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ABSTRAKT
Philippe de Mézières (ca 1327 - 1405) sice pocházel z nižší šlechty ne příliš
vlivného severofrancouzského rodu, nicméně jeho strmá kariéra, která jej přivedla
až do Svaté země a jako diplomata a horlivého zastánce myšlenky křížových
výprav na nejvýznamnější evropské panovnické dvory, mu natrvalo zajistila
pozornost historiků. Jeho sebevědomá reflexe politické i společenské situace v
tehdejší Evropě, náboženských otázek i vlastních zážitků - zkrátka celé Philippovo
rozsáhlé literární dílo je jedním z nejzajímavějších obrazů vrcholně středověké
Evropy a myšlení středověkého člověka vysokého společenského postavení. Díky
přítomnosti Philippa de Mézières na pražském královském dvoře Karla IV. i
pravděpodobnému pozdějšímu setkání obou v Paříži roku 1378 máme ve
Philippově díle zřejmé odkazy na politiku Lucemburků, na české království a osobu
císaře Karla i jeho syna Václava. Jako teoretik křížových výprav se de Mézières
osobně zapletl do kola nejvyšší evropské politiky, ve svém díle však neustále
opakuje potřebu morálky, míru a soudržnosti na panovnických dvorech.
Diplomová práce na názorném příkladu jednoho z pozdních děl Philippa de
Mézières, Dopisu Richardovi II. (Epistre au roi Richart, 1395), mapuje diplomatické
vazby západní Evropy čtrnáctého století, sleduje politické cíle a pragmatické
záměry propagátorských knih, listů a divadelních her, které přes vysokou
uměleckou úroveň nezapřou zřejmý politický záměr a dávají tak historikovi zprávu
mnohem komplexnější, než by se mohlo na první pohled zdát.
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Anglie, České země, Karel IV., Václav IV., Karel V., Karel VI., Richard II., Kypr,
diplomat, Svatá země

ABSTRACT
Although Philippe de Mézières (ca 1327-1405) was born into a not very influential
gentry family from northern France, his steep career brought him to the Holy Land.
As a diplomat and an ardent supporter of the idea of the Crusades, he got to visit
the most important European royal courts, thus securing the attention of
historians. He consciously reflects the political and social climate in Europe at the
time, he explores religious issues and even own experiences – in short, de Mézières
vast literary work is one of the most remarkable images of Europe during the late
Middle Ages and the thinking of a medieval man of a high social status. Thanks to
Philippe de Mézières’ presence at the Royal Court of Charles IV in Prague and their
likely meeting in Paris in 1378, we can trace evident links to Luxembourg politics
in his work, to the Czech Kingdom and even to Charles IV himself, including his son
Wenceslas. As a Crusades theoretician, de Mézières got himself involved in the
highest levels of European politics, yet he constantly emphasized the need for
morality, peace and cohesiveness in the courts. The thesis uses an example of one
of de Mézières’ later works, his Letter to Richard II (Epistre au roi Richarti, 1395),
to explore diplomatic ties in Western Europe in the fourteenth century and
pursues political objectives and pragmatic intentions of propaganda books, letters
and theater plays. Those, despite their high level of artistry, cannot deny their
apparent political intentions and therefore provide the historian with a message
more complex than it might seem at first glance.

Keywords
Philippe de Mézières, Middle Ages, 14th Century, Diplomacy, Crusades, France,
England, Czech Lands, Bohemia, Bohemian Lands, Charles IV, Wenceslas IV,
Charles V, Charles VI, Richard II, Cyprus, Diplomat, Holy Land
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Prolog

K myšlence zabývat se seriózněji dílem u nás neznámého
cestovatele, vojáka, spisovatele a diplomata Philippa de Mézières mě před
více než pěti lety přivedl Martin Nejedlý, aniž by tušil, jakou cestou ke mně
téma českými historiky opomíjeného velikána nejen francouzské politiky a
literatury 14. století může začít později promlouvat.
Když mi byla před dvěma lety nabídnuta pracovní pozice na
švédském velvyslanectví v Praze, bál jsem se, že se svému tématu vzdálím a
bude mi zatěžko se z prostředí masových kuliček a uzeného lososa k českofrancouzským vztahům v době Karlově a Václavově vracet. Vždyť jsem měl
mít za úkol v rámci zahraniční diplomatické mise propagovat v České
republice zájmy švédského království a pomocí kulturních odkazů,
literatury, divadla či výstav představovat nejen švédskou kulturu, ale i
politiku, její zájmy a hodnoty. Literaturu o Philippovi de Mézières jsem ale
neodložil a snažil se využít volných chvil k cestám do Francie a pátrání po té
nejnovější i starší, u nás nedostupné.
Seděl jsem v Paříži v Bibliothèque nationale de France, snažil se
soustředit na edici Philippovy divadelní hry, kterou sepsal, aby u západních
křesťanů podpořil zavedení na východě celebrovaného svátku Uvedení
Panny Marie do Chrámu, a rozčiloval jsem se nad pomalým internetovým
připojením, které mi nedovolovalo vytvořit takzvanou událost na dnes
neodmyslitelném Facebooku, jíž bych pozval na plánované divadelní
představení švédského souboru v Praze. Inscenace pojednávala o toleranci
a imigraci. Najednou se mi otevřelo celé literární dílo Philippa de Mézières v
docela nové perspektivě. Nedělal on celý dospělý život něco podobného?
Nesnažil se skrze tehdy populární kulturní kanály šířit politické názory své i
svého chlebodárce? Nepsal neúnavně dopisy a žádosti, nesetkával se s
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nejmocnějšími lidmi tehdy známého světa, aby dějinami alespoň trochu
pootočil směrem, který považoval za správný?
Nejsem diplomat a kontakty a životní zkušenosti, o které se mohl
opřít Philippe de Mézières, mi rozhodně schází. Možná je můj pohled na
poutníkovo dílo a možnosti, jak se dá s tímto širokým, ale obsáhnutelným
odkazem jako s historickým pramenem pracovat, mou vlastní momentální
profesí do značné míry ovlivněn. Je to však můj osobní příspěvek k tématu,
které si rozhodně žádá další pozornosti.

9

Úvod

4. listopadu 1396 se v přístavu v Calais konala honosná královská
svatba, jež měla stvrdit příměří mezi Francií a Anglií uzavřené na příštích
dvacet osm let. Anglický král Richard II. si bral za ženu teprve za pár dní
sedmiletou Izabelu z Valois, dceru francouzského krále Karla VI. Do léčivého
účinku sňatku, který měl vnést mír do vleklého válečného konfliktu mezi
oběma západoevropskými mocnostmi, vkládal velké naděje i muž, stojící v
pozadí mírových vyjednávání. Podaří se sjednotit zájmy Francie a Anglie,
vyřešit papežské schizma a soustředit se na to nejpodstatnější: novou
křížovou výpravu a dobytí Svaté země? Nic jiného se starému poutníkovi
Philippovi de Mézières v onen listopadový den honit hlavou ani nemohlo.1
Když o necelých deset let později v roce 1405 fracouzský „rytíř, za
života kyperský kancléř“2, voják, diplomat a literát Philippe de Mézières
umíral, svět kolem něj se ani zdaleka nepřibližoval ideálu, o kterém snil a za
nějž po celý svůj dospělý život bojoval. Jeho pozoruhodný a dobrodružný
životní zápas mu jistě sliboval lepší realitu než křehké příměří mezi Francií
a Anglií, zoufalý zdravotní strav francouzského krále Karla VI., do jehož
výchovy vkládal Philippe tolik nadějí, rozdvojený nárok na papežský stolec,
který si stále dělali jak Inocenc VII. v Římě, tak v Avignonu Benedikt XIII., a
po drtivé porážce křižáckých vojsk u Nikopole v roce 1396 mohl kdokoli jen
stěží doufat v sestavení nové silné armády, která by dobyla svatá
křesťanská místa. Existovala tedy jen mizivá naděje, že by se cíle, které
Doklad o tom, že by byl Philippe de Mézières na svatbě osobně přítomen, nemáme. Není to ani
vzhledem k jeho pobytu v celestinském klášteře v Paříži v té době a jeho pokročilému věku
pravděpodobné.
2 „(…) Philippe de Maisieres, chevalier, a son vivant chancellier de Chippre, (…),“ jak je Philippe de
Mézières titulován ve vlastní závěti, Testament de Philippe de Mézières, in: CONTAMINE, Philippe,
PAVIOT, Jacques (eds.), Une epistre lamentable et consolatoire: adressée en 1397 à Philippe le
Hardi, duc de Bourgogne, sur la défaite de Nicopolis (1396), Société de lʼhistoire de France, Paris
2008, Annexe II, s. 91-94.
1
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Philippe sledoval, naplnily: jak uvidíme, svůj diplomatický um a literární
zručnost využíval právě k prosazení myšlenky míru mezi Francií a Anglií,
vyřešení papežského schizmatu a sjednocení evropských vojenských sil pod
jedním křižáckým praporem.
Philippe de Mézières sice pocházel z nižší šlechty ne příliš vlivného
severofrancouzského rodu, nicméně jeho strmá kariéra, která jej přivedla až
do Svaté země a jako diplomata a horlivého zastánce myšlenky křížových
výprav na nejvýznamnější evropské panovnické dvory, mu natrvalo zajistila
pozornost historiků. Jeho sebevědomá reflexe politické i společenské
situace v tehdejší Evropě, náboženských otázek i jeho vlastních zážitků zkrátka celé jeho rozsáhlé literární dílo je jedním z nejzajímavějších obrazů
vrcholně středověké Evropy a myšlení středověkého člověka vysokého
společenského postavení. Díky přítomnosti Philippa de Mézières na
pražském královském dvoře Karla IV. i pravděpodobnému pozdějšímu
setkání obou v Paříži roku 1378 máme ve Philippově díle zřejmé odkazy na
politiku Lucemburků, na české království a osobu císaře Karla. Jako teoretik
křížových výprav se de Mézières osobně zapletl do kola nejvyšší evropské
politiky, ve svém díle neustále opakuje potřebu morálky, míru a soudržnosti
na panovnických dvorech.
Zásadní otázka, kterou mi ale Philippovo dílo začalo klást, když
jsem v něm hledal historická fakta a možnosti, jak na základě literární
pozůstalosti rekonstruovat jeden skutečný a velmi pozoruhodný život
středověkého muže (protože právě to jsem považoval za úkol historika), se
nebezpečně přiblížila fenoménu navýsost současnému: jaký obraz o světě
vytváříme, abychom ostaní přesvědčili o vlastních názorech? Jak literát
druhé poloviny 14. století používal umění a vlastní talent k nastolení a
prosazení politických témat, k posunutí jazýčku na vahách různých
rozhodnutí mocných žádaným směrem, podobně jako to často činí umělci
dnes? A mělo toto působení kýžený vliv a výsledek?
Philippe de Mézières nesepisoval čistě fiktivní příběhy či vyprávění,
ale ani nepsal básně či kroniky, které by si dělaly nárok na historickou
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věrohodnost. Jeho díla jsou z většiny adresovaná konkrétní osobě, které má
skrze obrovské množství alegorií a metafor sloužit jako návod k lepšímu
životu či nabádat k určité bohulibé aktivitě, případně špatným příkladem
varovat před vydáním se na scestí. Vrcholným dílem je v tomto ohledu Sen
starého poutníka (1386-1389), v němž Královna Pravda poučuje Karla VI. o
způsobech vládnutí, o nutnosti křížové výpravy, dobrých mravech a udržení
míru i svatého města, stejně jako o důležitosti jednoty církve i křesťanského
světa. Skrze podobné „návody“ nám Philippe de Mézières poskytuje obraz
takového světa, ve kterém si sečtělý a zcestovalý člověk 14. století přál žít,
respektive prezentuje hodnoty, které by podle něj měl celý křesťanský svět
zastávat a zároveň skrze alegorie podává vlastní interpretaci prožitých
událostí. Životopis Pierra Thomase, Soliloquium peccatoris, Oratio tragedica,
Contemplacio hore morti, Une Epistre Lamentable et Consolatoire - to
všechno jsou díla psaná se zřejmým politickým záměrem, měla ovlivnit
politické myšlení a politická rozhodnutí vládců, k nimž měl de Mézières
možnost promlouvat a k nimž měl osobní či zprostředkovaný přístup.
Konečně i divadelní představení, odehrané na Tři Krále roku 1378 v
Paříži při slavnostní večeři pořádané pro vzácnou návštěvu, císaře Svaté
říše římské a českého krále Karla IV. a jeho syna Václava, v té době již
římského krále, sledovalo jistě politický záměr. I když se v tomto případě
můžeme o Philippově autorství či vlivu na podobu představení jen
dohadovat, jisté je, že drama o dobytí Jeruzaléma francouzským hrdinou
Godefroyem z Bouillonu v roce 1099 bylo před zraky římského císaře a jeho
syna odehrány jako důrazné připomenutí nutnosti křížové výpravy a dost
možná i jako hořké povzdechnutí nad chladnou reakcí císařovou, jíž se
Philippovi a jeho tehdejšímu pánovi, kyperskému králi Petrovi I. z
Lusignanu, o 14 let dříve v Praze dostalo, když za vypravení křižácké
armády u císaře orodovali.3

3

Viz Příloha, Obr. č. 7.
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Historik se může ptát po pravdivosti líčených událostí (ostatně
Philippe byl v tomto ohledu pokládán za velmi důvěryhodného, stal se
například pravděpodobně osobním zdrojem Kristiny Pisánské pro pasáže o
Petrovi I. z Lusignanu pro její biografii Karla V.4), mnohem více mu však
může napovědět, bude-li se pídit po motivacích líčeného, u Philippa de
Mézières navíc o to opodstatněněji, že byl sám iniciátorem vlastních děl,
nepsal je na zakázku a svůj cíl jimi tedy sledoval aktivně. Při skládání
obrazu, který nám o sobě samém vytváří, by měl současný poučený čtenář
zpozornět: „stařičký samotář od celestinů v Paříži“ 5 , „stařec a ubohý
samaritán“6 Philippe de Mézières budoval při každé příležitosti obraz sebe
jako příliš malého a nicotného na to, aby mu ostatní dopřáli sluchu, přesto
tento obraz adresoval vladařům a mocným a doufal, že v nich jeho autorita
vzbudí zvědavost a jeho slova padnou na úrodnou půdu. To vše navíc s
perfektní znalostí diplomatických formulací a postupů.
Jak moc bylo tedy veškeré literární dílo francouzského cestovatele a
snílka motivované politicky? Jaké konkrétní účely sledovaly jeho
interpretace skrze alegorie, jak se dřívější politická rozhodnutí v jeho dílech
odrážela a jak se naopak jeho nabádavé rady později dostaly do konkrétních
státnických úkonů? Do jaké míry de Mézières ve svém díle měnil morální
stanoviska podle aktuální politické situace, akutní potřeby konkrétních činů
velkých státníků - a v čem naopak zůstával neoblomný? A jakou roli sám
sobě přisuzoval? Co se může historik dozvědět o radosti či zklamání
bývalého kyperského kancléře, když se záměry a cíle dařilo či naopak
nedařilo uskutečnit? Diplomacie je přeci především umění nedat okamžitě a
nepokrytě najevo svůj skutečný náhled na věc, ale prezentovat takovou
percepci, která je politicky vhodná.

Srov. WALTERS, Lori J., The Vieil Solitaire and the Seulette: Contemplative Solitude as Political
Theology in Philippe de Mézières, Christine de Pizan, and Jean Gerson, in: BLUMENFELD-KOSINSKI,
Renate, PETKOV, Kiril (eds.), Philippe de Mézières and His Age, Piety and Politics in the Fourteenth
Century, Brill, Leiden, Boston 2012, s. 123-124.
5 „(…) vieil solitai/re des celestins de paris (…)“, Epistre au roi Richart, f. 2.
6 „(…) je, vieillart et povre samaritain, (…)“, MÉZIÈRES, Philippe de, Une épistre lamentable et
consolatoire, CONTAMINE, Philippe, PAVIOT, Jacques (eds.), s. 102.
4
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Nepíše snad například právě ve Snu starého poutníka o českém králi
Václavovi IV. jako o zrádci, když provdal svou sestru Annu za anglického
krále Richarda II. Plantageneta? A nenabízí Philippe témuž anglickému králi
o pár let později ve svém sugestivním dopise právě ruku ani ne sedmileté
francouzské princezny Izabely z Valois, aby na Západě konečně nastal mír a
panovníci se mohli soustředit na vypravení křižáků do Jeruzaléma?
Domnívám se, že na důkladném zkoumání právě Dopisu Richardovi
II. a jeho srovnáváním s předchozím literárním dílem Philippa de Mézières
(pochopitelně současně s představením „poutníkova“ života a zasazením
jeho díla do kontextu doby) lze nacházet odpovědi na výše uvedené otázky,
otázky politické role jeho literárního díla a tedy uměleckého díla jako
propagačního nástroje obecně, otázky účelového nakládání s morálkou a
křesťanskými hodnotami při sledování zřetelných politických cílů a
konečně otázky prezentace (což pochopitelně neznamená totéž co vnímání)
sebe sama a snahy sehrát důležitou roli v dějinných událostech.
Aby Dopis Richardovi II. mohl posloužit za příklad celého širokého
Philippova odkazu, bude třeba si nejprve v krátkosti shrnout dosud známá
fakta z poutníkova života a zjistit tak, jaká zkušenost ho k napsání
podobného listu opravňovala. Následně bude pro kontext Philippova
literárního i politického působení dobré připomenout pár základních
poznatků o fungování středověké diplomacie a diplomatické a literární síti
intelektuálů, kteří formovali západoevropský kulturně-sociální prostor a
kteří výrazně ovlivňovali i kulturní realitu v českých zemích čtrnáctého
století.
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1. Život, dílo a dosavadní výzkum
1.1. Philippe de Mézières se představuje
Životní pouť Philippa de Mézières začala v Pikardii, kde se do rodu
nižší šlechty s lény ve středofrancouzském Sancerrois narodil7 a kde při
katedrální škole v Amiens studoval gramatiku. Už v roce 1345, tedy sotva
dvacetiletého, ho nicméně nalézáme v Itálii. O prvním impulsu, který
Philippa přiměl opustit rodnou Francii a vydat se za dobrodružstvím do
služeb mažela neapolské královny Jany (Johany) Ondřeje Uherského, v té
době již vévody z Kalábrie, Philippovy prameny mlčí. Jiný dokument, který
by nám Philippovo mládí nebo první angažmá ve vojenské družině osvětlil,
se dosud nenašel, jediným zdrojem této informace je tak pro nás dodnes
sám Philippe.8
O dalších životních zvratech, které nasměrovaly Philippovu kariéru,
už toho víme o poznání více, i když primárním zdrojem zůstává vlastní
Philippovo literární dílo. Krátce po smrti Ondřeje z Kalábrie se v roce 1346
účastnil křížového tažení Humberta II., dauphina z Viennois (1333-1349), v
jehož rámci se stal svědkem vítězství křesťanských vojsk nad Turky u
Smyrny 24. června. O rok později, v roce 1347, podnikl svatou pouť do
Jeruzaléma. Právě tady podle svých slov v slzách zjistil, v jak hrozném stavu
se svatá místa pod nadvládou „saracénů“ nacházejí a zrodila se v něm
myšlenka na založení nového řádu Ordo Nove Milicie Passionis Jhesu
Christi, jehož rytíři by je dokázali dobýt zpět.9

Philippe Contamine a Jacques Paviot se v úvodu edice Mézièrova dopisu Une épistre lamentable
et consolatoire na rozdíl od Iorgy, který datuje Philippovo narození do r. 1327, přiklánějí k
dřívějšímu datu a předpokládají, že se narodil už v roce 1325 či 1326; s. 12-13.
8 Srov. IORGA, Nicolas, Philippe de Mézières, 1327-1405, et la croisade au XIVe siècle, Émile
Boullion, Paris 1896, reprint Variorum Reprints, London 1973, s. 66.
9 Srov. tamtéž, s. 66.
7
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Sledujeme právě tady přerod vojáka v diplomata? Stal se z mladého
bojovníka teoretik, kterému došlo, že by v jeho silách mohlo být přesvědčit
křesťanský svět ke sjednocení a znovuobnovení vítězných křižáckých
tažení?
Už v mládí ho fascinovaly příběhy o dávných křížových
výpravách10, vyprávění o činech Godefroye z Bouillonu doporučoval číst a
dával za vzor i mladému Karlu VI.11 Hlas politických teoretiků a především
„teoretiků“ křížových výprav, jako byli na přelomu 13. a 14. století
například Fidenzio z Padovy nebo Pierre Dubois, je od 50. let 14. století opět
čím dál více slyšet. I Philippe se zřejmě během studií na pařížšké univerzitě
na přelomu 40. a 50. let na dráhu literáta připravoval,12 tento talent však
zúročí až mnohem pozěji a na rozdíl od jeho literárních souputníků u něj
nemělo zůstat pouze u teorie: po službě v armádě na území Francie v
padesátých letech se spolu s kyperským králem Petrem I. z Lusignanu, v té
době už jako jeho kancléř, chápe na počátku let šedesátých iniciativy a
společně podnikají jakousi propagační cestu po Evropě – od Rhodu přes
bohatá italská města Benátky, Miláno a Janov do Avignonu, kde roku 1363
spolu s francouzským králem Janem II. a dalšími šlechtici přijímají kříž. Do
čela výpravy se měl podle plánů postavit francouzský král a papežský legát,
jímž Urban V. jmenoval kardinála Talleyranda. Vyplutí bylo naplánováno na
březen 1365.
Plánovaná výprava se zkomplikovala smrtí kardinála Talleyranda a
poté i krále Jana II. v roce 1364. Karel V. nepřicházel jako jeho nástupce v
úloze vedení křížové výpravy v úvahu, proto si Petr I. s Philippem de

Tamtéž, s. 71.
Ve Snu starého poutníka Královna Pravda doporučuje francouzskému králi Karlu VI. „číst často
krásný a pravdivý příběh o udatnosti chrabrého vévody Godefroye z Buillonu,…“ viz COOPLAND,
George W. (ed.), Philippe de Mézières - chancellor of Cyprus: Le Songe du Vieil Pèlerin, II., University
Press, Cambridge 1969, s. 222; pro srov. viz také WILLIAMSON, Joan B., Philippe de Mézières et
l’influence du Cycle de la croisade au 14e siècle, in: BENDER, Karl-Heinz a KLEBER, Hermann (eds.),
Les épopées de la Croisade, Stuttgart 1987, s. 163-169.
12 O novějším zjištění stran Philippovy přítomnosti na univerzitě v Paříži viz CAUDRON, Olivier,
Philippe de Mézières étudiant à l'université de Paris. In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1981,
tome 139, livraison 2. s. 245-246.
10
11
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Mézières vybrali jako nejvhodnějšího adepta českého krále a císaře Svaté
říše římské Karla IV. V roce 1364 se přes německá města vydali do Prahy a
za císařovu podporu i jeho případné vedení výpravy horovali.
Zůstalo jenom u příslibů, odjezd do Svaté země se neustále odkládal
a z Philippem mohutně propagované výpravy nezbyl než jeden sice ne úplně
neúspěšný, nicméně žádnou další akcí nepokračující výboj do Alexandrie.
Při další cestě po evropských panovnických dvorech, jejíž přesný itinerář
neznáme, se Philippe, tentokrát už sám, pokoušel dovolat pomoci a podpory
v boji se „saracény“, kteří stále více Kypr ohrožovali a pospolité odražení
jejich útoků mohlo teoreticky vést až ke znovudobytí svatých míst v
Palestině. Tentokrát ale našel ještě menší odezvu než při cestě první.
Po zavraždění kyperského krále a Philippova přítele Petra I. v roce
1369 se Philippe odebral po několika letech strávených v Benátkách zpět do
Paříže, stal se kancléřem Karla V. a později vychovatelem jeho syna, Karla
VI. Po smrti Karla V. v září roku 1380 musel dvůr nicméně opustit a na
krátkou dobu na něj i ztratil vliv, který převzali strýcové kralevice. Uchýlil
se tedy do celestinského kláštera, odkud dvůr nicméně sledoval a ještě
tentýž rok pomáhal Karlovi VI. převzít od regentů moc do vlastních rukou. V
ústraní celestinského kláštera zůstává, ale svůj vliv neztrácí, i díky blízkosti
a častým návštěvám králova bratra, pozdějšího orleánského vévody Ludvíka
z Valois. Právě v této fázi snad našel dostatek klidu a inspirace, a snad i
odvahy, sepsat svá zásadní díla: nejprve Contemplatio Hore Mortis13 a
Soliloquium Peccatoris 14 , dvě menší zbožné skladby, jejichž vznik se
předpokládá v letech 1386-7. Sen starého poutníka (Le Songe du veil
pélérin)15, alegorické královské zrcadlo pro Karla VI., dopsal v roce 1389,
stejně tak Knihy o přednostech svátosti manželské a útěše vdaných dam (Livre

Součástí rukopisu Paris, Arsenal 499.
Součástí rukopisu Paris, Arsenal 408.
15 G. W. Coopland pracoval s rukopisem ms. Français 22542 uloženým v Bibliothèque nationale de
France (dále jen BnF). Ke kritice výběru a novým poznatkům k rukopisům Snu viz úvod Joëla
Blancharda v MÉZIÈRES, Philippe de, Songe du viel pelerin, éd. critique par BLANCHARD, Joël,
Droz, Genève 2015.
13
14
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de la vertu du sacrement de mariage et du réconfort des dames mariées)16.
Mezitím Philippe sepisuje několik redakcí svého Nového řádu rytířů
umučení Ježíše Krista (Ordo Nove Milicie Passionis Jhesu Christi, dále jen
řád Umučení Ježíše Krista). V celestinském klášteře vzniká také Dopis
Richardovi II. (Épistre au Roi Richart)17, který se v roce 1395 dostává na
dvůr adresáta. O dva roky později Philippe ještě reaguje na aktuální porážku
u Nikopole Listem žalostným a útěšným (Une épistre lamentable et
consolatoire)18, který v roce 1397 adresoval Filipu II. Smělému.
Smrt v roce 1405 zastihla téměř osmdesátiletého Phlippa de
Mézières v tomtéž kláštěře. Přátelství s Ludvíkem Orleánským se mu
nicméně po smrti po hříchu vymstilo: burgundská strana v rámci
vyhroceného sporu s orelánskou klikou se snažila Philippa všemožně
očernit, byl jimi dokonce obviněn z černokněžnictví a ze spiknutí proti
svému někdejšímu chlebodárci Karlovi VI.19
Na svém náhrobku klečí Philippe de Mézières před Pannou Marií a
modlí se k ní a Ježíškovi na jejím klíně.20 Po přečtení této práce, která
Philippův odkaz rozhodně nesleduje očima burgundských poetů, bude jistě
jasné, že jinak si to Philippe ani přát nemohl.

1.2 Dosavadní výzkum
Dosud nepřekonanou, i když pochopitelně v pozdějších pracech v
jednotlivostech kriticky opravovanou biografii Philippa de Mézières sepsal
rumunský historik Nicolas Iorga v rámci svého studijního pobytu v Paříži.
BnF, rukopis Français 1175.
British Library, rukopis Royal 20 B VI.
18 Bruxelles, Bibliothèque Royale de Belgique, rukopis 10486.
19 NEJEDLÝ, Martin, Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků, Scriptorium, Praha
2007, s. 333 a týž, Fortuny kolo vrtkavé, Láska, moc a společnost ve středověku, Nakladatelství Aleš
Skřivan ml., Praha 2003, s. 347-348.
20 Reprodukci epitafu viz ŠMAHEL, František, Cesta Karla IV. do Francie 1377-1378, Argo, Praha,
2006, s. 334 (obr. 143).
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Titul Iorga obhájil v roce 189321, knižně poprvé vyšla v roce 1896 a dočkala
se několika vydání. Politická biografie se dotýká především historických
událostí s primárním zaměřením na křížovou výpravu, Philippovu literární
tovrbu nechává poněkud stranou. Ta byla zpřístupněna a podrobena bádání
a kritice až s postupným vydáváním kritických edic původních rukopisů v
průběhu 20. století. Po útržkovitém zpřístupňování některých částí
Philippových prací (či například Dopisu svému synovci 22 nebo úryvků
Philippovy závěti, obojí zpracované Nicolasem Iorgou 23) se ve druhé
polovině 20. století a poté nedávno dočkaly edicí jeho zásadní díla. V prvním
případě k tomu došlo zásluhou britského profesora historie George
Williama Cooplanda, který nejprve v roce 1969 připravil k vydání edici Snu
starého poutníka24, na sklonku Cooplandova života pak vyšla edice a překlad
Philippova Dopisu Richardovi II.25 do angličtiny. Na druhém případu pak
mají zásluhu historici Philippe Contamine a Jacques Paviot, kteří v roce
2008 vydali edici Listu žalostného a útěšného,26 jež obsahovala i kompletní
zmiňovaný Philippův Testament.27 Co se bádání o našem poutníkovi týče,
kromě Iorgy a hodnotným předmluvám ke zmiňovaným edicím k němu v
80. letech 20. století zásadně přispěl Olivier Caudron, jehož příspěvky o
Philippovi de Mézières do francouzských časopisů (většinou svázaných s
l’École des chartes) zvedly mezi mladými historiky novou vlnu zájmu o
Phillipovu dějinnou roli. Nejobsáhlejším badatelským počinem posledních
let, které se životem a dílem Philippa de Mézières a kontextem jeho doby
IORGA, Nicolas, Philippe de Mézières, 1327-1405, et la croisade au XIVe siècle, s. 7.
IORGA, Nicolas (ed.), L’épitre de Philippe de Mézières à son neveu, in: Bulletin de l’institut pour
l’étude de l’Europe sud-orientale 8, Librairie Pavel Suru, Bucarest 1921, s. 31-40.
23 IORGA, Nicolas, Le testament de Phlippe de Mézières, in: Bulletin de l’institut pour l’étude de
l’Europe sud-orientale 8, 1921, s. 119-140. Na Iorgovo nepřesného čtení a jeho důsledky upozornil
Olivier Caudron ve výše zmiňovaném článku Philippe de Mézières étudiant à l'université de Paris
(pozn. 11).
24 COOPLAND, George W. (ed.), Philippe de Mézières - chancellor of Cyprus: Le Songe du Vieil
Pèlerin. V roce 2008 se zásluhou Joëla Blancharda dočkal Philippův Sen starého poutníka překladu
do moderní francouzštiny (Paris, 2008), v roce 2015 pak Sen vyšel ve zmiňované nové kritické
edici zásluhou právě Joëla Blancharda ve spolupráci s Antoinem Calvetem a Didierem Kahnem
(Droz, Genève 2015).
25 COOPLAND, George W. (ed.), Letter to Richard II: A Plea made in 1395 for Peace between England
and France, University Press, Liverpool 1975.
26 CONTAMINE, Philippe, PAVIOT, Jacques (eds.), Une epistre lamentable et consolatoire: adressée
en 1397 à Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, sur la défaite de Nicopolis (1396).
27 Testament de Philippe de Mézières, tamtéž, s. 91-94.
21
22

19

zabývá, je pak sborník Philippe de Mézières a jeho doba28, který vzešel jako
plod pětidenní tematické historické konference konané v roce 2009 v
(příhodně) kyperské Nikósii.29 Stejní badatelé pak navázali mezinárodním
kolokviem na téma Philippe de Mézières a středověký koncept Evropy,30 ze
kterého taktéž vzešel obsažný sborník, vydaný letos v březnu.31

BLUMENFELD-KOSINSKI, Renate, PETKOV, Kiril (eds.), Philippe de Mézières and His Age, Piety
and Politics in the Fourteenth Century.
29 Acknowledgements, tamtéž.
30 Konference nazvaná Philippe de Mézières et le concept d’Europe au Moyen Age, Colloque
international, se konala 26.-27. 5. 2016 ve spolupráci Université du Maine a University of
Pittsburgh.
31 BLANCHARD, Joël, BLUMENFELD-KOSINSKI, Renate (eds.), Philippe de Mézières et l’Europe,
Nouvelle histoire, nouveaux espaces, nouveaux langages, Droz, Genève 2017.
28
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2. Literáti ve službách diplomacie

2.1 Diplomacie ve středověku
Za nejstarší dochovaný pramen svědčící o mezinárodní diplomacii
jsou všeobecně považovány amarnské dopisy tzv. Achetatonského archivu,
které jsou dokladem diplomatické korespondence mezi egyptskou
administrativou a jejími zástupci v Kanaánu či spojenci v Babylónii, Asýrii či
Sýrii v období Nové říše (převážně ze 14. století př. n. l.). Na hliněných
tabulkách se často žádá o vojenskou pomoc, o dodržování mezinárodních
úmluv a ujišťuje se o vzájemné úctě a míru.32 Právě forma dopisů a její role
v diplomatické praxi nás bude později ve vztahu k Philippovi de Mézières
zajímat, stejně jako role vyslanců, která v době Philippově nebyla tak
etablovaná jako v pozdějších stoletích, ale k jejímuž postupnému zavádění
výrazná Philippova aktivita přispěla.33 Pro přesnost dodejme, že slovo
“diplomat” se u moderních historiků i ve vztahu k Philippovi vyskytuje
téměř v každé širší zmínce o jeho osobě, tento termín se však v kontextu jak
jej známe dnes a jak jej budu v této práci pro lepší srozumitelnost také
používat začal objevovat až na konci 18. století.34
Jako prameny pro zkoumání dobové politiky a jejích pohybů slouží
historikům především dochované smlouvy, listiny a právě dopisy. Jaká cesta
ale k jejich uzavření, neuzavření či sepsání vedla se z nich dozvíme jen

Za základní a zároveň dobře zpracované považuji zejména VESELÝ, Zdeněk, Dějiny diplomacie,
Oeconomica, Praha 2008, a BLACK, Jeremy, History of Diplomacy, University Press, Chicago 2010.
33 K pozdějšímu vývoji evropské diplomacie srov. sborník PIBIRI, Eva, POISSON, Guillaume (eds).,
Le diplomate en question (XVe-XVIIIe siècles), Etudes de Lettres 3/2010; k roli Philippa de
Mézières a diplomatickému vyjednávání v druhé pol. 14. století obecně jsem čerpal především z
OFFENSTADT, Nicolas, Faire la paix au moyen âge. Discours et gestes de paix pendant la guerre de
Cent Ans, Odile Jacob, Paris 2007.
34 PIBIRI, Eva, POISSON, Guillaume (eds)., Le diplomate en question…, Préface, s. 7.
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omezeně,35 o jejich pozadí nám možná mnohem víc napoví vybavenost a
dispozice vyslanců, cestovatelů a rytířů, rádců a spisovatelů, kteří stáli v
pozadí zásadních změn a jejichž činnost k nim často vedla. Že mezi ně patřil
i Phlippe de Mézières snad netřeba připomínat.
Jedna ze zdánlivě banálních a elementárních otázek je, jakým
jazykem k nám dochovaný pramen promlouvá. Cestovatelé, poslové, rytíři a
vyslanci se museli umět dorozumět alespoň jedním z lingua franca: tímto
jazykem mohla v různých etapách a na různých místech být latina, řečtina či
arabština.36 Ve Philippově prostředí a místech, kde se pohyboval, za takový
jazyk můžeme považovat latinu, ani ta však nebyla (jakožto znovunalezná
obdoba klasické latiny) jeden jediný a všude shodný jazyk: lišila se v psané a
mluvené podobě, geograficky i podle společenské vrstvy, která ji
používala.37 V politicko-společenském kontextu, ve kterém Philippe působil,
mu však podobně dobře mohla sloužit rodná francouzština. Francouzsky se
domluvil s Petrem I. z Lusignanu, stejně tak například s Karlem IV. a
francouzsky se mluvilo i na anglickém královském dvoře. Pro Philippa de
Mézières nebyla jistě překážkou ani latina: latinsky vznikla například
pravidla jím nově založeného řádu Ordo Nove Milicie Passionis Jhesu Christi
nebo díla Soliloquium peccatoris, Oratio tragedica, Contemplacio hore morti;
o tom, jak Philippe latinu ovládal, však nejlépe svědčí vytříbený styl jeho
dopisů s Franceskem Petrarkou38 a fakt, že on sám díla tohoto autora
překládal do francouzštiny. V době po zavraždění Petra I. v roce 1369, které
Philippem silně otřáslo, do nástupu do služeb na francouzský královský
dvůr Karla V. navíc Philippe pobýval v Itálii, nejvíce v okolí Benátek, které
Pro přítomnost autorovy osobnosti v dílech francouzských kronikářů sledovaného období viz
BRATU, Christian, «Je, aucteur de ce livre »: Authorial Persona and Authority in French Medieval
Histories and Chronicles, in: KANGAS, Sini, KORPIOLA, Mia, AINONEN Tuija (eds.), Authorities in
the Middle Ages. Influence, Legitimacy and Power in Medieval Society, De Gruyter, Berlin/New York
2013, s. 183-204.
36 LAZZARINI, Isabella, Patterns of Translation: Contacts and Linguistic Variety in Italian Late
Medieval Diplomacy (ca. 1380–1520), in: FEDERICI, F. M., TESSICINI, D. (eds), Translators,
Interpreters, and Cultural Negotiators, Palgrave Macmillan, London, 2014, s. 30.
37 Tamtéž, s. 31.
38 Blíže viz CHAYES, Evelien, Trois lettres pour la postérité: la correspondance entre Philippe de
Mézières, Boniface Lupi et François Pétrarque (ms Arsenal 499), in: Philippe de Mézières and His
Age, např. s. 109-111.
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mu v roce 136539 udělily občanství a které mu uchvátily.40 O tom, v jakém
jazyce se jednání vedla a kdo byl v jakou chvíli v jazykové výhodě, nám
kroniky málokdy něco povědí, a tak se o jazyku, v němž byla například
Karlem IV. před Petrem I. z Lusignanu pronesena „spousta krásných slov“,
která ve skutečnosti ale neznamenala „skoro nic“41, můžeme jen dohadovat.
K jazyku, který Philippe volil pro jednotlivá díla a jazyku Dopisu Richardovi
II. se ještě vrátíme, vezmeme-li však v potaz, že nejdůležitější diplomatická
jednání probíhala většinou ústně, měl Philippe de Mézières co se jazykové
výbavy týče téměř bezkonkurenční výhodu.
Jazykové i mezistátní bariéry se dařilo překonávat osvědčenými
nástroji, které bezpečně vedly k užším vazbám různých královských či
knížecích dvorců a které další diplomatickou výměnu spolehlivě
rozproudily.
Jedním z hojně využívaných nástrojů mezinárodní politiky zůstával
i v pozdním středověku sňatek, 42 většinou jako výsledek složitých
vyjednávání, dohod a ústupků. Kolečko diplomatických kontaktů často
nejen roztáčel samotný plán na sňatek mezi členy dvou významných dvorů,
ale výsledné manželství je právě dokázalo udržet velmi živé a plodné.43
Philippe de Mézières si to jistě uvědomoval, když cítil v plánech Václava
IV.44 provdat sestru Annu za anglického krále politické ohrožení pro Francii.
IORGA, Nicolas, Philippe de Mézières, 1327-1405, et la croisade au XIVe siècle, s. 324.
K Philippově vztahu k Benátkám a jejich politicko-společenskému významu vč. jeho role v
plánech na kruciátu viz BALARD, Michel, Philippe de Mézières et les républiques maritimes
italiennes, in: Philippe de Mézières and His Age, 271-281.
41 IORGA, Nicolas, Philippe de Mézières, 1327-1405, citován Martinem Nejedlým v NEJEDLÝ,
Martin, Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků, s. 331.
42 Srov. LIVINGSTONE, Amy, Aristocratic Women in the Chartrain, kap. Married Woman, in:
EVERGATES, Theodore (ed.), Aristocratic Women in Medieval France, University of Pennsylvania
Press, Philadelphia 1999, s. 53-54. Zásadní prací z poslední doby je v tomto ohledu kniha
Diplomatie et „relations internationals“ au Moyen Âge (IXe - XVe siècle), která vyšla pod vedením
Jean-Marie Moeglin v Paříži letos, viz především kap. Les mariages, s. 249-343.
43 K oboustrannému přínosu sňatku právě Anny Lucemburské a Richarda II. co se vzájemného
vlivu královnina doprovodu a naopak diplomatů putujících na český královský dvůr týkalo a
diplomatické vztahy navázané vzájemnými sňatkovými aliancemi viz SUCHÝ, Marek, Anna
Lucemburská, anglická královna, in: ŠMAHEL, František, BOBKOVÁ, Lenka (eds.), Lucemburkové.
Česká koruna uprostřed Evropy, Lidové noviny, Praha 2012, s. 763-766.
44 O tomto sňatku zřejmě uvažoval už Karel IV., ovšem o podobných plánech by se Philippe de
Mézières mohl dozvědět zřejmě jedině při diplomatických jednáních v souvislosti s poslední
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Spojenectví říšského krále s králem anglickým ve chvíli, kdy rozdělená
církev hledala podporu pro svého - každá strana svého - papeže, nemohlo
francouzskému královskému dvoru, jemuž avignonské papežství skýtalo
mnoho příležitostí, nijak konvenovat. 45 Stejně jako provázání dynastie
Valois s dynastií Lucemburků a Lucemburků s českými Přemyslovci logicky
zvedlo zájem o české země a Prahu u francouzských kronikářů a básníků,
připadaly po sňatku Anny s Richardem II. exotické Čechy Angličanům
mnohem bližší.46
Výměny listin, poslové ani vyslanci ale nemohli plně zastoupit
osobní jednání na nejvyšší úrovni.47 Zmiňme tu proto ještě jednou návštěvu
Petra z Lusignanu na pražském dvoře: i přes rodovou příbuznost a
dynastickou

provázanost

vzbudila

Petrova

návštěva

kvůli

jeho

cizokrajnému původu velký rozruch a těšil se, jakožto první kyperský král
jenž navštívil české země, zlváštním poctám.48
Jestli byl Philippe de Mézières v dobách, kdy působil jako kancléř
kyperského krále Petra I. s tímto panovníkem na pražském dvoře Karla IV. s
jistotou nevíme.49 Stejně jako další historikové považujme však za vysoce
nepravděpodobné, že by se propagační cesty po Evropě mezi lety 1362-65
za účelem získat spojence a prostředky pro vedení křížové výpravy
neúčastnil - zvlášť, když je velmi podobná, ač pouze snová, cesta později
podnikána Královnou Pravdou ve Philippově Snu starého poutníka. K
návštěvou Karla IV. v Paříži na přelomu let 1377 a 1378, což se však, i přes Philippovu blízkost k
francouzskému králi a zasvěcenost do diplomatických vyjednávání, nejeví pravděpodobné.
45 K nejrůznějším aspektům komplikovaného období velkého papežského schizmatu z převážně
francouzského pohledu viz sborník z avignonského kolokvia Genèse et début du Grand Schisme
d’Occident, konaného v r. 1978 (CNRS, Paris 1980).
46 Viz pozn. 43.
47 I přes ohromné finanční výlohy a časovou náročnost, které zahraniční cesty představovaly,
spoléhal například právě Karel IV. na ústní jednání v nejdůležitějších záležitostech primárně:
připomeňme jen například setkání v Avignonu v květnu roku 1365 za účelem prodiskutování
plánů na kruciátu a usměrnění neorganizovaných kompanií pustošících severní Itálii, nebo
poslední cestu Karla IV. do Francie v roce 1378, o které byla a ještě bude řeč a kterou podnikl i
přes pokročilý věk a špatný zdravotní stav, jen aby vyjednal výhodnou pozici pro Lucemburky v
Polsku, Uhrách a Neapolsku.
48 IORGA, Nicolas, Philippe de Mézières, 1327-1405, s. 197, zvláště pozn. 4.
49 Především Iorga považuje minimálně dvě cesty Philippa de Mézières za fakt, viz tamtéž, s. 244245; stejně tak NEJEDLÝ, Martin, Fortuny kolo vrtkavé, s. 342.
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návštěvě Prahy se navíc Philippe vrací ve svém díle opakovaně.50 Výsledek
známe: Karel IV. se do čela křížové výstavy nepostavil, žádným větším
obnosem na sestavení křižácké armády nepřispěl. 51 Kde však chybí
historikovi pramen, může se naštěstí opřít o svědectví v literárním díle.
Kromě alegorického Snu starého poutníka se totiž k návštěvě Prahy vrací v
několika dalších skladbách, přičemž ve všech zakusíme stejnou pachuť
nejen z návštěvy města v Čechách, ale především ze setkání s panovníkem
Václavem IV.52 Guillaume de Machaut o pražském přijetí kyperského krále
svědčí v samých superlativech,53 líčení Philippa de Mézières už je nicméně
nutně ovlivněné pozdějším politickým vývojem, dalším osobním zážitkem
ze setkání s císařem a tentokrát především s císařovým synem, a sice při
jejich cestě do Paříže v roce 1378, a nejnovějším rozložením sil v Evropě.
Nezapomínejme, že Sen starého poutníka byl nejspíše dokončen v roce 1389,
tedy v době, kdy již 12 let trval sňatek Richarda II. s Annou Českou a pro
Francii tak stále platilo nežádoucí spojení říského a českého krále s
anglickými Plantagenety. Až do Philippovy smrti jej navíc ovlivňovalo velmi
blízké přátelství se sarkastickým básníkem Eustachem Deschampem, jehož
líčení Prahy a českého království by si nikdo z Václavových krajanů za
rámeček rozhodně nedal.54 Spíš než hledat ve Snu a menších skladbách
pravdu o pohledu zcestovalého Francouze na českou pohostinnost, musíme
tedy vzít v potaz především snahu diplomaticky informovat mladého Karla
VI. o skutečnosti, že staré spojenectví lucemburského rodu a rodu Valois už
možná vzalo za své, anglická koruna bude stát při říšském dvoru a Francie
NEJEDLÝ, Martin, Fortuny kolo vrtkavé, s. 342-348.
Pragmatik Karel IV. zřejmě nikdy reálně neuvažoval o tom, že by křižáckou výpravu vedl, ani o
výraznějším financování takového projektu. Ten pro něj přicházel v úvahu především v
souvislosti s pustošivými kompaniemi v severní Itálii, které by se vysláním na Blízký východ
podařilo sjednotit a zaměstnat; srov. např. SPĚVÁČEK, Jiří, Karel IV., Svoboda, Praha 1979, s. 255256, či AUTRAND, Françoise, Charles V.: le Sage, Fayard, Paris 1994, s. 491-518.
52 Srov. NEJEDLÝ, Fortuny kolo vrtkavé, s. 342-348.
53 Blíže ke srovnání líčení Machautova v jeho Dobytí Alexandrie a Philippova ve Snu starého
poutníka viz NEJEDLÝ, Martin, Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků, s. 329334.
54 Pro krásné shrnutí zmínek E. Deschampse o Praze a Čechách viz NEJEDLÝ, Martin, Fortuny kolo
vrtkavé, s. 232-234 a týž, „V Praze jsou tři města, mnoho výstavných kostelů a lidé zbožní ... “, Obraz
českých zemí a jejich panovníků ve francouzsky psané literatuře 14. století, in: DOLEŽALOVÁ, Eva,
NOVOTNÝ, Robert a SOUKUP, Pavel (eds.), Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků
věnovaných Františku Šmahelovi, Praha 2004.
50
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zůstane se svými zájmy a s „vlastním“ avignonským papežem opuštěná.
Sňatková politika tvořila nové vazby a diplomatická propojení, zároveň byla
signálem nového spojenectví, jež zákonitě budilo nelibost u nezúčastněné
strany.
Osobní kontakty a vyjednávání. Dopisy a listiny. Vyslanci, poslové,
zmocněnci. Vzájemná dynastická propojení. Mírové dohody. Kromě toho se
ale diplomacie tvořila méně průhlednými způsoby, ač honosnějšími a
okázalejšími.
Při setkáních, audiencích a návštěvách hrála zásadní roli
sebeprezentace a snaha, aby se host cítil, podle situace, příjemně či naopak
podledl tlaku. Na zmiňované návštěvě Karla IV. ve Francii pracovaly celé
týmy komorníků, dveřníků, nosičů a utrácely se horentní sumy za dary pro
císaře, jeho syna Václava a všechny možné členy doprovodu, vše pro to, aby
se císař cítil poctěn a rozmazlován.55 Zároveň se to od hostitele jaksi
očekávalo. Kromě toho se ve volných chvílích mimo vyjednávání pořádaly
honosné hostiny, které pak kronikáři a básníci rádi vychvalovali a
srovnávali. K takovým hostinám ovšem patřily i různé formy zábavy a
umělecké vložky, které už se daly případně využít i k politické propagandě.
Hudební produkce, akrobaté, vyprávění vtipů a příběhů či divadlení
představení obstarávali dvorští umělci, kteří zpravidla pracovali na
objednávku.56 Zvláštní roli měla divadelní představení, která se mohla
snadno stát zrcadlem, názorně předvést určitou situaci, kterou hostitel
chtěl, aby host zhlédl. Samostatnou kapitolou je potom tehdejší divadelní
produkce v kostelích a před jejich branami, která měla buď umocnit zážitek
z náboženské ceremonie a stávala se tak mocným nástrojem církve, nebo
měla naopak předváděním hříček z každodenního života před vstupem do
kostela zajistit lidem zábavu a morální ponaučení.

55
56

Srov. ŠMAHEL, František, Cesta Karla IV. do Francie 1377-1378, s. 362-363.
Tamtéž, s. 331 a s. 336.
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Historikovi, který by četl dílo Philippa de Mézières pouze jako
literaturu, by autor musel nutně připadat jako zasněný idealista. V
souvislostech diplomatických aktivit a politických změn v druhé polovině
14. století se ovšem literát Philippe ukazuje jako poměrně pragmatický a
cílevědomý politický architekt, který všech výše zmíněných prostředků
umně využíval k prosazení vlastního záměru.57 Nejzřejmějším důkazem,
protože nejlépe dochovaným, pro nás nicméně stále zůstává jeho literární
dílo.

2.2 Velikáni literatury: básnici i diplomaté
Podívejme se blíž na Philippovu roli v rámci celkové evropské
literární produkce. Pochopitelně ji zde nepůjde celou představit, a to ani ve
zjednodušeném přehledu; zaměřme se ale na ostatní literáty, kteří byli v
druhé polovině 14. století na západě tehdy známého světa ti z
nejproslulejších a kteří svými díly, stejně jako Philippe de Mézières, chtěli
hýbat dějinami. Jaké vazby mezi sebou tito, dodnes na rozdíl od Philippa
hojně překládaní, vydávaní, a čtení velikáni měli? Jak se jim dařilo je
udržovat a se navzájem ovlivňovali?
Zamysleme se nad třemi jmény, která ani dnešnímu běžnému
čtenáři rozhodně nebudou neznámá: anglického básníka a filosofa Geoffreye
Chaucera, autora nejen milostných sonetů a diplomata Fraceska Petrarky a
Philippova krajana, básníka a kronikáře Guillauma de Machaut. Při
zaostření zraku na jisté detaily právě v jejich tvorbě nás možná zaskočí, jak

Zajímavostí určitě je, že si byl vědom i nutnosti špionáže, díky které se dají získávat potřebné
informace. Jako špioni by se například dali využívat východní křesťané, jak navrhuje v jedné z
redakcí svého rytířského řádu; FRANCE, John, The Military History of the Fourteenth Century, in:
Philippe de Mézières and His Age, s. 290; srov. též MOEGLIN, Jean-Marie (dir.), PÉQUIGNOT,
Stéphane, Diplomatie et „relations internationales” au Moyen Âge (IXe - XVe siècle), s. 649-650, kde
se spolu s Philippem de Mézières zmiňuje i Kristina Pisánská a Honorat Bovet jako ti, kdo
nasazení špionů zdůrazňovali jako nezbytnost pro přemožení nepřítele.
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vlivnou osobou v prostředí, které snad můžeme nazývat intelektuální sítí
západní vzdělanosti, byl Philippe de Mézières.
Geoffrey Chaucer se někdy po roce 1367 stal státním úředníkem,
často vysílaným do ciziny, a kromě rodné angličtiny tak ovládal i
francouzštinu a italštinu. Znalost italštiny nebyla v Anglii obvyklá, Chaucer
se tak jako jeden z mála dostal k rukopisům Boccaciových, Dantových i
Petrarkových básní v originále. 58 Historik Michael Hanly, profesor
Washingtonské univerzity, připomíná, že ač autor slavných Canterburských
povídek italské rukopisy sám vlastnil, zůstává otázkou, jak dalece jim sám
skutečně rozuměl natolik, aby stejně jako jeho souputníci nemusel sahat k
francouzským překladům.59 Příběhy, jako například ten o Griseldě, s nímž se
ještě v průběhu práce setkáme, putovaly z jednoho konce Evropy na druhý
společně se svými autory i s těmi, kteří si je vypůjčovali a v nových dílech
přinášeli svým čtenářům a posluchačům. S příběhy přenášeli jejich noví
autoři pochopitelně kromě napínavého či milostného vyprávění i hodnoty a
morálku, kterou tyto příběhy prezentovaly. Ty mohly ovšem doznávat i
lokálních změn. V této souvislosti nás z díla Geoffreye Chaucera jistě nejvíc
upoutá Vyprávění mnichovo v Canterburských povídkách, do kterého oproti
původnímu Bocciacovu De casibus virorum et feminarum illustrium Chaucer
přidal postavu Petra I. z Lusignanu a zmínku o dobytí Alexandrie.60 Petra
zmiňuje i v Prologu, když popisuje postavu Rytíře. Interpretací těchto
zmínek a charaktery Rytíře a Statkáře jakožto nositelů křižáckých ideálů se
zabývalo několik prací, zmiňme především tu, která zásadní roli v tomto
Chaucerově posunu přisuzuje Philippovi de Mézières: Stefan Vander Elst ve
své dizertační práci Chaucer and the Crusades: a Study in Late Medieval
Literary and Political Thought dochází velmi opodstatněně k závěru, že
HANLY, Michael, Philippe de Mézières and the Peace Movement, in: Philippe de Mézières and His
Age, s. 62.
59 Tamtéž.
60 „O worthy Petro, king of Cipre, also,/That Alisandre wan by heigh maistrye,/Ful many a hethen
wroughtest thou ful wo,/Of which thyne owene liges hadde envie,/And for no thyng but for thy
chivalrie/They in thy bed han slayn thee by the morwe/Thus kan Fortune hir wheel governe and
gye,/And out of joye bring men into sorwe.“ CHAUCER, Geoffrey, The Cantebury Tales, COOTE,
Lesley A. (ed.), Wordsworth Editions, Hertfordshire 2002, s. 583.
58
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postavu Rytíře silně ovlivnily nejen křižácké teorie francouzského
propagátora, ale i vlastní životní příběh Philippa de Mézières. 61
Připomeňme ještě, že mezi rytíři, kteří figurují v druhé redakci ustavení
Philippova nového řádu, najdeme nejméně čtyři, kteří se pohybovali na
dvoře Richarda II. a kteří Geoffreye Chaucera dobře znali.62
Postava druhého velikána evropské literatury, Franceska Petrarky,
lákavě snoubí propojení jak s Philippem de Mézières, tak s císařem Karlem
IV. S oběma se setkal v Itálii, odkud pocházel a kam se po mnoha letech
strávených ve Francii v dospělosti vrátil. I Petrarca působil ve službách,
které bychom dnešní terminologií nazvali diplomatickými. Do Francie se
dostal se svou rodinou v souvislosti s přestěhováním papežského stolce do
Avignonu, svůj literární talent později opakovaně využil k přesvědčování
papeže k návratu do Říma.63 Stejně jako Philippe i Petrarca poznal při
mnohých cestách nejrůznější kouty Evropy a navázané kontakty udržoval a
posiloval hojnou korespondencí. Využíval přitom autority, kterou mu
poskytovalo mezinárodní uznání jakožto literáta i vazby na papežskou kurii
v Avignonu. Od roku 1351 si tak dopisoval i s Karlem IV., kdy ho v dopisech
psaných antickou latinou začal přesvědčovat o přemístění jeho vladařského
těžiště do Itálie.64 S císařem udělal stejnou zkušenost, jako později Petr I. a
Philippe de Mézières: na otevřenou výzvu, aby vzal věci do svých rukou, se
dočkal zdvořilé, leč v konečném důsledku zamítavé odpovědi. Zatímco
Petrarca chtěl po českém králi, aby obnovil slávu antického Říma, Petr I.
žádal, aby se ujal velení křížové výpravě a dobyl Jeruzalém. Dopisy
Franceska Petrarky s Philippem de Mézières považuje například Evelien
VANDER ELST, Stefan, FLEMING, John V. (advisor), Chaucer and the crusades: A study in late
medieval literary and political thought, ProQuest Dissertations Publishing, 2006, zejm. s. 43-105;
srov. též LEWIS, Celia M., History, Mission, and Crusade in the "Canterbury Tales”, in: The Chaucer
Review, Vol. 42, No. 4, Penn State University Press, University Park 2008, s. 353-382.
62 HANLY, Michael, Philippe de Mézières and the Peace Movement, in: Philippe de Mézières and His
Age, s. 67.
63 NAUERT, Charles G., Humanism and the Culture of Renaissance Europe, University Press,
Cambridge 2006, např. s. 7, 11, 15, 22-26.
64 Ke korespondenci Karla IV. s Franceskem Petrarkou a jejich historickému pozadí odkazuji
například na zajímavý díl rozhlasového pořadu Historie Plus Co psal básník Petrarca Karlovi IV.?
Evy Doležalové a Jiřího Špičky, vysílaný 14. 5. 2016 na ČRo Plus, dostupný zde:
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3627384 (22. 6. 2017).
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Chayes za příhodnou ukázku zrodu italského humanismu a důkaz vzájemně
provázané mezinárodní sítě literátů.65 Není náhodou, že oba si žádali
zásadní reformy, za něž v dopisech i jiných dílech horovali u těch, v jejichž
silách bylo tyto reformy provést, a oběma bylo dopřáváno sluchu.
Zmiňovaný Micheael Hanly navíc ve své stati Dvořané a básníci (…) dochází
k závěru, že způsob, jakým Petrarca zpracovává dobytí Alexandrie, nutně
„naznačuje jeho znalost a nadšení pro ideály Philippa de Mézières.“66
Guillaume de Machaut, „hvězdný představitel francouzského
kurtoazního písemnictví“67, ale také „notář, sekretář a diplomat“68, dlouho
věrně zaznamenával dění kolem Jana Lucemburského, především na
cestách diplomatických i vojenských, a věrný Lucemburkům zůstával až do
svého stáří. Guillaume de Machaut si stejně jako jeho výše zmínění literárně
činní současníci užíval věhlasu už za svého života, kromě talentu umného
pochlebování těm, do jejichž služeb vstupoval, byl však také mimořádně
nadaným hudebním skladatelem. V roce 1369 píše báseň nazvanou Dobytí
Alexandrie aneb Kronika krále Petra z Lusignanu, jejíž průběh bere vskutku
obšírně: zmiňuje se tu i o všem, co křížové výpravě předcházelo, a tedy i o
spanilé propagační cestě kyperského krále po evropských panovnických
dvorech.69 Na rozdíl od Philippa de Mézières, respektive Královny Pravdy ve
Snu starého poutníka, měl však na návštěvu Prahy a dvora lucemburka Karla
IV. vzpomínky - pochopitelně - jedině pozitivní.70 Jenže úkol Guillauma de
Machaut byl oproti úkolu Philippově přímočařejší: stejně jako například
Jean Froissart si byl velmi dobře vědom, že jeho umění slouží především
propagaci zadavatelské dynastie a její politiky a že musí vyhovět příhodnou

CHAYES, Evelien, Trois lettres pour la postérité, in: Philippe de Mézières and His Age, s. 98-99.
HANLY, Michael, Courtiers and Poets: An International Network of Literary Exchange in Late
Fourteenth-Century Italy, France, and England, in: Viator: Medieval and Renaissance Studies, vol. 28,
1997, s. 310.
67 ŠMAHEL, František, Duchovní život, umění a kultura za vlády Lucemburků, in: ŠMAHEL,
František, BOBKOVÁ, Lenka (eds.), Lucemburkové, s. 259.
68 BLÁHOVÁ, Marie, Písemná kultura, in: tamtéž, s. 562.
69 Pobyt v Praze na dvoře Karla IV. viz La Prise d’Alexandrie ou Chronique du roi Pierre 1er de
Lusignan par Guillaume de Machaut, MAS LATRIE, Louis de (ed.), impr. de J.-G. Fick, Genève 1877,
s. 30-40.
70 Srov. např. NEJEDLÝ, Martin, Fortuny kolo vrtkavé, s. 343.
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interpretací skutečnosti momentálním potřebám svých pánů.71 Zisky z
církevních prebend ve Francii si přece musel odpracovat. Ostatně
prolucemburský kurz od Guillauma ještě za jeho života převzal nejslavnější
následovník a obdivovatel jeho díla, básník Eustach Deschamps, kterého
Guillaumova tvorba výrazně ovlivnila.72 Jaká změna, když, jak jsme viděli,
psal Deschamps dlouho po smrti Guillauma de Machaut o lucemburské
Praze a Čechách verše pouze hanlivé. Deschamps však nebyl pochopitelně
jediný, koho Guillaume de Machaut při svých mnohých cestách po Evropě a
během svého působení na královském dvoře přímo ovlivnil, kromě
Geoffreye Chaucera jmenujme například Kristinu Pisánskou nebo Jeana
Froissarta.
K diplomatickým službám a úkolům tedy byli často využívání
přední literáti druhé poloviny 14. století. Jejich vzájemné vazby umožňovaly
přenos myšlenek, vidění světa a ideálů, převod italských básní a románů do
francouzštiny, odkud se mohly dál šířit do anglických intelektuálních kruhů.
A právě ve středu tohoto proudu nalézáme Philippa de Mézières, jehož
výrazný vliv zvlášť v 80. a 90. letech 14. století v rámci interakce
francouzského a anglického královského dvora bude předmětem další
kapitoly.
Ještě jedna zajímavost. Chaucer, Petrarca a dokonce i Jean Froissart,
z jehož Kroniky se obecně čerpá jako z primárního pramene dějů první
poloviny stoleté války, se nejspíše setkali na svatbě vévody z Clarence
Lionela z Antverp s Violante z rodu Viscontiů.73 Na přelomu května a června
roku 1368, kdy se svatba konala, doprovází Philippe de Mézières Petra I. na
cestě po italských městech a po návštěvě Neapola, Říma a Florencie se před
návratem do Benátek zdržují i v Pádské nížině.74 Historik si může pohrávat
Pěkný konkrétní příklad, kdy se ve snaze vyhovět Janu Lucemburskému naopak nezavděčil jeho
dceři Boně, viz FANTYSOVÁ-MATĚJKOVÁ Jana, BOBKOVÁ, Lenka, Lucemburské nevěsty, in:
ŠMAHEL, František, BOBKOVÁ, Lenka (eds.), Lucemburkové, s. 178.
72 NEJEDLÝ, Martin, Fortuny kolo vrtkavé, s. 236.
73 Např.: COULTON, George G., Chaucer and His England, Methuen & Co, London 1908, s. 49-50.
74 BALARD, Michel, Philippe de Mézières et les républiques maritimes italiennes, in: Philippe de
Mézières and His Age, s. 276.
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s lákavou myšlenkou, že spolu svatbu v Miláně navštívili, a získat tak důkaz
vzájemných vazeb v podobě jediného průsečíku.

2.3 Philippův styl diplomacie v kontextu jeho (nejen)
literárního odkazu
Philippe de Mézières v průběhu života sehrál tři zásadní role:
vojáka, diplomata a spisovatele. Jsou neoddělitelné v čase i náplni, vzájemně
se prostupují a ovlivňují, přesto mezi nimi najdeme zásadní předěly. Srdce
vojáka v něm sice nikdy bít nepřestalo a dobytí Alexandrie v roce 1365 se
pochopitelně po boku Petra I. zúčastnil, ani rytířský ideál nikdy neopustil, v
roce 1359 nicméně po smrti Huga IV. po dosavadním působení jako aktivní
voják přijal nabídku kyperského krále vstoupit do jeho služeb na pozici
kancléře a kariéru s mečem v ruce vyměnil za odpovědnost za královské
listiny a vyjednávání ve jménu panovníka. Na svůj úřad byl patřičně hrdý a
titulem kancléře se honosil až do 90. let 14. století, kdy jej jen doplnil
slovem „bývalý“.75 Ve službách a jménem Petra I. z Lusignanu, vybaven jeho
listinami a dopisy, podnikl několik samostatných cest. S karmelitánským
mnichem a později papežským legátem Pierrem Thomasem si své
diplomatické schopnosti vyzkoušel na počátku roku 1364, kdy spolu sehráli
důležitou roli při vyjednávání míru (za velmi dramatických okolností) mezi
Milánem (ovládaným rodinou Visconti) a Boloňou, kam byli s představiteli
francouzského i kyperského krále vysláni z Avignonu.76 Další důležitou
samostatnou cestu jako vyslanec podnikl v roce 1366 do Benátek a následně
do Avignonu, kde hledal (a získal) podporu proti obchodování Benátčanů,
Janovanů a Katalánců se „saracény“ a Turky, kteří ohrožovali ostrovy Kypr a

„Quondam cancellarius Cypri“. Une épistre lamentable et consolatoire, úvod CONTAMINE,
Philippe a PAVIOT, Jacques, s. 18.
76 Tamtéž, s. 21.
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Rhodos.77 Stal se tak na výsost spolehlivým pobočníkem kyperského krále a
nechtěným přímým účastníkem jeho tragického příběhu, jenž fascinoval
celou Evropu a zaujal kronikáře „Západu“ i historiky Mamlúckého
sultanátu.78 Kromě ve výsledku nevydařeného dobytí Alexandrie totiž v
roce 1369 kronikáře a básníky ohromila vražda Petra I. z Lusignanu, se
kterou se Philippe jen těžko vyrovnával.
Tři roky před touto tragickou událostí ovšem Philippe přišel o
jiného již zmíněného blízkého přítele. Papežský legát Pierre Thomas skonal
6. ledna 1366 v kyperské Famagustě. Philippe de Mézières následně v žalu
skládá „jednoduchým, úderným a horlivým stylem“ latinský Život Pierra
Thomase.79 Nečiní tak ovšem pouze z potřeby tvořit: začínající umělec
sepisuje dílo především jako svědectví o Pierrově životě, aby tak podpořil
jeho kanonizaci a posílil povědomí o křižáckých ideálech.80
Následná dráha diplomata a spisovatele se u Phlippa de Mézières už
časově oddělit nedá. Na psaní listů a dopisů si tříbí nejen diplomatické
schopnosti, ale i literární zručnost. Zároveň mají listy přesvědčovací
politický charakter s vědomým politickým záměrem: jmenujme za všechny
dopis z konce roku 1371 v té době nedávno zvolenému papeži Řehořovi XI.
do Avignonu, v němž Řehoře informuje o chystané korunovaci nového
kyperského krále Petra II., syna Petra I., jež se měla konat na Tři krále
následujícího roku.81 Není to pro papeže opominutelný list: situace na
Kypru byla po smrti Petra I. z Lusignanu značně komplikovaná, Philippe byl
stále kyperským kancléřem (ačkoli mu situace na ostrově nedovolovala po
Kypru svobodný pohyb) a volba nového krále měla vzhledem k sílícímu
tureckému nebezpečí pro západní křesťanský svět zásadní význam - spolu s

Tamtéž, s. 25.
EDBURY, Peter, Machaut, Mézières, Makhairas and Amadi: Constructing the Reign of Peter I
(1359-1369), in: Philippe de Mézières and His Age, s. 349.
79 Une épistre lamentable et consolatoire, úvod CONTAMINE, Philippe a PAVIOT, Jacques, s. 25.
80 Srov. BLUMENFELD-KOSINSKI, Renate, Philippe de Mézière’s Life of Saint Pierre de Thomas at
the Crossroads of Late Medieval Hagiography and Crusading Ideology, in: Viator: Medieval and
Renaissance Studies, Vol. 40, issue 1, 2009, s. 223-248.
81 Une épistre lamentable et consolatoire, úvod CONTAMINE, Philippe a PAVIOT, Jacques, s. 27-28.
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Rhodem a Smyrnou tvořil Kypr křesťanskou obrannou výspu před
východními hrozbami.
Philippe si tedy několikrát ověřil, že jeho myšlenkám, pro které se
dokázal nadchnout, dopřávali sluchu ti nejmocnější. Křížovou výpravu,
kterou plánovali spolu s Petrem I., několikrát osobními přímluvnými listy
podpořil sám papež. A i když skončily fiaskem, dvě výpravy se přece jen
podle Philippova přání (a snad mu nemůžeme upřít ani spoluautorství
plánů) uskutečnit podařilo: do Alexandrie v roce 1365 a k Nikopoli v roce
1396. Obě měly pro vládce v jejich čele spíše ekonomický a obranný
charakter,82 i když jim Philippe nehodlal přiznat jiný než křesťanský cíl:
znovudobytí svatých míst. Zároveň na ně žádný další projekt, byť si to
Philippe přál sebevíc, navázat nedokázal a drtivá porážka křižáckých vojsk
u Nikopole byla posledním pokusem o oživení kdysi slavných křižáckých
výprav. Jiné dva velké Philippovy projekty se nicméně alepsoň částečného
úspěchu dočkaly: jednak přenesení ve východní církvi drženého svátku
Uvedení Panny Marie do Chrámu a jeho rozšíření v církvi západní a jednak
ustanovení vlastního řádu Ordo Nove Milicie Passionis Jhesu Christi.
Zatímco založení řádu nás bude zajímat především v souvislosti s
dopisem Richarda II., na zavedení východního ritu se podívejme podrobněji
nyní,

protože

možná

právě

tady

sledujeme

vrchol

Philippova

diplomatického umění, které mu napomohlo k významnému postu na
francouzském královském dvoře a až do smrti mu zajistilo pozici váženého
rádce a mezinárodně uznávaného intelektuála a spisovatele.
Se svátkem, který se dodnes jak v římskokatolickém tak
ortodoxním ritu slaví 21. listopadu, se de Mézières setkal poprvé
pravděpodobně na Kypru. Ve francouzské Bibliothèque nationale v Paříži
Pro výpravu Petra I. viz VAN STEENBERGEN, Jo, The Alexandrian Crusade (1365) and the
Mamluk Sources: Reassessment of the Kitāb al-ilmām of an-Nuwayrī al-’Iskandarānī (d. 1372 AD),
in: CIGGAR, Krijnie N., TEULE, Herman G. B. (eds.), East and West in the Crusader States: Context –
Contacts – Confrontation, III. Acta of the congress held at Hemen Castle in September 2000, Peeters
Press, Leuven 2003, s. 124–37. Pro bitvu u Nikopole viz např. NICOLLE, David, Nicopolis, 1396:
The Last Crusade, Bloomsbury USA, New York 1999.
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jsou uloženy dva vzácné rukopisy: latin 17330 a latin 14454. První
pravděpodobně patřil přímo Philippovi83 a vznik obou se datuje k roku
1372 (jeden byl zřejmě kopií druhého a vznikl téměř vzápětí), kdy byl
svátek poprvé 21. listopadu v Avignonu proveden. Rukopisy představují
jakýsi soubor toho nejdůležitějšího, co bylo ke správnému sloužení
bohoslužeb potřeba: kromě předpisů mše, kázání, dopisu ozřejmujícího
původ svátku a dalších doprovodných textů (včetně svědectví zázraku o
konverzi dvou Židů) obsahují i liturgickou hru, jejímž autorem (alespoň do
značné části) je sám Philippe de Mézières.84 Jestli byl autorem i všech
dalších textů či je „pouze“ nashromáždil a sestavil dohromady, se můžeme
jen dohadovat. Při jejich procházení čtenáře nicméně uchvátí, kolik práce si
Philippe s představením svátku dal a kolik péče jeho uvedení věnoval. Jak
řečeno, jeho snažení nezůstalo bez odezvy. V letech 1374 a 1375, tedy dva
roky od první sváteční bohoslužby v Avignonu, podpořil Karel V. vlastními
dopisy rozšíření svátku nejen do dalších francouzských kostelů, ale i do
Anglie a Uher a doporučil jej přímluvným psaním i císaři Karlu IV.85 I sám
Philippe rozeslal několik listů k podpoře svátku mezi své známé. Motivace
se nabízí: sblížení východní a západní církve a jejich sjednocení ke společné
kruciátě.86 Pro propagaci udělal Philippe skutečně vše, co bylo v jeho silách zastavme se na chvíli ještě u zmíněné liturgické hry, kterou pro tuto
příležitost de Mézières sepsal.

V rukopise MS. latin 17330 stojí na prvním versu psáno „Iste liber est Domini Philippi de Maseriis
cancellarii regni Cipri,“ tedy „Tato kniha je Philippa de Mézières, pana kancléře kyperského krále.“
Níže pak stojí „Iste liber est de conventu fratrum Celestinorum de Parisius 29a“, z čehož vyplývá, že
Philippe soubor odkázal celestinskému klášteru v Paříži, kde v roce 1405 skonal. (viz Příloha, Obr.
č. 1)
84 Viz BERNARD, Philippe, Le drame liturgique pour la Présentation de la sainte vierge au temple de
Philippe de Mézières 1372: entre hapax théâtral et centon liturgique, in: Actes du 115e congrès
national des sociétés savantes (Avignon, 1990), Éditions du CTHS, Paris 1991, s. 93-113; srov. též
COLEMAN, William E. (ed.), Philippe de Mézières' Campaign for the Feast of Mary’s Presentation,
Edited from Bibliothèque Nationale MSS. Latin 17330 and 14454, Pontifical Institute of Mediaeval
Studies (Toronto Medieval Latin Texts), Toronto 1981.
85 Une épistre lamentable et consolatoire, úvod CONTAMINE, Philippe a PAVIOT, Jacques, s. 29;
COLEMAN, William E. (ed.), Philippe de Mézières' Campaign for the Feast of Mary’s Presentation, s.
5.
86 Tuto interpretaci zmiňuje jak Philippe Bernard, tak William E. Coleman.
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Divadelní představení Visitatio Beatae Mariae Virginis a Templo
pracovalo s metaforami a alegoriemi, které vycházejí z tradičně
zpracovávaného příběhu uvedení tříleté Marie do chrámu jejími rodiči
Annou a Jáchymem. Philippe si příběh propůjčil ve snaze skrze promluvy
biblických i alegorických postav přivést diváky k zamyšlení nad zoufalým
stavem současného křesťanského světa a k prosbám k Panně Marii jako
jedinému možnému zachránci - jen prosby k Ježíšově matce totiž mohou
zkažený svět spasit.87 Aby svůj záměr rozšířit svátek ještě podpořil, sepsal
Philippe rok po vzniku dramatu dopis88 adresovaný všem (západním)
křesťanům.89 V něm popsal všechny náležitosti celebrování a opět vyjádřil
žal nad zoufalým stavem západní církve, přičemž vinu na něm nesou
samotní křesťané, které Bůh za jejich chování trestá „smrtí, některé mečem,
další hladověním nebo zajetím.“90 V samotné hře Philippe na scénu přivádí
kromě postav Mariiných rodičů, archandělů Rafaela a Michaela, chóru a
muzikantů i alegorické postavy Kostela a Synagogy. Zajímavé na samotném
textu hry je i to, jak podrobný popis scénického provedení autor poskytuje.
Na formální stránce mu zjevně velmi záleželo: od kostýmů (například Panna
Marie je oděná v šatech, evokujících svým zdobením byzantskou
provenienci) přes mizanscénu (vstup na scénu, pokládání obětnin - chlebu a
vína - na oltář Mariinými rodiči) až po gesta, která často - beze slov ilustrují celé výjevy. Hra byla samozřejmě, stejně jako jiná středověká
liturgická představení, určena k předvádění v kostele před samotnou mší,
jež často bez předělu na divadlo navazovala a využila tak sílu sehraných
výjevů miráklu k umocnění samotného církevního rituálu.91 Philippe de

Díky pracovnímu překlady Evy Stehlíkové je toto drama dostupné i v češtině, viz STEHLÍKOVÁ,
Eva, Slavnost Praesentatio Beatae Mariae Virginis in Templo, in: Divadelní revue 1, Praha 2000, s.
75-77; a následně DE MÉZIÈRES, Philippe, Svátek Uvedení blažené Panny Marie do chrámu,
Divadelní revue 1, Praha 2000, s. 78-86.
88 „Epistola de Solemnitate Presentacionis beatae Mariae in Templo“; podle obsahu řazení rukopisu
Latin 17330 je tento dopis druhou položkou souboru.
89 „Universis in Domino Fidelibus.“
90 „Flaggellauit etenim Deus et continue flagellat Christianos, qui ad mortem, qui ad gladium, qui ad
famem et captiuitatem (…),“ YOUNG, Karl, Philippe de Mézières’ Dramatic Office for the Presentation
of the Virgin, PMLA, Modern language association of America, vol. XXVI, New York 1911, s.189.
91 L’HERMITE-LECLERCQ, Paulette, L’image de la Vierge de la Présentation au Temple dans la pièce
de Philippe de Mézières représentée à Avignon en 1372, in: IOGNA-PRAT, Dominique, PALAZZO,
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Mézières napsal jasný návod, jak vzbudit v divácích (účastnících mše)
emoce a předat jim uměleckou výpovědí konkrétní poselství o zázraku,
jehož oživení může spasit západní církev - tím, že ji v motlitbách k Panně
Marii sjednotí s církví východní.
Vlastní diplomatickou pílí se tak Philippovi podařilo získat
papežské povolení92 a širokou podporu kléru tomuto svátku, pro který se
nadchnul kdysi na Kypru a který považoval za lék na neduhy západní církve.
Síly Philippova slova a jeho očividného vlivu a kontaktů na
papežskou kurii využil Karel V. a roku 1373 jej povolal do svých služeb, aby
rozšířil řady králových rádců. Už poměrně brzy ve svém úřadě mohl
dokázat, že kromě osobních poznatků z téměř celého tehdy známého světa,
osobních setkání i vazeb na nejmocnější osoby druhé poloviny 14. století a
mnohaletých

diplomatických

zkušeností

může

královskému

úřadu

nabídnout i svůj literární um a odvahu klást světu před zraky jen ty nejvyšší
cíle.
V roce 1377 se do Francie naposledy vypravil císař Svaté říše
římské a český král Karel IV. Spolu se svým synem a nástupcem Václavem se
vydal do Paříže nejspíše za účelem vyřešit dědictví anjouovské dynastie v
Polsku, Uhrách a Neapolsku a zřejmě i s úmyslem odvrátit círevní schizma,
hrozící po navrácení papežského stolce do Říma v roce 1376. Jednání v
Paříži probíhala často za zavřenými dveřmi, Karel IV. se i přes náročnost
cesty vzhledem k pokročilému věku snažil vyjednat co nejvýhodnější pozici
Lucemburků, přimět Francouze zmírnit tlak na papežskou kurii a zároveň
neslíbit

žádnou

konkrétní

pomoc

v

anglo-francouzském

sporu.

Nejpodrobněji nás o návštěvě císaře informují Velké kroniky Francie, ty

Eric, RUSSO, Daniel (eds.), Marie. Le culte de la vierge dans la société médievale (s předmluvou
Georgese Dubyho), Beauchesne, Paris 1996, s. 361-380; srov. AUBAILLY, Jean-Claude, Le théâtre
médiéval (profane et comique), Larousse, Paris 1975.
92 Jak papežské svolení probíhalo popisuje Philippe de Mézières v Epistola de Solemnitate…, viz
COLEMAN, William E. (ed.), Philippe de Mézières' Campaign for the Feast of Mary’s Presentation, s.
47.
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však o vlastních předmětech jednání na nejvyšší úrovni mlčí.93 O čem však
vyprávějí barvitě, to jsou slavnosti, hostiny a bankety, které francouzský
král pro římského císaře a římského krále nachystal.
Jeden takový banket vstoupil do dějin: 6. ledna 1378, na Tři krále,
se po prohlídce svatých ostatků v Saint Chapelle konala velkolepá
tříchodová večeře se dvěma mezichody o přestávkách. Tyto přestávky,
entremets, vyplnilo výpravné divadelní představení, na které neměl císař a
král jen tak zapomenout, jeho syn se z něj měl poučit a dvořané o něm ještě
dlouho vypravovat. Však si také dal kronikář pečlivě záležet na jeho
barvitém a podrobném zachycení:
„Na konci sálu paláce, který byl tak uzavřen, že zvenčí nebylo nic
vidět, byla loď pěkného tvaru, podobná lodi mořské, opatřená plachtou i
stožárem a s hrádkem na přídi i na zádi; loď měla všechno ostatní nářadí a
vybavení potřebné k plavbě po moři a byla velice pěkně, nákladně i líbivě
namalovaná a upravená. A uvnitř byli lidé, na první pohled velmi pěkně
ozbrojení, kteří měli na štítech, na zbraních i na praporcích znaky Jeruzaléma,
jež Godefroy z Bouillonu sám nosil. (…) Řečená loď byla posouvána lidmi, kteří
byli uvnitř, a pohybovala se velmi lehce po levé straně řečeného Paláce (…) že
se zdálo, že je to loď plující po vodě.“ Na straně, odkud předtím vyplula loď,
byla následně přistavena kulisa Jeruzaléma, jež podobným hladkým
přesunem doputovala k lodi, aby se následně mohla strhnout bitva o
Jeruzalém mezi herci věrohodně převlečenými za „saracény“ a družinou
Godefroye z Bouillonu. „A bylo to vše lépe i krásněji provedeno a spatřeno,
než se dá vypsáním vylíčit.“94
Tolik Velké kroniky Francie. Připomeňme ještě začátek celé pasáže:
„Předvedená historie znázorňovala, jak Godefroy z Bouillonu dobyl svatého
Srov. SPĚVÁČEK, Jiří, Karel IV., s. 486-487; Velké kroniky Francie viz DELACHENAL, Roland
(ed.), Les Grandes Chroniques de France. Chroniques des règnes de Jean II et Charles V, Tome II
1364-1380, Renouard, Paris 1916, zejm. s. 193-277; a pochopitelně ŠMAHEL, František, Cesta
Karla IV. do Francie 1377-1378.
94 Tamtéž, s. 176-177; srov. líčení Kristiny Pisánské jako parafrázi na tyto Kroniky, NEJEDLÝ,
Martin, Středověký mýtus o Meluzíně, s. 332.
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města Jeruzaléma. Král dal predvést tuto historii úmyslně, jelikož se mu zdálo,
že nejmocnějším mužům v křesťanstvu nelze připomenout a dát za příklad
jiný významnější čin než tento, neboť právě oni nejlépe mohli, měli a byli
povinni učinit a podniknout obdobnou věc sloužíce Bohu.“95 Myšlenka, že v
pozadí těchto entremets stál Philippe de Mézières, není v žádném případě
originální.96 Monumentální, perfektně zorganizované divadelní představení
dávalo jedinečnou příležitost předvést a připomenout Philippovo nadšení
pro křížovou výpravu skrze příběh přeudatného Godefroye, jehož sám de
Mézières ve svém díle ještě tolikrát zmíní. Jistě chtěl připomenout Karlovi
IV. povinnost každého křesťana a možná jej s trochou ironické nadsázky
upozornit na jeho někdejší neochotu postavit se do čela křižáckých rytířů,
když se s Philippem naposledy v Praze setkali. Jistě chtěl Václava IV.
přesvědčit podobně, jako se o to kdysi s Petrem I. z Lusignanu pokoušeli u
jeho otce, jistě si byl vědom kronikářů a ilustrátorů, kteří výjev sledovali a
kteří budou vyrávění o představení a jeho myšlenku šířit mezi lid. Podpořit
diplomatická jednání o mocenském uspořádání v Evropě upozorněním na
potřebu sjednocení všeho křesťanstva, přijmutí kříže a dobytí Jeruzaléma
sehráním výpravného představení v přestávkách mezi jednotlivými chody
bohaté hostiny nejmocnějších vládců tehdejšího světa je geniální myšlenka,
za kterou snad skutečně můžeme tušit našeho architekta idealistické
politiky.
Philippe se také stal, jak již řečeno, jedním z vychovatelů mladého
kralevice, pro kterého jedenáct let po provedení divadelního představení,
tedy v roce 1389, dopsal alegorický Sen starého poutníka. Zásadní dílo
Philippovy tvorby mladému Karlovi VI. pomocí alegorického putování
Královny Pravdy naznačuje, čím by se měl při panování řídit, jaké vzory
následovat a čeho se naopak vyvarovat. Philippe toto královské zrcadlo
předává v pravý čas: je hotové v roce 1389, v době, kdy se dauphin na úkor
dosavadních regentů chápe moci. K převzetí vlády využil vlivu rádců svého
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ŠMAHEL, František, Cesta Karla IV. do Francie, s. 176.
Např. tamtéž, s. 333-334.
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otce Karla V., a tedy i Philippa de Mézières. Ten svůj vliv na formování
budoucího

panovníka

nijak

nepodcenil:

Sen starého poutníka

je

monumentální dílo, jehož dochované rukopisy čítají téměř 400 folií. Prolog
a tři knihy provázejí krále, okřídleného jelena s korunou, po téměř celém
Philippem poznaném světě a skrze Philippovy vlastní zážitky a jeho
perspektivou vykládají události tak, aby se z nich mohl Karel VI. poučit. Sen
starého poutníka je dokladem vrcholné imaginace - Philippe si mimo jiné
pomáhá dvěma základními alegoriemi, lodi a šachovnice. Loď nese symbol
predestinace i náhody - bárka jednou vyplula určitým směrem, pak už si s ní
ale hrají voda a proud. I v rozbouřených vlnách musí panovník najít způsob,
jak být dobrým králem, přirozeným králem: panovníkovu vládu (postupně
líčenou jako políčka šachovnice) nedefinuje jen jeho původ, ale i to, jestli je
vládcem dobrým. Zdůrazněn je zvláště panovníkův přístup a vztah k
poddaným. Každý tah po šachovnici se musí pečlivě rozhodovat a každý tah
zároveň rozhoduje. Vládu panovníka tak ovlivňují jeho kroky, v případě
Karla VI. jistě správné díky Philippově učení. Tyto kroky definují, zda se
stane „roy naturel“, tedy skutečným vládcem. Jak upozornila americká
literární a jazyková vědkyně Daisy Deloguová, Philippe se tím pustil
dokonce do úvah o svobodě králových poddaných a o roli krále, který by
příliš tyranským způsobem vládnutí sám ze sebe učinil špatného a
nelegitimního panovníka. 97 Sen je tak zároveň dokladem Philippova
diplomatického sebevědomí - Chudý Poutník chce, aby Bílý Jelen převzal jeho
pohled na mezinárodní vztahy a politiku98 a dokonce si, jako jeden z
poddaných krále, vymezuje určitý svobodný prostor tím, že panovníkovi
opakovaně naznačuje, jak špatné by bylo vládnout rukou tyrana, sebrat

DELOGU, Daisy, How to become the „Roy des Frans“, in: Philippe de Mézières and His Age, s. 163164.
98 Viz např. již zmiňovanou kritiku Václava IV., který se podle Prozřetelnosti nikdy nestane stejně
jako Václavův otec vládcem Svaté říše římské, nýbrž zůstanou mu jen „lesy Čech“ a jejich stříbrné
a zlaté doly; COOPLAND, George William (ed.), Philippe de Mézières - chancellor of Cyprus: Le Songe
du Vieil Pèlerin, I., s. 251.
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poddaným jejich svobody, učinit z nich otroky a tím znehodnotit svůj nárok
na královský titul.99
Dalším významným Philippovým dílem, určeným králi nebo
někomu z královské dynastie, byl List žalostný a útěšný, adresovaný Filipovi
II. Smělému, burgundskému vévodovi a zakladateli burgundské dynastie.
Philippe de Mézières jej sepsal na začátku roku 1397 pravděpodobně ve
chvíli, kdy se k němu dostala zpráva o drtivé porážce nejen francouzských
vojsk u řecké Nikopole. Nese naléhavé poselství: je třeba vidět prohru jako
Boží záměr a naději na nové vítězství. Philippe nabízí svůj „skromný lék“:
zajaté křesťany osvobodí ze zajetí v Nikopoli jím založený Ordo Nove Milicie
Passionis Jhesu Christi, tedy rytířský řád Ježíšova umučení, a sice tím, že díky
Philippově znalosti tamních poměrů přemohou rytíři řádu nejprve Turky,
kteří jsou podle jeho propočtů pětkrát nebezpečnější než „saracéni“. Dopis
opět sestává z alegorických a moralizujících pasáží (na začátku
vyjmenovává ctnosti, které nesmí rytířům ve válce chybět a kterými se musí
řídit: dodržování pravidel, disciplína, poslušnost a spravedlnost; ty jsou v
kontrapunktu s nectnostmi, kterými vojsko pokouší Lucifer a jež byly
příčinou drtivé porážky u Nikopole) a konkrétních příkladů z minulosti
(Philippe vyjmenovává různé historické prohry a končí porážkou Zikmunda
Turky), i konkrétních návodů (postup rytířů jako předvoje francouzského
krále; Philippe navrhuje i počty příslušníků jednotlivých vojsk, kdy první
vojsko by se mělo nalodit v Benátkách a přemoci Turky od moře, druhé by
mělo táhnout přes Konstantinopol a třetí přes Maroko a severní Afriku).
Philippe staví na osobní zkušenosti s dobytím Alexandrie, jež skončilo právě
vinou rozložené morálky vojska neúspěchem. Příčinu porážky u Nikopole
vidí kromě zkorumpované morálky především ve složení Zikmundova
vojska: vedle katolíků bojovali i schizmatici, kteří podle Philippa snadno
dezertovali k Turkům a francouzský král by tedy měl mít vojsko lépe
kontrolované, protože hrozí porážka křesťanstva jako celku. Philippův

Opět DELOGU, Daisy, How to become the „Roy des Frans“, in: Philippe de Mézières and His Age, s.
164.
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dopis ovšem myslí mnohem dál. Celé snažení pochopitelně míří k dobytí
Jeruzaléma a celá jedna pasáž listu je proto věnovaná politickému a
náboženskému uspořádání svatého města po jeho získání. Svatá země by se
měla obsadit po vzoru Godefroye z Bouillonu a podle Philippova politického
návodu ovládnout novým státním zřízením. Z teoretika křížové výpravy se
tak „ubohý a osamělý stařec, dlící ve stínu celestýnského kláštera benediktinů“
(„le povre et viel solitaire, soubz l’ombre dez benois Celestins“100) stává i
politický inženýr, kterého vzhledem k nastínění dokonalého soužití pravých
křesťanů v nově dobyté Svaté zemi nemůžeme nepodezírat z naivity a
idealizování reálných možností. Musíme však mít na paměti, že i dopis je
literárním dílem. Počítal snad Philippe s tím, že ač adresován Filipovi II.
Smělému, rozšíří se list mezi další příslušníky panovnické dynastie?
Rétorika listu rozhodně nenaznačuje, že by Philippe o svém vlivu na
politické dění pochyboval, přestože se snaží svou roli (ubohý a osamělý
stařec) umenšovat. Své oprávnění sepsat podobný list podpořil konkrétními
argumenty (připomínámín vlastních zkušeností, zážitků a kontaktů),
zároveň si troufá králi navrhnout politické uspořádání dobytých území, aniž
by pochyboval, že jde o jedinou možnou variantu. Pochybuje jedině o
úspěchu plánu v případě, že se rytíři a vůbec všichni křesťané nevrátí k
pravým „vertues“.101
Měl Philippe skutečně takový vliv? Uvažovali Filip Burgundský
nebo Karel VI. alespoň na chvíli o jeho plánech? Prameny o percepci Listu
žalostného a útěšného mlčí, Philippe spoléhal především na šíření myšlenek
jeho řádu tak, jak se o to v předchozím desetiletí starali jeho čtyři
„evangelisté“ - šlechtici, Philippovi současníci s podobným osudem,
zkušenostmi a smýšlením.102 Žádná další křížová výprava vyslána nebyla, o
dobytí Svaté země nikdo z předních evropských panovníků už prokazatelně

MÉZIÈRES, Philippe de, Une épistre lamentable et consolatoire, CONTAMINE, Philippe, PAVIOT,
Jacques (eds.), s. 205.
101 Tamtéž, Analyse de l’œuvre, s. 65-74.
102 Viz Annexe I, Jean de Blaisy et les quatre „évangelistes“ de l’ordre de la Passion, tamtéž, s. 83-90.
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neuvažoval a křesťanská Evropa se namísto sjednocení pohroužila ještě
hloub do vlastních vnitřních rozkolů.
Dva roky před tímto listem nicméně vznikl dopis, jehož obsah
dějiny vyslyšely. Ve svém Épistre au roi Richart, tedy Dopise králi Richardovi,
Philippe de Mézières v závěru nabádá anglického krále, aby se oženil s
mladičkou francouzskou princeznou. Zažil tak zřejmě svůj poslední
diplomatický úspěch. Mohl mít dopis ubohého poutníka na tak velké
politické rozhodnutí nějaký vliv? Mohl Philippe svým literárním dílem
přispět k uzavření míru mezi Anglií a Francií?
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3. Dopis Richardovi II.

„Ubohý a prostý list starého samotáře od Celestinů v Paříži
adresovaný

přeskvělému

a

přemocnému,

převznešenému

katolíkovi,

přezbožnému knížeti Richardovi, z Boží milosti králi Anglie, etc., jedině a
pouze k posílení skutečného míru a bratrské lásky mezi králem Anglie a
Karlem, z Boží milosti králem Francie.“103

3.1 Rozbor díla
Dopis zvaný Epistre au roi Richart zůstával na rozdíl od ostatních
děl Philippa de Mézières poměrně dlouho téměř bez povšimnutí historiků.
Ani jeho edice a překlad do angličtiny Georgem Williamem Cooplandem z
roku 1975 žádnou zvláštní vlnu zájmu nevyvolal. Až v posledních deseti
letech k němu vzniklo několik pozoruhodných článků, především v
souvislosti se zmiňovanými tematickými konferencemi.
Philippe sepsal dopis zřejmě v květnu roku 1395. Jediný dosud
známý dochovaný rukopis je právě ten, který vznikl přibližně v polovině
posledního desetiletí 14. století a je tedy dost možné, že se jedná o originál,
jehož přepis nebyl nikdy pořízen. Uložený je v British Library pod číslem
Royal 20 B VI a na 83 foliích čítá přibližně 35 000 slov.104 Celé dílo obsahuje
kromě několika iniciál pouhé tři drobnomalby. Jednak velká písmena YHS
na pozadí dvou polí v barvách Francie (modré s květy lilie) a Anglie
'Une povre / et simple epistre dun vieil solitai/re des celestins de paris a/dressant a tresexcellent
et / trespuissant tresdebon/aire catholique et tres/devost prince Richart p[ar] la grace de dieu Roy
da[n]/gleterre et c[etera] pour aucu/ne confirmacion tele q[ue]le / de la vraye paix et amo[ur]/
fraternelle du dit Roy/ dangleterre et de Charles p[ar] / la grace de dieu roy / de France’, Royal 20 B
VI, f. 2, (viz Příloha, Obr. č. 3)
104 CURRY, Anne, War or peace?, in: Philippe de Mézières and His Age, s. 297.
103
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(červené se zlatými lvy) na foliu 1v. Nad písmeny jsou tři pole s nápisy:
trnová koruna uprostřed (s nápisem „Pax vobis“ a „Ih[es]us Roy de paix“ )
mezi dvěma korunami, francouzskou (s vysvětlivkou „en bien“ a „Charles roy
de fra[n]ce“) a anglickou (s popisem „sans dep[ar]tir“ a „Richart roy
danglet[er]re“). Druhá iluminace se nachází na následující stránce a
zachycuje výjev, který se s největší pravděpodobností takto nikdy
neodehrál: Philippe de Mézières v něm klečí před trůnem anglického krále a
podává mu knihu (rozuměj dotčený dopis), přičemž v ruce třímá prapor s
beránkem, tedy znakem svého nového řádu Umučení Ježíše Krista. Třetí
iluminací je potom právě tento znak Philippova rytířského řádu v červeném
kříži na foliu 35.
Samotný text je veden pečlivým, přehledným rukopisem s velkými,
dobře čitelnými písmeny. Dá se z toho usuzovat, že vznikal jako oficiální
reprezentativní dar, jenž doprovodil dopis francouzského krále anglickému
z 15. května roku 1395,105 zaslaný v rámci mírových vyjednávání? Britská
historička Anne Curryová zmiňuje spekulace historiků, že autorem i tohoto
dopisu mohl být Philippe de Mézières, přičemž snad šlo o shrnutí mnohem
delšího a propracovanejšího Epistre au roi Richart.106 Pak ovšem zůstává
otázkou, jestli Philippe mohl skutečně doufat, že si král Anglie kromě
královského listu přečte i Epistre celý.
Ten Philippe uvádí prologem, v němž stručně líčí následující řazení
svého díla a prozrazuje, že hodlá zpracovávat devět107 různých látek. První
pojednává o vzájemném souladu králů Francie a Anglie, druhá o církevním
schizmatu, jež by šlo vyřešit mírem mezi oběma královstvími a v celé
křesťanské obci, třetí o křižácké výpravě, k níž Philippe nabízí svůj nový
řád, ve čtvrté se dotýká královské svatby, jež byla anglickému panovníkovi
(kýmsi) nabídnuta, zároveň v ní však Philippe králi doporučuje zůstat
LEGGE, Dominica Mary (ed.), Anglo-Norman Letters and Petitions, from All Souls Ms. 182, AngloNorman Text Society, no. 109, Oxford, 1941, cit. v CURRY, Anne, War or Peace?, s. 298.
106 Tamtéž.
107 Stejně jako andělé, rozdělení do devíti řádů; se symbolickým číslem devět se u Philippa
setkáváme opakovaně v mnoha z jeho předchozích děl, podobně jako s číslem sedm.
105
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vdovcem.108 Pátá látka se bude, jak prolog upozorňuje, zabývat několika
odstrašujícími příklady pro odsouzení prolévání křesťanské krve a šestá
nás ujistí o posílení míru mezi oběma králi, jenž musí být stvrzen „vínem z
vinic Engadi“.109 O obsahu posledních tří prolog mlčí, což by mohlo snadno
vést k závěru, že dílo vznikalo v poměrně krátkém čase bez jasného
předchozího ukotvení, o čem konkrétně bude v posledních pasážích
pojednávat. Zmiňme tedy jen, že sedmá látka dokazuje, že budou-li proti
sobě oba králové vést válku, stanou se služebníky všech svých poddaných,
pokud však setrvají v míru, stane se pravý opak;110 osmá proti sobě staví
přirovnání ke dvěma zahradám, jedné „nádherné, již lze přirovnat k míru“,
druhé „ohavné a plné plevele, a ta je podobná válce“.111 Konečně až
poslední, devátá látka přichází s nabízeným stvrzením míru a vzájemné
lásky mezi oběma králi skrze „šťastné spojenectví“ a především sňatek, jenž
přinese „mír (celému) křesťanstvu“.112
Zmiňovaná Anne Curryová si všimla ještě jednoho pozoruhodného
faktu: po vypořádání se s osmou látkou, na foliu 73r, se zdá, že Philippe svůj
dopis zakončuje závěrečným provoláním k Bohu a prosbou o útěchu celého
křesťanstva. 113 Dochází k závěru, že devátá látka byla tedy připsána
dodatečně ve chvíli, kdy se diplomatická jednání o sňatku anglického krále s
mladičkou francouzskou princeznou chýlila ke konci. Tvrdí, že už ze
samotného Prologu je patrné, že Philippův dopis nezačíná jako královský
list, který by měl Richarda ke sňatku přesvědčit, ale naopak jako zřejmé
orodování za podporu Philippova řádu, pro jehož myšlenku Philippe
potřeboval anglického panovníka nadchnout a rozšířit tak seznam členů

Prolog i příslušná kapitola tedy musely vzniknout po smrti Anny Lucemburské, tzn. po 7.
červnu 1394.
109 Épistre au roi Richart, Royal 20 B VI, fol. 2v-5r. Jedná se zejmě o citaci z Písně písní; Philippe
několikrát pojmenovává slovem Engadi Kypr, Petra I. potom ve Snu starého poutníka nazývá
Králem vinic Engadi, „le roy des vignes de l’Angady“, srov. NICOLAOU-KINNARI, Angel, Apologists or
Critics?, in: Philippe de Mézières and His Age, s. 373-374.
110 COOPLAND, G. W. (ed.), Letter to Richard II, s. 124.
111 Tamtéž, s. 127.
112 Tamtéž, s. 137.
113 CURRY, Anne, War or Piece?, in: Philippe de Mézières and His Age, s. 302.
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řádu o další rytíře z králova okruhu.114 Philippe Contamine a Jacques Paviot
si v předmluvě k edici o dva roky mladšího Listu žalostného a útěšného
adresovanému Filipovi II. Smělému všímají v Dopisu Richardovi II.
především pasáží s propracovanou taktikou křižáckého vojenského tažení,
které stojí právě i na aktivní účasti anglických rytířů - členů nového řádu a
jejich finančních možnostech. 115 Velmi podobné a výrazně podrobněji
rozpracované pasáže totiž později najdeme ve zmiňovaném dopise Filipovi
II. Smělému.
Nosil tedy Philippe de Mézières v hlavě již delší dobu nápad na
dopis anglickému králi, jímž by ho získal pro myšlenku vstupu do svého
řádu, a tento dopis následně upravil, když začal francouzský královský dvůr
usilovat o dynastický sňatek? Využil příležitosti zvýšené

fekvence

diplomatických výměn a plánování svatby, o čemž byl vzhledem ke svému
napojení na královský dvůr dozajista podrobně informován, k upozornění
na vlastní řád a připomenutí touhy postavit křižáckou armádu? Nebo je
možné, že to byl Philippe, kdo stál za myšlenkou ukončení francouzskoanglických konfliktů mimo jiné provdáním mladinké Izabely?

3.2 Sňatek Izabely z Valois s Richardem II.
V předchozí kapitole jsme viděli, že mezi velkými jmény evropské
literatury 14. století existovala živá výměna názorů, dopisů a znalostí a že
například Geoffrey Chaucer měl přístup k rukopisům z Itálie (mezi jinými
třeba Franceska Petrarky) i díky překladům Philippa de Mézières. Na
podobné vazby Philippe spoléhal především ve chvíli, kdy potřeboval
rozšířit povědomí o svém řádu, dodat mu vážnost a jistou autoritu a získat
pro něj elitní francouzské, ale i anglické rytíře.116 Podobné kanály Philippe
Tamtéž, s. 304-305.
Une épistre lamentable et consolatoire, úvod CONTAMINE, Philippe a PAVIOT, Jacques, s. 48-49.
116 Srov. BELL, Adrian, English Members of the Order of the Passion: Their Political, Diplomatic and
Military Significance, in: Philippe de Mézières and His Age, s. 321-346.
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pravděpodobně využíval i k získávání informací o aktuálně probíhajících
jednáních a jistě na ně měl svůj názor.
Sňatek s Izabelou z Valois nebyl první vážnou nabídkou anglickému
králi, jenž se stal po smrti Anny Lucemburské žádaným spojencem, a to
především vzhledem k rozdělení poměru sil různých stran papežského
schizmatu. Komplikovaná vnitropolitická situace v samotné Anglii pak
nutila ovdovělého Richarda jednat uvážlivě, ale rychle.117 V zimě roku 1395
mířila přes Francii různá poselstva mezi anglickým dvorem a Aragonem:
jednou z nabízených nevěst byla totiž Jolanda Aragonská. Spojila by se tak
dvě významná království, svírající Francii ze severu a z jihu, jež obě
podporovala římského papeže. Mírová rétorika, která se od 80. let ujala na
anglickém dvoře a kterou od roku 1384 přijal Richard II. za vlastní (a která,
jak si všiml americký historik Nigel Saul, silně připomíná jazyk Philippa de
Mézières!),118 mohla snadno vzít za své a francouzsko-anglický spor se mohl
místo mírových jednání naopak vyhrotit. Přesně toho se Philippe de
Mézières obával, jak je z Dopisu patrné.119 Zatímco poslední, devátá, pasáž
Dopisu Richardovi nabízí ruku francouzské princezny, přimlouvá se naopak
čtvrtá z látek za odmítnutí sňatku, kdy připomíná, že by „vyléčení“ a
dlouhodobé vyjednávání míru mohlo překazit, kdyby se Richard s některou
z nabízených nevěst oženil.120 Snad se nám tu nabízí sledování přirozené
geneze Dopisu, kdy v době, kdy od ledna do přibližně března 1395
aragonsko-anglická jednání probíhala, naráží Philippe uprostřed své práce
právě na tuto variantu přibližně a zrazuje od ní.
Několik studií se zabývalo otázkou, odkud nakonec myšlenka na
sňatek Richarda s Izabelou vzešla, zda z francouzské či anglické strany, zda
první nabídka nepadla právě s Philippovým dopisem Richardu II. První
doložená a datovatelná zmínka je nicméně zmocnění anglických vyslanců k
SAUL, Nigel, The Quest for Peace, 1389-98, in: Richard II, Yale University Press, New Haven
1997, s. 203-204.
118 Tamtéž, 207-208.
119 Srov. CURRY, Anne, War or Piece?, s. 310.
120 Épistre au roi Richart, Royal 20 B VI, fol. 38v-49v.
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takovému vyjednávání z 8. července 1395.121 Kladu si otázku, zda je pátrání
historiků po původu myšlenky vůbec relevatní, jestliže víme, že se partie
pro anglického krále od smrti Anny Lucemburské aktivně hledala, že o
spojenectví projevil zájem Aragon a že Francie napínala všechny své síly k
dosažení smíru s Anglií. Šestiletá Izabela byla nejstarší žijící dcerou Karla
VI., těsnější dynastické spojení se nenabízelo a těžko uvěřit, že by o této
variantě oba dvory nepřemýšlely od samotného Richardova ovdovění.
Jakmile byla myšlenka v létě roku 1395 jednou vyslovena, ať už z jedné
nebo ze druhé strany, francouzští diplomaté dělali vše pro to, aby ke sňatku
došlo.
Doručování dopisů a vyřizování vzkazů mezi oběma dvory
zajištoval často Philippův blízký přítel Robert Poustevník.122 Právě na něj
Philippe spoléhal, co se myšlenky rozšíření řádu o anglické členy týkalo.
Připadá mi velmi pravděpodobné, že se ve chvíli, kdy o sňatku s Izabelou
padlo první slovo, sháněl veškerý možný materiál, který by záměr podpořil.
A s tím měl Philippe de Mézières své zkušenosti. Tentokrát se však
nejednalo o východokřesťanský svátek, ale o královský sňatek. Zřejmě tedy
upravil dopis, který již dřívě zamýšlel anglickému panovníkovi poslat.
Naskytla se mu tak skvělá příležitost: pomoct svému králi v zásadním
politickém kroku, přispět k vyjednávání vlastním literárním dílem a navíc v
nanejvýš důležité chvíli doručit ke králi svůj přímluvný dopis k podpoře
řádu a jeho rozšíření o vážené anglické rytíře,123 k uzavření míru, postavení
armády a zahájení křížové výpravy, tedy poselství první části Dopisu
Richardovi II.

CURRY, Anne, War or Piece?, s. 315.
Robert l’Ermite či l'Hermite, srov. např. IORGA, Philippe de Mézières, s. 481-482; o Robertovi se
rozepsal i kronikář Jean Froissart, viz BUCHON, Jean Alexandre C. (ed.), Les chroniques de Sire Jean
Froissart, Société du Panthéon Littéraire, Paris, 1840, III., s. 216-221.
123 Seznam členů je přiložen ke třetí redakci Ordo Nove Milicie Passionis Jhesu Christi, jež vznikla o
rok později než dopis, tedy v roce 1396 - na tomto listu figuruje 23 Francouzů, Angličanů jen o
jednoho méně, tedy 22, jakkoli je ovšem nejisté, zda tito členové složili nějaký slib, zda se zavázali
řád financovat či zda o svém zařazení na seznam vůbec věděli; viz např. BELL, Adrian, English
Members of the Order of the Passion, in: Philippe de Mézières and His Age, s. 325. Zajímavé také je,
že tato třetí redakce skončila po svém sepsání v Anglii, kam ji pravděpodobně doručil Robert
Poustevník a kde se dnes nachází v Bodleian Library jako rukopis MS Asmhole 813.
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Měl však anglický král možnost list vůbec přečíst? Jaké prostředky
Philippe k přesvědčování používá, jak se Dopis odlišuje od jeho předchozích
děl a morálních či politických postojů? Jaký vývoj prodělal Philippe de
Mézières jako literát a jaký jako hybatel dějin - a byl jím vůbec?

3.3 Diplomatický rozměr Dopisu, jeho adresát a recepce
Svůj Dopis Philippe jistě považoval za úspěch. Jednání dopadla
příznivě, 4. listopadu 1396 provdal Karel VI. svou dceru Izabelu za Richarda
II. a obě země prozatím ve vleklém válečném sporu ustaly. Další vývoj už
musel Philippa nicméně zklamat: jako by snad ani Richard II. nic než
poslední kapitolu jeho Dopisu nečetl. Alain Marchandisse přesvědčivě
dokázal, že dotyčný rukopis uložený v British Library vznikl v Paříži v
okruhu Philippa de Mézières a že autorem iluminací je s největší
pravděpodobností Perrin Remiet (či Remy), který dostal za práci na knize v
celestinském klášteře, kde Philippe de Mézières pobýval, o rok později
zaplaceno. 124 Navíc po analýze znalosti a používání francouzštiny a
dostupné literatury na anglickém dvoře dochází Alain Marchandisse k
závěru, že Robert II. byl, stejně jako jeho dvořané, „nanejvýš schopen
přečíst, pochopit a docenit obsah, literární kvalitu a politický význam“
dopisu Philippa de Mézières, který Richardovi zřejmě doručil Robert
Poustevník. 125 Richard byl posledním anglickým panovníkem, jehož
mateřštinou byla francouzština,126 Alain Marchandisse navíc připomíná, že
Richardovou první ženou se stala Anna Česká, členka lucemburské dynastie,
jejímiž chráněnci byli i Jean Froissart, Guillaume de Machaut či Eustache
Deschamps a dá se tedy předpokládat, že si s sebou tuto vzdělanostní a

MARCHANDISSE, Alain, Philippe de Mézières et son Epistre au roi Richart, in: Le Moyen Age,
Revue d’histoire et de philologie, vol. tome cxvi, no. 3, De Boeck Supérieur, Paris, 2010, s. 614-615.
125 Tamtéž, s. 619-620.
126 Srov. GRÉVIN, Benoît, L’Europe des langues au temps de Philippe de Mézières, in: Philippe de
Mézières et l’Europe, s. 95-113.
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jazykovou výbavu na anglický dvůr přivezla a dále ji šířila.127 A kdyby snad
králi nebylo cokoli jasné, Robert Poustevník byl, jak Philipp sám podotýká,
připraven poskytnout vysvětlení.
Jestliže tedy nešlo o nikdy adresátovi neposlaný žánrový Epistre,
které se i ve 14. století opisovaly, šířily a byly určeny veřejnosti, přičemž se
doufalo v co nejširší zásah a tedy co nejsilnější možný apel v určité politické
záležitosti,128 nýbrž o dopis psaný s cílevědomým záměrem, že jej bude číst
sám Richard II., můžeme se podívat blíž na konkrétní argumenty, kterými
chtěl Philippe anglického krále oslovit.
Philippe měl v devadesátých letech 14. století, a nezapomínejme, že
mu v té době bylo téměř 70 let, zkušenosti nejen s žánrem dopisů,
diplomatických listů, divadelních her, ale i královským zrcadlem: Sen
starého poutníka, dokončený o šest let dříve než Dopis, stejně jako jiná díla
podobného žánru apeluje na skutečnost, že se panovník zdopovídá
především Bohu. I v Dopise Richardovi II. připomíná, že by se měl Richard
střežit zabíjení jiných křesťanů, protože bude skládat účty přímo
nejvyššímu Soudci.129 Může nás udivovat Philippova odvaha, když začne
anglickému králi vyjmenovávat, kde všude angličané zbytečně prolévali
krev katolických bratrů.130 V averzi vůči Richardovým předkům je Philippe
konzistentní: ač v případě Dopisu pochopitelně s použitím mírnější rétoriky,
už právě ve Snu starého poutníka (určenému Karlovi VI.) Richardovy strýce,
otce i děda nazývá hrozivými výpotky lidské krve, kteří po léta pustoší
veliká pole pozlacených fleurs de lis.131
V zápalu argumentace neváhá starý samotář ve svém ubohém a
prostém listu Richarda II. poučovat. Chce ho přimět k zaštítění nového řádu
MARCHANDISSE, Alain, Philippe de Mézières et son Epistre au roi Richart, s. 616-617.
Tamtéž, s. 613.
129 OFFENSTADT, Nicolas, Faire la paix au moyen âge, s. 129-130.
130 „…les Anglois souloient espandre le sanc de leurs freres crestiens en Espaigne et en Bretaigne, en
Escosse, en Normandie, en France, en Guianne, en Champaigne et en Picardie, (…) en grant
malediction de la crestiente catholique.“ Letter to Richard II, COOPLAND, George W. (ed.), s. 88.
131 Srov. COOPLAND, George W., Philippe de Mézières - chancellor of Cyprus: Le Songe du Vieil
Pèlerin, I., s. 396-397.
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„laskavou a šlechetnou náručí“. Philippe předestírá pádné důvody, proč tak
učinit: aby spasil duše svých křesťanských bratrů a splatil dluhy, které
zdědil po svých milovaných předcích, již „v mých [Philippových] dobách
dvakrát zabránili zámořské plavbě svými prokletými válkami“.

132

Nezapomíná ani vyčíslit, kolik vlastních prostředků by král podporou Ordo
Nove Milicie Passionis Jhesu Christi nyní ušetřil: kdyby Philippův rytířský řád
neexistoval, byl by král nucen při přípravách křižáckého tažení utratit o
milion florénů více, a stejně tak jeho bratr Karel.133
Křížová výprava je také hlavní motivací Philippa pro ustanovení
řádu a získání jeho podpory od krále, pro vyřešení papežského schizmatu a
uzavření míru mezi Francií a Anglií. V křížové výpravě viděl lék na neduhy a
morální úpadek křesťanství a jeho vládnoucích elit a stejně jako papež
Urban II. doufal, že se pod křížem sjednotí roztříštěný a znesvářený
západ.134 Může se zdát paradoxní, že se hlavní ideolog a architekt křížového
tažení, který do podrobna popisuje, která armáda má napadnout jaké oddíly
Turků či „saracénů“, zároveň stal jedním z hlavích strůjců příměří, byť
krátkodobého, mezi západními mocnostmi. Jedno ovšem podmiňovalo
druhé,

zároveň

mír

mezi

oběma

zeměmi

znamenal

spoluúčast

nejmocnějších rytířů z obou zemí, kteří si mohli nákladnou cestu hradit ze
svých prostředků, což by mohlo odvrátit opakování děsivé Philippovy
zkušenosti po dobytí Alexandrie, kdy se najatí vojáci zcela vymkli kontrole a
místo obsazení města a pokračování do vnitrozemí město vydrancovali a
vydali se nazpět. Zodpovědného za dosažení míru činil Philippe krále, stejně
tak se ale právě král měl postavit do čela válečné výpravy. Mír tedy
rozhodně neznamená konec války: spíše dosažení stavu, kdy bude mít
vládce plně ve svých rukou vojáky, jejich potenciál nasměruje k dosažení
bohulibého cíle a nenechá je v jednotlivých zbytečných bitvách drancovat a

COOPLAND, George W. (ed.), Letter to Richard II, s. 105-106.
Tamtéž, s. 106. Srov. též CURRY, Anne, War or Piece?, s. 302-303.
134 FRANCE, John, The Military History of the Fourteenth Century, in: Philippe de Mézières and His
Age, s. 284.
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vraždit jiné křesťany (rozuměj především Francouze).135 V Dopise tedy
Richardovi nastíní ideu chráněného prostoru, jakéhosi nového Edenu,
kterému bude vládnout král míru, jenž bude tak dobrý, že se stane otcem
všeho a všech.136
Svou přímluvou za mír sledoval sice možnost vypuknutí války nové,
i od té si však sliboval definitivní mírové uspořádání pro celé křesťanstvo.
Mohli bychom z rozmáchlé Philippovy literární obrazivosti usuzovat, že šlo
o naivního snílka, kdybychom ovšem nevěděli, jakou životní cestu za sebou
de Mézières měl a jakým znalcem poměrů na Blízkém východě byl.
Rozhodně byl tedy mnohem víc než jen dobrodruhem, který by za křížovou
výpravou viděl vlastní obohacení a slávu. Přitom například pravděpodobně
kolem poloviny 14. století sepsané básně o hrdinech křižáckých tažení
Baudouin de Sebourc a Bâtard de Bouillon už mezi křížovou výpravou a
čirým dobrodružstvím nedělají žádný rozdíl. Jak upozorňuje Stefan Vander
Elst v knize Rytíř, kříž a píseň, Guillaume de Machaut ve svém Dobytí
Alexandrie zobrazuje ideálního křižáka jako hrdinnou postavu milovníka i
bojovníka, pravého syna Marta a Venuše, který se na Východ vydává bojovat
ve jménu Božím stejně jako uhasit žízeň po dobrodružství.137 Takovou
zkušenost za sebou ze svého mládí jistě měl i Philippe, v Dopise Richardovi
II. už ovšem konstruuje mír a následnou válku mnohem pragmatičtěji. V
politické propagandě se, stejně jako ve dvorské poezii i dobrodružných
příbězích, často nabádá k válce za účelem dosažení míru a stejně tak k míru
proto, aby se následně dal svést společný boj. Mladá americká historička
Sara

V.

Torres

shrnuje

Philippův

Epistre

jedinou

lakonickou

charakteristikou: jako příklad středověké „křižácké propagandy“. 138 Jak
jsme však viděli, takhle jednoduché to není. Mír mezi Francií a Anglií patřil k
Srov. ALLMAND, Christopher, The Hundred Years War: England and France at War c.1300–
c.1450, Cambridge University Press, Cambridge 1988, s. 154-169.
136 COOPLAND, G. W. (ed.), Letter to Richard II, s. 128-131.
137 VANDER ELST, Stefan, The Knight, the Cross, and the Song, Crusade Propaganda and Chivalric
Literature, 1100-1400, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2017, s. 183.
138 TORRES, Sara V., „In Praise of Peace“ in Late Medieval England, in: BELLIS, Joanna, SLATER,
Laura (eds.), Representing War and Violence, 1250-1600, Boydell & Brewer, Woodbridge 2016, s.
95.
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dlouhodobým Philippovým projektům. Philippe de Mézières byl s největší
pravděpodobností hlavním inspirátorem Karla VI. při zahájení mírových
jednání s Anglií v druhé polovině 80. let 14. století, byl strůjcem obsahu
diplomatických vyjednávání a své rady francouzskému králi nejen na toto
téma vzápětí shrnul do Snu starého poutníka. Současně s tím na uklidnění
poměrů v Evropě pracoval i na jiné frontě: vytvářením a upevňováním
vazeb s ostatními intelektuály své doby, s italskými, frnacouzskými i
anglickými básníky, spisovateli a diplomaty, kteří tak společně vytvářeli
podhoubí jakémusi mírovému hnutí.139
K míru měl vést právě sňatek - nikoli originální, ale účinné řešení
dynastických rozepří, v tomto případě akt završení dlouhodobějšího jednání
o příměří. Ani s tímto tématem se v případě Dopisu Richardovi II.
nesetkáváme v díle Philippa de Mézières poprvé.
Obraz sňatku, svátosti manželské, smyslu manželství a důsledcích
pro oba zainteresované je ve Philippově díle velmi barvitý a zasloužil by si
samostatnou práci. Vrhá totiž zajímavé světlo na chápání královského
rádce, pragmatika a bývalého vojáka na mezilidské vztahy především
optikou učení církve a křesťanksých hodnot tak, jak si je intepretovala
šlechta druhé poloviny 14. století. Své přemýšlení shrnul mezi lety 1385 a
1389 do Knihy o přednostech svátosti manželské a útěše vdaných dam (Livre
de la vertu du sacrement de mariage et du réconfort des dames mariées)140.
Philippe se v ní opět zručně opírá o alegorickou představivost katolíka: dílo,
rozdělené do čtyř zrcadel, vychází z přemítání Krista na kříži o vztahu ke
své duši a o různých formách vztahů mezilidských i niterných. První zrcadlo
představuje Ježíšovo umučení jako královskou svatbu mezi Kristem a církví
Anachornický výraz „peace mouvement“ viz HANLY, Michael, Philippe de Mézières and the
Peace Movement, in: Philippe de Mézières and His Age, s. 61. Srov. též CONTAMINE, Philippe,
Guerre et paix à la fin du Moyen Âge. L'action et la pensée de Philippe de Mézières (vers 1327-1405),
in: ID., Pages d'histoire militaire médiévale (XIVe-XVe siècles), Diffusion de Boccard, Paris 2005, s.
283-296.
140 Celým názvem Livre de la vertu du sacrement de mariage et du réconfort des dames mariées et
de tout bon Crestien par un devot example de la passion de Jesu Crist et du miroir des dames mariées,
la noble Marquise de Saluce. Edice WILLIAMSON, Joan B., The Catholic University of America Press,
Washington, D.C. 1993.
139

54

svatou a nabízí tak pohled na svatbu jako nalezení intimního vztahu s
Bohem, druhé se zabývá vztahem Panny Marie a dalších žen k různým
cnostem a utrpením a nastiňuje problematiku vykoupení lidstva. Třetí
strana zrcadla odráží vztah Krista a církve právě ve svátosti manželské
muže a ženy. Skrze různé příklady má ženám nespokojeným v manželství
nabídnout lék a všechny nešťastně vdané utěšit. Nakonec čtvrtá kniha
převypravuje příběh o Griseldě, poslední příběh Boccacciova Dekameronu,
aby jej nabídla jako příklad pro vdané ženy hodný následování.141 Jedná se o
nejstarší dochovaný překlad slavné historie o manželce markýze ze Saluzza
do francouzštiny a Philippe nejpravděpodobněji pracoval s Petrarkovou
verzí, kterou od něj následně přebral Geoffrey Chaucer do svých
Canterburských povídek. 142 Philippe staví tento centrální příběh celého
díla143 jako vzor poslušnosti, který má vdaná žena následovat, manželství ve
všech jeho rozměrech (včetně manželství duchovního, tedy toho mezi
Bohem a racionální duší144) však obecně vnímá jako duchovní blaho.145
Knihy o přednostech svátosti manželské vznikly ve stejné době jako
Sen starého poutníka. V něm Philippe de Mézières na své Knihy odkazuje
(musely tedy dokončení Snu předcházet), a sice v rámci jednoho z políček
alegorické šachovnice, kde krále upozorňuje, že, jak „autor již ukázal ve své
knize du sacrement de mariage et de reconfort des dames mariees,“ sňatky s
nezletilými dívkami jsou „perverzemi proti přírodě“.146 Ve Snu se navíc
Philippe vrací ke své averzi vůči v Praze vádnoucí lucemburské dynastii, jež
byla zřejmě motivovaná dvěma hlavními důvody: nulovým zapojením císaře
Karla IV. ve věci křížové výpravy a sňatkem Richarda II. s Annou

Srov. STALEY, Lynn, Languages of Power in the Age of Richard II, The Pennsylvania State
University Press, University Park 2006, s. 282, též LOBA, Anna, Contempler le miroir de la passion,
in: Philippe de Mézières and His Age, s. 255-256.
142 Viz předchozí kapitola.
143 Že je příběh o Griseldě tím, proč celá kniha čtyřstranného zrcadla vznikla, je patrné z Prologu,
všimněme si nicméně, že tento nejdůležitější příběh opět přichází na závěr jako velkolepé finále.
144 „(…) de mariage espirituel, et briefment du sacrement de mariage espirituel entre Dieu et l’ame
raisonnable.“ Livre de la vertu du sacrement de mariage…, s. 70.
145 Srov. STALEY, Lynn, Languages of Power in the Age of Richard II, s. 284 a 327.
146 COOPLAND, George W., Philippe de Mézières - chancellor of Cyprus: Le Songe du Vieil Pèlerin, I.,
s. 67.
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Lucemburskou, kterým Karel IV. už od konce 70. let sledoval výhodné
sblížení s anglickou korunou. Oba dvory po rozkolu v církvi podporovaly
římského papeže Urbana VI. proti avignonskému Klementovi VII., za nímž
pochopitelně stála francouzská koruna (však také ve Snu nazývá Královna
Pravda Klementa VII. Dobrotivým, zatímco Uraba VI. Hrozným). Sňatek
Richarda s Annou se podařilo domluvit a uzavřít až po Karlově smrti jeho
synovi Václavu IV., snad také proto je ve Snu označen za nestálého,
nedůstojného a svévolného panovníka. Zpochybňuje se tu i legitimita
Václavova nároku na říšský trůn, který údajně získal jen díky úplatkům
svého otce, a vzápětí se připomíná, že se Václav IV. spojil se svými
největšími přirozenými nepřáteli a tím odvrhl dávné příbuzné a spojence,
tedy Bílého Sokola Karla VI., kterému byl Sen ostatně určen.147 V umných
alegoriích předával Philippe de Mézières mladému francouzskému králi
svou (vzhledem k Philippově zasazení do dvorské i intelektuální kultury
patrně všeobecně přijímanou) podobu současné politické mapy a rozložení
sil. Karla IV. považoval za lakomého148 a Václav si jej znepřátelil především
upevněním svazku s anglickou korunou. Možná měl Václava IV. jednoduše
za zrádce, protože při zmiňované poslední návštěvě v Paříži roku 1378
potvrdil císař Karel alianci mezi rody Valois a Lucemburky, čímž Karla V.
ubezpečil o vzájené podpoře snad i vůči Anglii. 149 V této věci navíc
Francouzi vyslali už v roce 1372 do Prahy pařížského biskupa, aby právě
znovupotvrzením spojenectví mezi oběma rody našli podporu Paříži proti
anglickému nepříteli.150
Co Philippe de Mézières ovšem kritizuje a nejprve v nejméně dvou
dílech odmítá jako „perverzní“ (sňatek s dívkou v dětském věku) a „zradu“
(spojení s anglickou korunou), neváhá o pár let později využít ve vlasních
politických plánech - a tedy ve vlastních literárních dílech, kde vše najde
Tamtéž, s. 250-251.
Tamtéž, s. 239.
149 Žádného konkrétního slibu ve věci sporu Francie s Anglií se však francouzský král od císaře
nedočkal, nebo o tom alespoň nemáme žádné doklady; srov. KAVKA, František, Vláda Karla IV. za
jeho císařství (1355-1378). Země české koruny, rodová, říšská a evropská politika, Díl 2. (13641378), Karolinum, Praha 1993, s. 217-218.
150 AUTRAND, Françoise, Charles V.: le Sage, s. 783.
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odpostatňující a favorizující argumenty, neboť se v danou chvíli stává
výhodné pro francouzskou korunu. Už v mírových jednáních, započatých v
roce 1384 (tři roky po sňatku Richarda s Annou Českou) hrál zřejmě
Philippe de Mézières zásadní zákulisní roli, podle některých historiků, kteří
srovnávali frekvenci korespondence Philippa s úspěchy či neúspěchy ve
vyjednávání a politický kontext, stál za myšlenkou na smír Philippův
všeprostupující idealismus, neustále sledující křížovou výpravu jako cíl a
výsledek takového míru.151
Je tu však ještě jedna neopominutelná radost historikova.

3.4 Estoire de Griseldis
V jediném rukopisu, uloženém v Bibliothèque nationale de France,
se dochovalo veršované drama o dobré ženě markýze ze Saluzza Griseldě.152
Datace: rok 1395. Autor: neznámý. Verše Paix soit à celle compaignie / Et la
douce Vierge Marie153 otevírají Estoire de Griseldis, na padesáti sedmi foliích,
zdobených devatenácti perokresbami, vyvedené světské drama (možná
první vážné drama nenáboženského charakteru ve Francii vůbec) s
postavami pěti Rytířů, radících markýzovi v závažném životním rozhodnutí.
Připomeňme, že Richardovi II. sliboval Philippe ve čtvrté látce Dopisu lék v
podobě setrvání bez manželky, v deváté mu radí oženit se s Izabelou, když
zároveň podtrhuje čtyři hlavní důvody, proč by se měl král oženit: zajistí tím
následníky, upevní dynastickou alianci, zařídí mír pro své království a bude
Srov. HANLY, Michael, Philippe de Mézières and the Peace Movement, s. 67. Philippe také Karlovi
VI. ve Snu starého poutníka radí, aby k válce sahal až jako k nejzazšímu možnému řešení, když už
všechny ostatní prostředky vyčerpá a nebude možné vyjednávat. I to však má prý své limity, na
prvním místě je samozřejmě sláva a čest Francie, za jejíž korunu je Karel zodpovědný; zároveň se
nám tu objevuje dvojí pojetí války - Philippe v tomto případě rozhodně neměl na mysli křižácké
tažení do Svaté země, které považoval za křesťanskou povinnost. Srov. MOEGLIN, Jean-Marie
(dir.), PÉQUIGNOT, Stéphane, Diplomatie et „relations internationales” au Moyen Âge (IXe - XVe
siècle), s. 693.
152 BNF Français 2203, Paris. Edice CRAIG, Barbara M., L'estoire de Griseldis, University of Kansas
Press, Lawrence 1954.
153 BNF Français 2203, s. 1, viz (viz Příloha, Obr. č. 6)
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žít v počestnosti;154 a zde Pátý Rytíř (pochopitelně ten starší, nejmoudřejší
diplomat) přesvědčuje markýze, že mu sňatek přinese potěšení a mír (sic!),
který ochrání celou jeho zemi a lid.155 Stejný příběh, který uzavírá Knihy o
přednostech svátosti manželské a útěše vdaných dam a který Philippe
zmiňuje v závěru Dopisu Richardovi II. jako příklad hodný následování, se ve
stejné době objevuje v podobě divadelní hry s naprosto totožným
poselstvím jako devátá látka Dopisu. Však také Pátý Rytíř v Estoire de
Griseldis markýzovi radí:
Mnoho lidí je, díky Bohu, ženatých,
a kteří žijí v celku šťastně,
kteří dokážou správně vládnout,
nejen sobě, ale i pro blaho obecné…156
Stejně bylo třeba poradit i osmadvacetiletému Richardovi II., který
ovdověl mladý a bylo-li třeba provdat francouzskou princeznu za anglickou
korunu, nemohl být Richard nechán stran potřeby manželského svazku na
pochybách.
Umělec - a o autorství Philippa de Mézières, byť nepodepsaném,
snad netřeba pochybovat157 - využil stejný princip jako v případě svátku
Uvedení blažené Panny Marie do chrámu, stejný jako v případě entremets o
slavném dobytí Jeruzaléma Godefroyem z Bouillonu, sehraných 6. ledna
1378 při slavnostním banketu před císařem Karlem IV., jeho synem
Václavem IV. a francouzským králem Karlem V. Svou teatrální, scénickou
představivost využil k sepsání kousku určeného k sehrání před těmi, jejichž

Srov. MOEGLIN, Jean-Marie (dir.), PÉQUIGNOT, Stéphane, Diplomatie et „relations
internationales” au Moyen Âge (IXe - XVe siècle), s. 249-250.
155 HANLY, Michael, Marriage, War, and Good Government in Late-Fourteenth-Century Europe:
The De regimine principum Tradition in Langland, Mézières, and Bovet, in: dir. MINKOVA, Donka
(dir.), TINKLE, Theresa, Chaucer and the Challenges of Medievalism. Studies in Honor of H. A. Kelly,
Peter Lang Publishing, Frankfurt/M., Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2003, s.
327–349.
156 „Maint sont marié, Dieu mercy, / Qui moult vivent joyeusement / Et sont de bon gouvernement /
Pour eulz et pour le bien publique…“ L’Estoire de Griseldis, CRAIG, Barbara (ed.), cit. v HANLY,
Michael, Philippe de Mézières and the Peace Movement, s. 69.
157 K Philippově autorství viz např. CRAIG, Barbara M. (ed.), L'estoire de Griseldis, s. 4-6.
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politické rozhodování chtěl Philippe de Mézières (a potažmo francouzský
král) ovlivnit. Stejně tak i list o rozsahu řádné knihy zaslaný roku 1395
anglickému králi byl politický apel, který cílevědomě přesvědčoval
anglického krále o konkrétních politických krocích, jež budou v zájmu
francouzské koruny. Philippe de Mézières zkrátka nikdy nepřestal být v
první řadě diplomatem, jenž k prosazení svých myšlenek využíval svůj
literární talent.

Shrňme si následující: Philippe de Mézières se už od 60. let 14.
století zabýval myšlenkou na založení nového řádu,158 který pod znamením
kříže znovu dobyde Svatou zemi; ideu začal později aktivně prosazovat a od
70. let do řádu přijímat členy z řad francouzských a anglických rytířů. Jako
diplomat se několikrát účastnil velkých politických rozhodnutí a i cesta s
Petrem I. z Lusignanu po evropských panovnických dvorech až do Prahy
měla jasný politický cíl: sjednotit křesťany a vypravit křižáckou armádu.
Dopis Richardovi II. píše už v době, kdy pobývá v celestinském klášteře a vliv
na francouszký královský dvůr má zřejmě jen zprostředkovaný. Jeho
někdejší svěřenec, Bílý jelen Karel VI., už v době vzniku dopisu v minulosti
prodělal několik záchvatů šílenství, první ho stihl na podzim roku 1392. Je
proto logické, že se Philippe propracovaným politickým apelem obrátil na
anglického krále. Ten měl minimálně jazykovou vybavenost k tomu, aby k
němu list mohl promluvit, zároveň mu momentální situace v Anglii
teoreticky umožňovala zabývat se i jeho vojenským poselstvím a výzvou.
Prolog dopisu svatbu nezmiňuje, ani nás nespravuje o obsahu poslední,
deváté látky, která s tématem sňatku s Izabelou přichází. V dopise je pak
před touto pasáží jasný předěl. Poslední iluminací v díle je drobnomalba
beránka v červeném kříži, symbol Philippova řádu Umučení Ježíše Krista;
stejně tak předchozí pečlivě vyvedená iluminace na druhém foliu celé dílo
Poprvé se myšlenkou na založení vlastního řádu začal zabývat ve službách kyperského krále
Petra I. z Lusignanu, srov. Une épistre lamentable et consolatoire, úvod CONTAMINE, Philippe a
PAVIOT, Jacques, s. 73.
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otevírá jasnou zprávou: Philippe de Mézières předává anglickému králi
knihu, jejímž hlavním tématem je nový řád, jehož prapor Philippe třímá. Zdá
se tedy, že aniž měl přímý vliv na vyjednávání o svatbě Richarda s Izabelou,
využil Philippe de Mézières situace, dopis upravil a přiložil jako svůj
příspěvek k již probíhajícím diplomatickým výměnám. Zároveň se zdá
pochopitelné, že králi Karlovi VI. posloužily při jednáních nejen schopnosti
posla a Philippova přítele Roberta Poustevníka, ale i literární um jeho
někdejšího vychovatele. Dopis Philippa de Mézières mu přišel v rámci
dalšího vyjednávání velmi vhod.
Lze tedy Dopis Richardovi II. považovat za Philippův poslední
diplomatický úspěch? Snad, ale bohužel jen částečně. Snad se nám podařilo
dokázat, že tím hlavním, proč Philippe dopis sepsal, bylo přesvědčení
anglického krále o převzetí otěží stran svaté války, protože Karel VI. po
svých několika záchvatech úzkosti nepřicházel k takové roli v úvahu.
Dynastický sňatek se uskutečnil, ale ani ten nepřinesl sjednocení celého
křesťanstva a mír. Křesťasnská Evropa se dál štěpila a upadala do stále
hlubší krize, nepomohl Philippův nový řád, nepomohlo zavedení svátku
Uvedení Panny Marie do Chrámu, nepomohl Philippův vliv na francouzský a
potažmo anglický královský dvůr, na papežskou kurii v Avignonu, na ostatní
evropské literáty. Přesto se Philippe de Mézières nevzdával. Nevíme, jestli u
něj sňatek vzbudil naději a radost, nebo napak zklamání - víme ale, že po
drtivé porážce u Nikopole sepisuje ještě List žalostný a útěšný, znovu nabízí
nová řešení, nové vojenské strategie, znovu prosazuje důležitou roli
vlastního řádu. Snad proto jej mnozí označují za snílka. Možná spíš než
idealismus mu však nechybělo odhodlání a vize, jakou medicínou by šlo
vyléčit rozklížený svět.
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Závěr
Jacques Le Goff kdysi v knize Kultura středověké Evropy prohlásil,
jak připomněl Martin Nejedlý ve své úvaze nad životem a dílem nestora
francouzských historických věd krátce po jeho smrti, že křížové výpravy
přinesly jediný plod, a sice meruňku. 159 Později se poopravil: „Ale
uvědomuji si, že nesmím pominout naděje a vášně, jež s nimi lidé spojovali.
Ani touhu po dobývání území, po zisku, ale také po spáse, jež kdysi
vyvolaly.“160
Jako by Le Goff zapomněl na Philippa de Mézières: jinak by totiž
nutně musel po touze po dobývání území a zisku ihned dodat „a po míru“.
Ať už to byl Petr I. z Lusignanu, který Philippovy „naděje a vášně“ sdílel,
papež Řehoř XI. v Avignonu nebo Karel IV. ve vzdálené Praze, které bylo
třeba pro kruciátu nadchnout, ať už to byl francouzský král Karel V. nebo
jeho pro vypravení křižáckého tažení zprvu nadějnější syn, nebo nakonec i
anglický král Richard II., nikdo nebral Philippa de Mézières na lehkou váhu,
jako snílka, kterého je třeba odstavit na okraj. Hlavní Philippova myšlenka
dávala smysl: přesune-li se boj za jasným cílem mimo hranice západního
křesťanstva, ustanou boje doma a všichni křesťané se opět sjednotí.
Touha po míru, pro nějž se všichni musí v motlitbách obracet k
Panně Marii, prostupuje celým Philippovým dílem stejně jako řinčení zbraní
a šikování vojsk proti Turkům a „saracénům“. Každé jeho dílo mělo nějaký
politický motiv, přicházelo v příhodnou chvíli, kdy mohlo promlouvat ke
svému adresátovi a v umných alegoriích mu předat morální poselství a
vyjevit rozhodnutí, které má dotyčný učinit. Philippe se naučil obratně
pracovat nejen s psaným slovem, ale jeho slabost pro velké efekty ho
přivedla k využívání i dalších vlivných platforem, například divadla nebo
náboženských svátků. Nicméně, ač Philippovi nechyběl smysl pro
159

LE GOFF, Jacques, Kultura středověké Evropy, Odeon, Praha 1991, s. 84, citováno v NEJEDLÝ,
Martin, Inspirace pro ještě jednu generaci. Úvaha nad osobností a dílem Jacquese le Goffa (19242014), in: Český časopis historický, č. 3, 112/2014, Historický ústav AV ČR, Praha, s. 488.
160
Citováno tamtéž.
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scéničnost, velká gesta a touha po dobrodružství, obsah jeho působivých
obrazů byl v jádru pragmaticky politický.
Na své schopnosti se stoprocentně spoléhal: věřil, že hned za
králem Francie a Anglie půjde do boje o Svatou zemi jeho vlastní rytířský
řád, jemuž sepsal jasná pravidla. O vítězství v takovém případě
nepochyboval. Řád Umučení Ježíše Krista sice nesplnil touhu spojit rytíře ke
společné vítězné výpravě do svatých míst (tato naděje vzala definitivně
zasvé po porážce u Nikopole), Philippovi se však podařilo posílit vazby mezi
podobně smýšlejícími intelektuály a upevnit síť kontaktů, kterou nejprve po
polovině 14. století sice pomáhalo vytvořit sdílení myšlenky na křížovou
výpravu, která se však výborně zúročila po roce 1380 při nejrůznějších
mírových vyjednáváních.
Philippe de Mézières o sobě a světu uvažoval ve dvou hlavních
rovinách: horizontální (západ - východ, křesťanský svět proti heretickému,
osa Paříž - Benátky - Kypr a Jeruzalém) a vertikální (vztah ke králi, k moci, k
papeži, Panně Marii a Bohu). Mezi oběma neustále nacházel pevnou vazbu a
vzájemné zrcadlení, což dodalo jeho literárnímu odkazu nesmírnou
barvitost, hloubku a napětí. S tím vším se naučil během mnoha let v
diplomatických službách zacházet, to všechno se naučil využívat a cílit ke
správným uším.
Zatím se žádný z badatelů seriózněji nezabýval tím, jak mohl
Philippe de Mézières vnímat sám sebe, jakou roli sám sobě přisuzoval a jak
si přál, aby ho vnímal okolní svět. Jako vojevůdce? Inspirátora? Literáta,
moudrého muže? Návodů v jeho díle máme několik, a snad se nám je tu
podařilo i lehce poodhalit. Je lákavé pohlédnout skrze dochované dílo na
jeho autora - obyčejného člověka, který o sobě, svém vlivu a šanci na úspěch
svých projektů dost možná i přes sebevědomý tón veškerého snažení
denodenně pochyboval. A jestli se třeba ve skrytu duše také nedomníval, že
jediným pozitivním přínosem křižáckých tažení bylo akorát tak dovezení
meruňky.
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ZDROJ : British Library, London. © The British Library
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milosti králem Francie.“
ZDROJ : British Library, London. © The British Library

4. Epistre au roi Richart (Letter to King Richard II) f. 35
Vznik: 1395
Rukopis Royal 20 B VI

Třetí iluminací je potom právě tento znak Philippova rytířského řádu v
červeném kříži na foliu 35.
ZDROJ : British Library, London. © The British Library

5. Epistre au roi Richart (Letter to King Richard II) f. 35, detail
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6. « L'Estoire de Griseldis myz par personnages »
Vznik: 1395
Rukopis Français 2203

Verše Paix soit à celle compaignie / Et la douce Vierge Marie otevírají
Estoire de Griseldis, na padesáti sedmi foliích, zdobených devatenácti
perokresbami, vyvedené světské drama (možná první vážné drama
nenáboženského charakteru ve Francii vůbec) s postavami pěti Rytířů,
radících markýzovi v závažném životním rozhodnutí.

ZDROJ: Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Français
2203
7. Entremet : živé vystoupení během banketu Karla V. pro Karla IV. a Václava IV.
Grandes Chroniques, f. 473
Rukopis Français 2813

I když se v tomto případě můžeme o Philippově autorství či vlivu na
podobu představení jen dohadovat, jisté je, že drama o dobytí Jeruzaléma
francouzským hrdinou Godefroyem z Bouillonu v roce 1099 bylo před
zraky římského císaře a jeho syna odehrány jako důrazné připomenutí
nutnosti křížové výpravy a dost možná i jako hořké povzdechnutí nad
chladnou reakcí císařovou, jíž se Philippovi a jeho tehdejšímu pánovi,
kyperskému králi Petrovi I. z Lusignanu, o 14 let dříve v Praze dostalo,
když za vypravení křižácké armády u císaře orodovali.
ZDROJ: Grandes Chroniques. Bibliotèque nationale de France, Département des
manuscrits, Français 2813.
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