař

opouští prostor profánní demonstrovaný

a vstupuje do prostoru sakrálního. Jakmile minul

O funkci oblečení v raně novověké hierarchii dále Martin DINGES, Der "feine Unterschied". Die soziale
Funktion der Kleidung in der hOfischen Gesellschaft, in: Zeitschrift fůr historische Forschung 1992, s. 49-76.
158
K ikonografii Zlaté brány a politickému vyznění pozdně středověkých apokalyps dále Pavlína
CERMANOV Á, "Et vidi de mare bestiam ascendentem habentem capita septem ". Světská moc v husitské
apokalyptice, in: Lenka Bobková- Mlada Holá (ed.), Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta prof.
PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 80. narozeninám, Praha-Litomyšl2005, s. 361-372, zde i další
literatura k tomuto důležitému a nepříliš studovanému tématu.
157
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r
průvod

vstupní bránu,

chrámu, menšina v
kaple.

Příchod

rozdělil

čele

se na

dvě části: většina

císařem pokračovala

vedená

se zanedlouho korunovaným králem

do svatováclavské kaple byl

příchodem

zabočila

do svatováclavské

nejposvátnější

na

dále do

českého

místo

království 159 , na což upozorňovaly i nástěnné raně renesanční malby, které zobrazují ve svých
politických alegoriích svébytnost

českých

zemí

prostřednictvím výjevů

ze svatováclavské

legendy. 160 Zastavení budoucího českého krále v kapli sv. Václava se v původním znění
korunovačního řádu

Karla IV. nevyskytuje, poprvé se s touto

korunovaci Maxmiliána II. roku 1562,

ještě

Ferdinand I.

"odbočkou"

setkáváme až

pokračoval přímo před

při

hlavní

oltář. 161 Proč bylo zavedeno takové další zdůraznění svatováclavské úcty, není jasné. V kapli

totiž probíhalo tzv. mutatio vestis,
tunicelu i albu už měl na sobě.

162

čili převlékání

krále do svrchního

korunovačního

"Mutatio vestis" v sobě neslo zásadní symbolický náboj,

habsburský panovník vstupující do katedrály v úboru

značícím

jeho rakouskou, nebo

uherskou hodnost změnou šatu dává najevo změnu své "teritoriální suverenity".
převlékání

došlo po krátké

Václava, a

během

zkaple se také
předtím

seřadili čeští

sebrali z hlavního

Svatováclavská kaple
suknem a na

modlitbě,

přišli

níž ke kapli

oltáři

kterou se pomodlil
duchovní v

nejvyšší

oltáře

podobně

šatu,

čele

hodnostáři

klečící

panovník

163

K tomuto

před oltářem

sv.

s pražským arcibiskupem. U východu

s korunovačními klenoty, jež nedlouho

kaple.
jako chrám svatého Víta byla pokryta

se nacházely relikvie

různých

červeným

svatých, nikoli ale zemských

a bílým

patronů,

ty

Roku 1526 právě zde probíhala volba Ferdinanda I. na českého krále- srov. Antonín REZEK, Zvolení a
korunování Ferdinanda I. za krále Českého, Praha 1877, s. 56.
1
roNejnovější interpretace výzdoby svatováclavské kaple Milena BARTLOVÁ, Nástěnné malby legendy o sv.
Václavu ve světcově kapli Svatovítské katedrály, in: Castrum Pragensis 2005, s. 66-71.
161
Ještě u Ferdinanda I. je v popisu korunovace věta "So nun konigliche Mayestat aus ihrem Zimmer im Schloss
indie Kirchen vor dem Fronaltar ... kummen"- Sněmy české/., s. 266, zatímco u Maxmiliána II. již čteme o
~růvodu z kaple sv. Václava k sedadlu před oltářem- Sněmy české III., s. 140.
62
Popis korunovačního šatu Karla Vl. z oficiálního popisu korunovace G. J. Martina: "mít goldenen Spitzeln
verbramten, enge und gegen die Hande zugespitzte Ármel habenden, lan gen bis auf den Fuss gehenden, uber ein
darunter angehabte reiche Veste genommenen Rock von Carmesin-Atlas, der- wegen der Salbung - hinten auf
demRticken etwas offen und mít Bandem zusammengebunden, der rechte Ármel desgleichen bis hinter den
Elenbogen offen und mít Knopfeln zugemacht gewesen, dann einer uber diesen Rock vorwerts Kreuzweis
ilbereinander hangenden, von Carmesin-goldenen Griset verfertigten und mit gold- und carmesinseidenen
Franzeln gezierten, grossen und breiten Stola und femers einer uber den Rock und Sto1a um den Leib herum
gegangenen Gurtel von gleichem carmesinen Goldstuck und letztens einem dariiber gegangenen und eine
ziernliche Schleppen gehabten, um und auf denen Ecken etwas weniges oben beim Hais aber stark und tief, in
Gestalt eines abhangenden Mantelkragens mít Harmelin gezieret waren, ausgeschlagenen koniglichen Mantel
von mehr gedachtem Carmesin-Goldstiick, dann einem Paar Striimpfen von Perlenfarb und endlich einem von
Carmesinen Atlas gemachten und mít goldenen Spitzeln gezierten Paar Schuhen bestanden."
163
Dále Štěpán VÁCHA, .. Mutatio ves tis" v korunovačním ceremoniálu českých králů z rodu Habsburků v 16.
až 18. století, in: Folia historica bohemica 2006, s. 251-266; o změně "teritoriální suverenity Habsburků" dále
Friedrich POLLEROSS, Kaiser, Konig, Landesforst. Habsburgische .. Dreifaltigkeit" im Portriit, in: Andreas
Beyer- Ulrich Schutte (ed.), Bildnis, Furst und Territorium, Munchen-Berlin 2000, s. 189-218.
119
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byly přeneseny na hlavní chrámový oltář. 164 Na oltáři také stála velká stříbrná socha svatého
Václava se

dvěma anděly

mramoroví

čeští

po stranách a roku 1723 také

kromě stříbrných svícnů čtyři

lvi. Jakmile vyšel král z kaple, arcibiskup, jenž ho u východu

velcí

očekával,

zanotoval modlitbu "Omnipotens sempiterne Deus, qui famulum etc." a spustila hudba.
Průvod

od svatováclavské kaple k hlavnímu

oltáři

byl v mnohém podobný tomu, který ráno

vyšel z královského paláce. Hlavní pozornost však byla již
budoucího korunovaného krále,
písař měl
komoří

tu

čest

před

nímž byly neseny

jednoznačně směřována

české korunovační

insignie - nejvyšší

nést královské žezlo, nejvyšší sudí panovnické jablko a vedle
čepičku (česky

atlasovou

na

něj

nejvyšší

"karkuli", latinsky "pileolus"), která se ukládala pod

svatováclavskou korunu, korunu samotnou na sametovém
království nejvyšší purkrabí, svatováclavský

meč

polštářku

i s pochvou

nesl hlavní

měl

představitel

na starost nejvyšší

maršálek. 165 Pak už následoval král obklopený dvěma duchovními-asistenty a za ním dědiční
služebníci s obětinami. Královská choreografie byla opět promyšlena do nejmenších detailů.
Vyřešit přesně,

jednoduché,

který

hodnostář

a na jakém

Karlův korunovační řád

docházelo mezi

předními

místě

ponese ten který

totiž tuto otázku

šlechtici v zemi

často

ke

neřeší.

sporům

předmět,

nebylo zrovna
středověku

A tak zejména ve

o tato prestižní místa.

Během

korunovace Ferdinanda I. 24. února 1527 však došlo kjasnému vymezení sledu nejvyšších
úředníků, čímž
nezměnila.

se

řídily

i korunovace následující. Ani Bílá hora v tomto ohledu nic

A tak jediné, co podléhalo

obklopovali krále

během

celého

změnám,

korunovačního

byly postavy duchovních

aktu. Tito mají být

asistentů, kteří

původně

reprezentanty

církve vedlejších korunních zemí - tedy biskup olomoucký a biskup vratislavský.
však asistovali králi jiné duchovní osoby: roku 1627 sice byl

přítomen

olomoucký biskup

kardinál František z Dietrichštejna, ale jakožto oblíbenec Ferdinanda II.
oltáře

Většinou

seděl

hned vedle

na jednom z nejčestnějších míst vedle papežského nuncia, a tak museli králi pomáhat

sufragán pražského arcibiskupa Šimon Brosius z Horštejna a uherský kancléř Peter Pazmány,

roku 1646 Ferdinandovi IV. asistoval probošt svatovítské kapituly Johann Franz Rasche von
Aschenfeld a strahovský opat Kryšpín Fuck, o deset let

později

pak

přisluhoval

Leopold Benno z Martinic - mimo jiné i vyšehradský probošt - a

Ferdinand

litoměřický

biskup

Maxmilián Rudolf ze Šlejnic. Při barokní korunovaci Karla VI. pak bylo obsazení postů
164

Ve svatováclavské kapli tak roku 1723 stály ostatky sv. Viktora, sv. Kalixta, sv. Sofie, sv. Justiny a sv.
Sebastiana + čtyři vyzdobené pozlacené relikviáře ve tvaru rukou s ostatky sv. Vavřince, sv. Cecilie, sv.
Maxima, sv. Lazara, sv. Zuzany, sv. Prokopa a další relikviáře ve tvaru hrudi - v prvním kousek lebky sv.
Bartoloměje-apoštola, v druhé kousek sv. Filipa-apoštola, ve třetí část lebky sv. Anny, ve čtvrté kousek lebky sv.
Barbory- srov. Gottfried Joseph MARTIN, Ausfohrlich und griindliche vier Beschreibungen ....
165
Nejvyšší hodnostáři království šli v průvodu vždy po třech: karlštejnský purkrabí-nejvyšší písař-podkomoří,
nejvyšší lenní sudí-nejvyšší sudí-nejvyšší kancléř, nejvyšší komoří-nejvyšší purkrabí-nejvyšší hofmistr.
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álových

asistentů nejreprezentativnější:

chrattenbach a

litoměřický

olomoucký biskup kardinál Wolfgang Hannibal

biskup Jan Adam Vratislav z Mitrovic. Na uvedených

e vidět, že vratislavský biskup na rozdíl od

předbělohorské

ož vedlo kjeho postupnému nahrazování

litoměřickým

ozvolňující

doby nebyl

biskupem.

přítomen

Důvodem

případech

ani jednou,
mohou být

se vztahy mezi Vratislaví a Vídní, jež nastaly díky svébytné náboženské situaci,

erá zavládla ve Slezsku po Bílé

a která byla znovu potvrzena altranstadtským mírem,

nebezpečná

cesta, která ovšem nevadila ani uherskému

ncléři, ani žádnému z olomouckých biskupů.

Mnohé napoví, podíváme-li se na obsazení

lší

příčinou může

hoře,

být dlouhá a

době:

atislavského biskupského stolce v této
iskupem

sběratel

166

v letech 1625 až 1655 byl vratislavským

prebend, polský a švédský princ Karel Ferdinand. Roku 1723 zase tento

"ad zastával trevírský arcibiskup František Ludvík a ten dával již před korunovací najevo, že
ehodlá sekundovat

při obřadu,

který povede "pouze" pražský arcibiskup.

Podobně

se

chtěl

chovat i Schrattenbach, jehož kardinálský klobouk posouval v ceremoniální hierarchii
tolické církve před arcibiskupa Khuenburga. Účast Schrattenbacha si však vynutil Karel
všemožně zdůrazňováno:

1., zvláštní postavení olomouckého biskupa-kardinála však bylo
onosnějším křeslem

odobně.

oltáře,

u

místem u královského stolu

a

167

, Po krátké

odbočce

vraťme

se

do svatovítského chrámu. Musíme si však

daleko menší, než je dnes po novogotické
se

při korunovační hostině

chtěli

dostat

dostavbě.

dovnitř, hodně. Osvědčeným

stavění pěti dřevěných

tribun -

chtou ještě jedna. Bylo

přesně

dvě

a

dvě

Prostoru bylo

představit

skutečně

receptem, jak rychle

po stranách a na zadní

málo a lidí,

zvětšit počet
straně

chrám
kteří

míst, bylo

pod Wohlmutovou

rozvrženo, kdo kde má stát: jedna tribuna byla

určena

pro

šší šlechtu, jiná pro slezské a moravské vyslance, další pro preláty, pro fraucimor a pro
"žších šlechtu

včetně

deputovaných královských

: víc dohlížely k tomu

účelu předem určené

~

pozdně renesanční

usela být

odstraněna

i

měst.

Na

osoby. Aby se

přesné
obří

kazatelna, liturgická

rozesazení

přítomných

lešení do katedrály vešla,

čtení

tak byla přednášena od

·. ultů před hlavním oltářem. Nejen z rozměrů těchto tribun 168 , ale i ze soudobých ilustrací lze
uzovat, že ve svatovítském chrámu byli

: ,měli pouze vážení hosté, pro které byla

přítomní natlačeni

určena

místa

jeden na druhém. Pohodlí tak

přímo před

hlavním

oltářem,

a další

: rčlenové habsburského rodu sedící "inkognito" v královské oratoři, skvostu pozdně gotické
166
: O účasti

olomouckých biskupů na českých korunovacích obecněji Stanislava KOVÁŘOVÁ, Olomoučtí
,biskupové a korunovace českých králů, in: Střední Morava 111995, s. 25-30.
167
,, Srov. Ottokar WEBER, Eine Kaiserreise nach Bohmen im Jahre 1723, in: Mitteilungen des Vereins fůr
fGeschichte der Deutschen in Bohmen 1897, s. 137-204, zde s. 179 an.
r168 Jejich technické parametry- NA, SM K1/75, kart. 1057.
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t architektury.

169

f

Baroko se snažilo katedrálu všemožně zkrášlit poté, co prošla známou

f kalvínskou očistou v době panování Friedricha Falckého. Drastický zásah běsnících kacířů,

1

t

f jak byla celá událost v pobělohorské

I

době

vykládána, byl

zvěčněn

kolem roku 1630 v cyklu

dřevořezeb, který končil neslavným útěkem zimního krále z pražských bran.
dostavění

snažilo o
křížení

a barokní

učenci

v duchu svého

velké chrámové

nedostavěného

Baroko se také

chrámu: Domenico Orsi dokonce v letech 1673-1683 provedl stavbu
českého

veledůležitého úkolu a katedrálu dokončil.
zastřešení

170

chrámu se

věže.

Nejen

výrazně

171

patriotismu apelovali na

císaře,

aby se ujal

Vrcholem těchto snah však bylo pouze

vnější

podoba, ale i

vnitřek

již

několik

set let

lišil od podoby dnešní, která je výsledkem puristických

zásahů v 60. letech 19. století. I hlavní dílo, které zde zanechala barokní Čechie, ještě nebylo

vdobě popisovaných barokních korunovací hotovo v dnešní
Nepomuckého

měl skromnější rozměry

a

představoval

s postavami šesti ctností a klečící postavou světce.

172

podobě:

náhrobek Jana

tumbu s oltářem a baldachýnem

U sloupů stály barokní oltáře, bylo jich

zde dohromady dvacet, dominantou chrámu pak byl jistě

oltář

hlavní s obrazy Jana Gossaerta

a Michela de Coxie, 173 jež věnoval katedrále Ferdinand II. Zatímco ještě roku 1646 byl na
hlavním

oltáři při

korunovaci Ferdinanda IV. obraz líbezné Panny Marie, vedle

něj

dva

stříbrné reliéfy zobrazující zemské patrony, sedm svícnů a velký stříbrný kříž 174 , roku 1656

zde dominovala velká pozlacená socha svatého Václava obsahující relikvie tohoto
jeho

babičky

stříbrných svícnů

svaté Ludmily, šest

a

čtyři

busty

představující

světce

a

svatého

Bartoloměje, Víta, Václava a Vojtěcha spolu s korunovačním křížem Karla IV. 175 , roku 1723

na římse vrchního patra

oltáře

a sv. Benedikta, na spodním

stály

stříbrné

patře

potom

busty s relikviáři Jana Nepomuckého, sv. Servatia
tři

lokty vysoké busty, které nechal zhotovit u

Rinalda Ranzoniho arcibiskup Breunner roku 1699. Ty
Václava, sv. Cyrila a sv. Víta, první
zemského patrona. Hlavní

oltář

byl

dvě

obsahovaly

představovaly

světcovu

lebku,

dvě

sv.

Vojtěcha,

sv.

další potom paži

ještě přizdoben čtyřmi stříbrnými anděly,

mezi nimiž se

Jednalo se zejména o královnu a děti královského páru. Takto byla přítomna korunovaci otce roku 1723
malá Marie Terezie.
Opobělohorském vybavení katedrály dále I van MUCHKA, Katedrála v 17. století, in: Anežka Merhautová
(ed.), Katedrála sv. Víta v Praze, Praha 1994, s. 171-184.
171
Přitomje známo Pešinovo proroctví podsunuté Leopoldovi I. při jeho nucené návštěvě Prahy roku 1679-1680
otom, že ten císař, který katedrálu dostaví, vyžene Turky z Evropy a obnoví východní císařství (původně
vPešinově spisu Phosporus septicomis z roku 1673)- srov. Jan P. KUČERA- Jiří RAK, Bohuslav Balbín a jeho
místo v české kultuře, Praha 1983, s. 155.
172
Srov. Michal ŠRONĚK, Katedrála v 18. století, in: Anežka Merhautová (ed.), Katedrála sv. Víta v Praze,
Praha 1994, s. 185-197.
173
Srov. Jiří BURIAN, Katedrála sv. Víta na Pražském hradě, Praha 1975, s. 29-32 a následující obrazová

169

například
110

~oha.
74

Relace korunovace Ferdinanda IV. uložená v rukopise v NA, SM K1/34, kart. 1054.
Relation, wie und welcher Gestalt die konigliche Cronung des durchleuchtigsten ... Fiirsten und Herrn,
Herrn Leopold a/s Erben ... , rkp., NK sign. XVI C 35.
171
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pět stříbrných hvězd uspořádaných

·nacházelo

"in modu crucis". Dominantou celého souboru

i pak bylo bezpochyby pět loktů vysoké tabemaculum s monstrancí ukrytou uvnitř.

i

Do takto upraveného prostoru tedy vstoupil pomalými kroky průvod směřující ze
oltáři. Před oltářem

svatováclavské kaple k hlavnímu
přítomen)

s dvorským maršálkem obklopen svými heroldy, proti

vyhrazená

nejváženějším hostům,

mezi nimiž

seděl císař

v presbyteriu již

nesměl chybět

němu

benátský a

pak byla

španělský

tři

(byl-li
místa

vyslanec a

papežský nuncius. 176 Trůn pro zanedlouho korunovaného krále byl umístěn zpravidla proti
hlavnímu

oltáři,

tedy zády ke všem přihlížejícím na tribunách. Jak

i měl nad sebou baldachýn

177

,

císařský,

tak královský trůn

císařský však byl na vyšším dřevěném pódiu, aby i takto byla

jasně určena ceremoniální přednost nejvyšší titulámí hodnosti evropského křest'anstva. 178

Proti královskému
v liturgické

barvě

trůnu

a tedy

užívané

.celebranta, v tomto

při

případě

další významné osoby,

před oltářem

bylo faldistorium,

slavnostních náboženských

pražského arcibiskupa.

minimálně

jedna byla

příležitostech

Kromě těchto

určena

přenosné

jako

skládací
křeslo

křeslo

hlavního

sedadel zde byly i lavice pro

pro vévody a knížata, další pro nositele

.řádu zlatého rouna. 179
Královský

průvod

se zastavil v presbyteriu a arcibiskup pronesl

král usadil do svého

1

trůnu

a ostatní

členové průvodu předali

dvě

modlitby, po kterých se

insignie arcibiskupovi, který je

~položil na hlavní oltář. Tím bylo jasně dáno najevo, že dosud jsou tyto předměty ještě ve

.vlastnictví zemských

patronů,

jejichž

relikviáře

se na hlavním

oltáři

nacházely. Když dohrála

··hudba, přesunul se král v doprovodu svých dvou asistentů znovu před hlavní oltář a poklekl
na

připravené

a

řádně

vypolstrované klekátko. Jeden z asistentů ho

formálně představil

~

:;arcibiskupovi, který se ho

stejně formálně

zeptal, zda je

dotyčný připraven přijmout

i

~svatováclavskou

mají

korunu. Na tomto

odpovědět třikrát aklamativně

místě

stojí v Karlově

na otázku, zda se

řádu

oslovení

přítomných

lidí,

kteří

chtějí dobrovolně dotyčnému podřídit:

f"rádi, rádi, rádi". Tato aklamace byla naposledy užita při habsburském korunování roku 1527,

\ipo Bílé hoře byly všechny záležitosti kolem přijetí krále vyřešeny již na holdovacím sněmu,

____________

,,

·~ 176 Kromě nich zde seděli vážené osoby: roku 1627 Dietrichštejn, 1646 sasko-engemský kníže Julius Jindřich a

~~Ilří Wurttemberský, 1656 Leopold Vilém, ale roku 1723 zde seděly jen tři osoby tří nejvýznamnějších
. ·:~ambasadorů.
{ m Křest'anská symbolika zná dva typy baldachýnů: pohyblivý (conopeum), nošený nad králem při korunovaci
i '#aapříklad v Anglii, a nepohyblivý (ciborium) nad trůny panovníků. Existence ciboriaje odvozována z bible,
'.:\z Danielova vidění božího trůnu- dále Percy Ernst SCHRAMM, Herrschaftszeichen und Staatssymbolik.
: "Beitriige zu ihrer Geschichte vom dritten bis zum sechzehnten Jahrhundert III, Stuttgart 1954-1955, s. 722-727.
178
: •• Ke trůnu císaře vedlo obvykle pět schodů, ke královskému schody tři, při korunovaci Karla VL byl učiněn
pniměr a k jeho trůnu vedly čtyři schody (Karel však měl v presbyteriu dva trůny, jeden na místě císaře s velkým
·•. . t·· ·černým říšským orlem na baldachýnu a druhý- nazývaný v pramenech "Incoronationsthron" stál na místě trůnu
královského).
179
,
O přítomnosti konkrétních osob - na korunovaci 1723 dále Otto SEMRÁD, Rytíři Zlatého rouna na
~ korunovaci Karla VI., in: Heraldika a genealogie 2001, s. 260-263.

l

~9

ve další otázka
epřipadala

směrem

k přihlížejícím byla

zbytečná.

Jelikož jiná než kladná

v úvahu, mohly nastoupit litanie, které jsou obvyklé

odpověď

při svěcení kněží.

Jen na

'věr zazněly tři prosby určené speciálně k ochraně budoucího panovníka. 180

Celý rituál pomazání a následné korunovace byl vložen do liturgie katolické bohoslužby, jež
'skala po tridentském koncilu pevné obrysy. 181 Po úvodních modlitbách následovala četba ze
tarého a Nového Zákona. Na rozdíl od Francie nebo od protestantských zemí však pro
korunovační

žádné

kázání, které mohlo rozvinout

české

některý

biblických citátů, jež se zmiňovaly o povaze královské moci. 182 Jakkoli se může zdát
dezřelé,

že by v době baroka nebyl do

korunovačních

anovnické propagandy, existenci
epodařilo prokázat

. dy poklekl král

183

,

korunovační

mše

začleněn

tak vynikající

kázání se pro

české prostředí

ačkoli korunovační řád Karla IV. s kázáním počítá.

před

arcibiskupem, který

angeliář.

Arcibiskup mu položil

ž dostal

opět

obligátní

dvě

odpověď

seděl

připraven

"volo". Následovaly

dvě

ádána latinsky a týkala se ochrany církve a pravé víry a

dnalo se o ad hoc upravenou verzi

185

přísahy zmíněné

184

zatím

Po druhém čtení

na svém faldistoriu a držel v rukou

otázky, zda je

~etí státu nejen náboženský, ale i politický dosah

prostředek

,

chránit víru a království, na

královské

měla

přísahy:

první byla

vzhledem ke konfesijnímu

druhá byla pronesena v němčině 186 a
v článku A3 Obnoveného

zřízení

(viz

"Ut famulum tuum (Ferdinandum, Leopoldum, Carolum) in regem eligere digneris." =Aby sis vyvolil tohoto
· ého služebníka za krále; "Ut eum benedicere et sublimare digneris." = Abys mu požehnal a abys jej povýšil;
'Ut eum ad Imperii fastigium perducere digneris." =Abys jej dovedl k císařské hodnosti- v případě Karla Vl.,
rý císařskou hodnost již 12let držel (s takovou posloupností korunovační řád nepočítal) byla tato přímluva
ěněna ad hoc za větu "Ut eum in fastigio Imperii huius roborare." =Abys jej v jeho císařské hodnosti

vnil.
Tridentský koncil stanovil prostřednictvím dekretů základní rámec pro liturgické úkony. Papež Pius V. nechal
dat na jejich základě Římský katechismus (1566), Římský breviář (1568) a zejména Římský misál (1570),
rý se stal závazným pro mešní řád po celou dobu raného novověku- ke genezi těchto základních katolických
· kumentů srov. Hubert JEDIN, Malé dějiny koncilů, Praha 1990, s. 62-80.
Například pro anglické prostředí David J. STURDY, English Coronation Sermons in the Seventeenth
ntury, in: Heinz Duchhardt (ed.), Herrscherweihe und Konigskronung im friihneuzeitlichen Europa,
. iesbaden 1983, s. 69-81.
,illl Důvodem může být fakt, že kázání nebylo ve sledovaném období pevnou součástí bohoslužby- srov.
teřina ZlL YNSKÁ, Historické motivy v plaských kázáních Jiřího Jana Libertina, in: Minulostí západočeského
~e39, 2004, s. 85-113, zde s. 92-95.
Ještě při korunovaci Ferdinanda I. pronesl latinské korunovační kázání chrámový probošt z Tridentu dr.
·~ 'tius. Tématem byla oblíbená rétorická paralela mezi králem a Sluncem (vliv Slunce na přírodu je stejně
~)iahodárný, jako je vliv dobrého panovníka na společnost). Dále popis korunovace Ferdinanda I. -Sněmy české
:~L, s. 209-213.
\ 115 Její text z roku 1723: "Ego Carolus, Deo annuente coronandus rex Bohemiae, profiteor et promitto coram
·:.Deo et angelis eius, deinceps legem, justitiam et pacem ecclesiae Dei, populoque mihi subjecto pro posse et
·-aosse, facere et servare, salvo condigno misericordiae Dei respectu, sicut in consilio fidelium meorum melius
··p>lero invenire. Pontificibus quoque ecclesiarum Dei condignum et canonicum honorem exhibere, atque ea,
quae ab imperatoribus et regibus ecclesiis collata et reddita sunt, inviolabiliter observare, abbatibus, comitibus et
wsallis meis congruum honorem, secundum consilium fidelium meorum praestare."
116
Přitom ještě během korunování Rudolfa II. byla přísaha předčítána česky Vilémem z Rožmberka- srov.
Sněmy české IV., s. 259.
1
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výše). Zatímco první přísahu předčítal arcibiskup a král opakoval, druhou předříkával nejvyšší
purkrabí. Na konci každé vložil král dva prsty na

evangeliář

a pronesl: "Sic me Deus adjuvet

ethaec sancta Dei Evangelia." 187 Král tím splnil všechny předepsané povinnosti a mohlo začít
pomazání (unctio). Bylo zahájeno
korunovačního pláště

rozhalení
křížky

čtyřmi

světícími

modlitbami, po nichž následovalo

za pomoci nejvyššího komorníka a vlastní pomazání

na pravé ruce a jedním mezi rameny. Zde došlo v raném

míst, na které bylo

českému

míst, což má evokovat

pět

králi

vyznačeno

ran Kristových

znamení

při přibíjení

novověku

kříže: původně

na

kříž,

se

dvěma

ke zredukování

mělo

jednat o

pět

nyní už nebylo vykonáváno

pomazání druhé paže, prsou a zejména hlavy, na kterou měl být vylit svatý olej do tvaru kříže.

Svatý olej, jenž měl být po francouzském vzoru
byl nahrazen

křižmem

(lat. Chrisma), což je

slavnostně přinesen
posvěcená směs

do chrámového prostoru,

olivového oleje a balzámu

užívaná při biřmování, svěcení biskupů a dalších liturgických potřebách. 188 Redukce míst, na
nichž byl král pomazán, souvisela i s redukcí modliteb, které byly arcibiskupem
rituálu zpívány,

čímž

se

podstatně

zkrátil celý proces a král nemusel dlouho

příjemným pocitem stékajícího oleje (nebo křižmatu) po těle.

asistenty za hlavní
Křižmo

oltář,

kde jimi byl osušen pomocí

zkrátka nemohlo být

utřeno

obyčejného

do

189

při

čekat

celém

s nepříliš

Nyní byl král odveden svými

kousků

chleba, soli, vody a bavlny.
předměty,

plátna, navíc všechny

které jím

byly nasáklé musely být spáleny, což již byla starost kapituly. Ferdinand I. až v tomto
momentě

změnil

oblékal královský

pretendent trůnu na

korunovační

skutečného

Osušený panovník se pak vrátil
předány

šat, až nyní se totiž podle

doktríny

krále.

zpět

a poklekl

odznaky jeho královské moci. Rituál

předmětů:

středověké

daný odznak královské moci byl

před

hlavním

předávání

přinesen

oltářem,

nyní mu

měly

být

insignií byl shodný u všech

z hlavního

oltáře,

ukázán arcibiskupovi,

který jej požehnal, převzal od daného nejvyššího úředníka království 190 a předal za zpěvu

"K tomu mi dopomáhej Bůh a toto svaté evangelium."- NA, SM Kl/40, kart. I 054, relace 41.
Vkorunovačním řádu Karla IV. se objevuje mezi skrutiniem (přísahami) a světícími modlitbami aklamace, tedy
dotaz, který vznese arcibiskup k přítomným, zda chtějí dotyčného za krále. Po Bílé hoře tento moment odpadá,
stejně tak odpadají i následné litanie.
188
Křižmo je svěceno na Zelený čtvrtek biskupem a má (nejen) v katolické církvi široké použití. Kromě udílení
svátostí osobám se užívá při vysvěcení kostela (konsekrační kříže) i jeho vybavení (zvon, patena aj.). Na rozdíl
od svatého oleje (posvěcený olivový olej) má křižmo díky přidání balzámu konzervační účinky a vydává jemnou
187

vůni.

Korunovační řád popisuje pro tento okamžik jedenáct dlouhých modliteb, z nichž zůstala necelá polovina:
Ungatur manus ista; Ungo te in Regem (přímo při pomazání ruky, resp. zad); Spiritus Sancti, Deus qui es; Deus
Dei filius (vzývání vždy jedné božské osoby).
190
Opět platilo jako v korunovačním průvodu, že žezlo měl na starosti nejvyšší písař, jablko nejvyšší sudí, meč
nejvyšší maršálek apod.
189
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lf
I,,

r určité modlitby králi. 191

Stejně tak se stalo i se svatováclavskou korunou, když předtím byla

t sejmuta koruna domácí z hlavy korunovaného.

Nejvzácnější

z

korunovačních klenotů

pak

l posadil na červený pileolus kromě arcibiskupa notujícího modlitbu "Accipe coronam Regni"
t i nejvyšší

purkrabí a oba dva královi duchovní asistenti. Nyní se král

l

I v majestátu kráčel

konečně postavil a

ke svému trůnu. Držel tedy v pravé ruce žezlo, v levé jablko, na pravém

t

prsteníčku měl korunovační

hlavě

červenou čepičku

potom

záležiwstí.

prsten, na

Před trůnem

sobě korunovační plášť

a pod ním tunicelu a albu, na

a korunu - korunovace byla i fyzicky velmi

náročnou

byl navíc zastaven arcibiskupovým zvoláním: "Sta et retine".
upozorněním,

Následující promluva není ani tak modlitbou, ale spíše
konotace v době po vydání Obnoveného

náleželo nástupnictvím po tvých

zřízení: "Stůj

předcích,

tedy

a

dědickým

zůstaň.

které dostalo nové

Místo, které ti až dosud

právem, zaujímej od této chvíle

z vůle Boha všemohoucího a proto, že jsme ti je předali my, tedy všichni apoštolové a ostatní
Boží svatí.. . . " 192 Po tomto připomenutí vystoupí král na trůn a usadí se, načež konsekrator
začne

notovat Te Deum laudamus,

příležitosti.

Od raného

přihlášením

se ke

ceremoniálu a

středověku

křesťanství

nejslavnější

církevní

byl tento hymnus

píseň určenou

vyjádřením díků

všeobecnou aklamací, v raném

průběhu nejrůznějších

mimořádné

jen pro
a

novověku

zároveň veřejným

se

začleněním

do

slavností od zasnoubení po korunovaci stal nedílnou

součástí

státního i soukromého života. Až do francouzské revoluce bylo Te Deum státním

zpěvem,

kterým se dávaly na

následníka

trůnu

... ),

čímž

vědomí veřejnosti

se stalo také

významné události

zpřítomněním

státu v

(uzavření

životě

míru, narození

jeho poddaných,

nástrojem absolutistické politiky a nedílnou součástí státem pořádaných slavností. 193 A tak i
ve chvílích intronizace
těm tlačícím

zazněl

tento starobylý

se u hradních bran, že

zpěv,

české země

mají

aby oznámil všem přítomným v chrámu, i
opět

svého korunovaného.

Následovalo holdování králi sedícímu v majestátu, k němuž vyzval nejvyšší purkrabí v obou
zemských jazycích. Když se u krále

vystřídali

všichni

přítomní, pokračovala

mše

čtením

evangelia. Po kredu bylo odstraněno z oblasti před trůnem klekátko a nastalo pasování tzv.
svatováclavských

,

if

i!
I!
!!

f

i

l

191

rytířů.

Král povstal a

předal

jablko nejvyššímu sudímu a žezlo nejvyššímu

Nejsložitější byla manipulace s korunovačním mečem, který byl nejdříve nejvyšším maršálkem vytáhnut

zpochvy, požehnán a za modlitby "Accipe gladium" předán arcibiskupem králi, ten ho vzápětí vrátil zpět

maršálkovi, protože potřeboval mít volné ruce na přijetí jablka a žezla. Maršálek ho zastrčil do pochvy a předal
arcibiskupovi, který mečem v pochvě opásal klečícího krále (modlitba "Accingere gladio"). Jakmile byl král
opásán, vytáhl meč z pochvy a vrátil nejvyššímu maršálkovi, který ho pak nosil až do konce obřadu před ním,
pochvu mu potom odpoutal nejvyšší komorník. Aby se dostálo všem ceremoniálním pravidlům, byly vymýšleny
velmi komplikované scénáře.
192
Jakub PAVEL- Richard MAŠEK- Anežka VIDMANOV Á (ed.), Karel IV. Literární dílo, Praha 2001, s.

113-114.
193

Srov. Sabine ŽAK, Das Tedeum als Huldigungsgesang, in: Historisches Jahrbuch 1982, s. 1-32.
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písaři,

přijmout meč.

aby od nejvyššího maršálka mohl

rytíře

Titul svatováclavského

sice

i neotevíral cestu k žádné šlechtické kariéře, přesto se jednalo o prestižní záležitost. Kandidáti

; byli

většinou

vybíráni z řad zasloužilých

vojáků,

konci 18. století se mezi nimi objevilo i

několik stejně

jmenovaných svatováclavských rytířů byly
devatenáct, ale roku 1646 pouze o
(šest

vojáků

představitelé

a

tři císařští

radové a

čtyři,

nejlépe z císařské osobní gardy,

různé-

roku 1527 se jednalo o

a Karel VI.

jedenatřicet,

ke

byrokratů. Počty nově

zasloužilých

Leopold I. pasoval roku 1656

komoří)

později

čtrnáct

devět

lidí, 1562 o

nových

mezi nimiž

rytířů

nechyběli

i

starých šlechtických rodů jako byl František Antonín z Lichtenštejna, Filip Josef
počtem,

Kinský nebo František Karel Libštejnský z Kolovrat. Nad

ani nad jmény takto

vyznamenaných osob se nikdo nepozastavoval, což je v ostrém protikladu k poslední pražské
korunovaci roku 1836, kdy patnáct

nově

pasovaných rytířů z řad

"odnárodnělého úřednictva"

navržených krajskými úřady vzbudilo nevoli českých vlastenců. 194 Podle starobylého zvyku,
který poprvé zaznamenáváme

při

korunovaci Václava II. roku 1297, bylo
meč

poklepáno na levé rameno. Používal se k tomu
novověku nepatřil

svatováclavský, který již v době raného

zbrojířského umění: český

mezi skvosty

popis korunovace krále Matyáše

roku 1611 se o něm vyjadřuje velmi neuctivě jako o "notně zerzavém ".
Panovníkovi dále

během

mše vyvstávaly

nejdůležitější činy

kvaziduchovní osoby. Mezi
stříbrného

dědičným

obětiny připomínající

stoličku

vedle hlavního

oltáře.

dřevěné

soudky a oba bochníky

povinnosti, které vycházely z jeho postavení

a zlatého soudku s vínem a

eucharistickou

stolníkem již v korunovačním

oběť

průvodu

na

byly

na

sobě

namalovaného

patřilo obětování
několika

přineseny dědičným

začátku

K roku 1723 se zachoval popis
měly

195

spojené s tímto postavením

stříbrného

a zlatého bochníku chleba,

mincí. Tyto

určité

kandidátům třikrát

zlatých

šenkem a

celého aktu a položeny na

těchto

zvláštních předmětů: oba

císařského

orla s malým

českým

lvem na hrudi, nad orlem bylo velké písmeno "C''. Jejich autorem byl blíže nespecifikovaný
malíř znaků

z české dvorské

(=asi 6,24 litru) a svrchu
sklepů.

kanceláře.

měly

Bochníky musely být

zátku,

upečeny

Objem každého ze
uvnitř

bylo

soudků

červené

byl 13 pražských

žejdlíků

a bílé víno (tokaj) z dvorských

z nejjemnější mouky a to hned dvakrát, aby na nich

zlatá a stříbrná barva dobře držela. 196 Obětování bylo provedeno velmi symbolicky, protože
král

měl

jen nižší

arcibiskupských

svěcení,

sloužit mši

asistentů obětiny

nesměl,

a tak pouze podal

arcibiskupovi, který je položil na hlavní

vínu. K nim bylo potom podobným

způsobem přidáno ještě několik

194

prostřednictvím
oltář

zlatých

Srov. Milada SEKYRKOV Á, Ferdinand V- poslední pražská korunovace, Praha 2004, s. 97.
Srov. Sněmy české XV-II., s. 666.
196
NA, SM Kl/75, kart. 1057, fol. 266.

195
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k hostiím a
dukátů

ze

speciální ražby. Tyto dukáty

neměly

jednotné parametry, a tak deset

, Leopold roku 1656 mohlo odpovídat
, proměňováním

příslušní

nejvyšší

třiceti

hodnostáři

obětovaným

potom královský i císařský maršálek obrátili své

meče špičkou

končila přijímáním. Karlův korunovační řád počítá

; bude

přijímat tělo

i krev

Páně,

tedy pod obojí

v Karlových dobách naprosto logickým

obětoval

Před

vlastním

při

korunu,

pozdvihování

korunovační

k zemi. Celá

Ovšem

časy

se

mění,

mše

svěcení

a co bylo

stalo se v průběhu následujících staletí

přijímání

politikou. Je známo, že Ferdinand I. své

které

s tím, že panovník díky svému

způsobou.

závěrem,

roku 1723.

císaři

sundali králi i

dukátů,

sub utraque specie velmi

těžce

nesl,

nakonec se však podřídil tradici. To Ferdinand II. byl roku 1617 ve svém odporu proti tradici,
kterou interpretoval

chybně

jako tradici husitskou, daleko

rozhodnější

a celou záležitost

~rozhodl "ex cathedra principis" jednoznačně: bude se přijímat pod jednou, což si Vilém

ISlavata
J zemích.

poznamenal ve svých Pamětech jako velký úspěch katolické strany v českých
197

}

Tento

úspěch byl pochopitelně po Bílé hoře ještě několikrát zopakován ....

~· Během korunovační mše byly pronášeny promluvy a modlitby, které měly klíčový význam
f.

f pro navázání kontaktu mezi Bohem a králem, jenž od

něj přijímal svou moc. Text těchto

i. promluv byl explicitně vyjádřen v Karlově korunovačním řádu, který tím středověkými

:

prostředky

postihoval základní rysy tehdejší politické teorie, jež kladla na vztah mezi králem

a Bohem obzvláštní

důraz

a

vyčleňovala

tak s jejich pomocí panovníka z obecného lidu a

dávala mu zcela specifické místo v božské hierarchii kosmu. Řečové akty tak stály zcela na
úrovni magických praktik, jakými bylo kupříkladu pomazání. 198 Ačkoli v pozdějších dobách
dochází k redukci jejich
zůstává nezměněn.

počtu

a k přesouvání na jiné místo

korunovační

Jádrem modliteb kolem pomazání je paralela mezi

vnitřní proměnou, k níž má dojít sestoupením Ducha svatého.

interpretovány i státní symboly:

předání

koruny má mít

vnitřní

199

mše, jejich obsah

vnějším

pomazáním a

V tomto smyslu jsou

obsah

předání drahokamů

ctností, prsten jako symbol zasnoubení se zemí zároveň krále chrání před hříchem, 200 žezlo
neníjen prutem moci a spravedlnosti, ale paralelou s pastýřkou holí Krista. Vzory biblických
hrdinů

jsou personifikacemi ctností, které

Bůh

po svém vyvoleném požaduje: David je

symbol pokory, Šalamoun moudrosti a bohatství, Abrahám věrnosti, Jozue statečnosti. Výzva
Josef JIREČEK (ed.), Paměti nejvyššího kancléře Království českého Viléma hraběte Slavaty, Praha 1868, s.
287-288; u Matyáše ještě bezpečně víme, že přijímal pod obojí stejně jako jeho předchůdci.
197

Myšlenka politické teorie vtělené do středověkých korunovačních řádů pochází od W. Ullmanna- srov.
Walter ULLMANN, Der Souveriinitiitsgedanke in den mittelalterlichen Kronungsordines, in: Festschrift Percy
Ernst Schramm zu seinem siebzigsten Geburtstag von Schiilem und Freuden zugeeignet 1., Wiesbaden 1964, s.
198

72-89.
199

V modlitbě Spiritus sancti gratia, která následuje po pomazání zad, se mluví o "neviditelné masti Ducha

svatého".
200

Při předání prstenu se setkáváme se zajímavým odkazem na Zjevení apoštola Jana (Zj 1,4 a Zj 4,5).
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lI
i

I
těchto

následování

archetypálních
svěřil

olil jedince, aby mu

vzorů připomíná

starozákonní

příslušných textů

Nejsilněji

ásledování.
opřípadě při

opásání

jsou

vtěleny

i ctnosti

společenský řád,

Bůh

uchovávaný králem

křesťanského rytíře

potom vystupuje tento motiv v modlitbách

mečem,

v nichž si

zvláštní úkol. Rámcem pro veškeré lidské snažení i pro celý

'· olitický systém má být božská spravedlnost garantující
šlechtou. Do

příběhy,

a výzvy kjejich

při předání meče

králi,

jenž je symbolem vojenské ochrany království, ale také pravé

'ry a spravedlnosti v zemi. Několikrát je opakována přímá výzva k hierofanii,

201

aby Bůh

'zjevil jasně svou vůli a vešel s králem do osobního kontaktu. 202 Je skutečně pozoruhodné, kolik
obsahů

:politických
.světících

Po

mohou mít liturgické texty a kolik politických významů se

může

skrývat ve

modlitbách.

přijímání

se král vrátil na

svůj trůn,

insignie a poté, co arcibiskup pronesl

z chrámu.

Pořadí jednotlivců

otevřenými

nádvoří,

branami. Podle

bubeník dokonce

přímo

závěrečnou

v něm kopírovalo

korunovací do chrámu vcházel. Za
.v majestátu z chrámu na

byly mu nejvyššími

modlitbu,

seřadil

se

průvod

pořadí korunovačního průvodu,

zvuků bubnů

předtím

věži

který

před

nahrnulo množství lidí

právě

seděl

jeden

Jana Františka Beckovského k roku 1646

na svatovítské

k východu

a mohutného troubení potom král vyšel

kam se nedlouho

svědectví

úředníky předány korunovační

a nad ním

ještě

jeden "na knoflíku stojíce

• raporcem toči/"? 03 Ke zvukové kulise patřilo i střílení z různých druhů zbraní, a to nejen při

východu krále chrámovými
.nádvořích

ale už

během

mše - jakmile jednotky na hradních

dostaly znamení speciálním zvonkem, že došlo k intronizaci. Také se

zvelkých i malých kusů
čili

dveřmi,

(kanónů),

a to jak z Pražského hradu, tak z vrchu svatého

z Petřína. O tom, v jakém stádiu se zrovna korunovace nachází,

měla vědět

střílelo

Vavřince,

celá Praha a

nejbližší okolí.

Vedle

králů

však byly v pobělohorské

,korunování spojilo do jednoho pobytu
krále

proběhla

:Přitom

době

korunovány i královny.

císařského

dvora v Praze:

při příležitosti

se jejich

korunovace

i korunovace královny, královy manželky (1723), nebo matky (1627, 1656).

je jasné, že se na všechny manželky a matky rakouské

; nedostalo a

Většinou

řada

z nich

zemřela,

větve Habsburků

v 17. století

aniž by prošla ceremoniálem ve svatovítském chrámu.

Hierofanie je termín zaváděný rumunským religionistou Mirceou Eliadem a znamená projevování se
:posvátného (božstva) v životě tradiční společnosti. Hierofanie je podle tohoto autora klíčové pro vědomí
. kontinuity a řádu světa- dále Mircea ELIADE, Posvátné a profánní, Praha 1994 .
202
.· Nejsilněji v modlitbě "Deus inenarrabilis", kde se přímo říká: "navštiv jej (krále), jako Mojžíše v hořícím
. keři, Jozue v bitvě, Gedeóna na poli nebo Samuela v chrámu ... " - Jakub PAVEL- Richard MAŠEK- Anežka
. VIDMANOV Á (ed.), Karel IV. Literární dílo, Praha 2001, s. 98.
~ 203 Antonín REZEK (ed. ), Jan František Beckovský: Poselkyně starých příběhův českých, díl druhý 1526-1715,
Í svazek III 1624-1715, Praha 1880, s. 349.
201
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I
,Karlův řád

sice ukládá, aby byla královna korunována ihned poté, co

manžel. Byla-li však v pobělohorském období korunována manželka,
několik

dní po jejím královském manželovi, v případě matky a

vykonána naopak

před

korunováním jejího syna

Eleonory II. Mantovské

tři

dny

před

(např.

ll.

obřadem

dělo

císařovny

září

projede její

se tak zpravidla

pak byla ceremonie

1656 vykonána korunovace

korunovací Leopoldovou). Ceremoniál korunování

. českých královen se v mnohém ne lišil od

řádu

korunování

králů. Určitou změnou

. místo v průvodu i v presbyteriu pro královninu hofmistryni, která jí

při chůzi

bylo

nesla

čestné

vlečku,

a

if také pro svatojiřskou abatyši, která -jakožto představitelka nejstaršího českého kláštera f měla

právo královnu korunovat.

f pomazání.

204

Nejdelikátnějším bodem královniny korunovace bylo

Středověký Karlův řád mluví jasně: "bude královna s rozpuštěnými vlasy a

f nepokrytou hlavou přivedena před oltář. ... Je
~

třeba připomenout,

že královnina košile i šaty

!musí být zepředu i zezadu otevřeny až k pasu a pan arcibiskup ji musí pomazat svatým olejem
f

~na hlavě do podoby kříže, na hrudi i lopatkách ... ".

205

To, co bylo možné ve středověku, raný

f novověk s dvorskými zjemnělými mravy nedovolil: nebylo přípustné, aby se arcibiskup
l

t královny
r

J

vůbec

pomazání

I,, Karlovu

dotknul a už vůbec ne na hrudi! Před hlavním oltářem tak nastala při

poměrně

komická situace, kdy arcibiskup jen

řádu učiněno

za dost, a

svatojiřská

naznačil

pohybem ruky, aby bylo

abatyše provedla. Navíc rozhalenou královnu

f: obstoupila kromě abatyše i manželka nejvyššího komořího, aby nedošlo k nežádoucímu

f pohledu přítomných pánů.

A tak zatímco pomazání krále zvládl arcibiskup sám, pomazání

f královny se aktivně účastnilo několik lidí: roku 1723 tak kolem Alžběty Kristíny stáli
í

t arcibiskup
!

Khuenburg, svatojiřská abatyše Isidora Constantia Roudnická z Březnice 206 ,

f' manželka nejvyššího komořího hraběnka Schaffgotschová, a dvě další komorné Rosalia von

f Thurn a Maria Cecilia von Oetting-Spielberg, které ji také po provedené operaci za hlavním

,&.;,,

oltářem

osušovaly. Pak již vše

proběhlo

podle

scénáře

korunování krále, královna dostala na

hlavu svatováclavskou korunu z rukou arcibiskupa, nejvyššího purkrabího a
abatyše i se slušivou atlasovou

čepičkou

a všechny

korunovační

insignie

svatojiřské

kromě meče.

Nasazovaná koruna sice byla svatováclavská, ale místo modlitby "Accipe coronam regni

Po zrušení svatojiřského kláštera ve víru josefinských reforem toto privilegium přešlo na abatyši
Tereziánského ústavu šlechtičen, což byla většinou některá z habsburských arcivévodkyň.
205
Jakub PA VEL - Richard MAŠEK - Anežka VIDMANOV Á (ed. ), Karel IV. Literární dílo ... , s. 115-117.
206
Mezi císařovnou Alžbětou Kristínou a svatojiřskou abatyší lsidorou Constancií Roudnickou z Březnice se
roku 1723 rozvinula čilá korespondence o ceremoniálních otázkách, v nichž si obě aktérky slavné ceremonie
sdělují své obavy z toho, aby se nedopustily žádné chyby- dále: Štěpán VÁCHA- Irena VESELÁ- Vít
VLNAS- Petra VOKÁČOVÁ, Korunovace Karla VI. na českého krále v Praze roku 1723 (Studie a prameny),
výzkumný projekt č. KJB8164401 grantové agentury AV ČR, 2004-2005, kap. 6, s. 64-65.
204
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Bohemiae" zanotoval konsekrator modlitbu "Accipe coronam excellentiae". 207 Dokonce
mohla jako žena
císařského

předních

Na

soudky s vínem a bochníky chleba, na kterých roku 1723 byl

i wolfenbtittelský znak.

Během obřadu

ženských

klášterů.

Aktivita

přítomen

byl však u královny

úředníků,

dam království, manželek nejvyšších zemských

představitelky
během

obětovat

něžného

pohlaví se potom

kromě

také zástup

dvorní dámy a

ještě

více projevila

následující hostiny.

závěr

je

třeba ještě zodpovědět

důležitou

jednu

otázku týkající se kontinuity a

diskontinuity. Dne 4. listopadu 1619 byl ve svatovítské katedrále korunován na
falcký kurfiřt Friedrich V. a zanedlouho po

něm

českého

krále

i jeho manželka Alžběta Anglická. Jednalo se

nejen o protestantský pár, ale o pár kalvínský. Naskýtá se otázka, jak probíhal takový rituál,
jehož základy položil panovník sice

středověký,

ale v každém

případě

oddaný

římské

církvi.

Jak se tedy hlava protestantské Unie v Říši zachovala při českém korunovačním obřadu? Tato
otázka odkazuje k otázce širší, která nedávno vzbudila zájem evropských
reformace změnila korunovační ceremoniály?

208

badatelů:

jak

Rozbor první protestantské korunovace roku

1537, kdy byl korunován dánský král Kristián III., ukazuje, že se

překvapivě příliš

nezměnilo. 209 Zachování základního ceremoniálního rámce lze vysledovat také u dalších

luteránských králů, stejně i v anglickém prostředí. 210 Korunovační ceremoniál byl v těchto
zemích pojímán spíše jako ceremoniál politický,
kalvinistů

světský,

nikoli jako církevní. U radikálnějších

docházelo k redukci mše, která obklopovala pomazání,

intronizaci, nikoli však k redukci

těchto

hlavních rituálních

předání

momentů. Během

insignií a
aktu byly

dokonce předčítány modlitby z římského misálu a hlavně: král podstoupil pomazání. 211 Podobně
proběhla

korunovace i u Fridricha Falckého: mše byla nahrazena

207

četbou

z Písma svatého,

Srov. Beschreibung oder Relation, wie und welcher Gestalt die Konigin-Cronung der allerdurchleuchtigsten
... Fiirstin und Frau Eleonora ... zur Konigin in Boheimb ... , rkp., NK sign. XVI C 36.
208
Touto otázkou se zabývali poprvé ve Velké Británii v souvislosti s anglikánskými korunovacemi a s
teoretickým dílem krále Jakuba I.- např. John N. FIGGIS, The divine right ofthe kings, Cambridge 1914.
Komplexně pojednává o dané problematice Hans LIERMANN, Untersuchungen zum Sakralrecht des
protestantischen Herrschers, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung fůr Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung
1941, s. 311-383.
209
Srov. Erich HOFFMANN, Die Kronung Christians III. von Diinemark am 12. August 1537, in: Heinz
Duchhardt (ed.), Herrscherweihe und Konigskronung im friihneuzeitlichen Europa, Wiesbaden 1983, s. 57-68.
210
Problém byl jen v Braniborsku-Prusku, kde proběhla v raném novověku jediná korunovace roku 1701
vKrálovci, která měla spíše význam politicky proklamativní, než vnitřně náboženský, ačkoli během aktu došlopoprvé a naposledy v pruském prostředí- k pomazání krále dvěma protestantskými biskupy- srov. František
STELLNER, Korunovace v Královci, Dějiny a současnost 3, 2001, s. 39-44; Heinz DUCHHARDT, Die
preussische Konigskronung von 170 I. Ein europiiisches Modell?, in: Heinz Duchhardt (ed. ), Herrscherweihe
undKiinigskronung im friihneuzeitlichen Europa, Wiesbaden 1983, s. 82-95.
211
Srov. Edward MUIR, Ritual in Early Modem Europe, s. 259.
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dlouhým kázáním prokládaným modlitbami, 212 následovalo složení přísahy předříkané
nejvyšším purkrabím, pomazání "na vrchu hlavy olejem vonným "213 a předání insignií, které
měli

na starosti jako

při

jiných korunovacích nejvyšší zemští

královu hlavu provedli spojenými silami administrátor dolní
a senior Jednoty bratrské Jan Cyril

Třebíčský

hodnostáři.

Vložení koruny na

konzistoře Jiří

Dikast Mirkovský

reprezentující duchovní a nejvyšší hofmistr Vilém

starší z Lobkovic s nejvyšším purkrabím Bohuchvalem Berkou z Dubé jakožto
představitelé. Při

pronášení modliteb a královských přísah nezapomněli
český trůn

že Fridrich drží

základě

na

světští

přednášející zdůraznit,

zvolení, což je výrazem spíše

změny

právního

postavení majestátu, než náboženského rituálu, jenž zakládá panovníkovu vazbu k Bohu. 214
Celou ceremonii

zakončilo

pasování

pěti rytířů

svatého Václava,

blahopřání

od Jana Jesenia a

slavnostní Te Deum.

3.
Po opuštění chrámového prostoru král
červeným

Korunovační

přešel

po

hostina

speciálně

upravené konstrukci potažené

a bílým suknem do starého královského paláce, kde se

bylo v raném

novověku obecně

měla

požehnáním. Také stolování se stalo výraznou

společenskou

zohledněny

všechny další rozdíly ve vážnosti,

takže se ze stolování stal
přijímání

potravy se

zejména pak

přísně

prestiž.

stáří

jídla

Ačkoli

vyjadřovala

byla

215

a hodnostech

hierarchizovaný systém poct a

prostřednictvím

společenská

přijímání darů

zakončeno

událostí a

pravidly. Stolovat bylo možné pouze se stavovsky rovnými osobami.
stolu

konat hostina. Jídlo

ritualizovanou záležitostí, bylo chápáno jako

Božích, a tudíž muselo být na všech stavovských úrovních uvozeno i

řídilo

modlitbou a
se

přesnými

Navíc musely být u
uvnitř

předností,

daného stavu,

místo pouhého

symbolických

obsahů,

všemožně zdůrazňována střídmost

v jídle i

celá

řada

opět

vpití, což souviselo s rozvojem neostoického ideálu a celkovou disciplinací,

skutečnost

byla

poněkud jiná. Šlechta, ale i měšt'ané v době barokní pokračovali v příjemné tradici různých

pijáckých slavností, konzumovala se tučná jídla a pilo se ve vyšších kruzích převážně víno. 216
Úpravy ceremoniálu byly výsledkem práce několika členů konzistoře pod obojí, kteří měli rozhodnout, co
vkorunovačním řádu Karla IV. příliš připomíná katolicismus- srov. Jaroslav ČECHURA, Zimní král, Praha
2004, s. I 03.
213
Josef JANÁČEK (ed. ), Pavel Skála ze Zhoře. Historie česká, Praha 1984, s. 208.
214
Dále Zdeněk VYBÍRAL, Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku,
české Budějovice 2005, s. 116-119.
215
Srov. Josef HRDLIČKA, Hodovní stůl a dvorská společnost, České Budějovice 2000, s. 131 an.
216
Dále Václav BŮŽEK. Pijácké zábavy na dvorech renesančních velmožů (Ambras- Bechyně), in: Václav
Bůžek, Pavel Král (ed.), Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku =Opera
historica 8, 2000, s. 137-161; Václav BŮŽEK, Ferdinand JI. Tyrolský a česká šlechta, in: Český časopis
historický 2000, s. 261-291.
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trpěla

Není proto divu, že šlechta
korunovačních

pražských

účastníka

nemocemi jako dna, která trápila i nejednoho

slavností

(např.

závěrům

Jan Josef z Valdštejna). Proti

morální

teologie a neostoické filozofie totiž stál stálý požadavek reprezentace, který se s ideálem
střídmosti příliš neslučoval.
příslušného

vztahy s lidmi

stavu, demonstrovat vlastní bohatství, oplatit bývalá pozvání a
reprezentační

zajistit si pozvání budoucí na

životě

jídlo hrálo významnou roli v

akce svých

šlechty, což lze

nynějších hostů.

ostatně

mělo

však ještě další významy, které

jež nacházíme u

české

civilizační

začal právě

proces

a rakouské aristokracie.

Není tedy divu, že

rozpoznat i z letmého pohledu do

deníků české aristokracie od Adama mladšího z Valdštejna

Stolování u dvora

společenské

Cílem hostin totiž bylo i navázat nebo utužit cenné

217

až po Jana Josefa z Vrtby.

přesahovaly

Přijmeme-li

symbolické

218

vyjadřování,

tezi Norberta Eliase, pak

u dvora a stolování byla jedna z prvních

činností,

která jím

prošla. 219 Dvůr se svým ideálem dobrých mravů pak přenášel kultivaci stolování postupně do
nižších pater
věci

společenské

hierarchie: u jídla, jako u hlavní

zakázány (olizování

důmyslný

nástroj -

polovině

17. století

prstů)

vidlička

a

některé věci přikázány

zaváděný postupně

-

způsobil

Způsob

úrovni daného šlechtice, což

může buď

vladaře.

To se

některé

příboru). Obzvláště

(používání

věc:

ruka stolovníka se

vůbec

stolování potom prozrazuje mnohé o stavu,
snížit, nebo zvýšit jeho

opravdu velkých hostinách každý hlídá každého,
příslušných

události, jsou

na královské a aristokratické dvory v první

do té doby nevídanou

pojídaného pokrmu dotknout!

nezachovávání

společenské

společenskou

nebezpečí skutečně

nemusela
vzdělání

a

prestiž.

Při

velké trapnosti

při

pravidel je proto ohromné. Zcela zvláštní je potom stolování

řídí přísnými

ceremoniálními pravidly, která

tvoří

hustou

síť,

jež

činí

zpanovníkova obědu či večeře doslova obřad. Španělský dvorský ceremoniál rozlišuje, zda
panovník jí v soukromí (retirado ), nebo
které jsou ovšem drženy
se děje

většinou při

se o specifický

tělesnou

veřejně

(en público ),

přítomnosti

dalších osob,

Veřejné

stolování

velkých církevních svátcích jako jsou Vánoce, nebo Velikonoce a jedná

způsob,

jak lze panovníka ukázat

číšníka, dveřníka,

nalévání vína, podávání
detailů včetně

za

stráží v uctivé vzdálenosti od panovníka.

několika přítomným

hodování se potom o krále stará zhruba dvacet dvorských
truchsase,

čili

poddaným.

Přímo při

hodnostářů včetně předkraječe,

zástupu pážat a dalších. Choreografie nošení a servírování jídel,

ubrousků,

misky s vodou a

ručníku-

vše je upraveno do nejmenších

celého systému gest a znamení, která si navzájem dvorští

se mlčky dorozumívali mezi sebou a nerušili panovníka. Hostina tak

hodnostáři

rozhodně

dávají, aby

nebyla jen o

Marie KOLDINSKÁ- Petr MA ŤA (ed.), Deník rudolfinského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 16021633, Praha 1997.
218
Václav MENTBERGER (ed. ), Z deníku Jana Josefa hraběte z Vrtby, Plzeň 1940.
219
Norbert ELIAS, Uber den Prozess der Zivilisation, Frankfurt am Main 1991 (1. vydání 1969).
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I jídle a pití, ale i o společenské prestiži, symbolické komunikaci a o velmi náročném, ba

t stresujícím

sebeukázňování. Korunovační hostina však byla zcela specifickým druhem raně

novověkého

stolování, v němž se mísily dvorské ceremoniální

předpisy

s tlakem na státní

reprezentaci, požadavky vybraného chování s tradicí pohostinnosti a to vše dále s původně
středověkým

nástrojem vyjádření panovnické autority.

Česká korunovační hostina se konala v rozlehlé prostoře Vladislavského sálu, která jediná

byla schopna pojmout tak velké množství lidí. Vladislavský sál byl
přesný

stavebního direktora

hraběte

obrazy nizozemských

mistrů, některé

cyklu historie Karla V. Je

přihlásit
císaře,

dovezené

zřejmé,

speciálně

chtěl

že se

byla rudá damašková látka a

z Vídně. Hlavní

španělské dědictví,

důraz

touto výzdobou Karel VI.
osobě

k odkazu svého velkého jmenovce, jenž spojoval ve své

tak také

přišel před

o které Karel VI.

dílně

gobelíny zhotovené podle Tizianova cyklu v holandské

tři

byl kladen na

demonstrativně

jak titul

říšského

deseti lety. Jednalo se

jistého de Vose. Na stupínku

zády ke schodišti, které vedlo k místnosti desek zemských, stál královský
facto

stůl,

což byly de

stoly sražené k sobě a pokryté tureckým kobercem a nad nimi byl baldachýn.
korunovačních klenotů

toho zde byl stolek na odložení
vjejichž

čele seděl

devět

třináct

až

vždy jeden z nejvyšších zemských
během

míst, což znamenalo, že

osoby potom stolovaly v okolních místnostech: 5.
pokoji, pro komorníky v celkovém
dvorské rady, pro

čtyřicet

se nacházelo u dvou

počtu

stolů,

a jedenáct velkých dlouhých

úředníků.

U každého stolu pak bylo

září

1723 se nacházelo 36 lidí v zeleném

30 osob pak byl

oběd připraven

v místnosti

říšské

dvorních dam v čele s císařovnou v červené místnosti, 100 měšťanů

stolů

ve tvaru podkovy v místnostech nejvyšších

v rožmberském paláci pro

nebo v ubytovnách

Kromě

hostiny zde jedlo kolem 150 osob. Další

soudu, mimo hlavní prostory královského paláce byly
například

řídil

Gundakara z Althannu a hlavního

stěnách

divadelního scénografa Giovanniho Galli Bibieny. Na

část

vyzdoben,

popis jeho podoby se nám zachoval k roku 1723, kdy celou koncepci výzdoby

císař prostřednictvím

sám

slavnostně

zřízeny

dvůr arcivévodkyně

vojáků. Počty hostů

se

berníků

Na místech svých

manželky. V

čele

manželů,

Marie Josefy, ve stavebním

příliš nezměnily

síně,

úřadě

ani po korunování

Alžběty

především

dámské

nejvyšších zemských

královského stolu, jehož osazenstvo se

apelačního

další provizorní hodovní

Kristiny. Tentokrát však byl hlavní, tedy Vladislavský sál, vyhrazen
společnosti.

a

úředníků,

nezměnilo,

zasedly jejich

pak usedla vedle svého

chotě císařovna.

Rozsazení u
císařem

a byl

stolů

odpovídalo

vytištěn

na

závěr

přesným pravidlům,

každého

zasedací

korunovačního

pořádek

popisu. V

byl schvalován

čele stolů seděli

přímo

(v pořadí

od královského stolu) nejvyšší purkrabí, nejvyšší hofmistr, nejvyšší komorník, nejvyšší
160

kancléř,

zemský sudí, nejvyšší
české

nejvyšší dvorský sudí, prezident
písař, podkomoří

komory, nejvyšší zemský

(obecněji:

f návštěvy,

seděl císař,

úředníků. Výjimečné

pak bylo

po jeho pravé ruce král a dále pražský arcibiskup

konsekrator), papežský nuncius, benátský a

španělský

vyslanec. V případě zvláštní

pro kterou byla již v presbyteriu svatovítského chrámu připravena zvláštní stolice, jí

bylo rezervováno místo i u královského stolu.
předností: kromě

museli

soudu, prezident

a purkrabí hradeckého kraje. Uvedená

posloupnost odpovídala posloupnosti nejvyšších zemských
osazení královského stolu: v čele

apelačního

ať

Sedět

prestiže byl každému jedinci zde

už bronzové, nebo cínové

přinést

u královského stolu

zapůjčen

příbor

i

s sebou. Po pravé

mělo několik

a nádobí, ostatní si

straně měl

každý

člen

královského stolu svého šenka, který se staral o dolévání jeho sklenice vínem. V rozporu
s předpisy

španělského

dvorského ceremoniálu pak

hudba, kterou si rakouští Habsburkové 17. a
španělských příbuzných

posadila na svá místa u
v doprovodu

císaře,

počátku

hrála

18. století na rozdíl od svých

velmi oblíbili.

průvodem

Král i s celým

při české korunovační hostině

vešel do Vladislavského sálu.

některého

z dvanácti

připravených stolů,

nejvyššího komorníka a

místnosti desek zemských, kde byly

Většina těch, kteří

císařské

některých

jej provázeli, se

král se všemi odznaky moci

vybraných osob

pokračoval

insignie odloženy a královské klenoty

do

kromě

koruny dostal na starost nejvyšší komorník. Ten je s patřičnou úctou odnesl do
Vladislavského sálu, kde je položil na sametem potaženou
po celou dobu

císařského

banketu za

ně ručil.

stoličku

vedle královského stolu a

Mezitím se na svá místa postavili

dědiční

služebníci. Dědičným kraječem byl původně příslušník rodu Sezimů z Ústí, od 17. století byla
ale tato funkce postupně přebírána rodem Valdštejnů, kteří ji oficiálně získali až roku 1656. 220
Úřad dědičných truchsasů, čili stolníků, patřil od středověku Zajícům z Házmburka, kteří ale

roku 1663

vymřeli

po

meči,

a tak pro korunovaci Karla VL byli pro tuto funkci

dědičně

jmenováni opočenští Colloredové. Úřad dědičných číšníků potom od vymírajících
Vartemberků převzali

k roku 1627 Slavatové, které ovšem postihl na

počátku

18. století

podobný osud, a tak od roku 1716 byla tato hodnost v držení Černínů z Chudenic. Místo u
vchodu do Vladislavského sálu pak obsadil nejvyšší
Nejvýznamnější

z dědičných

úřadů

byl post

dědičného

dveřník

z rodu

středověkém státě

byly tyto

úřady

ze Svárova.

hofmistra, který od 17. století

chlumecké větvi Kinských. Až na Colloredy se tedy jednalo o významné
rody, které mohly doložit svou kontinuitu hluboko do

pánů

staročeské

předbělohorských časů.

považovány za politicky velmi

důležité,

161

šlechtické

Zatímco ve

protože

Už při korunování Ferdinanda IV. vystupuje Jan Viktorín z Valdštejna jako předkraj eč, byt' všude
vpramenech s poznámkou, že pouze zastupuje pana Sezimu z Ústí- NA, SM Kl/34, kart. 1054.
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patřil

značily

jistou osobní blízkost
významné, v raném

postavě

novověku

panovníka, což v

se s postupným

době

přesunem

aparát vytrácely i jejich faktické funkce. A tak ve
říšského arcičíšníka,

který získal na

počátku

záměrně

reálných pravomocí na byrokratický

středověkém
český

12. století

politickém myšlení titul

kníže Vladislav I., byl jistým

Přemyslovce,

vyznamenáním zásluh a projevem úcty pro tohoto
stal

jednoty krále a státu bylo nanejvýš

v dobách raného novověku se

znevažovaným, aby se tím zamítla právní konstrukce

příslušnosti českého

státu

k Říši. Na tomto příkladu je dobře vidět nejen úpadek dědičných služebníků, ale také změna
přestává ztotožňovat

politického myšlení, které
povinnosti

dědičných služebníků

postavu knížete s celkem státu. Fakticky se

omezovaly jen a

právě

na

sloužit panovníkovi stolujícímu "en Majesté". Nelze však
přední české

ztratily na významu: to by asi sotva
úsilí, aby jich dosáhli. Jednalo se o
bychom

měli

přitáhnout

služebných

rodů při

i proto se snažil, aby jejich

své korunovaci lesk a svým
úřady,

Kořenské

jejich symbolického kapitálu, pokud

zároveň

další

způsob

koruny, jak k

dědičné

řady

úřadu během korunovační

byly dokonce

rozšířeny!

věrným šlechticům potěšení

jmenoval k roku 1723

z Vrtby jako

výkonu svého

ještě

z Terešova a ze stavu

dědičné

rytířského

Karel Vl., jenž

dědičné

komplikovanější.

Po Bílé

byli nekatolíci. Také

určit

nebylo zrovna snadné.
nezřídka

velmi

české

dvorské

měly

tu

či

tvrdě

hoře

221

kuchmistry, pány

dědičné stříbrníky,

většina

z takto

dědičně

konkrétní osobu z daného rodu, která měla být při

tak

téhož rodu, nebo dokonce jednotliví

přicházela

onu osobu favorizovat.

chtěl dopřát

Problematika dědičných úředníků však byla ještě

zápasili o to, aby se mohli

kanceláře

patřičně

Markvarty z Hrádku. Zbývá dodat, že Marie

nastal problém, jelikož

Různé větve

členové

korouhevníky: z panského stavu hrabata

Terezie doplnila celý soubor ještě roku 1743 o hrabata z Uhlfeldu jakožto
čili dozorčí nad stříbrným nádobím.

hostiny

sobě

z konkurenčního boje o symbolické

Vratislavy z Mitrovic jako

pokladní a dva

měli

že by tyto pozice naprosto

bohaté a významné šlechtické rody. I proto se panovník snažil, aby byli

těchto dědičně

vidět,

říci,

hostinu, kdy

rody jako Valdštejnové vyvinuly takové

důležitou součást

použít termín Pierra Bourdieua, a

korunovační

během korunovační

sloužících rodů

hostině přítomna,

členové

mezi sebou

hostiny prezentovat. Do

korespondence plná proseb i právních doložení, které

Někdy dotyčné osobě

zabránila ve výkonu jejich funkcí

nemoc 222 , jindy nedospělost223 , nebo snaha rodičů, aby se na nejvyšší úrovni zviditelnili oba

221

František PALACKÝ, Přehled současný nejvyšších důstojníků a úředníků, in: Jaroslav Charvát (ed.), Dílo
Františka Palackého I., Praha 1941, s. 319-417, zde s. 415-416.
lll Roku 1723 nemocný Jan Josef z Valdštejna musel přepustit své místo Janu Antonínovi z Valdštejna.
223
Roku 1646 prosí Ludmila ze Svárova, znovuprovdaná z Malovic, aby zastávání úřadu dědičného dveřníka
zůstalo v rodě, ačkoli není její syn Zikmund ze Svárova ještě plnoletý.

162

jejich synové. 224 Jedinci, kteří měli to štěstí a mohli své funkce vykonávat, potom obdrželi od
české

kanceláře

dvorské

jejich podrobný popis, aby nedošlo k nějakému ceremoniálnímu

problému. Velmi ožehavá byla situace po zavedení funkce
práce se

částečně křížila

Korunovační
předstoupil

s úřadem dědičných

hostina mohla

začít

kuchmistrů,

protože

náplň

jejich

stolníků.

až tehdy, když se panovník usadil u svého stolu. Pak
komoří sňal

nejvyšší kuchmistr a prezentoval jídelní listinu, nejvyšší

z hlavy

sedícímu panovníkovi hlavní odznak jeho královské hodnosti: svatováclavská koruna potom
skončila

na stolku vedle ostatních insignií. Edlknabové, pážata a

kuchyní, které byly na
čili

šaueseny,

Hradě zřízeny,

hostům rozličné

prezentovali

pokrmy, zejména tzv.
kulinářského umění

jídla na podívání. Tato jídla nebyla pouze vrcholem

přítomných kuchařů,

ale doslova uměleckým dílem, protože byla vyzdobena šperky z císařské

klenotnice (popis hostiny z roku 1723 mluví o zlatých a
speciálně

zaměstnanci několika

vyrobenými dekoracemi. Mnohé z nich

stříbrných

měly opět

figurkách

zvířat)

a také

evokovat státoprávní rovinu

korunovace v kombinaci s alegorickými výjevy z antických bájí. Roku 1723 byla po
korunování

císaře přinesena tři

taková jídla. První

představovalo

sál s nebesy

uprostřed

sJupiterem korunovaným Minervou a Spravedlností v přítomnosti Víry, Slávy, Milosti a
alegorie Zlatého
dědičný

věku,

jenž je

kuchmistr. Další

právě

korunovací

dvě umělecká

Barbary von Hohenried pak

představovala

podobný alegorický vůz tažený pěti

CÍsaře-Jupitera

probuzen, jak

díla vzešlá z kuchyně dvorské
triumfální

skřivany

vůz

tažený

dvěma

vysvětloval

cukrářky

Marie

orly s alegorií Síly a

tentokrát s postavou Stálosti, což bylo poukázání

na císařské heslo "Constantia et fortitudine". I po korunování

císařovny

o

tři

dny později byly

na hostině přítomny tři "šaueseny". 225 Celé představení pro oko mlsného diváka začínalo
tentokrát dortem koncipovaným jako kvetoucí zahrada s chrámem
soškou

bohyně

bohyně

Flory, se sedící

Juno s českou královskou korunou, po obou stranách s personifikovanými

ctnostmi Stálostí a Sílou, ve spodním patře chrámu bylo možno vidět figurku se znakem Čech
na pravé

straně

a nalevo štítonoše se znaky Moravy a Slezska. Druhý

cukrářský

antickým chrámem stojícím na vyvýšeném pódiu s devíti sloupy, které

tvořily

Uprostřed

před

chrámu

seděla

pod baldachýnem personifikovaná postava Míru,

kus byl

trojúhelník.

kterou klečela

Roku 1723 prosí Václav Markvart z Hrádku jako dědičný korouhevník z rytířského stavu, aby se korunovace
Karla Vl. a Alžběty Kristiny mohl vždy účastnit jeden z jeho synů.
lll Podrobný popis jídel na podívanou i s výkladem se zachoval k roku 1723 v relaci benátského vyslance
Francesca Donada, z níž čerpal při psaní svého článku Ottokar WEBER, Eine Kaiserreise nach Bohmen im
Jahre 1723, in: Mitteilungen des Vereins fůr Geschichte der Deutschen in Bohmen 1897, s. 137-204, zde s. 187
an. a v popisu korunovace Accurate Nachricht, was bei der Cronung des allerdurchlauchtigsten
,grossmiichtigsten und uniiberwiinlichsten Kaisers und Kaiserin Caroli VI. und Christina Elisabetha zum Konig
und Konigin von Bohmen in Prag den 5. und 8. September 1723 vorgangen. -Strahovská knihovna, sign. CQ
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~stava Čechie v jedné ruce s vavřínovým věncem a v druhé s palmovou větví. Stojící
*>stavy okolo potom představovaly Víru a Boží Milost. Opět nechyběly ani postavy Moravy
~ Slezska. Poslední dort měl tutéž základní kompozici, jen uprostřed chrámu seděla místo

~íru Štědrost a postavy Víry a Milosti nahradily postavy Nadbytku a Naděje. Všechny
~brazy nesly poselství duchovního i materiálního bohatství tří korunních zemí, které dostaly

~álovninou korunovací do svého čela Juno? 26
tAbychom si udělali představu o dalších jídlech, která byla na rozdíl od "šauesenů" určena ke
lonzumaci, můžeme se podívat na jídelní lístek korunovační hostiny roku 1723: nejdříve malé
t

~ísy s polévkou z kapounů a z koroptví, pak předkrmy - mísy s obloženým hovězím a

~elením masem, pečená šunka s kyselým zelím a se zeleninou, ragú ze slepic, raků, z telecích

!uší a brzlíků a dva druhy paštik, bujón z holoubat, kapouni se šunkou a

ústřicemi, skopová
fijta s okurkami, směs vepřového masa na způsob prejtu a pečené divoké kachny "a la sechs".

pokračujeme

částí

Írím jsme se dostali k prvnímu souboru hlavních jídel a
druhou
hostiny,
!
hedy zvěřinou: pečený jelení hřbet, pečení zajíci a divoké kachny, husí a slepičí pečeně,

l

!specialita "a la Douba" z krocana a skopové kýty, studený řízek z kuřecího a kachního masa,
froláda Mortatelli a šunková paštika. To vše bylo
f

ukončeno

servírováním menších mís

!s pečenými zajíci a drůbeží, k nimž byl podáván sladký a kyselý salát, a sladkosti s ovocem.
1 Kromě

toho připravil nejvyšší císařský stříbmík během prostírání stolů na císařskou tabuli

sladké konfety? 27 Chutí i jídel bylo skutečně na vybranou, k roku 1646 uvádí Riegel
. s odstupem více než půlstoletí až fantastický počet 250 chodů. 228 Hned na začátku hostiny
roku 1723

císař

povstal a

připil

kardinálovi Schrattenbachovi na pozdvižení duchovenstva,

nunciovi na zdraví jeho papežské svatosti, benátskému vyslanci na zdar dobrých spojenectví,
pražskému arcibiskupovi, aby se mu vrátilo Boží požehnání, které dnes
na

závěr

nadále

nejvyššímu purkrabímu na

přerušováno přípitky,

štěstí

a pozdvižení

českého

při

mši

císaři udělil,

a

království. Hodování bylo i

které byly pronášeny zpravidla osazenstvem královského stolu:

1646 držel hlavní latinský přípitek Jindřich Julius Sasko-Engemskl 29 , roku 1656 ale tento
přípitek

pronesl od prvního stolu pod královským podiem nejvyšší purkrabí Bernard Ignác

z Martinic. 230 Některé přípitky přitom nepostrádaly originalitu a přímo odkazovaly na aktuální
Podobné "šaueseny" jsou doloženy i k jiným barokním korunovacím- roku 1646 přinesen dort na vrcholku
se stříbrným českým lvem a písmeny F IV- NA, SM K1/34, kart. 1054.
227
Srov. Petra LUNIACZKOV Á, Dvorní cesty císaře Karla VI. do zemí Koruny české, in: Státní okresní archiv
Kroměříž. Archivní ročenka 200 l, s. 9-34, zde s. 20-21, autorka vychází z archivního materiálu Archivu
Pražského hradu, Dvorní stavební úřad, inv. č. 1984, karton 103.
228
Christoph RIEGEL, Das konigliche bOhmische Cronungszeremoniell ... ,s. 209.
229
Slovy: "Vivat cum Ferdinando Tertio Imperatore, Ferdinandus Quartus Rex Bohemiae et Elector Imperii".
230
Slova byla stejná jako v předchozím případě jen jméno českého krále se změnilo- NA, SM K1/40, kart.
1054, relace č. 41.
226
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zaznělo

problémy: roku 1723

i

přání

brzkého narození mužského

dědice

MayesHitt der Kayserin und Dero Hanssels im Keller Gesundheit",

iMajestátu

Císařovny

a na jejího

Honzíčka

sklepě".

ve

čili

žertovným "Ihro

"Na zdraví Jejího

To již byla přímá narážka na

zvěsti,

že

icísařovna je opět těhotná. Bohužel z "Honzíčka" se zase vyklubala holka a 5. dubna 1724 se

Inarodila Marie Amálie, která však zemřela již v šesti letech. Hostina skončila po několika
!

! hodinách rituálním omýváním rukou krále, které provedl
(

; dědičný

kráječ,

jenž spolu se šenkem stáli neustále vedle

hofmistr, byla pronesena
·• zemských, kde mohl

děkovná

konečně

korunovační

komořího

svatováclavské kaple. Odchodem krále

jako na

císaře. Ručník

modlitba a král se odebral

svléknout

. kteří je pod vedením nejvyššího

stejně

zpět

a v doprovodu

oficiálně skončila

část českých

barokních korunovací

skončila.
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hodování

pak podal

dědičný

do místnosti desek

šat. Insignií se chopili zemští

úředníci,

ozbrojenců přenesli zpět

do

hostina a hosté se museli rozejít,

nedojedené jídlo a nedopité víno pak dostali edlknabové a služebníci,
Oficiální

začátku

kteří

hosty obsluhovali.

OECONOMICUM
Ekonomické základy dvorské
"K tomu, aby si

člověk

získal a udržel vážnost a úctu,

nestačí

společnosti

bohatství a moc pouze mít, je

třeba je vystavit na odiv."*

1.
Když

přehlédneme

společnosti,

jako ekonomická jednotka

historické práce, které se

uvidíme, že prioritou evropského

význam: dvorské slavnosti,
vladaře,

Dvůr

vytváření

ale i jednotlivých

panovnickému dvoru a dvorské

dějepisectví

monumentálních

dvořanů.

sociologický prvek otázkami, které

věnují

děl

je

jednoznačně

k panovníkově

jeho kulturní

oslavě

a mecenát

Norbert Elias potom vnesl do celé problematiky
směřovaly

ke koherenci dvorské

společnosti

jako

organismu. 1 Zcela stranou se však dlouhodobě drží otázky spjaté s organizačním a hlavně
finančním

fungováním dvora. Finance, daleko více než ve

středověku,

přitom

se

ve

sledovaném období 17. a 18. století stávaly "nervus rerum" státní organizace, tedy všech
jejích složek. V minulých desetiletích si toho všimli historici vojenství,

kteří

- zejména

v německém prostředí - začali kauzálně propojovat termíny "Kriegstaat" a "Steuerstaat".
Pouze reforma

finanční

mohla podle jejich názoru

způsobit

reformu vojenství,

při

2

níž vznikla

stálá armáda. Vztah mezi dvorem a financemi však dosud stojí stranou badatelského zájmu a
to nejen ve

střední Evropě,

let 20. století

začalo

bezmoc, lépe

řečeno:

na dobrou
primárně

ale i v Německu. Trochu jiná je situace ve Francii, kde se od 80.

uvažovat o omezení absolutní monarchie právě s ohledem na její
s ohledem na to, že byla ve

vůli provinčních stavů.

finanční

politice odkázána do

finanční

značné

Je možná trochu paradoxní, že tyto otázky,

míry

směřované

proti termínu "absolutismus" vznesla do bádání o Francii 17. a 18. století anglická

historiografie 3 , ne bot' právě v anglosaském světě si přímou souvislost mezi

fungováním

'Thorstein Veb len: Teorie zahálčivé třídy, Praha 1999, s. 35.
1
Srov. Norbert ELIAS, Die hOfische Gesellschaft, Darmstadt 1969 (nejnovější vydání Amsterodam 2002),
fůvodně se jedná o Eliasovu habilitaci obhájenou roku 1933 na univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem.
Srov. Peter Claus HARTMANN, Geld a/s Instrument europiiischer Machtpolitik im Zeitalter des
Merkantilismus, Miinchen 1978.
3
Srov. Fanny COSANDEY- Robert DESCIMON, L 'absolutisme en France. Histoire et historiographie, Paris
2002, s. 217-225.
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dvora a jeho ekonomickou základnou uvědomili nejdříve. 4 To souvisí pochopitelně
s anglickými
vlastní

dějinami

finanční

první poloviny 17. století, kdy se králové Jakub I. a Karel I. snažili o

politiku, nezávislou na parlamentu. Množství práce, kterou vykonala anglická

historiografie na poli vztahu mezi dvorem a financemi v ostrovním království, je sice pro
středoevropské poměry

anglické politiky raného

novověku

Anglosaští badatelé vyšly
podobným

způsobem

stěží

inspirací, ale jen

při

lze tyto

závěry

- vzhledem ke

specifičnosti

- použít na historický materiál podunajské monarchie.

svém tázání ze situace v ostrovním království a snažili se

formulovat otázky vztahující se k Francii, jako k modelu absolutismu

v kontinentální Evropě. Badatelé jako Roger Mettam5 nebo Richard Bonnel využili starších
prací a ukázali význam financí pro fungování Francie 17. a 18. století. Král zde však nebyl
vázán pouze na souhlas provinčních stavů 7 , jejichž legitimita vycházela z tradice vtělené do
; základních

zákonů

státu, ale v nemenší

míře

byl závislý na

finančnících

a obchodnících,

kteří

mu poskytovali úvěr a byli jeho dvorními dodavateli. 8 Zvláštní skupinu potom tvořili nájemci
daní,

kteří

díky svému

hospodářskému

vlivu získávali sociální a dokonce politické pocty.

Situace francouzské "neomezené" absolutní monarchie byla do
financemi.

Přes

problémy v souvislosti s válkou o
narůstaly

příjmů

konsolidaci králových

a

výdajů

španělské dědictví,

značné

míry "omezená" právě

za doby Colberta se dostavily

v průběhu 18. století pak tyto problémy

a vyústily ve velké francouzské revoluci.

Financování

císařského

dvora ve Vídni není zdaleka tak probádáno a

historických prací o habsburském

dvoře

přes

dlouhou tradici

neexistuje až na výjimky žádná, která by

komplexně

zpracovávala danou problematiku. 9 Důvodem může být jistá obtížnost ekonomických dějin,
účtů,

které se skrývají za velkým množstvím
odradit. Až sestavení
upozorňující

těchto

jež v jednotlivinách mohou badatele spíše

jednotlivin do koherentního celku se

na samy základy fungování dvorské

společnosti.

vynoří

ekonomické vazby

Abychom mohli uchopit

množství ekonomického materiálu, který je v archivních fondech zachován v hojném počtu, je
třeba

mít nástroj,

klíč

k utřídění

odetailní popis dvorských

knim docházelo?". Zde již

faktů,

příjmů

a

který Max Weber nazývá "teorií

výdajů

překračujeme

se jedná o snahu nalézt

předmětu".

odpověď

hranice historie a pouštíme se na

Spíše než

na otázku

půdu

"proč

ekonomie a

Dluhy a ekonomická základna za Jakuba I. a Karla I. například Donald C. COLEMAN, The Economy oj
Eng/and 1450-1750, Oxford 1977.
5
Srov. Roger METTAM, Power and Faction in Louis XJV's France, Oxford 1988.
6
Srov. Richard BONNEY, The King's Debts. Finance and Politics in France 1589-!661, Oxford 1981.
7
Například William BEIK, Absolutism and Society in Seventeenth-Century France. State, Power and Provincial
Aristocracy in Languedoc, Cambridge 1985.
8
Dále Daniel DESSERT, Argent, pouvoir et société au grand siecle, Paris 1984.
9
Těmito výjimkami jsou: Franz MENSI, Die Finanzen Osterreichs von 1701 bis 1740, Wien 1890; Jean
BÉRENGER, Finances et Absolutism autrichien dans Ia seconde moitié du XVI!' siecle, Lille-Paris 1975.
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1•.

sociologie.

Klíčovým

pojmem je v tomto kontextu pojem "dvorská

spotřeba",

nebo "dvorský

konzum".
spotřeby,

První, kdo se pokusil tematizovat otázku dvorské

Veblen. Jeho dílo "The Theory of the Leisure Class",

byl anglický ekonom Thorstein

přeložené

do

češtiny

po stu letech od

10

prvního anglického vydání jako "Teorie zahálčivé třídy" , vychází z kritiky investičního
optimismu, jenž zachvátil Evropu a zejména Velkou Británii na vrcholu průmyslové revoluce.
průmyslových

Veblen si povšimnu!, že model ekonomického chování

elit, jehož základem

nejsou jen investice do nové výroby, ale i parazitní pronikání do politických struktur 11 , je
poměrně

opačné.

krátkodobou záležitostí, a že ekonomické chování elit

Ty byly v neustálém

výše jejich

finančních

aktiv

vzhledem ke konkurenci.

konkurenčním
přitom

Těmito

raně novověkých

boji o sociální prestiž, daleko

bylo

významnější

symboly

nešťastným překladem, neboť

přitom

byla demonstrativní zahálka (conspicuous

toto slovo má v

češtině

účastní,

pořádá

kdo je

a kdo je financuje.
Soutěživost

sport (lov), hazard, okázalá religiozita nebo vedení války.
charity nebo zbožnosti. Takové

soutěžení symbolů

přitom

pejorativní charakter. Ne tak u
upevnění

Veblena: slouží jako objektivní pojem, ve kterém se skrývají aktivity sloužící k
sociální prestiže toho, kdo se jich

než

byly symboly, které demonstrovaly jejich postavení

leisure) a demonstrativní konzum (conspicuous consumption). Pojem "zahálka" je
dosti

přesně

Patří

sem tudíž

proniká i do oblastí

blahobytu je podle Veblena typické pro

barbarské a méně rozvinuté společnosti. 12 Důsledkem takového chování je zanedbávání
moderního ekonomicky-racionálního chování, což
potom silný vliv na celou

společnost,

modelů

vést k zadlužování. Chování elit má

často nevědomě

která -

hlavním rysem je konzervatismus, jenž pramení ve
na dlouhou tradici svých

může

chování i na

vědomí

vlastní

komunitě,

ale je pouze vršen: vztah

vysvětlení jevů,

elit, které dbají
majetek.

přinášel hospodářský prospěch

zahálčivé třídy

produktivní (vliv Marxe). Veblen tak jako první poukázal na
nabídl racionální

výlučnosti

svůj dlouhodobě shromažďovaný

Tento majetek však není investován a zhodnocován tak, aby
celé

- kopíruje rysy svých elit. Tím

k

výrobě

specifičnost

je

peněžní,

nikoli

dvorské racionality,

které se mohou zdát modernímu ekonomickému myšlení

nepochopitelné. V jeho stopách šla

řada pozdějších badatelů, především

Norbert Elias, jenž

Srov. Thorstein VEBLEN, The Theory ofthe Leisure Class, Princeton 1999 (1. vydání 1899); česky Thorstein
VEBLEN, Teorie zahálčivé třídy, Praha 1999.
11
Veblen přichází s originální kritikou pokroku, kterou vyslovil ve svém díle "The Theory ofthe Business
Enterprise", vydaném roku 1904, kde rozděluje výrobu pro užití (skutečný, technický pokrok) a výrobu pro zisk
(zdánlivý pokrok udržovaný politickými institucemi, které jsou prorostlé s hospodářskými zájmy velkých
10

finančníků).

Veblenem popisované chování elit však přežívá- ekonomové dodnes používají termín "Veblenův efekt", kdy
o zlevněné zboží ztrácejí elity zájem, neboť již jeho koupě nedokáže patřičně demonstrovat jejich sociální status
-srov. Robert HOLMAN, Dějiny ekonomického myšlení, Praha 2001, s. 326.
12
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vnesl do společenského soupeření aspekt politický 13 , a Pierre Bourdieu, který se snažil
načrtnout

směnitelnosti různých druhů

teorii vzájemné

moderního a

předmoderního

kapitálu. Na zásadní odlišnosti

ekonomického myšlení postavil svou teorii i Georges Bataille,

který dovedl některé Veblenovy teze až ke krajnosti. 14 Okázalý konzum se stal podle Batailla
základním rysem
odlišného

světa,

předmoderní

kde bohatý je ten, kdo dokáže utrácet
obecně důraz

pokládá za

Bataille zde zavádí termín "la souveraineté", která je symbolickým

vyjádřením

"antiekonomie" má
která

nad své možnosti), protože Evropa

stejně

dvě

jako

polohy:

život nebo majetek. Až 19. století

Nejzávažnější

ničením

zdrojů

kromě ničení zdrojů

ničení zdrojů

což vede k vytvoření moderní

spotřebu

na výdaje a

sociální síly jedince projevující se

oběti,

(byť

příjmy

ancien régime klade
podřadnou.

ekonomiky, což souvisí s mentálními základy tohoto zcela

stojí na

Raně

i lidí (války).

novověká

a lidí v demonstraci síly také mentalitu

veřejném

přináší měšťanskou

a starost o

pohrdání hodnot, jakými jsou lidský

akumulaci kapitálu a jeho investování,

společnosti.

kritiku dvorského luxusu a demonstrativního konzumu však

přinesl

Max

Weber. 15 Weberova otázka po původu kapitalismu začíná rozdělením Evropy, které je vedeno
v duchu Ernsta Troeltsche v rovině náboženské. Sociální konsekvence specifické katolické a
protestantské zbožnosti mají podle Webera vliv i na ekonomické jevy, protože oba typy
zbožnosti produkují specifickou etiku, která stojí na ctnostech prosazovaných v rámci dané
konfese. Základem protestantských ctností je šetrnost a
kapitálu a jeho investicím (ekonomické
důsledky).

důsledky)

vyrůstá

které vedou k akumulování

i k činorodosti a práci pro druhé (etické

vnitrosvětskou

Místo kontemplace nabízí Weber

v práci pro druhé, kapitalismus tak

střídmost,

z jiných

kořenů

askezi,

obětování

sám sebe

než je maximalizace vlastního

zisku. To vše stojí v protikladu k okázalému dvorskému konzumu, který je - jak Weber
zdůrazňuje- spojen s katolickými monarchiemi: s Francií, se Španělskem, s italskými státy i s

podunajskou monarchií. Luxus je
k rozvoji

společenství.. ..

plýtváním

peněz,

Je jasné, že Weberova teze neobstojí

kterými ji lze vyvrátit, její
nakolik Weberovu ideu

zbytečnými

účinek

byl

větší

než její

přejímala například

které by se daly využít
před

smrští

přísně vědecký přínos.

marxistická historiografie,

argumentů,

Je zajímavé,

směřující často

k zdůrazňování pokrokovosti protestantismu na úkor katolicismu.

S vyostřenou formulací Eliasových zásad se setkáváme u Jiirgena VON KRUEDENER, Die Rolle des Hofes
im Absolutismus, Stuttgart 1973.
14
Srov. Georges BATAILLE, Prokletá část. Teorie náboženství, Praha 1999 (orig. "La Part maudite", 1. vydání
13

1948).
Srov. Max WEBER, Protestantská etika a duch kapitalismu, in: Miloš Havelka (ed.), Max Weber:
Metodologie, sociologie a politika, Praha 1998, s. 185-245.
15
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Protestantská etika spojená s duchem kapitalistického podnikání však

původně

vznikla jako

odpověď na dílo Wernera Sombarta. 16 Podle Sombarta ekonomická situace (zámořské objevy)

umožnila v raném novověku vznik luxusu jako nové kategorie 17 spojené s novými
společenskými

změnami

vrstvami (nová šlechta), se

společenskými změnami

(vznik

velkoměsta)

i

v etickém žebříčku lidí (sekularizace lásky). Luxus se projevoval v kontextu nových
dvůr. Dvůr

institucí jako byl knížecí
součástí společnosti.

Nese v

je pro Sombarta - na rozdíl od Webera - nezbytnou

sobě modernizační

potenciál, protože se právě u dvora setkáváme

společnost

jak z ekonomického, tak z etického hlediska.

s jevy, které charakterizují moderní

Snaha žít v luxusních podmínkách pak prohloubí imanentní rysy
které klade

důraz

na výdaje. Sombart se nezabývá

raně novověkého prostředí,

původem těchto změn, prostě

a snaží se z nich odvodit další vývoj. Existence dvorské

společnosti,

je konstatuje

která má stále

větší

nároky na veškeré zboží, vede ke stimulaci výroby. Touha po luxusních výrobcích, jež se
zpočátku

do

objevuje u dvorských

měšťanského prostředí,

kavalírů

které

a kurtizán, brzy překročí hranice

začne dvůr

paláců

a

přesune

se

napodobovat. Taková stimulace poptávky po

zboží vyšší kvality pak nutně musí vést k rozvoji manufaktur a podnikatelských aktivit, které
se velmi rychle budou snažit tuto poptávku uspokojit. Tím dochází k podpoře obchodu a
vztahů,

k rozvoji kapitalistických

které

sekundárně

pronikají i na venkov. Sombart tak buduje

mezi luxusem, kapitalismem a modernitou kauzální vztah. Jakkoli se

může

zdát jeho teze o

vzniku modernity z plýtvání kontroverzní, neztratila po mém soudu dodnes na jisté
přitažlivosti.

Zcela zvláštní kapitolou je otázka
rozpadala do jednotlivých
státních,

popřípadě

fragmentů,

zemských,

ekonomických jednotek.

Ačkoli

nárok na jeden homogenní

střetávání

dvora a

ekonomika se

neexistoval jednolitý ekonomický prostor a

hranic

se nacházelo

merkantilismus v první

hospodářský

města. Raně novověká

prostor, je

velké

polovině

třeba připustit,

množství

uvnitř

samostatných

17. století teoreticky vznesl
že tento nárok byl dlouhou

dobu více zbožným přáním některých ministrů než politicko-ekonomickou realitou. 18 Raný
novověk

je zkrátka dobou

hospodářských

korporací, které se sice už nesnaží -jako tomu bylo

16

Srov. Werner SOMBART, Der moderne Kapitalismus I-II, Miinchen 1924; Werner SOMBART, Der
Bourgeois, Miinchen-Leipzig 1913 a zejména Werner SOMBART, Luxus und Kapitalismus, Miinchen-Leipzig

1913.
Sombartova definice: "Luxus ist jeder Aufwand, der uber das Notwendige hinausgeht." Nutné je přitom nejen
objektivní (biologickou) nutností, ale i subjektivní (kulturou podmíněnou) nutností. I luxus se dělí na
kvantitativní (plýtvání) a kvalitativní (užívání předmětů vyšší kvality)- Werner SOMBART, Luxus und
Kapitalismus, s. 70 an.
18
Tuto větu lze dokázat dokonce i pro Francii, která dlouho platila za vzor centralizace státní (a tedy i
hospodářské) správy- srov. Roger METTAM, c.d.; William BEIK, c.d. Zcela nepochybnáje potom tato teze pro
země jako Braniborsko-Prusko nebo habsburská podunajská monarchie.
17
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:ve

středověku

úzkostlivě střeží

- dosáhnout maximální míry autarkie, ale které si stále velmi

svůj hospodářský

prostor vymezený starými privilegii a tradicí. Vlivný

německý

ekonom

Walter Eucken 19 mluví o změti jednoduchých hospodářských jednotek. Vnitřní struktura
těchto

jednotek je

spotřebu.

uspořádána

tak, že existuje jedno centrum regulující jak výrobu, tak i

Takovým centrem může být šlechtic na svém velkostatku, konšelská rada ve

panovník na svém

dvoře.

Jeho role je však specifická v tom, že je

zároveň

městě

i

pánem vlastní

· rodiny (dynastie), pánem dvora i pánem celé země. Přes svou exklusivitu ve smyslu etickém,
sociálním i politickém však i

dvůr patří

do souboru

hospodářských

podobně

'státu, a tím rozrušuje jeho ekonomickou homogenitu
:obdařený

šlechtický velkostatek,

byť

vnitřní

jeho

struktura je

uvnitř

jednotek

jako

nejrůznějšími

pochopitelně

jednoho

privilegii

zcela odlišná.

· Jelikož jakákoli autarkie je ve sledované době velmi obtížná a v případě panovnického dvora
nemožná, musí docházet k interakcím mezi dvorem a okolními ekonomickými jednotkami.
Vzhledem k tématu mé práce bude
opřít

možné

stěžejní

otázkou vztah mezi dvorem a

městem.

se o dílo Wernera Sombarta. Zatímco marxistická historiografie

I zde je

zdůrazňovala

tezi o zásadním rozporu mezi feudálními a kapitalistickými institucemi (tedy mezi dvorem a
městem),

rozboru

které vedou

stimulační

nesmiřitelný třídní,

role luxusu

oboustranně prospěšné:
městě,

zdůrazňuje

přítomnost

a tedy

konkurenční

kooperaci obou

dvora podporovala

podporovala i obchod s okolím (zejména se

boj, Sombart v duchu svého

organismů.

řemeslnou

zemědělskými

Podle

něj

bylo soužití

výrobu v rezidenčním
produkty) a v důsledku

vedla k modernizaci venkova, jenž musel uspokojovat zvýšenou poptávku po potravinách. 20
Symbiotický vztah mezi dvorem a jeho okolím odpovídá vyrovnávání poptávky a nabídky.
Na soužití

měšťanů

a

dvořanů

a jejich vzájemné styky se orientuje i bádání o

rezidenčních

městech 21 , ve kterém zkoumání ekonomických vztahů hraje stále větší roli. 22

Komplexní ekonomické

dějiny

panovnických

dvorů

stále postrádáme,

ačkoli řada dílčích

témat je již zpracována. Existují studie zkoumající teoretický ekonomický diskurs (viz dále),

Jeden z předních představitelů německého neoliberalismu a autorů německého hospodářského zázraku po 2.
válce, hlavní dílo "Die Grundlagen der Nationalčikonomie", vydáno v Jeně 1940.
20
Srov. Werner SOMBART, Luxus und Kapitalismus, s. 161 an.
21
Tzv. "Residenzforschung" čerpá zejména z tradice založené Walterem Christallerem a jeho dílem- srov.
Walter CHRl ST ALLER, Die zentrale Orte in Siiddeutschland. Eine okonomisch-geographische Untersuchung
uber die Gesetzmiiftigkeit der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit stiidtischen Funktionen, Jena
1933; o něm dále Harm VON SEGGERN, Die Theorie der .,zentralen Orte" von Walter Christaller und die
Residenzforschung, in: Reinhardt Butz- Jan Hirschbiegel- Dietmar Willoweit (ed.), Hofund Theorie.
Annaherungen an ein historisches Phanomen, Koln-Weimar-Wien 2004, s. 105-144.
22
Např. Christina MULLER, Karlsruhe im 18. Jahrhundert. Zur Genese und zur sozialen Schichtung einer
residenzstiidtischen Bevolkerung, Karlsruhe 1992.
19

světové
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. zabývající se základy daňového systému raně novověkých států23 i problematikou zásobování
dvorů 24 , zvláštní pozornost je věnována židovským dodavatelům? 5 Stále však chybí studie,

která by zkoumala

dvůr

jako ekonomickou jednotku s hospodářskými prioritami, s vlastním

'systémem financování, která by sledovala dvorské
splácení

dluhů. Ještě

výdaje,

způsoby

zadlužení a

chudší je potom literatura ke zkoumání ekonomických vazeb mezi

rezidenčními městy.

dvorem a

příjmy,

Zde

skutečně

nezbývá nic jiného než se chopit pramenného

materiálu.

2. Ekonomické teorie v zajetí dvorské racionality
Podobně

jako v oblasti politické i pro ekonomickou sféru platí, že konkrétní chování jedinců

i a společnosti vycházelo z určitého úhlu pohledu na svět, který byl do značné míry odlišný než

l ten, který dnes označujeme jako moderní. Je často velmi obtížné vyložit principy, které byly
l klíčové

pro posuzování

raně novověké společnosti (ať

už z hlediska politického, nebo

I ekonomického), protože lidé před nástupem modemity používali pro zachycení svých názorů
i

i nejen rozdílnou terminologii, ale i rozdílnou logickou strukturu, která neodpovídala přísně
I karteziánskému myšlení. V nastalých nesouladech, které se objevují v předmodemích
t

~c

li teoriích,

jejich zastánci neviděli zásadní rozpor, jenž člověka vychovaného v logickém

! uvažování modemy bije do očí. Ve sféře ekonomického myšlení se tento rys předmodemího
I

!uvažování objevuje snad nejmarkantněji.
!

I

l

26

Pro předmodemí období je klíčové Aristotelovo dílo, které zasáhlo snad do všech
relevantních oblastí od rétoriky a poetiky až k politickým teoriím. Aristotelés nechápe pojem

i

I "oeconomia"
1

(řec.

oiKOVOI.ua) ve smyslu

I hospodářství. "Ekonomický" pro

něj

vědy,

která popisuje fungování národního

není synonymem pro "šetrný" nebo "hospodárný". Jeho

J chápání ekonomiky je spojeno s mikrostrukturou "oiku", tedy jednoduché výrobní jednotky
I

! ve smyslu výše zmíněné definice Waltera Euckena. Oikos jako základní struktura společnosti
t

i koncentruje v sobě jak roli výrobní, tak i roli politickou (primární držení moci) a dokonce i

~-----------~

23

Srov. Peter Claus HARTMANN, Das Steuersystem der europiiischen Staaten am Ende des Ancien Régime,

l Ziirich-Miinchen 1979; Michael STOLLEIS, Pecunia nervus rerum. Zur Staatsfinanzierung in der friihen
l Neuzeit, Frankfurt am Main 1983.
(

24

Srov. monumentální dílo Heinricha SCHNEE, Die Hoffinanz und der moderne Staat I- VI. Geschichte und

1 Systém der Hoffaktoren an deutschen Filrstenhofen im Zeitalter des Absolutismus, Berlin 1953-1967.
25

Srov. Selma STERN, The Court Jew. A Contribution to the History ofthe Period ojAbsolutism in Centra!
. Europe, Philadelphia 1950; Barbara GERBER, Jud SiijJ. Aujstieg und Fal! imfrilhen 18. Jahrhundert, Hamburg
1990.
26
Na odlišnost raně novověkého ekonomického myšlení upozornil Otto Brunner, který načrtnu! již na přelomu
40. a 50. let 20. století svou vizi, srov. Otto BRUNNER, Adeliges Landleben und europiiischer Geist. Leben und
Werk WolfHelmhards von Hohberg (1612-1688), Salzburg 1949.

!
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etickou.
členy

Společné

soužití lidí v této jednotce je možné jen díky tomu, že existují mezi jejími

pevné vazby

příbuzenství,

otec-děti,

vzájemné lásky (vazba

(vazba pán-otrok, reinterpretováno jako vazba pán-služebník).
Aristotelových dob

značným

společnost

je pro celou

harmonii ve

Představa

prošla

novověké společnosti

mikrostruktuře,

o soudržné

společnosti.

Předmětem

výdělečné umění

doplňovat

a

podobně

jako se v prostoru politickém

Ekonomie zde stála v rozporu k chrematistice, tedy k učení

s etikou: rozlišuje

ceně

a

díky

hospodářská

ekonomie je nauka o vedení domácnosti. Aristotelés v ní spojuje
přirozené

sobě.

život, nebo bohatství samo o
spravedlivé

od

jejíž fungování

o ekonomických makrostrukturách jakými jsou mezinárodní obchod nebo
politika státu.

společnost

nezbytné, vedla k dezintegraci ekonomického prostoru, v

aristotelském ideálu se jednotky mají
vytvářet

Ačkoli

vývojem, jeho teorie byla i v raně

scholastickým interpretacím stále živá.

muž-žena) a poslušnosti

představa

a nepřirozené podle toho, je-li jeho cílem dobrý

Odtud také pramení jeho odsouzení lichvy, teorie o

ekvivalentní

směny,

totiž, že každé zboží má fixní

vnitřní

hodnotu a základem ekonomické spravedlnosti má být směňovat stejné za stejné. Tyto klíčové
postuláty Aristotelova

učení

dostaly s nástupem

etiky a ekonomie znamenalo, že se
na

původ

učenci

od

křesťanství

středověku

obchodu a jeho funkci v rámci celého

své náboženské sankce. Spojení

dlouho do raného

hospodářského

podmínek je tento obchod spravedlivý, tedy: zda

splňuje

novověku

neptali

cyklu, ale na to, za jakých

etické normy a je tudíž v souladu

s Božím zákonem. 27
K rozvolnění Aristotelových
s měnícím se obrazem
jako prostá

směna,

světa,

postulátů

došlo až v průběhu 17. století a to v souvislosti

s jeho mechanizací.

Finanční

operace

začaly

být posuzovány

prostá hra nabídky a poptávky bez morálních konotací. Ve sledovaném

období se však podobné uvažování prosadilo pouze v oblasti chrematistiky, tedy
v hospodaření

makrostruktur,

prostřednictvím

merkantilismu, který doprovázel vznik moderního státu jako

ekonomický nacionalismus. U

jako

byl

stát

hospodářských

a

jeho

zahraniční

obchod,

jednotek, jež fungovaly

a

to

zostřený

uvnitř

těchto

makrostruktur, však přežívalo aristotelské myšlení a to dlouho do 18. stolete 8 Souběžně tak
vedle sebe existovaly dva modely chápání
mezi nimi syntézu. Vedle

spisů

hospodářských procesů,

aniž by bylo nutné hledat

merkantilisty Thomase Muna nebo autora pracovní teorie

27

Aristotelés spojil výklad své "oikonomie" s politikou- dále ARISTOTELÉS, Politika I., Praha 1999, s. 20 an.;
Richard G. MULGAN, Aristotelova politická teorie, Praha 1998, s. 61-68.
28
Za první ekonomickou teorii, která se snaží postihnout hospodářský cyklus jakožto racionální proces uvnitř
státu je považován až fyziokratismus, jehož zakladatelem byl osobní lékař madame de Pompadour Franyois
Quesnay (dílo "Ekonomická tabulka" (1758)). Ve středoevropských poměrech však aristotelsko-scholastické
zásady ekonomiky přežívaly ještě v první polovině 19. století.
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hodnoty Williama Pettyho 29 můžeme nadále sledovat po celé Evropě velký rozvoJ
ekonomické literatury stojící

pevně

v zásadách aristotelské

představy hospodářství.

Jedná se

tzv. Hausvaterliteratur. Velmi rozšířenou byla "Hausvaterliteratur" zejména v Říši a ve střední
Evropě 30 , kde byla rozvíjena zejména protestantskými teoretiky, kteří přisuzovali otci

dokonce náboženské pravomoci. 31 Jejím základem je podat model chování, který bude pána
domu (velkostatku) nutit, aby se o
nezneužíval k získávání
způsobem

svůj

nadměrného

rozmnožený -

předal

bohatství, ale aby o

do rukou svým

nacházíme i zcela praktické rady od výchovy
je chápán jako

útočiště,

v nepokojných

časech

jako ochrana

dětí

dědicům.

až po

mu Bohem,

něj pečoval,

pěstování

Hlavní maximou, kterou se má pán domu

řídit,

aby ho

přirozeným

obilí a chov dobytka.
a zejména

rozkolísání obchodu a zásobování si autarkní
členům přísun

a aby ho -

čili:

Také proto v těchto spisech

před vnějším nebezpečím

základní životní funkce, dokáže zajistit svým
řád.

svěřený

majetek staral jako o

před

je tudíž

válkou. I

hospodářství

potravin a udrží si
soběstačnost.

Dům

zachová

svůj vnitřní

To vše

vytváří

strukturu "metaekonomického myšlení" (Edgar Salin), které pro ekonomické vazby a jejich
fungování dává etické normy.
ideální stav než

skutečnost,

Ačkoli

se jednalo o spisy teoretické, které popisovaly spíše

mnohé z nich se vrylo do

vědomí například

aristokratické

společnosti a nadále tvořilo důležitou součást jejího stavovského vědomí. 32 Stále však zůstává
nevyřešenou

otázkou, do jaké míry byly teoretické zásady "Hausvaterliteratur" vnášeny do

. hospodářské praxe šlechtických
Otto Brunner.

33

velkostatků,

nebo i prostých domácností, jak tvrdil

například

Brunnerova teze o "velmi dlouhém trvání" modelu celého domu od neolitu po

i přelom 18. a 19. století, kdy se do oblasti sféry vlivu otce začíná tlačit osvícenský stát a
1

f

rodina se postupně mění v měšťanskou, byla sice podrobena kritice 34 , avšak nachází své
příznivce i dnes. 35
O nich dále Robert HOLMAN, Dějiny ekonomického myšlení, Praha 2001.
našem území např. mistr Mikuláš Černobýl nebo zeman Jan Brtvín z Ploskovic, kteří kolem roku 1540
sepsali svá díla o správě šlechtického velkostatku- srov. Josef JANÁČEK, České dějiny- Doba předbělohorská
I-II, 1. díl, Praha 1971, s. 84-85.
li Melanchtonova "eura religionis" příslušející otcům i knížatům- dále Paul MŮNCH, Haus und RegimentOberlegungen zum Einjluj3 der alteuropiiischen Okonomie auf die forst/i che Regierungstheorie und -praxis
wiihrend der friihen Neuzeit, in: August Buck- Georg Kauffmann- Blake Lee Spahr- Conrad Wiedemann
(ed.), Europaische Hofkultur im 16. und 17. Jahrhundert I-III, Hamburg 1981, sv. 2, s. 205-210.
2
l Tyto teorie, interpretované na principu přirozené vazby všech k půdě v duchu představy "Blut und Boden", se
staly součástí například německého nacionalismu. Podobné konotace přineslo německé etnologické bádání druhé
poloviny 19. století- kupříkladu Heinrich Wilhelm Riehl. Srov. Jasper VON ALTENBOCKUM, Wilhelm
Heinrich Riehl (1823-1897): Sozialwissenschaft zwischen Kulturgeschichte und Ethnographie, Koln am Rhein

29

lo Na

1994.
Srov. Otto BRUNNER, Das ,.ganze Haus" und die alteuropiiische,. Okonomik", in: Otto Brunner: Neue
Wege der Sozialgeschichte, Gottingen 1956, s. 33-61.
34
Jeho představa o souladu mezi teorií a praxí raně novověké ekonomiky byla později kritizována jako "soci oromantická legenda"- např. lrmintraud RICHARZ, Das okonomisch autarke,. Ganze Haus"- Eine Legende?,
in: Trude Ehlert (ed. ), Haushalt und Familie in Mittelalter und Fri.iher Neuzeit, Sigmaringen 1991, s. 269-280;

ll
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Z tohoto pohledu lze

představu

. politických spisech raného

celého domu, zakotvenou v teoretických ekonomicko-

novověku,

vztáhnout na oblast náboženského života (rozvíjení

· čtvrtého přikázání u Martina Luthera, ale například i u Petra Canisia36), na správu celého státu
' (viz patriarchální politické teorie vyložené výše) a pochopitelně také na organizaci dvora.
; Johannes Colerus v jednom z předních
• domácností,

rozděluje

1 poddanské).

Domácnosti vyšších

podléhá zvláštním
· obecněji

císařské

je na

pravidlům,

řečeno zeměpanská

vojsko apod. Colerus

stejně

děl

"Hausvaterliteratur"

přichází

s typologií

a knížecí, na šlechtické a na soukromé

stavů

jsou tedy považovány za

jelikož fungují ve

společnosti

světských

(čili městské

veřejné,

jejich

a

činnost

jako vzory. Knížecí, nebo

domácnost má navíc svá specifika jako je starost o mince, cla,
jako

většina

tehdejších

osobní zázemí panovníka vtělené do jeho dvora.

myslitelů neodděluje

státní instituce a

37

; V průběhu 17. století docházelo k odpoutání tohoto druhu literatury od náboženských

• představ, které s ní byly svázané od
: objevovat prvky ceremoniální
; ceremoniálem.

Právě

zasahovaly velmi

vědy:

počátků

reformace. Oproti tomu se v ní

dvorská ekonomie je spojována stále

znatelně

"odvětví

častěji

s dvorským

on totiž reguloval "knížecí oikos" a stanovoval mu povinnosti, jež
do

finančních

záležitostí dvora. Vzniká tzv. Hofókonomie jako
přelomu

specifický druh Hausvaterliteratur. Deutsche Encyklopadie
: definuje jako

nově začínají

státního

hospodářství,

18. a 19. století ji

které se zabývá správou financí, jež jsou

i pro vydržování knížecí rodiny a jejího vznešeného služebnictva u dvora."

38

určeny

Nejvýznamnějším

: dílem dvorské ekonomie je "Oeconomus prudens et legalis" z roku 1702. Autorem byl
falckrabě

rýnský Franz Philipp, ale své dílo vydal pod pseudonymem Franziskus Philippus

Florinus.

Dvůr

korzetem

křesťanských

považuje za vzor sociálního

pořádku

v zemi a svírá tak nadále jeho zákony

ctností. V Evropě existují podle

odrazem dvoru francouzského, druhý

císařského

a

něj tři

třetí

druhy

dvorů,

z nichž první je

pruského, jehož základem je

Claudia OPITZ, Neue Wege der Sozialgeschichte? Ein kritischer Blick aufOtto Brunners Konzept des "ganzen
Hauses", in: Geschichte und Gesellschaft 1994, s. 88-98; Paul MÚNCH, Lebensformen in der Friihen Neuzeit
1500-1800, Frankfurt am Main-Berlin 1998, zejména s. 167-201.
35
Například Richard V AN DŮLMEN, Kultura a každodenní život v raném novověku I.: Dům a rodina, Praha
1999.
36
Srov. Martin Luther: Der groBe Katechismus (1529), Jean Calvin: Institutio Christianae Religionis (1559), Petr
Canisius: Catechismi Latini et Germanici (1560)- dále Julius HOFFMANN, Die "Hausviiterliteratur" und die
"Predigten iiber den christlichen Hausstand", Weinheim-Berlin 1959.
37
Johannes Colerus: Oeconomia Ruralis et Domestica (první vydání 1593)- podle Rainer A. MULLER, Die
Oeconomia ist ein Monarchia. Der (deutsche) Fiirstenhof der Friihmoderne als Objekt der Hausviiter- und
Regimentsliteratur, in: Reinhardt Butz- Jan Hirschbiegel - Dietmar Willoweit (ed. ), Hof und Theorie.
Annaherungen an ein historisches Phanomen, Koln-Weimar-Wien 2004, s. 145-163.
38
Srov. Heinrich Martin Gottfried KOESTER, Deutsche Encyklopiidie oder Allgemeines Real-Worterbuch aller
Kunste und Wissenschafften, Frankfurt am Main 1778-1807, sv. 15, s. 844: "ein Zweig der Staatswirtschaft,
welcher sich mit der Verwaltung derjenigen Summe abgiebt, die zur Unterha1tung der furstlichen Familie und
ihrer hohen Hofdienerschaft bestimmt ist."
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r
mechanismus a

přesná

organizace, která pseudo-Florinovi imponuje nejvíce. Jeho dílo tak

spojuje starou aristotelskou tradici s nově pojímanou představou o státu (a dvoře) jako stroji. 39

Vduchu této teze

přistupuje

i k odsouzení všech

výstřelků,

úspornost je jedrtou z předních ctností panovníka
vyčerpávat hospodářství

začínají

přetvářky,

má

jako pána domu, který nesmí

ekonomické jednotky, která mu byla

moderní kategorie "úspornosti" vedle
etiky a

stejně

dvorských zábav a slavností:

klíčový

důrazu

význam. Od

na

"upřímnost",

počátku

svěřena

vyšší mocí. Vnesení

který souvisí s kritikou dvorské

18. století se s rodící kamerální

posuzovat dvorské výdaje a užitek z nich (politický

ceremoniál se dostává do potíží s vlastní legitimitou ve

účinek

společnosti,

je

vědou

veřejnost),

dvorský

zpochybňován

zejména

na

v oblasti etické a ekonomické. Kamerální racionalita stojí v protikladu k racionalitě
ceremoniálně-dvorské,

která ztrácela na

účinnosti,

její metafory

přestaly

být

společností

akceptovány. 40 Kritika dvora z ekonomických pozic se stala jakýmsi katalyzátorem, který
urychloval a koncentroval kritiku dvorské
nebezpečným

odvětvím,

jež

mělo

společnosti
zničit

potenciál

jako celku, "Hofókonomie" se stala
celý systém. I proto došlo k její

transformaci do dvorského práva (Hofrecht), které upravovalo pouze vztahy u dvora, bez
nároků
mělo

na regulaci celé

společnosti.

Hlavní zásluhu na

změně předmětu

teoretického diskursu

dílo Friedricha Karla von Moser nazvané "Teutsches Hof-Recht", které vyšlo v letech

1754-1755. Ekonomika dvora
odděleny

právní

předpisy

měla

být

dvorské od státních.

mikrokosmem, a stává se zvláštním
specifického

od ekonomiky státu

Dvůr přestává

prostředím,

podobně

být odrazem

jako

měly

společnosti,

být

jejím

které se od ní pomalu vzdaluje do svého

světa.

Ceremoniální pravidla se
dvorskému

oddělena

uspořádání

finančních prostředků

těšila

stále menší vážnosti. Jeden z hlavních

se objevil v oblasti ekonomické:
státu, aniž by to státu

Kameralismus 18. století se dostával do
snažila brát jeho námitky na

vědomí.

přímého

argumentů

dvůr spotřebovával příliš

proti

mnoho

přinášelo nějaký hospodářský prospěch.

konfliktu s ceremoniální

Výdaje na fungování dvora totiž

vědou,

která se

skutečně přesahovaly

postupně všechny meze: falcký dvůr roku 1719 spolknu! celou polovinu státních příjmů.

41

V některých částech Říše, kde místní knížata obzvláště zadlužila svůj stát díky vlastní

reprezentaci, se musela uchýlit dokonce ke svolání stavovského

shromáždění,

aby jim

Srov. Gotthardt FRŮHSORGE, "Oeconomie des Hofes ". Zur politischen Funktion der Vatterrolle des Fiirsten
im "Oeconomus prudens et legalis" des Franz Philipp Florinus,, in: August Buck- Georg Kauffmann- B1ake

39

Lee Spahr- Conrad Wiedemann (ed.), Europaische Hofku1tur im 16. und 17. Jahrhundert I-III, Hamburg 1981,

sv. 2, s. 211-215.
Srov. Vo1ker BAUER, Hofokonomie. Der Diskurs iiber den Fiirstenhofin Zeremonialwissenschaft,
Hausviiterliteratur und Kamer/ismus, K61n-Weimar-Wien 1997, s. 239-290.
41
Srov. Rudo1fVIERHAUS, Deutschland im Zeitalter des Absolutismus (1648-1763), Gottingen 1984, s. 52 an.
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povolilo nové daně. Svými výdaji tak ohrozila vlastní pozici absolutistického vládce. 42 Do
finančně

svízelných situací se dostávala

postupně většina říšských

knížat

kromě

krále. Hlavním problém nebyla však výše zadlužení, ale fakt, že se o ní
diskutovat. Nastává proces dekonstrukce dvorské

společnosti,

přiznat,

osvícenství. Nutno

začalo veřejně

který má podobné rysy jako

Weberovo "Entzauberung", jež postihlo evropskou mentalitu v obecnějších
počátku

že k tomuto stavu nemálo

přispěla

rozměrech

ceremoniální

sama, která ve snaze synchronizovat a racionalizovat dvorský ceremoniál odkryla
formální pravidla, která
třeba přistoupit

dvorských
tyto

dvě

regulace

přestala

k reformě.

výdajů

a

být "arcana imperii" a stala se

Výpočty ekonomů

reformě

státních

příjmů.

pruského

"veřejným

příjmů.

s ohledem na výši

věda

veřejnosti

zbožím". Bylo

byly neúprosné a zakládaly se na omezení

Kameralismus byl první, kdo

začal zohledňovat

kategorie a stanovil novou maximu: vyrovnané kamerální finance, nebo
výdajů

na

alespoň

Pouze tam, kde se uchytil osvícenský absolutismus

s ideálem racionální střídmosti, se tyto návrhy setkávaly s pochopením panovníka. 43 Prvním
oddělení

krokem totiž bylo

státních a dvorských financí, jako soukromých financí monarchy,

což bylo pro celý panovnický

3.

Finanční

dvůr

velmi bolestné.

situace habsburské monarchie v době pobělohorské
finančního hospodaření

Jak už bylo uvedeno výše, problematika
v době

pobělohorské

budou následující

nevzbudila

řádky

jen

přes

stručným

důležitost patřičný

svou

podunajské monarchie

zájem

badatelů.

Také proto

shrnutím látky, která by si vyžádala samostatné a velmi

obsáhlé zpracování. Považuji však za zásadní

ozřejmit některé

habsburského státu, abychom pochopili, z jakých

zdrojů

otázky spojené s financováním

byla placena dvorská nádhera, jež se

prezentovala během českých barokních korunovací.
Finanční

jeho

správa monarchie se dá

zeměpanským úřadům,

institucí. Tento stav
finanční

správy

zůstal

pokračoval

rozdělit

do dvou oblastí: první

příslušela

panovníkovi a

druhá spadala pod stavy jednotlivých zemí a jejich stavovských
zachován i po Bílé
prakticky beze

kontribuce byla zakotvena v Obnoveném

hoře

změny,

zřízení

a dualismus stavovské a panovnické
protože moc

zemském.

Obě

stavů

v oblasti vybírání

složky, do jejichž rukou

42

Např. Karel I. Brunšvicko-Wolfenbiittelský musel stavy svolat roku 1768 po sto letech, aby mu pomohly
likvidovat jeho dluh ll milionů tolarů.

Ještě ostřeji než ve střední Evropě probíhaly diskuse o významu luxusu a dvorské spotřeby ve Francii- dále
Louis DUMONT, Horno aequalis. Genese et épanouissement de f'idéologie économique, Paris 1977; Renato
GALLIANI, Rousseau. le luxe et f'idéologie nobiliaire, Oxford 1989; Aloys Joseph SCHUMPETER, The
History of Economic Analysis !., London 1967.
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spadalo bemictví v Českých zemích spolu koexistovaly, jejich vztahy však byly mnohdy
nrpřátelské.

napjaté až

jí podřízenými úřady.

Panovnická

44

finanční

správa byla reprezentována dvorskou komorou a

Kromě české komory jí podléhaly v Čechách úřad deputovaných,

jehož úkolem bylo vybírat

nepřímé daně spotřební

povahy (akcízy), a rentmistrovský

úřad

vybírající cla, ungelt a spravující české doly. 45 Nejdůležitější institucí zeměpanské moci byla
však

česká

panství

46

komora, do jejíž kompetence

patřila péče

o panovníkovu doménu (tzv. komorní

a o panovnické regály, zejména o monopol tabákový a solní, tento "vomehmste

)

Kammerkleinod". 47 Úřad deputovaných vybral ročně kolem 1,8 milionu zlatých48 ,
rentmistrovský

úřad

oproti tomu na

počátku

18. století vynášel jen kolem 50 tisíc zlatých, což

zaráží zejména vzhledem k kdysi slavnému českému dolování drahých kovů.
nepřímými daněmi měl

nepřímých

většina

královských

daní schvaloval zemský

panovník požadavky na zavedení

nepřímých

daní

měst

za každý sud piva

sněm, každoročně

(akcízů)

na

nejrůznější

se zemský sněm snažil výčet takto zdaněných komodit minimalizovat.
zpředních

položek

daň

Mezi

výsadní postavení tzv. nápojový tác, zavedený panovníkem jako trest

za stavovský odboj roku 154 7. Platila ho

kprodeji. Zbytek

49

určený

mu

předkládal

zboží a

každoročně

50

I zde byla jednou

na pivo a víno, jež se nazývala posudné a na rozdíl od nápojového

tácu neměla konstantní hodnotu a její placení nebylo omezeno na královská

města.

Návrh na

věčné posudné byl českým zemským sněmem smeten roku 1657 ze stolu s velkým křikem.

Vynalézavost dvorské komory

při

navrhování zdanitelných položek byla

stavy se však všem daním z hlavy, z komínů i z jmění
pokusům

Hlavním

o vybírání daní

zeměpanskými úředníky

vítězstvím císařských komisařů

bez

většinou

ubránili,

předchozího

tak byl všeobecný akcízní

skutečně
stejně

svolení
řád

51

brilantní,

se ubránili i

sněmu

(1692).

platný od 20. ledna

Jednalo se o českou komoru, hornouherské úřady (spišská komora a komora hornických měst), hornorakouská
komora, slezská komora, vnitrorakouská komora a komora Předních Rakous, od Ferdinanda II. sloužila dvorská
komora zároveň jako komora dolnorakouská- srov. Franz MENSI, Die Finanzen 6sterreichs von 1701 bis
1740, Wien 1890, s. 3 an.
45
Již roku 1567 byl zřízen i moravský rentmistrovský úřad, který se po Bílé hoře emancipoval od českého a stal
se přímým podřízeným vídeňské dvorské komory- srov. Antonín REZEK, Děje Čech a Moravy za Ferdinanda
III., Praha 1890, s. 308 an.
46
Srov. Eduard MAUR, Český komorní velkostatek v 17. století, Acta Universitatis Carolinae philosophica et
historica 1976, Praha 1976.
47
Dále o solním regálu a obchodu se solí František GABRIEL, Poměry v obchodu se solí na území západních
Cech v 16. - 18. století, in: Minulostí západočeského kraje 1966, s. 116-148.
48
Franz MENSI, c.d., s. 159.
49
O tom svědčí i fakt, že si roku 1707 pojistil Johann Lauer výnosem z mincovnictví a hornictví svou částku
pouhých 20 000 zlatých - tamtéž, s. 161.
50
Výjimečný počet nepřímo zdaněných položek byl schválen roku 1646, kdy kromě nápojové daně z piva i vína
byla schválena daň z libry masa (I krejcar), ze 40. madele obilí, z kopy kaprové násady, z kamene vlny,
zcentýře sýra, ze sáhu dříví, z páru bot na kramflecích i bez nich, z pantoflí apod.- srov. Václav Vladivoj
TOMEK, Sněmy české dle Obnoveného zřízení zemského císaře Ferdinanda II., Praha 1868.
51
Královským komisařům se však podařilo rozčílené sněmovníky přimět alespoň k tomu, aby schválili 1 milion
zlatých rozvržený na deset let jako výnos z posudného (postupně prodlužováno až do roku 1700).
44
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1709, v němž byla zavedena nepřímá daň na všechny předměty každodenní potřeby. 52 Co se
však vybralo na akcízech,
položky, která

činila

mělo

být

odečteno

z

daně

až 1,8 milionu zlatých

na vojsko, takže došlo jen k přesunu dané

ročně,

přímých

z kategorie

daní do daní

nepřímých.

Stavovská moc byla vtělena do úřadu nejvyšších berníků, kteří podléhali v Čechách roku
1714 zřízenému stavovskému zemskému výboru. 53 Nejvyšší berníci, volení na každém sněmu
po jednom z prvních

tří stavů,

vedli rozsáhlou

síť

stavovských financí, které byly vybírány na

nižší úrovni krajskými berníki a vrchnostenskými úředníky, kteří jim podléhali. Stavové
4

vybírali

přímé daně,

tedy kontribuci, jež byla schválena na centrální úrovni jako výsledek

dlouhého a složitého jednání mezi Vídní a Prahou jako fixní

částka.

pomocí tzv. repartice rozvržena na jednotlivá panství podle

počtu

berní jednotky vzniklé v souvislosti s prvním
století. Katastrální

výměr

českým

dobrovolně

osedlých, této základní

panství se stal základem jak pro placení tzv. ordinaria, tedy

stanovené výši, jak muselo být

která se platila z dominikálu.

55

části

dělila

na

tři části

daně

celkové sumy, kterou na

patřičně zdůrazněno) převzala

vrchnost, a

Když pomineme vedlejší a v celkovém součtu nepříliš

významné položky schvalovaných berní, lze shrnout, že se celková
suma

později

katastrem, berní rulou, v polovině 17.

placené poddanými z rustikálu, tak i tzv. extraordinaria, tedy
sebe (v

Tato suma byla

sněmem

(quanta): na militare, což byla nejvyšší položka

odsouhlasená

určená

jako jeden

zhlavních příjmů vojenského rozpočtu 56 , na camerale, tedy na položku určenou pro dvůr a
centrální správu, a na domesticale, které
stavby

městských opevnění

mělo zůstat sněmu

na pokrytí zemských

výdajů

od

až po nutné náklady na infrastrukturu. Zatímco první položka se

pohybovala v milionech zlatých57 , druhá dosahovala statisíců a třetí deseti tisíců. Císař
kontroloval

český

zemský

sněm prostřednictvím

svých

komisařů, kteří

byli jmenováni

Všeobecný akcízní řád byl schválen ll. prosince 1708 a zahrnoval položky od obilí přes telata až po
tax byl v kompetenci krajů, které obsadily svými výběrčími brány největších měst, kde
dostávali dovozci potravin tzv. akcízní lístky na zdaněné potraviny- dále Josef PEKAŘ, České katastry 16541789 se zvláštním zřetelem k dějinám hospodářským a ústavním, Praha 1935, s. 60 an.
53
Dále Robert FLIEDER, Zemský výbor v království českém. Jeho organizace v letech 1714- 1783 (=Zprávy
zemského archivu království českého 5), Praha 1918.
54
Srov. Bohuslav RIEGER, Zřízení krajské v Čechách, Praha 1894, s. 317 an.
55
Jednotné zdanění rustikálu a dominikálu zaniklo krátce po smrti Ferdinanda I. a snaha po jeho obnově narážela
na veliký odpor šlechty, který vyvrcholil krátkým životem josefinského katastru, jenž byl spojen s urbaniální
reformou- dále o tom Josef PEKAŘ, České katastry 1654-1 789 se zvláštním zřetelem k dějinám hospodářským
aústavním, Praha 1935, s. 305 an.
56
Kromě přesně stanovené sumy byly vystrojovány tzv. rimonti (zbrojní koně) a schválený počet rekrutů. Aby
se však vrchnosti zbavily organizačně náročného shánění koní a "volných" lidí, přistupovaly většinou
kzaplacení příslušné sumy, za kterou si poté armáda obstarávala lidi i koně sama.
57
Vrcholem byla válka o španělské dědictví na počátku 18. století a válka o polské nástupnictví ve 30. letech 18.
století, kdy se náklady na militámí kvantum vyšplhaly až přes 3,5 milionu zlatých- dále Jiří HRBEK, Čechy a
válka o dědictví španělské, odevzdáno na semináři České dějiny 17. a 18. století, FF UK, v akademickém roce
2002-2003.
52

pomeranče. Výběr těchto
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z nejvěrnější

české

šlechty. Protahování doby zasedání, k níž docházelo

úmornému licitování o výši
kdysi

téměř

berně,

počet sněmovníků,

znamenalo, že klesal

nezvladatelného politického

především kvůli

tělesa začalo

a tak ovládání
sněmovními

být jednodušší. Se

profesionály, na kterých závisela schválená výše kontribuce, potom
do osobního písemného styku, v němž byl prostor pro

nezřídka císař

ovlivňování

vstupoval

nejen autoritou

královského majestátu, ale i penězi, všemožnými výhodami, ale také výhrůžkami. 58
Do pokladnice dvorské komory se dostávaly kromě příjmů z Čech i přijmy schvalované
moravským a slezským sněmem, dále příjmy z rakouských zemí, ze zemí uherských, z Říše a
z Itálie. Jejich

nárůst

byl v průběhu 16. - 18. století znatelný: roku 1550

tvořily

1 milion

zlatých, o sto let později to bylo 9 milionů, roku 1717 32 milionů. 59 Jednotlivé země k nim
2
/3

přispívaly nestejným dílem, při čemž na země rakouské a české připadaly zhruba

sumy.

Ještě

více než

příjmy

rostly výdaje, které spektakulárním

způsobem

celkové

zvyšovaly státní

dluh. Ten rostl s každou novou válkou. 60 Ve Vídni však velmi pečlivě oddělovali vojenský
rozpočet

od civilního, neboli kamerálního, což v podstatě odpovídalo
českém

kamerálního kvanta na
obojí se

řídilo

zemském

sněmu.

Toto "dvojí

účetnictví"

trochu jinými principy: hlavním příjmem vojenského

dále sem patřily subsidie od spojenců a válečná kořist.

61

vídeňskou městskou

banku (viz dále). Fungování kamerálního

desetiletích 18. století
částečně

Přesto

ročně

půl

inkameraci paarovského léna roku 1722 hrát stále

dvorské

cel a mýt. Schodek kamerálního

spotřeby.

1700-1736

činily

náklady na fungování

vídeňského

rozpočtu

daně,

monopolů,

vznikal v prvních

dvůr

dvora

mezi nimiž

roli pošta, a pomocí

však nebyl

umořován

8,5% celkových
neuvěřitelných

později

probíhalo ve

milionu zlatých, který se

větší

rozpočtu

Za Leopolda I. šlo na habsburský

byly přímé

na žirovou a

hospodaření

i v této oblasti státního

sanovat pouze zvyšováním výnosu komorních

hraničních

převáděny

18. století složitou cestou

dluh zhruba kolem

důležité,

Přesto zde vznikaly hlavní milionové

počátku

číslech.

militárního a

bylo velmi

rozpočtu

dluhy, které byly od

skromnějších

oddělení

podařilo

začala

po

pronájmů

zmenšením

výdajů

a v letech

42% nevojenských

O fungování českého zemského sněmu dále Petr MAŤ A, Český zemský sněm v pobělohorské době (16201740). Relikt stavovského státu nebo nástroj absolutistické vlády?, in: Marian J. Ptak (ed.), Sejm czeski od
czasów najdawniejszych do 1913 roku, OpoJe 2000, s. 48-67.
59
Srov. Gustav OTRUBA, Das osterreichische Wirtschaflssystem im Zeitalter des Prinzen Eugen, in: Johannes
Kunisch (ed.), Prinz Eugen von Savoyen und seine Zeit, Freiburg-Wiirzburg 1986, s. 57-90.
60
Roku 1653 činil 8,5 milionu zlatých, roku 1707 19 milionů a roku 1711 již 22 milionů, po nástupu Marie
Terezie překonal hranici 100 milionů. Zadlužování vyvrcholilo státním bankrotem na počátku 19. století.
61
Jako příklad armádního rozpočtu uveďme vojenský rok 1706: na vojsko v Itálii bylo potřeba ll 227 227
zlatých, na vojsko v Říši a v monarchii dohromady ll 978 752 zlatých, na splácení starých dluhů a subsidie 4
743 859 zlatých, tedy dohromady 27 809 838 zlatých, ale militámí kontribuce ze všech zemí vynesla jen 9 118
666 zlatých; zhruba 600 000 subsidií od Anglie a Spojených provincií, 100 000 od franckého a švábského
rytířstva a přibližně 1 300 000 vyneslo zdanění obsazeného Bavorska; rozdíl mezi příjmy a výdaji byl kryt
půjčkami doma i v zahraničí- srov. Franz MENSI, c.d., s. 104-105.
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výdajů podunajské monarchie.

62

Pouze v době nejvyšší nouze svolil císař k přesunům

některých položek z kamerálního rozpočtu do rozpočtu vojenského. 63 Podíváme-li se přitom

na platy dvorských

hodnostářů, nepřipadá

nám na první pohled, že se jedná o zjevné plýtvání.

Jak zjistil Jean Bérenger, roku 1670 šlo na zaplacení 545

dvořanů, kteří

nejvyššího dvorského maršálka, necelých 100 000 zlatých, což

spadali pod jurisdikci

tvořilo

zhruba ll%

výdajů

kamerálního rozpočtu pro daný rok. 64
Do kamerálního
Kromě

politiky.
doručit

rozpočtu

vysílání

také

poslů

patřily

položky týkající se diplomacie a

s důležitými zprávami, které pro jejich diskrétnost nemohla

pošta, sem patřily náhrady vyplácené

císařským vyslancům. Během

organizačnímu zajištění,

upevnění

století po

uzavření

diplomatického

působení,

ale i

jež bylo spojeno s pravidelným vyplácením

vyslanců,

nebo

vestfálského míru dochází nejen k ceremoniálnímu
kjeho

obecně zahraniční

alespoň s poskytováním náhrad za výdaje, které tito se svou misí měli. 65 Zejména jednalo-li se

o politicky

důležité

mise. I když role

císařského

přinášela

vyslance

spíše symbolický než

ekonomický kapitál 66 , výdaje na císařskou diplomacii se kamerálního rozpočtu citelně
dotýkaly.
rouna i
během

Kupříkladu hrabě

finanční odměnu

svého poslání

50 000 zlatých, které

Walter Leslie získal za svou misi do Istanbulu kromě

20 000 zlatých, prezident slezské komory

při volbě

měl

hrabě

řádu

zlatého

Schaffgotsch

měl

Michala Korybuta Wisniowieckého roku 1669 k dispozici až

použít "in casum necessitatis", a

podobně

tajemné byly i peníze

poskytnuté Ferdinandovi Karlovi z Valdštejna, když jel do Polska dojednávat spojenectví
proti Osmanům, jež roku 1683 zachránilo Vídeň od pohromy. 67 O tom, jak významné byly
výdaje diplomatické povahy,

svědčí

i fakt, že se ve jménu

uzavření

spojenecké smlouvy se

Švédskem roku 1671 hodlal vzdát císař několika divadelních představení tím, že uvažoval o
převedení části peněz

Systém

příjmů

válek. Státní

a

z jedné složky kamerálního

výdajů

rozpočet

rozpočtu

do druhé.

však byl neustále rozkolísán v důsledku

tak nevyšel z permanentních

62

dluhů,

které se

kontinuálně
nedařilo

vedených

sanovat ani

Srov. Rudolf VIERHAUS, Hoje und hojische Gesellschaft in Deutschland im 1 7. und 18. Jahrhundert, in:
Klaus Bohnen- Friedrich Schmoe (ed.), Kultur und Gesellschaft in Deutschland von der Reformation bis zur
Gegenwart, Kopenhagen 1981, s.36-56, zde s. 45.
63
V době míru však tyto přesuny byly minimální: roku 1670 byl vojenský rozpočet posílen 1,5% kamerálního a
roku 1699 třemi procenty- dále Jean BÉRENGER, Finances et Absolutism autrichien dans Ia seconde moitié du
XVI! siecle, Lille-Paris 1975, s. 248.
64
Do oblasti nejvyššího maršálka přitom spadalo jádro dvora: centrální úřady včetně tajné konference, osobní
služebnictvo i dvorští umělci- dále: Jean BÉRENGER, c.d., s. 241 an.
65
Srov. Klaus MULLER, Das kaiserliche Gesandtschaftswesen im Jahrhundert nach dem Westfolischen Frieden
(1648-1740), Bonn 1976.
66
Známe případ Humprechta Jana Černína z Chudenic a jeho ekonomicky vyčerpávající misi do Benátek v 60.
letech 17. století - dále Zdeněk KALISTA (ed), Korespondence císaře Leopolda I. s Humprechtem Janem
Černínem z Chudenic, Praha 1936.
67
Jednalo se o 12 000 zlatých poskytnutých "zu gewissen endte"- srov. Jean BÉRENGER, c.d., s. 245-246.
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s pomocí ambiciózního plánu
městské

převést

část

jejich

banky a dokonce ani nucenými

půjčkami

na zemské stavy, ani

zřízením vídeňské

od solventních vrstev obyvatelstva, jejichž

splácení se ztrácelo v nedohlednu. Z těchto nucených

půjček

byly

nejvýznamnější půjčky

židovské a šlechtické. Židovští dodavatelé a dvorní faktoři jako Samuel Oppenheimer a
později

Simson Wertheimer se báli o své výsadní postavení u dvora, které jim

poskytovalo nejen možnost nerušeného

finančního

podnikání, ale i

přímou

dlouhodobě

panovnickou

ochranu, jež se nezřídka vztahovala na celou židovskou komunitu. 68 Šlechtické půjčky lze
vysvětlit obtížněji.

z několika
(a

důvodů:

půjčovali

Významní šlechtici monarchie

panovníkovi vysoké sumy

jako první je třeba jmenovat vazbu jednotlivých věřitelů na přední zemské

často přímo zeměpanské

Přehořovský z Kvasejovic

69

nebo dvorské)

úřady:

tak

například hrabě

František Karel

půjčil eráru roku 1703 400 000 zlatých splatných v šesti letech,

dvorní maršálek hrabě Václav ze Štemberka téhož roku 300 000 zlatých, první deputovaný
baron Josef Bartolotti roku 1705 60 000 zlatých,
by byl

ještě

delší. Druhou skupinu

pronájem určitého stálého platu,
patřili

i šlechtici,

určitou

dobu

kteří

šlechticů tvoří

popřípadě

díky jednorázové

daňové zátěže. Třetí

výčet

jmen svázaných s konkrétním
ti,

kteří

králi

úřadem

půjčovali výměnou

za

výnosu komorního panství. Do stejné kategorie by

sumě,

poskytnuté

císaři,

zbavili svá vlastní panství na

skupinu, u které jsou motivy její

štědrosti nejobtížněji

rozpoznatelné, pak reprezentují lidé jako František Josef Černín z Chudenic, který se za svou
náklonnost k habsburskému majestátu ocitl sám v dlužním soukolí. 70 Zcela zvláštním
případem půjčky

Oldřicha,

je 300 000 zlatých od brunšvicko-wolfenbtittelského vévody Antonína

který ji poskytnu! roku 1711 se splatností "v lepších

nejhůře, zastavoval císař své osobní šperky a klenoty.
Komplexnější

návrhy na ozdravení

finanční

časech".

Pouze když bylo

71

situace, spojené

většinou

s osobou prezidenta

dvorské komory Gundakara ze Starhemberka72 , neměly dlouhého trvání a často narazily
nedlouho po svém uvedení do praxe. Velkou vlnu odporu vzbudila

68

například

církevní sbírka

Dále o nich Max GRUNWALD, Samuel Oppenheimer und sein Kreis, Wien 1913; William O. McCAGG, A
HistoryofHabsburgJews 1670-1918, Bloomington-Indianopolis 1989, s. ll an.; Klaus LOHRMANN,
Zwischen Finanz und Toleranz, Graz-Wien-Koln 2000.
69
O něm dále Valentin URFUS, Nejvyšší sudí František Karel Přehořovský, barokní velmož, právník a ekonom
vČechách na počátku 18. století, in: Právněhistorické studie 1990, s. 194-207.
70
Černínské půjčky, které dosáhly v letech 1691-1724 3,75 milionu zlatých, rozebírá Zdeněk KALISTA, Století
andělů a ďáblů, Vimperk 1994, s. 122 an.; Josef PEKAŘ, Kniha o Kosti, Praha 1970, s. 148 an.
71
Otom dále Franz MENSI, c.d., s. 177-178.
72
Oněm dále Vít VLNAS, Prinz Evžen Savojský, Praha-Litomyšl 2001; o založení vídeňské městské banky
Charles W. INGRAO, In Quest and Crisis. Emperor Joseph I. and the Habsburg Monarchy, West Lafayette
1979, s. 25 an.
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r
ze stříbra vyhlášená roku 1704.73 Jedinou výjimkou byla vídeňská banka, fungující v letech
1703 až 1705 jako "Banco del Giro"

řízená

státem a od roku 1706 jako

vídeňská městská

banka. 74 Vídeňská městská banka převzala od žirové banky správu státního dluhu za pronájem
některých

městské

Stát

mýt, cel, státního

přidávaly

finance, k nimž se

měl

monopolů

a manufaktur. Základním

drobné úspory, které byly

nad "Wiener Stadtbank" pouze vrchní dohled

jměním

nezdaněné

dvorská komora s její pomocí
dluhu. Fungování

umořila

vídeňské městské

jednorázovými prodeji

ostrůvky přímé

izolované
pomalu

spělo

ke

roku 1711 již 22

milionů,

roku 1653

dluhů,

lén,

či součástí

tzv.

Předního

činil

vojenského

půjčkami

milionů

i

Rakouska, což byly

Německu.

Zadlužování

dluh 8,5 milionu zlatých, roku 1707 19

za Karla VI. se zvýšil na 45

a

které byly -

nahrazovány novými a novými

habsburské moci v jižním a jihozápadním

katastrofě:

milionů

banky však nestačilo na pokrytí všech

například říšských

ministeriální

poměrně úspěšné

do poloviny 30. let 18. století 24

systémem vytloukání klínu klínem -

a s úrokem až 6%.

prostřednictvím

bankodeputace v čele se Starhemberkem. Fungování této banky bylo

vídeňské

byly

milionů

a

a po nástupu Marie Terezie

překonal hranici 100 milionů. 75 Jeho nárůst skončil až 20. února 1811, kdy došlo ke státnímu

bankrotu, jenž devalvoval vydané bankocetle na pětinu jejich hodnoty.

4. Setkávání dvora a města (Praha a Vídeň jako rezidenční
Vztah mezi dvorem, jehož centrem bylo sídlo panovníka, a okolním

města)

městem

se

vytvářel

dlouhou dobu a zasáhl zpravidla do všech rovin vzájemné komunikace, která probíhala na
úrovni politické, sociální, ekonomické i kulturní. Na úrovni politické se panovník prezentoval
jako pán

města,

docházelo jak
městských

ke slovu

jako osoba mající nad

způsobem uplatňování

samosprávných

orgánů),

například během

městem téměř

faktických vrchnostenských práv (vliv na obsazování

tak také

způsobem

vjezdu panovníka do

vzájemného politického vztahu se projevovala
pobýval v určitém
vůči

dvorské

městě,

společnosti,

dával
ale

absolutní vládu. K takové prezentaci

města

intenzivně

příležitost měšťanům,
zároveň

politické symboliky, která
(viz výše).
i

úroveň

Neméně

přicházela

než

úroveň

sociální: tím, že panovník

aby prezentovali své

město

jako celek

aby prezentovali i svou vlastní osobu. Jakkoli byl

Duchovní byli od sbírky ze stříbra, která roku 1703 postihla ostatní stavy, osvobozeni. O to více na ně dolehla
následující rok. Protest proti této dani podal dokonce papež (ačkoli stejnou sbírku, kterou vyhlásil
Ludvík XIV. ve Francii schválil!) a jezuité uvažovali o dočasném vyvezení stříbrných předmětů za hranice.
Nakonec celá akce vynesla pouze 479 tisíc zlatých, z českých zemí zhruba 140 tisíc- srov. Franz MENSI, c.d.,
s. 333.
14
Právě vídeňská městská banka prodělávala v korunovačním roce 1723 jednu ze svých nejhlubších krizí -dále
Franz MENSI, c.d., s. 576-589.
75
Srov. Jan KAPRAS, Přehled právních dějin zemí České koruny, Praha 1935, s. 205-206.
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daň vypsaná
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přístup

ke dvoru omezen množstvím ceremoniálních

předpisů,

mohli

měšťané

ve službách

dvora proniknout k centru moci a získat tím nejen všemožná privilegia v rámci svého stavu,
ale v ojedinělých

případech

dokonce povýšení a s tím spojený sociální vzestup. Další úrovní

vzájemné komunikace mezi panovnickým dvorem a
kulturní vazby: panovník se
reprezentativnC
shromáždění

6

,

protínaly jeho

jež

k sobě v

době

neskromné

oslavě. Zároveň zaváděl
městem

rezidenční město

přes

do svého

bylo

dostatečně

absolutismu

původně

Totéž platí o

prostředí

zejména

na ulicích a otázky

gravitační

síle dvora

bezpečnosti (městské

způsobem:

venkovskou šlechtu, která si

směrem

infrastrukturu od

cílenou snahu odklonit obchodní cesty tak, aby

pořádek

až po

města potřebnou

se dotýkala přítomnost dvora i sekundárním

příbytky.

v katolickém

protékala,

rezidenční město,

osvětlení). Města

staral o to, aby jeho

byly mnohotvárné

nechával v něm stavět své sochy a prostranství, kde mohla probíhat

k jeho

splavnění řeky,

aktivně

rezidenčním městem

panovník přitahoval

stavěla

směrem

k početným potridentským

u jeho paláce své

k církevním institucím,
řádům,

které si

stavěly

První, jejíž

kořeny

v blízkosti svého ochránce honosné rezidence. 77
I ekonomická rovina vztahu panovníka a
můžeme
městech

najít hluboko ve

středověku,

města měla několik tváří.

ukazovala

se vybíralo velké množství daní,

město

neboť právě

jako zdroj královských

příjmů.

Ve

zde probíhal obchod, ale město sloužilo

i jako zdroj přímých odvodů do panovníkovy pokladny. 78 Z francouzského prostředí potom
přišel

v období osvícenství model zakládání královských manufaktur ve velkých

obdařených rozličnými
kromě

privilegii

(např.

manufaktura ve Schwechatu u

Vídně),

městech,

jež využívala

politické moci svého vlastníka také blízkost lidnatého sídla spojeného s okolní

Evropou sítí obchodních cest. Ekonomická vazba, která- jak ukázal Werner Sombart- byla
vazbou oboustranné závislosti, tak
městským řemeslníkům
města řadu

dalších lidí,

a

ještě

zesílila.

obchodníkům tučné

obchodníků, umělců

i

Spotřeba

dvora byla obrovská a

zisky. Navíc sama
řemeslníků,

což

přítomnost

způsobuje

přinášela

dvora láká do

demografický

růst,

Kultura dvora a její vliv na okolí bylo mnohokrát v literatuře zmiňováno- např. Hugh TREVOR-ROPER, The
Cu/ture ofthe Baroque Courts, August Buck- Georg Kauffmann- Blake Lee Spahr- Conrad Wiedemann (ed.),
Europaische Hofkultur im 16. und 17. Jahrhundert I-III, Hamburg 1981, sv. 1, s. 11-24; Kari MŮSENEDER,
Das Fest a/s Darstellung der Harmonie im Staate am Beispiel der Entrée so/ennelle Ludwigs XIV. 1660 in Paris,
in: August Buck- Georg Kauffmann- Blake Lee Spahr- Conrad Wiedemann (ed.), Europaische Hofkultur im
16. und 17. Jahrhundert I-III, Hamburg 1981, sv. 2, s. 421-431.
77
Tento aspekt barokní rezidence zmiňuje například Hellmut LORENZ, Praha a Vídeň -srovnání dvou
barokních" rezidenčních měst", in: Olga Fejtová- Václav Ledvinka- Jiří Pešek- Vít VInas (ed.), Barokní
Praha- Barokní Čechie (1620-1740), Praha 2004, s. 151-162.
78
Po francouzských náboženských válkách zmapoval tento účel města Orest RANUM, Paris in the Age oj
Absolutism, New York 1968; francouzský překlad Orest RANUM, Les Parisiens au XVII" siecle, Paris 1973, zde
zejména s. 64-86.
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který zažila

kupříkladu

Praha v

době

Město

panování Rudolfa II.

pod královským hradem

ožívá a vzkvétá ...
Při

bližším pohledu na

naznačený

na

vnitřní

strukturu

rezidenčního města

předchozích řádcích, začne

dodavatelů

postavení dvorských

a dvorských

města.

zboží

přesto

Rozsah svobod
dotyčného

městskou

těchto

určený

při

nepřímých

daní, které z
(např.

obtížnou zásobovací situaci

města.

Dlouhodobější působení těchto
městské

velké škody

napadáním a stížnostmi u
poměrně běžně,

kramářské

císaře.

místu a na přesně

se jednalo o osvobození

nemusel platit

měst

do

při průjezdu

a

městeček

se dvorem,

většinou město připraveno,

případy

se

znevýhodněna

s dvorskými

můžeme

setkat

protože dvorští kupci (mercatores aulici)

zboží, ale i na všemožné potraviny a

hlavně

přitom vůbec

míst a úpadek práva nuceného prodeje dávaly šanci
obchodní organizace a rozrušovaly stará

rezidenčního

a tak

lidí se speciálními dovozními privilegii však

středověká

v konkurenčním

končilo

například

neměli

na sukno, z

vzájemným
v rudolfinské

svá privilegia jen na

něhož

platili

poloviční

neomezoval pouze na prostory Hradu a

volně prodávali, kde se jim zachtělo, a navíc pod cenou.

kupců

určitému

frajbrýfy, aby pomohli uspokojit dvorskou

městských kupců

S těmito

ungelt než Pražané. Jejich prodej se

městským

druhu surovin nebo

Problémy se zásobováním nastávaly

ekonomice, která byla tímto

boji. Není proto divu, že setkání

Praze

opatření

něj

přijížděl

panovníkových cestách, protože tento

za dvorem jeli dvorští dodavatelé

působilo

určitého

čili

pražský ungelt). Panovník vydáváním

jenž čítal až stovky osob. Na takový nápor poptávky nebylo

poptávku.

drželi tzv. frajbrýfy,

různý, většinou

výsadními listy byl

obchodníka od

řešil

idylický obraz,

znamenaly citelný zásah do ekonomického organismu

bránou, nebo od povinného skladu

privilegií

zejména

prodeji

Tyto výsadní listy byly sice vydávány s platností pouze k

stanovenou dobu,

poněkud

Zaprvé je nutno zmínit výsadní

obchodníků, kteří

popřípadě

speciální panovnická privilegia k nákupu,
výrobků.

měnit.

pozvolna

se nám

79

Právě decentralizace prodejních

překupníkům,

vnášely chaos do

tradiční

privilegia. Místo centralizovaného a tedy

magistrátem kontrolovatelného prodeje se prodejními místy stávaly obytné domy

nebo dokonce

osobní regál,

kteří

v

přímo jejich
sobě často

sklady. Zcela mimo potom stáli židé

patřící

spojovali funkci dvorského dodavatele a

pod panovníkův

městského

kupce

obdařeného kromobyčejnými výhodami. 80 Navíc se po vzoru panovníka začala chovat i

šlechta, která se snažila vymoci obdobná privilegia svým

dodavatelům, kteří

šlechtické paláce.

79
80

Dále Josef JANÁČEK, Dějiny obchodu v předbělohorské Praze, Praha 1955, s. 215-217.
Tamtéž, s. 108-109.
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zásobovali její

, S identickými problémy jako rudolfinská Praha se
'

dvůr přesídlil definitivně

j

třicetileté

začala

městským

města

ostatní nejen svým

obchodníkům,

kam

administrativy v čele s dvorskou
městské

řeznictví

od

až po

magistrátu, ale i bez

hraničila

pekařství,

vědomí

která

dvorské

radou, jež byla proti nim bezmocná. Pokusy

hradby nebo zavést

produkty své šedé ekonomiky pouze sami

však

se netýkala jen dovozu surovin a potravin do

městského

válečnou

jejichž

monopolů,

ale i sociální agresivitou, která

nejrůznějších řemesel

provozovali nejen bez schválení

vojáky za

počtem,

Přitom jejich činnost

a jejich prodejem, ale také

vystěhovat

živnostem. Oproti dvorským

mít s příchodem merkantilní ekonomické doktríny povahu

; s organizovaným zločinem.
·

Vídeň,

války početná vojenská posádka, která se- pokud nebyl zrovna nepřítel na obzoru-

převyšovali

· vojáci

potýkala i barokní

roku 1612. Na rozdíl od Prahy se navíc ve Vídni usídlila v době

pokoušela také konkurovat
privilegia

později

zostřený

sobě, skončily

dohled nad tím, aby prodávali

fiaskem.

Přes

léto prý dokonce

. obcházeli sady a vinice v okolí a sbírali úrodu, kterou potom jejich manželky a

děti

drze

prodávali v ulicích města. 81 Po třicetileté válce došlo sice k uklidnění poměrů v tom smyslu,
že byly

odstraněny zločinné

soldatesky však
!

přetrval.

praktiky

některých vojáků,

problém s pololegální ekonomikou

A když se roku 1654 prezident dvorské

Gonzaga rozhodoval, komu má

svěřit

válečné

rady don Hannibal

výrobu 2 000 jezdeckých bot pro uherskou kavalérii,

'

! zadal zakázku ševcům-vojákům, nikoli měšt'anům.
i

I

Problematika střetávání dvorských dodavatelů s městskými kupci však byla hlubší a měla

!

l kořeny
!

ve středověkém pojetí personality práva, která v raném novověku podstupovala boj

t s moderním

!

principem teritoriality práva. Dvořané, ačkoli se pohybovali v prostředí města,

~ nepodléhali městské jurisdikci, ale jurisdikci dvorské, v jejímž čele stál dvorský soud,

Í kterému předsedal nejvyšší dvorský maršálek. Dostal-li se měšt'an do sporu s dvořanem, byl
I dvořan zastupován nejvyšším maršálkem, jenž zpravidla vytvořil na městské soudnictví tlak,
!

I aby byla celá sporná záležitost projednávána u dvora.
I

I dvorský

Tak například roku 1610 zamezil

maršálek Staroměstským soudit spor mezi kramáři a několika dvorskými

i

I obchodníky. Panovník měl nad městem moc a právní suverenitu, která nebyla pouze na papíře
t

I! vtělená do starých privilegií a přísah poslušnosti. Čas od času se rozpomenul na svá práva a
! hodlal je

uvést do praxe. Měšťanských povinností vůči panovníkovi nebylo mnoho, přesto

ř

j žádná z nich nebyla pro měšt'any výhodná. Jednou z nejdůležitějších byla povinnost

I

I poskytovat tzv. zemské kočáry (Landkutschen). Na radnicích byla vedena evidence měšťanů,
I

1 kteří

(

vlastnili

kočár

a byli schopni jej postavit do služeb dvora. Již policejní

81

řád

Rudolfa II.

Srov. John P. SPIELMAN, The City and the Crown. Vienna and the Imperial Court 1600-1740, West
. Lafayette 1993, s. 63 an.

;

186

z roku 1577 stanoví, že na vyzvání mají tito

měšťané

se pokyny mustrmajstra, což byl zvláštní dvorský
tyto zemské jízdy byly dlouhodobou a
jednotně

stanovené taxe, kterou za

oblíbené a

někdy

často

ně měli

poskytnout

úřad,

jenž jim

velmi

náročnou

majitelé

kočárů

kočár, kočího
měl přidělit

i

koně

a

řídit

úkoly. Jelikož

záležitostí, což neodpovídalo

obdržet, nebyly mezi

měšťany

se dokonce stalo, že byl rozdíl mezi tržní a dvorskou cenou jízdy vyplacen

dotyčnému měšťanovi od sousedů, kteří se na něj ze solidarity složili.

82

Další povinností vůči

dvoru bylo poskytování ubytování, tedy kvartýrů. 83 Panovník disponoval nad městem tzv.
kvartýrním regálem (Quartier-Regal), který
může právně

zasahovat. Ze strany
přidělil

jim jejich král
vydával

císař

určoval,

měšťanů

(viz dále na

že mu

patří

celý prostor města, do

něhož

pak vznikala povinnost ubytovat každého, koho

příkladu korunovačního

pobytu). Od roku 1566 pak

tzv. ubytovací instrukce, jejichž dikce požadovala precizní soupisy ubytovacích

~ kapacit. Nevím, zda tento systém fungoval v rudolfinské Praze, v barokní Vídni však byl

doveden do takové dokonalosti, že byly sledovány nejen domy schopné pojmout

císařské

• dvořany, ale i jejich místnosti a dokonce jejich vybavení nábytkem. Ubytovací instrukce byla
; roku 1568

doplněna

o taxovní

řád, při čemž opět

platilo, že dvorská cena byla

nesrovnatelně

l nižší než "tržní" nájemné téhož prostoru. A opět existovala řada výjimek, které vnášely do
l' ubytování dvořanů poměrně velký zmatek. Vyjmuty z kvartýrního regálu byly především

I církevní a městské správní budovy a dále řada domů, na něž se vázala stará privilegia. Přesná
! evidence vídeňských domů i s jejich využitím byla vytvořena až za Heinricha Wilhelma von
!

I! Starhemberg,

který byl v úřadu nejvyššího maršálka v letech 1637-1672.

Přesnost při

l

f získávání dat do této evidence se potom z Vídně přenesla díky císařským pobytům i do Prahy.

l

! V průběhu 16. století Habsburkové

střídali

IRudolfa II. definitivně přesunula do Vídně.
!

místo své hlavní rezidence, která se po smrti

84

Přítomnost dvora ve městě s sebou jistě nesla

I své klady i zápory, nelze proto jednoznačně tvrdit, že by se situace města zlepšila, či zhoršila
!, jen díky tomu, že v
!

I dvorská kultura

něm dlouhodobě pobýval dvůr. Je pochopitelně rozdíl, zda zde byla

dlouhodobě přítomna,

[
Il bych byl v nějakém kauzálním

nebo zda do

zřetězení

prosperity

města
města

zavítal panovník jen
a

přítomnosti

občas, přesto

dvora opatrný. Lze

!říci, že zásady habsburské politiky vůči oběma městům byly shodné: to, co fungovalo ve
I

Vídni bylo přinášeno s příjezdem

císařského

dvora do Prahy a naopak.

Dále Josef JANÁČEK, Dějiny obchodu v předbělohorské Praze, Praha 1955, s. 236.
Systém dvorských kvartýrů vyložen v John P. SPIELMAN, The City and the Crown. Vienna and the Imperial
Court 1600-1740, West Lafayette 1993, s. 75-100.
84
O tom dále Jarmila HAUSENBLASOV Á, Prag und der Habsburger Hoj- Koexistenz und Distanz, in:
Friihneuzeit-Info 2002, s. 15-24.

82
83
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Srovnáme-li habsburské zásahy do kulturního

v bourbonské
nahrávalo

Paříži, či

v hohenzollernském

Berlíně,

měst.

Zatímco

přirozenému

hradbami a

vývoji obou

připomínala kvůli

straně

Praha na druhé

Vídeň

charakteru. 85

prostředí města

tureckému

představovala

expandovala

po

císařského

s kontinuálním

Vídeň

byla dlouho

nebezpečí dlouhodobě

do

provinčnosti,

o

roce

1683

počet

obyvatelstva Vídně, nelze

čemž svědčí

a

druhé

zveličovány,

straně císařského

historicko-politického i

stylu,

Vídeň

tísněná městskými
městskou

pevnost,

říci,

podpořena

i Praha

sociálně-ekonomického

stavbami

uvnitř městského

zahradních
jádra.

Ačkoli

jejích obyvatel, což bylo v protikladu
že by se

i množství šlechtických

aby byla

spíše

proslula

paláců,

centrum moci absolutistického státu leželo již dávno na Dunaji.

byly v minulosti

projekty

rozlehlý urbaniální prostor polovenkovského

dvora z Prahy poklesl i

nárůstem

řízenými

musíme uznat, že byly velmi šetrné, což

aristokratických rezidencí, pražské paláce jsou až na výjimky
s odchodem

s králem

české

město

propadlo

které zde vznikly,

přestože

Přes

hlavní

všechny tyto rozdíly, jež

pobělohorského

temna, nebo na

tvořily společně městská

sídla zvláštního

teorie

významu, jejichž podobnost byla

větší

než

jejich rozdíly. 86

85

Obraz Prahy na barokních vedutách rozebral Zdeněk HOJDA, Obraz a text na pražských vedutách 17. století,

in: Acta Universitatis Carolinae- philosophica et historica 1995 =Z pomocných věd historických XIV., s. 8591; obraz Vídně dále Ferdinand OPPL, Wien in Bild historischer Karten. Die Entwicklung der Stadt bis in die
Mitte des 19. Jahrhunderts, W ien-Graz 1983.
86
Srov. Jiří PEŠEK, Praha a Vídeň v baroku- centrum a periferie v proměnách barokní kultury?, in: Olga
Fejtová- Václav Ledvinka- Jiří Pešek- Vít Vinas (ed.), Barokní Praha- Barokní Čechie (1620-1740), Praha
2004, s. 135-150. Autor zde odkazuje na nejnovější výsledky komparativního bádání o problematice rezidencí a
rezidenčních měst- Thomas DaCOST A KAUFMANN, Court, Cloister and City. The Art and Cu/ture in Centra!
Europe (1450-1800), London 1995; Peter CLARCK- Bernard LEPETIT (ed), Capital Cities and their
Hinterlands in Early Modern Europe, Alderhorst 1996.

188

Organizační

a finanční struktura

českých

barokních korunovací
"The city had been viewed in the past as a resource, a barrel to be tapped when needed. But it
seemed to have become a part of the royal system itself, a partner which had to be encouraged
as well as commanded to play a part in the functionung of imperial government. "*

1. Korunovační pobyty v barokních Čechách I. - cestování a ubytování dvora
peněz.

Zorganizování tak velké slavnosti, jakou byla korunovace, stálo mnoho námahy a

Byla chystána zpravidla minimálně půl roku dopředu 87 a do přípravy byly zapojeny všechny
stavovské i
úřadů

zeměpanské úřady,

navzájem a

vůbec

stala se

infrastruktury

prověřením

státního aparátu jako celku, komunikace

země. Vídeň

zpravidla jmenovala

který

měl

práci jednotlivých složek koordinovat. Tím se stala tzv.

první

část

sídlila ve Vídni a druhá v Praze. V

čele

zastřešující

korunovační

orgán,

komise, jejíž

stál obvykle nejvyšší hofmistr, roku 1723

Johann Leopold Donát kníže Trautson, pražská polovina byla složená z předních zemských
úředníků

stál

a

zástupců

většinou

svatovítské kapituly i pražského arcibiskupství. V

nejvyšší

komoří,

čele

této

části

komise

nutnou osobou v ní byl pražský arcibiskup, s nímž se jakožto

s konsekratorem konzultovaly ceremoniální otázky. Veškeré nesrovnalosti, dotazy a
nejrůznější

scénáře

pak posílala komise

bodů

problematických

přímo

císaři

i s návrhem

i s císařovými poznámkami jsou dnes

řešení.

důležitým

Soupisy

pramenným

materiálem uloženým ve fondu Česká dvorská kancelář Národního archivu v Praze.
Prvním a velmi

důležitým

úkolem

korunovační

z Vídně, nebo z Lince do Prahy. To znamenalo
lokalitách ubytování a tzv.
informační

dvojím

ose

Vídeň

přípřeže, čili koně

komise bylo zajistit cestu
především

na výměnu.

císařského

dvora

objednat v přesně stanovených

Příprava

cesta byla organizována po

- pražské místodržitelství - krajští hejtmani. Cesty z Vídně vedly

směrem: většinou

se jednalo o starou trasu

přes

Moravu, která vedla

přes

Znojmo,

Moravské Budějovice, Jihlavu, Německý Brod, Čáslav, Kutnou Horu a Poděbrady do
Brandýsa. Tato

tradiční

varianta

měla

hlavní výhodu v relativně dobré silnici, která se za

'"V minulosti bylo město vnímáno jako zdroj, jako sud, který může být vyčerpán, je-li třeba. Ale může se stát
také částí samotného královského systému, partnerem, jenž může být podporován i řízen tak, aby patřil mezi
funkční součásti císařské

vlády."- John P. Spielman: The City and the Crown. Vienna and the Imperial Court
1600-1740, West Lafayette 1993, s. 80.
87
Například korunovace Karla VI., která se konala 5. září 1723, byla pražskému místodržitelství oznámena již
ll.ledna 1723 ( ... "dass die Cronung ... in nachstkiinfftigen Sommer vorgehen werde.")- srov. NA, ČDK 558/I
A2, kart. 7.
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Karla VI.
velkých

změnila

měst

cestě,

po

císařských

v jednu z prvních

poměrně příznivé

kde bylo možné nalézt

dvora. Druhá varianta byla rychlejší a

méně

řada

cest u nás. Druhou výhodou byla

podmínky pro ubytování

reprezentativní, a tudíž se nepoužívala pro

korunovační cesty, ale například pro cestu císaře roku 165288 nebo pro přepravu do Karlových
Varů přes

císař

Prahu roku 1732. Využita byla i roku 1646, kdy

s následníkem sledoval variantu první,

přes

dvůr

po ní jel z Lince,

Moravu. Ta druhá trasa z Vídně,

popřípadě

z Lince vedla přes Jindřichův Hradec, resp. České Budějovice, Tábor a Benešov na
Zbraslav. 89 Plán se specifikacemi míst obědů a přenocování byl vypracován a schválen
s přesností

několika

dvůr

hodin, navíc z místa, kam

zrovna dorazil, bylo poštou vždy

oznámeno následujícímu městu na trase, aby se připravilo na brzký císařský příjezd. 90 Takto
podrobně

bylo z

Vídně

každý hejtman kraje,
šíření

Pro

v

přes

dostatečném předstihu

informováno nejen místodržitelství, ale i
měl

jehož území se má královská kolona ubírat. Ten se

postarat o

dvorských požadavků na jednotlivá panství.
komunikační

možnosti panovnického dvora raného

využívat poštovního spojení, jež bylo
císařské

informací. Proto
potřeba přepravit

cesty

většinou

se rychle a bez

využívány i poštovní

kočáry.

důležité

novověku

nejen z hlediska

byla

klíčová

přenosu méně

možnost

choulostivých

kopírovaly trasy využívané poštovními vozy. Bylo-li

zbytečné

reprezentace, byly panovníkem pro

Tak se stalo

například

roku 1732, když

přepravu

císař

dvora

s císařovnou

cestovali nejdříve do Prahy, a pak každý zvlášt' do Karlových Varů. 91 U cesty Karla VI. roku
1723 to však možné nebylo, protože musela
Byla sice o to delší, ale
Poštovní spojení tak

alespoň

si

císař

mohl

při korunovačních

proběhnout

plně

Důležité

důstojností

cestách sloužilo jako nejrychlejší
náročného

přenos

informací a

podniku, jakým byl

přesun

také bylo, že díky stálému poštovnímu provozu byly udržovány silnice na

hlavních trasách a poštovní stanice sloužící v případě nutnosti jako zásobárna
do přípřeže, pokud ti objednaní krajským úřadem

nestačili.

fungovat poštovní spojení s Vídní a s Lincem.
uvědomoval

a nádherou.

vychutnat vítání svých věrných poddaných.

bylo nezbytnou podmínkou zdárného provedení tak
dvora.

s patřičnou

a snažil se

dlouhodobě

Císař

Když
si

císař přijel

důležitost

čerstvých

koní

do Prahy, muselo

pošty velmi

dobře

inkamerovat toto léno, které dal kdysi Ferdinand I.

O této méně známé cestě Ferdinanda III. srov. Ferdinand B. MIKOVEC, Ferdinand III. v Praze roku 1652, in:
Lumír I 011860, díl 2, s. 734-73 7; během ní došlo například k odhalení mariánského sloupu na Staroměstském

88

náměstí.

Roku 1646 byl Ferdinand III. obřadně přepraven přes Vltavu u Zbraslavi na císařském voru, jak nařizoval
~edem poslaný reskript- dále NA, ČDK 558/1 A 2, kart. 5, císařský reskript z Lince 20.7.1646.
Ne vždy se podařilo přesný plán cesty dodržet, když jel Leopold I. na holdování tyrolských stavů v září 1665,
89

čekala

kolona deset dní u městečka Strasswalchen než císaře přestanou bolet zuby.
Srov. Hanns Leo MIKOLETZKY, Hofreisen unter Kaiser Kar! VI., in: Mitteilungen des Instituts fůr
osterreichische Geschichtsforschung 1952, s. 265-285.
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v českých zemích
pokusech se to

rodině Paarů,

podařilo

přímou

pod

panovníkovu správu. Po

Karlovi VI. roku 1722,

Paarům

pak

zůstal

několika neúspěšných

titul nejvyššího dvorského

poštmistra a pravidelná apanáž 66 000 zlatých ročně. 92
Většinou

nápor a cestovalo se
bylo

nestačila. Ačkoli

ani poštovní infrastruktura

potřeba,

postupně, většina dvořanů
kočáry

aby vypomohly

poštovní vozy pečlivě vyspraveny.

jela

vycházela

zároveň

nařízení,

aby se rozložil

s císařem a jeho rodinou. Proto

z Prahy (Landkutschen), jež mají být

podobně

jako

Roku 1656 proto bylo vypraveno 25 těžkých a 25

93

lehkých vozů každý se čtyřmi koňmi do Vídně, což stálo dohromady přes 780 zlatých. 94 Roku
1723 bylo vysláno jen ze Starého Města pražského 5 kočárů a 26 nákladních vozů, 95
Města

zNového

7 kočárů a 7 těžkých

nákladní navíc se špatnými

koňmi.

vozů,

z Malé Strany však pouze dva kočáry a jeden vůz

Kolona, která 19.

června

1723 opustila

dvorních vozů (z toho 321 lehkých a 125 těžkých) a 1788 koní.
jen velmi
šlechticů

i

těžko

odhadnout,

nešlechticů

individuálně

a navíc

přesná

statistika neexistuje.

z českých zemí a dalších
pravděpodobně

některýho

446

Počet lidí, kteří v ní jeli lze

Většina

dvorských

z celé Evropy však

hodnostářů,

přijížděla

do Prahy

než panovník vyjel z Vídně. Andreas

městských

bran (tzv. Torliste), uvádí, že mezi 19.

červnem 1723 a 8. září 1723 přijelo do Prahy celkem 687 osob.

tom napsaly, že "od

Vídeň, čítala

předtím,

dávno

Gugler, který studoval záznamy pražských

hostů

96

dne velmi mnoho pakáže

97

Pražské poštovské noviny o

rozličných

knížat, hrabat a jiného

panstva z Vídně sem přichází a tak říkaje jedna druhou stíhá a cesta se netrhne. "98 Přitom
počet dvořanů

Karla VI. se v této

době

pohyboval kolem dvou tisíc lidí. Marie Terezie

při

své

cestě do nedávno dobyté Prahy roku 1743 přijela s 650 dvořany. 99 Tento počet byl přitom

interpretován jako minimální, její otec si vzal jistě doprovod podstatně
předpokládat,
přesunulo

že

Vídeň

opustil

dvůr

celý, je

pravděpodobné,

kolem jednoho tisíce lidí, což odpovídá i

kočáru. Představíme-li

si

městečka

dvěma

jako Habry, nebo

větší.

I když tedy ne lze

že se do Prahy spolu s císařem
třem

osobám sedícím v jednom

Golčův

Jeníkov, kterými kolona

až

Dále srov. Milan HLAVAČKA, Cestování v éře dostavníku, Praha 1996, s. 52-59.
Císař využíval pražské formany se zemskými kočáry častěji, například při zpáteční cestě z Řezna do Vídně
z říšského sněmu roku 1664- srov. NA, NM Kl/26.
94
NA, SM Kl/40, kart. 1054, fol. 4.
95
Za celou akci objednání formanů odpovídal královský hejtman, v tomto případě Leopold Vilém z Valdštejna.
Srov. NA, SM K1/75/II, kart. 1057, fo!. 250-258, zde i jména osob, které tyto vozy poskytly.
96
Na korunovaci Leopolda I. roku 1656 bylo vypraveno z Vídně jen 290 koní- dále NA, NM Kl/8, reskript
z 12.7.1656.
97
Srov. Andreas GUGLER, Constantia etfortitudine, in: Václav Bůžek (ed.), Život na dvorech barokní šlechty=
Opera historica 5, České Budějovice 1996, s. 267-292.
98
Citováno podle Petra LUNIACZKOV Á, Der Aufenthalt des Wiener Hofes Kaiser Kar/s VI. in Bohmen und
Miihren anlajJlich der koniglichen Kronung im Jahre 1723, in: Friihneuzeit-Info 2002, s. 25-32, zde s. 27.
99
Srov. Jaroslav PROKEŠ, Marie Terezie a přípravy k české korunovaci roku 1742, in: Václav Vojtíšek (ed.),
Sborník prací věnovaných prof. Dru Gustavu Friedrichovi k šedesátým narozeninám, Praha 1931, s. 331-350,
zde s. 340.
92
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vozů projížděla,

dvorských

znamenalo
řešena,

100%. Jak byla taková situace
kolona,

měřící při

přenocování

nárůst

dvora chvilkový

není zatím známo. Je ale

obyvatel i o

pravděpodobné,

že se celá

vjezdu do Prahy dva a půl kilometru, rozložila i po vesnicích v okolí hlavní

trasy, mnozí museli

přespat

v kočáru. Celkový

počet

osob, o které se rozrostl

Prahy v době korunovace, si netroufám odhadovat. Musíme si

uvědomit,

počet

obyvatel
města

že pražská

měla na počátku 18. století čtyřicet tisíc obyvatel 100 , a tak jejich nárůst mohl být kolem
klíčových

dat (dny holdu a korunovací) o 8 až 10%.

Po dobu

císařovy nepřítomnosti

ve Vídni byla ustanoveno místodržitelské zastupující

kolegium pro vyřizování běžné agendy spojené se správou rakouských zemí. 101 Přesto byly
pravidelně

zástupců
města

vznášeny námitky proti

dolnorakouských

monarchie.

Průjezd

stavů,

přílišnému

které v tom mohly

rakouskými

zeměmi

hranicích Dolních Rakous a Moravy potom

svým

úřadem

zpravidla ve
Když

panovnickému cestování a to zejména z úst

císařskou

za Jihlavou

nezdržoval, u
proběhl

městských

kolonu vítal nejvyšší
městě

zastávek, na

kancléř,

který

za hranicemi,

pomezí, byli mu naproti posláni dva

V jednotlivých městech se císař příliš

bran byla pronesena z úst purkmistra, nebo primase uvítací

ceremoniál s předáváním

městskou

102

jako hlavního

magistrátu i moravský zemský hejtman.

přes česko-moravské

členové pražského místodržitelství s doprovodem.

Vídně

zbytečných

V prvním velkém

Znojmě, přivítal císaře kromě městského

císař projížděl

ohrožení

byl plynulý, bez

země.

spojoval všechny korunní

vidět

klíčů,

řeč,

pak následovalo políbení panovníkovy ruky, vjezd

branou a dále ulicemi až na hlavní

náměstí,

kde

proběhla přehlídka městské

milice.

Uvítání bylo ukončeno zpravidla mší v místním kostele se slavnostním Te Deum na závěr. 103
Kubytování

císařské

zpestřovala různá

rodiny sloužily

pozvání od

pochopitelně

předních měšťanů

císařovy přítomnosti

Jindřichův

Hradec, Jihlava, nebo Kutná Hora), mohl se

představení. Dvořané včetně císařské

městské

prostory, pobyt pak

a zejména bohoslužby konané zpravidla

každý den

ve

městě.

ty nejlepší

Pokud byla v daném

rodiny si s sebou

městě

dvůr dočkat
většinou

i

jezuitská kolej
nějakého

vozili své

(např.

divadelního

věci

z Vídně a

Ludmila FIALOVÁ - Pavla HORSKÁ - Milan KUČERA - Eduard MAUR, Dějiny obyvatelstva českých zemí,
Praha 1998, s. 126-131.
101
27. 5. 1723 v jeho čele stanul hrabě Sigmund Friedrich von Khevenhuller zu Aichelburg- srov. Hanns Leo
MIKOLETZKY, Hofreisen unter Kaiser Kar! VI., in: Mitteilungen des Instituts fůr osterreichische
Geschichtsforschung 1952, s. 265-285, zde s. 271.
102
Roku 1723 přijel v ústrety nejvyšší komoří Johann Ernst von Schaffgotsch a podkomoří Václav Arnošt
Markvart z Hrádku.
103
O vítání a pobytu císaře a císařovny v Karlových Varech roku 1732 srov. Petra LUNIACZKOVÁ, Dvorní
cesty císaře Karla VI. do zemí Koruny české, in: Státní okresní archiv Kroměříž. Archivní ročenka 200 I, s. 9-34;
onávštěvě Českých Budějovic srov. Tomáš STERNECK- Petra LUNIACZKOV Á-VOKÁČOV Á, Letní
císařská návštěva v královském městě. Průjezd Karla VI. a jeho dvořanů Českými Budějovicemi v srpnu 1732,
in: Jihočeský sborník historický 2003, s. 175-207.
100
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nespoléhali se

příliš

na vybavení

pokojů

nádobí nebylo výjimkou, pokud si vzal
stůl.

Potom také pochopíme,

nákladních
císař

vozů. Při

ve

městech,

dotyčný

proč kočáry

císař

kupříkladu

na cesty

své

Kromě příborů

křeslo,

občas

na

něco zapomnělo,

a

postel, nebo

těžkých,

s lidmi doprovázelo takové množství

dvorních cestách se ale

pospíchal. A tak když

v nichž se ubytovávali.

tedy

a zejména jestliže

Leopold I. prchal z Vídně před tureckým vpádem roku 1683,

postrádal v Klostemeuburgu, kde

přenocoval,

svou postel, kterou si vždy vozil s sebou, a

musel nocovat na zemi na madracích, jež byly narychlo vypůjčeny. 104 Cesty do Čech však
byly o poznání
navíc

čekaly

klidnější

zajištění

přísun

připraveno

kteří

Na hranicích jednotlivých
představitelé

jako

krajů

místní správy

měli provádět

potravin a koní na

výměnu. Těch mělo

být v každé poštovní

roku 1723 až 158, což znamenalo, že v každé stanici byla

zhruba jedna desetina koní.

Současně mělo

být

připraveno

až

třicet

zařídit

měněna

poštovních

i kontrolu kvality silnic a ubytování. Roku 1723 musel

hejtman Isidor Obytecký z Obytec
střechy

času.

za hladký průběh cesty po území svého kraje. Jejich hlavní povinností

ubytování,

stanici na trase

Hejtmani

byl dostatek

krajské delegace v čele s hejtmany,

přejímali zodpovědnost

bylo

přípravy

a na

opravu nového hostince v Habrech

vozů.

čáslavský

včetně

nové

a zhotovení nového nábytku. Popis ubytovacích kapacit i s nákresem potom poslal na

místodržitelství ke schválení. Tyto

náročné

úpravy byly provedeny jen

kvůli

dvoru, protože

císař s rodinou pochopitelně bydlel na haberském zámku. 105 Ještě větší opravy si vyžádal roku

1656 žalostný stav kolínského a

poděbradského

zámku. Oba objekty byly v rozvalinách ještě

od dob třicetileté války, a když došla do středních Čech zpráva, že se zde hodlá císař zastavit,
píše

poděbradský

hejtman Václav Albrecht Vltavský

všem spustlý, voken, kamn,

dveří

zapotřebí

Milosti

podobným

bylo, jako také od

Císaře]

že "jsouce zámek kolínský ve

a sumou též všelikých preparací

zruinirovaný, ku kteréžto preparací rozličných
tesařův, zedníkův...

zděšeně,

způsobem

rozličných

ještě

v tu vojnu

řemeslníkův, truhlářův, zámečníkův, sklenářův,

i pro zámek

viktuálních

nevynachází, kterak a jakýmby

věcí,

způsobem

poděbradský

všelikých preparací

kterých se na panstvích JMC [Jeho
pro tak krátký

čas

k brzkému JMC

[Jeho Milosti Císaře] příjezdu i nejskrovnější to všechno zaopatřeno býti mělo. " 106 Nakonec
nechal hejtman vše opravit na vlastní náklady, které mu byly proplaceny po
vizitace ve výši 934 zlatých za oba zámky. Podobným

104

způsobem

proběhnutí

mu nakonec byla vyplacena

Srov. Rotraut MILLER, Die Hofreisen Kaiser Leopolds I., in: Mitteilungen des Instituts fiir osterreichische
Geschichtsforschung 1967, s. 66-103, zde s. 74.
105
NA, SM K1/75/II, kart. 1057, fo!. 236-240.
106
NA, NM K1/8, žádost o zaplacení z 29.10.1656.
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i suma, kterou vydal za

opatření

potravin k pohoštění dvora,

ačkoli

" ... i nemálo toho od

pernatých věcí se pomačkalo, poštipalo i pohynulo. " 107
nedělaly

Zastávky se

šlechticů, přes

významných
tak i na

cestě zpáteční

uvítal

Uspořádal

projíždělo.

jejichž panství se
císaře

cestou, ale také na sídlech

Roku 1723 jak

při cestě

do Prahy,

hrabě

František

ve svém zámku v Nových Dvorech
chtěl

Antonín Pachta z Rájova, který se
šlechtický titul.

městech

jen v královských i poddanských

pohostinstvím

odvděčit

na svém panství velkolepý hon a

osvětlil

udělený

za nedávno
své

městečko

15 000

svítilnami. 108 Kromě toho absolvovala část císařské suity zpravidla i několik odboček, at' už
z důvodů náboženských (a turistických), nebo z důvodů inspekčních. 109 Cesta trvala roku
1646 celkem deset dní, roku 1656 a roku 1723 dní jedenáct. Po tuto dobu byl
v pohybu,

vyřizovaly

přesunu. Podobně

rezidencí

se pouze neodkladné záležitosti, primární úlohu hrála organizace

jako cesta do Prahy,

proběhla

i cesta z Prahy. Jen byla o poznání rychlejší,

zejména potom v letech 1656 a 1723, kdy stále horší zdravotní stav
respektive

dvůr

pokračující těhotenství císařovny Alžběty

císaře

Ferdinanda III.,

Kristíny nutily k urychlenému, ale velmi

opatrnému přesunu. 11 ° Cesty totiž byly i přes stálý tlak dvorských úřadů na jejich zlepšování
hrbolaté a v
to, když

době dešt'ů často úplně

císař

nesjízdné. Ve Vídni byly jistě dlouho živé vzpomínky na

Leopold zapadl s celým dvorem do bláta, když jel roku 1660

přes průsmyk

Semmering na holdování vnitrorakouských stavů. 111 Kočár tak mohl ujet za den 45, ale také
jen 15

kilometrů,

navíc po

bylo fyzicky velmi

tmě

náročnou

bylo cestování prakticky

dočasné,

Cestování v kočárech tak

záležitostí.

Zatímco ubytování v městech a
pouze

vyloučeno.

městečkách,

a tudíž bylo možné

přimhouřit

která lemovala

císařskou

cestu ku Praze, bylo

oko nad nepohodlím a chvilkovým omezením

reprezentace, ubytování v Praze muselo splňovat náročné podmínky. 112 První z nich byla
pochopitelně

podmínka stavovské a dvorské prestiže: každá osoba musí být ubytována tak,

jak se sluší na její stav a hodnost. Druhou podmínkou pak byla dosažitelnost centra všeho
společenského dění:

ubytování

nesmělo

být příliš daleko Hradu. To jednoznačně předurčovalo

107

Tamtéž.
Srov. Josef SVÁTEK, Dějiny Čech a Moravy nové doby IV. -Panování Josefa I. a Karla VI., Praha 1894, s.
237.
109
Roku 1723 si císař zajel do Sedlce u Kutné Hory, aby si prohlédl tamější klášter, pak odbočil i do Kladrub
nad Labem, aby zkontroloval zdejší hřebčín
110
Alžběta Kristína byla nesena až na hranice v nosítkách šesti "Sesseltrager"- srov. Ottokar WEBER, Eine
Kaiserreise nach Bohmen im Jahre 1723, in: Mitteilungen des Vereins fůr Geschichte der Deutschen in Bohmen
1897, s. 137-204, zde s. 196-197.
111
Tenkrát bylo potřeba k vyproštění celého konvoje 3 000 volů- srov. Rotraut MILLER, Die Hofreisen Kaiser
Leopolds I., in: Mitteilungen des Instituts fůr osterreichische Geschichtsforschung 1967, s. 66-103.
112
Panovník byl pochopitelně ubytován v hlavním křídle Pražského hradu, kde bylo druhé patro upraveno po
vzoru Hofburgu, aby mohl být zachováván dvorský ceremoniál "ušitý na míru" vídeňskému ceremoniálnímu
prostoru.
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jako místa pro pobyt dvora
Pohořelec.

Hradčany,

Malou Stranu a okolí strahovského kláštera paláců

Zde se také nacházelo nejvíce šlechtických

s velkou ubytovací kapacitou i

s příslušným stavovským standardem. Pražské šlechtické paláce 113 vznikaly v okolí Hradu již
od konce

středověku

reprezentaci. Vlastnit palác v hlavním
v 16. století, kdy tato touha

souzněla

městě

začaly

království bylo prestižní záležitostí zejména

Skutečně

výstavní šlechtické budovy v těsném

paláců

nejhonosnější

vznikat po velkém požáru roku 1541. Ty

byly vystavěny až po Bílé hoře a sloužily pobělohorské
výstavby svých

tak k jejich

s rozkvětem renesančního stavitelství spojeného zejména

s působením italské minority v Praze.
sousedství Hradu

šlechticů země,

a sloužily jak k ubytování nejbohatších

venkovských a

vídeňských.

šlechtě,

A tak

přes

která

souběžně

z nich však

investovala do

všechna tvrzení o provinčnosti

a úpadku slávy Prahy po Bílé hoře rostou v ní barokní paláce jeden za druhým. 114 Zvláštní
měl renesanční

postavení mezi nimi

palác rožmberský stojící přímo v areálu Pražského hradu.

Zde bývali

při císařské návštěvě českého

příslušníci

habsburské dynastie se svými malými dvory: roku 1656 zde bydlel i s dvorem

hlavního

města

arcivévoda Leopold Vilém, roku 1723 budoucí saská

nejváženější

ubytováni

vévodkyně

hosté,

často

a polská královna Marie

Josefa, neteř Karla VI. 115 Šlechtické paláce však byly statky deskové, zapsané v deskách
zemských, a tudíž

vyňaté

z městské jurisdikce.

• šlechtici si toto výsadní postavení
!

uvědomovali

tento rušivý element se objevovaly velmi

často

a

Měšťané

řádně

nad nimi

neměli

využívali. Stížnosti

a někdy dokonce

končily

žádnou moc a

městských

rad na

u zemského soudu.

Zatímco vyšší šlechtici z Čech zpravidla měli v pražských městech svou destinaci, kam
. pravidelně

zajížděli,

neměli přímo

když bylo

potřeba něco

palác), nižší šlechta, deputovaní královských

. museli hledat ubytování

prostřednictvím

dvorských

šlechtických palácích, ale zejména dole ve
vrstvy

nezřídka končily

městě vyřídit

v zemském hlavním

městě,

úřadů,

měst

a zejména

nebo na vlastní

(pokud zde

početný dvůr

pěst

nejen po

v hostincích a ubytovnách. Nejchudší

na ulici. S přípravami na takový nápor se

začalo

velmi brzy poté, co

· byl místodržitelství sdělen císařův úmysl uspořádat v Praze korunovaci. Jelikož bylo jasné, že
ubytovacích kapacit bude nedostatek, byl
ubytování, a na ty,
• nejváženějších

kteří

dvůr rozdělen

na ty,

kteří

dostanou dvorské

si jej budou muset zajistit sami. O první skupinu, kam

hostů patřilo především

kromě

osobní služebnictvo panovníka, se staral dvorský

1 113 Dále srov. Václav LEDVINKA- Bohumír MRÁZ- Vít VLNAS, Pražské paláce, Praha 2000.
114
;
Z těch nejvýznamnějších palác Černínský, Nostický, Kinských, Clam-Gallasovský, Lichtenštejnský, ale i
Valdštejnský- důvody jejich vzniku po roce 1620 nejsou zatím plně objasněny, jistě zde hrálo roli stavovské
sebevědomí, zemský patriotismus i víra, že se dvůr díky stálému tureckému ohrožení zase vrátí do bezpečnějších
Čech.

Spolu s ní zde bydlel i její doprovod čítající 63 osob (v tom i 29 komornic) v čele s hrabětem von Lutzenburg
· jako nejvyšším komorníkem- NA, ČDK 558/I A 2, kart. 7.
115
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cvartýrmistr (Hofquartiermeister), podléhající
)říjel

do Prahy obvykle s dostatečným

přímo

předstihem

dvorskému maršálkovi. Kvartýrmistr
furýrů

v doprovodu tzv.

)Ůvodně titul vojenského účetvedoucího přenesený do dvorské oblasti.
;ísařský

reskript

určený městským magistrátům,

Jomáhaly jim se znalostí místních
'V měšťanských

(Fourier), což byl
116

Doprovázel je

který je nabádal, aby jim vycházely

poměrů shánět

ubytování pro vybrané

vstříc

dvořany

domech, ale i ve šlechtických palácích, což - vhledem k omezenosti

a

nejen

městské

jurisdikce -působilo nejednu nepříjemnost. 117 Většinou se tito úředníci nesetkávali s vřelým
přijetím,

lépe

dvořany,

řečeno:

všichni

dělali

možné i nemožné, aby se vyhnuli povinnosti ubytovat
odpověď

jejich služebnictvo a doprovod. V tomto smyslu lze také pochopit

malostranského magistrátu, který byl požádán ll.
furýrům, kteří

mají

přijet zjišťovat

července

1656 o pomoc a radu

císařským

ubytovací kapacity. Malostranští odepisují, že oni nejlépe

znají místní situaci, a že tudíž bude nejlepší, nechá-li se celá záležitost pouze na jejich
bedrech. Mnoho

říká připojená

poznámka, že

přeci

"žádného z nás z toho [z povinnosti

ubytovat) se vytáhnouti nechtíce, anobrž k nejmilostivějšímu Vaší Milosti

Císařské

a

Královské i jeden každý v poddané ochotnosti učiniti žádostivi jsouce. " 118 Ferdinand Vilém
Slavata a malostranský hejtman Bernard Svárovský, vyslaní situaci obhlédnout, píšou do
Vídně, že hraběnka Questenberková i hraběnka Černínová se z povinnosti omlouvají, ačkoli

své domy obývají samy, a

řada

dalších se nechává

před císařskými

furýry dokonce zapírat.

Někteří zase hodlají poskytnout přístřeší jen tehdy, uznají-li to sami za vhodné, 119 ačkoli

platila pravidla, že
dvorským
ledě,

kolegům.

protože museli

například

Kvartýrmistr,
často

trochu šlo - vycházeli
řečeno:

zemští

úředníci

furýři

mají poskytnout

i magistrátní

zmocněnci

střechu

nad hlavou svým

se pohybovali na tenkém

nutit k poskytnutí ubytování velmi vlivné lidi, a tak - pokud to jen

majitelům domů všemožně vstříc

jejich výběr hosta. Jen

zřídkakdy

a respektovali jejich

se uchylovali k přidělení hosta přes

vůli,

nevůli

lépe

vlastníka

Popis jejich činnosti je popsán v nedatovaném reskriptu české dvorské kanceláře z roku 1656: "Jeho Milost
Král ... majíce toho jistou zprávu, že by v Menším Městě pražském v kvartýřích veliký nedostatek se
vynacházel, skrze což oficírové a jiní ke dvoru Jeho Milosti Císařské patřící osoby tak jak toho potřeba ukazuje
své náležité akomodírování míti nemohou. Ráčí slovutnýmu purkmistru a radě Starého Města pražského
milostivě poručiti, kdy tak fournier dvorský při nich se v té příčině ohlásí a osoby, pro které v témž Starém
Městě pražském kvartýr bezelstně míti musí, ukáže, a to že ke dvoru Jeho Milosti Krále náležejí, též i jinde ode
dvora kvartýrem opatřené bývají, neméně že na Malé Straně akomodírované býti nemohou přednese, aby oni
jemu v tom asistirovali a tolik pro kvartýr způsobných domů, v nichž takové prostranství jest, že dvořané Jeho
Milosti Krále bez překážky hospodáře domu příležitost svou míti mohou, vykázali, a při tomto tak aby hospodář
domu (nejsouce bez toho, mimo toliko samý byt, za který se slušná odměna dostává ... jiným povinnen) žádným
způsobem obtěžován nebyl, dostatečně opatřiti hleděli vidouce, že na tom milostivá Jeho Milosti Císařské vůle
naplněna bude.
117
Takto byl do Čech poslán 20. července 1646 dvorní kvartýrmistr Christoph Putz; 27. ledna 1723 dvorní
kvartýrmistr a dvorní rada Joseph von Faborn i se dvěma furýry, Adrianem Fritzem a Melchiorem
GrieBenauerem- NA, ČDK 558/I A 2, kart. 5 a 8.
118
NA, SM K1/40, kart. 1054.
119
NA, SM Kl/40, kart. 1054, dopis do Vídně vložený do fo!. 38 z 13.8.1656.
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kvartýrmistr (Hofquartiermeister), podléhající
přijel

do Prahy obvykle s dostatečným

přímo

předstihem

dvorskému maršálkovi. Kvartýrmistr

v doprovodu tzv.

furýrů

(Fourier), což byl

původně titul vojenského účetvedoucího přenesený do dvorské oblasti. 116 Doprovázel je
císařský

reskript

určený městským magistrátům,

pomáhaly jim se znalostí místních

který je nabádal, aby jim vycházely

poměrů shánět

ubytování pro vybrané

vstříc

dvořany

vměšťanských domech, ale i ve šlechtických palácích, což - vhledem k omezenosti

a

nejen

městské

jurisdikce- působilo nejednu nepříjemnost. 117 Většinou se tito úředníci nesetkávali s vřelým
přijetím,

lépe

dvořany,

řečeno:

všichni

dělali

možné i nemožné, aby se vyhnuli povinnosti ubytovat
odpověď

jejich služebnictvo a doprovod. V tomto smyslu lze také pochopit

malostranského magistrátu, který byl požádán ll.
furýrům, kteří

mají

přijet zjišťovat

července

1656 o pomoc a radu

císařským

ubytovací kapacity. Malostranští odepisují, že oni nejlépe

znají místní situaci, a že tudíž bude nejlepší, nechá-li se celá záležitost pouze na jejich
bedrech. Mnoho

říká připojená

poznámka, že

přeci

"žádného z nás z toho [z povinnosti

ubytovat] se vytáhnouti nechtíce, anobrž k nejmilostivějšímu Vaší Milosti

Císařské

a

Královské i jeden každý v poddané ochotnosti učiniti žádostivi jsouce. " 118 Ferdinand Vilém
Slavata a malostranský hejtman Bernard Svárovský, vyslaní situaci obhlédnout, píšou do
Vídně, že hraběnka Questenberková i hraběnka Černínová se z povinnosti omlouvají, ačkoli

své domy obývají samy, a

řada

dalších se nechává

před císařskými

furýry dokonce zapírat.

Někteří zase hodlají poskytnout přístřeší jen tehdy, uznají-li to sami za vhodné,

platila pravidla, že
dvorským
ledě,

kolegům.

protože museli

například

Kvartýrmistr,
často

trochu šlo - vycházeli
řečeno:

jejich

výběr

zemští

úředníci

furýři

mají poskytnout

i magistrátní

zmocněnci

střechu

119

ačkoli

nad hlavou svým

se pohybovali na tenkém

nutit k poskytnutí ubytování velmi vlivné lidi, a tak - pokud to jen

majitelům domů všemožně vstříc

hosta. Jen

zřídkakdy

a respektovali jejich

se uchylovali k přidělení hosta

vůli,

přes nevůli

lépe

vlastníka

Popisjejich činnosti je popsán v nedatovaném reskriptu české dvorské kanceláře z roku 1656: "Jeho Milost
Král ... majíce toho jistou zprávu, že by v Menším Městě pražském v kvartýřích veliký nedostatek se
vynacházel, skrze což oficírové a jiní ke dvoru Jeho Milosti Císařské patřící osoby tak jak toho potřeba ukazuje
své náležité akomodírování míti nemohou. Ráčí slovutnýmu purkmistru a radě Starého Města pražského
milostivě poručiti, kdy tak fournier dvorský při nich se v té příčině ohlásí a osoby, pro které v témž Starém
Městě pražském kvartýr bezelstně míti musí, ukáže, a to že ke dvoru Jeho Milosti Krále náležejí, též i jinde ode
dvora kvartýrem opatřené bývají, neméně že na Malé Straně akomodírované býti nemohou přednese, aby oni
jemu v tom asistirovali a tolik pro kvartýr způsobných domů, v nichž takové prostranství jest, že dvořané Jeho
Milosti Krále bez překážky hospodáře domu příležitost svou míti mohou, vykázali, a při tomto tak aby hospodář
domu (nejsouce bez toho, mimo toliko samý byt, za který se slušná odměna dostává ... jiným povinnen) žádným
způsobem obtěžován nebyl, dostatečně opatřiti hleděli vidouce, že na tom milostivá Jeho Milosti Císařské vůle
naplněna bude.
117
Takto byl do Čech poslán 20. července 1646 dvorní kvartýnnistr Christoph Piitz; 27. ledna 1723 dvorní
kvartýrmistr a dvorní rada Joseph von Faborn i se dvěma furýry, Adrianem Fritzem a Melchiorem
Griel3enauerem- NA, ČDK 558/I A 2, kart. 5 a 8.
118
NA, SM Kl/40, kart. 1054.
119
NA, SM Kl/40, kart. 1054, dopis do Vídně vložený do fo!. 38 z 13.8.1656.
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domu, a když se tak stalo, byl tento ujištěn, že to nebude mít pro futuro žádné konsekvence. 120
Není divu, že se mnozí
zajištěno.

dvořané

s velkým

I když byla vydávána

předstihem

nařízení,

dvořanům značně

očekávat,

přátel

ve šlechtických palácích u

zamezit zvyšování

nebo

nájmů

že se pobyt v Praze takovým

měšťanů

prodraží. Celkový obraz ubytovaných

soustředila

dvora se

měla

která

. v inkriminovanou dobu nad únosnou mez, dalo se
·

informovali, zda budou mít ubytování

ukazuje, že urozená

příbuzných

na

Hradčanech

část

a na

. Malé Straně. Osobní služebnictvo obývalo měšt'anské domy tamtéž (zejména Úvoz a
Pohořelec)

a zbytek se rozptýlil po Praze v "radiálním modelu"

jednotlivců,

od Hradu, tedy

121

primárně na Staré Město, sekundárně potom na Nové Město.

Ubytování se netýkalo pouze

směrem

ale celých institucí. Do Prahy byla po dobu

císařova pobytu v Čechách přesunuta česká dvorská kancelář, sídlící ve Vídni od roku 1624 .

. Bylo tudíž nutné pro ní nalézt vhodné prostory a ubytování pro její zaměstnance. 122 Nezřídka
se

přikročilo

k ubytování

některé

k postavení provizorních ubytoven,

dvořanů,

domy, které by mohly sloužit
měšťanů, popřípadě krajů,

se zase musely opravit na náklady

které

přiléhaly k pražským městům. 123 Hlavní výdaje však byly s opravou silnic, která měla být

provedena robotníky z okolí Prahy. I v tomto
hejtmanům, kteří měli

vybrat v panstvích

případě

byla celá

předepsaný počet

stěžuje,

že v termínu do

potřebné cesty "kvůli stále trvajícímu dešti "
robotníků
pánům

je

124

a krajský hejtman
nestihnou všechny

opravit. Prosí proto o přidělení dalších

- z Boleslavska 300, z Rakovnicka 150 - a místodržitelství mu vyhoví. Jejich
pochopitelně

Holešovic, kde

protože

robotníků

císařského příjezdu

nutné vzniklou škodu nahradit, robotníky je

protože pracují daleko od svých domovů. Hlavní práce se

nám není

krajským

poddaných a poslat je do Prahy a

do jejího okolí. Roku 1723 bylo posláno jen z Kouřimska 500
Mladota ze Solopisk si

věc svěřena

měl

přesně

měla

být

vystavěn

známa,

ubytovat a nasytit,

v úseku od Brandýsa do

dokonce provizorní most. Podoba tohoto mostu z roku 1723

pravděpodobně

unést naložené

soustředily

třeba

těžké

vozy.

se ale nejednalo pouze o
Novoměstský

hejtman, který

dřevěnou
měl

konstrukci,

celou stavbu se

Takto "byl přidělen" do eggenberského paláce roku 1679 španělský vyslanec, z čehož byla menší aféra a
kníže Eggenberg musel být ujištěn, že tím nevzniká španělskému vyslanci žádné právo do budoucna používat
jeho dům, kdykoli přijede do Prahy. Tento příklad používán jako precedens- dále NA, ČDK 55811 A 2, kart. 8.
121
Podrobný rozpis ubytování dvořanů roku 1723 uložen v NA, ČDK 558/I A 2, kart. 9. Zde jména ubytovaných
osob, domy, které budou obývat, a dokonce počet místností.
122
NA, SM K1/75/I, kart. 1056, fo!. 58-61. Česká dvorská kancelář úřadovala roku 1723 v prostorách
místodržitelské kanceláře, která byla dočasně rozpuštěna.
123
Například zasklení oken v domě bratří Leveneurů na Pohořelci, ohledně čehož se rozvinula bohatá
korespondence mezi kouřimským krajským hejtmanstvím, bratry Antonínem a Leopoldem Leveneury, kteří dům
neobývali, a místodržitelstvím- NA, SM K1/75/II, kart. 1057, fo!. 168-173.
124
NA, SM K1/75/II, kart. 1057, fo!. 228-229: "Gleichwohlen bei demjetzt continuirlich gewesten Regenwetter
dieser Weg nicht hatte konnen zu rechten Stand gebracht werden."
120
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J

l

června

svým malostranským kolegou na starosti, píše pak 5.
dodání dlouho

očekávané

břidlice

zásilky

1723 o pokračujících pracích a o

staroměstských patricijů.

od

Lze tedy usuzovat, že

v Holešovicích stál most kamenný. Podobný most pak byl postaven i v Berouně, aby bylo
problémů

možno bez

jezdit na komorní panství Zbiroh,

města

nebyli poskytnuti svými vrchnostmi zadarmo, pražská
berníků.

nejvyšších

přes Pohořelec,

Hlavní
měla

zde

příjezdová

Točník

přitom

dávalo

nepřátelské

policejní

měst

Nesmělé

uvažoval o vybudování stok v oblasti Hradu,

úklid před

vlastním domem,

být vytrhán plevel

být

odstraněny

z ulic

se ale zlepšovala jen pomalu a až

tolarů

například

pokusy situaci zlepšit, jako

měl

měly

korunovací Marie Terezie zase

z roku 1729 jasně stanovoval pokutu 50

země,

nebo

vozy.

oboje zámecké schody). K vyčištění

vjezdem Karla VI.

mrtvoly .... Hygienická situace pražských

řád

odpadky.

před

před

města,

nechť vyčistí část před

čistilo město (například

podrobný popis,

obepínající Prašnou bránu,

dostala peníze od

přijíždět těžké

být silnice v takovém stavu, aby po ní mohly

prostranství

poměrně

ně

Robotníci

trasa do Prahy pak vedla kolem strahovského kláštera

každým domem byl záležitostí individuální - každý
některá veřejná

Králův Dvůr.

však na

Zatímco oprava silnic a městských bran byla placena z rozpočtu

jen

a

za

znečišťování

ulic domovními

ten z roku 1714, kdy Karel VI.

končily většinou

pouze na papíře.

2. Korunovační pobyty v barokních Čechách II.- zásobování a pobyt v Praze
Kamkoli

dvůr přijel,

musel mít

s sebou. V místech, kterými
provizorní

kuchyně,

zásobování

císařského

tedy ne postním dni

kde

zajištěno

měla

mělo

starých

kolona

může

a

třicet

následuje v menší

Indiánů

holoubat, 207

míře vepřové,

kočárů

si z Vídně vezl
projíždět,

sloužit rok 1723. Na

poměrně

měly

stůl

kapounů, tři

kusů hovězího

mladé

velké zásoby

vzniknout dokonce
příklad náročnosti

se servírovalo

(myšlena indiánská slepice,

mladých, šestnáct starých a dvacet mladých
kachničky

ačkoli

být dovezené jídlo zpracováno. Jako

dvora nám

pět

jídlo,

čili

při běžném,

krocan) a dvaadvacet

husičky,

sedmnáct kuřat,

a 172 telecího, sedm mladých

uzený a neuzený špek a podobně.

Kromě

čtyři

beránků,

masa mělo být ještě

do kuchyně v každé zastávce dodáno padesát kusů sádla a stejný počet kusů másla, 250 vajec,
deset

mázů

mléka,

půl vědra

zelí, špenát, petržel, cibule, celer,

česnek,

led, ale také

dřevo

na

podpal - vše v předepsaném množství. 125 Podobně dlouhý seznam byl vyhotoven i pro
přítomnost

kapounů

125

dvora v Praze,

týdně mělo

být dodáno 25 starých

(alte Vatter Capauner) a 130 mladých, 930

NA, SM Kl/75/II, kart. 1057, fo!. 201 an.
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kuřat,

Indiánů

a 130 mladých, 80

100 hus, 70 kachen, 170 starých

slepic a 150 holoubat, navíc ještě mouka a to podle jednotlivých druhů. Zvláštní požadavky se
týkaly
292

korunovační

skřivanů

kromě

hostiny, kde se

speciálních požadavků jako 152 sluk, 1O koroptví a

objevilo i 67 divokých kachen, 111

krocanů,

346 tlustých

kapounů,

69 starých

slepic, 560 holoubat, 44 hus a 50 kachen. 126 Tyto dodávky masa můžeme porovnat
s týdenními dodávkami roku 1656, které byly o poznání

skromnější:

16

skopců,

6 jehňat, 6

telat, 130 kuřat, 30 holubů, 15 kachen, 46 slepic, 20 hus, 36 kapounů, 16 krocanů. 127 28.
července

1656 píše

česká

dvorská

Gottfriedovi von Khun, aby stloukl
postaral o její zásobování, které

kancelář
před

čítalo

stavebnímu

korunovací na

udělali představu

na Pražském

nádvoří dřevěnou

mimo jiného i 1400-1600

císařský dvůr a 300 pecnů pro dvůr Leopolda Viléma.

abychom si

písaři

o velikosti

císařské

128

hradě

Adamu

kuchyni, a aby se

bochníků

chleba

týdně

pro

Myslím, že tento stručný výčet stačí,

tabule. I když lze korunovaci Karla VI.

považovat za extrémní

případ,

je třeba mít na

že i v předchozích letech (1627, 1646, 1656) nebylo množství jídel o

paměti,

mnoho menší a
válečného

kdy vyvrcholila tendence

přitom české země

zážitku. Problémy se

Terezie roku 1743 poté, co

relativně

vůbec

dostatku potravin pro své

prošla první fází válek o rakouské

uvedené množství potravin, jejichž
piva), nebylo

k reprezentativní slavnosti,

prožívaly válku, nebo se zotavovaly z drastického

zajištěním

země

směřující

snadné. Pokud

výčet

dvořany měla
dědictví.

Obstarat výše

ani zdaleka není úplný (chybí dodávky

dvůr projížděl

i Marie

např.

vína a

venkovskými krajinami, dalo se jídlo sehnat

lehko, problémy nastávaly zejména v Praze. Jednotlivé šlechtické paláce

zajištěny přísun

základních potravin z venkova, šlechtici si totiž zakupovali statky v blízkosti

Prahy, které využívali jako své

hospodářské

svých

pánů

účasti

daného šlechtice na zemském

království.

měly

do hlavního zemského

Přítomnost vídeňského

města

základny. Tyto statky

připravující

zvládaly zásobovat pražské paláce

sněmu

se na

příjezd

například

v době

nebo v případě jakéhokoli jeho pobytu v srdci

dvora však byla nad jejich síly, a tak byl aktivován druhý

zdroj potravin pro Prahu: dovoz "viktuálií" z komorních panství. Komorní panství sloužila
jako potravinová základna po celý rok, dodávala suroviny do

Vídně,

jakmile byla

naplánována větší oslava, ale i na korunovační bankety do Uher nebo do Říše. Ačkoli
vprůběhu

pobělohorské

rozprodávání, stále

doby docházelo kjejich

zůstávala

komorní panství

častému

poměrně

zastavování, nebo dokonce

solidním zázemím v úrodných

oblastech především středních Čech. 129 Soustředěny byly zejména v oblasti podbrdské

126

NA, SM Kl/75/II, kart. 1057, fol. 208.
Srov. Zdeňka KOKOŠKOVÁ, Několik poznámek ke korunovačním slavnostem v Praze v roce 1656, in: Jiří
Pešek (ed.), Pražské slavnosti a velké výstavy= Documenta Pragensia XII, Praha 1995, s. 127-136.
128
NA, NM Kl/8, fol. 65.
129
Dále Eduard MAUR, Český komorní velkostatek v 17. století, Praha 1976.
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r
i

(Točník,

Zbiroh,

(Poděbrady,
železářská

130

v druhé

do zástavy se 1658 dostaly Krušovice a

Pardubice, Brandýs). Zatímco v první

výroba, v druhé

korunovačních

konání
dříví.

Králův Dvůr,

mělo

své stálé místo

slavností v Praze.

skupině

a polabské

se postupně stále více prosazovala

rybníkářství,

Křivoklát

Křivoklát)

což velmi pomohlo i v době

a Krušovice pak sloužily jako zásobárna

Všude se pak vařilo pivo a výnos z něj v obou případech výrazně převyšoval i
polovině

hospodářských odvětví.

17. století výnos z ostatních

Pro každého hejtmana

daného komorního panství byl sestaven seznam potravin, které má dopravovat do hlavního
města

po dobu pobytu

z Rozenthalu
toho

měl

1627 za

měl

císařského

Například

dvora zde.

pardubický hejtman Kašpar Zeller

roku 1627 dodávat týdně deset živých kaprů a třicet také živých štik,

kromě

od poddaných nakupovat další potraviny, které byly také zasílány do Prahy. Roku

ně

zaplatil celkem 117 kop

grošů

krejcarů.

a 45

Archivní materiál pak uvádí obdobná

čísla i u dalších komorních panství a také u královských měst. 131 Mnozí se různě vymlouvali,

protože požadavky byly
problémem, a to
ovsa pro

koně.

často

především

Tam, kde

přehnané, většinou

až

to však nebylo moc platné. Zvláštním

v době války, byl dovoz obilí: jemné mouky pro

skutečně

nebylo zbytí, požádal

císař

potřeby

o potraviny pro

dvora a

dvůr přímo

hejtmana a jeho rodinu. Poděbradský hejtman Kašpar ze Žerotína se omlouvá 22. října 1627
do Prahy: "nic milejšího a
zalíbení Jeho Milosti

potěšitelnějšího

Císařské

[by mi] nebylo, než abych mohl milostivému

žádosti ... tak

skutečně

vykonati, ale ... nemajíce než ty Nový

Dvory a manželka má Lomnici, Malešov a Ostrov nanejvejše vyhubený a vyšumovaný, takže

nic se takového nenacházi být, co bych v pravý pravdě já i manželka má ... zapříti chtěli. " 132
Pokud už se
potřebné

podařilo potřebné

viktuálie sehnat, nastal další problém: jak je dopravit na

místo, tedy k císařskému dvoru do Prahy. K převozu potravin z poměrně velkých

vzdáleností (Pardubice) se najímali různí pražští formani, včetně židovských. 133
Třetí

možnost, jak zlepšit zásobování potravinami, bylo spoléhat se na dvorské a místní

' obchodníky. Proto

měly

být podle

císařského nařízení odstraněny

bránily dovozu potravin do Prahy, z čemuž

měli

všechny

překážky,

které by

dobří

patrioté

krajští hejtmani "jako

všemožně přispět, aby byl císař a jeho dvůr zaopatřen všim nutným zbožím a potravinami. " 134

Je pochopitelné, že mnozí lidé

chtěli

na

přítomnosti

dvora co nejvíce

vydělat.

Proti

Srov. žádost křivoklátskému hejtmanovi o dříví do provizorní kuchyně z 27. července 1656, nebo
zbirožskému hejtmanovi o železo a výrobky z něj (odpověď z 14. srpna 1656)- NA, NM Kl/8.
131
Roku 1627 dodávala prokazatelně potraviny do Prahy tato královská města: Pelhřimov, Mladá Boleslav,
Chrudim a Žatec.
132
NA, SM Kl/28, kart. 1053, dopis poděbradského hejtmana z 22. října 1627.
133
Například roku 1646, kdy pražský žid Moises žádal na rentmistru Maggauerovi svých 50 zlatých za převoz
ryb z Pardubic ještě 19. července 1647!- NA, SM Kl/34, kart. 1054.
134
NA, ČDK 558/l A 2, kart. 7 - "zu erinnem ... ,als guthe patrioten alles beytrag, womit lhro Mayestat mit
ihrer Hofstatt mit allen notwendigkeit und lebensmitteln geringsamb und wohl versehen werden hatten."
130
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neúměrnému

císařský

nájmů,

zvyšování cen

patent a 1.

května

potravin a posléze i veškerého dalšího zboží byl vydán
řád,

1723 i všeobecný obchodní

měl

který

rozšířen

být

prostřednictvím královských a krajských hejtmanů po všech městech a krajích v Čechách. 135

Zákaz

předražování

určena přesně

místa, kde se

dovážet zboží do
Dodávky
z Vídně

byl pouze jedním z mnoha

městských

některých
příslušné

smělo

regulativů,

obchodovat a kde skladovat zboží, kdo
časy

bran, doba prodeje, místa a

potravin byly

řád přinesl:

které tento

smluvně

obchodovat a

porážek dobytka a

domluveny s výhradními dodavateli,

Udělování frajbrýfů

pasy a frajbrýfy.

směl

dále byla

podobně.

kteří

obdrželi

a mýtních osvobození podléhalo

schválení speciální komise, která zkoumala jednotlivé žádosti. 136 Mýtní osvobození neplatilo
dvořany, kteří

jen pro dvorské obchodníky, ale také pro

si s sebou vezli pro svou

potřebu

zásoby jídla a pití. V praxi to znamenalo, že jim nebyla prohlížena zavazadla, a pokud se ex
post prokázalo, že jim bylo neprávem zboží zdaněno, byla jim příslušná částka vrácena. 137

Sdvorními kupci byla potom uzavírána
ale i cenu prodávaného zboží, jež se

řádná

smlouva, která stanovila nejen cenu privilegia,

většinou řídila

všeobecným taxovním

řádem.

Tak

kupříkladu

dovoz ryb roku 1723 byl upraven smlouvou mezi dvorním fišmistrem Josephem

Lucanem a

novoměstským měšťanem

prodávat za 9 krejcarů.

138

smí být prodáván jen na

Janem Svobodou, který se musel zavázat, že bude ryby

S odvoláním na privilegium Karla IV. (!) bylo určeno, že dobytek

Dobytčím

trhu. Kontrola u

městských

měla zpřísnit,

bran se

zásilku

královských ryb- lososů- měla od brány až na trh doprovázet eskorta mušketýrů! 139 Hlavní
řád zaměřen,

cílovou skupinou, proti které byl tržní
především vídeňských židů,

byla zakázána a jejich ubytování v

zvláštnímu povolení, které se vydávalo

výhradně

nazývané v pramenech jako "Hofjuden".
příslušníci

140

až nakonec ostatní, zejména židé a lidé,
administrativně-policejní

směli

dvorským

paláců,

kteří neměli

židé a cizinci na

cestou se

Přítomnost

době

cizích, tedy

korunovace podléhalo

dodavatelům

a

vůbec skupině

Možnost kupovat potraviny měli mít primárně

dvora a další obyvatelstvo šlechtických

vodpoledních hodinách, kdy

byli židé.

v Praze

tržiště,

mělo předcházet

135

pak následovali pražští

již

dům.

příliš

Je

přitom

měšťané

a

jasné, že

potravin nezbylo. Touto

spekulování s potravinami, regulace

NA, SM K1175/II, kart. 1057, fo!. 189-196.
Roku 1723 v ní zasedali zástupci (rakouské) dvorské a české dvorské kanceláře, nejvyšší hofmistr, prezident
ministeriální bankodeputace, rakouské komory a několik tajných radů- srov. NA, ČDK 558/I A 2, kart. 7.
137
Císařský reskript z 31. května 1723: "die bereits erhobene Mauthbetrlige von di esem Artikal den betreffenden
Parteien zuriickzustellen."- NA, ČDK 558/I A 2, kart. 10.
138
Podepsáno 2. června 1723 v Praze; NA, ČDK 558/I A 2, kart. 7.
139
Evidence královské ryby (tedy lososa) byla skutečně dokonalá: 6. září 1656 píšou litoměřičtí měšt'ané do
Prahy, že na korunovaci posílají jednoho lososa- NA, NM Kl/8.
140
NA, ČDK 558/I A 2, kart. 10, reskript z 30. srpna 1723: během korunovace nesmí být vpuštěn do areálu
Pražského hradu žádný žid.
136
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jejich prodeje byla hlavní náplní tržního

řádu,

který

patent Ferdinanda (III.) o prodávání potravin z 29.
uherský a

český

141

října

starší

nařízení, například

1635, který vydal

ještě

král. Obsahem tohoto patentu je vázání obchodu s potravinami na
čímž

hodinu, den a místo,
činnosti.

doplňovala

se má zamezit

překupníkům (krosnaři

a

hokynáři)

jen jako
přesnou

v jejich nekalé

U brány mají být pečlivě vedena registra, do kterých má speciální úředník

zapisovat jména, kontrolovat pasy (zejména u poddaných) a pronášené zboží. Po proclení
dostane

dotyčný

cedulku, bez níž ho vedoucí trhu (Marktmeister) nesmí vpustit na

Celý koloběh evidence má
mu onu cedulku. Tyto
komisi daného

města

skončit při

předtištěné

odchodu z města, kde ho u brány zkontrolují a vezmou

dokumenty mají být každou sobotu

v době

pořádání

velký problém, se kterým se musela
směstskou správou. Slovo "policey"

císařská

přitom

administrativa

vypořádat

ve spolupráci

v době barokní i v následné osvícenské
obecněji zajišťování

éře

správy a řádu

území. Ta se sice v duchu absolutismu snažila regulovat teoreticky de mre

maximum lidských

projevů,

prakticky de facto je však nebylo možné

složky "policey" se vešla i nařízení
vPraze. Typickým
zákaz

viktuální

korunovace a následných slavností byl další

neznamenalo represivní složku státního aparátu, ale daleko
určitém

předkládány

ke kontrole.

Zajišťování veřejného pořádku

na

tržiště.

přehnaného

příkladem,

utrácení

předepisující

chování v době

kdy se rozcházela litera

peněz

příliš

vymáhat. Pod

přítomnosti císařského

předpisů

dvora

s faktickým stavem, byl

na reprezentaci. S tím souvisel i zákaz oblékat se na

My Ferdinand Třetí z Boží Milosti Uherský, český atd. král
,,Kterak až posavad již nemalý čas, ano i od mnoho let v královské residenci naší a městech pražských při
skupování a prodeji všelijakých victuálií patrný podvod, též škodlivá confusi a neřádové se rozmohli a den ode
dne čím dáleji tím víceji se rozmáhají a působí, takže pro nečasté dovozování a dodávání mas, chlebů a jinších
victuálií od těch kteříž svého vlastního užitku ke škodě jinším vyhledávají a překupují, vše se nad míru
nadčiňuje, a jak stavové vyšší tam zůstávající, tak i měšťané sousedi i obecní lid tím obtěžován jest a takové
bezelstně potravy (kteréžby sice za lacinější peníze dostati mohli) k vyživení a zdržení životův svých skupovati,
ano i za to jim tuplované peníze dávati musejí. I poněvadž taková jich handlování a překupování patrná
monopolia jsou, kterýž při všech dobrých úřadech politických (jsouce obecnému dobrému k patrné škodě a
záhubě) se nedovolují a nedopouštějí, nýbrž přísně zapovídané bývají. Z těch tehdy příčin k přetržení takových
zlých příkladů a celé zemi škodlivých nezpůsobů, v tom jsme se milostivě resolvirovati a k dobrému věrným
milým obyvatelům a poddaným našim obzvláštně pak měšťanům, sousedům a obečnímu lidu v královské
rezidenci naší a městech pražských s radou věrných našich milých dva týdenní svobodný trhy v týchž městech
pražských z možnosti naší jakožto král český nařizovati, vyzdvihovati, vyhlašovati a přitom milostivě poroučeti
ráčíme, aby budoucně od datum publikování tohoto královského patentu našeho ve čtrnácti dnech každého
tydne, totiž v pondělí a ve čtvrtek v Novém Městě na Koňském trhu a v Menším Městě pražském na Rynku
neboližto Placu dotčený veřejný a svobodný trhové se držívali a jeden každý volně a svobodně ku prodeji ...
všelijaké obilí a vaření, ale i také chleby, mouky, másla, sejry, též veliké neb malé na živě nebo zabité dobytky
dovážeti, doháněti ty celé neb na díly buďto na libry nebo od ruky odbejvati, též i všelijaké ptactvo a zvěř, i jiné
rozdílné viktualia a potravy prodávati, kupovati a zase odvážeti a odnášeti mohl, v čemž se jim od žádného pod
jakým by koliv praetextem a způsobem to bejti a se státi mohlo, nejmenší překážka činiti nemá. Co se pak
takových překupníků, hokynářů, kramářů, krosnářů a jinších jim podobných obojího mužského i ženského
pohlaví osob dotýče, ty se mají až do jedné hodiny německé na půl orloji po polednách (dotudž také dotčený
trhové držány býti mají) ode všelijakého takového překupování a handlování pod propadením toho všeho, cožby
koupili, ano i dalšího skutečného jich v tom trestání zdržeti a uvarovati."
141
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veřejnosti

nevhodně,

identifikátorem

neúměrně

tedy

společenského
podezření,

vrhnout na provinilce
svého šatu

vetřel.

symbolické

vyjádření

Raný

svému stavu.

Oblečení

bylo - jak známo -

postavení jedince, porušení stavovského úzu pak mohlo
že hodlá přijímat výhody stavu, do

novověk

něhož

se prostřednictvím
vyjadřování

byl velmi choulostivý na symbolické
prostřednictvím šatů

své hodnosti

před

V tomto smyslu vydal Karel VI. dlouho

bylo opravdu

citlivě

při korunovačních

slavnostech veškeré

zbytečné nádhery a utrácení peněz, ... a aby se každý choval podle svého stavu. "
uvědomovat,

v každodenním

životě

nejvěrnějších stavů

svých

dvořanů. Přesto

na holdovacím

sněmu

nejvěrnější světští

si, aby se "zejména

přání téměř

že se jedná o

vnímáno.

svou reprezentativní korunovací již ll. ledna

1723 jasné pokyny, "aby se [stavy] vyvarovaly

však musel

a

ho ještě

I císař si

nesplnitelné, což mohl pozorovat i

několikrát

května

poslal ll.

142

zopakoval,

ohledně

ustrojení
přeji

1723 do Prahy tyto pokyny:

stavové ukázali, jak je u zemských

sněmů

obvyklé,

v černém šatě, nebo nanejvýš v šatě červeném. " 143 Předpisy o vhodném oblečení se ale
netýkaly pouze

pánů,

ženské choutky

psaní z české dvorské
předepisuje

kanceláře

předvádět

se v extravagantních šatech

podepsané Vilémem z Kolovrat ze 16.

pro vyšší stavy u dvora obvyklé

livrejích, na vesnicích, kterými bude

černé

císař projíždět,

s čepcem na hlavě. Tento předpis také doprovází

června,

šaty (Hofkleider) bez zlata a
jsou povoleny pouze

upozornění,

pro mužskou populaci, že ke dvoru nemá mít nikdo

mělo usměrnit

přístup,

které

stříbra

čisté obyčejné

na

šaty

které platí jak pro ženskou, tak i

kdo ho

neměl

ve Vídni, nebo kdo

nedostane speciální císařské povolení. 144 Kdo by potom toto ustanovení nedodržel a ucházel
se o audienci v nevhodném ošacení, tomu bude
připomíná,

odepřena. Místokancléř

ale na druhou stranu

že "by bylo chvályhodné, aby se Jeho Excelenci na zastávkách v zemi nechala

vidět nějaká noblesa. "

145

Aristokratická prestiž se však vyjadřovala i jinými, neméně

choulostivými symboly jako bylo
nebo ošacením

lokajů

a

oblečení

kočího. Obecně

-

například počtem

koní

platilo, že nižší stav nesmí

zapřažených

stavět

do

kočáru,

na odiv více koní a

lepší šaty služebných než stav vyšší. Český patent přiložený do císařského psaní nejvyššímu
komořímu

Janu Arnoštu Schaffgotschovi z 23.3.1723 o tom

Královské milostivá

vůle jest,

říká:

"že Jeho Milosti

Císařské

by v této příležitosti vaší skrovnosti a nemrhání peněz ...

142

a

určeno

" ••• weilen wie bei sothanen CronungssoleniHiten alle unnotige Pracht und Geldsplitterung vermeiden haben
wollen, danenhero mít rechten ein Reglement, wie jeder nach Standesgebiihr und nicht iibermassig sich
aufzufiihren haben werde."- NA, SM Kl/75/II, kart. 1057, fo!. 10-12.
143
" ••• wie bei denen Landtagen gewohnlich, dass nemblich Sie weltliche treugehorsambste Stande in iiblichen
schwarzen Mantelkleidem, oder in Defectum derselben auch in roten Mantelen erschienen mogen"- NA, SM
Kl/75/I, kart. 1056, nefoliovaný dopis z ll. května 1723, bod 24.
144
NA, SM Kl/75/II, kart. 1057, fo!. 166-167.
145
Tamtéž, "es ware auch loblich, wann von dem Land einige Noblese in der Nachbarschaft in deren Stationen
sich sehen Jiessen."
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rytířský

: bylo: stav panský ne s velkým, stav

komoňstvem

pak ale s mírným

se najíti dáti,

při

. liberaji však vše zlato a stříbro vesměs a dokonale zapověděno býti má. " 146 Kromě předpisů o
j

šatech a počtu koní v povozu ale došlo i na skutečné bezpečnostní problémy, bylo třeba
předejít kriminalitě,

které se v přeplněném

městě

obvykle

daří. Městské úřady měly ještě před

l císařským příjezdem vytipovat podezřelé živly a hledat měly opět především mezi židy,
zbraň.

' studenty a tovaryši, kterým mají zakázat nosit

O situaci tehdejšího studentstva potom

· vypovídá i fakt, že studentům má být zakázáno žebrat a zpívat. 147 Další rizikovou skupinou
povaleči, kteří měli

byli žebráci a
žebrácký

řád

být

úplně

odklizeni z pražských ulic a

(Bettlerordnung) ustanovil na pražských ulicích

· žebráků ihned informovat

pořádkové

speciálně

dohlížeče, kteří měli

složky. Stejná pozornost se

vydaný

o výskytu

měla věnovat

prodeji

· zakázaných knih, které se dostanou do Prahy s příjezdem velkého množství cizích
: návštěvníků. 148
Důležitou součástí zajišťování veřejné bezpečnosti

'

alespoň

na hlavní - královské -

: k Prašné

bráně

předchozích

policejního

na hranice Nového

cestě,

měly

od Pražského hradu na

Města. Ačkoli

i poslání reprezentativní.

osvětlení už od roku 1698.

pokusy

zřídit

Staroměstský

149

června

být

měly

rynek a dále

kromě

svého

byla v symbolické

vždyť rezidenční Vídeň měla

své

účelu
rovině

veřejné

Tentokrát však mělo jít i v Praze o osvětlení trvalé zajišt'ované

umístěnými

do prosince

a to

"iluminaci" se objevují již při

Přítomnost císaře

ve dne v noci,

180 olejovými lampami

půl

zřízení nočního osvětlení

slavnostech, dotaženy do konce byly až roku 1723, kdy

vyjádřena přítomností světla

od

bylo i

na nárožích a parapetech

rozsvěceny

páté. Na výrobu lamp byla

od

půl

uzavřena

Michaelem

Václavem Umrichtem,

Wagnerem,

sklenářem

desáté

večer,

přesně určených domů.

v zimních a jarních

Andreasem

Ferdinandem Branbergerem a

již

řemeslníky: klempířem

smlouva s pražskými

zámečníky

měsících

Od

Schererem a

malířem

Josefem

Thomasem
Františkem

Mazancem. Lampy měly být vyhotoveny v nejvyšší kvalitě s patřičnou výmalbou. 150 Za celou
práci sice dostali tito

řemeslníci slušně

zaplaceno, dostali však také

téměř šibeniční

termín-

do 17. června 1723, což představovalo zhruba měsíc. 151 Další péče o lampy byla již

146

NA, SM K1/75/Il, kart. 1057, fol. 186.
NA, SM K1/75/Il, kart. 1057, fol. 29-20.4. 1723 z místodržitelství pražským radnicím: "die Bettler und
Landstreicher sind abzuschaffen und wird den Studenten das Betteln und Singen eingestellt."
148
,
NA, ČDK 558/1 A 2, kart. 7, císařský reskript z 25. února 1723.
149
'
Srov. Jan VLK a kol. (ed.), Dějiny Prahy I., Praha-Litomyšl1997, s. 425-426 (příslušnou kapitolu napsal Jiří
• Mikulec).
150
NA, SM K1/75/II, kart. 1057, fol. 127-151, zpečetěná smlouva s nimi uzavřená 10. května 1723 aktuárem
korunovační komise Johannem Leopoldem Hedlem fol. 151.
151
Tamtéž, dohromady stála výroba lamp 1566 zl., každý ze zámečníků dostal 315 zl., sklenář 252 zl., malíř 99
zl., a za klempířskou práci 585 zl.
•

•

147
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r'
i

městských

v kompetenci
veřejném

prostranství bylo dost riskantní,

koncentrovaných v
1

obcí, které k tomu používaly najaté

době korunovačních

jádra. Také proto byl znovu

vytištěn

nebezpečí

Zacházení z ohněm na

požáru bylo velké už

slavností na

poměrně

kvůli

množství lidí

malém prostoru pražského

a vyvěšen požární řád z 29. dubna 1677, který upravoval
střelným

nejen zacházení s lampami a lucernami, ale i se
Dával také návod na likvidaci

ohně

ochrany byla i pečlivá vizitace

měšťanských domů,

být provedena na

lampáře.

určoval

a

základě císařského

prachem a s tabákovými výrobky.

postup po jeho uhašení.

reskriptu z 4.

zda-li mají

března

Součástí

potřebné

protipožární

vybavení, která měla

1723, tedy v dostatečném

předstihu

vzhledem k císařovu příjezdu.
Přes

bezpečnostní opatření

všechna

docházelo

k řadě jednotlivin, které byly vyřešeny na
městské

milice dbali i

císařští

s císařským doprovodem.

1627

při

první

vojáci z přesně

Mimořádně

pobělohorské

místě.

pochopitelně

k rušení

veřejného pořádku,

O dohled nad pražskými ulicemi totiž
určeného

korunovaci, jednalo se o

města

pluku, který vjel do

silná vojenská asistence byla
pět praporů

přítomna

kromě

spolu

v Praze roku

(Fahndlein)

pěších

a

tři

kompanie jízdních vojáků, z nichž někteří byli pro nedostatek místa ubytováni na brandýském
panství. 152 Zároveň jim bylo přikázáno, aby se chovali slušně podle přiložené ordonance,
která jim vyměřovala poměrně solidní žold i servitie. 153 O století později při korunovaci Karla

VI.

měli zajišťovat veřejnou bezpečnost,

tedy "neklidný lid v příslušném respektu a pořádku

na uzdě držet " 154 , dvě kompanie herbersteinského regimentu, většina vojáků regimentu
sickingenského a 300

mužů

převzal

na koních z pluku caraffovského. Vrchní velení

generál a

polní zbrojmistr Damian Johann Philipp svobodný pán von und zu Sickingen. Ubytování
nalezli vojáci v nejbližším okolí Prahy, pouze jádro jízdy v počtu 50 mužů využívalo narychlo
vystavěných

"paraquen" v zámeckých zahradách poblíž Královského letohrádku, dalších 20

rejdiště u Vltavy a 20 provizorní ubytovny na Dobytčím trhu. 155

O tom, jak moc si raný
nepříjemnost,

novověk

která se odehrála

došlo ke "confusi",
hradním nádvoří.

čili

při

cenil prestiže a symbolické prezentace,

"u mostu pražského nemálo

městských

kompanií

při

kompanie se totiž pozdě zapojily do

vozů

jedna

korunovaci Eleonory II. Mantovské roku 1656. Tehdy

ke zmatku, v řazení

Staroměstské

svědčí

komorních a jiných též pánů

pochodu na Hrad a na

průvodu

obyvatelů

na Hrad, protože

mezi

ně [císařské

NA, SM Kl/28, kart. 1053 psaní z Vídně 18. září 1627.
Servitiumje přídavek k žoldu dávaný vojákům v naturáliích, aby si nemuseli shánět jídlo sami násilnými
metodami, v tomto případě tvořil u prostého vojáka denně jeden soudek piva a dvě libry (Pfund) chleba.
154
" ••• das zuweilen unruhige V olck in Zaum und Respect, auch guter Zucht und Ordnung halten zu lassen." NA, ČDK 558/1 A 2, kart. 9.
155
NA, ČDK/558 I A 2, kart. 9, z Vídně 7. dubna 1723.
152
153
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ojáky] a touž guarnisi se vetřelo. " 156 Opoždění staroměstských gard okamžitě využili
alostranští,
daném

kteří

pořadí

průvodu měli

se do

své

staroměstské

zapojit až za Karlovým mostem. Jelikož tito

sousedy, zaujali ihned jejich místo v průvodu.

atek se pak nesl dále a Malostranští jako
nádvoří.

adním

Nastalá strkanice

dříve příchozí

skončila

staroměstských

ústupkem

Počáteční

staroměstské

zaujali

neviděli

místo na

gard vedených

álovským hejtmanem Václavem Michnou z Vacínova. Malicherný spor však

měl

právní

ohru, protože Malostranští žalovali až u Ferdinanda III. své sousedy, že je napadli. 6.
istopadu 1656 se ale

císař jednoznačně přiklonil

na stranu Starého

Města.

Uvedený

případ

ovu dokazuje, jak mnoho se při korunovaci dbalo na reprezentaci a symbolické vyjadřování

města.

na korunovaci zasáhly všechna pražská
ajmout kuchaře, formany, specializované řemeslníky

157

Bylo

kvůli

mm totiž

potřeba

, ale také umělce, hudebníky, malíře

aranžéry. Nejvíce zaměstnaní však byli truhláři a zedníci, kteří

měli

provést potřebné úpravy

ejen na Pražském hradě, ale i na šlechtických palácích a polorozbořených objektech, u nichž
yla

naděje,

vorských

že po mnoha a mnoha úpravách budou moci sloužit k ubytování armády

služebníků.

Stavební úpravy

'"adem, nad nímž dohlížel od svého
jehož

čele

přímo

zřízení

na

Hradě

byly

roku 1716 dvorský stavební

stál vlivný Gundakar z Althannu.

Těchto

stavebních

enerální reparace Hradu přišla roku 1723 na 66 000 zlatých.
eště

o konstrukce využité ad hoc

vatovítském chrámu, pódium pro

během

umístění

řízeny

Kromě

korunovace jako
králova

trůnu

místním stavebním
úřad

zásahů

(Hofbauamt),
nebylo málo,

nutných oprav se jednalo

například dřevěná

ve Staré

sněmovně při

lešení ve
holdování,

avice pro stavy, klekátka nebo stoly a kredence pro korunovační hostinu. 158 Hned po
hlářích
řikrýt.

a zednících byli

K tomuto

ódium, po

účelu

zapotřebí krejčí

sloužilo bílé a

němž přešel nově

a

tapetáři,

červené

protože holé konstrukce bylo nutné

sukno, kterým bylo potaženo i

dřevěné

korunovaný panovník z katedrály do starého královského

aláce. Jakmile panovník prošel, padlo toto sukno za

oběť rozvášněnému

davu, který jej

oslova rozsápal. Každý chtěl mít doma památku na korunování nového českého krále .... 159
• ervená a bílá látka přitom roku 1723 stála téměř 3 600 zlatých a byla dopravena
alostranským měšt'anem Schollerem z jeho manufaktury z České Lípy. Kromě sukna ale
NA, SM Kl/40, kart. 1054, vysvětlující dopis Staroměstských císaři vložený do císařského rozhodnutí z 6.
ll. 1656- nefoliováno.
57
Roku 1723 byly opraveny velké varhany u sv. Víta- NA, SM K1/75/11, kart. 1057, fo!. 109; podobně NA,
DK 55811 A 2, kart. 7, dopis z 28. června 1723.
58
Dřevěné konstrukce ve svatovítském chrámu, ve Staré sněmovně a ve Vladislavském sálu vytvořené před
orunovacemi 1723 včetně nákresů a přesných rozměrů- NA, SM K1/75/II, kart. 1057, fo!. 260-283.
159
Roku 1646 je v relaci o korunování Ferdinanda IV. doslova napsáno: "das gemeine Volk (es) machtig
erissen undt gerungen."- NA, SM Kl/34, kart. 1054, relace.
56
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~ylo užíváno na potažení sedadel a lavic pro vážené hosty daleko vzácnějšího materiálu jako
~yl damašek, nebo dokonce samet. Na zvláště posvátná místa jako prostor před královským a
ií

.Físařským trůnem,

~rcibiskupské

nebo

před

trůny

sedátko, tak oby

Kobercem byl také pokryt hlavní
ostatních stolech zde byly jen
obyčejnějším věcem:

pro 195

edlknabů

oltářem

hlavním

kromě

byly

císařský stůl

červené

bylo

ubrusy.

třeba

umístit turecký koberec. Jak

látky potaženy i perským kobercem.

nacházející se ve Vladislavském sále, na
Krejčí

potřeba

však byli

i

kvůli

daleko

roku 1627 museli velmi rychle obstarat madrace, deky a ušít prostěradla

a pážat, která

přijela

během příprav

s dvorem, a na která se

jaksi

zapomnělo.

českých

3. Financování

Financování dvorských slavností, které stály až
v době barokní

poměrně častou věcí, neboť

dvorského života.

Přesto

cesta do

českých

barokních korunovací
několik

desítek tisíc rýnských zlatých, bylo
tvořily neoddělitelnou součást

tyto festivity

zemí roku 1723 spojená se

holdováním a množstvím dalších doprovodných akcí znamenala pro
se potýkala se stále

většími

uvědomovali patrně

dvěma

korunovacemi,

císařskou

pokladnu, jež

dluhy (viz výše) enormní zatížení. Nákladnost celého podniku si

i stavové, což by mohl být jeden z důvodů,

proč

na reprezentativní

korunovaci roku 1723 nepospíchali na rozdíl od konstitutivních korunovací první poloviny
17. století. Jak zjistili Štěpán Vácha a Petra Vokáčová, primární impuls pro uspořádání
korunovací Karla VI. a jeho manželky vzešel ode dvora,

pravděpodobně

z české dvorské

kanceláře od Leopolda Josefa Šlika, jenž se však vlastního aktu nakonec nedožil. Celá akce

tak byla pojímána jako záležitost dvorská a to jak v oblasti

umělecké

programatiky, tak i

ceremoniálu. 160 Bylo tudíž logické, že se na jejím zaplacení bude primárně podílet habsburský
dvůr. Předběžný

odhad

v okamžiku, kdy se
které byly navíc
·kamerální

nákladů zněl

vídeňská městská

umocněny

rozpočet,

800 000 zlatých. Korunovace roku 1723 navíc
banka začala potýkat s nemalými

splatností

některých půjček.

který byl jedním ze

zdrojů

začátku roku 1724 161 do schodku téměř

I díky

finančními

české

přišla

problémy,

korunovaci se tak

financování pražských slavností, dostal na

771 000 zlatých. 162 Vypomoci tak musely

Ačkoli Karel Vl. slíbil své korunování svatováclavskou korunou již roku 1712, když se přes Klatovy vracel
ze Španělska, první zmíňka o chystané korunovaci pochází z nejužšího okolí císaře z ledna 1721 -dále Štěpán
VÁCHA- Irena VESELÁ- Vít VLNAS -Petra VOKÁČOVÁ, Korunovace Karla Vl. na českého krále v Praze
roku 1723 (Studie a prameny), výzkumný projekt č. KJB8164401 grantové agentury AV ČR, 2004-2005.
161
Rok 1724 je klíčový, protože až v jeho průběhu se objevily pohledávky za korunovaci, jež se uskutečnila
v předchozím roce. Dvůr totiž většinou neplatil dopředu, ale až se značným zpožděním. Důvodem byl fakt, že
vojenský rok začínal 1724 začínal již 1. listopadu 1723 a výplaty se řídily primárně podle vojenského rozpočtu.
160

207

jednorázové kamerální příjmy, k nimž se vláda uchylovala jen v
se zejména o prodej
předání některých

některých říšských

době

nejvyšší nouze. Jednalo

lén v Itálii sardinskému králi za 300 000 zlatých,

výsostných práv v Předních Rakousích městu Schaffhausen, pronájem části

hraničních cel Františku Antonínu Černínovi z Chudenic za 300 000 zlatých na tři roky a části
hraběti

Bredovi za 200 000 zlatých na šest let a

půjčka

200 000 zlatých od dolno- i

hornorakouských prelátů za postoupení dolnorakouského "Vicedom-Amtu" .163 Celkovou
částku,

kterou stál

císaře korunovační

přibližně

pobyt, odhaduje Ottokar Weber na

milion zlatých, z čehož 40% by dostal

dvůr,

i kdyby neopustil

Vídeň

jeden

a zbytek: 626 000

zlatých tedy byla vlastní cena za českou korunovaci. 164 Přitom musíme mít na paměti, že císař
pobývající v Praze byl velmi
divadelní

představení,

takže

často

řadu

prostřednictvím účetního

komory

zván

předními

země

šlechtici

na hony, na hostiny, na

svých aktivit neplatil z vlastní kapsy. Výdaje dvorské

i rentmistrovského

úřadu

skutečné sumě,

tedy neodpovídají

kolik stála císařova přítomnost v Čechách, kde byl do značné míry váženým hostem. Jak bylo
řečeno

výše,

příjmy

kamerálního

rozpočtu přicházely

z nepřímých daní a ze

sněmem

schváleného kamerálního kvanta. Roku 1723 také stavy "z ohledu toho k obzvláštnímu
potěšení

celého království stálého královského korunování pro quanto camerale seu ad

liberam jedenkráte sto tisíc zlatých na 1724 rok poslušně a ochotně svolili. " 165
Druhým zdrojem, z něhož se platily úpravy okolí
domestikální kvantum, tedy peníze

určené původně

korunovačních

na správu

země

slavností, bylo tzv.

a spravované nejvyššími

bemíky, resp. stavovským zemským výborem. Z tohoto fondu byly opravovány silnice i
budovy a instalována zařízení, jež měla i později sloužit k užitku Pražanů. Bylo někdy obtížné
rozhodnout, zda má být daná
instalace

osvětlení

částka

zaplacena z dvorských, nebo zemských

podél královské cesty roku 1723 byla hrazena z Nového

Pražský hrad "ex domestico", zatímco
Posledním,

třetím

zdrojů. Například

osvětlení

Města

Hradu již spadalo do kamerálního

zdrojem financování korunovací bylo přímé svolení

sněmu

až

před

rozpočtu.

za účelem cesty

císaře do Čech. I když se -jak bylo všemožně sněmem zdůrazňováno- jednalo o svolení
mimořádné,

nebylo

za konkrétním

vůbec

účelem,

neobvyklé, že

český

zemský

sněm

jenž se vázal k panovníkovi a jeho

schvaloval jednorázové
rodině. Kromě darů

a

částky

věn

162

Srov. Franz MENSI, c.d., s. 638-644.

163

Kromě těchto nejvýznamnějších půjček a prodejů se jednalo o 50 000 zlatých splatných ve třech letech od

pro

rady slezské komory von Kocha, 100 000 zlatých od prezidenta slezské komory hraběte von Prosskau za výnos
ze slezských rybníků, nebo 150 000 zlatých za slezským stavům pronajatou daň z piva v této korunní zemi.Tamtéž.
164
Srov. Ottokar WEBER, Eine Kaiserreise nach Bohmen im Jahre 1723, in: Mitteilungen des Vereins fiir
Geschichte der Deutschen in Bohmen 1897, s. 137-204, zde s. 143; na konci článku uvádí autor tabulku výdajů a
zdrojů, ze kterých byly zaplaceny; podobně Franz MENSI, c.d., s. 585.
165
NA, SNA 143 - Sněmovní snešení pro rok 1723, s. XVIII.
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ísařské

patřily příspěvky

dcery sem

: arla (III.) do

na cesty

Habsburků, například

na

počátku

18. století

Španělska, nebo Josefa (1.) k říšské armádě dlící na Rýnu. Pravidelné pak byly

příspěvky na korunovační cesty a to nejen do Českých zemí, ale i do Uher nebo do Říše.
'Císař pochopitelně chtěl,

polovinu roku 1723
sumy.
1

Přes

aby

příspěvek

zaměstnávalo

hlasité protesty

sněmů

166

na cestu dvora do Prahy byl co nejvyšší, a tak první
sněm kromě

zemský

jiného dohadování o výši

vedlejších korunních zemí, které stály o

zmíněné

císařskou

cestu

daleko méně než čeští stavové 167 , se nakonec ustálila výška dohodnuté sumy na 200 000
zlatých, z čehož polovinu měli odvést Češi, 66 666 zlatých Slezané a zbytek Moravané.
Hlavním problémem však bylo datum, kdy má být suma zaplacena. K tomu totiž muselo dojít
před

korunovací, stavy tak byly postaveny

během několika týdnů.
částka,

To znamenalo si ji

kterou budou muset
příspěvku

celková suma

neobvyklého. Stejnou
roku 1723

zaskočeni,

shromažďování

obětovat

na

částku

nelehký úkol sehnat poměrně vysokou sumu

vypůjčit

císařskou

korunovační

a bylo tedy jasné, že díky úrokům konečná
cestu na korunovaci, se ještě zvýší.

cestu ve výši 200 000 zlatých nebylo nic

tak byli zástupci Chebska a Kladska.

změnou

ně měla

Ačkoli

i v předchozích letech se na

platit stejná pravidla jako ve zbytku království.

státoprávního postavení Chebska a s jeho

začleněním

správy se vybírání chopil žatecký hejtman Anton Hýzrle z Chodů, což
velké napětí.

nezapočítávala

dar

na cestu byla schválena zemským

ani do kamerálního, ani do zemského

českých stavů

V rétorice okolo tohoto donativu byla

i důkaz

sněmem ještě

rozpočtu:

tzv.

jedna položka, která se

korunovační

donativ,

čili

předán

obzvláště zmiňována

"in natura" do rukou
dobrá

vůle

a

císaře.

věrnost českých

se snažily maximálním způsobem udělat z nouze ctnost, čili z faktické povinnosti

své loajality. V

císařovnu

způsobilo poměrně

korunovaným osobám. Na rozdíl od příspěvku na cestu nebyl placen

v rýnských zlatých, ale ve zlatých dukátech a byl
i stavů, kteří

do krajské

168

Kromě příspěvku

přímý

Přitom

platili stavové již roku 1627. Jediní, kdo mohli být vývojem

podíleli, nyní pro

V souvislosti se

pro

před

odůvodnění

roku 1723 se ve

sumy 10 000 "species

sněmovním

snešení uvádí, že

obzvláštní potěšení nad tím majíce, že oboje jich

dukátův"

"věrní

císařské

pro

císaře

a 5 000 pro

a poslušní stavové především

a královské milosti ... na hlavy své

Nejednalo se o malé sumy: na vypravení Karla (III.) do Španělska 600 000 zlatých, na cestu Josefa I. k říšské
150 000 zlatých; zajímavý je dar 16 000 zlatých "na povijan" pro- tehdy již šestiletého- Josefa (II.)
schválený roku 1747- dále Josef PEKAŘ, České katastry 1654-1789 se zvláštním zřetelem k dějinám
hospodářským a ústavním, Praha 1935.
167
Slezané hodlali původně zaplatit jen 50 000 zlatých a Moravané 20 000 zlatých. Proti navýšepí protestoval
vehementně jak zemský hejtman Kounic, tak direktor vrchního úřadu Schaffgotsch- dále NA, CDK 558/1 A 2,
kart. 9.
1 168 Doloženo v korespondenci české dvorské kanceláře přímo s žateckým krajským úřadem od prosince 1723 do
; března 1724- NA, ČDK 55811 A 2, kart. 10.
166

annádě

t
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královskou dědičnou korunu českou postaviti dáti sobě oblíbit ráčí. " 169 Suma to přitom
nebyla nikterak velká, uvážíme-li, že roku 1656 bylo jak Leopoldovi (I.), tak jeho nevlastní
matce Eleonoře II. Mantovské poskytnuto každému 9 600 dukátů korunovačního donativu. 170
Císař

by

patrně změnil

názor na stavovskou

nejvyšší berníci danou sumu rozepisovali.

Na druhé

straně

příchylnost,

kdyby se

dozvěděl,

ekonomiky korunovačních slavností byly výdaje. Jejich struktura se odvíjela

od zakázek, které byly zadávány z pražského místodržitelství, z české dvorské
svůj

z dalších institucí, které dostaly z centra
hradu

měl

na starosti jednak stavební

instituce zadávaly zakázky
poslali

vyúčtování

staly významnou

rentmistrovskému

hlásí o

součástí

svůj

úřadu,

vyřizovaly

současně

ale

týdny,

měl

měsíce,

ale i

úpravu prostor Pražského

také nejvyšší komorník. Tyto

z pražských

jenž je

kanceláře,

měst, kteří

po vykonané práci

vyplatit. Bylo spíše pravidlem než

ba dokonce roky. Spory o zaplacení se

dokumentace každé barokní korunovace - roku 1627 se velmi

plat formani,

zbrojnic na Hrad a po slavnosti
ještě vypůjčit,

úřad,

Kupříkladu

úkol.

většinou řemeslníkům

výjimkou, že se tyto žádosti

důrazně

s jakou nechutí

171

kteří

vozili

před

korunovací

opět opačným směrem.

zbraně

a

děla

z městských

Pikantní bylo, že si museli

často koně

za což zaplatili z vlastní kapsy a museli se sami zadlužit. Formani nakonec

zaplaceno dostali, ale až po té, co se za

ně

u

české

komory

přimluvila

rada Starého a Nového

Města pražského, ne bot' většina poškozených pocházela z haštalské a zderazské čtvrti. 172

Roku 1646 se podobná situace opakovala u
hostiny.

Těch

kuchyních

byl

zároveň,

potřeba skutečně

velký

kuchařů

počet,

najatých na

protože se

přípravu korunovační

vařilo paralelně

aby mohlo být obslouženo tak velké množství

v několika

hostů. Největší kuchyně

měla tři pece na pečení koláčů a tři na pečení masa. 173 Jednalo se o 150 zlatých, které měl

dostat

staroměstský měšťan

Jan

Jiří

Sladký Budínský a jeho pomocníci,

měšťané, částečně zaměstnanci některého

ze šlechtických

nejvíce, že požadavek k české

která byla

komoře,

paláců.

částečně

také pražští

Na celé záležitosti zaráží

přímou nadřízenou

rentmistrovskému

NA, SNA 143- Sněmovní snešení pro rok 1723, s. XXVII-XXVIII.
Srov. Antonín REZEK, Dějiny Čech a Moravy nové doby/., Praha 1892, s. 493 an.
171
Zachoval se nám rozpis korunovačního donativu pro Chebsko a Kladsko pro rok 1646, kde poddaný měl dát I
zlatý, měšťan 3 zlaté, obchodník 8 zlatých, svobodný rychtář 4 zlaté, 20tiletý žid 2 zlaté a 10tiletý 1 zlatý- NA,
ČDK 558/I A 2, kart. 10.
172
" ••• vaším milostem k milostivé paměti kusí předešle nahoru vozili z poručení Vaší Milosti k témuž
slavnému korunování i dolů, kdež všudy jsem dal ve všem po rajchstolari na každého koně. Pročež N.N.
poníženě proboha žádám, že mi ráčíte poručiti zaplatiti, jsa lidský dlužník lidem prav bejti musím. Vzkaz
potřeby na Vaší Milosti milostivé poručení volně rád posloužiti činí (následuje seznam formanů ze "zderazský
haldy") -list prezidentovi české komory ze 2. prosince 1627.
173
Roku 1723 fungovalo celkem 14 kuchyní v různých místech na Hradě, každá byla spojena tekoucí vodou
s kašnou na nádvoří- srov. Andreas GUGLER, Constantia etfortitudine, in: Václav Bůžek (ed.), Život na
dvorech barokní šlechty= Opera historica 5, České Budějovice 1996, s. 267-292.
169

170
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úřadu, adresoval Budínský až roku 1653, tedy sedm let po korunovaci. 174 Během těchto let
například zemřel

Jestli se

dočkali

Budínského zástupce Jan Maršálek starší, ale "jeho žena ještě živa jest."
pražští

kuchaři, kteří

se "v létu 1646

při

slavném Jeho Milosti

Císařské

korunování a jiných pánův pánův stavův Panquetu potřebovati dali " 175 , po sedmi letech
vyrovnání, bohužel nevíme. Roku 1656 rentmistr až po vleklých tahanicích
zlatých židovské dívce jménem Caudl za obstarání 280

loktů

sukna a 160

Spojených provincií dvorním obchodníkem Galli Gerobou.
nejvyšší komorník Ferdinand Arnošt z Valdštejna žádal
z daňových

nedoplatků.

vypsána speciální
hrabě

Toto

daň, kvůli

řešení

176

loktů

sněmovně

bylo použito na podšívku nových tapet instalovaných v zemské

přiznává

152

plátna, jež

a dovezené ze

Nové tapety byly tak drahé, že

Vídeň,

aby mu na

však bylo nakonec zamítnuto a

kvůli

které se dostal do sporu s úřadem nejvyšších

Adam Matyáš z Trauttmansdorffu, kterému hrozila v této

věci

ně

bylo

přispěno

tapetám byla

berníků například

dokonce majetková

exekuce .... 177 V archivních fondech se zachovalo množství účtů za nejrůznější položky: od
peněz

za sukno, kterého se

z městské milice,
trumpetistů

spotřebovalo neuvěřitelné

kteří stříleli

skončení

skrze zeměpanské
•v• J78
kreJCL

řemeslníky

místní

zaplacení

při korunovační

korunovací. Jak již bylo řečeno výše,
-

největší

zájem byl o

Hlavní město království si tak na chvíli mohlo užít lesku rezidenčního
velké barokní slavnosti a

středem

dobrovolníků

mši a osm

dostat osm dukátů za to, že hráli při blíže nespecifikované

"nlichtlicher Freudensolenitat" po
úřady

přes

z kanónů, až po choralisty zpívající

kteří měli

s bubeníkem,

množství,

pozornosti.

Císařova přítomnost

dvůr

kuchaře,

města,

najímal

formany a

stalo se kulisou

také dala impuls k nutným

opravám a vylepšením, jejichž realizace by se za jiných okolností prodlužovala, nebo by k ní
vůbec

nedošlo. A tak po

Hrad,

některé dříve

osvětlení

císařově

odjezdu zbyly Praze opravené a uklizené ulice, obyvatelný

polorozpadlé objekty byly rekonstruovány, po roce 1723 dokonce stálé

královské cesty. V lidech pak

zůstal

nezapomenutelný zážitek na

přítomnost

panovníka, ve vybraných jedincích navíc i řada zážitků kulturních.

Je ovšem možné, že dřívější urgence se nezachovaly. Nicméně sedm let nečinnosti úřadů by svědčilo o
trestuhodné neschopnosti kompetentních orgánů i o neobvyklé vytrvalosti Budínského - dochované spisy
uloženy v NA, SM Kl/34, kart. 1054. Budínského žádosti se vedle žádostí vdovy Anny Maršálkové objevují i
v NA, NM Kl/8.
175
Tamtéž, nefoliováno.
176
NA, NM Kl/8, fol. 66; NA, ČDK 558/1 A 2, kart. 6, reskript české dvorské kanceláře nejvyššímu
komorníkovi Maxmiliánu Valentinovi z Martinic z 30. srpna 1656 o instalování nových tapet a o tom, že staré
mají být předány svatovítské kapitule na ušití ornátů.
177
Celý případ zdokumentován v NA, NM K1/7.
178
Např. 14. října 1656 požadují za vykonanou práci malostranští krejčovští mis tří Arnold Adolf a Joachim Lang
dohromady 68 zlatých- dále NA, NM K1/8, fol. 47.
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PUBLICUM
Slavnost a panovnická reprezentace
"Št'astný je lid, který dokáže oslavovat- chodí, Hospodine, v záři tvé tváře."*

1. Slavnosti a jejich význam pro raný novověk
Evropská historiografie objevila problematiku slavností a jejich místa v kulturních
poměrně dávno

1
,

dějinách

na roli slavností upozornil již Jacob Burckhardt ve své knize o kultuře v

renesanční Itálii 2 , podobně je zahrnul do svého pojednání o konci středověku i Johan

Huizinga. 3 Huizingovi představuje slavnost pozdního středověku model opravdového
průhledem,

prožívání, stává se tak
středověkého

jedince, jež se odkrývá

antropologie pak

přišla

se

právě

zjištěním,

může

kterým

historik nahlédnout do mentality

ve slavnosti ve své krystalické

podobě.

Kulturní

že slavnost je v tradičních kulturách úzce spojena

s rituálem, který ji obklopuje a doplňuje. Podle antropologů slavnost působí jako důležitá
4

složka duchovního života

i celkový

řád.

výjimečnost

Stojí-li

tradičních společností,

uprostřed

jednání

protože obnovuje nejen síly jejích

těchto národů

dané rituální chvíle tím, že k rituálu

s tímto rituálem

časem

splynou a stanou se jeho

přidává

součástí.

rituál, pak slavnost

členů,

ale

zdůrazňuje

další komponenty, které

nezřídka

Souvislost mezi rituálem a slavností

zdůrazňovala

i francouzská škola Annales. Existuje totiž spojení mezi slavností jako

nevšedností a

dějinami

každodennosti, která je ve slavnosti porušena.

dostává do jiné dimenze: jakmile nastává slavnost,
ze všedních starostí a
noc v den, místo

čas

nočního

mění.

Na

spánku nastupuje

čilý

se najednou

přestávají běžné

dvoře

plynoucí

povinnosti,

Ludvíka XIV.

život v

Běžně

osvětlených

často

člověk

slavnost

čas

se

uniká

převrací

alejích ve Versailles. I

chudí lidé na vesnici zapomínají po dobu slavnosti na obvyklé starosti, na každodenní boj o
~

'Bible, Žalm číslo 88, verš 16.
1
Toto tvrzení kontrastuje s českým prostředím, kde zájem o festivity začal velmi opatrně ve druhé polovině 80.
let 20. století články v časopise Opus musicum- srov. Josef VÁLKA- Milan ŠTĚDROŇ, Svátky a slavnosti
v dějinách kultury, in: Opus musicum 1985, s. 289-297; Josef MACEK, Slavnosti a zábavy v Jagellonském věku,
in: Opus musicum 1987, s. 257 -262; Jaroslav P ÁNEK, Aristokratické slavnosti české renesance, in: tamtéž, s.
289-297.
2
Srov. Jacob BURCKHARDT, Die Kultur der Renaissance in Italien, Stuttgart 1976, 1. vydání již 1860.
3
Srov. Johan HUIZINGA, Horno ludens: O původu kultury ve hře, Praha 1971; Johann HUIZINGA, Podzim
středověku, Jinočany 1999.
4
Např. Marcel MAUSS, Mélan!Jes de sociologie des religions I-II, Paris 1955- na přínos francouzské kulturní
antropologie upozornil Josef V ALKA, Horno festivans, in: Václav Bůžek:Pavel Král (ed.), Slavnosti a zábavy na
dvorech a v rezidenčních městech raného novověku =Opera historica 8, Ceské Budějovice 2000, s. 5-19.
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přežití a - zejména prostřednictvím církevních slavností - povznášejí svou mysl do oblak. 5
Většina badatelů

každodennost,

se shodne, že slavnost pomáhá svým zvláštním

stavět

symbolické mezníky do lineární

dataci událostí, jež se staly
Božího těla".
ve

světě,

Upevňuje

a tak

účast

na

například

tak v lidech
pohřbu

časové

osy, které

časem

nezřídka

"druhý den po korunovaci", nebo "ve

časové vědomí

rytmizovat

pomáhají při

středu

po svátku

a pomáhá jim chápat své vlastní postavení

vede k uvědomění si vlastní smrtelnosti,

účast

na korunovaci

zase k připomenutí hierarchického řádu, na jehož vrcholu trůní panovník. 6 Z toho potom
plyne význam slavnosti pro sociální stabilizaci a pro disciplinaci obyvatelstva. 7 Některé
slavnosti však

měly

náboj

přesně opačný: převrátit

veselím, ostentativní porušování

předpisů může

daný

řád převrácením

rolí a nevázaným

mít za cíl regenerovat síly, ale i vyrovnat se

s obtížnou životní situací, místo stálého stresu nastupuje stálé

uvolnění

-

nejdivočejší

oslavy

zaznamenáváme v době hrozícího nebezpečí jako je mor, nebo válka. 8
Druhým

důvodem

bujarého veselí

na nadcházející období plné

řádu.

může

být

kromě

Do této skupiny

oslavy rituálu, nebo rezignace
patří

příprava

zejména karnevaly, masopusty a

různé saturnálie, které končí s nástupem dlouhého postního času. 9 Zlatý věk těchto bouřlivých

slavností

končí právě

Nejdříve

v protestantských oblastech, a potom v oblastech katolických vejde ve známost, že

v raném

novověku,

kdy dochází k jejich omezování ze strany církve.

může takové chování být překážkou ve spáse nesmrtelné duše.

stoletím pak pozorujeme stálé

napětí

právě

církev prý dokázala

rafinovaně

v barokním

V období mezi 16. a 18.

mezi sociální disciplinací, která argumentuje

sebeovládáním a později chladným racionalismem, a starým
Roger Chartier vidí

10

umění

světem,

jenž je plný spontaneity.

emocionální náhražku za ztracený starý

svět,

obrátit pozornost lidí z profánního zážitku interpretovaného

jako hříšné jednání k zážitku sakrálnímu. 11 Je třeba ale upozornit, že přechod od slavností
"divokých" ke slavnostem

"spořádaným"

nebyl nikterak plynulý a po dobu raného

novověku

Slavnost jako útěk z reality popisuje např. Émile DURKHEIM, Elementární formy náboženského života, Praha
2002.
6
Srov. Jaroslava PEŠKOVÁ, Každodennost a svátek- filozofický rozměr festivity, in: Jiří Pešek (ed.), Pražské
slavnosti a velké výstavy= Documenta Pragensia XII, Praha 1995, s. 29-32.
7
Takto vidí slavnosti zejména neomarxisté- srov. Max HORKHEIMER- Theodor W. ADORNO, Dialektik der
Aujkliirung, Frankfurt am Main 1978.
8
Dále Gerhard MARTIN, Fest und Alltag. Bausteine zu einer Theorie des Festes, Stuttgart-Berlin-Koln-Mainz
1973; Harvey COX, Das Fest der Narren. Das Geliichter ist der Hoffnung letzte Waffe, Giitersloh 1977.
9
Srov. Emmanuel LE ROY LADURIE, Masopust v Romansu, Praha 200 I; Jacques HEERS, Svátky bláznů a
karnevaly, Praha 2006.
10
Srov. Jiří PEŠEK, Slavnost jako téma dějepisného zkoumání, in: Jiří Pešek (ed.), Pražské slavnosti a velké
výstavy= Documenta Pragensia XII, Praha 1995, s. 7-28; podobně Robert SCRIBNER, Reformation, Karneval
und die "verkehrte Welt", in: Richard van Diilmen-Norbert Schindler (ed.), Volkskultur, Frankfurt am Main
1987, s. 117-152.
11
Srov. Roger CHARTIER, Phantasie und Disziplin. Das Fest in Frankreich vom 15. bis zum 18. Jahrhundert,
in: Richard van Diilmen-Norbert Schindler (ed.), Volkskultur, Frankfurt am Main 1987, s. 153-176.
5
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paralelně

existovaly oba typy

že spontaneita náležela nižším vrstvám a
měšt'anům.

12

uměřenost

dvorské

Důkazem

toho jsou

mši následuje bujaré veselí lidí

právě

shromážděných před

vínem. Je však pravdou, že se zejména

začaly

novověku

stále

v raném
bylo co

nepředvídaných

součástí

života

raně novověkého člověka podobně

jako rituál,

zaplňovaly

zhusta

kalendář.

svátky

řadě

Když se k nim

i svátky individuální (svatby,

skutečně připustit,

hrobu. Nelze

oficiální slavnosti

plánovat a organizovat, aby

že

přitom

sváteční

chvíle provázely

připočetly

hospodářských

vždyť

jen

světské včetně

úspěchů

(dožínky) a

pohřby, křtiny, biřmování,

jmeniny), lze

spojených s holdováním vrchnosti, svátky

vneposlední

státně

se

nejméně.

Slavnost se stala
církevní svátky

pečlivěji

osvěžujících

katedrálou a

červeným

těch

popřípadě

korunovace, kdy po velmi oficiální

tekoucím bílým i

momentů

společnosti,

říci,

a

Hranice mezi oběma druhy jsou rozmazané a často daná slavnost obsahuje jak

prvek spontánní, tak oficiální.
korunovační

oddělit sociálně

vedle sebe. Také je nelze po mém soudu

raně novověkého člověka

od kolébky do

tvrdit, že by se svátky cyklické (jmeniny) slavily více než svátky spojené

s lineárním chápáním

času

(svatby). Nás však budou zajímat slavnosti spojené s politickou

mocí. Ta využívala festivity individuální, jako

například

jmeniny panovníka, velmi silné bylo

i spojení mezi ní a církevními svátky, oslava zemského patrona se stala oslavou patriotismu
země,

přitom vůbec

nemyslela

byl politický rituál a slavnost i v republikách,

především

oslava patrona monarchie se stala oslavou státu. Státem se

pouze monarchie,

stejně důležitý

v republikách italských. 13 Kromě tohoto existují oslavy na úrovni komunit, městských cechů a
náboženských bratrstev, oslavy klášterní a kapitulní. Nutno

vtéto problematice

uděláno skutečně

hledisek, základní

české prostředí

dělení

bylo

otevřené.

14

Barokní festivity, u nichž hlavní roli hraje panovník,
různých

že pro

minimum a badatelské pole je doširoka

Výjimkou nejsou ani slavnosti absolutismu.

podle

říci,

můžeme rozdělit

je na slavnost

veřejnou

do

několika

kategorií

a dvorskou, a to podle

Tak to činí například Michail M. BACHTIN, Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und Lachkultur,
Frankfurt am Main 1990 (překlad), staví proti sobě vážné slavnosti vysoké společnosti a lidové slavnosti smíchu;
Otto F. BOLLNOW, Neue Geborgenheit. Das Problem einer Oberwindung des Existenzialismus, StuttgartBerlin-Koln-Mainz 1979- Bollnow odděluje spontánní "Feste" a oficiální, organizované "Feiem".
13
Pro Benátky- Edward MUIR, Civic Ritual in Renaissance Venice, Princeton 1981 (nejnověji česky: Jan
HRDINA, Zásnuby dóžete s mořem, in: Dějiny a současnost 8/2005, s. 33-36); pro Florencii- Achatz VON
MŮLLER, Die Festa S. Giovanni in Florenz. Zwischen Volkskultur und Herrschaftsinszenierung, in: Uwe
Schulz (ed.), Das Fest. Eine Kulturgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart, Munchen 1988.
14
Jistý návod na zkoumání této problematiky ve sborníku Fritz RECKOW (ed.), Die Inszenierung des
Absolutismus. Politische Begriindung und kiinstlerische Gestaltung h6fischer Feste im Frankreich Ludwigs XIV.,
Erlangen 1992.
12
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množství osob, kterým je určena. 15 Zatímco v prvním případě vystupuje panovník před
veřejností,

formující se

která pochází zejména z nešlechtických vrstev, v druhém

dochází k upevňování dvorského ceremoniálu, jeho hierarchické struktury a
předvádí svůj

majestát

Adresátem je tedy

relativně

zde

před

malá skupina lidí exklusivního

však musí platit, že jakmile se
podle

přesně

šlechtou a duchovenstvem, které je

někde

objeví

vladař,

případě

řádu,

panovník

přítomno

u dvora.

společenství.

V obou

případech

komunikace i zacházení s ním se musí dít

stanovených pravidel, která jsou určena ceremoniálem. Dokonce i při dvorských

maškarádách musí být tato pravidla zachována,

byť

upravena ad hoc. Vedle symboliky

řádu

nastupuje také symbolika osobních ctností panovníka, která slouží jako výchovný vzor pro
poddané, ale také jako

věc

hodná obdivu, což zvyšuje panovníkovu prestiž ve

společnosti.

Panovník používá slavnost velmi často jako prostředek vlastní reprezentace (viz dále ).
velmi zajímavé

rozdělení

slavností v

době

účasti objektu na participační a divácké.

17

baroka

zmiňuje

Josef Válka,

dělí

16

Jiné

je z hlediska

Zatímco první druh počítá s aktivní účastí jedince

na slavnostním dění, druhý přisuzuje divákovi úlohu pouze pasivní. Čím více byla slavnost
připravována
měl

a plánována, tím více byla

potlačována

aktivní

účast přihlížejících,

z nichž se

stát nakonec pouze jásající dav.

Slavnosti jsou antropologická konstanta:
každodennosti

podobně

otázka, jak se

měnil

kruhů změnu
času

jako

potřebuje

člověk potřebuje

spánek nebo jídlo.

oslavovat a

Přijmeme-li

obsah slavností v průběhu staletí. Už osvícenství

pohledu na festivity a to

souběžně

se

zdůrazňováním

a práce vedlo k uvědomění si jejich ceny, stálé oslavy

začaly

přerušit

tak

běh

tuto tezi, vyvstává

přineslo

do

určitých

jiných hodnot, spojení

být považovány za ztrátu

vzácného času. 18 Se vznikem občanské společnosti získaly individuální svátky novou
intimitu, která

ještě

zesílila v souvislosti s prosazením kultury biedermaieru. I politické

slavnosti byly od dob francouzské revoluce jiné - ukazovaly osvícenské ctnosti, staly se
demonstrací rozumu, vše temné a divoké bylo

oficiálně

novou národní symboliku a oslavu velkých historických

zavrženo. 19. století potom

přineslo

výročí

nichž se

formoval jak německý, tak i český moderní národ. Absolvuje-li

národních

člověk

dějin, při

slavnost,

působí

na něj

Oddělení exklusivní-inklusivní slavnosti používá i Kari VOCELKA, Feste in der friihen Neuzeit in der
osterreichischen Geschichtsschreibung, in: Václav Bůžek-Pavel Král (ed.), Slavnosti a zábavy na dvorech a
v rezidenčních městech raného novověku = Opera historica 8, České Budějovice 2000, s. 21-36.
16
S tímto lapidárním zjištěním přišel již Walter GOLDINGER, Das Zeremoniell des deutschen Konigskronung
seit dem spaten Mittelalter, in: Mitteilungen des Oberosterreichischen Landesarchivs 1957, s. 91-111.
17
Srov. JosefY ÁLKA, Barokní slavnosti, in: Zdeněk Hojda (ed.), Kultura baroka v Čechách a na Moravě, Praha
1992, s. 53-63.
18
Kritika malé produktivity práce v souvislosti s častým slavením se objevuje poprvé ve středoevropském
prostoru u Seckendorffa (Teutschen Fiirsten-Staat, 1665), pak ji rozpracoval ve Vídni Johann Heinrich Gottlob
Justi- srov. Michael MAURER, Feste und Feiern als historischer Forschungsgegenstand, in: Historische
Zeitschrift 1991, s. 101-130.
15
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vnější

vlivy, které ho

často

nutí

přemýšlet

před

o tom, co se

nahlížíme v širším spektru jako hlavní svátek monarchie
Vídeň,

a končící jeho návratem do

průběhu

na ní participují

korunovační

jedná se o
chrámu,

participantů

úředníky,

ještě

mši, nebo

představení

různé

města

ním odehrává. Pokud korunovaci
začínající,

na Dunaji, pak se jedná o slavnost veřejnou, v jejímž

vrstvy obyvatel. Jestliže ale omezíme korunovaci pouze na

úžeji na vlastní položení koruny na hlavu pomazaného krále,

pro velmi malou skupinu osob, které se

je potom

preláty, dvorské

když panovník opustí

ještě méně

hodnostáře

a

a jejich

členy

výčet

vměstnaly

do svatovítského

se omezuje na nejvyšší zemské

habsburského rodu. Také nelze

prohlásit, zda se jednalo o slavnost lidovou, nebo dvorskou -

opět

jednoznačně

bude záležet na momentu,

ve kterém se na celý proces díváme. Je sice pravda, že šlechta a duchovní se na

něm

podíleli

více a mnohostranněji, není pravda, že by ostatní skupiny obyvatel z něj byly vyloučeny. Tím
se dostáváme ke

klíčové

prostředky působila

vlastně

otázce, pro koho

na tyto adresáty, k nímž měl

určena,

byla korunovace

směřovat její

a jakými

lesk.

2. Absolutismus a veřejnost
Pojem "absolutismus" i pojem

"veřejnost"

problémy. Otázka, kterou si kladli a kladou
tato

označení

používat,

kjaké historické
pochopení

dějů,

popřípadě

skutečnosti.

které

se staly v poslední

přední světoví

Oba pojmy byly

ovlivňovaly společnost

v určitém

absolutismus byl a

někdy

kalkulů.

Jeho pravá

tvář

nepravostí, které bývají absolutismu
přímo

většinou.

přisuzovány

správné

může

veřejné,

veřejnost

pomůcka

pro

období. Jejich spojení je

celkem

oprávněně

zdát, že

stát spíše v poměru

vůle většiny

za pomoci

před světem,

řady úskoků

a

aby nedošlo k odhalení

jako imanentní. Naproti tomu

veřejnost

je

je jasné, neskryté, kontrolovatelné
uspořádání

státu, je

se zrodila až po velké francouzské revoluci a je

spjata s liberalismem a s demokracií. Na následujících
oběma

časovém

S tím souvisí fakt, že absolutismus je starší

vlastností "ancien régime", zatímco

mezi

ex post, jako

měly vůči sobě

pak bývá skryta

protiklad takového stavu - co je

demokratickou

vůbec

stále je chápán jako pojem negativní, jeho

obsahem je mocenské prosazování jednotlivce na úkor
vychytralých

historici zní, zda je

vytvořeny

pomocí spojky "a" spojujeme dva pojmy, jež by
Vždyť

velmi diskutovanými

kdy je možné je užít, za jakých podmínek a vzhledem

tudíž už z tohoto hlediska spornou záležitostí. Navíc se

odporovacím.

době

řádcích

se ale budu snažit dokázat, že

pojmy souvislost může existovat.

Termín "absolutismus" byl sice použit poprvé ve francouzském

prostředí

roku až 1796 a to

v negativním smyslu, starší doba však znala spojení "absolutní monarchie" i adjektivum
216

r

•. "absolutní". Ze středověku byl znám římskoprávní termín "potestas absoluta", který však
· nebyl

vůbec

. "absolutní"

tedy

znamená

"nekompromisní". Velmi
17. století.

právě

chápán jako cosi škodlivého:

19

spíše

názorně

naopak. Absolutní moc držel

"bezchybný",

"přesný",

"dokonalý",

ale

Bůh,

také

lze sledovat vývoj tohoto pojmu v Anglii v průběhu 16. a

Zatímco pro Williama Shakespeara znamená slovo "absolute" výraz

kompetentnosti, integrity a celosti (wholeness), v občanské válce, která následovala po dvou
. "absolutních vládách" Jakuba I. a Karla I., se náboj tohoto výrazu stal jednoznačně záporný.

f Cílem tehdejší žurnalistiky bylo udělat z absolutní monarchie cosi barbarsky neanglického, co
je vlastní jen nekulturním východním národům, jakými jsou Turci nebo Rusové. 20 Na kladné

Ii

stránky absolutní monarchie v dějinách pak upozornila zejména

německá

historická

věda

v čele s Wilhelmem Roscherem, Reinholdem Koserem a Otto Hintzem.

l Naproti

"veřejnost"

tomu pojem

. znamená všeobecný, ale také všem

vychází z latinského významu slova "publicus", což
otevřený

převzalo

a zjevný. V 17. století pak

toto slovo

funkci opozita k termínu "privatus" a to i v právním smyslu. Jakmile došlo k oddělení
společnosti

a státu, slovo "publicus" se

"obecně přístupný".
kteří

sami sebe

21

začalo

Pojem "veřejnost" sám pochází z 18. století a byl poprvé užit osvícenci,

představovali

s cílem odhalovat státní
a "veřejnost". Dlouho

jako

"veřejné mínění",

zlořády. Právě

přežíval

a společnosti, a že pouze ve

vzdělanců",

názor, že

veřejnost je

sféře společnosti

ale že se

tedy správné, nezávislé a objektivní

zde vznikl antagonismus mezi termíny "absolutismus"

. výzkumy však ukazují, že je možné, aby
"republiky

užívat jak ve smyslu "státní", tak i ve smyslu

se

možná až tehdy, dojde-li k oddělení státu

může skutečná veřejnost

veřejnost

pohybovat.

Novější

nevznikla zdola krystalizováním Kantovy

vytvářela postupně ovlivňováním

shora -

působením

panovníka a jeho dvora.
Ačkoli

se mnohá ceremoniální pravidla snažila omezit

panovníkův

prostor, nikdy se vládce

• nedostal do úplné izolace. I když pozorujeme tendenci absolutistických
· svá hlavní

města

a budovat si sídla mimo

městskou společnost

monarchů opouštět

(Versailles, Schonbrunn),

· nikdy nedochází ke zpřetrhání vazeb mezi panovníkem a jeho poddanými. Únik mimo dosah
městské společnosti

. jeho života

a

úřadů

veřejného,

lze spíše definovat jako

soukromého života krále od

což souvisí s oddělením státu a jeho vládce, ke kterému došlo

19

•

oddělení

Srov. James DALY, The idea of absolute monarchy in 17. century Eng/and, in: Historical Journal1978, s.
227-250.
20
Tamtéž, s. 235-236, Daly cituje díla jako "Observations upon some ofHis Majesties late Answers and
Expresses" od Henryho Parkera nebo "Lex rex: The law and the Prince" od Samuela Rutherforda vydávaná ve
40. letech 17 .století.
21
Srov. Lucian HÓLSCHER, Offentlichkeit, in: Reinhard Koselleck-Werner Conze-Otto Brunner (ed.),
Geschichtliche Grundbegriffe IV, Stuttgart 1978, s. 413-476.
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v průběhu raného
, učinit.

novověku.

Uvědomoval

• příležitost, aby se

si jejich

před

• každý jedinec hraje

Panovník nemohl ztratit kontakt s poddanými a ani to
důležitost

a snažil se na

ně působit.

nechtěl

Nevynechá jedinou

nimi nereprezentoval. Podle amerického sociologa Ervinga Goffmana

určitou

roli na divadle

světa,

každý se snaží zakrývat

před

ostatními své

J chyby, prezentovat sám sebe jako dokonalou bytost a promýšlí strategie, pomocí nichž chce
~ na ostatní zapůsobit. Osoby veřejně činné pak mají tuto schopnost obzvláště vyvinutou. 22

J Reprezentace panovníka je

t poddaným
t

vlastně vědomá

snaha

jako ideálního vládce s množstvím

těch

vladaře

a jeho okolí

nejlepších vlastností a

představit ho
vytvořit tím u

f poddaných příznivý názor nejen na osobu panovníka, ale i na státní a společenský systém,

!

t jehož je představitelem.

23

Proto vidíme v raném novověku zřetelnou snahu absolutistického

f vládce komunikovat se svým lidem a předkládat mu sama sebe v tom nejlepším světle.
t
J

Zatímco ve středověku se pojem "reprezentace" užíval ve smyslu zastoupení (např. král

t reprezentuje Boha na zemi), v novověkém pojetí tento termín znamená spíše "vidět znovu".
~ Jiirgen Habermas proto mluví o raném novověku jako o době reprezentativní veřejnosti, která
i je kvalitativně odlišná od veřejnosti občanské. Král zde vystupuje před lidem, který přijímá

lt
•

jeho

podněty.

Postava krále je

přitom

nedotknutelná, jeho chování, jím

pořádané

slavnosti a

představení stále zpřítomňují panovníka v mysli většiny jeho poddaných. Naproti tomu

l občanská veřejnost vznikla z rozvoje kapitalistických vztahů, když soukromý život a potřeby
· jednotlivce získávají na
společnosti.

celospolečenské

závažnosti, protože stimulují ekonomickou

Tato obchodní racionalita pak proniká i do politické sféry,

zvažovat vše, co se mu nabízí a najednou panovníkovi
musí legitimizovat své panství

před

veřejnosti

kriticky

ukázat se svým poddaným,
počátek

reprezentativní, kdy neexistuje publikum, ale jen

pasivně přijímajících panovníkův

v polovině

let 20.

století

ve

24

masa poddaných
90.

člověk začíná

kriticky uvažujícími jednotlivci. Habermas klade

· této občanské společnosti do 18. století.
Období baroka je ale dobou

nestačí

směnu

zpochybněna

obraz. Habermasova teorie však byla

Andreasem Gestrichem a Markusem

· Baumannem. 25 Především došlo k oddělení třech rovin mocenské komunikace, kterou používá
panovník pro prosazování svého majestátu ve

společnosti.

22

Na první rovinu

přistupuje

tehdy,

Srov. Erving GOFFMAN, The Presentation ofSelfin Everyday Life, New York 1959; Goffman užívá termín
"the impression management" (ovládání toho, jak působíme na ostatní) .
23
.
S myšlenkou, že panovník reprezentuje prostřednictvím sebe sama celý politický systém, přišel Eberhard
. STAUB, Representatio Maiestatis oder Churbayerische Freudenfeste, Miinchen 1969, zde s. 15.
24
Srov. Jiirgen HABERMAS, Strukturální přeměna veřejnosti, Praha 2000.
25
Srov. Andreas GESTRICH, Absolutismus und Offentlichkeit. Politische Kommunikation in Deutschland zu
. Beginn des 18. Jahrhundert, Gottingen 1994; Markus BAUMANN, Das publizistische Werk des kaiserlichen
Diplomaten Franz Paul Freiherr von Lisala. Ein Beitrag zum Verhiiltnis von Absolutistischem Staat,
Offentlichkeit und Miichtepolitik in der friihen Neuzeit, Berlin 1994.
•
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pokud chce komunikovat v rámci dvorské
konkurenty. Druhá rovina je

určena

s masou prostých poddaných.

společnosti,

tedy s potencionálními mocenskými

vzdělaným měšťanům

pro vztah ke

Ani jedna z cílových skupin

reprezentace potom není pasivním

příjemcem

přijímané

a každá

třetí

pro kontakty

směřování

panovnické

a

názory upravuje a chápe.

Lidé 16. a 17. století byli schopni pochopit tolik, co lidé osvíceného 18. století, pouze kladli
důraz

jiný

maxima informací, aby si mohla
raného

novověku

žil v jednom

novověkého člověka

věřil.

rozumět,

na hodnotu informace. Zatímco moderní doba chce všemu
vytvořit
světě

neskrytý racionální obraz

světa

kolem sebe,

člověk
Raně

spolu s tajemstvím, aniž by toužil ho rozkrýt.

obklopovala magie, náboženské úkony, kterým

Právník Heinrich Ernst Kestner

dožaduje se

ještě

nerozuměl,

ale jimž

roku 1711 napsal, že mystické v náboženském

smyslu odpovídá státnímu tajemství ve smyslu politickém. 26 Stát má svá skrytá místa, která
na

většinu

Gestrichův

bude

třeba

poddaných

však

určitou

zůstává

odezvu, nebo se

států

směšovaly

stále

otevřená

a to zejména

směrem

nebo ne) nám

formou, byly brány jako
Veřejné mínění

na

veřejné mínění,

společnosti

do

představami

poměrně

zůstávají

samozřejmé

nedostatku

skutečně

v ní

vytvářely uvnitř

a

pramenů.

Velikost pramenné

velkou asymetrii: zatímco dokážeme rekonstruovat
působil,

skryté. Kjejich

a jen málo lidí

názory

šíření

těchto

totiž

nezřídka

o politických záležitostech se totiž z vrstvy latentních a
uvnitř

kolujících

společnosti

poddaných

mělo potřebu je písemně

(ať

už

docházelo ústní

fixovat.

těžko

postižitelných

dostává na povrch pouze v určitých krizových

momentech jako jsou selské rebelie, nebo akutní ohrožení
plně

přistoupíme

Pokud

existovalo v Evropě

se staršími

kvůli

kterými panovník na své poddané

veřejnost tvořili,

lze

smířit.

se

nebo geograficky omezené skupiny jistou koncepci panovníka. Tato otázka

základny pak zatím produkuje

představ

třeba

prokázat, že panovníkem vysílané signály

sociálně,

prostředky,

jako danost, s níž je

koncept, že v době absolutistických

zanechávaly
každé

působila

vnějším nepřítelem.

souhlasit s Winfriedem Schulzem, který poznamenal:

kterou bychom mohly chápat jako stálý a kompaktní celek.

"ještě

Veřejnost

V tomto

neexistuje

se ale

směru

veřejnost,

vyráběla případ

od případu, aby mohla zasáhnout do politického dění. "27 Takto se panovník snažil vytvořit
veřejnost například

v

době

tureckého ohrožení, aby tím mohl

dědičnému nepříteli křesťanstva, podobně

tlačit

na povolování daní proti

v době reformace vznikala ad hoc

26

veřejnost,

která

"Quod coelestia et mystica sunt in sacris, id arcana principum sunt in politicis."- citováno podle Andreas
GESTRICH, Absolutismus und Offentlichkeit. Politische Kommunikation in Deutschland zu Beginn des 18.
Jahrhundert, Gottingen 1994, s. 43.
27
Winfried SCHULZE, Deutsche Geschichte im 16. Jahrhundert 1500-1618, Frankfurt am Main 1987, s. 235.
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podporovala svého vládce v jeho tažení proti katolické, nebo protestantské části země. 28
vyráběním nepřítele, zveličováním

Takovým cíleným

společnosti

postupu se však dostávaly do

jeho vlastností a informováním o jeho

informace, které v ní

přežívaly poměrně

dlouhou

dobu a mohly vyústit v takřka nekontrolovatelnou paniku v momentě, kdy nebylo žádné
akutní ohrožení nablízku. Informace zkrátka žila ve

společnosti

svým vlastním životem a

nezřídka se vymkla kontrole toho, kdo ji do společnosti vypusti1. 29 Příklady známe i z českých
dějin:

neslavný

pohřeb císaře

Maxmiliána II., kdy se

přítomní

rozprchli z iracionální

hrůzy

z nové bartolomějské noci. 30
Jistě

- i raný

novověk

Habsburkové, když

zná manipulaci s veřejností ze strany panovníka, uchylovali se k ní i

potřebovali

nasadit všechny

zbraně

proti Francii, Osmanské

říši,

nebo

proti protestantům. Zatímco pro moderní dějiny se používá pojem "propaganda" 31 , pro raný
novověk

bývá stále

častější označení

tohoto fenoménu jako "persuativní komunikace". Základ

je však stejný: jedná se o jistou formu získávání lidí soustavným tlakem,
přesně určené

politické, náboženské,

hospodářské,

či ovlivňováním

ale i umělecké cíle. Do této kategorie

pro

patří

i politika vytváření "příznivého image" určité osobnosti. 32 Oproti moderní době však má raný
novověk řadu především

technických omezení, která

informací. Tím se dostáváme k problematice raně

zabraňují

novověkého

panovník se svými poddanými komunikoval? Na prvním
vladař předkládal

svou osobu poddaným

morového sloupu na hlavním

městském

například

rychlému a masovému

média: jakými

místě

prostředky

stojí po mém soudu

jako ideální sochu, která

prostřednictvím umění přijímá,

umění,

tvoří součást

očích,

anebo jako bustu na

pamětní

minci, jež je rozhazována mezi prostý lid v době významných slavností. Pomocí
přítomen

tedy

rynku, jako postavu na obraze, jenž visí na

šlechtickém sídle a je danému aristokratovi neustále na

estetických forem je

šíření

ve všech vrstvách

společnosti.

těchto

Ta jeho prezentaci

protože to uspokojuje její estetické nároky (viz dále).

Kromě

28
O budování obrazu nepřítele v raném novověku Winfried SCHULZE, Reich und Turkengefahr im spaten 16.
Jahrhundert. Studien zu den po/itischen und gesel/schaftlichen Auswirkungen einer ausseren Bedrohung,
Miinchen 1978; Franz BOSBACH (ed.), Feindbilder. Die Darstellung des Gegners in der politischen Publizistik
des Mittelalter und der Neuzeit, Koln am Rhein 1992; Alexander HEINTZEL, Propaganda im Zeitalter der
Reformation. Persuative Kommunikation im 16. Jahrhundert, St. Augustin 1998 -v českém prostředí Tomáš
RATAJ, České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí, Praha 2002.
29
Srov. Michele FOGEL, Les Cérémonies de l'information dans la France du XV!' au XVIIr siecle, Paris 1989.
30
Dále JosefJANÁČEK, RudolfII. a jeho doba, Praha-Litomyšl1997, s. 165-175.
31
Pojem "propaganda", který byl dříve užíván v záležitostech náboženských, proniká do politiky s velkou
francouzskou revolucí -srov. Juliusz CHROSCICKI, Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epoce
Wazów 1587-1668, Warszawa 1983, s. 13-24.
32
Zájem o zkoumání panovnické propagandy přinesla polská a zejména anglosaská historiografie- srov.
Konstanta KALINOWSKI, Gloryjikacja panujacego i dynastii w sztuce Slaska XVII i XVIII wieku, WarszawaPozna!Í 1973; Joseph KLAITS, Printed Propaganda under Louis XIV. Absolute Monarchy and Public Opinion,
Princeton 1976; Juliusz CHROSCICKI, Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 15871668, Warszawa 1983.
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umění,

jehož zcela specifickou
době

textem. V

reformace a

součástí

ještě

je na raně novověkém

více v

době třicetileté

dvoře

Touto

téměř

vítězství

nebo

příslušný

sdělování

emblematickou formou dochází ke

kuriozit, ale i významných vojenských

působí

i psaným

války dochází k mohutnému

letákové literatury, která obsahuje jak obrazový materiál, tak i
vysvětluje.

divadlo,

důležitých

šíření

text, který jej

nejen

skandálů

a

událostí v rodině panovníka.

Často tak pozorujeme zpřítomňování monarchy nepřímo tím, že předvedeme slavné vítězství

jeho oblíbeného generála. Studium

letáků

se právem dostává do

středu zájmů

historické

vědy,

jež se zabývá vytvářením veřejného míněne 3 Letáková produkce byla ve druhé polovině 17.
století nahrazována produkcí periodicky vycházejících novin, jejichž náklad, obsah i okruh
abonentů

však

důležitým

je

pramenem pro zkoumání

zpočátku soustřeďují

na události

zahraniční

komentáře.

Jejich cílem je dlouho pouze

přejímání

přetiskování

a

v zemi i v okolní

zpráv.

Přesto

Evropě důležitým

34

zpravidla

sdělování faktů,

rázu a

nepřinášejí

pravidelně

se zajímajících o

dění

rozšiřování

schopnosti

číst

a pronikání knih i do nižších

Při zkoumání raného novověku je třeba mít stále na paměti, že distribuce

a byla většinou z jediného zdroje.
z útržků skládal mozaiku
šířil

senzačního

aniž by je hodnotily: jde o pouhé

je vznik skupin lidí

zpráv byla omezená: k lidem se dostávaly zprávy s velkým

svou verzi

kultury v dané oblasti. Noviny se

indikátorem pro vznik veřejnosti. S tím souvisí i postupné

zvyšování gramotnosti obyvatelstva,
vrstev společnosti.

čtenářské

do okolí

Příjemce

fakta byla pouze kusá

informací si je tudíž neměl možnost ověřit, a tak si

pravděpodobného

ústně, při čemž

zpožděním,

obrazu

docházelo

skutečnosti
pochopitelně

sám za pomoci fabulace a
k dalšímu zkreslení.

Určité

společenství

lidí tak mělo na základě týchž informací docela jinou představu o

společenství

sousední. Do obrazu majestátu mezi poddanými navíc vstupují další faktory jako

jsou

zakořeněné

stereotypy a

představy

lidového monarchismu,

skutečnosti

například

než

o hodném

panovníkovi a zlých rádcích. 35
Peter Burke ve své knize o
řídil

"vytváření"

Ludvíka XIV.

přichází

s tezí, že panovník

vědomě

veškerou produkci, která ho měla oslavovat, že propaganda majestátu byla centralizovaná

podobně, jako měl být centralizovaný i celý francouzský stát za jeho vlády. 36 Tato představa

ll Z rozsáhlé literatury alespoň: Hans-Joachim KŮHLER (ed.), Flugschriften als Massenmedium der
Reformationszeit, Stuttgart 1981; Paul GOETSCH (ed.), Lesen und Schreiben im 1 7. und 18. Jahrhundert,
Tiibingen 1994; česky: Petr KLUČINA, Třicetiletá válka. Obraz doby 1618-1648, Praha-Litomyšl2000.
4
l Pro české prostředí vzhledem k náboženské otázce po třicetileté válce se pokusila čtenářskou kulturu
analyzovat Marie-Elisabeth DUCREUX, Kniha a kacířství, způsob četby a knižní politika v Čechách 18. století,
in: Česká literatura doby baroka= Literární archiv 27, Praha 1994, s. 61-88.
lS K lidovému monarchismu v českých zemích dále Jiří MIKULEC, Lidový (naivní) monarchismus v barokních
Čechách a jeho zdroje, in: Olga Fejtová- Václav Ledvinka- Jiří Pešek- Vít Vinas (ed.), Barokní PrahaBarokní Čechie (1620-1740), Praha 2004, s. 363-375.
lfi Srov. Peter BURKE, The Fabrication of Louis XIV., London 1992.
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řízeného

jednotného a

budování panovníkova obrazu

jistě

pokrývá velkou

umělců soustředěných

produkce, královské zakázky a díla dvorských

část

dvorské

v akademických

institucích a působících výhradně podle přání svého vládce. 37 Skutečnost, že je panovnický
dvůr

novověku střediskem

v raném

kulturní politiky státu však nemusí

všechna díla, která oslavují monarchu, musí vznikat z jeho
společnosti,

mírou lidového loajalismu ve
daných

vzorů spontánně,

z iniciativy umělců,

obrazu krále zvýšit osobní prestiž. Je
za svou panegyriku majestátu
vůbec

dostat. O

péči

přitom

řada

kupříkladu členům

kteří

připustit,

se

zákonem nabídky a poptávky.

Péče

řada těchto děl

že

vznikala podle

králi zalíbit, anebo si
často

s určitou

vytvořením

nejen že nebyl

sumou, ale jeho výtvor se nemusel ke dvoru

společnosti

z nich se snažila na své
dvorské

chtěli

znamenat, že

podnětu. Počítáme-li

jistým paradoxem, že autor

odměněn finanční

královského obrazu ve

lidé. Je také pravda, že
výtvory

musíme

nutně

společnosti

a

se tak starali mnohdy zcela neznámí

oslavě

panovníka

řídila

se

čistě

vydělat,

prodávala své

racionálním kalkulem -

o obraz panovníka tak vycházela z množství

zdrojů

a

zpětně ovlivňovala společnost velmi rozmanitými způsoby. 38 Studium vzájemného vztahu

absolutismu a
otázek než

odpovědí.

komunikační
představit

veřejnosti

pole, do

stojí teprve na

začátku,

přináší předchozí řádky

možná i proto

více

Je totiž jasné, že mezi panovníkem a jeho poddanými existovalo
něhož

byly vkládány ze strany majestátu různé významy, jež se snažily

krále jako ideál. K popsání tohoto pole však bude

třeba ještě

mnoho historické

práce.

3. Barokní estetika
Abychom dokázali pochopit
reprezentaci, musíme se
lidí,

měšťanů,

-byť

nebo dokonce

komunikační

jen

systém, do

okrajově-

venkovanů,

něhož

vstupoval panovník

nemohl působit prostřednictvím učených

obsahovaly propracovanou teorii absolutismu. Jejich vnímání a
smyslové, což si

uvědomovali četní

většinu

zmínit o barokní estetice. Na

teoretici ceremoniální

vědy

ovlivňování

(Rohr),

kteří

a panovníky k takové prezentaci vlastního majestátu, která by zasáhla

37

bylo

při

své

prostých

spisů,

které

především

nabádali

vladaře

primárně

smysly

Autorem této myšlenky byl ještě před Peterem Burkem Jiirgen VOSS, Miizenatentum und Ansiitze
systematischer Kulturpolitik im Frankreich Ludwigs XIV., in: August Buck- Georg Kauffmann- Blake Lee
Spahr- Conrad Wiedemann (ed.), Europliische Hofkultur im 16. und 17. Jahrhundert 1-111, Hamburg 1981, sv. 2,
s. 123-132.
38
Jutta Schumann mluví o "multiplizierende Imagepflege"- srov. Jutta SCHUMANN, Die andere Sonne.
Kaiserbild und Medienstrategien im Zeitalter Leopolds !., Berlin 2003.
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poddaných, která by je ohromila nádherou. 39 Komunikační pole mezi panovníkem na jedné
straně

straně

a jeho poddanými na

druhé bylo zejména estetické, panovník získával svou

prestiž tím, že uspokojoval soudobou potřebu svých poddaných po estetickém zážitku. Prostý

fakt, že úžas budí loajalitu, byl
dvorskou šlechtu

působil

pochopitelně přizpůsobován

panovník jinými

stejný, vzbudit u svých poddaných
přejímala
směrem

i šlechta

k ostatním

návštěvám,

vrstva tyto

vůči

"příchylnost"

k majestátu. Takové

Obecně přitom mělo

využívá, tím více krásy má oku prostého

estetického zážitku by tudíž

představení

měšťany,

v zemi, k sousedním vrchnostem, nebo

ale i k vlastním poddaným.

původcem. Ať

než na

různé

sociální

úrovně:

na

měl

být

výsledek ale

působení

od panovníka

svým poddaným: funkce barokního zámku není pouze reprezentovat

šlechticům

prostředky

prostředky,

pro

měla

směrem

ke vznešeným

čím

vyšší sociální

platit, že
člověka

poskytovat. Velikost

odpovídat sociálnímu postavení toho, kdo je jeho

už se jedná o výstavnost barokního sídla, nebo o nákladnost divadelního
společenské

- vždy to ukazuje na

postavení majitele, nebo mecenáše. Intenzita

estetického zážitku odkazuje k sociální hierarchii a naopak: sociální hierarchie vyžaduje, aby
dotyčný působil

na své okolí skrze

Nejelementámější příklad

je

určité

a svému stavu

oblečení: nejkrásnější

přiměřené

estetické

prostředky.

šaty podle dobové estetiky mají nosit

sociálně nejvýše postavené vrstvy. 40 Král potom, jelikož stojí na samém vrcholu společenské

hierarchie, má působit na okolí pomocí těch nejvyšší estetických prostředků.
Tyto estetické

prostředky

často

sice nevyskytují tak
společnosti

současné

jako

měst

módní trendy,

tématem mé práce. Chci se jen
navenek. Jsem si

přitom vědom

například

proměnám

přesto

se

právě

v čase, které se

začíná

ve dvorské

"a la mode". Dvorská
sídlům,

a tím se

původně určena. Přitom pochopitelně prodělávala důležité

prostředí

protože každé sociální

jak ukazuje

podléhají

a na venkov díky venkovským aristokratickým

i do vrstev, pro které nebyla

změny,

dobově podmíněné,

na konci 16. a zejména v 17. století dbát na to, co je

móda pak pronikala do
šířila

jsou ale

zaměřit

si ji upravovalo. Takové
na

prostředky,

působení

ovšem není

kterými dvorská estetika

toho, že komunikace na poli estetiky probíhala

působila

oběma směry,

Richard Alewyn na procesu přejímání francouzských lidových tanců do

dvorského prostředí z venkova za Ludvíka XIV. 41 Důležitým principem barokní estetiky je
hledání

nekonečnosti, nekonečnost

zobrazíme

nekonečnost,

je totiž hlavní vlastností Boha: pokud

máme šanci

přiblížit

nějakým způsobem

se k ideálu boží dokonalosti.

39

Nekonečnost

Srov. Thomas RAHN, Psychologie des Zeremoniells. Affekttheorie und -pragmatik in der
Zeremoniellwissenschafl des 18. Jahrhunderts, in: Jorg Jochen Bems- Thomas Rahn (ed.), Zeremoniell als
hofische Ásthetik in Spatmittelalter und Friiher Neuzeit, Tiibingen 1995, s. 74 an.
40
Srov. Martin DINGES, Der .,feine Unterschied". Die soziale Funktion der Kleidung in der hOfischen
Gesellschafl, in: Zeitschrift fůr historische Forschung 1992, s. 49-76.
41
Srov. Richard ALEWYN, Das grosse Welttheater. Die Epoche der hofischen Feste, Berlin 1985, s. 31 an.
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a

..

věčnost

předků

například

se odráží i v politické teorii

jdoucí

často

časů, rčením,

až do biblických

hudba ztratila v renesanci

svůj

v legitimizaci panovníka

účel

hlavní

jako

nekonečnou řadou

že Král nikdy neumírá a

prostředek

podobně. Ačkoli

pro dorozumívání se s Bohem

(gregoriánský chorál) 42 a začal být kladen důraz na její melodičnost, přesto má - a zejména
hudba duchovní - zobrazovat ideu
Slábnoucí, ale

přesto

nekonečného času
důležitým

hranou a

věčnosti, například

donekonečna

se opakující hudební projev, dává

i prostoru, v němž se ozývá. Touha po

rysem barokní architektury: vlnící se

přechází

renesanční

v častém užívání akustického echa.

plynule do další

části

stěna

nekonečném

barokního chrámu nikde

ohraničených

obdélníkovitého tvaru. Neostré hranice mezi

rafinovaně

nekončí

křivek

ostrou

nahrazuje

polích trojúhelníkovitého, nebo

kvalitativně

odlišnými plochami jakoby

evokovaly neostré hranice mezi pozemským a nebeským. Dalším poslem
které velmi

iluzi

prostoru je potom

sakrálního prostoru, barokní obliba

a klasicistní zálibu v přesně

zároveň

věčnosti

proniká do prostoru a ozařuje vybrané body, aby jim dodalo

je

světlo,

potřebnou

sakralitu. 43
To, že neexistuje

přesně

definované rozhraní, že se nejedná

deformovanou množstvím
porušování

řádu,

kultuře téměř
důležitý

kuželoseček,

často

o plochu rovnou, ale

neznamená, že by barokní

nebo dokonce že by ho popíralo.

Právě

umění

různě

stálo na myšlence

naopak! Obava z chaosu je v barokní

tak všudypřítomná jako obava z věčného zatracení. Pro barokní kulturu je velmi

smysl pro pravidelnost, geometrii a symetrii. Matematici napjali všechny své síly,

aby dokázali chaos odstranit, a

zároveň předvídat

krizové momenty, v nichž by se mohl

objevit. 44 Pod vlivem renesančního platonismu, který se začal prosazovat v italských městech
druhé poloviny 15. století, byla chápána každá fungující

dvorské

společnosti,

řádu světa.

v organizaci

v precizně namalovaném obraze, v barokním chrámu i ve

společenské

hierarchii jako takové, je podle

a mikrokosmem, který lze

novoplatoniků

jako byl Marsilio Ficino nebo Giovanni Pico

della Mirandola zjevný - pokud tedy kdokoli chce
pravidly, která vložil

jako odraz velkého
vidět například

Tento vztah mezi makrokosmem

světa

věc

Bůh

do tohoto

světa.

vytvořit

cokoli fungujícího, musí se

A novoplatonici

podobně

mistr tvrdí, že takto učiněná věc je nejen funkční, ale je i krásná.
zejména architektura vycházela z premisy

přesného

42

45

geometrického

jako jejich

řídit

starověký

Renesanční umění a
řádu,

je zvláštní, že

Tady jsou důvody toho, proč je v raném novověku mše zpívaná a ne mluvená.
Srov. Dalibor VESELÝ, Světlo a nekonečno v barokní architektuře, in: Olga Fejtová- Václav Ledvinka- Jiří
Pešek- Vít Vinas (ed.), Barokní Praha- Barokní Čechie (1620-1740), Praha 2004, s. 223-244.
44
Proto se Blaise Pascal a Jacob Bemoulli pustili do matematických úloh, při jejichž řešení objevili teorii
pravděpodobnosti a položili základy statistiky- srov. Gemot HEISS, Die Liebe des Fiirsten zur Geometrie:
Adelserziehung und die Wertschiitzung der hofischen Gesellschafl for Symmetrie und Regelmiissigkeit, in: Peter
J. Burgard (ed.), Barock: Neue Sichtweisen einer Epoche, Wien 2001, s. 101-119, zde s. 112.
45
Srov. Alexander Chaimovič GORFUNKEL, Renesanční filozofie, Praha 1987, s. 57-104.
43
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barokní

umění

si z renesančních

přístupů

se na první pohled zdálo. Linie se sice
sférický,
jejich

půdorys čtverce

částmi.

hlavně

změnila

a obdélníku byl

byť třeba

přírody

je napsaná

uměleckých děl

ponechalo více, než by

v křivku, pravoúhlý trojúhelník v trojúhelník

vyměněn

Stále však platí, že vše je dokonale

vše je symetrické,

velká kniha

k vytváření

za prostor

propočítáno,

ohraničený kuželosečkami

velmi

racionálně

a

poskládáno a

ne pravoúhlé. Stále platila slova Galileo Galilea o tom, že

řečí

matematiky, úcta k Eukleidovi a Pythagorovi

překonala

hranice renesance a byla znásobena racionalistickým duchem francouzského karteziánství.
Matematizace obrazu
adorován

světa

vtělila

se

do barokního

prostřednictvím představování

božího

umění neméně

řádu

než oslava Boha, který je

v konkrétních

příkladech

lidského

tvoření. 46 Architektura sloužila jako vizualizace mentalitního zvratu, k němuž došlo

v obecnější

rovině začátkem

cesta hledání Boha.

17. století s nástupem karteziánství, a

Vyjadřuje sepětí

do jednoty rezidenčního paláce, nebo

sakrálního a profánního
alespoň

do jeho okolí.

zároveň

jako svébytná

začleňováním kostelů

Ačkoli

aplikování

a

klášterů

raně novověké

vášně pro geometrii do oblasti společenských a politických vztahů je spomé47 , myslím, že lze

tvrdit, že geometrický

pořádek

barokní estetiky. Jeho

vyjádření můžeme

byl jakožto odraz božského
nalézt

například

řádu

v

architektuře

ale i v půdorysech barokních zahrad (francouzský park) a ve
sídel, kdy pravidlům symetrie bývá podřízeno nejen řazení
48

principů

barokních pevností,

vnitřním uspořádání

pokojů

principy pronikají i do vztahu mezi šlechtickým palácem a
nezřídka přizpůsobováno.

jedním z klíčových

a předpokojů, ale

rezidenčním městem,

barokních
často

tyto

jež je mu

Symetrie přitom nemusí být pouze osová, ale i středová, při čemž

se využívá všech dostupných planimetrických i stereometrických znalostí.
"Modus geometricus" se ale
stavbách, i když

právě

nevyznačuje

pouze v

architektuře

a v jejích v monumentálních

zde je nejlépe postižitelný. Stává se normou pro lidské chování,

pomocí geometrických figur se konstruuje vznešená dvorská, nebo dokonce královská
choreografie, jejímž základem jsou zásady estetického, tedy krásného života, kterým byla
naplňována

dvorská každodennost. Prvním, kdo rozpracoval myšlenku, jak hezky žít, byl

Baldassare Castiglione ve své knize

"Dvořan".

Po vzoru Cicerona je kladen

důraz

na

K významu geometrie pro uspořádání společnosti již Car! HINRICHS, Staat und Gesellschaft im
Barockzeitalter, in: Gerhard Oestreich (ed.), Car! Hinrichs: Preussen als historisches Problem, Berlin 1964, s.
205-226, zde s. 217-218; význam geometrie pro absolutismus dále Rudolf ZUR LIPPE, Naturbeherrschung der
Menschen, Frankfurt am Main 1974.
47
Teorie tzv. sociogeometrické společnosti- Henning EICHBERG, Geometrie als barocke Verhaltensnorm:
Fortifikation und Exerzitieren, in: Henning Eichberg: Die historische Relativitiit der Sachen: auf dem Weg zu
einer kritischen Technikgeschichte, Miinster 1984, s. 69-102.
48
Dále srov. Aleš FILIP, V zámku a podzámčí. Barokní urbanismus na Moravě, in: Tomáš Knoz (ed.), Morava
v době baroka, Brno 2004, s. 57-68; Friedrich POLLEROSS, Adelige Repriisentation in Architektur und
bildender Kunst vom 16. bis zum 18. Jahrhundert in Osterreich, in: kolektiv autorů (ed.), Spojující a rozdělující
na hranici= Opera historica 2, České Budějovice 1992, s. 49-59.
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schopnost
rytířské

uhlazeně vyjádřit

své myšlenky v plynulé konverzaci, ze

dvornosti k dámám je

učiněn

důraz

Castiglione
činí

která

na

sečtělost- dvořan

upřednostňuje

u

dvořanů dvě klíčové

z člověka oblíbeného ve

bezstarostnost, jež je ale hraná, ve
jej ve

společnosti

měl

by

vládnout

doprovází. Ono není ani tak

na poli šermu nebo

stejně dobře mečem

jako perem.

čili

ušlechtilost,

vlastnosti: první je grazia,

společnosti,

skutečnosti

například

musí

o

umění

ideál galantnosti ve smyslu Ovidia, vedle

bojovat, které se stále více transformuje do sportovního výkonu
lovu, se klade

středověké představy

druhá je sprezzatura - nenucenost a
dvořanovi

důležité,

jakým

záležet na jeho reputaci, která
dotyčný

ve

skutečnosti

je, ale

jakým se zdá být (dissimulazione). 49 Zdání se odlišuje od bytí a hlavním prostředkem je
jazyk,

důraz

na jazykovou obratnost

dvořana,

vzděláním

kterou získá

celým Castiglionovým dílem: "je jisté, že se nám u všech jazyků líbí

a

sečtělostí,

určité

se prolíná

vlastnosti, jako je

lehkost, správný slovosled, bohatá slovní zásoba, jadrná úsloví a pestré členění vět. "50 Jeho
dvořan

má být

především

vlastností je také

rétor, který volí v pravých chvílích ta pravá slova. Jeho

věrnost vůči

vladaři, ačkoli

svému

tato

může přinést často

problémy. Také proto bývá Castiglionovo dílo srovnáváno s Machiavelliho
obou

těchto

spisů

předstírání. Dvořan

Vladařem.

je v ní

představován

představa

Kritika

jako vychytralý parazit, nebo jako bezduchý
novověku

bychom však velmi

hledali dva spisy, které by tak ovlivnily nejen praxi, ale i teorii života vyšších
Přišly

morální

vychází z podobných moralizujících pozic odsuzování falešnosti a

ornament panovnického majestátu. V průběhu raného

vrstev.

důležitou

s novými modely dvou hlavních

typů

šlechtické

o vládci a o jeho služebníkovi. Zatímco první

cílem je politická chytrost, díky níž se

může

řídí

společnosti,

obtížně

společenských

vznikla nová

mocenská centra státu a jeho

udržet u moci, druhý

řídí

své vlastní chování a

cílem jeho snažení je estetický projev, jehož prostřednictvím se může udržet dlouhou dobu na
výsluní. 5 1
Na konci 16. století se tyto normy ve
základem pro
ovlivňovaly

vytvoření

nejen

velké dvorské

prostředí

společnosti

italské, ale i

estetického chování je důležité pochopit

49

větším měřítku přenesly

tři

do Francie, kde se staly

ve století Ludvíka XIV.,

španělské

a

středoevropské.

pojmy: prvním je ideál

zpětně

pak

Pro pochopení

čestného člověka

(honnete

tvářit se, jakoby nám to, co děláme, nepůsobilo námahu, jako bychom na to téměř ani nemysleli .... pravé
je to, které ani jako umění nevypadá."- Jaroslav KUDRNA (ed.), Baldassare Castiglione: Dvořan, Praha
1978, s. 59-60.
50
Tamtéž, s. 72.
51
O Castiglioneho dílu nejlépe Sydney ANGLO, The Courtier. The Renaissance and changing idea/s, in: Arthur
G. Dickens (ed.), The Courts ofEurope. Politics. Patronage and Royalty 1400-1800, London 1977, s. 33-54;
August BUCK, Baldassare Castigliones "Libro de! Cortegiano ",in: August Buck: Studien zu Humanismus und
Renaissance. Gesammelte Aufsatze aus den Jahren 1981-1990, Wiesbaden 1991, s. 189-201.
" ••.
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I

! homme

52

),

který je spojený s ideálem člověka chovajícího se za všech okolností přiměřeně:

Ichce vykonat velké skutky, ale je si vědom své nedokonalosti; je skromný, ale čeká, že ho

I

zdvořilý a laskavý za všech okolností, i když tím někdy

budou ostatní obdivovat; je ochotný,

I
í

potlačuje

i) homme ),

své

přirozené

city a

vášně.

Druhým ideálem je ideál

který má vždy dobrý vkus a úsudek, dokáže se

člověka

přiměřeně

galantního (galant

chovat ve

společnosti.

I Třetí velmi ceněná vlastnost je vybranost (précieux homme), takový člověk je kromě slušného
I chování sečtělý a vzdělaný a svou jemností a elegancí převyšuje ostatní. U krále potom
I.

vytvářet

všechny tyto ideály mají splývat a

osobu, která je v každém
osobě

· chování má být vzorem pro ostatní. Estetika se v jeho

směru

na výši, a jejíž

spojuje s politikou v duchu

· Castiglionova projektu "ars aulica et politica". 53
Tyto normy pronikly do chování
: dovednostmi pro všechny,

kteří

šlechticů

se

chtěli

u dvora, staly se nepsanými zákony a nutnými

dostat do dvorského
vyjádřením

: smyslem pro geometrickou harmonii. Praktickým

světa.

přitom

Spojily se

takové symbiozy je

se

kupříkladu

tanec, v němž jde více o pozici a trajektorii tanečníka v prostoru, než o jeho pózu54 , důraz na
individuální projev a tanečníkovu figuru se začne klást až od 30. let 18. století. 55
Respektování geometrických linií se přenáší i do sportu, do šermu i do jezdectví. 56 Uhlazené
gesto a vznešený pohyb byly také
· korunovacích,

kdy

prostorová

nejvýznamnějších hostů

musela být

součástí

vyjadřovala

orgamzace
umístěna

královské choreografie
sociální

při

barokních

hierarchii:

křesla

ve svatovítském chrámu symetricky podle osy

i procházející presbyteriem, korunovační průvod byl zase uspořádán podle symetrie středové

s hlavním bodem v

osobě

korunovaného krále. Symetricky musely být

tribuny, ve Vladislavském sále stoly
konat

před

hlavním

před korunovační

oltářem uprostřed,

aby byl

vidět

rozmístěny

v chrámu

hostinou, pomazání krále se muselo

ze všech stran (tzv. efekt point-de-vue),

a aby byla zdůrazněna jeho důstojnost. Prostorové vyjádření ceremoniálních hodností, které se
působilo

promítalo do nehybné architektury, nyní
samotných. Stejné prvky se potom

přenášely

i

prostřednictvím

chování

aktérů

do dvorského baletu a do divadelních

sálů.

Dále o šíření tohoto ideálu ve Francii v 17. a 18. století RolfREICHARDT, Der "Honnéte Homme" zwischen
hofischer und burgerlicher Gesellschaft, in: Archiv fůr Kulturgeschichte 1987, s. 341-370.
53
Srov. Klaus CONERMANN, Der Stil des Hofmanns. Zur Genese sprachlicher und literarischer Formen aus
der hofisch-politischen Verhaltenskunst, August Buck- Georg Kauffmann- Blake Lee Spahr- Conrad
Wiedemann (ed.), Europaische Hofkultur im 16. und 17. Jahrhundert I-III, Hamburg 1981, sv. I, s. 43-56.
54
Tento způsob tance se nazývá planimetrický ("dance basse")- dále Richard ALEWYN, Das grosse
Welttheater. Die Epoche der hOfischen Feste, Berlin 1985, s. 31 an.; RudolfBRAUN -David GUGERLI, Macht
des Tanzes- Tanz der Miichtigen. Hoffeste und Herrschaftszeremoniel/1550-1914, Mlinchen 1993.
55
Tzv. vertikální tanec se nazýval "danse haute" a přišel z Itálie (camargo).
56
Tzv. španělská jezdecká škola, která v 17. století pronikala i do Vídně, velkolepé představení koňského baletu
roku 1667 doprovázelo například svatbu Leopolda I. s Markétou Terezou -dále: Petr FIDLER, La contesa
dell'aria e del!'acqua, in: Václav Bůžek, Pavel Král (ed. ), Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních
městech raného novověku =Opera historica 8, České Budějovice 2000, s. 359-379.
52
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estetického vystupování nezůstaly omezeny pouze na dvorskou každodennost,

I Zásady

!

i pronikly do veškerého dění u dvora. I když mělo dojít k velmi oblíbeným masopustním rejům,

Iselským svatbám a maškarádám,

které sloužily jako jistý obraz

převráceného světa,

1nezapomínalo se na vznešený a noblesní pohyb a gestikulaci. A nejen to: tato vznešenost
!!

definovaná původně pro oblast dvora se dostávala i do jiných společenských vrstev, byla

l napodobována
f

měšt'anskou společností a dokonce se stávala ceremoniálním vyjádřením

!vážnosti při bohoslužbě. Během církevních obřadů a slavností tak docházelo k vyjadřování
!

i přednosti a hierarchického
·

pořádku velmi podobnými způsoby jako v případě hierarchie

světské.

Na rozdíl od náboženského ceremoniálu 57 , který musí být stále stejný, protože odkazuje
k eschatologickému

účelu,

dvorský ceremoniál, jehož
obměnách.

, slavnost, žije v neustálých

Dvorští

předním

umělci

a

vyjádřením

organizátoři

"divertissements" tak museli hledat stále nová témata a jejich stále nová
konstantě

dostáváme k další estetické
emblematice. Touha

propočítat

v antice a v renesanci a

· je význam i krása.
· přesně

vypočítané

barevnosti

58

věcmi

umění

hledat

předvedení.

Tím se

a tou je záliba v alegoriích a

navazovala na klasický ideál rozvíjený

ve francouzském klasicismu. Jeho

přirozeností

panovníkových

věci uspořádané,

a že

přední
právě

teoretik Nicolas
v tomto

pořádku

Umělec by měl tedy především kopírovat přírodu, přenášet na plátno

proporce, jež určují vztah mezi malovanými objekty, barvy musí odpovídat

předlohy

dokonce svou

vztahy mezi

přežívající

· Poussin prohlásil, že je jeho

barokního

je dvorská

a celkový dojem má budit

předlohu

poopravit na

představu řádu.

plátně

V krajním

případě

je možné

tak, aby nevznikl ani stín pochybnosti o

dokonalosti vzoru, ani skulinka, kterou by mohl proniknout chaos. V barokním umění se však
objevuje

paralelně

tradice emblematiky,

stranou mince, na jejíž svrchní

straně

dráždění smyslů

a

představivosti,

která je

opačnou

je "modus geometricus". Pokud budeme barokní kulturu

definovat jako vzájemnou hru protikladů 59 , světla a stínu, nebe a země, pak musíme uvést
vedle způsobu geometrického ještě smysl pro alegorii. 60 Spíše než ostrý protiklad je třeba
vnímat smysl pro
vzájemně

řád

a pro alegorii jako dva prvky barokního myšlení, které se vyvažují a

mezi sebou souzní. Emblematika je na rozdíl od smyslu pro

nejlépe z literatury,

čerpá

řád

pochopitelná

totiž z antické tradice rétoriky, jež sahá až k Ciceronovi a

57

Dále Elisabeth KOV ÁCS, Kirchliches Zeremoniell am Wiener Hoj des 18. Jahrhhundert im Wandel von
Mentalitiit und Gesellschaft, in: Mitteilungen des osterreichischen Staatsarchivs Wien 1979, s. 109-142.
58
Srov. Wladislaw TATARKIEWICZ, Dejiny estetiky 1//.-Novoveká estetika, Bratislava 1991, s. 287.
59
O protikladech v barokním umění nejnověji Jiří KROUPA, Světlo a stín v barokní architektuře, in: Tomáš
Knoz (ed.), Morava v době baroka, Brno 2004, s. 69-83.
60
Srov. vynikající článek Petra FIDLERA, Modus geometricus- sensus allegoricus, in: Václav Bůžek (ed.),
Život na dvorech barokní šlechty= Opera historica 5, České Budějovice 1996, s. 443-465.
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Quintilianovi.

Odděluje

smysl a slovo. Zatímco smysl, nebo také obsah dané

věci

je jediný,

slov může řečník užít k popsání takového smyslu neuvěřitelné množství. Především Španělé a
Italové dovedli rétorickou tradici v raném novověku k rozkvětu, snažili se všemožnými obraty
opsat vlastnosti a podstatu dané

věci

posluchače

tak, aby postavili

do role luštitele

zašifrovaného smyslu. Jakkoli byl tento postup v minulosti historiografií a literární
odsuzován a

označován

za

vědomé

vědou

klamání, nebo za mechanické vršení bezobsažných

! metafor, nelze jej úplně pominout, nebot' tvořil důležitou součást barokního vnímání světa. 61

Cílem bylo postavit
tvrdí, že

umělec

má divák nebo

před čtenáře

má být druhým

čtenář

třeba vyřešit.

emblému problém, jenž je

stvořitelem,

má

vytvářet

mezi

Baltazar Gracián

věcmi pavučinu vztahů,

kterou

rozkrýt. Tajemství obsažené v symbolu potom provokuje náš intelekt a

dává nám potěšení z hledání smyslu skrytého za vrstvou slov. Čím větší námahu potom dáme
do zjišt'ování pravdy, tím příjemnější bude požitek z ní. 62 Vychovatel savojských knížat
Emanuele Tesauro ve svém díle "Canocchiale Aristotelico" (Aristotelský dalekohled, 1655)
pak prohlásí, že metaforické

vyjadřování

spojuje všechny druhy

Používání slov v novém, objevném významu pak dokáže
vášně

a inteligenci,

čímž

působit

umění

v jeden celek.

jak na naše smysly, tak na

uspokojuje všechny lidské schopnosti. Emblematické

vyjadřování

stejně jako smysl pro geometrii byl velmi silný i v českém prostředí doby barokní. 63 Bohuslav

Balbín napsal do svého díla "Verisimilia humaniorum disciplinarum" (1666) v kapitole o

r

! symbolech a emblémech, že "není žádná věc pod sluncem, která by nemohla být látkou pro
!~·

emblém. "64 Účelem symbolu je přesvědčovat, zobecnit zobrazenou věc, a pak ji zas vtělit do

!

jednotlivého. Balbín se zabývá zejména rodinnými symboly,

r

skutky příslušníků daného rodu pomocí obecných vlastností (znaků), jež jsou potom

čili erby, které odráží hrdinské

aplikovány konkrétně na všechny členy tohoto rodu.
I pro prezentaci panovníka se užívá
dvorská

společnost

výše, v

případě

alegorické

i širší

je na

ně

které mají svou ustálenou podobu a

zvyklá. O symbolice Slunce jsem se již zmínil

majestátu však byla paleta používaných

spodobnění

horizont. Do

veřejnost

často emblémů,

hávů

se hodily

antických

především

příběhů

antické

symbolů

daleko

náměty přenesené

na aktuální

se halila libreta dvorských oper,

61

pestřejší.

náměty

Pro

časový

na hry a

O barokní rétorice zásadní díla Winfried BARNER, Barockrhetorik. Untersuchungen zu ihrer geschichtlichen
Grundlagen, Tiibingen 1970; Volker SINEMUS, Poetik und Rhetorik im friihmodernen deutschen Staat,
Gottingen 1978.
62
Srov. Wladislaw TA T ARKIEWICZ, Dejiny estetiky !!1.-Novoveká estetika, Bratislava 1991, s. 329.
63
První na to upozornil Eduard PETRŮ, Emblematika a divadlo české protireformace, in: Prolegomena
scénografické encyklopedie 1973, s. 105-113; Pavel PREISS, Panoráma manýrismu. Kapitoly o umění a kultuře
16. století, Praha 1974.
64
" ••• nulla res est sub Sole, quae materiam emblemati dare non possit"- srov. Lubomír KONEČNÝ, Bohuslav
Balbín a emblematika, in: Bohuslav Balbín a kultura jeho doby v Čechách, Praha 1992, s. 165-180.
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Il představení,

výtvarní umělci vytvářeli svá díla podle antických vzorů, která představovala

![ antické hrdiny, básníci užívali postav řecké a římské mytologie ve svých verších. Je skutečně
i zarážející, jak mnoho se v době, která se tolik odvolávala na
I

křesťanskou

f v protestantské, anebo v katolické podobě - dařilo antice, jež byla ve

tradici -

ať

už

středověku považována

I za dobu pohanské zvůle a její hrdinové za démony z temných časů lidstva. A opět se ukazuje,
!

f kolik zanechala v baroku renesance, od které přejalo baroko kult lidského heroa, jenž se velmi

hodil pro spojení s panovnickým majestátem.
epochu výtvarného
božstev".

umění ohraničenou

65

Hans Sedlmayr dokonce označuje celou

lety 1470 a 1830 jako dobu "probuzení antických

Božstva ale nebyla představována ve smyslu sama sebe, ale ve smyslu

66

přeneseném,

jako emblém. Apollon nebyl mytologickým Apollonem, který vystupuje

v bájích, ale symbol Slunce. Panovník zobrazený jako Herkules není tím, kdo
Augiášův
\ nejčastěji
t

i

chlév, ale personifikací síly a symbolem
byl král

představován

jako Jupiter, vládce

překonání

Bohů,

všech

nepřízní

vyčistil

osudu. Asi

a královna jako Juno. Zatímco tyto

1 osoby odpovídaly přesně určenému vladaři, kterému většinou jen poskytly atributy své

! výjimečnosti, existovaly symboly představující královskou moc jako byla koruna (viz výše)
f nebo bájný pták Fénix. Kromě toho si baroko libovalo v personifikaci určitých vlastností,
1.'

f

charakterů,

ale i dalších- jinak

obtížně

zobrazitelných- abstrakt. K personifikování

určitého

r nehmotného principu se užívalo typických znaků po vzoru atributů křest'anských světců. Mezi

i' konkrétním člověkem a personifikací jeho hlavních vlastností pak lze vysledovat zvláštní
f vztah,

který ukazuje na hlubší problematiku

poměru

typického a jednotlivého v

českém

iv

r

evropském baroku.
V dvorských slavnostech, kde nejvíce

přicházelo

estetického ideálu, se objevuje i protiklad mezi
geometrického

.· množstvím

způsobu

emblémů.

ke slovu

světlem

vyjadřování

a tmou, mezi

a nevázaností rétorické tradice libující si v

soudobého
spořádaností

zatemňování skutečnosti

Ve dvorském prostředí byl tento protiklad často prezentován jako

1.· souboj dvou principů a to navozením zvláštní situace převráceného řádu. Na venkově sloužil

l

pro ventilování rušivých sil v

člověku

i ve

společnosti

karneval, bujaré masopustní veselí.

rf - - - - - - - - - Podobně přejalo baroko z renesanční a antický pohled na nahotu: nahý člověk je zobrazován jako dokonalý.
Proti tomu středověk viděl v zobrazení nahoty lidskou ubohost a malost (také provinění)- srov. Jorg Jochen
BERNS, Der nackte Monarch und die nackte Wahrheit, in: Eiger Bliihm-Jom Garber-Klaus Garber (ed.), Hof,
Staat und Gesellschaft in der Literatur des 17. Jahrhunderts, Amsterodam 1982, s. 315-349, zde s. 322.
66
O antických hrdinech a bozích jako alegorických vzorech pro renesanci a baroko existuje bohatá literaturasrov. Hans SEDLMAYR, Die Wiedergeburt der antiken Gotter im Bild, in: Nach 50 Jahren. Almanach R. Piper,
Miinchen 1954, s. 57 an.; Jean SEZNEC, The Survival oJ the Pagan Gods: The Mythological Tradition and its
Place in Renaissance Humanism and Art, New York 1953; Don C. ALLEN, Mysteriously Meant. The
Rediscovery oJ Pagan Symbolism and Allegorical Interpretation in the Renaissance, Baltimore-London 1970;
nověji Kristiaan AERCKE, Gods oJplay: baroqueJestive performance as rhetorical discourse, New York 1994.
65
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V zámeckém

prostředí

potom

těmto

slavnostem odpovídaly maškarní plesy, selské svatby a

tzv. království. 67 Pozdně středověká slavnost bláznů, která byla v období 14. a 15. století
společnosti

známá svou spontánní nevázaností, se však v dvorské
naplánovanou hru podle

přesně

daných pravidel se stálým

zřetelem

mění

v precizně

na estetické normy.

Členové hry nazvané "království", která bývala omezena jen na nejužší okruh dvořanů, si

vylosovali své postavení u dvora a po
takovém "království" se
Dvořané

mění

určitou

dobu zastávali

ceremoniální postavení,

nemění

"nově

nabyté" funkce.

se však ceremoniál samotný.

tak mají možnost vyzkoušet si na omezenou dobu pozici svých

nadřízených.

nebo si vyberou

určité

poddaných, také chování

dvořanů

faktickou

snahu

často

prostřednictvím

byla

přijata

skrývat kdokoli). Jednalo se však vždy o
zpochybnit

řemeslo,

něj převlečením.

vzdáleně připomínaly skutečné

velmi komicky. U maškarních

pouze k zakrytí vlastní pravé identity, aniž by
může

venkovské

nebo

ošacení

v nových rolích prokazovalo spíše jejich neznalost života

působit

poddaných a muselo

kostýmem se

podřízených,

sociální postavení na vesnici a stylizují se do

Kostýmy však bývaly velmi nákladné a pouze

obyčejných

dvořané určité

U selských svateb si naproti tomu vylosují

Při

dvorskou

Účel

hierarchii.

her se s hierarchií seznámit a

vstřebat

plesů

pak docházelo

identita jiná (domino: pod

vyjádření

symbolické, nikoli o

totiž přesně

byl

opačný:

ceremoniální pravidla. Chvilkové

zpochybnění těchto pravidel tak mělo paradoxně sloužit k jejich upevnění. Šlechtic
převlečený

do kostýmu venkovského

ošacení a

doplňcích

kovářem.

Druhý

soudobou dvorskou

účel

chvílích, kdy bylo

kováře

se stával symbolem

představu

takových maškarád byl

potřeba

omezit, nebo dokonce

důvod mělo přijetí

kovářském řemesle),

ještě prozaičtější: spolehlivě
načas

pravidla, nebo pokud by ceremoniální složitosti mohly
skandál. Stejný

o

kovářství (měl

na svém

nestával se

fungovaly ve

pozastavit svazující ceremoniální

způsobit

problémy,

popřípadě přímo

cara Petra Velikého ve Vídni roku 1698 inkognito, nebo

drážďanský karneval roku 1730 při návštěvě pruského krále Friedricha Viléma 1. 68 Poměrně
časté pořádání

maškarních

pouze k předvedení

plesů,

selských svateb a "království" tak

převráceného světa

vůbec

nemuselo sloužit

a k prezentaci všemožných symbolických figur,

mohlo být prostým vyjádřením ceremoniální nutnosti a promyšleným kalkulem.

67

Srov. Claudia SCHNITZER, Konigreiche- Wirtschaften-Bauernhochzeiten. Zeremonielltragende undunterwandernde Speilformen hojischer Maskerade, in: Jorg Jochen Bems-Thomas Rahn (ed.), Zeremoniell als
hofische Ásthetik in Spatmittelalter und Fríiher Neuzeit, Tiibingen 1995, s. 280-331.
68
Rohr ve svém díle Einleitung zur Ceremoniel-Wissenschaft ... přímo říká, že "Zu Vermeidung mancherley
Praecedenz-Streitigkeiten haben die grossen Herm ein Mittel gefunden, nehmlich, unter einem angenommenen
Character, oder incognito sich aufzufiihren"- Julius Bemhard ROHR, Einleitung zur Ceremoniel-Wissenschaft
der grossen Herrn, Berlin 1729, s. 133- Národní knihovna, sign. XIII G 46.
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Na počátku 18. století se systém dvorské etiky

začal

pomalu hroutit.

Důvodem

byla postupná

degenrace pravidel, která poprvé formuloval italský humanismus ústy Castigliona a jeho
pokračovatelů.
společnosti

Z modelu uhlazených

mravů

stojících na stoických ctnostech se stal model

žijící v přetvářce a klamu. Symbolem pro tento vývoj dvorských pravidel se stal

Baltazar Gracián, jenž již zcela opouští systematický výklad etiky, který byl vlastní
aristotelsko-scholastické tradici, a

věda

o morálce se mu rozpadá do

změti

jednotlivých

aforismů, jejichž cílem je naučit světské obratnosti v chování a v rozhovoru. 69 V duchu

zásady pragmatismu posouvá významy stoických ctností, moudrost spojuje s dobrým vkusem
a mírnost s vypočítavostí.
samoúčelný:

nepřátelství

Graciánův

pragmatismus (etika jako "ciencia usual") však není
předstírání

má pomoci rozkrývat
a

nečestnosti. Graciánův svět

člověk člověku

je

podobně

dopouštět

vlkem, kde je nutné

jiných, bránit se proti jejich stálému
jako

svět Hobbesův

místem, kde je

se bezpráví a záleží pak jen na chytrosti

dotyčného, aby nebyl odhalen. 70 Morální relativismus, kde není nic zlé ani dobré samo o sobě,

ale jen v kontextu zásady "qui bono", odráží
znal. Skrývání pravé

tváře

španělský dvůr

Filipa IV., který Gracián

dobře

sama sebe (il discreto) je obranou proti okolí, které dokáže vždy a

vše použít proti tomu, kdo se nemoudře odhalí. Život se pro Graciána stává šachovou partií,
třeba

kdy je

poznávací a
jejímž

myslet nejlépe

tvořivá

účelem

schopnost

má být poznání

několik tahů dopředu.
směřující
světa.

pohybu. Dá se
vtělil

jiné.
dříve

říci,

to, co bylo
Dvůr začal

že v tomto

součástí

stále se

svou dobu o

stálého, konstantního

proměňujícího, světa
třista

let,

zároveň

ať

už ve smyslu

v neuchopitelném

však do své koncepce

barokní mentality. Požadavky nadcházejícího 18. století však byly

přetvářka

přednosti (uměřenost,

rozvaha, vkus, jemné chování), se nadále

mělo

a povýšenost. Nový ideál opravdovosti prožívání, který byl poprvé

formulován v náboženském
doplněn

předběhl

světa

světa

činorodost,

být podrobován stále tvrdší kritice z etických i estetických pozic. To, co bylo

hodnoceno jako

vnímat jako

k uchopení pravdy, definuje tak zvláštní

Nikoli však

aristotelském, nebo karteziánském, ale

Jeho ideálem je "ingenium", což je

prostředí

v polovině 18. století

katolického jansenismu a protestantského pietismu, byl

začínajícím

romantismem, což vedlo k odmítnutí dvorské etiky

a estetiky en bloc. 71

69

Srov. Sebastian NEUMEISTER, Hofische Pragmatik. Zur Baltazar Graciáns Idea! des "discreto", in: August
Buck- Georg Kauffmann- Blake Lee Spahr- Conrad Wiedemann (ed.), Europaische Hofkultur im 16. und 17.
Jahrhundert I-III, Hamburg 1981, sv. 2, s. 51-60.
Jo" ... není hloupý ten, kdo se hlouposti dopouští, ale ten, kdo dopustiv se jí, nedokáže ji skrýt."- srov. Josef
FORBELSKÝ, Baltazar Gracián: Příruční orákulum a umění moudrosti, Praha 1997, s. 74.
Jl Dále Helmuth KIESEL, "Bei Hoj, bei Hol!". Untersuchungen zur literarischen Hojkritik von Sebastian Brant
bis Friedrich Schiller, Tiibingen 1979.
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II

I

4. Barokní divadlo a dvorská společnost

měla velký smysl pro divadlo a pro teatralitu obecně,

Barokní doba

společenských

dochází k mohutnému rozvoji divadel prakticky na všech
lidových až po

představení

projevy dvorské

společnosti

svět

I,

pod jednu velkou teorii

byl v baroku chápán jako divadelní

žijící v neustálém

Isnů

a fantazie,

úrovních od her

provozovaná na šlechtických sídlech. Snaha shrnout teatrální
přivedla

představení,

starší literaturu k tvrzení, že celý

jedno velké "theatrum mundi", v němž

I jsou lidé pouhými herci s vyměřenou dobou svého působení na jevišti.
I

v 17. a 18. století

pře d stírání

si prý ani

neuvědomovala přechod

ze

72

Dvorská společnost

skutečného světa

čas u dvora musí být vyplněn permanentní oslavou.

73

do

světa

Základem této teze je

! přenesení metafyzického strachu z prázdna (horror vacui) do reality dvorských slavností. Je
!

!í pravda,

že barokní prostor - a to jak reálný, tak náboženský - musel být zaplněn, což je

~ výsledek rozšířeného mínění, že prázdnota nahrává vzniku chaosu. Pro barokního člověka

! proto
t

platí, že na místě, kde není Bůh, musí být Ďábel. Stará aristotelská představa

zaplněnosti světa

byla velmi

rafinovaně přenesena

do

učení

církví. Je však otázka, zda ji lze použít pro život dvorské
zaujímaly významnou

část

se ve dvorské slavnostní
celá dvorská
divadelním

přestavením

i

finančníků

uměleckého

atmosféře

společnost

a

společnosti.

Slavnosti zde

skutečně

roku, ve Francii pobavení krále Slunce bylo starostí celé skupiny

umělců, ceremoniářů, řemeslníků

výsledný efekt celkového

jak katolické, tak protestantských

skutečným

nešetřilo

díla byl co možná

sléval

si velmi

-

čas

se ani námahou, ani

nejúžasnější. Přesto

penězi,

aby

nelze tvrdit, že

slavností a čas všední každodennosti. Panovník i

dobře uvědomovali

rozdíl mezi

oběma časy,

mezi

jednáním. Jorg Jochen Berns a Thomas Rahn užívají

pojem "rozdílné demonstrativní a receptivní struktury" 74 , což v sobě ukrývá poměrně
elementární

zjištění:

Ludvík XIV., který vystupoval v určité

nevystupoval jako Apollon
velmi

při

jednáních se svými ministry o

přesné oddělování světa skutečných symbolů

Institutio Erasmus Rotterdamský a užívá jako

a iluzí

hře

jako Apollon,

finančních

upozorňuje

určitě

otázkách státu. Na

v

důležité části

příkladu právě korunovační

své

insignie: "z

Teze o chápání světa jako divadla vychází z rozborů barokní literatury- srov. Marta OTTLOVÁ- Milan
POSPÍŠIL (ed.), Umění a civilizace jako divadlo světa, Praha 1993; jak v daném sborníku upozornila Jaroslava
Pešková (Divadlo světa jako součást světa, s. I 0-12) recipující teorii Martina Heideggera (Die Zeit des
Weltbildes), vnímání světa jako divadla souvisí s vnímáním světa jako celku a se vnímáním mě samého uvnitř
něho (odtud Komenského poutníci jdoucí labyrintem světa); s tím souvisí velké téma raně novověké filozofie od
Descarta přes Locka a Huma až ke Kantovi, totiž diskuse o teorii poznání, která nastala po oddělení subjektu a
objektu.
73
Slavné tvrzení Richarda Alewyna: "Das hofische Leben ist totales Fest"- srov. Richard ALEWYN, Das
grosse Welttheater. Die Epoche der hOjischen Feste, Berlín 1985, s. 14; "Die HOfe Europas werden von einem
Taumel erfasst"- Richard ALEWYN, Feste des Barock, in: Walther Hubatsch (ed.), Absolutismus. Wege der
Forschung, Darmstadt 1973, s. 238-247, poprvé publikováno roku 1957.
74
Srov. Jorg Jochen BERNS- Thomas RAHN, Zeremoniell und Asthetik, in: Jorg Jochen Berns-Thomas Rahn
(ed.), Zeremoniell als hofische Asthetik in Spatmittelalter und Friiher Neuzeit, Tiibingen 1995, s. 650-665.
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.I

učí

insignií, kterými je panovník ozdoben, se
pomazání, než

označení

filozofovat,

dobroty charakteru, co koruna na

moudrosti ... a co jiného pak

meč,

vždyť

co znamená královské

králově hlavě,

než znak dokonalé

který král nosí, když ne to, že musí chránit vlast

před

nepřáteli a zločinci? "75 Podle Erasma insignie samy, které mohou být používány i na divadle,
nedělají

pravého vládce z toho, kdo je zrovna drží v rukou. Pravým vládcem je ten, kdo vnímá

jejich charakter jako neustálý apel na své chování.
tmel dvorské

společnosti,

kontinuálním

očekávání.

Přesto

lze chápat dvorské slavnosti jako

která je díky jejich obměňování neustále udržována v pozornosti a v
Jejich

prostřednictvím

je možné

sdělovat

významné události v životě monarchy a jeho rodiny. A tak svatba
svěžího

politické významy nebo
duševně

i

tělesně nepříliš

Karla II. roku 1679 byla doprovázena hrou s námětem dobytí říše Amazonek,

součástí

oslav svatby Leopolda I. a Markéty Terezy byl i alegorický souboj s inscenovaným
napichováním hlav tureckých zajatců na kopí Ačkoli

samozřejmě

za účasti osmanských vyslanců.

nelze tvrdit, že divadlo a dvorský život se proHnaly, je pravda, že se tyto složky

ovlivňovaly,

a že na prknech barokního divadla byly uspokojovány estetické nároky
vyjádření.

panovníka a jeho okolí, tedy smysl pro geometrii i pro alegorické
byla i v tom, že spojovalo v

sobě různé

Malířství

se

uplatňovalo při tvorbě

literatura

při

konstruování složitých

jen

nesměle

představení

umění

druhy

kostýmů,

kulis a
dialogů.

a dávalo jim jakousi

a nakonec se spojila s činohrou a

při

měla

Zásadní význam však

herců, postupně

doprovázela promluvy

architektura

zastřešující

jednotu.

celkové scénografii,
hudba, jež

zpočátku

součástí

každého

se stala nedílnou

vytvořila

Obliba divadla

velkolepé "dramma per musica",

italskou operu. Italská opera vznikla jako ozdoba florentských aristokratických slavností
kolem roku 1600, dlouho byla pouze záležitostí akademickou,
roku 1637 však byl

otevřen

první

veřejný

operní

dům

raně novověké

se i libreta, v nichž

začal působit

začaly

lidový humor.

italské opery je potom její rozvinutí v neapolské

Hlavní náplní neapolské opery byl

kromě

pro úzký okruh lidí,

v Benátkách. Benátská opera potom

posunula tento žánr dále po stránce obsahové i hudební,
recitativů, změnila

určenou

být

oddělovány

Třetím

formě,

árie od

obdobím vývoje

v tzv. opera seria.

árií recitativ doprovázený orchestrem (tzv.

accompagnato ). V Itálii vzniklé opery byly velmi rychle inscenovány i za Alpami, kde jim
místní

tvůrci

ve spolupráci s kočovnými italskými impresárii vtiskli svou vlastní osobitou

podobu. Došlo

především

kjistému

ukáznění zpěváků, začalo

75

se dbát na to, aby dokázali

Orig.: "Quin etin ipsis quibus omatur insignibus philosophari discat. Quid indicat unctio Regia, nisi summam
animi clementiam? Quid capitis diadema, ni si numeris omnibus absolutam sapientiam? ... Quid gladius
praelatus, nisi hujus praesidio patriam oportere tutam esse, tum ab hostibus, tum a scelerosis?"- citováno podle
Werner WELZIG (ed.), Erasmus von Rotterdam: Ausgewahlte Schriften, Darmstadt 1968-1980, díl5, s. 138Jorg Jochen BERNS- Thomas RAHN, Zeremoniell und Asthetik, in: Jorg Jochen Berns-Thomas Rahn (ed.),
Zeremoniell als hofische Ásthetik in Spatmittelalter und Friiher Neuzeit, Tiibingen 1995, s. 655-656.
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začátku

zvládnout celý kus nejen po stránce hudební, ale také herecké. Ze
když

zpěvák,

který zrovna nezpíval, chodil

hlediště, nebo si dokonce odplivnu!.

76

libovolně

nebylo výjimkou,

po jevišti, bavil se s kolegy, mával do

Obliba opery však celkově stoupala a stala se

fenoménem nejen evropského, ale i českého baroka.
Náměty

barokního divadla

převáděného

na aristokratických sídlech a u panovnických

byly odrazem vkusu a estetických norem, o nichž bylo pojednáno v předchozí
zdrojem inspirace byly antické
převyprávěné části

v této

nechyběla

společnost

době tvořili

této práce
společné

děje

už se jednalo o mytologické
autorů

Hlavním

jako byl Titus Livius,

nebo

popřípadě

aktualizace, vztažení k nějaké soudobé události, kterou

žila. Barokní divadlo však dalo evropské

kultuře

daleko více:

lidé jako Moliere, Racine, Corneille, Calderon, Lope de Vega. Není účelem

představovat,

nebo dokonce hodnotit jejich dílo, rád bych jen upozornil na

aspekty, které se

těchto

dvorských her je

Livius

představuje

muž, tedy muž

ať

antické historie podle slavných

Sallustius. Nikdy však
tehdejší dvorská

příběhy,

části.

dvorů

obecněji

štěstí:

dostávaly do barokního divadla. Velmi

baroko

důležitým

převzalo renesanční představu bohyně

některé

prvkem

Fortuny, kterou

jako dobrou bohyni (bona dea). Jelikož je to žena, líbí se jí jen opravdový

naplněný

že silnému a ctnostnému

ctností.

Renesanční

štěstí přeje.

kult

člověka-hrdiny

se tak spojuje s představou,

Fortuna má však také své nálady, je nestálá a

často

si

s lidmi pohrává. Pokud budeme vrtkavost Štěstěny příliš zdůrazňovat, dostaneme se na pozice
pesimistického náhledu, který

hořekuje

odpovídá baroknímu kultu smrti,
které jsme si

neurčili,

a které

nad pomíjivostí a

představě,

nemůžeme

že smrt

ovlivnit.

může přijít

Dočasnost

východisku, k představě, že vše je jen sen a zdání:

dočasností světa.

znenadání podle pravidel,

však

Calderonův

To celkem

může

vést ještě k jinému

hrdina poznává rozdíl mezi

skutečností a snem až na konci hry. 77 Jedinou konstantou života tak zůstává Bůh a ctnost, do

níž je zahrnuta
představována

komiky a

renesanční

velikost jedince, její

zejména aristokratická

posměchu, neboť

společnost,

součástí

zatímco chudák a venkovan je nositelem

jeho nízké sociální postavení implikuje jeho špatné morální

vlastnosti, nedostatek virtu. Postavy vystupující na jevišti
jsou ukázány

rozličné

je oddanost králi. Takto je

představují určité

typy, na nichž

lidské vlastnosti, boj mezi dobrem a zlem se tudíž neodehrává

uvnitř

jejich duše, ale vně. 78 Lidé jsou často pouze loutkami ve světě, jenž je řízen Bohem a Ďáblem.
Člověk si však za všech okolností zachovává možnost volby, svobodná lidská vůle balancuje

Srov. František ČERNÝ (ed.), Dějiny českého divadla I., Praha 1968, s. 262-3.
Hra "La vida es sueňo" ="Život je sen"- srov. Václav ČERNÝ, Soustavný přehled obecných dějin literatury
naší vzdělanosti III. -Baroko a klasicismus, Jinočany 2005, s. 211 an.
78
Tato charakteristika nep1atí například pro renesanci -zatímco Shakespeare ukazuje postavy psychologicky
propracované, Moliere používá postavu jako demonstraci jedné lidské vlastnosti (Lakomec).
76
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nad propastí a řeší zásadní konflikty s náležitým patosem,
Výsledek je ale
španělskou
českých

předem

zlatého

věku

jako

mezi láskou a povinností.

zjevný. Tato charakteristika platí zejména pro dramatickou tvorbu
(siglo de oro), která

zemí. Nadpozemské a lidské je

stejně skutečný

například

člověk, světec

přicházela prostřednictvím

představováno

svěřenci

pomáhá svému
skutečnosti

vzbudit dojem, že takto je tomu i ve

stejným

jezuitského

způsobem: anděl

jako

přítel.

- divadlo se stávalo

řádu

i do

je na jevišti

To má v divácích

důležitým

nástrojem

katolické reformace.
vnější:

V období baroka dostávalo divadlo také svou podobu
nemenší roli než vlastní výkony
úroveň

herců.

V baroku totiž dochází k prostorové aktivizaci scény,

výpravy a namalovaných kulis

reprezentuje svého mecenáše, ale má
Rozhraní mezi
představující

jevištěm

a

přináší

vytvořit

hledištěm

divákovi nejen estetický zážitek, kterým

i dokonalou iluzi, která diváka vtáhne do

však vždy

zůstává

jeviště,

ještě zdůrazňují.

které získává svou hloubku, aby bylo

možné konstruovat proporce vzdáleností. Perspektiva
patří

děje.

zachováno, kostýmy a kulisy

mnohdy fantastickou a pohádkovou architekturu tento rozdíl

Geometrizace prostoru pronikla i na divadelní

potom

scéna, masky a kostýmy hrají

umocňuje

iluzi, zdání

nekonečnosti

mezi estetické konstanty baroka. Základem pro architekturu divadelní scény je

centrální osa79 : v jedné přímce se musí nacházet vchod, sedadlo pro panovníka v hledišti a
průhled jevištěm.
nejdůležitější děj
jeviště

i

Na centrální ose, tedy

sedadla

diváků

malé, takže nikdy nemohou zakrýt

vladaře,

zraky

celého kusu. Podle této osy jsou potom

souměrně rozmístěná

neúměrně

přímo před

souměrné

kulisy po obou stranách

v hledišti. Postavy jsou
průhled jevištěm

se musí odehrávat i

většinou vůči

a divák tak má

kulisám

před

sebou

stálou představu perspektivy. 80 Velké boční kulisy a stejně obrovská malba na kulise zadní
pak vzbuzují

představu

lidského života a

o malosti

doplňují

tím

člověka

vyznění

světě, čímž opět

ve

mnoha her. Tradice centrální osy, na níž se odehrává

vše podstatné, vychází z obecnějšího principu, který
užívaná ke slavnostnímu vjezdu panovníka do
jeviště

nemohou pominout

trůn

nahrávají náboženskému pojetí

krále, který je

města.

představuje například

Navíc všichni

většinou

via triumphalis

přítomní při

na vyvýšeném

místě

pohledu na

na centrální ose,

což opět slouží panovníkově reprezentaci.
Při

konstruování barokního

s principem vertikálním, který

jeviště

právě

je

třeba

v této

skloubit dohromady pnnc1p horizontální

době

nabývá na nové

zachováno horizontální rozložení prostoru, je nutné, aby divák
79

seděl

důležitosti.

Aby bylo

v půlkruhu, aby

hlediště

Srov. Hans TINTELNOT, Die Bedeutung der "festa teatrale "for das dynastische und kunstlerische Leben im
Barock, in: Archiv fůr Kulturgeschichte 1955, s. 336-351.
80
Srov. Rudolf ZUR LIP PE, Hoj und Schloss- Buhne des Absolutismus, in: Ernst Hinrichs (ed.), Absolutismus,
Frankfurt am Ma in 1986, s. 13 8-161.
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bylo

vytvořeno

prostor,

byť

po vzoru antických

amfiteátrů.

Z každého místa musí být vidět na celý jevištní
viděný

pod rozdílnými úhly. Tím je také docíleno toho, že tentýž kus

zjiného

místa, je představen divákovi pod jiným úhlem. Jediný, kdo má objektivní náhled je panovník,
který sedí na centrální ose. Na rozdíl od svých poddaných je tedy schopen nahlížet
objektivně.
svět

Barokní

představení

pod i nad zemí:

technická

zařízení

součástí

schopná

Všechny tyto triky a jejich
jeviště,

potřebuje

ale

i rovinu vertikální, na níž je možné spodobnit

divadelních rekvizit a vybavení musí být létající stroje,

vytvořit

iluzi stoupání a levitace, nebo naopak jevištní propadla.

provádění

ulehčeno,

bylo

jakmile se

začalo rozšiřovat

v němž byl prostor, ve kterém se herci pohybovali, jednoznačně

bylo inscenováno divadlo pod širým nebem, stal se
složitým technickým problémem,

přitom

oblíbené barokní prvky. V takovém

případě

stupeň vzhůru

kromě změny

znamenal

svět

prostoru i

změnu

poměrně často

živé obrazy. Prostranství zámeckého parku, kde se

jeviště stupňovité,

a to i v
nezřídka

poměrně

patřilo

mezi

němž

každý

na

Prostřednictvím stupňovité

kvality.

řádu světa.

Pokud ale

božstva

inscenování "deus ex machina"

scény tak docházelo k vizualizaci hierarchického
nákladnou záležitostí, bylo užíváno

ohraničen.

"přílet" nějakého

se postavilo

kukátkové

Jakkoli bylo takové

českém prostředí

nejrůznější

pro

odehrávala dvorská

jeviště

představení,

ale na druhé straně skýtalo zase jiné výrazové prostředky, užití ohňostroje 81 , nebo naopak
loděmi ověnčenými

využití vodních ploch s plavoucími ostrovy a

lampióny,

vodotrysků,

různě osvětlených fontán a podobně. 82

Divadlo

představovalo

obsahovalo totiž v
prvků

raného

sobě

důležitou

jak princip geometrický, tak alegorický.

novověku

nám dnes

setkáváme, byly prožívány jako
představu

o

skutečností

životě

dvorské

a iluzí není

principech než

kde

může připadat

skutečné.

společnosti

zřetelná

představení

dvořané dobře věděli,

složku dvorských slavností v celé barokní
Ačkoli řada

ceremoniálních

době,

kdy se s nimi

jako teatrální, v

Podle mého soudu je tedy

jako o jednom velkém divadle

třeba

odmítnout

světa,

kde mezi

hranice. Panovníkova reprezentace je postavena na jiných

na prknech zámeckého divadla a myslím si, že všichni

končí

Evropě,

divadelní kus a

chápat jako "státoprávní divadlo", ale jako

začíná skutečnost.

skutečný

81

přítomní

Proto ani korunovaci nelze

a velmi vážný státoprávní akt.

Dále- Gereon SIEVERNICH- Hendrik BUD DE, Das Buch der Feuerwerkskunst. Farbenfeuer am Himmel
Asiens und Europas, Nordlingen 1987; Georg KOHLER (ed.), Die schďne Kunst der Verschwendung. Fest und
Feuerwerk in der europiiischen Geschichte, Ziirich 1990.
82
Takto vznikaly slavné Hiindelovy skladby "Water Music" a "Fireworks Music". Vodní hudba byla složena na
oslavu cášského míru roku 1748- srov. Hans TINTELNOT, Die Bedeutung der ,.festa teatrale"for das
dynastische und kilnstlerische Leben im Barock, in: Archiv fi.ir Kulturgeschichte 1955, s. 336-351.
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Korunovace jako

česká

barokní festivita

"0 - siisses Freudenmeer. Jetzt wird mir' s leichter kommen,
dass jene Kaiser Gott von mir zu sich genommen,
da beyder Tugenden und Scepter werthes Weesen,
in einem Carl vermehrt lebhaftig noch zu lesen."*

1. České korunovační slavnosti
Prezentace osobnosti panovníka

prostřednictvím uměleckých děl

setkáváme se s ní od počátků lidské
a Habsburkové si velmi

potrpěli

společnosti.

přímo

neobvyklým a

V době baroka však byla obzvláště rozvinutá

řady

umění,

inicioval.

Umění

stavěny

významných osobností, kterým jsou

pomníky až po smrti, panovník se stal motivem pro mnohé
svou oslavu

ničím

na okázalost svého majestátu v kontextu výtvarného

ale i architektury a literatury. Na rozdíl od

nezřídka

není

umělce ještě

za svého života,

zkrátka sloužilo jako významná složka jeho

reprezentace, povznesením na podstavec stává se totiž

člověk, obyčejně

plný

přirozených

lidských chyb, osobou dokonalou a jeho nehybnost na uměleckém piedestalu mu dává záruku,
že takovou

zůstane

i pro

pozdější

jistou míru idealizace, což se
veřejnosti

generace. Každé

náramně

hodilo

umělecké spodobnění

při působení vladaře

(viz výše). Zatímco v prvních desetiletích po Bílé

hoře,

tedy s sebou nese

kdy Evropu zachvátil

mohutný náboženský konflikt, vystupuje habsburský panovník a tedy i

český

král jako

defensor fidei a jeho poloha v uměleckých dílech je navýsost náboženská, v pozdější
stylizace

poněkud mění,

i když "pietas austriaca"

S nástupem Leopolda I. ale dochází k nárůstu
dvořanů,

císaře

dbá se na okázalost slavností, vedle

jako

světské

zůstává

stále její významnou

reprezentačních faktorů

věrnosti

hlavy rozlehlé monarchie. Jakoby Leopold I.

přináší

přejímal některé
Vítězství

"říšský

počet

vítězstvím

formy

nad Turky

císař zdůrazňuje

středověkých císařů.

se projevuje i v kultuře, Hans Sedlmayr prohlásil, že

Vídní vzniká nový

se

součástí.

- zvyšuje se

do barokní prezentace majestátu další prvek, kdy

s novou silou souvislosti své vlády s vládou antických a
sebevědomí

době

katolickému náboženství stojí i sláva

reprezentace, které používal jeho hlavní politický protivník Ludvík XIV.
po roce 1683 pak

stupně

na všechny

Zvýšené

nad Turky

před

styl" jako kombinace francouzského klasicismu a italského

'"0, moře radosti, až teď jsem pochopila, že od samého Boha jsem císaře obdržela, neboť obě ctnosti a žezlo
pravé vlády mít, lze v tomto Karlovi stále a navěky číst."- zpěv personifikované české země- Sub olea pacis et
palma virtutis (Ottokar Weber: Eine Kaiserreise nach Bohmen im Jahre 1723, in: Mitteilungen des Vereins fiir
Geschichte der Deutschen in Bohmen 1897, s. 137-204, zde s. 193).
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vrcholného baroka.

83

I když je třeba tuto teorii chápat v intencích doby, v níž ji Sedlmayr

vyslovil, myslím, že nelze pominout fakt, že s posledním desetiletím 17. století se styl
panovnické reprezentace
způsobem

Habsburků

se v habsburském

umění

v umění stává

spojuje idea

monumentálnější.

císařská

Zcela zvláštním

s oslavou dynastie, ideový arsenál

pro reprezentaci potom poskytuje zejména dějepisectví. 84 Jako počátek císařského stylu, již

bez vazby na probuzeného německého ducha, chápe tuto

změnu

i významný rakouský historik

umění Franz Matsche, který umíst'uje jeho rozvoj zejména do doby vlády Karla VI. 85 V této
době

totiž dochází k mohutnému přílivu

vídeňský dvůr,

kde se

aktivně

německých,

belgických a hlavně italských umělců na

podíleli na vytváření reprezentace panovníkova majestátu, která

je sice protifrancouzská co do obsahu, ale

formálně

podobná

šíření

"grandeur" Ludvíka

XIV. 86 Kromě nově získaného sebevědomí z tureckého boje zde nepochybně působila i
skutečnost,

že

císař nechtěl

ztrácet faktické i symbolické pozice na dvorech

říšských

kam pronikal kulturní i politický vliv Versailles. Nezbývalo než zvolit podobné

knížat,

prostředky

a

upevnit svou hegemonii v prostoru Svaté říše římské pomocí rozsáhlé "umělecké ofenzívy". 87
Umělci

pracovali ve Vídni na

hrdinu nebo božstvo,

architektuře

stejně intenzivně

a sochách zobrazujících

císaře

však pracovali na obrazech

jako antického

světců

a stavbách

chrámů. 88 Velmi obtížně bychom hledali v první polovině 18. století prostředí, kde politické

faktory jsou tak úzce propojeny s faktory politickými: jako Konstantin Veliký založil
svatopetrský chrám v Římě, tak Karel VI. zakládá kostel sv. Karla Boromejského; jako kdysi
Filip II. ve Španělsku spojil klášter a palác do jednotného díla v El Escorial, tak Karel VI.
vytvořil

Klosterneuburg.

zdůrazňování

Zdůrazňováním

politického nároku na

patronů

velké

španělské dědictví.

83

španělské

říše

Takto by se dalo

dochází ke

pokračovat

dále,

Srov. Hans SEDLMAYR, Die politische Bedeutung des deutschen Barocks, in: Otto Brunner (ed.),
Gesamtdeutsche Vergangenheit. Festgabe fiir Heinrich Ritter von Srbik, Miinchen 1938, s. 126-140; diskusi o
problematice říšského (nebo také císařského stylu) shrnuje Hellmut LORENZ, Der habsburgische "Reichsstil"Mythos und Realitiit, in: Kiinstlerischer Austauch- Artistic Exchange = Akten des XXVIII. Internationalen
Kongresses fiir Kunstgeschichte ll., Berlín 1992-1993, s. 163-176.
84
Dějepisectví plní v 17. století podobnou roli jako v 16. století výtvarné umění a stává se základem habsburské
propagandy- Konstanta KALINOWSKI, Gloryfikacja panujacego i dynastii w sztuce S!aska XVII i XVIII wieku,
Warszawa-PoznaiÍ. 1973, s. 107 an.
85
Srov. Franz MA TSCHE, Die Kunst im Dienst der Staatsidee Kaiser Kar/s VI. - Ikonographie, Ikonologie und
Programmatik des "Kaiserstils" I-II, Berlin-New York 1981.
86
Důraz na rodovou kontinuitu, sepětí s katolickou církví a významnými patrony, důraz na stoické ctnosti atd. dále Friedrich POLLEROSS, Monumenta virtutis Austriae. Addenda zur Kunstpolitik Kaiser Kar/s VI., in:
Marcus Horsch-Eiisabeth Oy-Marra (ed.), Kunst-Politik-Religion. Studien zur Kunst in Siiddeutschland,
Ósterreich, Tschechien und der Slowakei, Petersberg 2000, s. 99-122.
87
Termín "Kunstoffensive" užívá Polleross, tamtéž s. 100.
88
O přechodu císařské ideje do raného novověku a změnu její umělecké prezentace vynikajícím způsobem
pojednává Frances A. YATES, Astraea. The Imperial Theme in the Sixteenth Century, London-Boston 1975.
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zvětšení

stále však platí slova jezuity Caussina, že "velcí potentáti nacházejí svou slávu ve
, B ~, .. s9
SIary OZl.

S podobnou prezentací majestátu se setkáváme i v českém
dočkala pomníků

roku 1720 se

habsburských

začalo

císařů

uvažovat o

až v pozdější

umístění

době,

prostředí. Ačkoli

není jistě náhoda, že

sochy Karla Vl. v hlavním

se Praha

právě

kolem

městě českého

království. 90 Nejen do výzdoby tzv. císařských sálů91 , s nimiž se setkáváme i na českých
zámcích, se promítaly jako témata výzdoby

úspěchy

rakouského domu, zejména v boji

proti Turkům. Císařský styl se ale projevoval v Čechách i nepřímo prostřednictvím staveb,
jejichž

vytvoření císař

podporoval, nebo dokonce sponzoroval. Roku 1731 byla i v Praze
vídeňské

založena Invalidovna, která doplnila obdobné stavby v Budapešti (1727-9) a na
Alserstrasse (od 1726
zámků

zvětšení).

Z

důvodu návštěvy

Karla Vl. došlo k opravě královských

v Poděbradech a zejména v Brandýse nad Labem

architektem

Františkem

prostřednictvím umění

Maxmiliánem

byla i stavba

Kaňkou.

čestných

a

92

nově

Součástí

jmenovaným
habsburské

vítězných oblouků,

císařským

propagandy

známá

především

z prostředí rakouských zemí a Říše, a také stavby upomínající na významnou událost v rodě
Habsburků. Do této kategorie by spadala zejména tzv. castra doloris 93 , jejichž pravzorem je

inscenování božích
doloris

hrobů

představují obecně

poté, co

zemřel člen

připomínala úspěchy

(sepulchrum Domini) v kostelech v době
symbolické hroby,

umístěné

habsburského rodu. I ta velmi

zesnulého. Podílely se na nich

velikonoční.

Castra

v českých a moravských kostelech
často sdělovala

přední umělci země,

politické obsahy a
roku 1654

vystavěl

ve svatovítském chrámu castrum doloris Ferdinanda IV. Karel Škréta94 , roku 1740 byl
autorem symbolického hrobu Karla Vl. tamtéž přední pražský malíř Jan Karel Kovář. 95
Samostatnou kapitolou by potom byly vlastní náhrobky
nesou politický obsah: aby byla

zdůrazněna

členů

habsburského rodu, které také

kontinuita jsou

klíčové

"zachovány" i po smrti, a tak nacházíme ve svatovítském chrámu
89

manželské svazky
společný

náhrobek

Citováno tamtéž, s. 108 podle Nicolaus Caussin: Heilige Hoffhaltung ... , Koln 1690.
Srov. Friedrich POLLEROSS, Zur Repriisentation der Habsburger in der bildenden Kunst, in: Rupert
Feuchtmiiller-Elisabeth Kovács (ed.), Welt des Barock, Wien-Freiburg-Basel1986, s. 87-104, zde s. 92.
91
Například ve šternberském letohrádku v Praze Tróji -další příklady Vít VLNAS, Princ Evžen Savojský,
Praha-Litomyšl2001, s. 122-125; Franz MATSCHE, Kaisersiile-Reichssiile, in: Rainer A. Muller (ed.), Bilder
des Reiches. Ihre bildlichen Ausstattungsprogramme und politische Intentionen, Sigmaringen 1997, s. 323-349.
92
Srov. Pavel VLČEK, Encyklopedie českých zámků, Praha 1998.
93
O nich dále Jitka HELFERTOV Á, Castra doloris doby baroka v Čechách, in: Umění 1974, s. 290-307.
94
Za castrum měl dostat Škréta 728 zl., zaplaceno mu bylo jen 600 zl. a zbytek vymáhala na české komoře jeho
manželka Veronika Škrétová ještě 17. září 1654 - NA, SM Kl/36, kart. 1054, dohromady stálo castrum
Ferdinanda IV. 1672 zl.- srov. Zdeněk HOJDA, Reprezentační výdaje a smrt. Barokní "pompafunebris"
v Praze, in: Jiří Pešek (ed.), Pražské slavnosti a velké výstavy= Documenta Pragensia XII, Praha 1995, s. 117126.
95
Srov. Pavel PREISS, Barokní divadlo v Čechách a jeho výtvarná stránka, in: Vít VInas (ed.), Sláva barokní
Čechie, Praha 2001, s. 282-310, zde s. 303.
90
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Ferdinanda I. a Anny Jagellonské a v kapucínské kryptě ve Vídni

společné

lože Marie Terezie

a Františka Štěpána Lotrinského stylizované jako oslava věčné lásky- a také věčného spojení
domu rakouského a lotrinského. 96 Neméně důležitou složkou byla oslava slavných vítězství
habsburských zbraní, jež byla interpretována - bez ohledu na
vládnoucího Habsburka. Po vzoru kolekce medailí
vlády, kterou si nechal

udělat

- jako

představujících nejdůležitější

přistoupil

Ludvík XIV.,

skutečnost

vítězství

momenty své

i Karel VI. k podobnému projektu,

který je projevem snahy tohoto panovníka poskytnout ucelený soubor svých slavných

činů,

historii v obraze. 97 Heslo "Arte et Marte" se projektovalo do symboliky císařských glóbů
představujících světovládu,

do modelu

nezničitelného

ptáka Fénixe

představujícího

znovu

obnovený Řím s jeho kulturní i politicko-vojenskou velikostí, nebo do modelu panovníka jako
Herkula, jenž je chápán na jedné

straně

světovládce

jako

(Hercules Romanus jako Dominus

Dominorum) a na druhé jako pán umění (Hercules Musarum). 98
Největší

kulturní význam pro

české země

ale

mělo

bezpochyby divadlo a opera,

představení

spjatých

Vídně přicházely četné

impulsy

která doprovázela každou z barokních korunovací. Tradice divadelních
s habsburským dvorem sahá hluboko do 16. století, kdy do

z Itálie, která stála tehdy na vrcholu evropské dramatické tvorby.
velmi intenzivních kulturních
habsburskými arcivévody a
rodů.

vztahů

byly

arcivévodkyněmi

poměrně

na jedné

Svatby slavené v italských knížectvích byly

časté

straně

skutečně

představení,

Zprostředkovateli těchto

manželské svazky mezi

a příslušníky italských knížecích

velkolepou událostí,

neboť

si slavnostní pompou posilovala vlastní mocenský kredit vzhledem ke svým

knížata

sousedům:

pompa se tak stávala nezřídka měřítkem moci italských knížat. 99 Praha zažila první velkolepé
představení

po italském vzoru na jaře roku 1570, kdy zde došlo per procuratorem ke

nejstarší dcery Maxmiliána II. Anny se

španělským

svatbě

králem Filipem II. Na inscenování

triumfálního pochodu se podílel i Giuseppe Archimboldo a došlo i na commedii dell' arte

96

100

Srov. Elisabeth KOV ÁCS, Die Apotheose des Hauses Osterreich, in: Rupert Feuchtmiiller-Elisabeth Kovács
(ed.), Welt des Barock, Wien-Freiburg-Basel1986, s. 53-86, zde s. 79.
97
Sérii "Histoire du roy Louis Je Grand par les médailles" vypracovala Académie fran~aise na námět jezuity
Clauda Fran~oise Menestiera do roku 1702; analogicky Kari Gustav Heraeus měl vytvořit soubor nazvaný
"Historia metallica seu numismatica".
98
Srov. Franz MATSCHE, Die Verherrlichung der kaiserlichen Majestiit Kar/s VI. im Kunstwerk, in: Kari
Gutkas (ed.), Prinz Eugen und das barocke Ósterreich, Salzburg-Wien 1985, s. 383-390. Matsche zde shrnuje
výsledky rozpracované v dvoudílné monografii Franz MA TSCHE, Die Kunst im Dienst der Staatsidee Kaiser
Kar/s VI. - Ikonographie, Ikonologie und Program matik des "Kaiserstils" I-II, Berlin-New York 1981.
99
Srov. Roy STRONG, Art and Power. Renaissance Festivals 1450-1650, Berkeley-Los Angeles 1984.
10
°Commedia de ll' arte je druh představení, které provozují profesionální herci, hlavními zásadami je
improvizace a pevné typy postav ( např. Pan talon je mrzutý starý obchodník s rozcuchanými vousy, Zanni je
sluha kující pikle proti svému pánovi apod.)- srov. Oscar G. BROCKETT, Dějiny divadla, Praha 1999.
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předvedenou italskými herci.

101

Od této chvíle stává se italské divadlo nedílnou součástí

dvorských oslav, skupiny profesionálních

herců přecházejí

Alpy a provozují své

umění

nejen

v císařské Praze, ale i ve Vídni, ve Štýrském Hradci nebo na tyrolském Ambrasu. Kromě toho
existuje v českých zemích vlastní tradice humanistického divadla inscenující hry na antické
náměty

Právě

a dále jezuitské drama rozvíjející biblickou tématiku v přísně katolické interpretaci.

jezuitské divadlo

začalo

vnášet do

českého prostředí

s představou divadla barokního. Jezuité hráli

česky

a

prvky, které jsou

před

později

zraky pražských

spjaté

měšťanů

i

císařského dvora. Čerpali přitom náměty například ze slavné české historie (Břetislav a Jitka),
připomínali divákům

zemských

patronů

zprostředkovávali

katolickou minulost jejich

země

stále s opakujícím zpracováním tématu
prostřednictvím

(sv. Václav a sv. Ludmila), ale také
veřejnosti

katolickou

interpretaci

soudobého

divadla
katolíků

boje

(pravověrných) s protestanty (bezbožníky), který probíhal zrovna ve většině Evropy. 102

Jezuité

nešetřili

ani na speciálních efektech, ani na celkové

výpravě,

roku 1608 ohromili

pražské publikum tím, že se na pódiu vznesla postava Eliáše přímo do oblak. 103 Uváděli tak
do praxe zásadu

zmíněnou

v Týdenních

smysly vnímatelnou formu.

Neméně

cvičeních

Ignáce z Loyoly:

převádět neskutečnost

ve

to platilo i ve vztahu k panovnickému majestátu. Již za

Rudolfa II. byla v Praze založena tradice her oslavujících

vladaře,

která

měla

vždy velmi

blízko ke katolickému prostředí (tzv. ludi caesarei). 104
Spojení tohoto druhu her s královskou korunovací se potom
barokní

představení

budoucího

zažila Praha

bělohorského

vítěze

ještě před

přímo

nabízí. První

při příležitosti

Bílou horou a to

skutečně

korunovace

Ferdinanda II. Jednalo se o balet nazvaný "Phasma

Dionysiacum Pragense" (Pražské dionýské

představení) předvedený

ve Vladislavském sále

Pražského hradu. Duší celého představení byl Vilém Slavata z Chlumu a z Košumberka, jeden
z nejambicióznějších katolických
hvězdná

šlechticů,

pro které nastala

českého

krále

příčinou

jeho konverze, seznámit s nejnovějšími

hodina. Slavata

využil i roku 1617. V tomto

představení

měl

přijetím

možnost se na své
inscenačními

cestě

Ferdinanda II. za

po Itálii, která byla

i hereckými postupy, což

plně

lze sledovat nejen italské vlivy výtvarné, ale podle

poznámek k danému dílu i vlivy hudební, díky nimž vzniklo jedno z prvních
101

představení

Dále Karl VOCELKA, Habsburgische Hochzeiten 1550-1600. Kulturgeschichtliche Studien zum
manieristischen Repriisentationsfest, Wien 1976.
102
Již roku 1558 předvedli Praze alegorickou hru znázorňující svár duše a těla, 1567 je doložena hra Mikuláše
Salvia o svatém Václavovi, 1569 O nevěrecké ukrutnosti (téma náboženských válek ve Francii) atd.- srov. Josef
TRÁGER, Počátky českého divadla, in: Československá vlastivěda VIII -Umění, Praha 1935, s. 323-356.
103
Srov. Jiří HILMERA, "Phasma Dionysiacum" a další divadelní představení v Praze roku 1617, in: Folia
historica Bohemica 17, s. 133-142.
104
Jezuité jako šiřitelé císařské slávy nejen v podunajské monarchii, ale i v Říši- srov. Maria GOLOUBEVA,
The Glorification oj Emperor Leopold I. in Image, Spectacle and Text, Mainz 2000, s. 54-55.
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severně od Alp recipující hudbu Claudia Monteverdiho. 105 Celá produkce však nesla velmi
důležité

politické poselství,

ačkoli

byla

míněna

císaře

jako oslava starého

Matyáše, myslím,

že bylo jasné, že se vztahuje k naději habsburského i evropského katolicismu ' k Ferdinandovi II. Účinkující, kteří představovali ve formě baletu rozličné alegorické obrazy,
pocházeli z významných šlechtických katolických

rodů.

Obsah

těchto obrazů

pak byl více než

výmluvný: v inscenaci vystupuje Libuše a vedle ní personifikovaná Gloria Domus Austriae,
lev jakožto erbovní

zvíře českého

státu je

zapřažen

imperátor. Navíc celou slavnost doprovázela další

do vozu, na

představení:

4.

jedno ve Vladislavském sále na motivy svatoprokopské legendy.
byl aktualizován: boj Prokopa s čertem byl
Pánek ve svém

článku

co si mohou v

převážně

o této slavnosti
nekatolickém

přenesen

výstižně

na

úroveň

němž

jede habsburský

července

Původní

1617 se konalo

smysl legendy však

boje s nekatolictvím. Jaroslav

poznamenává, že jezuité velmi

prostředí

přesně

vycítili,

dovolit a celou dobu se pohybovali na samé

hraně mezi otevřenou provokací a neškodnou divadelní stylizací. 106

Po Bílé
jezuité

hoře pochopitelně

předvádět

starosti o politickou únosnost

své chvály katolického

císaře

představení

zmizely, a tak mohli

v plném rozsahu. Stalo se tak vždy, když

panovník zavítal do Prahy. Roku 1627 na oslavu korunování Ferdinanda III.

připravili

pedagogové a studenti klementinské koleje hru "Constantinus victor", která byla podobná
představení, jenž předvedli roku 1617 při příležitosti císařových narozenin. 107 Jak bylo
zmíněno

v předchozím textu, Konstantin Veliký sloužil jako zdroj inspirace a to s novou silou

v katolickém

prostředí,

kde se

zdůrazňovala

jeho spolupráce s papežem Silvestrem I.

Historická látka byla tentokrát zveršována latinsky jezuitským profesorem italské národnosti
Juliem Solimanem. První

dějství

bitvou u M lvijského mostu
pohanského

císaře

v křesťana

vypráví o známé
kříž

posílá

misionáře

pokračuje

ve druhém a

kříže.

třetím dějství,

římských dětí,

císaři

zjeví

zvítězíš",

před

proměna

kdy je uzdraven z těžké

jak mu radí pohanští

kněží,

a

přijme

na žádost aragonského krále na pyrenejský poloostrov a zakládá

svatopetrskou baziliku. Poslední
nalezení Kristova

kdy se velkému

s nápisem: "V tomto znamení

nemoci, když odmítne vykoupat se v krvi
křest, načež

příhodě,

čtvrté dějství

Jednotlivá

dějství

pak

líčí pouť

svaté Heleny do Palestiny a

jsou prokládána alegorickými mezihrami

s habsburským dynastickým stromem a Apollonem, který zve do svého vozu alegorickou
Srov. Miloš ŠTĚDROŇ -Miloslav ŠTUDENT, Hudba pražské slavnosti "Phasma Dionysiacum" roku 1617,
in: Folia historica Bohemica 17, s. 143-150.
106
Srov. Jaroslav PÁNEK, Phasma Dionysiacum a manýristické slavnosti na Pražském hradě roku 1617, in:
Folia historica Bohemica 17, s. 117-131.
107
O představení 1617 dále Otto G. SCHINDLER, "Die wiilischen Comedianten sein ja guet ... ". Die Anfiinge
des italienischen Theaters am Habsburgerhof, in: Václav Bůžek, Pavel Král (ed.), Slavnosti a zábavy na dvorech
a v rezidenčních městech raného novověku =Opera historica 8, České Budějovice 2000, s. 107-136, zde s. 121.
105
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1
i

Austrii. Velký důraz byl kladen zejména na první jednání, kdy Konstantin dobývá Řím a
poráží pohanského

císaře

Maxentia. Také ponechává velení

značné části

svého vojska svým

synům, kteří jsou po triumfálním vjezdu do Věčného města oslavováni spolu s ním. 108 Zde

vidíme jasné poselství dynastické kontinuity, které
z Obnoveného

zřízení

jezuitů předvedli
umělci,

zemského o

dědičném

před císařským

Praze velmi

císařovny

z Vídně spolu se dvorem a

v uměleckém boji s anglickými herci,
Angličtí

publikem.

častými

kteří

sloužit jako odraz ustanovení

nástupnictví na

své dovednosti po korunovaci

kteří přišli

mělo

český trůn. Kromě

pražských

Eleonory a Ferdinanda III. i italští

říkali

si Comici Fedeli. Ti se utkali

pod vedením jistého Johna Greena také vystoupili

herci, jejichž kočovné

společnosti

byly ještě v rudolfinské
čemž

hosty v knížecích rezidencích, však tentokrát zcela propadli, o

svědčí dosti rozladěné ohlasy na jejich vystoupení v soukromé habsburské korespondenci.

Doba se

změnila, angličtí

kolegům.

období svým italským
obměnách, především

herci museli

přenechat středoevropský

prostor pro nadcházející

Ti sázeli zejména na commedii de ll' arte v různých
chtěli

pak na komické momenty,

k dokonalosti vypracované ludi caesarei,
i

109

pobavit. Naproti tomu jezuitské hry,

přinášeli hlavně poučení

v kombinaci s propagací panovnického majestátu. Není divu, že si

a mravní napomenutí
arcivévodkyně

Cecílie

Renata, dcera Ferdinanda II. a pozdější polská královna, povzdychla do dopisu svému bratrovi
Leopoldu Vilémovi 6. prosince 1627, že jí bude
jezuitů jistě dlouhá chvíle.

divadelních

představení

narození a svatby

členů

ostatně

vymýšleli zdejší

některé

hry byly

byl

na

korunovačních

pražských

Klementinská kolej slavila prostřednictvím inscenace
důležité

události mezinárodní politiky nebo

panující dynastie. Vše bylo zaobaleno do rétorického hávu, texty her
profesoři

například spodobněn

římskoněmecký

°

významné svátky,

vyloženě

Hodina smrti zesnulého

11

při pětihodinovém představení

rétoriky.

Některé náměty

slabé- roku 1658 po

tribunál,

císaře.

před

byly zpracovány lépe, jiné

skončení ročního

hůře,

smutku za Ferdinanda III.

kterým byly souzeny personifikovaný

Měsíc,

Den a

Nakonec je však soud osvobodil, protože volbou Leopolda I.

stolec bylo

zajištěno pokračování

letech, tedy 1646 a 1656, byla také

obsah se však nezachoval, lze však

předpokládat,

slávy rodu. V obou následujících

předvedena

jezuitská

představení.

že spadala do stejné tradice

Jejich

císařských

Srov. František ČERNÝ (ed.), Dějiny českého divadla 1., Praha 1968, s. 136.
Srov. Otto G. SCHINDLER, "Die wiilischen Comedianten seinja guet ... ".Die Anfonge des italienischen
Theaters am Habsburgerhof, in: Václav Bůžek, Pavel Král (ed.), Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních
městech raného novověku =Opera historica 8, České Budějovice 2000, s. 107-136, zde s. 126-7.
110
" ••• ich fůrcht wol es werde mihr die weil gar Iang der bey sein."- tamtéž, s. 132.
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chvál, které byly přednášeny při každé významnější příležitosti. 111 Paralelně se rozvíjelo i
divadlo piaristické, na které sice jezuité
konkurenční řád

nikdy

kapitula piaristická
měl

příliš neuspěli.

hleděli

zlým pohledem, ale se svými stížnostmi na

Roku 1658 byla jezuitská stížnost zamítnuta a

představení přímo

řádová

městech,

schválila. Ta však probíhala v menších

kde

"Ordo clericorum regularium pauperum Matris Dei scholarum piarum" své koleje, a tak

až do 50. let 18. století zůstala Praha plně v rukou jezuitských Patres a jejich svěřenců. 112
Již roku 1627 sloužila divadelní
určitý

vzor pro

českou

představení

šlechtickou

konaná v rámci

společnost,

korunovačních

slavností jako

ve které se v průběhu 17. století

projevovat zvýšený zájem o divadlo, a to nejen o divadlo školské

předváděné

začal

jezuitskými

nebo piaristickými studenty, ale i o divadlo profesionální. Docházelo k najímání hereckých
skupin zejména italského
barokních

původu,

zámků. Prostředí české

k vytváření divadelních

sálů

v prostorách

aristokracie tak do jisté míry kompenzovalo

panovnického dvora, v českém prostoru tedy vznikla decentralizovaná
mecenášů, kteří

najímali

převážně

českých

nepřítomnost

síť

šlechtických

italské divadelní podnikatele a poskytovali jim

různě

dlouhé angažmá, aby dodali lesk jejich malým dvorům. Nejstarší doložené divadlo v Čechách
vzniklo roku 1675 na
a jeho

českokrumlovském

uměnímilovné

zámku a to z iniciativy Jana Kristiána z Eggenberku

manželky Marie Emestiny rozené ze Schwarzenberku. A

Schwarzenbergové rozvíjeli zdejší divadelní tradici poté, co

zdědili

právě

rozsáhlé eggenberské

dominium. Zatímco v Českém Krumlově nezřídka hráli i vévodovi služební a k oživení
zdejších kulis docházelo pouze

příležitostně,

první stálé profesionální divadlo vzniklo až roku

1701 a to v pražském městském paláci Františka Antonína Šporka. Kromě toho nacházíme
vyspělou

divadelní kulturu i na moravských zámcích,

především

Rokytnou, kde zdejší pán Jan Adam z Questenberka dovolil, aby
přítomní

i vybraní poddaní z jeho panství. Zhruba o

provozované od roku 1731 v biskupské
účastník korunovačních
Třetím důležitým

kde se

občas

byli

představení

let je mladší zámecké divadlo

štědrým

mecenášem stal významný

slavností roku 1723 kardinál Wolfgang Hannibal Schrattenbach.

moravským centrem divadelní kultury byl potom rottalovský zámek

v Holešově, kde již roku 1658 slavili
divadelní slavností.

Kroměříži,

devět

v Jaroměřicích nad

Ačkoli

hlavní

říšskou

rozkvět

korunovaci Leopolda I. blíže nespecifikovanou

zámeckých divadel

(valdštejnská divadla, lobkovická Roudnice,

černínský

přišel

Jindřichův

až v

době

klasicistní

Hradec, vrtbovské

O tématech a organizaci jezuitských představení v Praze dále Ludmila ZUŠŤ ÁKOV Á, Jezuitské divadelní
produkce v Klementinu ve 30. letech 18. století, in: František Černý (ed.), Divadlo v Kotcích, Praha 1992, s. 323335.
112
Srov. Markéta KLOSOVÁ, Dramatika piaristů v 18. století, in: František Černý (ed.), Divadlo v Kotcích,
Praha 1992, s. 336-342.
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Konopiště), můžeme říci,

Postupně

nebylo jen

začala

kterou

že

právě

příležitostnou

uspokojovat

v době barokní se divadlo stávalo
zábavou vyšších

měšťanská

společenských

Vedle

činohry

prostřednictvím
Vídně

však v 17. století

manželských

svazků,

přichází

na panovnický

kultury.

potřebou,

vrstev, ale širší

divadla: roku 1732 vznikla

v Brně a o šest let později první pražské veřejné divadlo v Kotcích.

součástí české

veřejná městská

opera

113

dvůr

s trochou nadsázky by se dalo

i opera a to

říci,

opět

že operu přinesla do

manželka Ferdinanda II. Eleonora I. Mantovská. Její korunovace pak byla první velkou

příležitostí,

aby mohl být nový žánr

předveden

do praxe. 27. listopadu 1627 tak došlo ve

Vladislavském sále kjednomu z prvních operních představení na sever od Alp 114 ,jednalo se o
"pastorální komedii" na
kus byl

předveden

námět

z antické mytologie "Calisto et Arcade". Celý

mantovskými herci, autorem hudby byl

Monteverdiho žák Giovanni Battista Buonamente. Bohužel
představení

neznáme. Další operní dílo zažila Praha až roku 1680

kdy byly předvedeny
se

dvěma

dvě

čtyřhodinový

pravděpodobně
podrobnější

opět

za

nepřímý

obsah tohoto

přítomnosti císaře,

opery: "La Patienza di Socrate con due Mogli" (Sokratova trpělivost

ženami), k níž prý jednu árii napsal sám hudbymilovný panovník, a "I Vaticinii di
císařovny

Tiresia Tebano" (Proroctví Tiresia Thébského). Hudbu zkomponoval kapelník
Eleonory Magdaleny Falcko-Neuburské Antonio Draghi a cílem obou
pobavit a rozesmát publikum.

Zajímavější

byl

námět

kusů

bylo

především

italského oratoria "L' Abelle di Boemia,

ovvero S. Wenceslao" (Český Ábel, aneb Svatý Václav), které také vytvořil Draghi ve
spolupráci s libretistou Niccolou Minatem, jenž
rozdíl od

činohry

čerpal

byla operní libreta slabá a opera

z Hájkovy kroniky. Nutno

vůbec

říci,

že na

nezanechala v průběhu 17. století

v českém prostředí výraznější stopu. 115 První, kdo předváděl v Praze operu veřejnosti, byl
italský impresário Giovanni Federico Sartorio, který hrál v malostranském Regnardovském
domě

v letech 1702 až 1707. Spíše než širší šlechtická, nebo dokonce

operních kusech ho do Prahy

přivedla

měšťanská

poptávka po

soukromá iniciativa nejvyššího purkrabího

Heřmana

Jakuba Černína z Chudenic, který v mládí absolvoval kavalírskou cestu po Itálii a hodlal
v Praze založit na počátku 18. století "Opernhaus". Sartorio však v Čechách neuspěl, přestože

Srov. Jan PÓMERL, Otevření divadla v Kotcích, in: František Černý (ed.), Divadlo v Kotcích, Praha 1992, s.
7-15.
114
První uvedení italské opery mimo Itálii nastalo 6. září 1627 v Hartenfelsu u Torgavy- srov. František
ČERNÝ (ed.), Dějiny českého divadla I., Praha 1968, s. 249 (kapitolu o italské opeře v Čechách napsal Jaroslav
Hach).
115
O představeních při císařské návštěvě Prahy v letech 1679-1680 dále Marc NIUBO, Leopold I. a hudba
císařského dvora v Praze v letech 1679-1680, in: Olga Fejtová- Václav Ledvinka- Jiří Pešek- Vít VInas (ed.),
Barokní Praha- Barokní Čechie (1620-1740), Praha 2004, s. 95-131; autor vychází ze své diplomové práce
nazvané "Císařský dvůr v letech 1679-1680 a oratorium o sv. Václavovi", obhájené roku 2000 na Ústavu
hudební vědy FF UK.
113
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se snažil naklonit si
Libussa". Celé

české prostředí,

představení

společného, neboť

když

české šlechtě

dedikoval operu o

však s proslulým mytologickým

autor v něm

představoval

bájnou

kněžnu

třech jednáních

příběhem

nemělo

"La

mnoho

jako milenku markomanského

knížete Pribislaa.
Rozhodující impuls pro rozvoj dlouho opomíjeného žánru ve šlechtickém prostředí
skutečné korunovační

s uvedením první
narozenin

císařovny Alžběty

opery 28. srpna 1723 - tehdy byla

přišel

až

při příležitosti

Kristíny inscenována "Constanza e fortezza". Pro

představení,

které stálo české stavy 80 000 zlatých 116 , byl zřízen obrovský dřevěný amfiteátr dlouhý 120
metrů a široký 41 metrů v místech tzv. Letní jízdárny před mariánskými hradbami. 117 Hloubka
jeviště

byla 63

straně

stálo

metrů,

devět

takže nebylo nutné iluzivní prohlubování jevištního prostoru. Na každé
otáčely

kulis, které se

kolem

sebou do jedné linie. Byly namalovány na
autorem byl

císařský

hudebníků včetně

boční

plátně,

osy jako listy v knize a byly

které se napínalo na

scénograf Giuseppe Galii Bibiena. V orchestřišti

dřevěný
sedělo

řazeny

za

rám, a jejich

na

dvě

stovky

slavných jmen, jako byl houslista Antonio Vandini nebo Giuseppe Tartini,

jako host zde působil dvorní flétnista pruského krále Hans Joachim Quantz 118 , z Anglie přijel
skladatel baletní hudby Nicholas Matteis, z Drážďan Jan Dismas Zelenka. 119 Constanza e
fortezza byla završením kariéry dvorního skladatele Johanna Josepha Fuxe, který
zkomponoval k opeře hudbu, jež byla ale díky užívání
současníky

za zastaralou:

časté

sborové výstupy prý spíše
kvůli

Fux však své poslední velké dílo
čtyřmi

tisíci diváky v hledišti,

vynikající skladatel
Numi"

(Hraběnka

působící

pobytu v českých zemích

na

čest

ještě

benátské opery považována

připomínaly

nemoci nedirigoval a

seděl

prvky hudby církevní.

spolu s dalšími zhruba

vést orchestr v této slavnostní chvíli tak dostal další

císařském dvoře

přišla

z Numi)

principů

na

řadu

1.

Antonio Caldara, jehož opera "Contesse de

září.

Caldara se blýsknul

během císařského

jednou 19. listopadu, kdy složil hudbu k serenatě "La

Concordia dei Pianetti" (Svornost planet), která byla předvedena při

zpáteční cestě

ve

Znojmě

na počest císařovniných narozenin ještě než dvůr opustil hranice Moravy. 120 Na inscenaci
pražské

korunovační

voda z nedalekých

opery se

rybníčků

skutečně nešetřilo,

v tzv.

Rudolfově

na zadní

část jeviště

byla svedena tekoucí

bažantnici a Tibera byla na

světě! Osvětlení

N áklady na operu "Angelica vincitrice di Alcina", kterou roku 1716 oslavoval císařský dvůr narození dědice
Leopolda, se vyšplhaly na 240 000 zlatých.
117
Dnes jízdárna Pražského hradu, předchozí divadelní scény pro inscenování divadelních představení pro
císařský dvůr stály zpravidla v zahradním areálu u Prašného mostu.
118
Quantz zaznamenal celé představení ve svých osobních dokumentech, kde ho hodnotí jako velmi zdařilé,
zejména chválí výkony zpěváků.
119
Další hudebníci působící v orchestru při korunovační opeře dále Jaroslav BUŽGA, Hudební barok, in:
Československá vlastivěda IX.-Umění, Praha 1971, s. 87-105, zde s. 98-100.
120
Námětem této skladby, kterou mohli vidět i znojemští měšťané, je hold planet vzdávajících úctu císařovně.
116
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bylo

zajištěno

pětihodinová

pomocí obrovského množství voskovic a navíc pomáhaly

hra

měla skutečně mimořádný úspěch,

vyzdvihnout

dvě klíčové

Stálost a Sílu. Antický

a tak byla opakována 2.

Námět

byl

stoické ctnosti, které si dal

císař

jakmile do Prahy dorazila Marie Josefa.

příběh

o vyhnání

závěsné

Tarquiniovců

opět

lampy. Celá

září ještě jednou,

antický a jeho cílem bylo

Karel VL do svého osobního hesla:

je pouhou kulisou, do níž je vsazena

oslava obou ctností. Vyhnaný syn Tarquinia Superba Titus Tarquinius

přitáhl před římské

hradby spolu se svým spojencem, etruským králem Porsennou, aby získal

zpět

své

dědictví.

Římané, plní ctností, však svými hrdinskými činy dokáží přesvědčit Porsennu, aby v míru se

svým vojskem odtáhl a nepodporoval nadále

zlotřilého

nepřátelské

Horatius Cocles, který sám zadrží

Tarquinia.

Klíčovými

mostě přes

vojsko na

postavami jsou

Tiberu, a Mutius

Scaevola, jenž opouští svou milou (konflikt povinnosti a lásky) a pronikne až do Porsennova
stanu. Nezabije však
potom za
římské

do

nepřátelského

svůj nevydařený

tři

sta dalších

učinit,

ležení a

skvostně oblečeného písaře.

Když je

pokus o královraždu odsouzen k smrti, oznámí Porsennovi, že

hradby skrývají ještě

nepřátelského

krále, ale pouze jeho

pravdu svých slov, zapálí si

mladíků

odhodlaných vydat se na riskantní cestu

co se jemu - Mutiovi -

před očima vyděšeného

nepodařilo.

Aby demonstroval

krále pravou ruku. Rozsudek

"smělost je mým soudcem a ctnost mým popravčím ".

přijímá:

Porsenna přemožen strachem a

121

mladíkovým odhodláním mu dává milost a odtáhne i se svým vojskem. Velké finále bylo
provedeno

skutečně efektně, při závěrečném

baletu vyjel do

popředí

proměnil

chrám a

se

v triumfální oblouk, nad nímž trůnil génius Říma. Do dialogů jsou přitom vloženy četné
narážky na politickou teorii, Horatius

poučuje

Tarquinia o tom, jak se chová pravý

jenž vždy musí být doprovázen ctností a spravedlností, Mutius zase Porsennovi
jak držet na

uzdě hněv

a

vášně.

Celé

představení

pak

končí

obsáhlým blahopřáním

vladař,

vysvětluje,
císařovně,

ve kterém je přirovnávána k římské bohyni Vestě a česká země k římskému Latiu. 122
Druhým hudebním vrcholem

císařského

pobytu v Praze roku 1723 byla opera Jana Dismase

Zelenky "Sub olea pacis et palma virtutis" (Pod ratolestí míru a palmou ctnosti). Zelenka,
který po
Vídně,

působení

kde si

v kapele

doplňoval

vstřebávala četné

kapelníka saského

hraběte

teoretické

impulsy
kurfiřta,

Hartiga odešel roku 1710 do
vzdělání

přicházející

Drážďan, často zajížděl

u Fuxe, jeho hudba byla však

z italské Neapole.

Ačkoli působil

modernější

a

jako zástupce

pražskou slávu roku 1723 si nenechal ujít. Zelenkovo

121

do

představení,

Srov. Die Stiirke und Bestiindigkeit. Theatral-Fest an dem glarwiirdigsten Geburtstag der RomischKayserlich wie a uch Koniglich-Spanisch-Cathalischen Majestiit Elisabethae Christinae, auf allergniidigster
Befehl Ihrer Romisch-Kayserlich wie auch Koniglich-Spanisch-Cathalischen Majestiit Cara/i des Sechsten auf
dera koniglichen Schlass zu Prag welch gesungener vargestellet im Jahr 1723, Wien 1723, NK sign ll B 432.
122
Závěrečná sloka oslavné básně: "Fiir Rom wird Lob gesungen-Prag aber so deine Gegenwart-und anheut dein
hoher Geburtstag ziert-weit hoheres Lob gebiihrt.-Vestam verehren die Zungen-dich Elisabeth preiset das Herz."
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'

konané v chladném

počasí

v pražském Klementinu. I
českého

hlavního

česká

pohanská

začátku

námět

listopadu, se ale neodehrávalo pod širým nebem, ale

byl náboženský: oslava svatého Václava a

prostřednictvím

patrona i oslava Karla Vl. jako dědice svatováclavské tradice. Celá opera se

třech částí:

skládá ze

na

v prvním jednání je svatý Václav, jehož charismatu se

knížata, díky své zbožnosti pozván

Wormsu, kam je ve druhém jednání donesen

císařem

slavnostně anděly,

Otou I. na
a

císař

podřizují

říšský sněm

do

mu nabízí královskou

korunu. Třetí část se již odehrává roku 1526, kdy alegorické postavy Čech, Moravy a Slezska
oplakávají

předčasně

zesnulého Ludvíka Jagellonského. Do jejich smutku však vstoupí

postava Rakouska (Deutgeist Osterreich) a přimlouvá se, aby zvolily jediného pravého dědice
závěr

svatého Václava, a sice Ferdinanda Habsburského. Na

celého

představení

potom

personifikované ctnosti v čele se Zbožností, Spravedlností a Láskou vedou rozhovor o
dějinách římskoněmeckého císařství,

chvály. Na to nastoupí jednotlivci
typické:

čáslavský zdůrazňuje

a jakmile dojdou k postavě Karla VI., spustí velkolepé

představující české

kutnohorské

kraje a

předvádějí

stříbro, kouřimský

publiku, v čem jsou

lovecké revíry, žatecký

úrodnost, bechyňský množství ryb, berounský pevné hrady a podobně. 123
Korunovační

pobyt Karla Vl.

skutečně

dodal

potřebný

impuls pro rozvoj operního žánru

v českém prostředí. 124 Na questenberských Jaroměřicích začaly být opery uváděny pravidelně
a to za

tvůrčí účasti umělců zvučných

jmen jako Antonio Caldara, lgnazio Conti nebo

Giuseppe Galli Bibiena (v letech 1735-6).
překlad

"L'Origine di Jaromeriz in Moravia" (O

následovaly
Václava

Kromě

minimálně dvě

Míči,

další

které navíc byly

české

toho zde byl roku 1730
původu Jaroměřic

na

předveden český

Moravě),

po kterém

opery questenberského dvorního skladatele Františka

zpřístupněny

i vybraným poddaným. Hned následujícího roku

po pražské korunovaci Karla Vl. František Antonín Špork, toužící zvýšit svou osobní prestiž
mezi

českou

šlechtou za každou cenu, najal italského impresária Antonia Denzia a jeho

třiadvacetičlennou společnost

a 15. srpna 1724 inscenoval na Kuksu operu "Orlando Furioso"

(Zuřivý Roland). Denziova operní společnost pak působila střídavě ve Šporkově pražském

paláci a střídavě na
vážných

východočeském

problémů kvůli dluhům.

Kuksu a to až do roku 1734, kdy se její vedoucí dostal do

S českým publikem se

rozloučil

velkolepým

nazvaným "Praga nascente da Libussa e Primislao" (Založení Prahy Libuší a
Denzio, který byl

pravděpodobně

sám autorem libreta, se

123

příliš neřídil

představením

Přemyslem).

mýtickým podáním,

Dále Ottokar WEBER, Eine Kaiserreise nach Bohmen im Jahre 1723, in: Mitteilungen des Vereins fiir
Geschichte der Deutschen in Bohmen 1897, s. 137-204, zde s. 191-194.
124
O dalším životě italských oper v českém prostředí podrobně Tomislav VOLEK, Italská opera v kontextu
českého baroka, in: Vilém Herold-Jaroslav Pánek (ed.), Baroko v Itálii-baroko v Čechách, Praha 2003, s. 313323.
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. jeho

Přemysl všemožně zdůrazňuje svůj

příběhu podařilo

zcela

popřít

knížecí

původ

hlavní náboj celé

a zapírá své selství,

pověsti.

čímž

se autorovi

Opera však má výrazný politický

osten, pověst o Libuši je totiž interpretována jako varování Čechům před vládou ženy,
v daných historických reáliích pak vyznívala
Terezie. Ta sice po svém nástupu na
1743

pokračovala

stejném

místě

v tradici

trůn

výrazně

proti pragmatické sankci a

rozpustila dvorní operní

českých korunovačních

- v prostorách dnešní hradní jízdárny - byla

přesně opačně

Marie

společnost, přesto

roku

oper, kterou založil její otec. Dokonce na
předvedena

autora "La Semiramide riconosciuta" (Znovu poznaná Semiramis ).
vyznívá

vládě

125

opera neznámého

Obsah pochopitelně

než poslední opera Denziova. Semiramis je donucena okolnostmi

vládnout svému národu v převlečení za muže, když však vyjde tento klam najevo, prosí ji

přední babylonští šlechtici, aby zůstala na trůně a zachovávala nadále věčnou spravedlnost.

126

S korunovační operou se potom setkáváme i při slavném korunování Leopolda II. (Mozartova
"La Clemenza di Tito") a Ferdinanda V. (Meyerbeerova "ll crociato in Egitto"). Pokud
srovnáme obsahy první a poslední korunovační opery 127 , které od sebe dělí málo přes sto let,
uvidíme jistou bezradnost: zatímco obsah barokní opery
byl

vyjádřením

dílo bylo

jeho osobní devízy a byl

zařazeno

součástí

do programu slavností

pro vybranou šlechtickou

společnost, mělo

měl

souvislost s oslavou panovníka,

jeho reprezentace, zdá se, že Meyerbeerovo

víceméně náhodně,

bylo pouhou kulturní událostí

předvést

vynikající hudbu, mezi ním a

pobavit a

korunovací však nebyla žádná hlubší souvislost. Jakoby se z forem založených v baroku a
nastavených na propagaci panovnického majestátu

postupně

vytrácel v 19. století obsah.

Zůstávaly jen prázdné skořápky, které se nedařilo naplnit novými významy. Řada

monarchických slavností tak vyznívala jako podivná
mezi kulturou a majestátem a díky tomu se

představení,

měnil

ztrácel se kauzální vztah

i postoj obyvatel

českých

zemí

k monarchovi.

O této opeře dále Milada JONÁŠOV Á, Semiramide riconosciuta- opera k pražské korunovaci Marie Terezie
1743, in: Olga Fejtová- Václav Ledvinka- Jiří Pešek- Vít Vinas (ed.), Barokní Praha- Barokní Čechie (16201740), Praha 2004, s. 19-68.
126
" •.. a buď naší královnou, kdo byl dosud naším králem"- srov. Tomislav VOLEK, Italská opera a další
druhy zpívaného divadla, in: František Černý (ed.), Divadlo v Kotcích, Praha 1992, s. 43-56.
127
K Meyerbeerově opeře dále Milan POSPÍŠIL, Korunovační opera Ferdinanda V. - Giacomo Meyerbeer: ll
crociato in Egitto, in: Jiří Pešek (ed.), Pražské slavnosti a velké výstavy= Documenta Pragensia XII, Praha
1995, s. 187-195.
125
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2. Přítomnost císařského dvora v Čechách
Přítomnost císařského

dvora v Praze znamenala více než jen honosný akt holdování a

'korunovací doprovázený dvorními operami a jezuitskými představeními. Důležitým
: rozměrem byla nejen habsburská reprezentace

před

poddanými ve
země

rétorických figur, ale i osobní setkávání panovníka

formě

alegorických a

s lidmi, jejichž loajalita byla

, z politického hlediska významná pro fungování státní správy i pro koherenci celého
společenského

systému. Pouhý fakt, že se panovník uvolil k osobnímu kontaktu, budil emoce

a pouhý jeho zájem o jednotlivce

vytvářel příznivé prostředí

monarchismu, ale i loajality vyšších

společenských

pro formování nejen lidového

vrstev. Bohužel

císařské

příležitosti pražských korunovací nejsou až na výjimku detailněji zpracovány

obtížné vyvozovat s nashromážděných
společenské

akce,

ať

před

pořádány

už byly tyto

šlechticů, kteří chtěli zapůsobit

údajů obecnější závěry.

pobyty
128

,

při

a tak je

Místem pro setkávání byly

dvorem, nebo se jednalo o projekty jednotlivých

svou vlastní reprezentací

před císařem,

dvorskou

společností

i

konkurenty z řad aristokracie.

Zatímco roku 1627

zaplňovaly císařův

pobyt v Praze záležitosti obnovy právního stavu a

důležitá

vyjednávání s arcibiskupem o postupu katolické reformace, roku 1646 zkazily

případné

oslavy

jak bylo

zmíněno

válečné

omlouvala absenci

manévry

výše -

dvůr

nepřátelských

vojsk operujících i na

držel smutek za

výraznějšího

zemřelou

průvodu

území, navíc -

Marii Annu. O deset let

později

veselí stále se zhoršující nemoc Ferdinanda III., kterému

nezbýval ani rok života. Jan František Beckovský mluví o
v korunovačním

českém

císaři

a pouze o "kratochvílích v Bubenči", které

nošeném v sesli i

měly

vyplnit dlouhou

chvíli před přichystáním všeho potřebného ve svatovítském chrámu. 129 Přes všechny
komplikace a obtíže však i v těchto smutných letech byly
určité tradiční

zvyklosti, které

patřily

při návštěvě

v Praze zachovány

ke konstantám panovnické reprezentace.

Jistý přelom ve stylu císařských návštěv v Čechách znamenal pobyt Leopolda I. na přelomu
let 1679 a 1680. Trval devět měsíců, takže bylo možné rozvinout panovnickou reprezentaci do
patřičné šíře, zároveň
sedláků

zde byl i celý

dvůr

prchající z Vídně

před

morovou epidemií. Povstání

i stálá hrozba morové nákazy, která se k Praze blížila, nemohly

překazit

dvorské

slavnosti, které pražský pobyt císaře a jeho rodiny zpříjemňovaly. 130 V mnohém tento pobyt
Prakticky den po dni je zpracován jen pobyt Karla VI. roku 1723 - Štěpán VÁCHA- Irena VESELÁ- Vít
VLNAS- Petra VOKÁČOVÁ, Korunovace Karla VI. na českého krále v Praze roku 1723 (Studie a prameny),
výzkumný projekt č. KJB8164401 grantové agentury AV ČR, 2004-2005.
129
Srov. Antonín REZEK (ed.), Jan František Beckovský: Poselkyně starých příběhův českých II (1 526-1 71 5),
svazek III ( 1624-1715), Praha 1880, Leopoldova korunovace popisována na s. 432-434.
130
O něm například Jiří MIKULEC, Leopold I. Život a vláda barokního Habsburka, Praha-Litomyšl1997, s.
119-125.
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připomínal pozdější přítomnost císaře

měsíce,

v pobělohorské
hlavní

předčila

ale svou náplní

době. Císař

císařskou

přesunout

všechny

v obou

dřívější

pobyty

případech věnoval

většiny šlechticů.

vášeň

nebyla

císařského

dvora na

obrovské množství

zábavou a sportem, ale také vítanou

se na venkov. Lovecká

příležitostí

přítomna

jen u

českém

času

opustit pražské hradby a
císařského
lesů

Aby mohla být uspokojena, vyrážel panovník do

také využívat svých komorních panství, na prvním
některého

návštěvou.

dvora, ale i u

kolem Prahy, kde

panství Brandýs.

Císař

Občas

mohl

využil i

šlechtice, jenž vlastnil honební revír blízko z Prahy, a poctil ho svou

pochopitelně

Ta

místě

území

lovu, lov byl

roku 1627 vznikl honební reservát v okruhu jedné míle od hranic pražských měst.

, pozvání

čtyři

Karla VI. roku 1723, jež sice trvala "pouhé"

Kupříkladu

zvyšovala prestiž každého hostitele.

František

Antonín Špork vynaložil velkou námahu, aby císař roku 1723 navštívil jeho panství i nedávno
založený

zámeček

Bonrepo ležící na panství Lysá nad Labem. Karel VI., který

nepochybně

věděl o Šporkově povaze, se odmítl podílet na umělém zvyšování osobní prestiže tohoto

šlechtice, ale jako dobrý soused ho pozval na brandýské panství na hon v předvečer svátku
svatého Huberta, patrona myslivosti. Špork pozvání přijal a po přípitku dekoroval panovníka
svým

řádem

zavěsil

dal

svatého Huberta. Jelikož nenalezl na

(nebo to

veřejně

neudělil,

alespoň

najevo

poctil

svůj

císařově

tvrdil v osobní korespondenci),

kabátci vhodné místo, kam by

pověsil

ho na řád zlatého rouna,

zálusk na toto nejvyšší státní vyznamenání. Když mu jej

členstvím

ve svém svatohubertském

řádu

i

císařovnu.

císař

Na oslavu

řád

čímž

obratem
císařova

členství v řádu, jehož byl velmistrem, nechal Špork razit u drážďanského dvorního medailéra

Paula Heinricha Grosskurta

pamětní

výtisků popisu slavného honu.

131

tří

medaile a norimberskému knihkupci zadal tisk

set

V oboře u obce Hlavenec, kde k slavnostnímu předání řádu

došlo, nechal Špork postavit císaři (a hlavně sobě) pomník se sochou od Matyáše Bernarda
Brauna. Celou událost pak završilo psaní z Vídně, které
Huberta, aby
Začátkem

řád neuděloval

osobám z nižších

upozorňovalo

stavů.

srpna podnikl panovník velký hon na panství Jana Josefa z Valdštejna

v křivoklátských lesích a 1O. srpna zavítal i na vrbnovské
1723 pak

velmistra řádu svatého

přijel císař

na panství nejvyššího

do Chlumce nad Cidlinou.
Maxmiliánem

Kaňkou

císařovy návštěvy

132

Hořovice.

českého kancléře

V druhé

polovině

srpna

Františka Ferdinanda Kinského

Za rekordně krátkou dobu tří let zde byl vystavěn Františkem

zámek podle

Karlova koruna.

plánů

Jana Blažeje Santiniho-Aichla nazvaný na

Půdorys ojedinělé

131

stavby

představoval právě

počest

královský

Srov. Pavel PREISS, Boje s dvouhlavou saní, Praha 1981, s. 129-130.
František Ferdinand Kinský se blýskl v císařských službách již roku 1711, kdy se sta1jedním z hlavních
strůjců zvolení Karla Vl. římskoněmeckým císařem.
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I

diadém a i zde je spojeni s královskou korunovaci

zřetelně

patrné.

Přes dlouhodobě
své

špatné

vztahy s Kinskými byl pozván i Špork, který vytrvale vyhledával císařovu přítomnost. Ten se
zde zdržel

téměř

14 dní a podnikl

řadu

honů.

svých oblíbených

Zámek byl totiž

původně

koncipován jako lovecký s rozsáhlou oborou a stálým sídlem jedné z větví rodu Kinských se
stal až po

vyhoření

roku 1745. Do té doby ho stihnul Karel VI. navštívit ještě roku 1732 a o

dvanáct let později zde Leopold Kinský přivítal i Marii Terezii. 133 Kromě těchto návštěv
nejvěrnějších šlechticů pořádal císař

svých

vášeň

lovecká

se stala osudná 1O.

května

Císařova

hony na svých komorních panstvích.

1732 nejvyššímu podkonímu Adamu Františkovi ze

Schwarzenberku, kterého na osudném brandýském lovu při své druhé velké cestě do Čech
skolil místo jelena. Dosud jsme zkoumali
princip vznášející se nad lidskou
jako

člověka, člověka

výstřelu

se

vladaře

společností,

svědomím

tato

jako bytost ideální, jako
nešťastná

zabránilo. Z
svědomí

císařského

deníku vysvítá, jak

obtížně

nehmotný

událost však ukazuje panovníka

a s obyčejnými lidskými pocity.

odhodil Karel VI. klobouk i paruku a utíkal ke

takřka

zraněnému,

Bezprostředně

ale okolí mu v tom

panovník celý incident nesl.

z nešťastné události se snažil zaplašit tím, že už 6.

července

po

Výčitky

1732 udělil desetiletému

synovi zesnulého knížete Josefu Adamovi ze Schwarzenberku řád zlatého rouna. 134
Významnou funkci
dvoru

potřebný

během korunovačního

pobytu plnily církevní instituce, které poskytovaly

náboženský servis, ale které se

zároveň

veřejně císař

demonstrovat svou "pietas"

před

ostatními.

v dobách, kdy panovnický

dvůr

dlel ve Vídni, odráželo významné politické a dynastické

oslavy:

během

pobytu roku 1723 se

Dění

staly místem, kde mohl

pravidelně

v pražských kostelech potom ještě více než

sloužily mše za

úspěšné těhotenství císařovny

Alžběty Kristíny, o kterém se věřilo, že ho svou přímluvou vyprosil Jan Nepomucký 135 , stejně

tak se koncem

července

Leopolda Klementa.
císaře,

1723

měly

Kromě těchto

smuteční obřady

zvláštních

úkolů,

Nejsvětější

mužského

dědice.

svátosti

počet

mělo

za

zemřelého

lotrinského prince

které pražské kostely plnily na

zde bylo mnoho každodenních povinností, jež si

Královské korunovace zvýšily
adoraci

sloužit

přítomnost

přání

dvora v Praze vyžádala.

sloužených slavných mší obsahujících Te Deum,

při

docházet k modlitbám za panovnickou rodinu a za narození

Pražští kazatelé se

předháněli

ve svém rétorickém

umění, při

kterém

Srov. Aleš VALENTA, Dějiny rodu Kinských, České Budějovice 2004, s. 84.
Srov. Jiří ZÁLOHA, Lovecký příběh s nešťastným koncem, in: Dějiny a současnost 311996, s. 18-20; Petra
LUNIACZKOV Á, Dvorní cesty císaře Karla VI. do zemí Koruny české, in: Státní okresní archiv Kroměříž.
Archivní ročenka 2001, s. 9-34, zde s. 24-25.
135
Souvislost mezi úspěšným těhotenstvím císařovny (tedy narozením mužského dědice) a českou korunovací
není spojeno jen s postavou českých patronů jako přímluvců. Proroctví, že se mužský potomek narodí pouze
korunované české královně (které převzali do svých uvítacích řečí zejména představitelé měst - viz výše), se
objevuje i v Rohrově ceremoniálním spisu- srov. Srov. Julius Bemhard ROHR, Einleitung zur CeremonielWissenschaft der grossen Herrn, Berlin 1729, s. 601.
133
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demonstrovali znalost soudobé nábožensko-politické doktríny. 136 Kromě katedrály panovník
kostelů,

velmi oblíbeným dvorským kostelem byl

augustiniánský kostel sv. Tomáše na Malé

Straně,

ale i pražská Loreta, kostel Panny Marie

Vítězné

na Bílé

hoře,

Straně

nebo minoritský kostel svatého Jakuba na

Starém

Městě.

Karel VI. potom neopomenul navštívit i svého oblíbeného preláta -

obvykle

pravidelně

zavítal i do

řady

dalších

sv. Mikuláš na Malé

strahovského opata Mariana Hermanna 137 , který se tak zasadil o přijetí pragmatické sankce na
českém sněmu. 138 Na Strahov zavítal císař dvakrát: na svátek sv. Norberta ll. července a na

svátek sv. Rocha 16. srpna,

přijal

děkovala

s biblickou horou Sion a

zde požehnání a vyslechl zdravici, jež spojovala Strahov
za

císařskou

ochranu hrobu sv. Norberta. Spolu s císařem

absolvovali obě poutě na Strahov i benátský vyslanec a papežský nuncius. 139
Konstantou

císařského

pobytu v Praze byla i

které bylo z Prahy snadno
brandýském

zámku.

korunovaných

přístupné

návštěva

poutního místa ve Staré Boleslavi,

a navíc bylo možné

během

Navštívit staroboleslavské paladium

českých králů.

pobytu zde bydlet na

neopomněl

žádný z nově

Tento mariánský obraz se stal v době barokní jedním z nejvíce

uctívaných předmětů v Čechách, soudobá legendistika ho postupně spojila s většinou českých
zemských

patronů včetně

v předvečer svého

Jana Nepomuckého, který prý vykonal k posvátnému obrazu

umučení. Zřetelná

snaha barokních

autorů

co nejvíce náboženské úcty se neomezila pouze na hranice

pouť

koncentrovat do Staré Boleslavi

českého

království: Jan Tanner se

dokonce pokusil spojit zdejší mariánský kult s nejvýznamnějším rakouských poutním místem
v Mariazell. 140 Habsburkové se cítili být potomky svatého Václava a zároveň věřili
v zázračnou moc mariánských
zapříčiněné

města

obrazů, stačí připomenout

interpretaci

bělohorské

Pannou Marií nebo velkolepý projekt Vienna Gloriosa, který

kruh "duchovních hradeb"

tvořený

mariánskými obrazy a

korunovace a staroboleslavského paládia je proto
136

naplněno

měl

výhry jako

postavit kolem

svatyněmi.

Spojení

evidentním poselstvím: nový král

Je známé kázání Jiřího Jana Libertina "Dienst-Pflichtigste Gedancken des Hoch-Loblichen Konigreichs
Boheimb", přednesené před odjezdem dvora z Prahy ve svatovítské katedrále 6. listopadu 1723, ve kterém autor
apeluje na stavy, aby zachovaly svou přísahu věrnosti za použití biblických motivů Čechie nemocné láskou po
vzoru Šalamounovy Písně písní. Za upozornění na tento vzácný kus politické teologie děkuji Štěpánu Váchovi.
Libertinovo kázání je uloženo ve Strahovské knihovně pod signaturou H F I 29/přív. 1O. O vztahu kazatelství a
politické kultury v době baroka dále Leopold KRETZENBACHER, Fiinf Prager Deutsche "Sieges-Predigten"
auf den Tiirkeniiberwinder Kaiser Leopold I. zwischen 1683 und 1688, in: Bohemia 1985, s. 277 -308; obecněji o
srovnání krále a Krista v kázání Renate DŮRR, Images ofthe Priesthood: An Analysis ofCatholic Sermonsfrom
the Late Seventeenth Century, in: Centra! European History 2000, s. 87-107.
137
O něm dále Valentin URFUS, Český státoprávní patriotismus v prvé polovině 18. století a jeho nacionální
rysy: merkantilista Jan Kryštof Bořek a strahovský opat Marian Hermann, in: Bohuslav Balbín a kultura jeho
doby v Čechách, Praha 1992, s. 70-77.
138
Srov. Annales Strahoviensis pro Anno 1723- Strahovská knihovna, sign DJ III 6, s. 159-185.
139
Císařská návštěva však byla využita velmi pragmaticky: panovník byl požádán, aby se zasadil o výjimku pro
strahovský klášter, která by mu povolovala kupovat potraviny již před branami města, aby se tak premonstráti
vyhli sporům s Malostranskými o odvádění daní- tamtéž, s. 180-181.
140
Dále Jan ROYT, Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století, Praha 1999, s. 76-82.
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vykonává

pouť,

třicetileté

války bylo paladium dvakrát odcizeno, v letech 1639-1646 ho Ferdinand III. nosil

aby prosil Pannu Marii o svou

do bitevního pole,

během

svatováclavské kapli na

vládu i o ochranu

země.

Na konci

korunování jeho syna Ferdinanda IV. bylo vystaveno ve

Hradě,

staroboleslavského chrámu.

šťastnou

a poté zažilo velký návrat v doprovodu kardinála Harracha do

Přítomní

celé slavnosti roku 1646 byli i nejvyšší

úředníci

a

hodnostáři království a také tisíce poutníků z celých Čech (jen z Kutné Hory jich přišlo

800). 141 Zatímco poprvé muselo být od Sasů vykoupeno, podruhé ho roku 1648 švédský
velitel Karel Gustav císařovně Marii Leopoldině věnoval. 142 Jelikož se ho císař dlouho nechtěl
vzdát, bylo
českého

přeneseno

do Staré Boleslavi až roku 1650 a to v doprovodu korunovaného

krále Ferdinanda IV. Obliba staroboleslavského poutního místa neustala ani

v následujících desetiletích, o

čemž svědčí

i fakt, že zde byl

císař

Leopold I. celkem

patnáctkrát, zatímco rakouský Mariazell navštívil pouze sedmkrát. Trochu v pozadí
císařského zájmu stálo druhé významné poutní místo v Čechách - Svatá Hora u Příbrami.
Přesto

ani jí se nevyhnuly zcela panovníkovy

z generálního

mustruňku

však nastává

právě

návštěvy,

Leopold zde pobyl krátce

při cestě

svých vojsk v Chebu roku 1673. Hlavní sláva tohoto poutního místa

ve druhé

polovině

17. století a vrcholí po roce 1732, kdy

proběhlo

s papežským svolením slavné korunování Panny Marie Svatoborské. Korunovace mariánské
sošky, jako projev nejvyšší úcty k ní, patří do barokních Čech neméně než korunovace
královská, ceremoniál má dokonce

určité

podobné rysy

včetně přípravy trůnu

a

stavění

slavobrány, základ mariánských korunovací je však čistě teologický a i význam je jiný. 143

3.
Zbývá

odpovědět

společnosti.

níž se reprezentace

barokních korunovací na české prostředí
prostředky

na otázku, jaké konkrétní

reprezentaci v průběhu
v české

Působení

českých

barokních korunovací a jak tyto

Myslím, že je správné
zaměřovala.

rozdělit

Intenzita

takové

venkovské obyvatelstvo, názor na
začíná

něj

se

působení

působení přitom

relevanci této skupiny. Kritérium politické relevance

barokní

používal panovník ke své

měnil

byla

prostředky zapůsobily

podle cílové skupiny, na
přímo úměrná

vylučuje

z působení

jen velmi pomalu, a

politické
například

ačkoli právě

v době

zasahování panovníka (tedy státu) do vztahu mezi vrchnostmi a jejich

Srov. Marie-Elisabeth DUCREUX, Symbolický rozměr pouti do Staré Boleslavi, in: Český časopis historický
1997,s. 585-619,zdes.601.
142
Srov. Jan ROYT, Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století, Praha 1999, s. 171 an.
143
Srov. Jan ROYT, Korunovace Panny Marie Svatokopecké, in: Bibliotheca Strahoviensis 1997, s. 59-74.
141
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I
J poddanými,

rozhodně

nepočítal

s nimi

tři:

"panovnické propagandy" byly
měšťané,

domácí

duchovní a

něž

mezi

lze

městské vzdělance,

města

prostých obyvatel

okolní knížata a králové, šlechta z habsburských zemí a

počítat

vznikem

jak

tak i prosté

představitele městské
řemeslníky

českého

nejdůležitější

a

věnoval

institucionalizované

ji

krále

směrem

největší péči.

evropských

různých států

znamenalo

států tvořilo

usnadnění

který vstupoval od

k

přijetí

monarchům

novověku

vytváření

Důvody

byly

písemných

kontaktů

žebříčků

převážně

před

evropských

praktické: jasné

přednosti vyslanců
titulatuře,

což

mezi dvory a zamezení ceremoniálních

dovedl propracování tohoto

středověku

považoval

docházelo ještě

jasná pravidla pro ceremoniální styk, pro

žebříčku

k dokonalosti papežský

do písemného styku s většinou evropských

podle nichž byla tato hodnostní stupnice sestavována, byla
od

k okolním

u jednoho dvora, pro posloupnost hodností v panovnické

nedorozumění. Nejdříve

čas

a obchodníky a dokonce i masu

V raném

vědy

ceremoniální

panovnických hodností podle prestiže a vážnosti.
pořadí

samosprávy, patriciát,

seskupených v davu před svatovítskou katedrálou.

Reprezentaci habsburské hodnosti
panovník za

král jako s politickou silou. 144 Cílové skupiny

především

monarchů.

dvůr,

Kritéria,

náboženská: co nejdelší

pravé víry (tedy od christianizace) v daném státu a její ochrana, v neposlední

řadě potom i věrnost a poslušnost vůči papeži. 145 Postupně se však kritéria začala měnit a

v souvislosti s vývojem politické filozofie se
moc- Liinig již
silou -

ačkoli

explicitně

není

začal

klást stále

tvrdí, že osmanský sultán

křesťan, měl

větší důraz

převyšuje

na fakticky drženou

modenského vévodu mocí i

by tedy stát na dané stupnici výše.

Podobně

Spojené

provincie jsou rozsáhlejší republikou než Janov- i když je janovská republika starší, musí té
nizozemské ustoupit.
dvůr.

147

prvním
Raný

146

Jediný, kdo trval na starých měřítkách hodnosti, tak byl papežský

I titulatura habsburského panovníka se řídila těmito pravidly, proto uváděla na
místě

titul

císaře,

novověk začal

jednáním na

četných

pak římského krále, uherského krále a až poté titul krále

českého.

dbát na diplomatické styky, pomocí nich docházelo k mírovým

kongresech, pomocí nich zvyšovali jednotliví monarchové svou osobní

O změně pohledu na poddanský lid v době baroka dále Jiří MIKULEC, Poddanská otázka v barokních
Čechách, Praha 1993; lidový monarchismus probuzený císařskou návštěvou Prahy 1679-1680 shrnuje Jiří
144

MIKULEC, Lidový (naivní) monarchismus v barokních Čechách a jeho zdroje, in: Olga Fejtová- Václav
Ledvinka- Jiří Pešek- Vít VInas (ed.), Barokní Praha- Barokní Čechie (1620-1740), Praha 2004, s. 363-375.
145
Roku 1504 dílo Parida de Crassis, které sloužilo jako důležitá směrnice pro ceremoniální pořadí monarchií
v papežské kanceláři zachovává tento pořádek: císař-římský král-Francie-Španělsko-Portugalsko-Anglie-Sicílie
Skotsko-Uhry-Navarra-Kypr-Čechy-Polsko (docela vynechává Švédsko, Dánsko a Rusko).
146
Vesměs však platilo, že republiky mají místo až za monarchiemi- Liinig uvádí následující posloupnost:
římský císař-římský král-sultán-Španělsko-Francie-Portugalsko-Velká Británie-Dánsko-Švédsko-Polsko-UhryČeské země- Prusko- Rusko-papež-kurfiřti- Benátky-S pojené provincie-Švýcarsko-Janov-patriarchovékardinálové-italské republiky-Savojsko+Lotrinsko+Florencie- ... -dále Johann Christian LůNIG, Theatrum
ceremoniale historico-politicum I., Leipzig 1719, s. 9.
147
A Liinig dodává "seiner bekannten Arroganz nach".
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prestiž v evropské
měli

společnosti

knížat. Na dvorech totiž působili vyslanci

různých stupňů, kteří

právo vystupovat za svého panovníka, urážka vyslance nejvyšší hodnosti - tzv.

ambasadora - se rovnala urážce jeho panovníka, a tudíž celého státu, který zastupoval.
Zároveň

ambasador, ale i "envoyé", nebo pouhý agent informovali svého monarchu o

novinách a chování dvora a státu, do

něhož

byli vysláni. Jejich zprávy

pouze z oblasti politiky, ale i kultury, náboženství,

hospodářství, vědy

staral ve své rodné zemi o image panovníka, na jehož
panovníků

si

dobře uvědomovala

významnou roli

přitom vůbec

a podobně. Vyslanec se

dvoře působil. Většina raně novověkých

vyslanců

u svého dvora a

snažila získat si je na svou stranu. Jakmile probíhala u dvora

nějaká

ambasadoři

pak zaujímali ta

vznikaly v jeho rodné zemi popisy

nejčestnější

nejrůznějších

všemožně

se

reprezentativní událost,

která by mohla zvýšit panovníkovu prestiž v očích okolních knížat, byli
vyslanci u dvora,

nebyly

přizváni

i všichni

místa. Z vyslancových relací pak

významných

okamžiků,

které

proběhly

na

ostatních dvorech, aby domácí slavnosti mohly být s nimi srovnávány nebo napodobovány. I
na slavnosti
vyrovnat

pořádané

svatbě

kolem pražské korunovace Karla VI. proto padá podezření, že se

měly

Marie Josefy a saského prince Friedricha Augusta, která se konala s velkou

pompou roku 1719. 148 Jistě není náhodou, že roku 1723 vyšel v Lipsku a ve Frankfurtu nad
Mohanem německý popis korunovace francouzského krále Ludvíka XV., která proběhla o rok
dříve v Remeši.

nevraživost

149

vůči

Z celého spisu, který je zastoupen i v českých knihovnách, je cítit

bourbonskému majestátu

včetně shromažďování argumentů,

zpochybnit pravost některých předmětů užívaných při francouzské korunovaci,

které mají

především

pak

oleje z nebe seslaného. 150 Přitom anonymní autor nezapomene podotknout, že celá nádhera
korunovace má jediný cíl: zastírat

skutečný

stav francouzského království, který je

všeobecně

' znám jako tristní. 151 Vzájemná soutěživost evropských dvorů předpokládala vytvoření
informační sítě

(pošta, vydávání novin), ostentativní konzum

panovníka, který se jím prezentoval

před

evropskou knížecí

měl

odpovídat váze dynastie a

veřejností.

Sám kníže nebo král

Toto podezření uvádí například Andreas GUGLER, Constantia etfortitudine, in: Václav Bůžek (ed.): Život
na dvorech barokní šlechty= Opera historica 5, České Budějovice 1996, s. 267-292, zde s. 289.
149
Franzosisches Kronungszeremoniell, wie dasselbe von a/ten Zeiten eingefohret und den 25. 1O. 1 722 bei
Cronung Ludovici XV. letzthin beobachtet worden, Frankfurt und Leipzig 1723 - Strahovská knihovna sign. AQ
XVI9.
150
"Als man nun bei der Taufe wegen des grossen Gedranges kein Ol haben konnte, so brachte die Taube in
einem goldenen Flaschgen ein heiliges OJ, womit endlich Clodovaeus gesalbet wurde. Allein es war an diesem
Wunderwerk noch nicht genug, sondem es brachte auch damals dem neuen christlichen Konige ein Engel einen
Schild vom Himmel, welcher mit Jauter Lilien bestreuet war und nochjetzo zu Reims verwahret wird."- tamtéž,
s. 5.
151
"Die ganze Nation schiene in den allerbetriibesten Roy der Traurigkeit verhiillet zu sein. Pest und
Geldmangel hatten das Elend dieses Volks auf den hochsten Grad getrieben. Doch wie pl6tzlich ist diese
Veranderung, da man die bestiirzte Nation aus der finstem Nacht einer grossen Betriibnis gerissen und in der
vollkommendsten Pracht vor dem Throne eines jungen und zarten Konigs siehet von dem sie zur Zeit wegen des
noch allzuwenigen Alters mehr hoffen, als sich versprechen kann."- tamtéž, s. 3.
148
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vydával již od konce 15. století popisy svých vlastních slavností, které
vyslanců

měly doplňovat

zprávy

a stávat se suvenýrem, nejen vzpomínkou na prožitou slavnost. Volker Bauer

v tomto smyslu vznesl provokativní otázku: co má

funkční

primát- zda vlastní slavnost nebo

její popis, jenž měl ukázat velikost oslavovaného. 152 Je skutečně s podivem, že mnohé popisy
byly vydávány

ještě před

(reprezentace reprezentace
Císařský dvůr měl
římský císař měl

skutečnosti

uměleckým

slavností a byly vyhotovány s nemalým
153

nasazením

).

v celé hierarchii evropských panovnických

teoreticky zaujímat

přední

postavení ve

dvorů

společnosti

zvláštní místo, protože
evropských

vládců.

Ve

však toto místo nezaujímal ani politicky, ani rozsahem a nádherou svého dvora a

řada vyslanců, kteří navštívili dvůr Leopolda 1., nebo Karla Vl., byla zklamána.
zdůrazňovaná

154

Navíc stále

přednost císaře před

hlavami ostatních

států působila

ceremoniální potíže ve styku s nimi, a tak na

vídeňském dvoře

se

nepohybovalo.

ceremoniální

Kontinuálně

zde byl

přítomen

císaře

- tentokrát Ferdinanda II. -

s námořní republikou byl upraven smlouvou z roku 1636. Vyhovovala
problémů vůči

naopak hledaly každou

benátskému vyslanci

příležitost,

Benátští vyslanci tak byli

přítomní

uplatňovat

jak své postavení v evropské
i na

příliš ambasadorů

pouze papežský nuncius. Výsadní postavení

benátského vyslance pocházelo z doby Karla V. a vztah

mohl celkem bez

nemalé

českých

svou

oběma

stranám:

nadřazenost,

společnosti států

císař

Benátky

zvýraznit.

barokních korunovacích, o nichž podávali

podrobné zprávy. 155 V průběhu 17. století byl u vídeňského dvora přítomen i španělský
vyslanec, což ovšem

vylučovalo přítomnost

ambasadora francouzského,

rivaly existoval dlouhodobý ceremoniální spor o

přednost.

koruny získali trvale Bourboni, tedy po roce 1714.

Ten byl

neboť

vyřešen

mezi

až poté, co

Příchodu španělského

francouzským králem- 7. listopadu vjel

slavnostně

do

výměně ambasadorů
Vídně

obě

vyslance však

bránilo neuznání Filipa V. králem pyrenejského království, k čemuž došlo ze strany
roku 1725. Toho roku také došlo k historicky první

oběma

mezi

císaře

až

císařem

a

Louis Fran<;ois Armand duc de

Srov. vynikající článek Volker BAUER, Hofische Gesellschaft und hOfische Offentlichkeit im A/ten Reich.
Uberlegungen zur Mediengeschichte des Filrstenhofs im 17. und 18. Jahrhundert, in: Jahrbuch fiir
Kommunikationsgeschichte 5/2003, s. 29-68.
153
Tento termín použil poprvé Christian W AGENKNECHT, Die Beschreibung hOfischer Feste. Merkmale einer
Gattung, in: August Buck- Georg Kauffmann- Blake Lee Spahr- Conrad Wiedemann (ed.), Europaische
Hofkultur im 16. und 17. Jahrhundert I-III, Hamburg 1981, sv. 2, s. 75-80.
154
Svobodný pán von Pollnitz, který navštívil císařský dvůr roku 1729 mluví o svazujícím ceremoniálu, Casimir
Freschot roku 1706 ve svých "Mémoires de Ia Cour de Vienne" dokonce o chudé representatio maiestatis, jejímž
důvodem je absence vlastního stylu- citováno v Jeroen DUINDAM, The Archduchy oj Austria and the
Kingdoms oj Bohemia and Hungary: The Courts ojthe Austrian Habsburgs 1500-1750, in: John Adamson (ed.),
The Prince ly Courts of Europe. Ritual, Politics and Cul ture under the Ancien Régime 1500-1750, London 1999,
s. 165 an.
155
Z relace benátského vyslance Francesca Donada, uložené v Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, vychází
článek Ottokara WEBERA, Eine Kaiserreise nach Bohmen im Jahre 1723, in: Mitteilungen des Vereins fiir
Geschichte der Deutschen in Bohmen 1897, s. 137-204.
152
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Richelieu, do Versailles pak odputoval
Karla VI. se

ještě

musela obejít bez

hrabě

Konigsegg.

přítomnosti

jak

Nicméně

slavná

španělského,

česká

korunovace

tak i francouzského

vyslance. 156 Protestantští suveréni ve Vídni stálého vyslance neměli, protože ten by se musel
účastnit

císařově

po

způsobovalo
pozorovatelů.

občasných

opět

boku všech církevních (katolických) slavností a bohoslužeb, což by

značné

potíže. Situaci tak

Vzdálenější

země

většina

řešila

z nich

vysláním pouhých

navazovaly své diplomatické styky s císařem pomocí

poselství.

Českým barokním korunovacím však byli přítomní i četní zahraniční hosté, členové

panujících
čestných

domů

suverénnější říšská

místech ve svatovítském chrámu a u

1627 se jednalo o
Jindřich

nebo stále

falckraběte

císařského

stolu

později

seděly

na

při korunovační hostině.

Roku

přítomen

Julius

Augusta von Neuburg-Sulzbach, roku 1646 byl

Sasko-Engemský, ale o deset let

zahraničního

knížata. Tyto osoby zpravidla

se musela korunovace obejít bez

hosta. Korunování Karla VI. však probíhalo za přítomnosti

rezidentů

a

vyslanců

nižších řádů snad ze všech evropských zemí 157 , kromě nich přijela řada neoficiálních
pozorovatelů

mladíků, kteří

a urozených

korunovačním slavnostem.

158

se na své kavalírské

cestě

zastavili v Praze díky

Zvláštní návštěvou byl princ Josef Emanuel Portugalský 159,

který se stal habsburským příbuzným poté, co si sestra Karla VI. Marie Anna vzala roku 1708
portugalského krále Jana V. Od té doby byl Josef Emanuel ve Vídni
byly prokazovány všemožné ceremoniální pocty, protože byl

původně

několikrát

a vždy mu

jedním z kandidátů na

ženicha malé Marie Terezie. 160 Na korunovaci byl přítomen i lotrinský princ František Štěpán,
jenž boj o ruku malé

arcivévodkyně

nakonec vyhrál, a to

Je otázkou, zda se tak stalo

právě

několik lovů

Stálé potíže byly s vyslanci

v okolí

města.

oficiálně

z titulu

těšínského

vévody.

v Praze, kde absolvoval se svým nadcházejícím tchánem i

právo zastávat postavení obdobné suverénním
požadavek vsouvali do volebních kapitulací

říšských kurfiřtů, kteří

panovníkům,

římských císařů.

a

kteří

si osobovali

dokonce tento

Situace byla o to

svůj

delikátnější,

že

Srov. Andreas PEČAR, Die Ďkonomie der Ehre. Der hojische Adel am Kaiserhof Kar/s VI., Darmstadt 2003,
s. 214 an.
157
V Praze byli v době korunovace přítomní například polní maršálek a direktor tajné kabinetní rady polského
krále a saského kurfiřta Jacob Heinrich von Flemming, dánský vyslanec Peregrati, anglický vyslanec St.
Saphorin, francouzský rezident Jean de Bourg, neapolský vyslanec markýz de St. Felice, holandský vyslanec
Hamel Bruyninx, florentský vyslanec markýz de Bartholomaei, švédský vyslanec von Hopken a janovský
vyslanec markýz Doria.
158
Mezi nimi zejména členové německých dynastií z Říše: například princ Friedrich Wiirttemberský, princ
Anton Ulrich von Sachsen-Coburg, dva princové von Sachsen-Gotha, Emanuel Savojský, Maxmilián
Hannoverský, nebo Friedrich Modenský.
159
Josef Emanuel se stal portugalským králem (1750-1777) jako José I., za něhož byly zaváděny osvícenské
Pombalovy reformy- dále Jan KLÍMA, Dějiny Portugalska, Praha 1996, s. 99 an.
160
Srov. Andreas PEČAR, Die Ďkonomie der Ehre. Der h6jische Adel am Kaiserhof Kar/s VI, Darmstadt 2003,
s. 226.
156
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hannoverský, saský a braniborský
došlo k nadměrné koncentraci
korunovace,
přemlouvat

připadl

161

vyslanců

byli navíc roku 1723 korunovanými králi. Pokud
na jenom

alespoň některých

místě,

nevděčný

nejvyššímu hofmistrovi

je, aby se vzdali

úplně inkognito.

kurfiřt

jako v případě Karlovy pražské
úkol obcházet tyto vyslance a

ceremoniálních nároků,

popřípadě

Zcela zvláštní postavení měla při královské korunovaci Marie Josefa, která

zde spíše než habsburskou dynastii zastupovala svého manžela - saského
případné

krále Augusta II. Silného, jehož
ohledu na pragmatickou sankci
proto chápe
1

českou

při

nároky na

českou

mnoha slavnostech

nárokům

jen v rovině symbolické

drážďanského

dvora. Andreas Gugler

Ratibořsko ).

dvorských slavností) a v rovině politické publicistiky

předtím,

svazkům,

Osobní

účast

než se stal manželem možné

jež ho poutaly k

některým

úřad.

Postavení polského

dědičky

habsburského trůnu

slezským knížectvím (Opolsko a

na holdu byla nemyslitelná, a tak i ve Vídni

slavností

K roku 1723 se váže i jedna mezinárodní

předvedla

v Praze jakási

německá

(např.

162

jako své zástupce. Jejich jména i rozeslání oficiálních pozvánek
slezský

vůči

na svatováclavskou korunu. Souboj, který se zatím odehrával

(scénáře

krále bylo choulostivé ještě
lenním

a polského

korunu byly demonstrovány bez

Glafeyovy spisy) se měl po smrti Karla VI. rozhořet v krvavou válku.

kvůli

kurfiřta

korunovaci roku 1723 i jako potvrzení pragmatické sankce

bavorským a saským

a to

vystupovali

měl

počítali

s tím, že pošle

již na starosti vrchní

nepříjemnost: během korunovačních

skupina

herců

komedii s barokně dlouhým

názvem "Tragoedie des zu Stockholm enthaupteten Baron Gortzens, nebst beyderseits
Koniglichen Majestaten von Schweden auf eine ungeziemende Weise vorgestellt". Švédský
rezindent pobývající v

českém

hlavním

městě

dal

okamžitě

zprávu do své

král požadoval za hrubou urážku svého majestátu, k níž v Praze

přišel,

země

a švédský

satisfakci.

Císař

pak

musel komedianty potrestat a o všem krále Frederika Hessensko-Kasselského informovat. 163
Zcela zvláštní byl potom vztah k papežské stolici. Stalo se tradicí, jež

měla

své

počátky

ve

středověku, že korunovace má být oznámena do Říma a zde potvrzena. Za tímto účelem byl

také papežský

dvůr

jako první informován

oficiálně

o

průběhu

celé akce formou

diplomatické zprávy (tzv. notifikace). Jisté problémy nastaly pouze s notifikací korunovace
Ferdinanda IV. roku 1646, kdy na papežském stolci

seděl

Inocenc X. Složitá situace

Inkognito byli v Praze roku 1723 přítomni například rodiče císařovny- vévoda Ludvík RudolfBrunšvickoWolfenbiittelský s manželkou, Evžen Savojský- tou dobou také přítomný v Praze- se pro nemoc slavností
neúčastnil, dospělý princ Maxmilián Brunšvicko-Liineburský požíval přednosti jakožto rytíř zlatého rouna.
162
Srov. Andreas GUGLER, Constantia et fortitudine, in: Václav Bůžek (ed.): Život na dvorech barokní šlechty
=Opera historica 5, České Budějovice 1996, s. 267-292; tuto myšlenku na úrovni umělecké prezentace
bavorských a saských kurfiřtů vzhledem k českému dědictví rozpracovali Štěpán VÁCHA- Irena VESELÁVít VLNAS- Petra VOKÁČOVÁ, Korunovace Karla VI. na českého krále v Praze roku 1723 (Studie a
prameny), výzkumný projekt č. KJB8164401 grantové agentury AV ČR, 2004-2005.
163
Srov. Andreas GESTRlCH, Absolutismus und Ďffentlichkeit ... ,s. 147.
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,
v Římě 164 , kde dlouhodobě soupeřila o moc profrancouzská a prošpanělská klika, způsobila
protahování papežova (jindy zcela formálního) souhlasu. Pražské místodržitelství proto píše
v listopadu 1646 do

Vídně,

desek zemských. Kladná

zda

může

odpověď

vložit dokumenty týkající se holdu a korunovace do
císařského

knížete Federiga Savelliho,

vyslance u

papežské stolice, přijde až 5. prosince. 165 O průběhu pražských slavností byli informováni i
další vybraní monarchové Evropy a to

prostřednictvím

oficiální zprávy, k níž byla

přiložena

stručnější verze korunovačního popisu. 166

Na druhém

místě

monarchie: ke
významem,
země,

byla panovnická reprezentace

šlechtě.

neboť právě

Zde se mísila

reprezentační

svébytnosti zemí Koruny

české.

část

musel

působit lichotivě. Kromě

publika, které sledovalo celý

korunovační

operu, mši a hostinu až po

přítomných šlechticů

měl jistě

chápána jako reprezentant

na zemském soudu nebo zahajoval zemský

korunovace, bylo
císařův

tvořili

spolu s duchovními hlavní

přítomno

od

císařova

vjezdu,

přes

slavný odjezd. Na druhou stranu množství

zvyšovalo prestiž korunovace podobným

nepřítomných šlechticů

Panovník

hoře

A tak už samotný fakt, že panovník roku 1723

toho však šlechtici

průběh

podunajské

funkce slavností se státoprávním

zemská stavovská obec byla i po Bílé

předsedal osobně šlechticům shromážděným
sněm,

směřována směrem dovnitř

snižovalo v pobělohorské

zájem na tom, aby do hlavního

způsobem

době

prestiž

například

města

království

přijely

jako množství

zemského
ty

sněmu.

nejvýznamnější

osoby nejen z českých zemí, ale i ze zemí rakouských a z Uher. Také proto se s předstihem
staral o informovanost:
svůj

několik měsíců dopředu

nechal vytisknout patent, v němž ohlašuje

úmysl nechat se korunovat a tento patent rozesílá po celé monarchii, v českých zemích

existuje přesný rozpis toho, kolik výtisků korunovačního patentu má obdržet každý kraj.
V případě šlechticů je velmi obtížné rozhodnout, kdy se jedná o Čecha, o Moravana, o
Slezana, nebo o Rakušana. Mnozí šlechtici drželi statky ve

několika

habsburských zemích, a

tak nelze určit, zda pocházeli z Čech, z Moravy, nebo třeba z Dolních Rakous. 167 Příkladem
takových
době

rodů

jsou Lichtenštejnové, Lobkovicové nebo Auersperkové,

dostali navíc do sbírky svých

titulů

a hodností i tituly

vévodů,

kteří

v pobělohorské

protože se stali majiteli

Inocenc X. dlouhodobě lavíroval mezi císařem, jehož hlavním zájmem byl mír v Evropě, bojovnými Španěly
a Francouzi- dále Zdeněk KALISTA, Císař Ferdinand III. a papež Inocenc X v prvých letech pontifikátu, in:
Český časopis historický 1927, s. 548-579; 1928, s. 280-321 a 574-612.
165
NA, ČDK 558/l A 2, kart. 5.
166
Takto byli roku 1656 informováni kromě polského krále také král španělský, vévoda mantovský, bavorský
kurfiřt a oba arcivévodové z podočné tyrolské větve Habsburků.
167
Robert J. W. Evans mluví o šlechtě jako o tmelu habsburské monarchie- srov. Robert J. W. EVANS, Vznik
habsburské monarchie 1550-1700, Praha 2003; podobně Thomas WINKELBAUER, Stiindefreiheit und
Fiirstenmacht. Lďnder und Untertanen des Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter I-II ,(=Osterreichische
Geschichte 1522-1699), Wien 2003, 1. díl- s. 191 an.
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slezských knížectví, coz Jlm

zaručovalo kromě

dalšího majetku i jasnou ceremoniální

přednost před ostatními členy šlechtického stavu. 168 A tak jediným řešením je posoudit funkci

každého šlechtice, pokud

nějakou

držel, ve

správě

jedné z habsburských zemí. Postavení

rakouských a uherských šlechticů se příliš neliší od postavení hostů z Říše, pokud nezastávají
významný dvorský

úřad, příliš

se s nimi v korunovačních popisech nesetkáme. Na hostinu je

do Vladislavského sálu pozváno jen několik vybraných jedinců,
úřadů

z Dolních a Horních Rakous a také ze zemí vnitrorakouských. Zatímco u

z rakouských zemí lze

předpokládat,

že

většina

se schovala pod

pod jinou z množství dvorských hodností, nízký
Pravidelně

byl

přítomen vlastně

počet

označení "císařský

jen nitranský biskup a uherský

hlavních korunovačních tabulí úbytek vojenských hodností ve

šlechticů

rada"

kancléř, při čemž často

postřehnout
prospěch

korunování Karla VI. pak významné pozice zaujímají šlechtici,

či

šlechticů překvapuje.

uherských

tyto funkce spojeny. V průběhu sledovaného období pak lze

Při

především držitelů dědičných

byly

v soupisu hostí u

byrokracie a dvořanů.

kteří

ho následovali ze

Španělska po válce o španělské dědictví. Spíše tušený, než pramenně podložený je potom

následující soud: rakouští šlechtici -daleko více spjatí se dvorem než šlechta uherská- byli
chápáni v pražském
přítomni

prostředí

jen jako cizí pozorovatelé.

neexistovala, a tak si
kulturně

jako domácí, zatímco aristokraté ze zemí Koruny uherské byli

měla

Důvodem může

rakouská šlechta užít

být i fakt, že žádná rakouská korunovace

korunovační

slavnosti v prostředí, které bylo

i nábožensky daleko více podobné rakouským zemím než prostředí uherské.

Jelikož po roce 1620 již nedošlo ke svolání generálního
korunních zemí pouze

při příležitosti

sněmu,

korunovace. Té se ale

setkávali se stavové všech

účastnili

nikoli jako zástupci vedlejších zemí. Ze seznamu osob, které
korunovací Karla VI., vyplývá, že slezští a moravští šlechtici

jako soukromé osoby,

přijely

do Prahy

těsně před

přijeli jednotlivě,

nikoli jako

delegace 169 , jak k tomu docházelo od roku 1791. Navíc v popisu holdování Leopoldu I.
nacházíme

větu,

že "cizí vyslanci, ani Slezané nebyli v propozici ohlášeni, a tudíž se jich také

Takové kumulování funkcí bylo příčinou mnoha ceremoniálních problémů. Zejména se střetávaly knížecí
hodnosti slezských knížat a českých vévodů, především vévody krumlovského (Eggenberka, nebo
Schwarzenberka). Roku 1723 tuto nadmíru choulostivou záležitost řešil císař osobně a s odvoláním na tradici
předchozích korunovací rozhodl o přednosti krumlovského vévody, protože jeho vévodství leží přímo uvnitř
Království českého ("nur allein innerhalb des Konigreichs oder Landes Boheimb"), a protože již roku 1627 měl
přednost Jan Oldřich z Eggenberka před Zdeňkem Vojtěchem Popelem z Lobkovic. Ještě že se tehdy nezúčastnil
slavného korunování Albrecht z Valdštejna ...
169
Tento seznam otištěn: Accurate Nachricht, was bei der Cronung des allerdurchlauchtigsten,
grossmiichtigsten und unilberwilnlichsten Kaisers und Kaiserin Caroli Vl. und Christina Elisabetha zum Konig
und Konigin von Bohmen in Prag den 5. und 8. September 1723 vorgangen. -uloženo ve Strahovské knihovně
pod signaturou CQ VIII 9/43.
168
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tento akt netýká ". 170 A při korunování Karla VI. císař schvaluje, aby byli zástupci vedlejších

zemí

přítomní

"ad condecorationem actus coronationis, nicht aber ad praestandum

171

zástupci německých lén České koruny pak neměli být přítomní vůbec. Slezanů

homagium, "
přijíždí

více než

zemských

zástupců

úředníků

Moravy, odkud se korunovací

pravidelně účastní

jen zemský hejtman. Spíše než z titulu své funkce

přijíždějí

Slezska nebo z Moravy díky rodové prestiži a majetku - nechybí tudíž
Lichtenštejnů, Dietrichštejnů
dědičných

knížectví,

včetně

Kouniců.

nebo

oficiálně

Ze Slezska jsou

z nejvyšších
šlechtici ze

členové

rodu

pozvaní hejtmani

hejtmana kladského a vratislavského, všechna knížata a dále

vybraní stavové 172 . Jejich postavení připomíná spíše účast zahraničních vyslanců, což je
vyjádřeno

i

ceremoniálně:

podle zasedacího

neexistoval žádný slezský nebo moravský
různých

pořádku při

stůl,

královské

ale že zástupci

hostině

úřadů

z těchto zemí

místech sálu. Zvláštní moravské a slezské lavice byli pro delegáty

ve svatovítském chrámu, pouze

při

popisu

umístění

také lze tvrdit, že
seděli

připraveny

na

pouze

této tribuny se setkáváme se skupinovým

označením stavů vedlejších korunních zemí ("mahrische und schlesische Abgeordnete"). 173

Aktivní

účast těchto vyslanců

přísahu

na velký safir, k níž

korunovační

vedlejších zemí na celém aktu je minimální a omezuje se jen na
přistupuje většina přítomných

po intronizaci krále

mše, protože "tato inkorporace [vedlejších zemí] není lépe

během

představena

a

veřejně uznána než prostřednictvím aktu veřejného přiznání se ke korunovanému králi. " 174 Po

korunovaci Karla Vl. roku 1723 jedlo ve Vladislavském sále 149
zahraniční

vyslance a

císaře,

pak 69 z nich zde bylo

kvůli

strávníků;

pokud nepočítám

své dvorské funkci, 75 z titulu

svého zemského úřadu 175 , popřípadě reprezentovali významný aristokratický rod usazený
v českých zemích. Z tohoto množství 75
nějaký úřad
čemž

šlechticů

pak pouze osm zde

přítomných

zastávalo

ve Slezsku a jeden (zemský hejtman Maxmilián Oldřich z Kounic) na Moravě, při

roku 1656

měly

moravské zemské

Došlo tím k trochu paradoxní situaci, že na

úřady

na

korunovační hostině ještě tři

korunovační hostině českého

krále bylo

zástupce.
přítomno

o čtyři více Španělů než Moravanů. Ani počet Moravanů, kteří nedrželi žádný zemský úřad,
není o mnoho

větší,

chybí velké, na

Moravě

usazené rody jako Kounicové (až na zemského

170

Orig.: "Den fremden Ambasadoren nach anderen fremden Gesamdten, weder denen Schlesier wird hierzu ex
propositio nicht angesagt werden, dahero sie auch bei diesen Actu nicht befinden" -srov. NA, SM Kl/75/I, kart.
1056.
171
NA, ČDK 558/1 A 2, kart. 7.
172
Ze stavů obdrželi prostřednictvím slezského vrchního úřadu pouze hrabě z Donína, hrabě Hatzfeld, von
Promnitz, von Maltzan, von Hanckel a von Schonaich- NA, ČDK 558/I A 2, kart. 8, císařský reskript z 25.
února 1723.
173
NA, SM Kl/75/II, kart. 1057, fo!. 260-283, bod N 13.
174
NA, ČDK 558/I A 2, kart. 7: orig.: "diese incoproration fast durch nichts besser dargethan und publice
erwiesen werden, a! s durch diesen einzigen actum die Offentlichen Bekenntnis zum gekronten Konig."
175
Mezi zemské úřady počítám i českou dvorskou kancelář.
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hejtmana), Žerotínové, Magrisové, Petřvaldové, Věžníkové nebo Salmové. Přítomen je pouze
i

Jan Adam z Questenberka. Nejvíce šlechticů pochopitelně pocházelo z Čech, byli zde všichni
úředníci

nejvyšší zemští
kanceláře,

české

dvorské

většina

se svými

a šlechtici pracující na místodržitelství, vedení
rytíři

všichni krajští hejtmani, knížata, hrabata,

i prostí šlechtici a

manželkami. Ty nejvýznamnější šlechtické rody z Čech měly mezi hosty i několik zástupců,
jejich počet pak
Velmi

dobře

může

být signálem úspěšnosti daného rodu v konkrétním
směru

si v tomto

vedli zejména Vratislavové z Mitrovic,

časovém

Bořitové

okamžiku.

z Martinic a

velmi rozvětvení Lobkovicové. 176
Poslední skupinou, na kterou se

zaměřila

panovnická reprezentace, byl
podobně

nebyl pouze pasivním recipientem panovníkovy slávy
kulisou pro

korunovační

panovníkově

korunovační hostině,

připraveno

i

předávalo

i když

úřadu. Kromě

v místnostech nejvyššího berního
svá místa

lid. Ten

jako Praha nebyla jen pouhou

nádheru. Vedení všech tří pražských měst aktivně vystupovalo již při

vjezdu, kdy v souladu s tradicí

bylo pozváno ke

městský

dvoučlenné

svému králi

Pražanům

šesti

klíče

náleželo

zástupců tři

od

města.

Také za to

méně čestné

pražských

měst

místo

zde

mělo

členové

vedení kutnohorské delegace a dva vybraní

magistrátu z Českých Budějovic. V pramenech se nic nehovoří o zástupcích Plzně, což je
přinejmenším podezřelé,

protože

právě Plzeň sváděla

v průběhu 17. století urputné boje

zejména s Kutnou Horou o postavení druhého nejvýznamnějšího města v Čechách. 177 Zbytek
městských

deputovaných

Nejednalo se pouze o

seděl pohromadě

městskou

příležitostí vidět přirozenou

u dvou

stolů

ve tvaru podkovy.

honoraci, ale i o prosté

měšťany,

pro které byla korunovace

autoritu a nahlas zvolané "vivat" znamenalo její všeobecnou

akceptaci. 178 Pro městské obyvatelstvo ze všech sociálních skupin bylo během korunovačního
veselí

připraveno několik momentů,

pohledu na dvorskou nádheru
měli

odnést

pamětní

během

které v něm

měly

pohybu panovníka ve

jak ve

vážené

návštěvy

hlavní

oltář

Obyčejně

stříbře,

tak ve

zlatě.

Těchto

medaile ze zlata, zcela zvláštní byly potom

se jednalo o

tři

přešel

obětoval

po

dřevěném

si

lešení ze

mincí bylo zpravidla raženo

Pro obecný lid byly

svatovítské katedrály, kde je

Kromě

městě (při návštěvě kostelů)

mince rozhazované poté, co panovník

svatovítské katedrály do starého královského paláce.
několik druhů

zanechat trvalý zážitek.

určeny

těžké

panovník

peníze

stříbrné,

pro

určené

pro

zlaté mince

během korunovační

mše.

druhy v každém kovu, roku 1723 se však stala chyba v komunikaci

Roku 1646 bylo na hostině přítomno 5 členů rodu Lobkoviců a Bořitů z Martinic, roku 1656 také 5 členů
rodu Vratislavů z Mitrovic a roku 1723 by opět vyhráli Vratislavové z Mitrovic se čtyřmi zástupci u korunovační
tabule.
177
Srov. Jaromír ČELAKOVSKÝ, Postavení vyslaných královských měst na sněmích českých, in: Časopis musea
království Českého 1869, s. 115- 157,243-277.
178
Srov. Andreas GESTRICH, Absolutismus und Offentlichkeit ... ,s. 122 an.
176
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a byly raženy jen druhy dva. S tímto zvykem se setkáváme již ve starověkém Římě, v západní
Evropě

je poprvé doložen roku 1209, kdy mince rozhazuje

Tehdy se však jednalo o mince

běžné,

osobně císař

až v době renesance se

Ota IV. Brunšvický.

začaly

razit k příležitosti

korunovace nebo dalších významných politických a vojenských událostí mince speciální,
žetony (v Čechách poprvé 1562). Velký rozvoj medailérství jakožto uměleckého řemesla
potom nastává v rudolfinské Praze, v 17. století se centra výroby medailí a
do jihoněmeckých
však
1

začíná

fungovat

korunovačních

do

Vídně.

měst,

žetonů přesouvají

zejména do Norimberku a Augšpurku. Od konce vlády Leopolda I.

vídeňská

ražeb jsou

mincovna a to na velmi slušné úrovni, takže zakázky

směřovány

od uherské korunovace Josefa I. roku 1687
straně

Ikonograficky zachovávají mince jeden typ: na lícové

pravidelně

je datum a místo

události, na straně rubové potom osobní heslo panovníka 179 a symbolika. Mezi tradiční
motivy panovnické reprezentace (Herkules, obraz
státoprávní.

Při

zeměkoule)

se

občas

dostane i symbolika

korunovaci Marie Terezie se objevuje na žetonu korunovaný dvouocasý lev

držící v jedné ruce

červenobílý

babenberský štít a v druhé ruce uherský

kříž. Ještě zajímavější

je ikonografie mincí Karla VI. 180, která vychází z české historie interpretované podle Václava
Hájka z Libočan. Roku 1723
založení

města

Prahy

kněžnou

mělo

totiž podle tohoto

kronikáře

dojít k tisíciletému

Libuší. Tento motiv je zpracován i na

korunovaný strom vyrostlý z oráčovy otky vyhání

tři

ratolesti,

korunovační
dvě

minci, kde

jsou však uschlé

(přemyslovská a lucemburská), ale prostřední (habsburská) je obsypaná listy.
korunovačních

mincí a

žetonů

výročí

181

Ražba

nebyla zrovna levnou záležitostí. Roku 1646 bylo mezi lid

podle zpráv Jana Františka Beckovského rozházeno 1 500

stříbrných

mincí, náklady na

zhotovení mincí pražským medailérem Salomonem Scultetem ze Scholtisheimu -

celkově

940 zlatých 51 krejcarů- zaplatila česká komora. Částka však nebyla konečná, protože ještě
rok po korunovaci dostal rentmistr a
celou záležitost

organizačně

císařský

rada Elias Maggauer z Greiffenau, který

na starosti, z Vídně

příkaz přidělat

zlaté a

stříbrné

měl

žetony

v hodnotě 1 900 zlatých. 182 Česká komora také platila výrobu medailí pro cizí vyslance po
korunovaci Leopolda I. (dohromady za 3 000 zlatých). Roku 1723 se celkové náklady
vyšplhaly dokonce na ll 771 zlatých a 21
celé slavnosti.

Ačkoli

se

může

zdát

krejcarů,

což odpovídá

poněkud přehnané

179

reprezentačnímu rozměru

tvrzení Louise Marina, který

Jednotné heslo panovníka pro všechny jeho korunovace se objevuje až od Ferdinanda II.
Dále o ikonografii korunovačních mincí Karla VI. srov. Štěpán VÁCHA- Irena VESELÁ- Vít VLNASPetra VOKÁČOVÁ, Kornnovace Karla VI. na českého krále v Praze roku 1723 (Studie a prameny), výzkumný
projekt č. KJB8164401 grantové agentury AV ČR, 2004-2005, kap. 3, s. ll an.
181
Srov. Emil NOV ÁK, Kornnovace a kornnovační ražby habsburské monarchie 1526-1918 !., Štíty 1991.
182
NA, SM Kl/34, kart. 1054, dopis 28. 8. 1647 česká komora rentmistrovskému úřadu.
180
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přirovnává královské mmce předávané poddaným s přijímáním konsekrované hostie 183 ,

význam mincí s panovnickým potrétem byl obrovský.
jak se mohly nižší
svou konkrétní
klíčovou
Kromě

společenské

představu

Vždyť

to byla

téměř

jediná příležitost,

vrstvy setkat s královou podobiznou, z níž potom odvozovali

o králi. A od dob

středověkých

katedrál platí, že názornost je

složkou pro podporování lidské imaginace.
mincí, vyhazovaných z arkýře nad vchodem do

císařovniných

komnat

některým

z císařských nebo zemských úředníků 184, a červenobílé látky pak bylo lidu shromážděnému na
před

prostranství
červeného

a deset

věder

bílého vína, které prýštilo ze dvou rour z lešení

' vchodu do Vladislavského sálu. Na tomto lešení stála i velká
rakouským znakem na prsou a

několik odvážlivců

-

dřevěná

té

české

nebylo zvykem péci na

náměstí

vystavěného

císařských sklepmistrů, kteří

vola, a tak

alespoň

proti

skulptura českého lva s

rozhazovali bochníky chleba dohromady v ceně 20 zlatých. Na rozdíl od
při

věder

svatovítským chrámem dáno k dispozici ("ruinieren gelassen") deset

říšské

mezi dav

korunovace

tím vínem "mnozí

vnitř

i

, zevnitř nemálo se vopily. " 185 Atmosféra rozvášněného davu byla skutečně divoká, měšt'an
i

Felíř

dále uvádí, že

"při

té o peníze dranici

dvě

osoby

zamačkané, tři

sotva své živobytí

zachovati byly by mohly, kdyby záhy od jiných vytažené nebyly. " 186 A to měla na celou akci
dohlížet

městská

milice, jež

s císařskými vojáky.

!

původně střežila

vchody do hradního areálu, ve spolupráci

187

Nesmíme ani zapomínat na města, kterými dvorský konvoj projel cestou do Prahy a z Prahy.

I Zde možná trochu paradoxně přicházel císař do styku s prostými měšt'any více, než
!

i v samotném hlavním

městě

království, kde byl obklopen neproniknutelnou hradbou

dvorského ceremoniálu, který se v malých městech, jimiž císař projížděl, nestihnul zformovat.

I
I'

Díky rozesílání

patentů,

poštovnímu spojení a dalším

dostává zpráva o korunování prakticky do všech
zaznamenána do
města svědčí

hodnocena

městských

informačním zdrojům

českých měst

kladně. Přitom

a je také jako

kronik a letopisů. Takový- byť i letmý- zápis do

o tom, že se jednalo o událost vnímanou

(viz dále) se
důležitý

pamětní

městským prostředím,

fakt

knihy

která byla

se s událostmi "velké politiky" setkáváme v městských kronikách

183

Srov. Louis MARIN, Le portrait du roi, Paris 1981, s. 147-167.
Tato nezáviděníhodná funkce byla svěřena roku 1656 rentmistrovi Eliasu Maggauerovi z Greiffenau a
medailérovi Dionysu Miseronimu.
185
Srov. František Václav FELÍŘ, Poznamenání některých pamětihodných věcí ... , přepis dr. Jana Vogeltanze,
kopie A): 1723-1731, originál uložený v biskupské knihovně v Litoměřicích, fol. 6b/16.
186
Tamtéž, fol. 6b/16
187
Při říšské korunovaci Josefa II. roku 1764 prý zemřela v tlačenici dokonce jedna dívka- srov. Heinz
SCHOMANN, Kaiserkronung. Wahl und Kronung in Frankfurt nach Bildern der Festbiicher, Dortmund 1982, s.
35.
184
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17. a první poloviny 18. století jen zřídka. 188 Do svých pamětí korunovaci podrobně vylíčili
také

někteří měšťané

jako František Václav

zda

při

skutečně

korunování

Felíř

přítomní alespoň

byli

katedrálou, i když je to

pravděpodobné,

z některého z oficiálních

tisků-

jsou

obtížně

doložitelné,

jako jedni z davu, který

čekal před

nebo Ignác Loth. Je ale

protože pasáže v jejich

nejpůvodnější právě

pamětech- vesměs

opsané

v místech, kde vypráví o davovém

šílenství, jež se strhlo poté, co korunovaný král zašel do starého královského paláce. 189
Nejrozšířenější

popis korunovace Karla Vl. nám podal

sekretář

místodržitelské

kanceláře

Gottfried Joseph Martin. Ten dostal od císaře za úkol zdokumentovat průběh slavností. 190 Aby
mohl vše

dobře

pozorovat, byla pro

chrámu, ve Vladislavském sále
sněmovně.

něj speciálně

při

vyhrazená místa v presbyteriu svatovítského

hodování, i

při

skládání stavovského holdu ve staré

Jeho popis se stal potom hlavním základem pro popisy ostatní i pro soukromé

zprávy a jeho autor za něj obdržel šlechtický titul.
Ačkoli měšťané

byli

součástí

Stále platila velmi silná

dvorských slavností, nelze jejich podíl na nich

společenská

přeceňovat.

distance mezi nimi a dvorem, který znali

měšťané

většinou jen prostřednictvím velkolepých podívaných. 191 Přes všechny výzvy, které panovník
směřoval

směrem

společnosti působit

vědy skutečně

ke

šlechtě,

a které vybízely k uměřenosti, bylo

na prostý lid "estetickými

zbraněmi".

záměrem

dvorské

V souladu s učením ceremoniální

bylo cílem poddané ohromit, a tím vzbudit jejich loajalitu. Na momenty

oslnění

dvorskou nádherou kladou

průběh

barokních korunovací dohlížet. Když se místodržitelství ptá, zda má mít soldateska

vjíždějící

do

města

například důraz

instrukce dávané vojsku, které

obuté vysoké boty, dostává z české dvorské

kanceláře odpověď,

mělo

na

že je to u

veřejného vjezdu samozřejmostí. 192 Mimo město se mohou vojáci pohybovat, jak uznají za

vhodné, uvnitř městských bran je však paráda nutností. 193 Důraz na ohromení čtenářů se
objevuje tu a tam i v oficiálních popisech:

Jiří Závěta

ze

Závětic končí

svou zprávu o

Zápisky o korunovaci 1627 a 1646 například Zdeněk KAMPER (ed.), Kronika mladoboleslavská od mistra
Jiřího Bydžovského sepsaná, Mladá Boleslav 1935; ke korunovaci 1723 Matyáš KOVÁŘ (ed. ), Korunovace
188

císaře

Karla VI. na krále českého dne 5. září 1723 z Lothových letopisů, in: Sborník historického kroužku 4,
1903, s. 101-115, 129-144,221-236.
189
Felíř dokonce popisuje obšírně jednu ze stříbrných mincí, kterou se mu pravděpodobně podařilo ukořistit
srov. František Václav FELÍŘ, Poznamenání některých pamětihodných věcí ... , přepis dr. Jana Vogeltanze, kopie
A): 1723-1731, originál uložený v biskupské knihovně v Litoměřicích, fo!. 7b/19.
190
Tímto privilegiem se chlubí hned na začátku svého spisu- srov. Gottfried Joseph MARTIN, Ausfiihrlich und
grilndliche vier Beschreibungen ... , Prag 1723; uloženo například ve Strahovské knihovně sign. F G I 13.
191
Srov. Leopold AUER, Der Kaiserhof der frilhen Neuzeit in seiner Wirkung auf die Gesellschaft, in: Klaus
Malettke (ed.), Hofgesellschaft und Hoflinge an europaischen Fi.irstenhOfen in der Fri.ihen Neuzeit, Mi.insterHamburg-Berlin-London 2000, s. 389-396.
192
" ..• dass man bey demgleichen solennen und publiquen Einzugjedesmahl in reichen Kleidern zu erschienen
und gleich samb einen Gala-Tag zu halten pflege, i.ibrigens aber, weilen man noch in Feld vor der Stadt aufsitzet,
in Stiefeln zu reithen haben werden."- NA, ČDK 55811 A 2, kart. 7, Gutachten 467.
193
" ... wirdt der Kriegsrat das nothige vorkehren, bey dem Einzug aber ein und ander Squadron fiir die Parada
nothig [ist]."- NA, ČDK 558/1 A 2, kart. 7.
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,
skončila při

korunování Ferdinanda III., že "korunovace
záře,

krásném

počasí

která naplnila zlatými paprsky celý chór zejména po nasazeni

sluneční

a za svitu
české

koruny Jeho

Královskému Majestátu. " 194

Vedle oficiálních

tištěných popisů

vydávanách ad hoc po každé korunovaci hrály

důležitou

roli při zprostředkování informací noviny 195 , jež si od 17. století získávaly přízeň nejen
nejvyšších
lidového

společenských kruhů,

čtení. Začaly

ale i

měšťanstva

a dokonce se pomalu stávaly

součástí

vznikat také první úvahy nad funkcí novin (Kaspar Stieler, 1695).

Vývoj, který započal v Anglii 196 , se rychle přesunul do střední Evropy, stimulující vliv na
rozvoj novinového zpravodajství pak

měla třicetiletá

nezůstala

klíčovým informačním

třeba

pozadu a noviny se brzy staly

jmenovat

německy

přinášely pravidelně

válka. Ani podunajská monarchie
médiem. Na prvním

místě

je

psané dvorské noviny nazvané "Wienerisches Diarium", které

zpravodajství ode dvora i ze

zahraničí, měly

výsadní postavení mezi

novinami v monarchii a staly se významným nástrojem šíření celorakouského vlastenectví. 197
Zprávu o pražské korunovaci Karla VI.
zahraničí.

Obsáhlý text není však

korunovační

mše a hostiny,

při

přinesly

ničím

ll.

září

1723 a to hned po událostech ze

jiným než prostým popisem cesty, holdování,

kterém autor

věnuje největší

pozornost popisu jídel na

podívanou. 198 V Praze pak vycházely noviny německé od roku 1658, kdy jakási Ludmila
Sedlčanská získala dvorským dekretem privilegium na vydávání "relací a novalií" .

korunovace, jejíž obsah byl

šířen

199

První

pomocí novin, tedy byla až korunovace Karla VI. Tehdy již

vychází kromě německých novin i Český Postylion, první pravidelné česky psané noviny
vydávané od února 1719 staroměstským tiskařem Karlem Františkem Rosenmiillerem?00
Zprávy o

společenských

událostech

tvořily

významnou

korunovace pak Rosenmiiller

zdůrazňuje,

v průvodu

heroldovi nebo že

příslušelo českému

součást

jejich obsahu,

kde a kdy byla pronesena

194

mistři

česká věta,

tabule drželi v ruce

při

popisu

jaké místo

stříbrnou hůlku

se

" ... also die konigliche Cronungshandlungen bei schOnem Wetter und lieblichem hellscheinendem
Sonnenglanz (welcher sonderlich gleich in aufsetzung der bOhmischen Cron, ihrer koniglichen Mayestat mit
seinen guldenen Straalen, als ein neu clarificirtes Licht den ganzen Chor erfůllet) sich geendet."- NA, ČDK
558/l A 2, kart. 5.
195
Důraz na zkoumání novin jako součásti politické komunikace v období absolutismu předestřel již Eiger
BLÚHM, Fragen zum Thema Zeitung und Gesellschaft im 1 7. Jahrhundert, in: Eiger Bliihm (ed. ), Presse und
Geschichte, Miinchen 1977, s. 54-60.
196
Nejnověji o dané problematice Sonja SCHULTHEII3-HEINZ, Politik in der europiiischen Publizistik. Eine
historische Inhaltsanalyse von Zeitungen des 17. Jahrhunderts, Wiesbaden 2004.
197
O nich dále Helmut W. LANG, Der Wiener Hofzur Zeit Leopold I. und die offentliche Meinung, in: August
Buck- Georg Kauffmann- Blake Lee Spahr- Conrad Wiedemann (ed.), Europaische Hofkultur im 16. und 17.
Jahrhundert I-III, Hamburg 1981, sv. 3, s. 601-605.
198
Wienerisches Diarium z ll. září 1723 je vloženo do NA, ČDK 558/I A 2, kart. 10.
199
Dále Josef VOLF, Dějiny novin v Čechách do roku 1848, Praha 1930; nebo Zdeněk ŠIMEČEK, Rozšíření
novin v českých zemích v 1 7. a na počátku 18. století, in: Československý časopis historický 1979, s. 540-572.
200
Srov. Zdeněk ŠIMEČEK, Proměny novinářství v českých zemích a Rosenmiillerovy noviny (1 719-1727), in:
Český časopis historický 1991, s. 48-64.
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stříbrným českým lvem. Český Postylion byl určen převážně pro česky cítící, vlasteneckou

inteligenci (duchovní) a

českou

šlechtu, nikoli pro obecný lid, což vyplývá už z poměrně
korunovačního

vysoké ceny Rosenmtillerových novin. Jejich interpretace
nevybočuje

z představy

českého

sobě

barokního vlastenectví, jež má v

i

aktu proto

řadu

klasických

námětů jako je srovnání Říma s Prahou a Českého království s Latiem.

Do sféry

měšťanské veřejnosti patří ještě

diskurs týkající se povahy a významu

jedna skupina a tou jsou intelektuálové.

českých korunovační

Učený

slavností však postrádáme.

Podobná diskuse probíhala velmi intenzivně v Říši, kde učenci vázali otázky kolem císařské
korunovace na povahu a

funkčnost

tohoto politického útvaru.

Většinou

se ale katolíci i

protestanti shodovali na tom, že se jedná o akt obnovení a stabilizace autority Říše ve
slavnostním aktu.

201

Řada autorů v čele s Johannem Limnaeem (viz výše) považovala volbu a

schválení volební kapitulace za konstitutivní akt202 , nikoli vlastní korunovační mši, jež má být
pouze jeho potvrzením. Není

příčinou

hodnocením se setkáváme dokonce i u

představitelů

ceremoniální

"sama nejvyšší

křesťanstva,

dotyčný

suverénem] dochází ke korunovaci a pomazání, které má bezpochyby

závisí na

vůli kurfiřtů

vědy:

hodnost

totiž

císařská,

vlády, ale pouze jejím symptomem. S podobným

... a až nyní [poté, co je prohlášen
svůj původ

u

židů ve druhé a třetí knize Mojžíšově. "203 Rohr v ní vidí jen potvrzení hierarchie světa, v níž

ustanovil Bůh krále vládcem lidí, hierarchie, jež je lidskému společenství imanentní. 204 Přesto
si slavnostní akt uchovává svou

důležitost,

protože jím vejde volba ve všeobecnou známost

(ad ... personam etjus omnibus et singulis notam faciendam). Od reformace se klade
říšskou

korunovaci jako na

význam. Zde jsou pak

světský

kořeny

akt, na její

převážně

jejího "odkouzení" u

důraz

na

státoprávní, nikoli náboženský

osvícenců

18. století, v jejichž

čele

stál

korunovaný Josef II. 205 Jak bylo řečeno výše, v Českých zemích podobnou učenou diskusi
postrádáme. Riegel, popisující

české korunovační

201

akty

Habsburků

do roku 1723, ve svém

Gabriel Schweder v Introductio in jus publicum Imperii novissimum ( 1681 ): "[coronatio est] congeries
actuum sollemnium, quibus electio et commissio Imperii quasi renovatur, ad authoritatem electo stabilendam, et
personam et ius omnibus et singulis notam faciendam." Podobně Philipp Reinhard Vitriarius v Institutiones juris
publici (1727): "coronatio est actus, quo legitime electus corone impositione et insignium traditione, et ab eo, cui
hoc jus competit, sollenniter inauguratur."
202
Limnaeus používá římskoprávní rozdělení práva k věci a práva jejího použití. Panovník získává volbou ,jus
ad rem" (právo k vládě) a stvrzením volební kapitulace ,jus in re", čili plnou vladařskou pravomoc.
203
Srov. Johann Christian LůNIG, Theatrum ceremoniale historico-politicum II., Leipzig 1719, s. 1317-1318:
"selbst die allerhOchste Dignitaet unter der Christen, nemblich die kaiserliche, dependirt von der Wahl derer
Kurfůrsten ... doch nunmehro auch auf die Salb- und Kronungen zu kommen. Diese haben unter den Christen
ohnstreitig ihren Ursprung aus dem Judentum im anderen und dritten Buch Mosis"
204
Srov. Julius Bemhard ROHR, Einleitung zur Ceremoniel-Wissenschaft der grossen Herrn, Berlín 1729, s.
584 an.
205
Dále k diskusi o říšské korunovaci v raném novověku Wolfgang SELLERT, Zur rechtshistorischen
Bedeutung der Kronung und des Streites um das Kronungsrecht zwischen Mainz und K6ln, in: Heinz Duchhardt
(ed.), Herrscherweihe und Konigskronung im friihneuzeitlichen Europa, Wiesbaden 1983, s. 21-32.
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obecnější

úvodu nenabízí žádnou

úvahu o jejich významu, a tak v souvislosti s českými

barokními korunovacemi se můžeme dočkat jen oslavných básní a grafických listů. 206 Jedinou
výjimkou je drobný spisek Fridricha Ludvíka Bergera "Succincta commentatio de iure
consecrandi atque coronandi Regem et Reginam Boemiae" vydaný v Lipsku v korunovačním
roce 1723. 207 Hlavní linií výkladu tohoto gratulačního spisku je teorie o translatio imperii od
starověkých císařů přes

však

zdůrazňuje

Karla Velikého až k habsburským vládcům raného

kontinuitu

přemyslovského

novověku, zároveň

rodu v rodě habsburském a vazbu korunovaného

na velké postavy české historie (zejména na Karla IV.). Pro výklad úzké vazby Českých zemí
na Říši používá - v té době již zastaralou - Goldastovu argumentaci. Korunovace spjatá
s pomazáním však má
propaganda již dávno

svůj vnitřní

učiněného.

význam, nemá sloužit pouze jako

Král jejím

prostřednictvím přijímá

veřejné

uznání a

ctnost i moc, které mají

vzbudit poslušnost a lásku jeho lidu.Z08
Pro vztah panovníka k ostatním poddaným,
Habermasův

model reprezentativní a

kteří

občanské veřejnosti.

reprezentaci a to nejen na reprezentaci panovníka
reprezentaci poddaných

vůči

venkovský lid in natura,
V tomto

směru

níž defilují

lze chápat i

před

část

císaře

zraky

reprezentace poddaných

panovníkovi,

stačilo,

před

obývali

vůči

stručně řečeno:

království, lze využít

Barokní doba kladla

důraz

na

poddaným, ale také naopak na
panovník

nepotřeboval vidět svůj

jeho

očima.

Zelenkovy opery "Sub olea pacis et palma virtutis",

během

když

viděl někoho,

české

kdo jej

"zástupci" jednotlivých

panovníkem v opeře "Pomo

představil před

krajů.

Svůj

předobraz

ďOro"

(Zlaté jablko), která byla

má tato

uvedena na dvoře Leopolda I. roku 1666.Z09 Tentokrát byl průvod poddaných z různých krajů
Leopoldovy

říše začleněn

do celkové koncepce báje o jablku Hesperidek, kterému se klaní i

Hanáci. 210 V době národního obrození a formující se občanské společnosti v první polovině
19. století se musela panovnická propaganda

přizpůsobit měnící

se

společnosti.

Od Leopolda

II. dochází k hledání nového vztahu k veřejnosti, která se od poslední korunovace Marie
206

K roku 1723 dílka hybemského provinciála Williama O'Kelly von Aghrim (Carmen Saeculare ImperialeRegium), dvorského básníka Joh<:nna Karla Newe_n von Ne~enstein, nebo gottwei~ského benediktýna Aemiliana
Kari von Ludwigstorff- shrnuje Stěpán Vácha v Stěpán VACHA- Irena VESELA- Vít VLNAS- Petra
VOKÁČOVÁ, Korunovace Karla VI. na českého krále v Praze roku 1723 (Studie a prameny), výzkumný
projekt č. KJB816440 I grantové agentury A V ČR, 2004-2005, kap. 3, s. 4-5.
207
Např. Friderici Ludovici BERGER Succincta commentatio de iure consecrandi atque coronandi Regem et
Reginam Bohemiae, Lipsiae 1723, uloženo v Národní knihovně sign. 47 E 25.
208
"Attamen haud est diffitendum, unctionis coronationisque solemnitati in genere hanc insitam esse efficaciam,
ut declarationi impetratae ac susceptae summae dignitas potestatisque inserviat, atque subditis maiorem
venerationem atque reverentiam superiori exhibendam inspiret, itemque ceteris Terrarum Dominis congratulandi
et amicitiam ac officia publice contestandi praebeat occasionem"- tamtéž, s. 9.
209
Dále Maria GOLOUBEV A, Jl Pomo d 'oro and the Problem ojDynastie Continuity in the Reign ojLeopold I.,
in: Majestas 1997, s. 79-98.
21
Choreografem "ballo dei Hanachi" byl Alessandro Poglietti- srov. Jan BRANBERGER, Český hudební
barok, in: Československá vlastivěda VIII.-Umění, Praha 1935, s. 460-472.
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změnila.

Terezie
1791

211

,

Národ je
nejen

Pro ilustraci lze zmínit

řeč

Josefa Dobrovského

před

Leopoldem II. roku

v níž zmiňuje přirozenou náklonnost slovanských národů k habsburskému domu.
přitom

země,

chápán jinak než v barokním patriotismu: stavy se stávají reprezentanty

ale i všech jejích obyvatel. To

pochopitelně

znamenalo

změnit

styl slavností: od

korunovace Františka II. roku 1792 je součástí oslav i "Volksfest". 212 Bavit se již nemá pouze
politický národ, ale národ celý.

Proměny korunovačních

slavností jako reprezentace

před

vznikajícím národem jsou však již námětem na zcela samostatný vědecký výzkum. 213

Naposledy vydáno Vladimirem Andrejevičem FRANCEVEM (ed.), Josef Dobrovský: Řeč Josefa
Dobrovského pros lovená dne 25. září 1791 v České učené společnosti, Praha 1926.
212
Dále Hannah LAUDOV Á, Lidové slavnosti a zábavy v období formování národní společnosti od přelomu 18.
století do poloviny 19. století, Praha 1980.
213
Srov. Hugh LeCAINE AGNEW, Ambiguities of Ritual: Dynastie Loyalty, Territorial Patriotism and
Nationalism in the Three Royal Coronations in Bohemia 1791-1836, in: Bohemia 2000, s. 3-22.
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ZÁVĚR

Nezbývá než shrnout

předchozí řádky

V politické oblasti dochází po roce 1620 k potvrzení
v případě Karla VI. pak k potvrzení již
určena primárně

budoucího panovníka je

prošel významnými zvraty. Tento

řád

českých

a zhodnotit význam

několik

nároků

pretendenta

přichází

českého trůnu,

let trvajícího faktického stavu. Osoba

nástupním

řádem,

se však na rozdíl od

jehož vývoj v raném

předchozích

základním zákonem státu a dostává v pragmatické sankci své ústavní
tvrzení, s nímž

barokních korunovací.

novověku

staletí stává

vyjádření.

zároveň

Není pravdou

profesor Pánek, že jakmile stavové ztratili po Bílé

hoře

své

kompetence, stává se z korunovace pouhá ceremoniální záležitost. 1 Byť přijímání nového
panovníka není tak dramatické jako v době

předbělohorské,

zachovává si jeho nástup význam

v rovině politické i nadále. Místo volební kapitulace a volby nastupuje složení
přísahy

a hold, na oba tyto prvky se po Bílé

korunovace. I když se s holdem a
v době

pobělohorské výrazně

hoře přesouvá

korunovační přísahou

tíha politického významu celé

setkáváme i před rokem 1620,

získávají na důležitosti. Díky nim

panovníkem zachována, i když není

explicitně vyjádřená

Boha, který je strážcem závazku jak panovníka

korunovační

na

zůstává

smlouva mezi stavy a

papíře. Zvýrazňuje

vůči stavům,

právě

tak i naopak.

se v ní role

Všudypřítomný

barokní a katolický

Bůh

se tak stává jakýmsi garantem smlouvy mezi panovníkem a stavy.

Tento vývoj jde ve

shodě

s celoevropskou tendencí posilování role státu a panovníka v něm,

české země

politiky

před

směřuje

nejsou zvláštním
rokem 1620, ale

případem,
připojují

jakým byly do jisté míry v otázce náboženství i

se k západoevropskému vývoji, jenž ve své

k ustavení absolutní monarchie. Roli zvláštních

případů

většině

nadále plní státy jako

Švýcarsko nebo Spojené provincie. České země si přitom udržují svá specifika, absolutistický
stát není

vůbec

vykonávána
vydávána
právo a
české

státem absolutním,

přímo,

nařízení,

případný

nejsou vydávána
aby šlechta

trest, co nutí

řada tlaků
nařízení

přebývala

českou

nutící

přesune

někoho,

aby se

učil německy,

nejsou

spíše ve Vídni, než v Praze. Je to spíše móda, než

šlechtu, aby

změnila

své myšlení a chování. Barokní
germanizačními

trendy.

Josef II. tyto tendence z roviny možnosti do roviny nutnosti,

začnou

vlastenectví je v plném souladu s "módními"

Zatím. Jakmile

(na centralizaci, na germanizaci) není

1

centralizačními

a

Srov. Jaroslav PÁNEK, Konigswahl oder Konigsannahme? Thronwechsel im Konigreich Bohmen an der
Schwelle zur Neuzeit, in: Historica- Series Nova 3-4, 1996-7, s. 51-67.
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čeští

vlastenci protestovat

důrazně

skutečně

na korunovaci. Leopold II.

svrchovanost
usmíření,

českého

přijetím české

učiní

koruny

výmluvné gesto: uznávám

stejně

jako mí barokní

vztahů

mezi státem a zemí: takto je pojímáno korunování

království

normalizace vzájemných

ve velkém. A nebude náhodou, že se tak stane velmi

roku 1627, roku 1743 i roku 1791. V tomto smyslu

můžeme

předci.

Korunovace je aktem

i po Bílé

hoře

mluvit o její úloze

konstitutivní. Jak tvrdí Josef Kalousek- v průběhu korunovace sedá král na
dědičného

práva za souhlasu národa, je tím

vyjádřena

vzájemných vztahů mezi panovníkem a stavovskou obcí.
korunování v době nejisté, v době války, kdy
všem právním

předpisům

straně.

okázalý, o to
skupinu

tvoří

2

důležitou

okolnosti mohou

roli nové pojistky, král je

trůnu,

přinášejí

vyjadřují

zkoumat každou

místě

jednotlivě,

stavy, že tyto stojí
průběh

není

příliš

vzájemnou oslavu: král oslavuje
symbolům

i stavovským

díky holdem a přichystanými slavnostmi. Reprezentativní

korunovace pak zažila Praha v letech 1656, 1723 a 1836.
korunovací tedy není na

patří

však mají v kontextu jiných politických událostí. Poslední

korunovace reprezentativní, které

stavy mu za to

že navzdory

jenž po právu

ujištěn

zemi svou přítomností a úctou, kterou prokazuje zemským patronům,
zástupcům,

základě

státu i kontinuita

způsobit,

Takto probíhají korunovace roku 1646 a 1792. Jejich

větší důležitost

na

Zvláštní nádech má potom

dojde k uzurpaci, k násilnému uchvácení

jinému. I zde hraje korunovace
na jeho

různé

českého

kontinuita

trůn

Při

posuzování

pobělohorských

paušální odsouzení jejich politické bezvýznamnosti, je

abychom odkryli politické významy, o nichž se

může

třeba

je

zdát, že

zmizely. Nesmíme se však spokojit s prvním letmým pohledem ....
V mé práci jsem

chtěl

upozornit na to, že barokní korunovace

neměla

pouze

svůj rozměr

politický, že byla ceremoniálem, který do jisté míry legitimizoval nejen osobu panovníka, ale
celý

společenský řád.

Rituální chování

během korunovační

panovnické pomazání, nejen dodávalo celému aktu

vnější

mše, jehož centrem bylo

lesk, ale i

Podtrhovalo totiž pozici panovníka jako božího vyvolence,

člověka,

hodnosti zvláštní vztah se Všemohoucím, jehož obraz na zemi

představuje.

vnitřní

hloubku.

který má díky své
S tímto vztahem

souvisí i pocty, které mu mají jeho poddaní prokazovat od jeho slavnostního vjezdu do
přes korunovační

hostinu až po

neméně

korunovace je odrazem politických idejí a
v právních
uspořádán

odrazem

nařízeních

a politických

slavný odjezd.
názorů,

činech,

do systému ceremoniálních pravidel

obecnějších

zásad a soudobých

tak i

jako politický

rozměr

které dostávají svou konkrétní podobu
raně novověký

vystavěných

představ

Podobně

města,

panovnický rituál je

podle racionální konstrukce a je

o sakralizaci panovnické osoby a o

Srov. Josef KALOUSEK, Korunování na království české roku 1836, in: Osvěta 1886, s. 198-203, 289-303,
385-398.
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r
uspořádání

času

královského

i prostoru.

Vídně přijíždí

tradice ceremoniálního chování: z
ceremoniálního

řádu,

pána dvorského

společenství.

kořeny

státoprávním, jehož
hluboko do

určuje

jenž

půdě české

Na

pořádané

jakožto

českého

paralelní

podle dvorského

se však tato pravidla

střetávají

s ceremoniálem

jsou mnohdy starší než ceremoniálu dvorského a

hodnostářů

kolem

většinou

branami, pomazání

slavnostně

vyzdobené

zdůraznit

ať

revers,

si svou povinnost

už skládá

uvědomil,

aby se

neodvolávají ani tak na konfesijní

už král

přísahu stavům,

korunovační

osobu panovníka

svému osudu a

sepětí

uvědomovali

přijal zodpovědnost

za

příběhy.

činy

představ,

panovníka, jako spíše na víru, na

rozdílům

v rozhodujících okamžicích korunovace k

volební kapitulaci, nebo

politiky a náboženských

příslušnost

světa,

Ceremoniál pak má sloužit k tomu, aby

neustálými odkazy na starozákonní

králem. Habsburkové si

přijímá

ve

nebo pouze arcibiskupovi - vždy ho to

svěřil Bůh.

podřídil

svých poddaných. Zde je evidentní

připomínaný

Ať

celému království.

sahají

křižmem

krále. Korunovaný Habsburk nevládne jen svému dvoru, mikrokosmu

zavazuje starat se o svou zem, kterou mu

základ

dvůr uspořádaný

ve Vladislavském sále - to vše má za úkol

světu skutečnému,

korunovační

s císařem

středověku. Předávání klíčů před městskými

hostiny

dvě

korunovace se potom mísí

dvorskou každodennost, a který adoruje panovníka jako

svatovítském chrámu, služba dědičných

ale

Během

své i

které se

křesťanský

Možná i proto nedochází

mezi katolickým a protestantským

své povinnosti

vůči

každé zemi

zvlášť, čímž

také

uznávali její svrchovanost - nebyla jediná "centrální" korunovace ve Vídni, ale nový
pretendent se musel seznámit s místními poměry a zvyklostmi kromě Čech a Uher i -byl-li
zvolen - v Říši.
Další rovinou, kterou není možné
je jejich ekonomická a

organizační

hospodárnosti a maximální

směřované

přelomu

k

celkovém pohledu na barokní korunovace opomenout,
základna. Musíme si však

úspoře prostředků

ekonomickém diskursu nehrála
výdaje

při

klíčovou

větší slávě

20. a 21. století, je

roli.

uvědomit,

že otázka po

je otázkou modemity, která v předmodemím

Důležitější

byl ostentativní konzum a

spotřeba,

majestátu. Dvorské dluhy nelze posuzovat racionalismem

třeba

brát v úvahu

raně novověké

"metaekonomické" postuláty,

které spojovaly pravidla ekonomická s pravidly etickými, a které podle dnešních
vytvořily

zhoubný

kolotoč

dluhů,

hospodářské

hospodářského působení korunovačních
rezidenčním městem.

a právními
začíná

tělesy

mluvit

Panovník a jeho

existují

vídeňským

četné

roztříštěnosti

slavností je

dvůr

třeba

a chaosu. Pro poznání

pochopit vztah mezi dvorem a

žije v interakci s městem - mezi

vazby, kvete obchod i vzájemné

dialektem, do

města

měřítek

zase pronikají

oběma

ovlivňování

sociálními

- u dvora se

četné společenské

zvyklosti

"dobré" společnosti dvora i Eliasovy civilizační návyky. Korunovace byly také zkouškou
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funkčnosti

státního aparátu, všech jeho úrovní a složek. Byrokratický systém produkuje kolem

příslušných

slavností nemalé množství písemného materiálu, vše musí být naplánováno,

každá eventualita rozebrána a všem
bylo možné zvládnout takový

neočekávaným scénářům

počet dvořanů, měšťanů

kteří

a všech,

korunovaného krále, bylo povoláno vojsko k zajištění

bylo nutné

předcházet.

Aby

se přišli podívat na slávu

veřejné bezpečnosti,

byli povoláni

poddaní k opravám hrbolatých silnic a ubytovacích kapacit, byly v pohotovosti všichni od
kteří

duchovních v pražských kostelech,

dbající po roce 1723 o fungování nového
bylo

zároveň vědomím

povinnosti

lampáře

poskytovali dvoru náboženský servis, až po
veřejného osvětlení. Vědomí přítomnosti

vůči němu

i vědomím, že každý jedinec je

majestátu

součástí

soukolí,

které pracuje pro jediný moment, jenž se odehraje za zdmi svatovítského chrámu.
uspořádána

Korunovace je také velkou slavností, která je
jeho lid. Poddaní všech

stavů

nejen pro panovníka, ale také pro

mají dosti vzácnou možnost

vidět

cítění, neboť

navíc obklopeného nádherou, která uspokojuje jejich estetické
vzorů.

podle soudobých estetických norem a
řečeno:

pozornost, lépe

uchvátit tak, aby

svého krále na vlastní
je

oči,

vytvářena

Cílem korunovace jako slavnosti je upoutat

přítomní zůstali

stát v němém úžasu. Tím se

neobyčejně

zvyšuje královská prestiž a podporuje se lidový monarchismus. V době

absolutismu

působením

veřejnosti

zárodky
ale

veřejnosti

prvních pravidelných novin a letákové literatury vznikají první

pojímané již nikoli jako soubor vybraných

široké,

občanské,

jejíž

klíčovou

gramotnosti získává na politické váze.
sněmu

jedinců

složkou se stává

Měšťané

u monarchova dvora,

měšťanstvo,

předpisy

eliminováni právními

s veřejností" se myslí i

během českých

s panovníkovým portrétem, pro
památku

může

potěšení

do styku

při

divadelních

korunovačních
podněty,

davu

teče

představeních.

jako diváci
Divadlo a

slavností. Diváky se stává stále

slavnostem vzniká

v divadelní kulturu

městskou.

česká

Další

přijme

z měšťanů pak

přicházejí

při korunovační

mši, na následné

opera

větší počet
dvůr

lidí,

opustí

patří

mezi

důležitou

zábavou panovníka

hlavní

důležité

nové kulturní
město.

I díky

přechází

pobytu v Praze jsou

vztahy s předními aristokraty království

jejich pozvání k honu, jakožto ke
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během

hostině

důležité součásti

kteří přijímají
české

s panovníkem

šlechtická divadelní kultura, která plynule

hony, které dávají možnost rozvinout velmi
tím, že král

panovník ze svatovítského chrámu do

později

které dále rozvíjejí, i když panovnický

korunovačním

Na "práci

víno a je rozhazován chleba, každý si na

kráčel

nejvýznamnější

při předávání klíčů,

zákonů.

barokních korunovací, kdy jsou rozhazovány mince

utrhnout kousek látky, po níž

starého královského paláce. Ti

nebo

ze zemského

se vrací do politiky zadními vrátky: stávají se kriticky rozvažujícím publikem. Znovu

se tím dokazuje, že politická kultura není zakotvena jen v liteře ústavních

osobně

jež s postupem

společenské

události par excellence.

Panovník si takto získává spojence ve významných šlechtických kruzích, daný šlechtic si
zvyšuje osobní prestiž pomocí odlesku panovníkova majestátu. Jedná se tedy o
řadě česká

výhodný vztah. V neposlední

barokní korunovace

patří

jako každá velká dvorská

slavnost k reprezentaci panovníka vzhledem k okolním monarchům,
různých stupňů

se zprávy o ní dostávají do evropské

důkladně

velmi

pozorovatelů

a

společnosti

posouzena a kriticky zhodnocena. Pokud se

rezidentů

příznivé, může

jsou

vzájemně

prostřednictvím vyslanců

knížat, kde je celá událost
vydaří

si panovník zvýšit díky

a zprávy

četných

korunovační

slavnosti

mezinárodní prestiž.
veřejností

Ve zkoumání vztahu mezi absolutismem a
počátku.

Josef

Petráň přichází

s tezí, že slavnost

měla

věda

stojí historická

na samém

v mnohém doslova konstitutivní

význam pro utváření veřejnosti i národní identity. 3 Pokud totiž lid sleduje nádheru spojenou
s korunováním

českého

krále, pokud

přihlíží

Nepomuckého jako dalšího z českých zemských

slavnostním oslavám

patronů

svou

pohledu na

příslušnost

českého

nutně

uvědomovat

své

k etniku, jehož historii oslavuje, a jehož zemské patrony vzývá.

Při

si musí

krále se dívá šlechtic i prostý poddaný na svého krále. V tomto smyslu

korunovace podporuje pocit národní identity a hrdosti. A pokud se
uvědomí

si jásající dav

podobně

cítících lidí,

vytvoří

to v

dotyčný

něm nutně

rozhlédne okolo a

pocit sounáležitosti,

národní identita se z vlastnosti osobní stává vlastností kolektivní. Kdybychom
úvahu dovést až do konce, pak se musíme zeptat, kde se vzala
podněty

prvních

odpovědět:

obrozenců

obrozenci,

kteří

lidé

před ně

připravována

konečný

mu dali

uvědomovat

celou

reagující na
lze

ve velkých slavnostech doby barokní, které
později

rozvíjený

tvar a cíl. Myslím, že s jistou rezervou lze chápat velkolepé

přípravnou

fázi pro národní obrození. V

svou národní identitu a to

byly kladeny v

chtěli

předchozích řádků

patriotismus a vlastenectví. Zde vznikl potenciál

slavnosti doby barokní jako
začali

společnost kladně

druhé poloviny 18. století. V duchu

byla systematicky

zdůrazňovaly český

Jana

nebo pokud vykonává pouť na místa

spjatá nejen s katolickým náboženstvím, ale i s českou historií,
češství,

svatořečení

průběhu těchto

kazatelů, kteří vytvářeli představu

slavností.

době

prostřednictvím symbolů
Klíčová

role

a

baroka si totiž
emblémů,

přitom připadla

které

duchovním,

domova jako místa spjatého s historickou a náboženskou

tradicí.
Česká historiografie posledních let si začíná pomalu uvědomovat, že k fenoménům jakými

jsou korunovace nelze

přistupovat

pouze z hlediska starých politických

dějin

popisem

Srov. Josef PETRÁŇ, Na téma mýtu Bílé hory, in: Zdeňka Hledíková (ed.), Traditio et cultus, Praha 1993, s.
141-162,zdes.l49.

3
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předvolebního licitování o podobu panovníkem schválené kapitulace.
poznatků

4

Je třeba využít

politické filozofie, kulturní antropologie, ekonomické teorie i sociální psychologie.

Přistoupíme-li

k pojednání o tak komplexním tématu jako jsou korunovace, musíme

k interdisciplinárnímu bádání, protože jinak nám bude
obrazu, nebo ještě

hůře:

Abychom dokázali

chybět některá

ze složek celkového

budeme schopni popsat co a kdy se stalo, ale nebudeme

odpovědět

na otázky

začínající

tázacím zájmenem

přikročit

"proč",

vědět proč.

musíme znát

pozadí toho, co se odehrávalo, které nazývá Ernst H. Kantorowicz "general historical
background". Jen tak dokážeme pochopit zásadní

změny

mentality, jakými jsou

nárůst

především příležitostí,

aby se

pobělohorské

doby.

reprezentace v 17. století, odkouzlení světa v 18. století apod. 5
Co tedy

vlastně

znamenaly

české

v plné síle mohly rozvinout

barokní korunovace? Byly

nejrůznější

projevy politické kultury

Korunovace byly vždy aktem dvoustranným, který zahrnoval na jedné
druhé

straně

obyvatele

svou velikost. Byly

českého

království. Byly

příležitostí

ať

už

přímo, explicitně

Prostřednictvím

ceremoniálních a rituálních praktik. Pomocí
českého

dějiny

světle

ve

před

králem, ale také aby

korunovace byly

vyjadřovány

v přísahách a právních formulích, které byly

pronášeny jak ze strany krále, tak ze strany

kultury

panovníka a na

pro panovníka, aby demonstroval

pro stavy, aby se zviditelnily

zviditelnily svou zemi, jejímiž zástupci byly.
politické obsahy

příležitostí

straně

stavů,

nebo

těchto obsahů

nepřímo, implicitně

pomocí

lze popsat charakter politické

baroka, lze pomocí nich popsat i vlastní charakter státu, lze poznat

české

královských korunovací.

I

i

Srov. Zdeněk VYBÍRAL, Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku,
České Budějovice 2005.

4

5

Dále Peter BURKE, The Demise oj Royal Mythologies, in: Allen Ellenius (ed.), lconography, Propaganda and
Legitimation, Oxford 1998, s. 245-254.
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RESUME
The Bohemian Baroque Coronations
-SummaryThe Bohemian coronations in the baroque period certainly ranked among the most significant
politi cal events in the entire Habsburg monarchy in the 17th and 18th centuries. In my study, I
tried to compare the coronations of Ferdinand III. (1627), of his two sons Ferdinand IV.
(1646) and Leopold I. (1656) and of Leopolďs son Charles Vl. (1723). I discussed four
spheres, in which we can see these events. The first one was the political sphere: after the
battle on the White Mountain, Bohemia became a hereditary monarchy, so it was never more
necessary for Habsburgs to deal with the Bohemian estates, when the son of the King should
be coronated. But the vote of the new king was only one limitation of the King's power,
another limitations, which originated from the early modem political philosophy, continued
further in the baroque period. There was no responsibility to the estates, but King was
responsible to the God and to this effect he took an oath during the coronation mass before the
unction. When the archbishop of Prague as a consecrator was pouring the holy oil with
balsam (chrisma) on the head of the King, he received the Goď s Grace like the jewish kings
of the Old Testament (David, Salomon). The coronation connected the politics with the
religion and only after the unction the King could receive the coronation insignia and could be
enthronised. During the coronation ceremony, two groups of formal rules mingled. The first
one was connected with the Bohemian royal ceremony, the second one with the court ritual.
The coronation rul es of Bohemian Kings were determined by Charles IV who was inspired by
the imperial procedure and also by the coronation ritual of French Kings. During the liturgy,
the King sacreficed a golden and a silver loaf of broad and a cast of wine li ke a priest.
Being one of the most important events for the cohesion of the society and for the legitimacy
ofthe King' s power over the land, it was necessary to prepare the coronation carefully. Many
people participated in the organisation of the journey and in the arrangements of the capital
(Prague) for the arriving not only the court and foreign ambassadors, but for a lot of
merchants and bystanders too, which stuffed the streets for example when the king was riding
into the town along the king's way leading from the New Town to the Prague Castle. The
economic base as the third sphere, in which the Bohemian baroque coronations were staged,
meant the increasing of king' s debts. The first part of it was paid from the cameral budget as
another court festivities, the second one was paid from the land congress, which approved of a
persona! gift for a king and for a queen as well.
The coronations were the possibilities for many cultural performances. In the 1ih centrury,
there were the progress of the theatre at Habsburgs' courts. Thanks weddings the Italian
princesses, the Habsburg court received new stimulations to develop an italian court opera,
which became a part of the Bohemian coronations regulary from the year 1723. The cultural
influences meant the beginning of an opera at the local courts of the Bohemian landlords,
which were invited to the coronation of Charles Vl. During the coronation stay in Bohemia,
the Emperor visited the castles of the Bohemian nobility and fixed both the social structure
and political order in his land. The nobility copied then the court ceremonies in the relation to
their own subjects.
The importance of the baroque coronations consisted not only in the king's representation
toward the land and toward his subjects, but in the construction of social hierarchy with the
coronated king in the top. Its relevance for the understanding the political, social and cultural
history of Bohemia is also unquestioned.
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Die bohmischen Kronungen in der Barockzeit
-Zusammenfassung~

bohmischen Kronungen in der Barockzeit gehorten zweifellos zu den wichtigsten
tischen Ereignissen in der Habsburgermonarchie im 17. und 18. Jahrhundert. In meiner
lie bemiihe ich mich die Kronung von Ferdinand III. ( 1627), von seinen zwei Sohnen
linand IV. (1646) und Leopold I. ( 1656) und endlich vom Leopolds Sohn Kari VI. (1723)
)eschreiben und zu interpretieren. leh beschaftigte mich mit vier Ebenen, in denen wir
e Ereignisse beobachten konnen. Die erste Ebene war die politische: nach der Schlacht
dem WeiBen Berg wurden die bohmischen Uinder zum Erbkonigreich, also es war nicht
tr notig mit den Standen Uber die Annahme und Kronung des neuen Konigs zu handeln.
standische Wahl vor dem Jahre 1620 war nur eine Beschrankung der koniglichen Gewalt,
anderen, die aus der friihneuzeitlichen politischen Philosophie stammten, galten auch in
Barockzeit. Obwohl es keine Verantwortlichkeit zu den SUinden gab, musste der Konig
l Gott wahrend der Messe schworen und zwar vor allen Anwesenden. Danach konnte er
1lbet werden. Wenn Prager Erzbischof, der nach der Kronungsordnung von Kari IV. zum
1sekrator ernannt wurde, das heilige 61 mit Balsam (Chrisma) auf das konigliche Haupt
, nahm der Konig die gottliche Gnade wie die jiidischen Konige im Alten Testament
vid, Salomon) an. Die Kronung verband die Politik mit der Religion und nur nach der
mng konnte der Konig die Kronungsinsignien empfangen. Wahrend der Kronungsmesse
"den zwei Gruppen der formalen Regeln vermischt. Die erste Gruppe wurde mit dem
mischen Kronungszeremoniell verbunden, die andere mit dem hofischen Zeremoniell. Der
tmen fiir die bohmische Kronungsordnung wurde vom Kaiser Kari IV. bestimmt und er
·de besonders von der kaiserlichen und franzosischen Prozedur inspiriert. Von Frankreich
nmte auch die Opferung der goldenen und silberen Brote und zwei FaBlein Wein nach
1 Muster des Priesters.
e Kronung war eine von den wichtigsten Ereignissen, die fiir die Koherenz ganzer
;ellschaft und auch fiir die Legitimation des Konigs wichtig war. Deshalb bemiihten sich
die Reise nach Bohmen vorzubereiten: von der Reinigung Prager StraBen bis zur
herung der Offentlichen Ordnung, weil nicht nur der Hof, sondern auch viele Schaulustige
h Prag kamen. Prag wurde voli von Leuten, die sich in den StraBen befanden, um den
nig zum Beispiel bei seiner festlichen Ankunft zu sehen. Die okonomische Struktur war
dritte Ebene der bohmischen Kronungen in der Barockzeit. Die Aufwande bedeuteten
,e Verschuldung, weil sie meistens vom Kameralbudget bezahlt wurden. Den kleineren
I der Aufwande bezahlten bohmische Stande, die auch das personliche Geschenk ftir den
tgekronten Konig und ihre Konigin ratifiziert hatten.
ie Kronungen waren die Gelegenheiten, kulturelle Ereignisse zu inszenieren. Es handelte
1 vor allem um die Theatervorstellungen, die dank der Hochzeiten der Habsburger mit den
ienischen Prinzessinnen nach Wien gekommen waren. Der Kaiserhof nahm auch die neuen
regungen aus Italien an, besonders die Oper. Die Oper wurde dann ab 1723 als
emaBiger Bestandteil der Kronungsfeier inszeniert. Vom Milieu des Kaiserhofs begann die
er in die HOfe der bohmischen und mahrischen Adeligen durchzudringen. Wahrend seiner
wesenheit in Bohmen besuchten der Kaiser und seine Familie die Rezidenzen der
:htigsten Adeligen und konsolidierten dadurch nicht nur die soziale Struktur, sondem auch
politische Ordnung im Land.
ie Wichtigkeit der Kronungen bestand sowohl in der koniglichen Reprasentation in
1sicht auf das Land und auf die Untertanen, als auch in der Bestatigung der sozialen
~rarchie mit dem Konig auť ihrem Gipťel. Die Relevanz fiir das Verstandnis der politischen,
:ialen und kulturellen Geschichte Bohmens ist zweifellos.
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nach Prag kamen. Prag wurde voli von Leuten, die sich in den StraBen befanden, um den
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neue Verschuldung, weil sie meistens vom Kameralbudget bezahlt wurden. Den kleineren
Teil der Aufwande bezahlten bohmische Stande, die auch das personliche Geschenk fi.ir den
neugekronten Konig und ihre Konigin ratifiziert hatten.
Die Kr()nungen waren die Gelegenheiten, kulturelle Ereignisse zu inszenieren. Es handelte
sich vor allem um die Theatervorstellungen, die dank der Hochzeiten der Habsburger mit den
italienischen Prinzessinnen nach Wien gekommen waren. Der Kaiserhof nahm auch die neuen
Anregungen aus Italien an, besonders die Oper. Die Oper wurde dann ab 1723 als
regemaBiger Bestandteil der Kronungsfeier inszeniert. Vom Milieu des Kaiserhofs begann die
Oper in die Hofe der bohmischen und mahrischen Adeligen durchzudringen. Wahrend seiner
Anwesenheit in Bohmen besuchten der Kaiser und seine Familie die Rezidenzen der
wichtigsten Adeligen und konsolidierten dadurch nicht nur die soziale Struktur, sondem auch
die politische Ordnung im Land.
Die Wichtigkeit der Kronungen bestand sowohl in der koniglichen Reprasentation in
Hinsicht auf das Land und auf die Untertanen, als auch in der Bestatigung der sozialen
Hierarchie mit dem Konig auf ihrem Gipfel. Die Relevanz fi.ir das Verstandnis der politischen,
sozialen und kulturellen Geschichte Bohmens ist zweifellos.
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