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Mgr. Martina Bardoňová, Španělská ambasáda v Praze za působení Baltasara de Zúñiga 

(1608-1617), Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2015 (disertační práce Ústavu 

českých dějin), 256 s. 

 

Téměř všechny velké syntézy, které se věnují dějinám habsburské monarchie v období raného 

novověku, označují za jedno z hlavních mocenských středisek císařského dvora španělské 

vyslanectví. Skutečná znalost této instituce se však až donedávna opírala pouze o závěry 

starších pozitivistických prací Antonína Gindelyho, Josefa Borovičky, Vlastimila Kybala a 

hlavně Bohdana Chudoby. Právě Chudobova práce, jež v poněkud pozměněném vydání vyšla 

následně rovněž v angličtině a ve španělštině, představovala základní zdroj informací o 

hispánské středoevropské politice rovněž pro zahraniční historiky, a to v podstatě až do 

příchodu 21. století. Zatímco atlantická politika Španělska byla studována v řadě prací 

vzniklých z per anglosaských i španělských historiků (např. J. H. Elliott, H. Kamen), studie 

věnující se vztahům mezi oběma větvemi habsburského rodu byly ve druhé polovině 20. století 

jak ve španělské tak i středoevropské historiografii spíše ojedinělé. Přestože také tehdy vznikaly 

v české historiografii některé dílčí analytické práce týkající se aktivit španělských vyslanců 

(Kašparová, Baďura), důkladnějšího výzkumu se tato problematika dočkala teprve v posledních 

letech zásluhou Josefa Forbelského a představitelů mladé generace českých historiků, kteří se 

nechali inspirovat moderním pojetím politických dějin a dějin diplomacie. Mezi tuto poslední 

skupinu historiků patří i autorka předloženého spisu. 

Martina Bardoňová se ve své práci rozhodla přiblížit chod diplomatické mise španělského 

vyslance Baltasara de Zúñigy z let 1608-1617, a to především na základě jeho diplomatické 

korespondence a účetního materiálu vztahujícího se k financováním ambasády. Baltasar de 

Zúñiga bezesporu patřil k nejvýznamnějším diplomatům své doby. V době, kdy přicestoval do 

Prahy, měl již zkušenost s vedením diplomatické mise v Paříži a Bruselu. Hlavní problémy 

mezinárodní politiky dokázal proto vnímat v mnohem širším kontextu než jeho předchůdce 

v úřadu španělského vyslance u císařského dvora Guillén de San Clemente. Nestabilní situace, 

jež panovala na pražském císařském dvoře, a podpora, které se mu dostávalo v Madridu od 

vlivného sekretáře španělského krále Juana de Idiáquez a královny Markéty Habsburské, 

vytvořily dokonalé podmínky pro to, aby se tento ambiciózní šlechtic stal skutečným tvůrcem 

hispánské politiky ve střední Evropě a jednou z nejváženějších a nejmocnějších osobností 

císařského dvora. Svůj politický vliv si Baltasar de Zúñiga udržoval nejen v napjatých letech 

předcházejících třicetileté válce, kdy zastával úřad španělského vyslance u císařského dvora, 
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nýbrž i po svém návratu do Madridu, kde byl až do své smrti v roce 1622 považován za hlavního 

experta na středoevropské záležitosti, s čímž se musel chtě nechtě smířit i tehdejší vyslanec 

Oñate. 

Přestože se bezesporu jedná o osobnost, která si zaslouží pozornost historiků, zaměření práce 

na Zúñigovu misi se mi nejeví příliš šťastnou volbou. Je třeba zmínit, že již v roce 2012 vyšla 

v madridském nakladatelství Ediciones Polifemo obsáhlá biografie tohoto diplomata z pera 

španělského historika Rubéna Gonzáleze Cuerva, v níž je diplomatické misi Baltasara de 

Zúñigy u císařského dvora věnována velmi detailní pozornost. Ačkoliv se Martina Bardoňová 

ve své práci snažila nahlížet Zúñigovu ambasádu z jiného úhlu pohledu, skutečnost, že se 

většinou opírala o výpovědi stejných pramenů, které již před časem využil González Cuerva, 

vedla nutně k tomu, že často objevuje objevené a předkládá čtenáři závěry a informace, které 

byly již publikované v díle tohoto španělského historika. Je navíc docela zarážející, že Martina 

Bardoňová Gonzálezovu práci cituje pouze jako nepublikovanou disertaci (Universidad 

Autónoma, Madrid 2010) a nijak nezohledňuje fakt, že byla mezitím vydána v upravené podobě 

tiskem. Vzhledem k tomu, že Baltasarovi de Zúñiga byla jako jednomu z mála španělských 

vyslanců u císařského dvora věnována taková pozornost ze strany moderní historiografie, je 

velká škoda, že autorka raději neupřela pozornost k některému ze Zúñigových předchůdců či 

nástupců v úřadu. Její nesporné badatelské úsilí vynaložené při analýze studovaných pramenů 

by v takovém případě zajisté přineslo mnohem originálnější výsledky.  

Volba jiného vyslance by byla navíc nejspíš schůdnější i z hlediska heuristiky. Baltasar de 

Zúñiga strávil u císařského dvora devět let a jeho mise tak patřila bezesporu k těm delším. 

Pokud by autorka měla podrobit vyslancovy diplomatické aktivity opravdu důkladnému 

rozboru, musela by nutně přihlédnout i k dalším dochovaným pramenům (korespondence 

Baltasara de Zúñiga s jeho klienty, dopisy adresované do Bruselu, Milána apod.), k jejichž 

studiu se ve své disertační práci vůbec nedostala. 

Vlastní disertace je koncipována se smyslem pro přehlednost. V úvodní části práce (s. 12-28) 

Martina Bardoňová představuje svou pramennou základnu a použitou metodu. Po stručném 

nástinu fondů Generálního archivu v Simancasu seznamuje čtenáře také s výhodami a 

nevýhodami, které badateli skýtá práce s diplomatickou korespondencí a účetním materiálem. 

Prameny, které sama využívala ve své stati, se přitom rozhodla vyhodnotit za pomoci databáze 

vytvořené v programu Filemaker, resp. v tabulkách připravených v programu Excel. Očekávám, 

že tato databáze bude součástí elektronické verze disertačního spisu. V práci, kterou jsem 

obdržel k hodnocení, však připojena nebyla. Ze stejného důvodu nejsem schopen odhadnout 
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přínos či kvalitu zpracování databáze, a mohu tuto metodu hodnotit jedině na základě informací 

uvedených autorkou v kapitole 1. 4. (s. 24-28). Největší výhodu zvoleného přístupu spatřuji 

v tom, že nabízí badatelům rychlejší orientaci ve studovaných pramenech. Na druhou stranu se 

obávám, že některé závěry, které autorka ze své databáze vyvozuje, mohou být zkreslené. Je 

třeba si uvědomit, že autorčina databáze zachycuje pouze korespondenci uloženou ve fondu 

Secretaría de Estado - Alemania Generálních archivu v Simancasu a nebere v potaz skutečnost, 

že se Zúñigova korespondence může nacházet i v jiných fondech, resp. archivech. Jako příklad 

uveďme autorčino konstatování, že nejvíce listů odeslal Zúñiga v roce 1611 (cekem 113 

podchycených dopisů), zatímco „nejméně aktivní“ byl v roce 1616 (celkem 81 listů), a to i 

přesto, že právě tohoto roku byla španělská diplomacie značně zaneprázdněná válkou ve Friuli. 

Domnívám se, že relativně malé množství dochovaných listů z tohoto roku nesouvisí ani tak se 

Zúñigovou přípravou na zpáteční cestu do vlasti, nýbrž je dáno spíše skutečností, že část 

Zúñigovy korespondence věnované tomuto konfliktu směřovala přímo milánskému 

guvernérovi a dalším osobám, které se ve zmiňovaném konfliktu angažovaly. Korespondence 

týkající se friulské války, již Zúñiga zaslal do Madridu, pak nemusela být nutně zařazena do 

fondu Secretaria de Estado – Alemania, nýbrž mohla skončit v některém z dalších 

simancaských fondů. 

V následující části práce nazvané Vyslanec a jeho ambasáda (s. 28-149) se autorka věnuje 

velice rozličným tématům. Představuje zde například osobnost Baltasara de Zúñigy, hlavní 

úkoly jeho mise, přibližuje umístění a podobu jeho pražského sídla. Zabývá se však rovněž 

příjmy a výdaji ambasády a osobnostmi vyslancových sekretářů. Kapitola Vyslanec a jeho doba 

(s. 28-41) je silně závislá na výsledcích bádání Rubéna Gonzáleze a v podstatě nepřináší nic 

nového. Mnohem zajímavější je následující kapitola, již autorka založila na konfrontaci pouček 

obsažených v díle Juana Antonia de Vera y Figueroa „El Enbaxador“ s tím, jak o 

diplomatických praktikách Baltasara de Zúñigy vypovídá jeho korespondence. Toto srovnání 

nebylo přitom vůbec náhodné. De Verovo pojednání o diplomacii nejenže patřilo 

k nejrozšířenějším podobně zaměřeným spisům barokní doby, nýbrž bylo podle některých 

autorů inspirováno právě životními postoji Baltasara de Zúñigy.  

Mezi nejpřínosnější kapitoly práce patří bezesporu ty, jež vychází z analýzy účetního materiálu. 

Autorka v nich fundovaně vysvětluje, z jakých zdrojů pocházely finance určené k pokrytí potřeb 

vyslance a jeho ambasády i způsob, jakým se tyto prostředky dostávaly k vyslanci. Zmiňuje 

také osoby, které se na celém procesu podílely. Velice zajímavé je především zjištění, že 

španělští vyslanci u císařského dvora i přes své neustálé nářky nad nedostatkem peněz, 
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disponovali velmi vysokými příjmy, stejně jako skutečnost, že nejvyšší částka z výdajů 

ambasády byla určena právě na plat samotného vyslance. Obávám se však, že tento údaj 

obsažený v účtech opět trochu zkresluje realitu. Nesmíme zapomínat na to, že část této sumy 

připadla na financování provozu vyslancovy domácnosti i dalších záležitostí spojených 

s reprezentací, jež v jeho případě musela odpovídat postavení panovníka, kterého zastupoval. 

Z případů jiných vyslaneckých misí lze navíc doložit, že ambasador mnohdy využíval vlastních 

prostředků také k financování darů pro spřátelené šlechtice (proto jsou také částky vyplácené 

za dary, jež podchycují studované účty, poměrně nízké, s. 98), či k pokrytí svých cestovních 

výdajů, a to i tehdy, když tyto cesty vykonal ve službách krále.  

Zajímavé je rovněž zjištění, že Zúñiga odmítal následovat příklad svého předchůdce Guilléna 

de San Clementeho, který do Madridu odevzdával přesný soupis všech zakoupených darů 

včetně určení, komu byly předány. Don Baltasar de Zúñiga v naprosté většině případů žádné 

podrobnosti o svých výdajích za dary neuváděl. Zdá se, že i tento údaj potvrzuje vysokou 

důvěru, jíž se těšil u madridského dvora a velkou míru autonomie, kterou požíval ve svém 

úřadě. Zároveň ovšem nutně vede k otázce, nakolik Zúñigou deklarované výdaje za dary a další 

nekonkretizované položky odpovídaly realitě.  

Vysoce hodnotím rovněž sedmou kapitolu práce, v níž Martina Bardoňová představuje 

Zúñigovy sekretáře a další osoby, které se podílely na úspěchu jeho diplomatické mise. Autorce 

se podařilo nashromáždit řadu zajímavých údajů o mužích, kteří jinak zůstávali skryti ve 

vyslancově stínu a jimž ani historikové dosud nevěnovali patřičnou pozornost. Díky práci 

Martiny Bardoňové si nyní můžeme udělat přesnější představu o náplni jejich práce i organizaci 

instituce španělského vyslanectví. Zajímavé jsou však rovněž informace o tom, jakou cestou se 

do vyslancových služeb dostávali, a kam směřovali jejich kroky po ukončení vyslancovy mise. 

Je jen škoda, že se Martina Bardoňová nepokusila údaje, které o činnosti sekretářů přinesla 

Zúñigova korespondence, rozšířit také o svědectví dalších pramenů, například vydané 

korespondence papežských nunciů, či zpráv benátských vyslanců. 

Ve třetí a zároveň poslední části předložené disertační práce se autorka věnuje Zúñigově 

diplomatické praxi (s. 149-234). V úvodních kapitolách této části se Martina Bardoňová 

zamýšlí nad pojmem diplomacie a diplomatická mise, a to s důrazem na současné vnímání 

tohoto termínu. Opírá se přitom především o práci Modern Diplomacy od Ronalda P. Barstona. 

Přestože je mi jasné, že autorka zařadila tuto část práce především proto, aby upozornila na 

hlavní rozdíly mezi současnou diplomacií a diplomacií raného novověku, kterou přibližuje hned 
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v následující kapitole, domnívám se, že výčty definic slova diplomacie převzaté z moderních 

příruček zbytečně narušují jinak plynulý tok textu a odvádějí pozornost od hlavního tématu.  

K vyslanecké misi Baltasara de Zúñigy se Bardoňová vrací teprve ve třetí kapitole poslední 

části disertačního spisu, kde podrobuje analýze Zúñigovu diplomatickou korespondenci. Všímá 

si přitom formy dopisů, jejich obsahu, frekvenci psaní, či rozličných způsobů odesílání 

jednotlivých listů. Obdobně jako v předchozí části disertačního spisu i zde vychází z údajů, 

které nashromáždila ve své databázi. Také na tomto místě je proto třeba upozornit, že autorka 

pracovala pouze se Zúñigovou korespondencí uloženou v Simancasu, a její závěry proto nemusí 

mít obecnou platnost. Pokud autorka tvrdí, že vyslanec odesílal v průměru devadesát dopisů 

ročně (s. 175), bylo by vhodné zmínit, že se jedná pouze o listy adresované španělskému králi, 

resp. některému z jeho sekretářů či ministrů. K této korespondenci je však ovšem nutné přičíst 

rovněž další dopisy, ať už různým suverénním knížatům, španělským místodržícím či 

guvernérům, klientům, resp. agentům. Vždyť jen v Archivo di Stato di Mantova se nachází 

obsáhlý, více než 200 listů čítající svazek korespondence, kterou Baltasar de Zúñiga adresoval 

v letech 1609-1616 od císařského dvora Franceskovi Gonzagovi di Castiglione delle Stiviere. 

V následujících kapitolách práce Martina Bardoňová řeší celou škálu témat týkajících se 

diplomatické praxe. Jen namátkou lze zmínit například problematiku diplomatického jazyka, 

nonverbální komunikace, či ceremoniálu. Zmiňuje se rovněž o hlavních milnících diplomatovy 

mise, hovoří o instrukcích a pověřovacích listinách. Teoretické části těchto kapitol založené 

především na výpovědi moderní sociologické a politologické literatury přitom střídají 

popisnější pasáže demonstrující tyto jevy na příkladu mise Baltasara de Zúñigy. Přestože 

autorka pracuje hojně se zahraniční literaturou, v některých pasážích práce se v tomto směru 

objevují poněkud překvapivé mezery. Zarážející je především téměř naprostá přezíravost vůči 

literatuře pocházející z německy mluvícího prostředí. Přitom právě němečtí a rakouští 

historikové publikovali řadu zajímavých příspěvků k problematice ceremoniálu na císařském 

dvoře a dalším tématům, kterými se Bardoňová zabývá ve svém spisu. Například v kapitole 

věnované instrukcím, kterými byli diplomaté vybavováni před svou misí, tak autorka opomíjí 

nejen zajímavé studie Klause Jaitnera či Jana Paula Niederkorna, nýbrž též dílo snad 

nejznámějšího současného znalce tohoto typu historického pramene italského historika a čilého 

vydavatele edic instrukcí určených papežským nunciům Silvana Giordana. 

Určité výhrady lze vznést k formální stránce práce. Způsob číslování jednotlivých kapitol je 

značně nepřehledný, orientaci v textu neusnadňuje ani nepříliš graficky povedený obsah práce. 

V seznamu literatury nejsou všechna jména seřazena podle abecedního pořádku, a některé 
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zápisy dokonce postrádají interpunkci. Poněkud překvapivě jsem v práci nenalezl ani 

cizojazyčné resumé. V samotném textu disertační práce se objevuje poměrně velké množství 

překlepů. Ještě více pak překvapí, že autorka, po filologické stránce bezpochyby nadprůměrně 

vzdělaná, se tak často dopouští gramatických chyb v mateřském jazyce, a to především ve shodě 

podmětu s přísudkem (!) Zkrátka a dobře, na textu předložené disertační práce je bohužel příliš 

znát, že byl dokončován ve spěchu a potřeboval by minimálně projít ještě jednou jazykovou 

korekturou.  

Závěrem: Disertační spis Mgr. Martiny Bardoňové představuje bezpochyby zajímavý 

příspěvek, který rozšiřuje naše informace o fungování španělského vyslanectví na císařském 

dvoře v době před vypuknutím třicetileté války. Celkový přínos předložené práce však 

devalvuje fakt, že se její téma z velké části kryje s monografií, již před časem publikoval Rubén 

González Cuerva. Přestože se Martina Bardoňová pokoušela představit Zúñigovu misi z jiného 

úhlu pohledu než její španělský kolega, ne vždy se jí to úplně podařilo. Patrně je to dáno i 

výběrem pramenů, který se v podstatě omezuje jen na několik fondů uložených v Generálním 

Archivu v Simancasu. Obávám se, že skutečně detailní pohled na diplomatickou misi Baltasara 

de Zúñigy by vyžadoval mnohem širší pramennou základnu, než je využita v této práci. Ne 

náhodou patří mezi nejzajímavější části předloženého disertačního spisu ty kapitoly, které 

sledují otázku financování ambasády a vychází z účetního materiálu, jemuž González Cuerva 

ani nikdo jiný ze současných historiků nevěnoval patřičnou pozornost.  

I přes naznačené připomínky lze konstatovat, že předložený disertační spis představuje 

heuristicky přínosné dílo prokazující autorčinu schopnost původní vědecké práce a splňuje 

normativně stanovené předpoklady. Práci doporučuji k obhajobě, a navrhuji ji klasifikovat 

stupněm „prospěla“. 

 

Sezemice 15. 8. 2015  

            

        Doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.  


