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Říše koření, kalika a čaje
Dvě století Nizozemské východoindické společnosti

Michal Wanner

Jednoho jarního dne roku 1594 se ve
vinárně Martina Spila v Amsterdamu se-
šlo devět obchodníků. V jejich čele sta-
nul Reinier Pauw, syn amsterdamského
primátora, který zbohatl obchodem na
Baltském moři. Ostatní účastníci – Hen-
drik Hudde, Pieter Hasselaar, Arent ten
Grootenhuis, Hendrik Buyck, Syvert
Sem, Jan Poppen, Jan Karel a Dirk van
Osovi – byli rovněž bohatí kupci, kteří
vydělávali na obchodu s Karibskou ob-
lastí, Ruskem a baltskými státy. Mluvili
o plánech na společnou obchodní cestu
do Asie. Důvodů k úvahám o takovém
podniku měli dostatek.1

Během předcházejících sta let portugal-
ské lodě přivážely koření do Lisabonu
cestou kolem mysu Dobré naděje. Asij-
ské produkty, především pepř, přinášely
v Evropě velké zisky, protože prodejní
ceny na evropských trzích rostly v důsled-
ku potíží, s nimiž se Portugalci potýkali
ve snaze dovést své bohatě naložené lodě
z Asie v bezpečí a včas. Jejich lodě byly
nedostatečně chráněny proti anglickým
pirátům, kteří na ně útočili v jižním At-
lantiku. Vzestup cen koření se stal láka-
vou možností pro amsterdamské obchod-
níky, ale portugalský král propůjčil svůj
monopol na import a prodej koření ex-
kluzivní mezinárodní skupině obchod-
níků a bankéřů. Tzv. „Indický pepřový
kontrakt“ řídil asijské importy, zatímco
„evropský kontrakt“ určoval ceny v Lisa-
bonu. Pod ochranou portugalské koruny
bylo obchodníkům, kteří ovládali indic-
ký kontrakt, povoleno nakupovat pepř
kdekoli v Asii, ale byli povinni dopravit
koření portugalskému králi do Lisabonu
za fixní cenu. Účastníci evropského kon-
traktu nakupovali pepř od portugalské
koruny za vyšší, předem určenou částku
a prodávali je se ziskem na otevřeném ev-
ropském trhu. Od roku 1591 byl evrop-
ský pepřový kontrakt kontrolován mezi-
národní skupinou mocných bankéřů a ob-
chodníků, kteří měli zástupce v prakticky
každém větším evropském přístavu. Ten-
to systém jim dovoloval získat exkluziv-
ní kontrolu nad prodejem koření a z něho
plynoucí vysoké zisky.2

Obchodníci, kteří se sešli v amsterdam-
ské vinárně, chtěli sami proniknout do
obchodu s kořením. Museli ale obejít
existující systém. Nic jiného jim ani ne-
zbývalo, v důsledku rozkazu Filipa II.
z roku 1594 nemohli vést obchod v pří-
stavech španělsko-portugalského soustá-
tí.3 Měli přitom k dispozici dostatečné

prostředky. Počáteční kapitál nezbytný
pro vystrojení několika lodí do Asie mohl
být poskytnut ihned. V severním Nizoze-
mí byl dostatek kapitálu, který byl zís-
kán z obchodu s obilím a dřevem z Baltu,
lovu herinků a exportu mléčných výrob-
ků a látek. Situaci navíc výrazně ovlivnil
průběh nizozemské revoluce. Když v roce
1585 padly do španělských rukou Ant-
verpy a město ztratilo svou pozici jako
hlavní trh bavlněnými látkami v severo-
západní Evropě, mnoho bohatých ob-
chodníků uprchlo z jižního Nizozemí na
sever s veškerým majetkem, Jan Karel
a Dirck van Osovi byli rovněž emigranti
z Flander.4

Obchodníci měli k dispozici i dostatek
informací. Znali příběhy sepsané Nizo-
zemci, jako byly práce Dircka Gerritsze
a Jana van Linschotena, kteří měli mno-
haletou zkušenost z pobytů v Asii, kde
pracovali pro Portugalce. Dirck Gerritz
opíral své informace o Lucase Jansze
Waghenaera, který shrnul poznatky ze
svého druhého pobytu do velkého námoř-
ního atlasu Poklad navigace (Het thresoor
der zeevaert, 1592). Van Linschoten po-
psal své zkušenosti a rozsáhlé znalosti do
svých dílech Cestopis (Reysgeschrift,
1595) a Itinerář (Itinerario, 1596). Druhé
z těchto děl sloužilo současně jako ná-
mořnický manuál, průvodce obchodníků
a popis asijských zemí a národů. Poskytl
plavební instrukce, detailní popis přísta-
vů a načrtl existující plavební cesty do
Asie. Rovněž poukázal na slabé články
portugalské organizace v Asii. Van Lin-
schoten dal devíti amsterdamským kup-
cům ručně psanou verzi svého itineráře
k pročtení. Obchodníci navíc vyslali „špi-
ony“ do Lisabonu, aby získali aktuální
informace. Vzdělaný kartograf a kněz
Petrus Plancius, rovněž uprchlík z jižní-
ho Nizozemí, pak shrnul veškeré dostup-
né informace do jasných a použitelných
instrukcí a námořních map.5

Obchodníci krátce jednali o vyslání lodí
do Asie cestou Severním ledovým oceá-
nem. Tato cesta se jevila mnohem kratší
a byla bezpečnější, protože zde nebyly
nepřátelské portugalské lodě, a rovněž kli-
ma bylo zdravější. Navíc mohli tímto způ-
sobem narušit portugalský monopol na
koření méně nápadně. Po určitém váhá-
ní se obchodníci přeci jen rozhodli pro
cestu okolo mysu Dobré naděje. Spojili
síly a vytvořili obchodní společnost na-
zvanou Společnost vzdálených zemí
(Compagnie de Verre), jejímž úkolem

byla organizace a realizace jejich plánů.
V té době to byl běžný postup při tako-
výchto dobrodružných podnicích. Devět
podílníků osobně poskytlo hlavní díl ka-
pitálu nezbytný pro podnik a obrátilo se
na ostatní s výzvou, aby rovněž přispěli.
Zatímco devět iniciátorů se stalo řediteli
společnosti, ostatní méně významní po-
dílníci byli pouhými akcionáři. Ředitelé
přijímali rozhodnutí a řídili veškeré ob-
chodní záležitosti, nakupovali zboží, za-
dávali stavbu lodí a najímali posádku. Za
tuto činnost dostávali jedno procento
z celkové částky na vybavování lodí a dal-
ší procento z celkového zisku na konci
cesty. Když bylo zboží prodáno, perso-
nál byl propuštěn, lodě prodány a společ-
nost rozpuštěna. Všichni akcionáři ob-
drželi své podíly se ziskem (nebo s ode-
čtenou ztrátou). Společnost tak byla
vytvářena na dočasné bázi, existovala
pouze v době jediné cesty.6

Obchodníci shromáždili téměř 300 000
guldenů. Dvě třetiny utratili za lodě, zbra-
ně, munici, vyvážené zboží a nájem po-
sádek. Zbytek zanechali jako hotovost na
palubách svých lodí. Několik měst, spo-
lečně s provinční vládou a nizozemským
státem, podpořilo podnik dodáním více
než sta děl a menšího množství zbraní.
Importní a exportní cla byla společnosti
odpuštěna a místodržící princ Mořic roz-
dal obchodníkům patenty, které jim
umožňovaly legitimizovat jejich působe-
ní v Asii. Po těchto pečlivých přípravách
vypluly 2. dubna 1595 z rejdy Texelu na
jih lodě Mauritius, Amsterdam, Hollan-
dia a malá jachta Duyfken.

Bezstarostné představy o průběhu ces-
ty však záhy získaly trpkou příchuť. Ob-
chodníci svěřili velení expedice Corneli-
sovi de Houtmannovi a Gerritovi van
Beuningenovi, kteří se, jak se ukázalo,
příliš nehodili na tento úkol, a záhy pro-

1) Israel, J., Dutch primacy in World Trade,

1585–1740, Oxford 1989, s. 67.
2) Podrobněji Boyajian, J. C., Portuguese Trade

in Asia under the Habsburgs 1580–1640, Balti-
more – London 1993, s. 53–85.

3) Chaudhuri, K. N., Trade and Civilisation in the
Indian Ocean. An Economic History from the

Rise of Islam to 1750, Cambridge 1985, s. 81.
4) Israel, c. d., s. 67.

5) Boxer, C. R., Jan Compagnie in War and peace
1602–1799, Hong Kong – Singapore – Kuala

Lumpur 1977, s. 2.
6) Jacobs, E. M., In Pursuit of Pepper and Tea.

The Story of the Dutch East India Company,
Amsterdam 1991, s. 10.
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pukly spory. Většina posádek zemřela
během cesty na kurděje a lodě konečně
dorazily do Bantamu na západní Jávě až
o patnáct měsíců později. Nepromyšlené
chování uvrhlo Nizozemce záhy do kon-
fliktu s Javánci a oba velitelé se rozhodli
odplout na Moluky. Pod tlakem posádky
se však museli vrátit, když ještě nebyli
ani v půli cesty. V důsledku nedostatku
mužstva museli v Asii opustit loď Am-

sterdam. Tři zbývající lodi dopluly do
Nizozemí počátkem roku 1597. Z původ-
ního počtu 240 mužů posádky přežilo jen
87 a zisk z prodeje dovezeného nákladu
pepře sotva pokryl náklady. První nizo-
zemská expedice do Asie rozhodně ne-
byla komerčním úspěchem. Nicméně na
rozdíl od pokusů jiných námořníků, kteří
hledali cestu na Dálný východ přes Se-
verní ledový oceán, Společnost vzdále-
ných zemí demonstrovala, že nizozemské
plavby do Asie jsou možné po portugalské
cestě okolo mysu Dobré naděje.7

V následujících letech vypluly do Asie
mnohé další nizozemské lodě. Mezi léty
1595 a 1601 vzniklo celkem osm různých

obchodních společností pro obchod
s Východními Indiemi. Mezi nejvýznam-
nější patřila Stará východoindická spo-
lečnost, První sjednocená společnost pro
Východní Indie, Nová brabantská společ-
nost. Tyto společnosti vyslaly z Amster-
damu, Rotterdamu, Hoornu, Enkhuizenu,
Middelburgu, Veere a Delftu celkem 65
lodí v rámci 15 flotil. Některé z těchto
podniků byly mimořádně výnosné, při-

nášely velké zisky, ale jiné skončily na-
prostým krachem. Obchodníci využívali
zisku z jedné cesty, aby se finančně podí-
leli na další společnosti. Omračující
úspěch se ale záhy obrátil proti nadšeným
podnikatelům. Nizozemští obchodníci si
začali tvrdě konkurovat, čímž zdvihali
nákupní ceny v Asii. Naopak prodejní
ceny v Nizozemsku padaly v důsledku
dovozu velkého množství koření vržené-
ho na trh. Zisky dramaticky poklesly.
Divoká konkurence mezi obchodníky
existenčně ohrožovala ekonomickou zá-
kladnu nizozemského obchodu s Asií.
Navíc vnější konkurenti – Asiaté, Portu-
galci, Španělé a Angličané – profitovali
z rozkolu mezi Nizozemci. Ačkoli nizo-
zemští obchodníci záhy pochopili nutnost
kooperace, nebyli dlouho ochotni spojit
síly. Určitý stupeň kooperace mezi spo-
lečnostmi byl dosažen mezi provinciemi
Zeeland a Holland, zatímco kupci z ostat-
ních provincií, kteří se tradičně obávali
hegemonie nejsilnějších provincií, se ne-
přidali. Nicméně společnosti z těchto pro-
vincií si nadále navzájem konkurovaly,
protože obchodníci z jedné provincie
nebyli ochotni podřídit se vůli jejich ko-
legů odjinud.8 Různé skupiny se sešly až
pod tlakem ústřední vlády Spojených ni-
zozemských provincií, generálních stavů
a na nátlak prince Mořice v roce 1602.
Lokální společnosti odsouhlasily, že sply-

nou do jediné Sjednocené východoindic-
ké společnosti (Vereenigde Oostindische
Compagnie, dále VOC), která získala mo-
nopol na obchod s kořením a plavby do
Asie.9

Obchodní společnost

Zvláštní privilegia, jež udělily Generál-
ní stavy sjednocené společnosti, byla dne
20. března 1602 vtělena do oficiální char-
ty, která provizorně platila až do roku
1623. Kromě výhradního práva vypra-
vovat lodě na cesty východně od mysu
Dobré naděje nebo západně od Magalhãe-
sovy úžiny byla VOC zplnomocněna vy-
hlašovat války a uzavírat smlouvy s asij-
skými vládci, budovat pevnosti a obchod-
ní stanice, najímat vojáky a jmenovat
místní správce. Pro soukromý podnik,
jakým VOC byla, byla taková privilegia
vskutku výjimečná. Generální stavy si
nicméně ponechaly určitou kontrolu nad
jejich využíváním nebo zneužíváním.
Byla to například přísaha věrnosti ředite-
lů nové společnosti, která byla vyžado-
vána při jmenování. Dohody a aliance
uzavřené VOC musely být potvrzovány
generálními stavy a charta společnosti
byla obnovována každých 21 let. Vojáci
a agenti společnosti odpovědní za váleč-
nou a zahraniční politiku přísahali věr-
nost jak společnosti, tak státu. I tak měli
ředitelé značnou volnost jednání a mohli
využívat svého obchodního monopolu
a mocných prostředků.10

Kromě těchto zvláštních privilegií char-
ta určovala přesnou organizaci spojené-
ho obchodního tělesa. Bývalé lokální spo-
lečnosti v Amsterdamu, Zeelandu, Rot-
terdamu, Delftu, Hoornu a Enkhuizenu
se přeměnily v komory (kamern) nové
obchodní společnosti. Guvernéři zanik-
lých společností se stali novými řediteli
komor a lokální podílníci se stali akcio-
náři (participanten) Sjednocené východo-
indické společnosti. Základní rozdíl mezi
předchozími společnostmi a novou orga-
nizací spočíval v tom, že po aukčním pro-
deji dovezeného zboží nebyl personál pro-
puštěn a loď prodána. Ředitelé nebyli
nadále osobně odpovědní za dluhy spo-
lečnosti. Nově ustavená VOC nebyla už
dočasným podnikem pro jednu cestu, ja-
kými byly předchozí společnosti, ale té-
měř moderním korporativním tělesem,
které díky různým inovacím, existovalo
po dvě století.11

Shromažďování kapitálu pro novou spo-
lečnost začalo krátce po vydání charty.
Každá komora VOC otevřela registr po-
dílníků. Celkový vklad dosáhl výše 6,5
milionu guldenů. Amsterdamská komo-
ra přispěla největším podílem 3,7 milio-
nu, následovala Zeelandská, která inves-
tovala 1,3 milionu guldenů. U ostatních
komor byla výše vkladu podstatně nižší,
kolísala od 170 000 guldenů u Rotter-
damu až po více než půl milionu u Enk-
huizenu.12

Oprava lodi Swarte Leeuw poškozené požárem v docích Východoindické
společnosti v Oostenburgu v Amsterodamu

7) Israel, J., The Dutch Republic. Its Rise, Great-

ness, and Fall 1477–1806, Oxford 1995,
s. 319.

8) Roessingh, M. P. H., Sources of the History of
Asia and Oceania in the Netherlands, Part I,

München – New York – London – Paris 1982,
s. 72–74.

9) Furber, H., Rival Empires of Trade in the Orient
1600–1800, Minneapolis 1976, s. 31–32.

10) Gaastra, F., De Geschiedenis van de VOC, Zut-
phen 1991, s. 21–23.

11) Glamann, K., Dutch-Asiatic Trade 1620–1740,
s’Gravenhage 1981, s. 5.

12) Podrobněji Gaastra F., The Shifting Balance of
Trade of the Dutch East India Company. In:

Blussé L., Gaastra F., Companies and Trade,
Leiden 1981, s. 50–51, pozn. 12
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Kapitál VOC nebyl v průběhu její exis-
tence nikdy navýšen pravděpodobně pro-
to, že ředitelé se obávali snížení kurzu
akcií a nechtěli odstrašit existující akcio-
náře. Navíc, s velkým počtem akcionářů
by byla dividenda rozdělována mezi více
lidí. Když proto společnost potřebovala
více kapitálu, brala si různé krátkodobé
úvěry, vydávala jednoroční obligace a zís-
kávala půjčky. Ty byly VOC poskytová-
ny obchodníky s ohledem na první násle-
dující aukci, kde předpokládali, že nakou-
pí nejrůznější asijské zboží. Kromě úroku
z půjček obchodníci získali právo první-
ho výběru při prodeji. Takové úvěry moh-
ly dosáhnout výše 20 milionů guldenů.
Tento typ financování obchodních akti-
vit byl uplatňován v době krizí, například
když VOC neměla zboží k prodeji. Spo-
lečnost čelila vážným obchodním potížím
zvláště během čtvrté anglo-nizozemské
války a na konci 18. století. Generální sta-
vy ji musely sanovat mimořádnými úvě-
ry. Nebylo to ostatně poprvé, kdy byla tato
opatření uplatněna. Již v roce 1610 byla
nutná dosti významná finanční pomoc,
aby se mladá VOC udržela na nohou.
Výměnou za finanční pomoc generální
stavy žádaly některé autority o pomoc
a radu v obchodních záležitostech společ-
nosti, prostřednictvím mimořádných ře-
ditelů, kteří neměli právo hlasovat, ale
účastnili se zasedání Výboru ředitelů
a mohli zblízka sledovat jednání. V do-
bách prosperity a vysokých zisků však
kritika scházela. Během dvou století exis-
tence VOC společnost vyplatila dividen-
du ve výši 3600 % na dividendách zalo-
žených na prvotních vkladech. Šlo o sumu
230 milionů guldenů.13

První akcionáři pocházeli ze všech vrs-
tev nizozemské společnosti. Byli mezi
nimi šlechtici a mimořádně bohatí ob-
chodníci, z nichž řadu tvořili emigranti
z jižního Nizozemí, kteří investovali nej-
méně 12 000 guldenů. Podílela se však
i řada kněží, řemeslníků, námezdních děl-
níků a dokonce služebných. Haarlemský
obchodník s látkami Pieter Goosen inves-
toval 900 guldenů, výrobce lžic Thijs
Diercksz 150 guldenů a amsterdamská
švadlena Klazien Klaasdr a služka Aaltje
Gerritsdr investovaly po 100 guldenech.
S postupem let však většina podílů padla
do rukou větších nebo menších investorů.
Podílníci, jako v předchozích společnos-
tech, nemohli mluvit do řízení společnos-
ti. Na rozdíl od předchozích obchodních
těles nebyli akcionáři VOC vypláceni po
dokončení jedné cesty. V důsledku toho
nemohli dát najevo svou přítomnost od-
mítnutím financovat další cestu. Na po-
čátku 17. století tato neschopnost vedla
ke konfliktům mezi podílníky a řediteli.
Podílníci neměli možnost nahlédnout do
finanční situace, protože ředitelé odmí-
tali podávat adekvátní informace a divi-
dendy nebyly v prvních letech existence
VOC vypláceny. Není divu, že podílníci
obvinili ředitele z obohacování na úkor

společnosti a vyjádřili svou nespokoje-
nost ve velmi ostře formulovaných pam-
fletech. V důsledku toho přispěvatelé zís-
kali určitý vliv na politiku společnosti,
což upravovala nová charta z roku 1622.
Měli právo volit sedm hlavních akcioná-
řů (hoofdparticipanten), kteří zastupova-
li jejich zájmy a vytvářeli kontrolní vý-
bory. Hlavní akcionář amsterdamské
a zeelandské komory musel mít podíl ale-
spoň 6000 guldenů, akcionáři z ostatních
komor alespoň 3000 guldenů. Tito hlav-
ní akcionáři zkoumali deset let staré
a později čtyři roky staré účty společnos-
ti a měli křesla ve volitelských grémiích,
které doporučovaly kandidáty na uvolně-

ná místa ředitelů. Přísežní hlavní akcio-
náři se účastnili jednání Výboru ředitelů
VOC.14

Představení bývalých společností se sta-
li novými řediteli (bewindhebbers). Pů-
vodně jich bylo 76, charta z roku 1602
stanovovala, že jejich počet musí být sní-
žen na šedesát cestou postupného pro-
pouštění. Amsterdam vysílal 20 ředitelů,
Zeeland 12 a ostatní komory po sedmi
ředitelích. Ředitelé byli jmenováni doži-
votně, ale jejich posty nebyly dědičné.
Noví ředitelé byli vybíráni z hlavních
podílníků VOC, podle jednotlivých ko-
mor, kteří investovali 3000 až 6000 gul-
denů. Řediteli byli proto často bohatí ob-
chodníci a členové vážených bankéřských
rodin, kteří navíc požívali jisté autority
ve vládních kruzích Spojených nizozem-
ských provincií. Volitelé, složení z exis-
tujících ředitelů a později ze stejného
počtu velkých vlastníků, vytvořili seznam
o třech kandidátech, ze kterých městská
rada ve městě, kde komora sídlila, uděla-
la výběr. Tato politika podporovala spo-
jení mezi městskou správou a řediteli.
Ředitelé řídili denní aktivity komor spo-
lečnosti. Za tuto činnost dostávali jedno
procento z hodnoty z výstroje lodí a další
procento ze zisku. Z těchto peněz ale

museli zároveň platit skladníky a aukční
prodejce, úředníky, pokladníky. Personál
dostával plat přímo od společnosti.15

Ředitelé vytvářeli obecnou politiku
VOC, s přijímáním rozhodnutí však vzni-
kaly problémy, způsobené mj. častou ab-
sencí ředitelů. V důsledku toho rada 17
ředitelů, složená ze zástupců šesti komor,
vytvořila Výbor ředitelů, známý jako „se-
dmnáct pánů“. Amsterdam, který tvořil
největší větev VOC, měl 8 delegátů. Zee-
land obsazoval 4 místa, po jednom zástup-
ci se střídali zástupci ostatních komor na
základě principu rotace. Amsterodamská
komora tak byla zbavena možnosti zís-
kat většinu hlasů v radě. Zélanďané se
navíc pokusili omezit její moc prosaze-
ním ustanovení, které zavazovalo „sedm-
náct pánů“ scházet se 6 let v Amsterda-
mu a poté 2 roky v Middelburgu v pro-
vincii Zeeland. Nehledě na tato opatření
byla moc amsterdamské komory rozsáhlá
a její slovo bylo často rozhodující.16

Nejdůležitějším úkolem Výboru bylo
koordinovat aktivity a definovat základní
linie politiky společnosti. Sedmnáct pánů
se scházelo třikrát za rok na několik týd-
nů. Zasedali ve skvostně vybaveném vel-
kém sále amsterdamského Východoin-
dického domu, který v roce 1663 popsal
Olfert Drapper slovy: „V sále, kde se
scházejí ředitelé a projednávají své zále-
žitosti, jsou zavěšeny skvostné čínské
a japonské malby. V sále visí také velké
město Batávie se svým strach nahánějí-
cím a nedobytným hradem. A je tam ja-
ponský královský dvůr, který nemá na svě-
tě rovného, co do bohatství, velikosti
a moci. Kolem visí všechny ostrovy Mo-
luk, pevnosti, sady se stromy koření,
města, přístavy, mysy, které okupujeme na
druhém konci světa.“17

Nejdůležitější schůzka se konala vždy
v září, po návratu flotily z Asie. Na tom-
to setkání výbor určil počet lodí a námoř-
níků, kteří mají být vysláni do Asie v ná-
sledující sezóně. Vydávali rovněž provi-
zorní rozhodnutí o množství zboží
a hotovosti, kterou mají lodě vyvézt. Na-
víc stanovili data a podmínky pro pod-
zimní akce. Druhé setkání následovalo
začátkem jara, v únoru nebo v březnu, kdy
byly známy výsledky podzimní aukce. Na
základě těchto informací Výbor spočítal
úroveň dividend a formuloval definitivní
„požadavky na dovážené zboží“. Byl to
detailní seznam zboží, které měly lodě
VOC dovézt z Asie do Nizozemska. Bě-
hem tohoto setkání stanovoval Výbor ře-
ditelů rovněž data jarních aukcí, kde spo-
lečnost téměř exkluzivně prodávala ko-

Loď Východoindické společnosti Ravel,
postavená roku 1651 pro amstero-
damskou komoru v Rapenburgu

13) Jacobs, c. d., s. 15–16.
14) Gaastra, The Shifting, s. 51.

15) Steensgaard, N., Carracks, Caravans and Com-
panies: The structural crisis in the European-

Asian trade in the early 17th century, Koben-
havn 1973, s. 126–130.

16) Boxer, R., Morskie imperium Holandii 1600–
1800, Gdańsk 1980, s. 57–59.



245XI.–XII. 2002

ření. Výbor VOC se scházel potřetí po-
čátkem léta, kdy Výbor ředitelů připra-
voval instrukce pro zaměstnance společ-
nosti v Asii. Navíc byla přijímána dočas-
ná rozhodnutí týkající se vybavování lodí,
aby jednotlivé komory měly dostatek času
připravit je k odjezdu. Toto letní zasedá-
ní bylo v polovině 18. století zbaveno
každoroční agendy. Rozhodování bylo
posunuto na jarní nebo podzimní schůzi.
Ačkoliv se „sedmnáct pánů“ soustřeďo-
valo pouze na obecnou politiku společ-
nosti, v průběhu času jejich činnost mo-
hutně vzrůstala. VOC se na jedné straně
změnila v gigantickou obchodní a rejdař-
skou společnost se šesti komorami v Ni-
zozemské republice a téměř třiceti osa-
dami v Asii; s více než stovkou lodí a ti-
sícovkou zaměstnanců, kteří museli být
řízeni, kontrolováni a instruováni. Výbor
ředitelů zavaloval zaměstnance stovkami
mimořádně detailních instrukcí. Na jejich
plnění dohlížel stálý tajemník nebo rada
a různé specializované komise. Rada spo-
lečnosti vyřizovala došlou korespondenci,
navrhovala řešení přijímaná „sedmnácti
pány“ a účastnila se zasedání Výboru.
Rada představovala v organizaci VOC sil-
ný článek. Fungovala stále, zatímco ředi-
telé se pouze účastnili zasedání Výboru
ředitelů, navíc jako delegáti střídající se
podle rotace.18

Při dohledu nad vedením knih jednot-
livých komor nebo při vypracovávání fi-
nančních zpráv pomáhaly zvláštní komi-
se. Nejvýznamnějším orgánem byl tzv.
Haags Besogne, který se od roku 1649
scházel každé jaro v Haagu na čtyři až
šest týdnů. Počet jeho členů vzrostl z pů-
vodních šesti na dvanáct (deset ředitelů
a dva přísežní hlavní akcionáři). Schůze
komise se konaly v Haagu. Besogne zde
byla umístěna jak v důsledku tlaku pro-
vincie Zeeland, tak kvůli blízkosti gene-
rálních stavů, které zde vykonávaly ne-
formální i formální konzultace o řeše-
ní problémů společnosti. Haagská komise
odpovídala za analýzu všech aktivit VOC
v Asii. Tento úkol narůstal adekvátně
s expanzí společnosti v Asii. Své nálezy
a doporučení komise předávala na zase-
dáních Výboru ředitelů, kteří přijímali ko-
nečná rozhodnutí a vytvářeli definitivní
instrukce.19

Veškerá rozhodnutí Výboru ředitelů
byla prováděna jednotlivými komorami.
Fixní rozdělení odpovědnosti bylo zapra-
cováno do charty, která zabraňovala Am-
sterdamu, aby získal dominanci. Amster-
damská komora přebírala na svá bedra
polovinu závazků, které měla vypořádat
nově sjednocená společnost. Zeeland byl

odpovědný za čtvrtinu, zatímco Rotter-
dam, Delft, Hoorn a Enkhuizen byly od-
povědné za šestinu dluhu. Bývalé společ-
nosti se tedy vyvinuly do šesti plnopráv-
ných oddělení VOC, které měly všechny
své vlastní úřady, sklady a loděnice. Cen-
trem lokální aktivity byl Východoindic-
ký dům (Oostindisch Huys). Zde probí-
hala zasedání ředitelů, byla zde aukční
síň, stejně jako kanceláře účetních a úřed-
níků. V Amsterdamu ležel východoindic-
ký dům na rohu Hoogstraat a grachtu
Klovenierburgwal, blízko centra města.
Účetní pracovali od 7 hodin ráno do po-
ledne a od 3 do 6 hodin odpoledne. Re-
gistrovali hotovost a komodity vyvážené
do Asie. Spravovali také výplaty pro per-
sonál v Amsterdamu i pro námořníky
a vojáky vyplouvající z Amsterdamu do
Asie. Vedli také účty o výdajích na vyba-
vení lodí. Úředníci v kopírovací kancelá-
ři opisovali a kopírovali dopisy a zprávy
ve dne v noci. V 18. století pracovalo v
amsterdamském Východoindickém domě
40 až 60 zaměstnanců.20

Nejstarší sklady VOC v Amsterdamu se
nacházely v Rapenburgu, kde se dnes, jis-
tě ne náhodou, nalézají Pepřová (Peper)
a Kořenná (Foelie) ulice. Vůně všech dru-
hů koření pronikala celým domem. Ve-
doucí skladu dohlížel na nosiče, kteří ta-
hali tam a zpět pytle a balíky s kořením.
V podkroví prohlíželi „čtenáři koření“
zboží a rozdělovali zboží dle druhů a kva-
lity. V polovině 18. století společnost za-
městnávala v Amsterdamu asi 50 třídičů.
Většina zaměstnanců pracovala v loděni-
cích společnosti. Amsterdamská loděni-
ce společnosti zaměstnávala v 18. století
1000 pracovníků a patřila k největším
podnikům v Evropě. V jejím čele stál
účetní loděnice. Přímý dohled vykonával
mistr výstroje. Dostával 800 guldenů roč-
ně a bydlel v krásném domě na nábřeží.
VOC mu navíc dodávala bezplatně raše-
linu, svíčky a pivo ze skladů společnosti.
Všichni zaměstnanci byli přímo nebo
nepřímo odpovědní svým ředitelům, kte-
ří se dělili o odpovědnost za různé úkoly.
Uvnitř amsterdamské komory existovaly
čtyři komise. Obchodní oddělení spravo-
valo sklady a potraviny. Oddělení auditu
dohlíželo na účetnictví, výplatní listiny,
aukce a registry akcionářů. Členové da-
ňové komise dohlíželi na hotovost a ná-
kup zlata a stříbra. Oddělení vystrojování
řídilo výstavbu a vybavování lodí, stejně
jako najímání vojáků a námořníků.21

Ostatní komory VOC v Nizozemsku
organizovaly své aktivity obdobně. Jejich
kanceláře, sklady a loděnice byly ale
mnohem menší. Na druhé straně však
společnost hrála v ekonomice těchto měst
mnohem důležitější roli. Vybavování lodí
poskytovalo výnosný obchod mnoha sub-
dodavatelům i námezdně pracujícím.22

Snad nejvýznamnější podnik předsta-
vovala výstavba lodí. Na počátku 17. sto-
letí společnost kupovala lodě od místních
rejdařů, časem se ale prosadila praxe vý-

stavby vlastních lodí. Vedení každé ko-
mory vždy na jaře nebo v létě rozhodlo
o počtu lodí, které mají odplout do Asie.
Od toho se odvíjela objednávka na stav-
bu lodí, která byla rozvržena mezi jed-
notlivé komory. Amsterdam pokrýval
vlastní výstavbou polovinu tonáže. Vý-
chodoindické doky ležely v Oostenbur-
gu, v severovýchodní části amsterdam-
ského přístavu. Zeeland pokrýval další
čtvrtinu produkce, ostatní komory po šest-
náctinách. Většina materiálu na stavbu
lodí byla dovážena z Norska, severního
Ruska a baltské oblasti. Výstavba lodi tr-
vala v průměru tři měsíce, v září musely
být lodě připraveny k vyplutí. Během své
existence společnost postavila celkem
1500 lodí, vždy disponovala s flotilou asi
150 lodí. V 17. století bylo postaveno více
lodí, v 18. století naopak vzrostla jejich
tonáž. Po roce 1700 byly stavěny v prů-
měru tři lodě ročně. V 17. století převa-
žovaly trojstěžníky se čtvercovou zádí,
které se příliš nelišily od soudobých vá-
lečných lodí. Kromě nich se stavěly i jach-
ty, pinnasy, fregaty a další lodě využíva-
né často k vedení vnitroasijského obcho-
du. Kromě těchto typů plavidel společnost
stavěla lodě s oblou zádí – flauty a katy,
od poloviny 17. století pak i galioty
a hookery sloužící především pro kurýr-
ní účely. Na konci 17. století proběhly po-
kusy o standardizaci lodí, byly vytvoře-
ny tři třídy podle tonáže. Po celé 18. sto-
letí pak mezi staviteli lodí probíhala
diskuse o vhodném počtu palub, nutnosti
měděné obšívky apod. Standardizace
v této oblasti se však prosadila až od
sedmdesátých let 18. století.

Koloniální správa

Struktury VOC v Asii se vytvářely po-
zvolna. V prvních letech vykonával vrchní
velení v Asii admirál flotily a od roku
1610 generální guvernér a jeho rada, kte-
rá se formovala v letech 1617–1650. Rada
východních Indií se skládala z generální-
ho guvernéra a devíti členů. Byli to ge-
nerální ředitel, odpovědný za obchod
a finanční záležitosti, „Visitateur-Gene-
raal“, odpovědný za kontrolu finančních
zpráv a inspekci ostatních kolonií, jeden
rada odpovědný za vojenské záležitosti
a jeden rada odpovědný za námořní věci.
Dále zde byl „Advocaat-Fiscaal“ (soud-
ní úředník) a čtyři guvernéři vzdálených
kolonií – z Moluk, Amboiny, ostrovů
Banda a Koromandelského pobřeží Indie.
Když generální guvernér zemřel, rada
zvolila jeho nástupce, kterého dodatečně
potvrdil ve funkci výbor ředitelů.

Běžná kariéra zaměstnance společnosti
začínala na funkci obchodního asistenta
a pokračovala přes funkci obchodníka
k hlavnímu obchodníkovi. Šéfové osad
společnosti, které měly vlastní práva
(Amboina, Moluky a Cejlon), měli titul
guvernéra, zatímco v čele dovozních ob-
chodních stanic (např. v Činsuře a Súrátu

17) Stevens, c. d., s. 87.

18) Glamann, c. d., s. 3–4.
19) Boxer, R., Jan Compagnie, s. 4.

20) Wagenaar, L., In het kielzog van de VOC, Den
Haag 1996, s. 27–37.

21) Jacobs, E. M., c. d., s. 22.
22) Podrobněji Wagenaar, L., c. d., s. 41–99.
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v Indii) stáli ředitelé. Ve vojensky vý-
znamných faktoriích (například v Kóči-
nu a Nágapattanamu v Indii) byli vedle
nich i vojenští velitelé. V menších stani-
cích, jako byla například Dedžima v Ja-
ponsku, se představitel VOC nazýval
„hlavní faktor“.23

Hlavním asijským centrem společnosti
byla od roku 1619 Batávie (dnešní Dja-
karta), odkud byly řízeny ostatní asijské
kolonie a jejímž prostřednictvím byl udr-
žován styk s domovem. V 18. století se
z pravomoci této kolonie vyřadila kolo-
nie v jihočínském Kantonu, což odráželo
rostoucí význam obchodu s čajem. Kolo-
nie v Persii, západní Indii a na Cejlonu
byly později částečně spravovány přímo
z Amsterdamu a stále více se svým po-
stavením podobaly nizozemské kolonii na
mysu Dobré naděje. Společnost založila
během své dvousetleté historie v Asii více
než 300 osad, mnohé však fungovaly jen
krátkou dobu. Rozdíly mezi nimi byly
rovněž značné. Někde byla jen kancelář
se čtyřmi úředníky, jinde šlo o město
s vojenskou posádkou. Batávie se zcela
vymykala svou velikostí i významem.
V centru města stála pevnost, sídlo gu-
vernéra a rady. Ve městě stály podél ka-
nálů domy a kostely v evropském stylu.
Evropanů zde však bylo málo. V roce
1700 měla Batávie 70 000 obyvatel, ale
jen 6000 bylo evropského původu a je-
jich počet v průběhu 18. století klesal. Do-
morodci bydleli v tzv. kampongs, na okra-
ji města. V roce 1680 se zde usadil vyso-
ký počet Číňanů, kteří výrazně přispěli
k ekonomickému vzestupu města.24

Vzhled ostatních osad byl mnohem
méně honosný. Většinou šlo o několik
domů, obklopených domorodým městem.
Život faktorií ovlivňovalo zásadním způ-
sobem klima. Frekvence námořního ob-
chodu byla limitována změnami monzu-
nových větrů. Úředníci měli napilno

v obchodní sezóně, zatímco po zbytek
roku neměli co dělat. Služba společnosti
rozhodně nebyla dobrodružstvím, ale spí-
še nudou. Jak v roce 1786 napsal Isaac
Titsingh, ředitel faktorie v Činsuře v Ben-
gálsku: „Od svého příjezdu jsem nalezl
jen málo vytržení, krajina, kterou mnozí

cení, se mi nelíbí. Mám pramálo chuti po
společnosti, každý den potkávám tytéž
lidi, mezi nimiž panuje odedávna závist
a nenávist, vyplývající z minulých potíží,
je to jako očistec, ve kterém je mým úko-
lem otevřít dveře do ráje tím, že se obchod
opět rozběhne…“25

Zlato, stříbro a zboží z Evropy

Náklady lodí VOC vyvážené z Evropy
do Asie tvořily drahé kovy, zboží, komo-
dity a balast. Výběr závisel na tom, jaké
zboží chtěla společnost v Asii nakoupit.
Při rozhodování ředitelů hrály rozhodu-
jící roli existující zásoba asijských pro-
duktů v Nizozemsku, ceny, poptávka
a chuť evropské veřejnosti.

Společnost vyvážela do Asie především
drahé kovy, protože jiné zboží zde bylo
jen obtížně směnitelné. Kov měl podobu
ingotů a mincí. Stříbrné pruty pocházely
ze španělských dolů v Jižní Americe. Vět-
šina drahého kovu putovala do osad VOC
v Bengálsku a Biháru v Indii (Baránagar,
Kásimbázár, Činsura, Patna), kde mohlo
být stříbro přeměněno na indické rupie,
které společnost používala k nákupu ben-
gálského zboží. VOC zaručovala, že ry-
zost ingotů byla rovna ryzosti rupií, tak-
že během přetavování nebylo ztraceno
žádné stříbro.

Zlaté pruty, původem většinou z Afri-
ky, představovaly mnohem menší část
nákladu společnosti, přesto ještě v druhé
polovině 18. století zlato tvořilo jednu
pětinu lodních zásilek z Evropy. Tyto in-
goty byly určeny pro stanice VOC na

Koromandelském pobřeží Indie. Zde spo-
lečnost přeměňovala zlato v mince – pa-
gody – s cílem nakupovat místní produk-
ty. Stříbrné peníze vyvážené do Asie tvo-
řily většinou španělské piastry a mexické
osmireály, nizozemské koruny, dukáty
nebo rijdery a menší mince nebo platidla,
jako stuivery a schellingeny. Společnost
mohla použít tuto hotovost v Asii téměř
kdekoli, protože zlatých mincí byl na ne-
nasyceném asijském trhu nedostatek.
VOC navíc po roce 1720 dovezla do Asie
tisíce měděných „duiten“. Díky velké po-
ptávce po drahých kovech a mincích byla
společnost jedním z nejdůležitějších kli-
entů mincoven v Nizozemské republice,
které naopak profitovaly z nizozemské-
ho exportu do Asie.26

Mince a pruty byly baleny do malých
měšců a proutěných obalů a byly umístě-
ny v kapitánově kajutě. V 18. století tvo-
řily dvě třetiny vyváženého nákladu
v průměrné hodnotě 4,7 milionu gulde-
nů ročně. V 17. století byl podíl vývozu
společnosti mnohem menší, ročně činil
v průměru 1,25 milionu guldenů, proto-
že kov poskytovaly rovněž asijské zdro-
je. Mezi léty 1640 a 1670 bylo například
získáno více stříbra z Japonska než z Ev-
ropy. Kolem roku 1680 nebyly tyto asij-
ské zdroje více přístupné a export drahých
kovů VOC stabilně rostl, až mezi léty
1720 a 1730 dosáhl průměru 6,6 milionu
guldenů ročně. Důvodem proto nebyla jen
ztráta asijských zdrojů hotovosti, ale
i rostoucí obchod a rovněž posun v sorti-
mentu zboží. V 18. století VOC dovážela
do Evropy více indických a čínských
produktů a ty musely být nakupovány za
hotovost.27

Zboží ve skladech lodí odplouvajících
z Evropy tvořily rozmanité produkty.
Evropské zboží bylo v Asii drahé a neby-
lo žádané, proto VOC mohla vyvést jen
omezené množství. Společnost proto pro-
dávala evropský textil v Japonsku a Per-
sii a v 18. století i v Číně, výjimečně se jí
podařilo prodat i bohatým obchodníkům
v Indii. Cílovou skupinou byli také za-
městnanci společnosti v Indonésii. Plát-
no a vlněné tkaniny pocházely z Haarle-
mu a Leidenu, kde společnost dohodla
zvláštní kontrakty na dodávky s výrobci
textilu v rozsahu 70 000 až 100 000 gul-
denů. V roce 1645 dostala tato města prá-
vo jmenovat ředitele do amsterdamské
komory, který zde hájil zájmy haarlem-
ské a leidenské textilní výroby. VOC vy-
vážela do Asie vlněné tkaniny. Jiné ev-
ropské produkty, pro které byl ale v Asii

Hrobka generálního komisaře Hendrika van Reede tot Drakestein (1635–1691)
v Súrátu

23) Roessingh, c. d., s. 75.

24) Stevens, c. d. s. 87–88.
25) Tamtéž, s. 89.

26) Jacobs, c. d., s. 51.
27) Barrett, W., World bullion flows. In: The Rise

of Merchant Empires, Long-Distance Trade in
the Early Modern World, 1350–1750, Cam-

bridge 1990, s. 245–247
28) Jacobs, c. d., s. 52–53.
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rovněž jen malý odbyt, byla francouzská,
španělská a jiná vína. Levnější vína byla
dopravována ve velkých sudech, dražší
lahvová vína byla uchovávána v proutě-
ných obalech. VOC vyvážela do Asie rov-
něž různé druhy piva, stejně jako olovo,
červené barvivo a rtuť pro medicínské
účely, zkoušení ryzosti kovů a výrobu zr-
cadel. Zboží vyvážené do Asie doplňo-
valy všechny druhy luxusního zboží a tzv.
„norimberské cetky“.

Důležitou součástí nákladu byly komo-
dity určené pro asijskou větev VOC. Ty
se skládaly z nejrůznějších položek, kte-
ré byly buďto nedostupné nebo mimořád-
ně drahé. Šlo o nářadí pro vybavení
a opravy lodí společnosti v Asii, včetně
hřebíků, kotev, lodních háků, stěžňů,
munice, děl, lan, provazů, plachet, kom-
pasů a dalekohledů, oblečení pro námoř-
níky, papír, inkoust, pera a perořízky,
měděné hrnce a pánve na vaření, nástroje
jako byly rumpály, dláta, kleště, tesařské
příložníky a zednické lžíce a stavební
materiál pro nizozemské domy a pevnos-
ti v Asii. Když kotvy a kanóny netvořily
dostatečnou váhu, na dno lodí byl vysy-
pán písek a štěrk. Většina zboží byla na-
ložena na lodi určené k plavbě do zámoří
až na kotvišti, po vnitřních vodních ces-
tách bylo zboží dopravováno loděmi
s menším ponorem. Byla to časově ná-
ročná operace. Váha zboží vyváženého
společností do Asie v 17. století dosaho-
vala každoročně v průměru 7500 tun
a toto číslo se v 18. století zdvojnásobi-
lo. VOC najímala specializované špedi-
téry (lighterman), kteří museli přísahat,
že nebudou pracovat pro žádného jiného
klienta. Ti přepravovali zboží, ale i po-
sádky lodí z přístavu na kotviště.28

Asijské flotily

Sjednocená východoindická společnost
nevysílala lodě do Asie jednotlivě, ani
nahodile. Lodě vyplouvaly ve flotilách,
a to z přístavů Texel, Goeree nebo Ram-
mekens, buď mezi prosincem a lednem,
nebo dubnem a květnem. Termíny vyplutí
měly v obou případech své výhody a ne-
výhody.

„Vánoční flotila“ vyplouvala za nepří-
znivých povětrnostních podmínek v Se-
verním moři, zpravidla musela čelit ne-
bezpečným bouřím a nízkým teplotám.
Na druhé straně rovník překročila v nej-

vhodnější době podporována severový-
chodním větrem. Lodě těchto flotil do-
plouvaly do Batávie včas a mohly roz-
vést drahé kovy a evropské zboží do růz-
ných faktorií VOC v Asii.

„Velikonoční flotila“ vyplouvala z Ni-
zozemska za lepších povětrnostních pod-
mínek, ale rovníku a Asie dosahovala
v nepříznivé sezóně. Od konce dvacátých
let 17. století VOC vysílala lodě i před
vánoční flotilou, aby zlepšila spojení
s Japonskem, Čínou a Indií. Lodě této flo-
tily opouštěly Spojené nizozemské pro-
vincie v září, během amsterdamského
posvícení (posvícenská flotila). Protože
počet lodí vyslaných do Asie časem rostl,
data odjezdů se postupně rozšiřovala do
celého kalendářního roku.29

Lodě VOC po výjezdu z rejdy zamířily
jihozápadním směrem do kanálu La
Manche. Ve válečných dobách sledovaly
nezřídka delší tzv. zadní cestu okolo Skot-
ska. Ta jim umožňovala vyhnout se ne-
přátelským anglickým nebo francouz-
ským válečným lodím a pirátům číhají-
cím na jihozápadě. Lodě poté pluly podél
portugalského pobřeží a Kapverd. Cestu
do značné míry určovaly mořské proudy
a směry větrů, protože plavidla 17. a 18.
století, vybavená čtyřstrannými plachta-
mi, jen obtížně křižovala proti větru. Ka-
nárský proud nesl lodě podél západoaf-
rického pobřeží. Nesměly však plout pří-
liš blízko pobřeží, protože jinak riskovaly,
že budou Guinejským proudem vtaženy
do Guinejského zálivu. Kdyby naopak
pluly příliš daleko od pobřeží, hrozilo by
jim, že je Jižní rovníkový proud odnese
do Karibské oblasti, kde by se dostaly do
rovníkového pásma tišin. Východoindic-
ká společnost se snažila těmto hrozbám
vyhnout. Od roku 1627 zakreslovali ka-
pitáni lodí do svých map tzv. plavební tah,
který musela loď dodržovat při plavbě
z Kapverd. Výrazně se tím snížila zmí-
něná rizika doprovázející překročení rov-
níku. Když lodě dorazily na jižní polo-
kouli, pluly podél pobřeží jižní Ameriky.
Brazilský proud je nesl až na třicátý stu-
peň jižní šířky. Poté nabraly kurs na vý-
chod směrem k jižní Africe, kde musely
vykonat povinnou zastávku v nizozem-
ské kolonii na mysu Dobré naděje.30

Kapsko, ležící prakticky v půli cesty
mezi Nizozemskem a Asií, bylo od polo-
viny 17. století oficiální zásobovací zá-
kladnou VOC. Lodi používané pro plav-
by do Asie (oostindievaardery) nemohly
naložit na několikaměsíční cestu do Asie
dostatek čerstvé zeleniny, masa ani vody.
Až do vybudování základny v Kapsku
musely lodě doplňovat zásoby ve všech
přístavech ležících podél zmíněné trasy.
Doplňovacími přístavy tak byly Kapver-
dy, Svatá Helena, Madagaskar a Mauri-
tius. Všechna tato místa měla však tu ne-
výhodu, že mohla poskytnout jen ome-
zené množství nedostatkových produktů.
Vzrůstající počet lodí směřujících do Asie
proto VOC donutil hledat jiné řešení.

Bezprostředním podnětem pro výběr
mysu Dobré naděje byly zvěsti o úrodné
půdě, kterou zde objevili během nucené-
ho pobytu v letech 1647–1648 ztrosko-
tanci z lodi VOC Haarlem.31

V zálivu ležícím ve stínu Tabulové hory
byla postavena pevnost s několika skla-
dy, menší loděnice pro opravy lodí a malá
nemocnice. Východoindická společnost
vnutila místním obyvatelům dohody
o dodávkách dobytka, postoupení zahrad
pro pěstování ovoce a zeleniny a o posta-
vení kamenného vodovodu, který dopra-
voval vodu z hor na pobřeží. Lodě měly
v přístavu pobýt maximálně osm dní, což
byla doba nutná pro vybavení lodí. V pra-
xi se většina lodí zdržela v Tabulovém
přístavu až čtyři týdny. Pobyt umožňoval
nejen doplnění zásob, ale i zotavení ná-
mořníků po dlouhém pobytu na moři.
Nemocným sloužila malá nemocnice se
třiceti, od konce 17. století pak s dvěma
sty lůžky. Nepochybně to nebylo příliš
příjemné místo. Dle soudobých popisů
byly místnosti vlhké a prašné a Výcho-
doindická společnost musela nainstalovat
do oken mříže, aby zabránila pacientům
v útěku.32

Členové posádek a pasažéři nalézali jis-
té vytržení v hospodě „U dvou moří“, kde
během pobytu bydleli námořní důstojní-
ci. Pobavit se sem chodili ale i muži, kte-
ří se usadili na mysu jako farmáři nebo
drobní obchodníci. V průběhu 18. století
vzniklo v Tabulové zátoce skutečné měs-
to, nynější Kapské město. Přístav se ale
přesunul do Falešného zálivu, ležícího
několik kilometrů jižně od Tabulového
zálivu. Společnost totiž zjistila, že v zimě,
kdy pobřeží pustoší ostré severozápadní
bouře, je kotvení v Tabulové zátoce mi-
mořádně nebezpečné. V červnu 1722 se
zde během bouře potopilo 5 lodí a 21.
května 1737 zde moře pohltilo dokonce
osm po okraj naložených plavidel, smě-
řujících do Nizozemska. Ředitelé společ-
nosti proto rozhodli, že lodě společnosti
musejí kotvit od května do poloviny srp-
na ve Falešném zálivu.33

Od mysu Dobré naděje lodě zamířily
na jih, na východ se obracely až na třicá-
tém pátém až čtyřicátém stupni jižní šíř-
ky. Zde narazily na příznivé západní vět-
ry, Západní příhon a Západoaustralský
proud, které jim umožňovaly rychle pře-
konat Indický oceán a dosáhnout Indo-
nésie. Tyto oblasti Indického oceánu byly
navíc chladnější a tedy příjemnější pro
posádku i pasažéry. V chladnějším pod-
nebí bylo rovněž snadnější uchovat po-
traviny a zboží.34

Generální guvernér Hendrik Brouwer
prosazoval alternativní cestu podél pobře-
ží Afriky nebo Madagaskaru, kterou uží-
valy starší společnosti. Tato oblast však
byla kontrolována nepřátelskými Portu-
galci a plavbu zde zdržoval protivítr. Ře-
ditelé společnosti přesto v roce 1616 ur-
čili tuto cestu jako povinnou. Po dosaže-
ní 35. až 40. stupně jižní šířky měly lodě

29) Bruijn, J. R., Gaastra, F. S., The Dutch East India
Company’s Shipping 1602–1795 in a compa-

rative perspective. In: Bruijn J. R., Gaastra F. S.,
Ships, Sailors and Spices. East India Compa-

nies and their Shipping in the 16th, 17th and
18th Centuries, Amsterdam 1993, s. 178–208.

30) Gaastra, De Geschiedenis, s. 111.
31) Boxer, Morskie imperium, s. 248–249.

32) Jacobs, c. d., s. 57.
33) Tamtéž, s. 58.

34) Bruijn, Gaastra, The Dutch East India Compa-
ny’s Shipping, s. 192.
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plout 1000 mil na východ, poté měly
změnit směr a přiblížit se k Jávě ze seve-
roseverovýchodu. Představa o změně
směru po 1000 mílích byla až však do
konce 18. století dosti iluzorní. Velitelé
se museli jednoduše spoléhat na vlastní
zkušenost. Poněkud jim pomáhalo spat-
ření ostrovů Saint Paul a Amsterdam, le-
žících asi 700 mil východně od mysu
Dobré naděje. Pokud však kapitán minul
tyto opěrné body, riskoval, že se obrátí
na sever předčasně a že loď bude zanese-
na k západnímu břehu Sumatry. Odtud
bylo velmi obtížné dosáhnout Sundské-
ho průlivu, protože to znamenalo plout
proti jihovýchodnímu obchodnímu větru,
který se vyskytuje v tomto regionu od
dubna do září. Pokud lodě dopluly naopak
příliš daleko na východ, hrozilo jim, že
najedou na mělčinu na západním pobřeží
Austrálie. To se v historii VOC stalo jen
čtyřikrát, i když nizozemské oostindie-
vaardery vykonaly mezi léty 1595 a 1795
téměř 4800 cest do Asie. Přestože riziko
ztroskotání bylo velké, skončilo jím méně
než čtyři procenta cest. Velký počet lodí
najel naopak na mělčinu již v nizozem-
ských a anglických vodách nebo v nezná-
mých asijských oblastech.35

Plavidla plující do Východních Indií
mimořádně trpěla pobytem v asijských
vodách a jejich udržování po odjezdu
z Nizozemska se omezovalo jen na nej-
nutnější opravy. Životnost lodí se pohy-
bovala okolo 3 až 4 let. Přesto byl počet
námořních katastrof poměrně nízký. Bylo
tomu tak proto, že ředitelé přijali všech-
na dostupná opatření, aby jim zabránili.
Výběr kapitánů byl složitým procesem.
Kandidáti museli absolvovat ústní a pí-
semnou zkoušku, která obsahovala množ-
ství otázek z oblasti navigace. Nezbytnou
podmínkou byla účast na alespoň jedné
plavbě do Asie ve funkci prvního důstoj-
níka. Zkušenost z této cesty byla zásad-
ním kriteriem. Námořník s třicetiletou
praxí, který jako kapitán sloužil v evrop-
ských vodách, mohl začít pracovat pro
VOC pouze jako první důstojník.36

Ředitelé předávali kapitánům rozsáhlé
instrukce, mapy a navigační přístroje.
„Plavební příkazy“ obsahovaly detailní
informace o větrech, proudech, mělči-
nách, věžích a vrcholech hor, které bylo
možno využít během plavby. V instruk-
cích bylo možno najít řadu dalších prak-
tických informací, jako například jak
zkonstruovat mořskou kotvu nebo také
jak „lít olej do vln během bouře“. Kapi-
tán měl k dispozici velký soubor námoř-
ních map, které vytvářel mapový úřad
Sjednocené východoindické společnosti.
Zpočátku se vycházelo ze znalostí Portu-
galců, ředitelé společnosti však záhy vy-
tvořili vlastní hydrografickou kancelář,
která měla pobočky v Amsterdamu
a v Batávii. Jmenovali slavné nizozemské
kartografy, jako byl Plancius, nebo poz-
ději členy rodin Blaeů a van Keulenů, ofi-
ciálními kartografy VOC. Navrhovali mo-

delové mapy, jejichž kopie byly dodávány
pro každou loď. To umožnilo standardi-
zaci a kontrolu kvality mapového mate-
riálu. VOC se na druhé straně snažila uta-
jit některé důležité informace a zabránit
jejich úniku do rukou konkurentů. Mapy
byly proto spíše malovány než tištěny.
Omezovala se tak jejich produkce a byly
snáze opravitelné. Mapy byly uchovává-
ny ve speciální místnosti ve Východoin-
dickém domě v Amsterdamu.37

Každý kapitán opouštějící Nizozemí
obdržel plechovou válcovou dózu obsa-
hující dvanáct pergamenových map
a množství námořních atlasů. První, dru-
hý a třetí důstojník dostali rovněž vlastní
sady, které obsahovaly mapy velkých
měřítek, ale žádnou detailní mapu pobřeží
a přístavů. Pouze kapitán disponoval ma-
pami Tabulového zálivu, Sumatry, Sund-
ského průlivu nebo severního pobřeží
Jávy mezi Bantamem a Batávií. Kromě
nich dostal i několik náhradních listů
s kompasovými liniemi, na něž mohl za-
znamenat nově objevená území, zakres-
lit korekce apod. Dlouhodobě byla upřes-
ňována především zeměpisná délka záli-
vů a mělčin, kterou nebylo snadné přesně
určit, protože měřiče času, které by přes-
ně fungovaly i na moři, ještě neexistova-
ly. Tento problém vyřešil až na konci 18.
století John Harrison, vynálezce chrono-
metru. Kromě map a plavebního řádu
vybavovali ředitelé kapitány také kufrem,
obsahujícím velký počet navigačních pří-
strojů. Bylo to několik kompasů se sou-
částkami, odpichovátka, logaritmická
pravítka, binokuláry, nebeský globus
ukazující nejdůležitější konstelace a růz-
né přístroje k měření výšky slunce a hvězd
nad horizontem.38

V prvních létech 17. století jen málo
lodí z Evropy plulo přímo do Súrátu na
Koromandelském pobřeží Indie nebo na
Cejlon. Většina směřovala do Batávie.
V 18. století již ředitelé posílali některé
lodě společnosti přímo do Bengálska
a Číny, Batávie však zůstávala nejčastěj-

ším cílem. Po cestě dlouhé 15 000 mil,
trvající v průměru osm měsíců, lodě za-
kotvily v chráněné rejdě před městem.
Pokud se oostindievaarderu podařilo do-
razit dříve, důstojníci obdrželi bonus 150
až 600 guldenů, který si mezi sebou roz-
dělili.39

Plavby domů

V Batávii byl vyloženy drahé kovy, zbo-
ží a balast dovezený z Evropy. Lodě od-
plouvající do Asie nebyly většinou plně
naloženy, a musely být proto naplňovány
balastem, aby loď získala patřičný ponor.
Tvořily jej kameny, kanóny pro nizozem-
ské pevnosti v Asii nebo kotvy pro asij-
skou flotilu VOC. Naloženy byly naopak
asijské produkty, které VOC shromažďo-
vala ve skladech v Batávii a na malých
ostrovech na pobřeží. Nejprve bylo na-
kládáno těžké zboží – cín, sanytr nebo
cukr. Poté následovala vrstva tvořená pe-
přem v taškách nebo žoky s indickým tex-
tilem. V této nižší vrstvě byly uskladně-
ny rovněž jednoduché tkaniny; dražší lát-
ky byly umístěny na vyšších palubách.
Každá vrstva komodit byla překryta ro-
hožemi. Prostory mezi balíky byly vypl-
něny volným pepřem nebo úlomky sapa-
nového dřeva. Surové hedvábí a další hod-
notné zboží bylo uloženo pod ubytovací
palubou, potraviny byly umístěny větši-
nou mezi palubami.40

V předvečer odjezdu z Batávie uspořá-
dal kapitán a jeho důstojníci opulentní
večeři na rozloučenou. Bylo nač se po-
silnit. Plavba Indickým oceánem byla to-
tiž při zpáteční cestě mnohem nebezpeč-
nější. Lodě plující domů byly zranitelněj-
ší, protože byly plně naloženy a na palubě
měly buď nepočetnou evropskou nebo
nezkušenou asijskou posádku. Oostindie-
varder mohl opustit Batávii poháněn vý-
chodním nebo západním monzunem. Po-
čátkem 17. století se lodě vydávaly na-
zpět jednotlivě, ve chvíli, kdy byly jejich
prostory naplněny. Vzhledem k nebezpe-

Amsterdam project. In: Fenvick, V., Redknap,
M. (ed.), Ships, Cargoes and the East India Tra-

de, The English East India Company and its
Competitors, London 1990, s. 53–62.

41) Jacobs, c. d., s. 91.
42) Bruijn, Gaastra, The Dutch East India Compa-

ny’s Shipping, s. 192–193.
43) Po dobytí Cejlonu bylo lodím VOC plujícím

z ostrova do Nizozemska dovoleno plout pří-
mo, aby co nejrychleji dopravily do Evropy cej-

lonské a indické koření, zvláště rychle se kazí-
cí skořici. Batávské vedení se ostře bránilo to-

muto pokusu oslabit jeho pozici, jako hlavního
asijského tržiště VOC, což se jim načas zdaři-

lo, protože Cejlon neměl dostatek vybavení pro
opravy lodí a jak se ukázalo, ani guvernér Vý-

chodoindické společnosti na Cejlonu nebyl s to
dohlížet na záležitosti, jak se patří. Ředitelé se

nechali těmito argumenty přesvědčit a poněkud
omezili tyto „přímé zásilky“. Když se však in-

dický textil a čínský čaj staly v 18. století nej-
významnějšími komoditami, ředitelé umožnili

35) Gaastra, De Geschiedenis, s. 111.
36) Jacobs, c. d., s. 63–64.

37) Boxer, Morskie imperium, s. 172–173, 178.
38) Tyto přístroje sloužily k určování zeměpisné

délky, kterou je možné spočítat na základě výš-
ky slunce a hvězd. Mezi nejstarší výškoměry

patřil kruhový nebo půlkruhový astroláb a Ja-
kubova hůl. V 17. a 18. století se objevil Davi-

sův quadrant a oktant. S využitím ručního logu
a přesýpacích hodin námořníci odhadovali rych-

lost lodi a s olovnicí sondovali hloubku vody.
Srv. Waters, D. W., The Navigation and Instru-

ments of the Batavia, Dutch East Indiaman,
1629. In: Sociétés et Compagnies de commer-

ce en orient et dans l’océan indien, Paris 1970,
s. 505–517.

39) Gaastra, De Geschiedenis, s. 114.
40) K poznání těchto skutečností významně přispě-

ly objevy podmořské archeologie. Nejznáměj-
ším je nález lodi Amsterdam u anglických bře-

hů, kde se potopila v roce 1629 a vyzvednuta
byla v roce 1970. Srv. Gawronski, J. H. G., The
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čí napadení loděmi jiné evropské moc-
nosti se však záhy ukázala nutností plout
minimálně v evropských vodách v kon-
vojích. Původně to byla opět tzv. „vánoč-
ní flotila“, která vyplouvala v prosinci.
V polovině ledna ji zpravidla následova-
lo několik opožděných lodí. Později byly
odjezdy rozloženy do období mezi říjnem
a únorem, kdy rejdu v Batávii opustily tři
až čtyři menší eskadry.41

Východoindická společnost vždy
jmenovala velitele flotily, který měl
rozhodovací pravomoci během
zpáteční cesty. Byla to čestná funk-
ce ukládaná většinou vysoce posta-
veným zaměstnancům společnos-
ti, kteří se vraceli do Nizozemska
na základě povolení nebo rozkazu
společnosti nebo po skončení jejich
služební doby. Když opouštěli ba-
tavskou rejdu, členové posádek
zpívali na rozloučenou z plných
plic: „Sbohem Batávie, nyní plu-
jeme domů.“ Lodě nabraly kurs na
jih, propluly Sundským průlivem
a Jihovýchodní obchodní vítr je
hnal nejkratší cestou přes Indický
oceán k mysu Dobré naděje. Rizi-
ko představovaly pouze cyklony
vyskytující se od ledna do března
v oblasti ostrova Mauritius. Mezi
léty 1720 a 1740 se zde potopilo
19 lodí společnosti. Ředitelé na to
zareagovali změnou plavebních
instrukcí. Lodě mířící domů od té
doby odplouvaly z Batávie ve dvou
flotilách, první opouštěla přístav
v září, druhá koncem ledna. Lodě
se tak dostávaly do okolí ostro-
va Mauritius mimo nebezpečné
měsíce.42

Na zpáteční cestě se lodě společ-
nosti zastavovaly opět na mysu
Dobré naděje. Po plavbě napříč In-
dickým oceánem, trvající dva až tři
měsíce, byly doplnění zásob i oprava lodí
nutností. V jižní Africe očekávaly lodě
rovněž ředitelské instrukce týkající se

cesty do Nizozemska. Do batávské floti-
ly se zde zároveň zařazovaly oostindie-
vaardery plující do Nizozemska z ostat-
ních částí Asie.43

Od mysu Dobré naděje flotila nabrala
kurs k ostrovu Svaté Heleny, který slou-
žil jako maják uprostřed Atlantiku. Floti-
la proplula kolem ostrova Ascension
a Azorských ostrovů a pokračovala do ka-
nálu La Manche nebo zadní cestou okolo

Skotska, podle toho, co stálo v instruk-
cích. Dlouhá severní trasa, používaná ve
válečných dobách, nebyla, zvláště během
cesty domů, příliš populární. Všichni, kte-
ří byli na palubě, proto dostávali bonus
v podobě dvou až tří mimořádných mě-
síčních platů. Při vstupu do kanálu La
Manche nebo blízko Shetlandských ost-
rovů očekávala eskadru ozbrojená plavi-
dla společnosti a několik válečných lodí,
které je doprovodily na poslední etapě
cesty. Do domovských přístavů doplou-
valy oostindievaardery už jednotlivě,
v době války nebo podzimních bouří však
lodím často nezbylo než doplout do nej-
bližšího bezpečného přístavu.44

Po návratu z cesty trvající v průměru
7,5 měsíce, dlouhé 24 817 kilometrů tak
lodě spustily kotvy v nizozemských pří-
stavech. Jako první vstoupili na palubu
ředitelé Oddělení pro vybavování Sjed-
nocené východoindické společnosti, kte-
ří provedli inspekci nákladu a zbavili po-
sádku povinností vůči VOC. Námořníci
byli poté odvezeni na pevninu pouze

s malým rancem prádla na rameni. Své
truhličky si mohli vybrat až po inspekci
v příslušném Východoindickém domě,
kde jim byl rovněž vyplacen zisk z pro-
deje povoleného, soukromě dovezeného
zboží, které VOC prodala na aukci spolu
se svým zbožím. Velitel flotily podal zprá-
vu ředitelům předsedající komory (Am-
sterdamu nebo Zeelandu) a poté generál-
ním stavům v Haagu. V případě šťastné-

ho návratu velitel dostal jako
odměnu stříbrný nebo zlatý řetěz
s medailony v hodnotě 500 až 1000
guldenů.45 Následovala vykládka
dovezeného zboží, poté byly lodě
odvezeny do doků, kde byly od-
strojeny a opraveny. Asijské zboží
bylo uloženo ve skladech společ-
nosti a každá komora publikovala
jeho detailní soupis. Zatímco vět-
šina asijských produktů se objevi-
la na trhu již během podzimní auk-
ce, koření prodávala společnost až
na jaře.

Na počátku 17. století VOC do-
ručovala nejvýznamnější produk-
ty na základě řádných kontaktů jed-
notlivým skupinám obchodníků.
Většinou šlo o samotné ředitele
společnosti. Společnost neprodáva-
la produkty na otevřeném trhu, což
jí umožňovalo profitovat z mono-
polu společnosti. Prodeje se staly
veřejnými až v roce 1642, kdy zís-
kaly rovněž mezinárodní charakter.
Zboží bylo draženo v aukci. Naku-
pující si mohli vyzkoušet týden
před aukcí jakost zboží ve skla-
dech. Komisionáři kontrolovali
zboží a zaznamenávali své názory
na jeho kvalitu. VOC vydávala roz-
sáhlý katalog o 150 až 200 stra-
nách, který obsahoval veškeré
informace o kvalitě, rozměrech
a vzorech indických textilií. Prode-

je začínaly v devět hodin ráno. Aukci vedl
licitátor, prodeje se dále účastnilo něko-
lik ředitelů, magistrátní tajemník a něko-
lik úředníků. Na aukci v síni příslušného
Východoindického domu se sešlo třicet
až čtyřicet komisionářů a významných
obchodníků. Při aukci předkládali nákup-
čí vlastní účty, které pak předkládali ke
kontrole ředitelům komerčního oddělení
společnosti. Pokud zaplatili hned, získali
slevu, když byla platba odložena, ředite-
lé přirazili k ceně úrok, skladištní daň
a poplatek za skladování. Nakupující byl
navíc povinen odevzdat jednu tisícinu cel-
kové částky do fondu pro místní chudé.
Po vydání směnky v devizové bance do-
stal nakupující potvrzení o zaplacení, se
kterým si mohl vyzvednout zboží ve skla-
du společnosti.46

Na evropský trh se tak například na
podzim roku 1682 nebo na jaře 1683 do-
staly asijské produkty, které ředitelé spo-
lečnosti objednali v provizorním sezna-
mu před dvěma lety, tj. v září 1680. Svůj
rozkaz poslali okolo Vánoc roku 1680 do

Replika ostnidienvaarderu, postavená roku 1984.
Kotví v Osterdoku u Námořního muzea v Amsterodamu

přímé spojení nejen na Cejlon, ale i do Bengál-

ska, na Koromandelské pobřeží a do Kantonu.
Zboží se tak dostávalo na evropský trh rychleji

a v lepším stavu.
44) Tato situace občas vyvolala protesty a spory.

Například v roce 1672, během třetí anglo–nizo-
zemské války, middelburská gilda obvinila zee-

landského ředitele De Muncqa ze „zrady“, pro-
tože dovolil třem zeelandským lodím plujícím

domů, aby byly vyloženy a rovněž naloženy
v Texelu. Pokud navracející se flotila plula okolo

Skotska, často unikla před nepřáteli do Bergenu
v Norsku. De Muncq se tímto způsobem šikov-

ně vyhnul anglické blokádě a dovedl lodě do
Texelu. Tento manévr ovšem připravil middel-

burské drobné obchodníky o většinu zisku. Ost-
rá obvinění, která middelburská komora vznesla

vůči De Muncqovi ilustruje zakotvení jednotli-
vých komor Sjednocené východoindické společ-

nosti v lokální ekonomice měst a regionů.
45) Jacobs, c. d., s. 93.

46) Tamtéž, s. 94,
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Batávie, kam dorazil mezi květnem a srp-
nem roku 1681. Vedení v Batávii rozdě-
lilo objednávky různým faktoriím společ-
nosti v Asii. V ideálním případě, kdy
zboží dorazilo do Batávie včas, bylo vy-
praveno do Evropy v prosinci nebo led-
nu 1682, kam dorazilo nejpozději v létě
téhož roku.

Sjednocená východoindická společnost
dodávala touto složitou cestou zboží do
Evropy po dobu téměř dvě stě let. Za tuto
dobu se uskutečnilo cca 4800 cest. Na-
vzdory všem potížím při nich ztroskotala
pouze dvě procenta plavidel, tj. asi 100
lodí.47 Celková nákupní cena dovezené-
ho zboží za toto období dosáhla výše té-
měř 1 miliardy guldenů. Prodeje v Nizo-
zemsku vynesly VOC více než 2,5 mili-
ardy guldenů.48

Asijské produkty

VOC obchodovala s více než stovkou
různých asijských produktů. V 17. století
bylo nejdůležitějším produktem koření.
Tvořilo okolo 60 % veškerého zboží vy-
váženého do Evropy a přinášelo značný
zisk. Dominantní pozici mezi dováženým
kořením zaujímal pepř. Pepřovník roste
na mnoha místech Asie. VOC kupovala
sumatránský pepř v Palembangu a v Ban-
tamu a malabarský pepř na jihozápadním
pobřeží Indie. Do Evropy dovážela v prů-
měru 6 milionů liber této komodity. Dal-
ší 3 miliony liber prodala v Asii, v Číně
a v Indii. Ze zisku z tohoto prodeje naku-
povala další asijské produkty, které byly
exportovány do Evropy.49

Hřebíček, muškátový květ a muškáto-
vý oříšek pocházely z Moluk. Asijská
populace a evropští kolonisté zde kulti-
vovali rostliny hřebíčku a muškátu a kaž-
doročně dodávali společnosti úrodu za
stabilní cenu. Ačkoli nejdůležitějším od-
bytištěm byla Evropa, VOC prodávala
hřebíček i v Súrátu a jinde v Indii. Na
Cejlonu VOC nakupovala velké množství
skořice. Zvláštní druhy tohoto koření do-
dávali každoročně tzv. „skořicoví peele-
ři“, a to osobně, v předem určené kvalitě
a za pevnou cenu. Pod dohledem „skoři-
cového kapitána“ táhli peeleři do lesů
a loupali kůru skořice dlouhých pruzích.
Pruh byl usušen na slunci, což způsobi-
lo, že pruhy se zkroutily do dlouhých pru-
tů. V Asii měla skořice jen malý odbyt,
každoroční úroda okolo 4 milionů liber
byla téměř celá odvážena do Nizozemska.

V Evropě bylo koření přidáváno do
místní mdlé stravy, aby byla chutnější.
Koření bylo ingrediencí používanou
k svařování vína a šafránového mléka,
nápoje vyráběného z šafránu, hřebíčku,
skořice a muškátového květu smíšeného
s cukrem a vařeného v mléce. Evropané
využívali koření rovněž pro medicínské
účely. V Nizozemsku proto prodávali ko-
ření jak kupci, tak apatykáři.50

V Asii společnost obchodovala s japon-
skou mědí a drahými kovy. V Bengálsku

a na Koromandelském pobřeží byla vel-
ká poptávka po mědi, z níž byly raženy
mince. Indové navíc používali měď k vý-
robě chrámových ozdob, soch, kuchyň-
ských potřeb, nejrůznějších nástrojů a
k pokrývání střech. Na mnoha místech
Asie byly japonské drahé kovy vítaným
doplňkem ke komoditám, které dodávala
VOC. V Bengálsku společnost se ziskem
přeměňovala japonské stříbrné pruty na
rupie „sicca“, místní oběživo, za něž na-
kupovala tkaniny. Ze stejného důvodu
byly japonské zlaté mince, kobany, na Ko-
romandelském pobřeží přetavovány na
pagody. VOC získávala menší množství
zlata rovněž na Timoru, na Sumatře,
v Malacce a v Číně. V druhé polovině 17.
století Japonsko omezilo vývoz drahých
kovů. Pro společnost to byla velká ztráta.
VOC náhradou nakupovala v Persii be-
nátské a uherské dukáty i jiné evropské
mince, které se dostaly na perský trh po
karavanních stezkách. Obchodníci zde
nakupovali perské hedvábí a po souši je
dováželi do Středomoří. Platili za ně ev-
ropskými měnami a nakupovali asijské
produkty, hlavně pepř a další koření, kte-
ré prodávala VOC v Persii.51

Společnost obchodovala také se suro-
vým hedvábím. V 17. století byla největ-
ším odbytištěm Evropa. Asijské surové
hedvábí vytlačilo italské hedvábí jako
základní materiál evropské hedvábnické
výroby. Společnost na druhé straně do-
vážela hedvábí z Persie, Bengálska a Číny
do Japonska a vyměňovala je za měď, zla-
to a stříbro.52

Sortiment zboží VOC se změnil na kon-
ci 17. století. Podíl koření poklesl na tře-
tinu, ačkoli jeho celkový objem zůstal
stejný. Od té doby plnilo sklady společ-
nosti velké množství méně výnosného
koření z Indie. V 18. století vystřídal
v Evropě poptávku po koření zájem o in-
dický textil, včetně bavlny a výrobků ze
směsi bavlny a hedvábí z Bengálska, Ko-
romandelského pobřeží a Súrátu. Textil
přicházel ve velkém množství velikostí
a byl dostupný v podobě jednobarevné,
s proužkovými a kostkovanými vzory.
Proslulé byly zejména koromandelské
barvené, malované nebo potiskované lát-
ky. Indické textilie byly v Nizozemsku
používány na ubrusy, lůžkoviny, záclony,
ale i oděvy. Není bez zajímavosti, že ni-
zozemské tradiční oděvy a mnohobarev-
né rolnické šátky dodnes používají indic-
ké motivy.53

V 18. století nabyly na oblibě rovněž
čaj a káva. Rozšířily se čajovny a kavár-
ny. Šlo o pozvolný proces. Trh čaje byl
v 17. století omezený, protože byl dopo-
ručován pouze jako lék na bolení hlavy
a jiné potíže. Zaměstnanci VOC sušili líst-
ky dovezené džunkami z Číny do Batá-
vie. Společnost lpěla na této staré praxi,
i v době čajového boomu. Jiní Evropané
mezitím začali nakupovat čaj přímo
v Číně. Ten měl lepší kvalitu a byl lev-
nější než čaj dovezený do Batávie. Spo-

lečnost otevřela přímé cesty do Číny až
koncem dvacátých let 18. století, kdy už
prohrála bitvu o kontrolu evropského ob-
chodu s čajem, v němž zaujali dominant-
ní pozici Angličané.54

Kvalitní arabská káva byla v Evropě
k dostání již v 17. století, ale byla příliš
drahá. To vedlo VOC k tomu, že zavedla
úspěšné plantážní pěstování kávy na Jávě
a nutila místní populaci, aby dodávala
úrodu společnosti. Cena jávské kávy či-
nila pouhou desetinu ceny kávy arabské.
V důsledku těchto nízkých cen potenci-
ální trh v Evropě expandoval.55

V Asii vedla společnost výnosný ob-
chod opiem, který ovládala do 18. století
téměř monopolně. V Bengálsku skupo-
vala každoročně prakticky celou úrodu.
Poté převezla „spící gumu“ do Batávie,
kde byla prodána s velkým ziskem asij-
ským obchodníkům. Tito obchodníci pro-
dávali opium v Indonésii, nebo je vozili
do Číny, přestože čínské úřady dovoz
úředně zakázaly. V Bengálsku společnost
nakupovala rovněž sanytr. Byl to výnos-
ný balastní náklad na cestu do Evropy,
protože v Evropě byla velká poptávka po
sanytru, který byl jednou ze základních
složek k výrobě střelného prachu.56

Společnost shromáždila také velké
množství cínu z Malajska, Siamu a z os-
trovů Banda u východního pobřeží Su-
matry. Téměř neukojitelná poptávka po
cínu existovala v Číně. Číňané vyráběli
druh cínové fólie, kterou denně spalovali

Arzenál a sklad lodního materiálu
Východoindické společnosti v Delftu
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jako malé obětní papírky. Velké množství
cínu bylo využíváno k podšívání beden
s čajem, aby se zachovala vůně a chuť čaje
během dlouhé cesty do Evropy. Na Jávě
VOC pěstovala na plantážích cukrovou
třtinu. Levný cukr byl vyvážen do Súrá-
tu, malabarských přístavů a do Persie.
V Evropě mohl jávský cukr konkurovat
cukru z Ameriky.57

Další komodity dovážené VOC tvořila
barviva, především indigo, a kozí srst pro
výrobu klobouků. V seznamech dováže-
ných komodit lze nalézt i nesčetné další
drobnosti – dary od asijských vládců, cej-
lonské slony, perské koně, indické dia-
manty, japonské lakované skříňky, čínský
porcelán, japonské oděvy a další zboží.

Osady společnosti

Společnost vytvářela své kolonie podél
důležitých námořních tras, aby mohla jed-
nodušeji shromažďovat produkty pro Ev-
ropu. VOC neměla dostatek prostředků,
především drahých kovů, aby mohla po-
žadované koření nakupovat přímo. Evrop-
ské zboží bylo pro asijský trh často buď
příliš drahé, a nebo po něm nebyla po-
ptávka. Společnost se proto musela za-
pojit do vnitroasijské směny. Stříbro do-
vezené z Evropy společnost prodávala
v Číně. Zde nakupovala čínské hedvábí,
které dovezla do Japonska, a směnila je

za zlato, měď a další komodity. Japonské
zboží poté dovezla do Indie, kde směnila
zlato a měď za textil. Indické zboží bylo
konečně směněno na Molukách za hřebí-
ček, muškátový květ a muškátový ořech.
Byl to levný způsob, jak získat asijské
produkty, které přinášely takový zisk
v Evropě. Relativně malé investice do stří-
bra se několikanásobně zhodnotily náku-
pem hedvábí, pak zlata a mědi a rovněž
textilu, který byl nakupován v produkč-
ních centrech za nízkou cenu, ale draze
prodáván jinde, kde po něm byla velká
poptávka.58

VOC vytvořila svou obchodní síť s po-
užitím kombinace vojenské síly, obchod-
ního tlaku a diplomacie. Primárním cí-
lem společnosti bylo zajistit monopol na
koření. To znamenalo rozhořčený boj
s Portugalci a dalšími evropskými kon-
kurenty i s místními obchodníky. Muš-
kátový ořech a květ, dvojí koření z téhož
stromu, rostlo pouze na ostrovech Ban-
da. Obyvatelé ostrovů se v roce 1602 za-
vázali, že budou dodávat toto koření vý-
hradně Nizozemcům. Časem porušili tuto
dohodu ve všech směrech, protože VOC
nebyla schopna jim dodat potraviny a lát-
ky, které byly za koření směňovány. Oby-
vatelé ostrovů Banda byli z existenčních
důvodů nuceni vést obchod s Portugalci,
Angličany, Španěly a asijskými obchod-
níky. Jan Pieterszoon Coen ukončil toto
pašeráctví v roce 1621 brutálním způso-
bem. Nechal popravit přední obyvatele
ostrovů Banda a zavraždit nebo deporto-
val valnou část populace. Ostatní prchli
do hor, kde většina zemřela hlady. VOC
vystavěla na strategickém místě pevnost
Holandia a založila plantážní pěstování
muškátového ořechu. Ostrovy Banda za-
lidnila otroky, kteří pracovali na plantá-
žích. Byli povinni prodat celou úrodu
VOC za fixní cenu. Toto nařízení zůstalo
v platnosti až do roku 1864.59

Dosáhnout monopolu na obchod s hře-
bíčkem bylo mnohem obtížnější. Toto
koření roste divoce pouze na Makianu,
jednom ze severních ostrovů Moluk.
Ohromná poptávka v Evropě stimulova-
la kultivaci hřebíčku. Malé rostliny byly
převezeny na Amboinu, Ceram a další
ostrovy jižních Moluk v děravých, půdou
vyplněných bambusových kmenech.

Obyvatelé Amboiny a Ternate v roce 1600
a znovu v letech 1605 a 1607 slavnostně
přislíbili, že budou své koření dodávat
exkluzivně Nizozemcům. VOC je donu-
tila, aby dodržovali tento slib pomocí drs-
ných akcí, které, jak se však ukázalo, ne-
byly příliš úspěšné. Lokální vládci roze-
štvávali Portugalce, Nizozemce, Španěly
a Angličany proti sobě. Od roku 1625 se
společnost pokoušela soustředit pěstová-
ní hřebíčku na Amboině, jediném ostro-
vě, který byl více méně pod její kontro-
lou. Vyžadovala, aby každá hlava rodiny
na Amboině pěstovala a udržovala deset
stromů hřebíčku. Navíc nutila obyvatele
Amboiny, aby podnikali tzv. „hongitoch-
ten“. Byly to válečné expedice vedené
zaměstnanci společnosti. Směřovaly na
další ostrovy, kde byly káceny a páleny
rostliny hřebíčku. Toto opatření bylo
zvláště efektivní, protože hřebíček dává
plody po sedmi letech. VOC tímto způ-
sobem vyhnala Portugalce a obsadila
jejich pevnosti. Španělé se stáhli na
Filipíny.60

Anglická východoindická společnost
opustila Moluky po tzv. „masakru na
Amboině“, kde bylo ukvapeně poprave-
no deset Agličanů, údajně podezřelých
z konspirace proti VOC. V padesátých le-
tech 17. století již Nizozemci uspokojo-
vali celý evropský trh s kořením, ale až
v roce 1667 padl do nizozemských rukou
přístav Makassar, centrum obchodu s ko-
řením na ostrově Celebes. Tím VOC upev-
nila svůj obchodní monopol.61

Společnost podnikla další velké vojen-
ské akce proti Portugalcům na Cejlonu,
nejvýznamnějším centru produkce skoři-
ce, na jihozápadním pobřeží Indie a na
Malajském poloostrově. Po dlouhotrva-
jících expedicích a blokádách padla tato
území do rukou Nizozemců. To dalo spo-
lečnosti monopol na skořici, dominantní
podíl v obchodu s pepřem a kontrolu
Malackého průlivu, jedné z nejdůležitěj-
ších obchodních tras v Asii.62

Jinde se společnost chovala méně agre-
sivně. Na Sumatře VOC dohodla s míst-
ními vládci exkluzivní kontrakty na do-
dávky pepře. V obchodu s pepřem nešlo
získat obecný monopol, protože pepř byl,
narozdíl od jiných druhů koření, pěsto-
ván na mnoha místech Asie.63
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Sjednocená východoindická společnost
se nepokusila o rozsáhlou agresi ani
v Indii, Číně, Japonsku či Persii. Tyto vý-
znamné státy měly na jedné straně silné
centralizované vlády, východoindická
společnost na druhé straně nepociťovala
nutnost jít do střetů, protože v těchto ze-
mích sledovala omezené obchodní cíle,
které vyplývaly z úsilí o monopol na ko-
ření. VOC jednala se zástupci Velkých
mughalů, čínského císaře, japonského
šóguna a perského šáha o výhodných ob-
chodních privilegiích a občas posílala
emisary k různým dvorům s honosnými
dary v naději na získání zvláštní přízně
ze strany těchto vládců. Většinou žádala
výjimku ze cla nebo redukci importních
a exportních cel, případně povolení k za-
ložení vlastní obchodní stanice. Asijští pa-
novníci byli na druhé straně připraveni
rozšířit privilegia evropským obchodní-
kům, protože to pro ně bylo buď finanč-
ně nebo politicky výhodné. Rozsáhlá flo-
tila VOC, její ohromný kapitál a později
monopol na obchod s kořením byly as-
pekty, které činili z VOC atraktivního ob-
chodního partnera.

V Indii VOC vytvořila faktorie v Súrá-
tu na severozápadě subkontinentu, na Ko-
romandelském pobřeží (Pulikát, Nágapat-
tanam), na Malabarském pobřeží (Kóčin)
a v Bengálsku (Baránagar, Kásimbázár,
Činsura, Patna aj.). Zaměstnanci společ-
nosti nežili v pevnostech, jako
v Indonésii, ale často jen v malých obyd-
lích s několika sklady uprostřed rušného
přístavu. Na trhu byli vystaveni přímé
konkurenci jak asijských obchodníků, tak
Evropanů. VOC založila osadu rovněž
v Gombrunu v Perském zálivu. Držba
Formosy (Tchaj-wanu) měla jen omeze-
ný úspěch. Jednodušší a levnější bylo ne-
chat čínské džunky vozit zboží do Batá-
vie. Po roce 1640 bylo všem Evropanům
s výjimkou Nizozemců zakázáno obcho-
dovat v Japonsku. Popravdě řečeno, spo-
lečnost byla zcela závislá na benevolenci
šóguna a zaměstnancům VOC nebylo
dovoleno opustit obchodní stanici na ma-
lém ostrově Dedžima v přístavu Nagasa-
ki. Nicméně i tato situace byla pro Nizo-
zemce výhodná.64

V průběhu 17. století tak VOC vybu-
dovala obchodní síť v prostoru se od mysu
Dobré naděje a Persie na západě, přes
Indii, Cejlon, Malakku a Indonéské sou-
ostroví do Číny a Japonska. Batávie byla
centrální křižovatkou, ležela na strategic-
kém místě, nedaleko Sundského i Malac-
kého průlivu – na hlavních obchodních
trasách jihovýchodní Asie. Společnost
původně využívala mezinárodní „pepřo-
vý“ přístav Bantam, ležící v nejzápadněj-
ším bodě Jávy. Místní vládce však odmí-
tl vydat VOC zvláštní privilegia a spo-
lečnost byla nucena tolerovat přítomnost
asijských a jiných evropských konkuren-
tů. Ve snaze posílit bezpečnost svého ob-
chodu společnost vybudovala v roce 1610
východně od Bantamu, blízko Djakarty,

opevněný zbožní sklad. To vedlo brzy ke
konfliktům mezi knížetem Djakarty
a vládcem Bantamu. Z tohoto konfliktu
vyšla paradoxně vítězně VOC. Jan Pie-
terszoon Coen postavil v roce 1619 na
místě bývalé Djakarty pevnost Batavia.
Kolem ní postupně vyrostlo nizozemské
město v tropech, protkané kanály odvod-
ňujícími okolní bažiny. Bylo to nezdravé
místo. Námořníci, kteří připluli z Nizo-
zemska, odešli často ihned do místní ne-
mocnice, mnozí z nich zde zemřeli. Oko-
lo roku 1700 měla Batávie již 70 000 oby-
vatel a na konci 18. století bylo toto číslo
více než dvojnásobné.

V Batávii byly lodě opravovány v do-
cích, které společnost vybudovala na po-

břeží několika ostrovů, kde se nacházela
vlečiště, kovárny, pily, kladky, obchody
s námořnickým vybavením a provazárny.
Zde těžce pracovali trestanci. Batávie
měla nejlépe vybavené doky v Asii až do
19. století. Občas zde VOC dokonce sta-
věla malé lodě. Největším problémem
bylo nalezení vhodného stavebního ma-
teriálu, z něhož většina musela být dová-
žena z Evropy a často byla dopravena ve
špatném stavu.65

V Batávii měla své sídlo tzv. Vysoká
vláda nebo Rada Indií, nejvyšší vládní
orgán společnosti v Asii. Radě předsedal
generální guvernér, odpovědná však byla
pouze „sedmnácti pánům“. V důsledku
osmiměsíční prodlevy při doručování in-
strukcí do Asie však ředitelé měli na míst-
ní obchodní záležitosti jen malý přímý
vliv. Vysoká vláda koordinovala veškeré
námořní, administrativní a obchodní zá-
ležitosti v Asii. O svých opatřeních po-
dávala zprávu „sedmnácti pánům“ v tzv.
„obecném dopisu“. Tento orgán rovněž

každoročně vypracovával „obecnou zprá-
vu“, seznam hotovosti a komodit, které
požadovali úředníci VOC v asijských sta-
nicích z Nizozemí. V čele každé z těchto
osad stál guvernér, ředitel, velitel nebo re-
zident, který spolu s Politickou radou ří-
dil místní záležitosti VOC. V radě měli
své místo starší obchodník společnosti,
velitel posádky a účetní.66

Společnost udržovala kontakt mezi růz-
nými osadami v Asii pomocí vlastních
lodí. Většina velkých oostindievaarderů
přijíždějících z Evropy sloužila před ná-
vratem domů několik měsíců v Asii. Plav-
bě v Asii vládl monzunový rytmus. Lodě
směřující z Batávie do Japonska vyplou-
valy z rejdy mezi květnem a červnem, na
Moluky mezi listopadem a únorem, do
Bengálska a na Koromandelské pobřeží
mezi červencem a srpnem a na Cejlon
a dále na západ mezi srpnem a zářím.
Společnost vybírala vhodná plavidla na
základě jejich stavu a náročnosti tras. Nej-
novější a nejlepší oostindievaardery do-
vážely cenné bengálské a japonské pro-
dukty. Kapitáni obdrželi materiál nez-
bytný pro plavbu asijských vodách od
hlavního výrobce map v Batávii. Fakto-
rie VOC, ležící na nebezpečných pobře-
žích nebo ve vnitrozemí podél řek, za-
městnávali vlastní navigátory, kteří vedli
lodě do kotvišť. Posádky lodí spolu s asij-
skými pomocníky, překládali zboží do
menších lodí, často prostě do místních
rybářských člunů. Produkty z celé Asie
byly dováženy do Batávie, odtud je VOC
distribuovala zboží do různých míst v Asii
a do Evropy.67

Rozsáhlá obchodní síť, zahrnující asi
třicet osad, učinila z VOC nejmocnější
obchodní sdružení v Asii a koncem 17.
století největší obchodní společnost na
světě. VOC vynikala nad své konkurent-
ky – východoindické společnosti jiných
evropských národů v několika směrech.
Společnost disponovala stříbrem v Japon-
sku, Persii a Evropě. Navíc byla v pozici,
kdy mohla srovnávat cenu a kvalitu zbo-
ží a volit adekvátní strategii. Obrovskou
výhodou byl její monopol na obchod ko-
řením. Nakupovala hřebíček, muškátový
ořech, muškátový květ a skořici za mi-
mořádně nízké ceny a prodávala je v Ev-
ropě s velkým ziskem. VOC konečně
značně profitovala z obchodu vedeného
mezi asijskými městy.

64) Srv. Wanner, M., Nizozemci a japonská spo-
lečnost v 17. a 18. století. In: Historický obzor

7–8/2000, s. 146–154.
65) Jacobs, c. d., s. 76.

66) Furber, c. d., s. 190–191.
67) Jacobs, c. d., s. 77–78.

68) Gaastra, The Dutch East India Company, s. 311.
69) Ashin Das Gupta, India and the Indian Ocean

in the Eighteenth Century. In: Ashin Das, Gup-
ta, Pearson, M. N., India and the Indian Ocean

1500–1800, Calcutta – Delhi – Bombay – Mad-
ras 1987, s. 151–153.

Dům U savojského znaku v Delftu.
Výstavné sídlo ředitele delftské komory

Východoindické společnosti
Adriena Boogerta
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Kolaps

V 17. a 18. století byla VOC největší
obchodní a dopravní společností na svě-
tě. Zaměstnávala tisíce lidí, vlastnila tři-
cet osad v Asii a šest komor v Nizozemí,
flotilu více než jednoho sta lodí. Byla pi-
lířem nizozemské ekonomiky. Obhospo-
dařovala 15 % nizozemského zahranič-
ního obchodu, vlastnila 20 % nizozem-
ské obchodní flotily (v 17. století největší
na světě), zaměstnávala 25 % nizozem-
ských námořníků a 33 % vojáků.68

V průběhu 18. století se však mohutná
asijská síť proměnila v stále těžší břeme-
no na bedrech společnosti. Společnost
obhajovala své obchodní pozice proti ev-
ropským rivalům a asijským vládcům.
Musela proto posílat do zámoří stále vět-
ší počet civilních úředníků a vojáků. Za-
tímco kolem roku 1625 činil počet za-
městnanců v asijské větvi společnosti
sotva 2500, na konci 17. století dosáhl
jejich počet už 13 000 a v padesátých le-
tech 18. století sloužilo v asijských fak-
toriích již 20 000 civilních a vojenských
zaměstnanců. To vedlo k růstu výdajů,
zatímco příjmy stagnovaly. Japonsko
omezilo zahraniční obchod a Persie se
ocitla v chaosu. VOC ztratila své asijské
zdroje drahých kovů. Monopol na koření

přinášel méně výhod, protože Evropané
nakupovali více indický textil a čínský čaj
než koření. Angličtí obchodníci předstihli
Nizozemce v Číně a v Indii. Společnost
ztratila hodně ze svého vlivu v Surátu, na
Malabarském a Koromandelském pobře-
ží a v Bengálsku, ale rozšířila svou moc
na Cejlonu a na východní Jávě. Tyto změ-
ny znamenaly, že společnost se proměni-
la z obchodníka ve správce. V konečné
fázi se VOC stahovala stále více a více
do Indonésie, která se později stala Ni-
zozemskou východní Indií.69

Na konci 18. století, spěl již tento vel-
kolepý systém k zániku. Ředitelé nebyli
připraveni na požadavky, které před ně
stavělo fungování obrovské společnosti,
velké vzdálenosti a dlouhodobé plánová-
ní. Volně spojené účetnictví a roztříště-
nost vedení mezi šest komor situaci nijak
nezjednodušovaly, naopak snižovaly
efektivitu společnosti. Chyby ve účetnic-
tví se spojily s problémy plynoucími
z nedostatku kapitálu. Velké množství
krátkodobých úvěrů učinilo společnost
snadno zranitelnou.70 Posun ve výběru
zboží určených pro Evropu se ukázal pro
společnost jako nevýhodný. V dovozu
z Asie převážily levné, masově vyráběné
produkty, především čaj, v kterých moh-
la VOC stěží konkurovat ostatním ob-
chodníkům, drahé koření, na něž měla
společnost monopol, přinášelo menší
zisk.71

K tomu se připojily podvodné manipu-
lace s váhami a kvalitou, stejně vzrůst
nelegálního osobního obchodu zaměst-
nanců, který sice byl striktně zakázán, ale
obecně existoval. Na druhé straně existu-
je však jen málo dokladů, abychom uvě-
řili, že korupce a pašování, které byly
v 18. století, se vyskytovaly méně ve sto-
letí sedmnáctém.72

Za těchto podmínek společnost nemoh-

Nizozemská faktorie Nágapattnam na Koromandelském pobřeží Indie

70) Neal, L., The Dutch and English East India
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Trade in the Early Modern World, 1350–1750,
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71) Furber, c. d., s. 244–245.

72) Boxer, Jan Compagnie, s. 73–79.
73) Gaastra, De Geschiedenis, s. 167–173.

74) Israel, The Dutch Republic, s. 1122–1123.
75) Jacobs, c. d., s. 96.

la dlouho odolávat důsledkům čtvrté an-
glo–nizozemské války. Angličané zajali
velký počet nizozemských lodí plujících
do Evropy a zabrali různé osady v Asii.
Nizozemský obchod byl na dva roky pře-
rušen. Společnost upadla do vážných dlu-
hů. Pouze s významnou vládní pomocí
bylo možno doufat, že problémy budou
překonány. Do Asie sice vyplula eskadra
pod velením Jana Pietera van Braama, ale
pro záchranu společnosti již nemohla
mnoho učinit. Generální stavy si byly
vědomy faktu, že kolaps společnosti by
byl katastrofou pro města, kde sídlily
komory společnosti, a byly připraveny po-
skytnout rozsáhlý úvěr, nicméně VOC se
už pohybovala v bludném kruhu. Navzdo-
ry rozsáhlé finanční pomoci, kterou ob-
držela, neměla stále dost peněz, aby vy-
slala dostatečný počet lodí a personálu do
Asie. Proto nebylo možno nakoupit dost
asijských produktů a výnosy v Nizozemí
byly příliš nízké, než aby zvrátily alar-
mující nedostatek personálu a lodí.73

Francouzská invaze do Nizozemské re-
publiky a sesazení místodržitele prince
Viléma V. v roce 1795 signalizovaly za-
čátek konce společnosti. Ředitelé byli
nahrazeni Výborem pro věci východoin-
dického obchodu a kolonií. Koncem roku
1799 byl majetek společnosti zestátněn
a nizozemská vláda převzala všechny její
dluhy i državy.74 Monopolní práva byla
však pro některé produkty zachována.
Nizozemské plavby do Asie pokračovaly
skoro jako předtím, ale pod jiným jmé-
nem a jinou vlajkou. V roce 1803 byly
rozpuštěny komory Delftu, Hoornu
a Enkhuizenu, komory Middelburgu
a Rotterdamu byly degradovány na pou-
hé prodejní agentury. Zaměstnanci byli
propuštěni a doky buď zbourány nebo pře-
dány námořnictvu. To byl smutný konec
velkolepé obchodní společnosti.75
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Chátrající hrádek, přilepený k hradbám
městečka Riomu v kraji Auvergne, se za-
čal v osmdesátých letech 14. století pro-
měňovat v reprezentativní gotický palác.
Navzdory závratným finančním částkám,
které už dokázal pohltit, nebyl roku 1389
ještě ani zdaleka dokončen. Na Jeana
Froissarta, který k němu dorazil 2. června,
zapůsobil jako obrovské staveniště. Kro-
nikář však už mohl obdivovat hlavní sál,
masivní krby a především vznosné pilíře
kaple, budované podle vzoru pařížské
Sainte-Chapelle. Všechno nasvědčovalo
tomu, že v Riomu vyrůstá z černého lá-
vového kamene sídlo nezvykle rozlehlé
a přepychové. Jeho majitel, vévoda Jan
z Berry, si mohl tak nákladný podnik do-
volit. Donedávna byl jedním z poručníků
nezletilého synovce, francouzského krá-
le Karla VI., a svěřené moci využil k osob-
nímu obohacení. Stavba riomského palá-
ce koneckonců postupovala nejslibněji
v době, kdy vévoda coby místokrál fi-
nančně doslova ždímal provincii Langue-
doc. Jan z Berry během pouhých dvou let
vykoupil desítky městských domů a ne-
chal je zbořit. Jeho dvorní stavitel Guy
Dammartin tak získal prostor k uskuteč-
nění velkolepého plánu, jehož součástí
byla i okrasná zahrada a zvěřinec.

Řada místností nového křídla však na
jaře 1389 již sloužila svému účelu, byla
potažena krásnými tapiseriemi a zařízena
pohodlným nábytkem. Zvědavého Frois-
sarta nejvíc přitahovala komnata, kterou
výslovně označoval jako „pokoj paláce
v Riomu, nazývaný osobním útulkem pana
vévody“. Jako protřelý znalec aristokra-
tických sídel postřehl, že se na rozdíl od
velkého sálu jedná o intimní prostor ur-
čený k důvěrným rozhovorům a k deli-
kátnímu vyjednávání. Nikdy se mu tam
ostatně nepodařilo ani nakouknout, ačkoli
se o to několikrát pokusil. Nebylo náhod-
né, že právě v této místnosti došlo dne
5. června roku 1389 k podpisu svatební
smlouvy mezi Janem z Berry a Janou
z Boulogne. Sňatek byl uzavřen hned
nazítří, už před zraky početných svědků
v palácové kapli. Následovaly čtyřdenní
slavnosti, provázené hostinami, plesy
a turnaji. Froissart se většiny z nich osob-
ně zúčastnil a ještě přitom stihl sesmolit
lyrickou báseň k oslavě novomanželů.
Veršoval lehce, ale s podlézavostí až od-
zbrojující. Pastýři a pastýřky, odpočíva-
jící na louce při skromném obědě „kde
nebylo ani koření, ani víno, ale jen chléb
a sůl, česnek a cibule“, si vyslechli v ně-

Froissartovy příběhy bojů a lásek
Část IV. – Neodolatelná moc věrného chrta

Martin Nejedlý

mém úžasu básníkovo vyprávění o „skvě-
lé svatbě, k níž došlo včera ráno v Rio-
mu. Viděl jsem tam na vlastní oči to nád-
herné shromáždění rytířů, baronů, dam
a slečen, vzešlých ze vznešeného rodu.
Nebyli oblečeni do vlněných šatů, ale do
skvostných a lesklých ozdob“. Slavila se
svatba „pastýře z Berry“ s „pastýřkou
z Boulogne“. Venkované se navíc dozvě-
děli, že nevěstu „chránil a živil asi devět
a půl roku mocný muž, hrabě z Foix. Není
to žádná pohana, ale slouží jí to ke cti“.
Zpráva vyvolala výbuch nadšení. Víno na
přípitek vesničané neměli, ale jeden
z nich navrhl: „Napijme se tedy ze stu-
dánky, jež tu prýští, protože dnes nám nic
nesmí zkalit radost. Zaplašme chmury
z našeho čela!“ V závěru básně se všich-
ni rozhodli osobně novomanželům pobla-
hopřát a předat jim skromné dárky: muži
ostříhali nejhuňatější ovce a dívky natr-
haly pestré kvítí. „Pospěšme všichni do
Riomu, vezměme s sebou píšťalky, dudy
a bubínky, ať jim můžeme zahrát!“ A bás-
ník odcházející hlouček poprosil: „Po-
sečkejte, moji drazí, nedokáži odolat po-
kušení, a proto se k vám připojím. I já tou-
žím přispět ze všech sil k oslavě pastýře
z Berry a pastýřky z Boulogne!“ Upřím-
ně řečeno, nekonečné sloky tohoto ver-
šování Froissartovi mnoho tvůrčích sil ne-
odčerpaly. Použil totiž osvědčený polo-
tovar. Vlastně jen tu a tam pozměnil
slůvko v básni, kterou sepsal již o tři roky
dříve ke svatbě dcery Jana z Berry se sy-
nem Viléma z Blois. Tehdy se brali pro
změnu „pastýřka z Berry“ a „pastýř
z Blois“. Jednu polehčující okolnost však
našemu autorovi přiznat musíme: vévoda
z Berry byl prvním z mecenášů, od kte-
rých si sliboval náhradu škody, již utrpěl
avignonskou krádeží.

Naděje, jež Jean Froissart vložil do ri-
omské svatby, se naplnily jen částečně.
Vydělal si pár zlaťáků, ale nevyšvihl se
na post vévodova dvorního básníka, ač-
koli po této prebendě toužil už více než
čtvrt století. Bylo mu celkem jasné, že
neúspěch bude tentokrát definitivní. Když
o dva roky později přistoupil ke konečné
redakci Třetí knihy svého historiografic-
kého díla a odhalil tam zákulisí vévodo-
va sňatku, dal už zklamání plný průchod.
Po někdejší servilitě nezbylo ani stopy.
Froissart se vrátil, tentokrát bez sebemen-
ších okolků, k propastnému rozdílu mezi
věkem ženicha a nevěsty. Situace sama
o sobě nebyla zase tak šokující. Postarší
vdovec si zkrátka a dobře bral sotva roz-

vité poupě. Na vesnici by mu mládež ztro-
pila pod okny hlučné šarivari, výsměšný
rituál s lechtivými popěvky a tancem pi-
tvorných maškar. Froissart zareagoval
obdobně, sáhl však k prostředku, jež mu
byl vlastní: obohatil Kroniky o pikantní
a ironickou scénu.

Když vévoda přišel požádat korunova-
ného synovce o souhlas se svatbou, „fran-
couzského panovníka to srdečně rozesmá-
lo, protože jeho strýc vévoda z Berry byl
už starý. A zeptal se ho: ,Povězte mi strýč-
ku, co si počnete s takovým děvčátkem?
Vždyť je jí teprve dvanáct a vám už táhne
na šedesátku. Na mou věru, to by ale od
vás byla hloupost! Proč jí raději nevyjed-
náte sňatek se svým synem Janem? Je
mladý a má před sebou slibnou budouc-
nost. Ten se k ní hodí mnohem lépe než
vy.‘“ Vévoda z Berry však trval na svém
a namítal: „,Zajisté, Jana z Boulogne je
zatím dítětem. Ale proč bych si trpělivě
nepočkal, až úplně dospěje a vyzraje
v ženu? Vždyť postačí, když jí tři nebo
čtyři roky nechám v klidu.’ Král mu zve-
sela odpověděl: ,Dělejte si, jak myslíte,
ale jen jestli potom dopřeje trochu klidu
zase ona vám!‘“

Nezdá se příliš pravděpodobné, že by
tato slova v rozhovoru mezi panovníkem
a jeho strýcem opravdu zazněla. Sňatek
Jana z Berry byl v souladu s politickými
zájmy francouzské monarchie a Karel VI.
jej plně podporoval. To jenom Jean Frois-
sart se čím dál tím usilovněji snažil udr-
žet občasným klípkem pozornost čtenářů
a vyjít vstříc jejich touze po senzacích.
Některé scény Kronik začínaly plnit roli,
již o staletí později převzaly bulvární ma-
gazíny. Citovaná pasáž o svatebních plá-
nech je zajímavá spíše z jiného hlediska:
stárnoucí Froissart si dovoloval vůči svým
mocným současníkům stále víc a víc.
Z jeho pera nyní vycházely i řádky kou-
savé a výsměšné, naučil se vracet poni-
žující rány a občas se vysloveně mstil. Na
počátku historiografické a literární kari-
éry takový nikdy nebýval. I nadále ovšem
dbal na to, aby neurazil některého ze stá-
vajících či potenciálních „milostivých
patronů“. Pokud se z tohoto hlediska za-
myslíme nad výběrem čtveřice aristo-
kratů, které Froissart roku 1389 požádal
– údajně na radu starého florénu –
o finanční podporu, doceníme jeho zna-
lost mocenských poměrů. Vedle Jana
z Berry, přebohatého vikomta z Acy a krá-
lovského maršálka Ludvíka ze Sancerre
se totiž zaměřil na nejvlivnějšího z no-
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vých rádců krále Karla VI. Byl jím zku-
šený administrátor Bureau de la Rivière,
od něhož nyní náš kronikář očekával ne-
jen peníze, ale i zasvěcené informace
o dění u dvora. Šlo tedy o směs sobecké
vypočítavosti a zvídavé touhy po auten-
tických svědectvích, jež byla našemu kro-
nikáři vlastní odjakživa. Zato konec Tře-
tí knihy Kronik musel zaskočit každého
zkušeného čtenáře Froissartova spisu.
Očekával, že autor využije příležitosti
a završí cestu do Béarn evokací velkole-
pých radovánek riomské svatby. Nestalo
se tak. Jean Froissart skončil prohlášením,
jež je pro autobiografický obrat jeho kro-
nikářského díla typické: „A když byly
všechny tyto oslavy skončeny, vrátil jsem
se já, autor a pořadatel této historie, spolu
s panem de la Rivière do Francie.“

Přímo na tuto větu pak navázal
prolog Čtvrté knihy, kterou autor
započal nejspíš roku 1390. Čtená-
řům v něm oznámil, že se pustil do
nového díla: „Já, Jean Froissart,
jsem znovu vstoupil do své kovár-
ny, abych dál a s pomocí čerstvých
sil mocně kul a tvaroval látku, které
jsem už v minulosti zasvětil tolik
času a jež pojednávala o všech udá-
lostech válek ve Francii a v Anglii,
jejich příčinách a důsledcích.“
Slova tak hrdého prohlášení si kro-
nikář nezvolil náhodně. Kreativní
činnost historika opět přirovnal
k práci přičinlivého řemeslníka, ne
však ledajakého. Faber-kovář se
totiž stal v literatuře a výtvarném
umění konce 14. století oblíbenou
personifikací Přírody, zobrazova-
nou právě v kovárně uprostřed ne-
únavného tvůrčího úsilí. Froissar-
tovy Kroniky se definitivně pře-
transformovaly do díla, jež už
nemělo mnoho společného s tím,
které sepisoval v mládí. Hlavním
tématem stejně nemohl zůstat an-
glo–francouzský konflikt, protože ve sto-
leté válce nastalo uklidnění. Froissartova
kniha navíc úplně dohnala popisované
události. Námětem Kronik tedy už neby-
la historie, ale nejžhavější současnost. Je-
dinou minulostí, která napříště Jeana
Froissarta opravdu zajímala, byla jeho
vlastní minulost, neoddělitelná od osudů
díla, které po celý život vytvářel.

Náš kronikář lpěl po roce 1389 na me-
todě, jež se mu osvědčila při cestě do
Béarn. Nashromáždit kvalitní a čerstvé
zprávy znamenalo vydávat se znovu
a znovu na cesty. Kniha, kterou nyní psal,
se tak opět stala v první řadě příběhem
takovéhoto putování. A vyprávění o tom,
co Froissart sám prožil, s kým se setkal
a jak se dopídil novinek, vytvořilo pevný
rámec, do kterého zapadla evokace pa-
mětihodných událostí. Důraz na osobní
zprostředkování snadno vycítíme hned
z prvních odstavců Čtvrté knihy, kde kro-
nikář vrhl retrospektivní pohled na před-
chozí kapitoly: „Nyní už tedy víte, jak

jsem já, autor této historie, opustil dvůr
vznešeného Gastona z Foix, dojel jsem do
Auvergne a pak do Francie v doprovodu
urozených pánů de la Rivière a de la Tré-
moille, kteří přivedli Janu z Boulogne
k jejímu choti Janovi z Berry. A stejně tak
jsem vám již vyprávěl, jak se ti dva vzali
ve městě Riomu ve vévodství Auvergne.
Všechno jste si to mohli v mojí historii
přečíst, protože já jsem tam byl osobně
přítomen a mohl jsem vám to pěkně po-
psat. A poté jsem se odebral do Paříže,
kde jsem se shledal s panem de Coucy,
jedním z mých drahých pánů. Mile mne
přivítal a chtěl vědět, co je nového ve Foix,
v Béarn a co dělá papež Kliment v Avi-
gnonu. Zeptal se mne také, jak proběhl
řečený sňatek Jana z Berry s Janou z Bou-

logne a jak se daří jeho milému příteli,
dauphinovi z Auvergne… Pověděl jsem
mu všechno, co jsem věděl a čeho jsem
byl svědkem. Byl mi za to velmi povděčen
a vyzval mne: ,Pojeďte se mnou na hrad,
který mi náš pan král nedávno daroval.
Leží dvě míle od Cambrai a devět mil od
Valenciennes. Jmenuje se Crèvecoeur.‘“

Následuje vyprávění o cestě k hranicím
Henegavska, během níž se náš kronikář
dozvěděl od Enguerranda de Coucy
všechno podstatné o mírových rozhovo-
rech mezi delegacemi francouzského
a anglického krále. Froissart položil dů-
raz na zdánlivý detail, který se postupně
stal všudypřítomným: nejdůležitější zprá-
vy získával v sedle, při jízdě s urozeným
společníkem. Chtěl tím samozřejmě pod-
trhnout kvalitu svých informací, ve hře
však bylo ještě něco jiného. V případě
pana z Coucy si Froissart zakládal právě
na faktu, že jejich koně klusali bok po
boku. Kronikář tedy jel vedle mocného
aristokrata, ne za ním, jak by si vyžado-

vala vymletá cesta a jak by to odpovídalo
jeho společenskému postavení. Měl dob-
rého hřebce, takže panu Enguerrandovi
stačil. Byl pěkně oblečený a nedělal tedy
vznešenému hostiteli hanbu. Vezměme to
na vědomí. Teprve nyní, když jsme za-
chovali poselství, které Froissart toužil
předat současníkům i budoucím genera-
cím, smíme s čistým svědomím vynechat
slastnou evokaci poct, kterých se mu dosta-
lo během třídenní návštěvy Crèvecoeuru.

Nepokoušejme už déle trpělivost ctitelů
„velkých“ událostí historie, ponechme
stranou také autorovy nostalgické pocity
z návštěvy rodného Valenciennes a sle-
dujme jeho očima barvitou podívanou,
kterou pro věrné poddané zinscenoval
královský rod Valois. „V neděli dne 20. srp-

na léta páně 1389 se v pařížských
ulicích i před hradbami města
tísnily takové davy, že jsem tam to-
lik lidí pohromadě ještě nikdy v ži-
votě neviděl.“ Čtenáři Kronik měli
a mají velké privilegium. Froissart
se nechal probudit v nezvykle brz-
kou hodinu, aby se prodral až na
křižovatku ulic za branou Saint-
-Denis, odkud měl dobrý výhled.
Krátce poté napsal, že jej posilo-
valo vědomí důležitého poslání:
musel na věčnou paměť zazname-
nat událost, která by jinak zůstala
dostupná pouze očitým svědkům.
Pravda, bylo jich tam požehnaně:
„Královští biřici a ozbrojenci měli
plné ruce práce, ale přece jen do-
kázali uchovat volný průchod
a odolat tlaku zástupů. Na ulici
bylo ale lidí čím dál tím víc, takže
jsem měl dojem, že se tu na jedi-
ném místě sešel celý svět.“ Frois-
sart postával v letním parnu něko-
lik hodin a odevzdaně snášel i šťou-
chance upoceného davu. Všichni
čekali na slavnostní vjezd manžel-
ky Karla VI., Isabely Bavorské,

který měl vyvrcholit její korunovací
v katedrále Notre-Dame.

Bombastický průvod, na který se v pa-
řížských ulicích lidé tolik těšili, se však
začal řadit teprve dlouho po poledni.
„V podvečer se v Saint-Denis shromáž-
dily vznešené dámy panovnického rodu,
aby královnu při jejím vjezdu doprovodi-
ly. Dostavili se tam rovněž pánové, kteří
měli kráčet po stranách jejich nosítek.
K uvítání panovnice vyjelo před hradby
na dvanáct set pařížských měšťanů na ko-
ních a rozestavili se u bran Paříže z obou
stran cesty. Oblékli se jednotně. Měli na
sobě dlouhé tuniky z látky protkávané zla-
tou nití a z hedvábí v barvě zelené a čer-
vené.“ Froissart právem věnoval oděvu
a jejich barvám velkou pozornost. Uvě-
domil se, že vjezdem královny Isabely má
vyvrcholit usmíření panovnického rodu
s hlavním městem království. Z myslí
přihlížejících bylo třeba vymazat nepří-
jemné vzpomínky na otřesy předchozích
desetiletí. Pařížští měšťané se ostatně

Zásnuby na dvoře vévody z Berry (Přebohaté Hodinky
vévody z Berry, počátek 15. století)
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vyvarovali červeno-modrých čepců, kte-
ré se staly roku 1358 symbolem povstání
Etienna Marcela. Pro jistotu byla kombi-
nace červené a modré z výzdoby ulic vy-
loučena úplně. Událost, kterou Froissart
právě sledoval, měla zároveň přebít do-
jem z předchozího královského vjezdu,
totiž z triumfálního návratu Karla VI. po
bitvě u Roosebeke roku 1383. Sám náš
kronikář přeci popsal hrozivý průvod krá-
le a jeho ozbrojenců ulicemi města, které
čekal tvrdý trest. Paříž tehdy přišla o své
svobody, jež jí byly vráceny teprve ne-
dávno. Také proto využil panovník man-
želčina vjezdu a její korunovace k náklad-
né oslavě a k nezvyklému politickému
představení. „Poté už se na cestu vydaly
královna Francie a další dámy, totiž vé-
vodkyně z Berry, vévodkyně Burgundská,
vévodkyně z Touraine, vévodkyně z Baru,
komtesa z Nevers, paní z Coucy a za nimi
podle náležitého řádu další paní a sleč-
ny. Všechny jely v nádherně vyzdobených
nosítkách, kterým nechybělo opravdu nic.
Jen vévodkyně z Touraine jela na mimo-
chodníku, aby se odlišila od všech ostat-
ních.“ Toto výjimečné postavení vévod-
kyně z Touraine, Valentiny Visconti, man-
želky mladšího králova bratra, mělo
podtrhnout roli, svěřenou jejímu choti
v současné vládě. Froissart neměl rod Vis-
contiů v lásce, rovněž jeho vztah k no-
vým rádcům Karla VI. a jejich reformní
politice byl zatím váhavý. Určité rozpa-
ky nad aktuálním politickým vývojem
však neovlivnily obrovské nadšení, se
kterým nyní vjezd královny Isabely sle-
doval. Také příslušníci rodu Valois odsu-
nuli po dobu oslavy své rozepře stranou,
nebo se alespoň tak tvářili. Při vypočítá-
vání účastníků průvodu se Froissart ne-
vyvaroval zdlouhavé monotónnosti a ce-
lou oslavu popsal tak podrobně, že si to
žádá dodatečné vysvětlení. Náš kronikář
sice nepochyboval o politickém významu
panovnických ceremonií, jako byly ko-
runovace či pohřby, na rozdíl od oficiál-
ních kronikářů francouzské monarchie
jim však nevěnoval pozornost automatic-
ky. Událost, jíž se dostalo práva figuro-
vat v Kronikách, musela sloužit Frois-
sartovým záměrům a zapadat do jeho kon-
cepce světa. Vjezd Isabely Bavorské jej
zaujal proto, že v něm spatřoval ilustraci
neměnných hierarchií ve společnosti
a splynutí tradičních hodnot francouzské
monarchie s ideály rytířského světa. Roz-
hodl se proto zobrazit víc než oslavu jed-
né jediné královny. Nabídl čtenářům evo-
kaci velkolepého svátku harmonie a řádu.
„Před první branou, jíž se vstupuje do
Paříže ve směru od Saint-Denis, obecně
zvanou Bastide, byla vztyčena nebesa
posetá hvězdami. Seděly na nich malé děti
oblečené jako andílci, které krásně a slad-
ce zpívaly. Byl tam rovněž obraz Panny
Marie, držící v ruce děťátko, jež si hrálo
s mlýnkem vyrobeným z velikého ořechu.
Zcela nahoře na řečených nebesích byly
vymalovány erby Francie a Bavorska

a rovněž zářící slunce se zlatými paprs-
ky. Toto slunce bylo zvláštním odznakem,
který si král vyvolil pro turnaj pořádaný
v rámci nastávajících slavností. Když
francouzská královna a její dámy tou bra-
nou projížděly, hleděly na celou tuto vý-
zdobu s velkým potěšením, stejně jako
všichni, kdo je doprovázeli.“

Už první zastavení na královnině cestě
tedy představovalo novinku, svědčící
o tom, že organizátoři oslav položili na
symboliku zvláštní důraz. Hvězdné nebe,
na němž se skvěly erby královského páru,
zlaté slunce jako panovníkův osobní em-
blém, zpěv andělů a trůnící Panna Marie
s dítětem – to vše mělo podtrhnout privi-
legovaný vztah francouzského krále
k nebi a propůjčit celému průvodu ráz ne-
obyčejného procesí. Isabela Bavorská
vstupovala do jakési Zaslíbené země.
„Poté dojely královna i dámy pomalým
tempem až před kašnu v ulici Saint-De-
nis. Tato kašna byla celá potažena azu-
rovou tkaninou, posetou zlatými květy li-
lie. Pilíře kolem kašny zdobily erby nej-
větších pánů francouzského království.
A z otvorů této kašny tryskalo dvojí víno,
tak řečený klaret a kořeněné víno výtečné

chuti. Vytékalo v celých potůčcích. Ko-
lem kašny stály krásně oblečené dívky,
které měly na hlavách věnečky ze zlata
a líbezně zpívaly. Jak příjemně se té slad-
ké hudbě naslouchalo! Dívky držely
v rukou zlaté kalíšky, nabíraly jimi víno
a nabízely je každému, kdo se chtěl na-
pít. Když kolem nich královna projížděla,
nechala na chvíli zastavit a okouzleně se

na vše dívala. Měla velikou radost z toho
krásného uspořádání, a totéž pociťovaly
její dámy a slečny i všichni, kdo si to
s nimi prohlíželi.“

Popisované detaily jsou tedy provázeny
zdůrazňováním velkolepého dojmu a po-
citů libosti, jež podívaná vyvolala u všech
účastníků. Harmonie, symbolizovaná ne-
přetržitým proudem melodických zvuků,
je v těchto pasážích spojena s nevyčerpa-
telnými zdroji bohatství. Nebylo náhod-
né, že královna Isabela nechala zastavit
před nádhernou fontánou. Královská moc
demonstrovala tímto pramenem hojnosti
své materiální zdroje, ale také velkory-
sou štědrost. Se shromážděným lidem se
ostatně chtěla podělit i o krásu a užít si
společného štěstí a radosti. Královnin prů-
vod postupoval ulicemi, zastavoval se
před jednotlivými živými obrazy, prohlí-
žel si je a sám byl bedlivě pozorován da-
vem. Oslava tak vytvořila mezi panovnic-
kým rodem a jeho poddanými mocné
pouto, protože zástupy na ulicích nebyly
už jen pasívními diváky. Staly se aktéry
ve froissartovském slova smyslu. Pro na-
šeho kronikáře tohle všechno nepředsta-
vovalo planou dekoraci. Postřehl, že dy-

nastie Valois právě posílila vlastní moc
a ubezpečila všechny přítomné o své věč-
nosti a stabilitě. Ne nadarmo svým čte-
nářům mnohokrát popsal, jak vypadá král
sesazený nebo vypuzený. Tak roku 1384
soucitně zaznamenal, že do Francie
uprchl příslušník kdysi slavného rodu Lu-
signanů, kterého osmanští Turci připra-
vili o jeho zemi: „Král Lev Arménský

Slavnostní vjezd Isabely Bavorské do Paříže roku 1389 (ilustrace z 15. století)
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nepřijel v početném a nádherném dopro-
vodu, jak by se na krále slušelo, ale tiše,
chudě a osamoceně, protože to byl král
vyhnaný ze své země. Celé jeho království
Arménie bylo totiž obsazeno nevěřícími…“

Francouzská monarchie však svoji moc
mohla a vlastně i musela demonstrovat
se vší okázalostí: „Průvod dojel až ke
druhé bráně Saint-Denis. I zde byla roz-
tažena nebesa posetá hvězdami, v nich
však trůnil Bůh v plném majestátu – Otec,
Syn i Duch svatý. A v oněch nebesích zpí-
val sladce sbor dětí, představujících an-
dílky. Všichni je se zalíbením posloucha-
li a pozorovali. Když projížděla králov-
nina nosítka, otevřely se nebeské brány
a z nich se spustili andělé držící v rukou
přebohatou zlatou korunu, již zdobily zá-
řivé drahokamy. Opatrně ji vložili krá-
lovně na hlavu a zanotovali líbezný po-
pěvek: ,Paní obklopená květy lilie, jste
královnou Paříže, Francie a celé země.
My se nyní vrátíme do ráje!‘“

Froissarta jako většinu lidí středověku
přitahovaly zářivé a blyštivé předměty
odrážející sluneční svit, či plameny po-
chodní. Za drahocenné, vzácné a krásné
považoval především zlato, drahokamy
a tkaniny jasných barev. A právě nezvyk-
lých světel a živých barev bylo na cestě
královny Isabely k pařížské katedrále stá-
le víc a víc. Náš kronikář si začal připa-
dat jako mezi pohádkovými poklady Ori-
entu, o kterých tak rád čítával. „Vězte, že
velká ulice Saint-Denis byla celá potaže-
na látkou utkanou z velbloudích chlupů
a hedvábí. Spotřebovali jí tolik, jako by
vůbec nic nestála, takže jste si připadali
jako v Alexandrii nebo v Damašku. Já,
autor této knihy, jsem si kladl otázku,
odkud se tu vůbec tolik tkanin vzalo. Na
průčelí všech domů z obou stran ulice až
k pevnosti Châtelet a dokonce až k velké-
mu pařížskému mostu byly rozvěšeny ta-
piserie s barvitými výjevy. Člověk nevě-
děl, kam se podívat dřív.“ Celé město se
tak proměnilo ve velkolepou divadelní
kulisu pro královskou ceremonii. Také
davy na ulicích nebyly už těmi hlučnými,
odpudivými a hrozivými shluky neuroze-
ných „chlapů“, které náš kronikář zob-
razoval vždy s krajním despektem.

Froissart byl přesvědčen, že Francouz-
ské království nyní, za energického Kar-
la VI., skloubí tradiční hodnoty monar-
chie s ideály a obrazy, které vystoupily
přímo z rytířských románů. „Kolem pev-
nosti Châtelet byl uspořádán jakýsi há-
ječek z listnatých větví, mezi kterými se
proháněli zajíci a králíci. Z jedné haluze
na druhou poletovali ptáci, kteří se však
trochu plašili ze strachu z tolika lidí ko-
lem. Z hájku náhle vystoupil bílý jelen
a postavil se vedle královského stolce, kte-
rý tam vztyčili. Z opačné strany vyrazili
lev a orel, velmi pěkně ztvárnění. Ne-
smlouvavě proti jelenovi a královskému
stolci postupovali. Vtom přiběhlo tucet
dívek, bohatě ozdobených zlatými girlan-
dami. V rukou třímaly tasené meče. Od-

hodlaně se postavily mezi jelena, orla
a lva a daly tak najevo, že budou jelena
a stolec chránit. Královna, dámy a páno-
vé na to představení nadšeně hleděli a pak
jeli dál k velkému pařížskému mostu, kte-
rý byl celý bohatě potažen tkaninami
a překrásně vyzdoben.“ Froissart toho už
o jelenovi jako emblému Karla VI. na-
psal v Kronikách tolik, že nemusel toto
symbolické představení vysvětlovat.
V případě ostatních živých obrazů se pus-
til do smělých interpretací. Díky dobré
znalosti historie, antické mytologie i sou-
dobých románů tápal jen výjimečně. Zá-
sadně se zmýlil pouze jedinkrát – to když
napsal, že krásná žena, která se náhle po-
sadila na královský stolec, nemůže být ni-
kdo jiný než „paní svatá Anna“. Podle
souhlasného svědectví několika jiných
pramenů se totiž mělo jednat o personifi-
kovanou Spravedlnost.

Negramotná masa diváků musela mít
s dešifrováním složité symboliky podstat-
ně větší obtíže než Jean Froissart. Když
se začalo stmívat, došla naštěstí řada i na
kuriozity, u nichž bylo politické poselství
čitelnější: královský rod poskytoval lidu
zdarma nezapomenutelné zážitky. „Vel-
ký pařížský most byl po celé délce pokryt
jemným bílým a zeleným hedvábím. Dří-
ve než královna, doprovázená dámami
a pány, vstoupila do katedrály, čekala jí
podívaná, jež se jí velmi líbila a všem
ostatním rovněž. Hned vám vylíčím, oč se
jednalo. Asi měsíc před královniným pří-
jezdem do Paříže přivázal jeden obratný
kejklíř z Janova ke špičce nejvyšší věže
Notre-Dame pevný provaz. Táhl se vyso-
ko nad střechami a končil až na vrcholku
nejvyššího domu, stojícího na mostě Sva-
tého Michala. Když královna a ostatní
dámy projížděly velkou ulicí Notre-Dame,
byla už tma. Ten člověk popadl do rukou
dvě zapálené svíčky a vystoupil s nimi
z přístřešku, který si vybudoval na vyso-
ké věži Notre-Dame. Našel si na provaze
rovnováhu a poté po něm začal prochá-
zet podél celé velké ulice a ještě si přitom
prozpěvoval. Všichni, kdo to viděli, byli
velmi udiveni a nemohli pochopit, jak
něco takového dokáže. Muž neustále dr-
žel v ruce zapálené svíčky, které bylo vi-
dět skoro po celé Paříži a dokonce i mimo
hradby, až na vzdálenost dvou nebo tří
mil. Posléze udělal na tom provaze ještě
mnoho obratných kousků. Lidé velmi ob-
divovali jeho pružnost, lehkost a jistotu.“

Nadešel čas nejdůležitější ceremonie
celých oslav. Korunovace královny sice
ve středověké Francii nemívala symbo-
lickou váhu ani posvátnou dimenzi srov-
natelnou s posvěcením krále v Remeši,
Froissart nicméně událost uznal za hod-
nou zaznamenání. „Na náměstí před kos-
telem Notre-Dame již čekal pařížský bis-
kup oděný do krásného ornátu. Dopro-
vázelo jej velké množství kněží. Když tam
dospěla královna, pomohli jí čtyři přítom-
ní vévodové, totiž Berry, Bourgogne,
Touraine a Bourbon, vystoupit z nosítek.

Ostatní dámy také vystoupily nebo sesko-
čily z koní. Všechny vešly v uspořádaném
průvodu do kostela, hned za biskupem
a kněžími, kteří zvučně pěli ke slávě Boha
a Panny Marie. Průvod doprovodil pa-
novnici napříč kostelem až do chóru
k velkému oltáři. Tam královna Francie
poklekla a jala se odříkávat modlitby.
Protože se jí to zdálo vhodné, darovala
do chrámové pokladnice čtyři široké pru-
hy látky protkané zlatem a také onu krás-
nou korunu, které jí předtím posadili na
hlavu andělé u pařížské brány. Ihned poté
přistoupili pan Jean de la Rivière a pan
Jean Le Mercier, kteří přinášeli korunu
ještě bohatší. Královně ji na hlavu spo-
lečně vložili pařížský biskup a čtveřice
řečených vévodů.“ Jean Froissart, který
nikdy předtím francouzskou monarchii
neoslavoval, začal zjevně s Karlem VI.
spojovat velké naděje politické i soukro-
mé. Doufal, že tento mladý, rytířský
a bojovný král upevní společenskou har-
monii a stane se jeho nejmocnějším „dra-
hým pánem“. Na rozdíl od jiných kroni-
kářů proto neutrousil ani jednu ironickou
poznámku o nevděčném fyzickém vzhle-
du Isabely Bavorské. A když začátkem
devadesátých let 14. století skládal Svár
růže s fialkou, žertovný spor dvou květin
o to, která z nich je krásnější, nezapomněl
ani na uctivou poklonu panovnickému
rodu. Dokonce i hádavé rostliny se totiž
shodly na tom, že „ze všech květů světa
je nejvznešenější královská lilie“.

V oslavu Karla VI. nakonec vyústilo
i Froissartovo vyprávění o turnaji, který
se konal na jaře roku 1390 v Saint-Ingle-
vertu. Vzhledem k stávajícímu příměří
mezi Francií a Anglií přešlapovala tehdy
šlechta obou válčících stran netrpělivos-
tí. Uspořádala proto třicetidenní klání,
jehož popisu věnoval náš kronikář tak ob-
rovský prostor, že by dnes patrně připa-
dal většině z nás nepřiměřený. Dá se však
vysvětlit vkusem a zájmy aristokratických
dvorů, kterým Froissart své dílo určil pře-
devším. Věrnost, jíž jsme se našemu kro-
nikáři zavázali, nám nedovolí turnajovou
scénu zcela pominout. Zkrátíme však
chrabrým rytířům jejich klání na zlomek,
přístupnější uspěchanému čtenáři jeden-
advacátého století.

Předehrou a vlastně i podnětem k vel-
kému turnaji se stala individuální výzva
anglického šlechtice, který byl na návště-
vě u pařížského dvora a zřejmě se tak tro-
chu nudil. „Pan Petr z Courtenay, Angli-
čan proslavený svým válečným hrdin-
stvím, přijel do Francie a vyzval ke
změření sil pana Viléma de la Trémoille.
Oslovený samozřejmě přijal. Ke klání
došlo v přítomnosti krále, vévody bur-
gundského i mnoha šlechticů. Oba rytíři
jednou zkřížili dřevce, ale když se rozjeli
podruhé, zadrželi je. Král už nedovolil
v boji pokračovat, navzdory odhodlání
anglického rytíře. Panu z Courtenay ne-
zbylo, než převzít si od krále i burgund-
ského vévody skvělé dary a nastoupit
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zpáteční cestu. Jako průvodce na bezpeč-
ný návrat do Calais mu nabídli pana
z Clary, mladého rytíře známého odvahou
a bojovou vášní.“ Cestou do Calais se oba
šlechtici zastavili na hradě Lucheux, aby
tam pozdravili hraběnku ze Saint-Pol.
„Při rozhovoru se hraběnka zeptala Pet-
ra z Courtenay, co si myslí o Francouz-
ském království. ,Není pochyb o tom, vzác-
ná paní,‘ odpověděl jí, ,že Francouzské
království je rozlehlé, malebné, bohaté
a jeho državy jsou dobře střeženy. Naše
země se s ním nemůže rovnat.‘ – ,A co
francouzští šlechtici,‘ zajímalo hraběnku,
,jste s nimi spokojen? Přijali
vás jak náleží?‘ – ,Zajisté, při-
jali mne vlídně, ale pokud jde
o cíl, se kterým jsem do Fran-
cie přijel, byl jejich přístup
ubohý. Kdyby například zde
pan z Clary přijel do Anglie
a požádal o souboj s někým
z nás, vyhověli bychom mu, za-
tímco Francouzi udělali přes-
ný opak. Je pravda, že s panem
de la Trémoille jsem se mohl
chvilku klát, ale hned při dru-
hém kopí nás odtrhli a král mi
vzkázal, že už to stačí. Vězte,
vzácná paní, že nyní půjdu
a všude rozhlásím, že jsem ve
Francii nenašel nikoho, kdo se
mi byl ochoten postavit. A že
vina je na straně Francouzů!‘“

Čtenáře Kronik určitě nepře-
kvapilo, že pan z Clary nemo-
hl nechat tak potupnou urážku,
navíc vyslovenou před dámou,
bez náležité odpovědi. Ještě než dojeli
k hradbám Calais, vyzval anglického ry-
tíře k boji. „Budu vás očekávat zde, buď
dnes večer, nebo zítra ráno, jak se vám
zlíbí. Osobně k vám nechovám sebemen-
ší nenávist, ale jsem odhodlán obhájit čest
Francie. Nechci, abyste se vrátil do Ca-
lais nebo do Anglie a chlubil se, že jste
všechny francouzské rytíře porazil bez je-
diného úderu. Prosím, přijměte moji vý-
zvu!“ Pan z Courtenay neodmítl. Souboj
byl stanoven hned na následující den. Oba
šlechtici se rozhodli nebojovat otupený-
mi zbraněmi užívanými při většině tur-
najů, ale zbraněmi válečnými, a tudíž
i životu nebezpečnějšími: „Byli vyzbro-
jeni podle zavedených pravidel a seděli
na dobrých koních. Oba třímali kopí ne-
boli dřevce se zabroušenými špicemi, uku-
tými v Bordeaux. Odjeli od sebe na nále-
žitou vzdálenost, poté pobídli koně ostru-
hami a vyrazili proti sobě v přímé linii,
přičemž ani jeden z nich neuhnul. Koně
se však minuli, aniž by se rytíři mohli
dřevci dotknout. Velmi je to rozladilo. Při
druhé vlně najeli v plné rychlosti přímo
jeden na druhého. Pan z Clary zasáhl
pana z Courtenay tvrdým úderem. Špice
jeho kopí prorazila štít a pronikla soupe-
ři do ramene. Čepel se tam zanořila
a vylezla na druhé straně, až na délku
mužské pěsti. Pána z Courtenay to přiro-

zeně zároveň vyhodilo ze sedla. Pan
z Clary kolem něho projel a pak se vrátil,
jak se sluší a patří na čestného rytíře.
Zůstal rozpačitě stát, protože viděl že an-
glický rytíř leží na zemi, obklopen svými
přáteli. Uvědomil si, že mu musel způso-
bit zranění, protože si o něho kopí úplně
zlomil.“ Poraněného Angličana odvezli
do Calais k ošetření. Všichni přítomní do-
svědčili, že boj byl sice lítý, ale čestný.
Vítěz zápolení, pan z Clary, však musel
po návratu do Paříže čelit vážným obvi-
něním. Vytýkali mu, že vyprovokoval
střet s rytířem, kterému měl zajistit bez-

pečný doprovod. Hrozilo mu zabavení
statků a doživotní vyhnanství. Nakonec
však na přímluvu několika vlivných osob-
ností vyvázl. „Rovněž hraběnka ze Saint-
-Pol vydala svědectví o prvotní příčině
klání, což panu z Clary pomohlo.“

Událost vzbudila mimořádný ohlas po
celé Francii. Vzápětí na ni zareagovala
trojice šlechticů, slavný turnajník Bouci-
caut a jeho věrní přátelé, Renaud de Roye
a Jan ze Sempy. Oznámili, že se utáboří
na třicet dní v severofrancouzském Saint-
-Inglevertu a zůstanou tam k dispozici
anglickým rytířům, kteří se s nimi zatou-
ží utkat. Úmyslně zvolili rozsáhlou lou-
ku mezi Boulogne a Calais, tedy na citli-
vém rozhraní francouzských a anglických
držav. Mezi oběma monarchiemi pano-
valo zrovna příměří, mělo tedy jít o trans-
pozici války do turnajové hry. V hrdém
provolání francouzských rytířů stálo, že
se zavazují bránit jakousi symbolickou
bránu do jejich království. „Uprostřed
tábora naleznou protivníci naše válečné
i mírové štíty s erby. Kdokoliv s námi bude
chtít bojovat, musí se dostavit osobně
nebo poslat někoho, kdo udeří do štítu
toho z nás, koho si vyvolil za protivníka.
Když udeří do válečného štítu, bude to
klání bojové, když udeří do mírového ští-
tu, bude to turnaj s otupenými zbraněmi.“

Odvážná trojice požádala o souhlas sa-

motného Karla VI. Většina královských
rádců byla proti, neboť se obávala, že An-
gličané využijí klání u bran Calais
k ukončení příměří. Karla VI. však smě-
lý plán nadchl: „Nicméně král, který byl
mladý, rád sdílel mínění svých rytířských
vrstevníků: ,Jen ať mohou svůj nápad
uskutečnit! Vždyť jsou tak mladí a odváž-
ní!‘“ Poté už se proti turnaji nikdo neod-
vážil nic namítat. Panovník si pozval
všechny tři rytíře do svých komnat a tak-
to je oslovil: „,Boucicaute, Renaude a vy,
Sempy, braňte tam zmužile svoji čest i čest
našeho království. Nešetřete žádných

prostředků, ať se vybavením
a vzhledem nezpronevěříte své-
mu stavu. My vás podpoříme,
i kdyby to mělo stát deset tisíc
franků!‘ Rytíři před ním po-
klekli a s upřímnou vděčností
mu poděkovali.“

Chystaný turnaj tedy překro-
čil rámec hrdé výzvy několika
jedinců, kteří si chtěli dobýt
slávu. Morální i finanční zášti-
tu nad nimi převzal sám král.
Nic už tedy nebránilo tomu,
aby se klání stalo nejen muž-
nou hrou a průpravou na příští
válku, ale také vzrušující podí-
vanou plnou nádhery a lesku.
Zvláště mladší šlechtici směli
doufat, že získají obdiv davů
i některou z cenných odměn.
Ke zdaru ostentativního svátku
rytířstva přispěla tentokrát
i prosluněná jarní příroda, kte-
rá dala vyniknout barvám erbů

a praporců. Na zvolené louce se konaly
pečlivé přípravy. „Aby ohlásili Angliča-
nům, že se začátek turnaje blíží, nechali
mezi Calais a Saint-Inglevertem vztyčit
tři nádherné červené stany. Před každý
z nich byly zavěšeny dva erbovní štíty kaž-
dého z řečených pánů.“

 Angličtí bojovníci nezklamali a skuteč-
ně se v hojném počtu dostavili. Násle-
duje podrobný popis klání, v němž se stří-
dá den za dnem a jedna turnajová vlna za
druhou. Omezme se na jeden střet.
„William Seymour, patřící k družině hra-
běte z Huntingdonu, vyjel z řady a udeřil
do štítu pana Renauda de Roye. Ten ihned
vyšel ze svého stanu, vyšvihl se na koně,
popadl štít i kopí a postavil se na výchozí
místo turnaje. Když anglický rytíř viděl,
že protivník je připraven, pobídl koně os-
truhami a pan Renaud udělal totéž. Vy-
razili plni vervy a nadšení. Jejich kopí
prudce narazila na štíty. Všichni se divi-
li, že ani jeden z nich nespadl, oni se však
udrželi v sedle, protože to byli skvělí jezd-
ci. Vrátili se na výchozí pozici a připra-
vili se ke druhé vlně klání. Anglický rytíř
pobídl koně a tryskem vyrazil na protiv-
níka, protože doufal, že se mu podaří něco
mimořádného. Možná by se mu opravdu
poštěstilo zasadit pamětihodnou ránu,
musel by ale zůstat v sedle sedět zpříma.
On však ztratil rovnováhu a tím se jeho

Turnaj v Saint-Inglevertu roku 1390
(iluminace z Froissartových Kronik, počátek 15. století)
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úder značně oslabil. Nedokáži posoudit,
zda se dopustil vážnější chyby. Zato pan
Renaud zasáhl soupeřův štít tak tvrdě, že
protivníkovi úplně ohnul páteř. Oba dva
pak kolem sebe projeli bez další újmy.
Vrátili se každý na svoji stranu a připra-
vili se k boji potřetí. Pobídli své koně os-
truhami a sklonili dřevce. Udeřili se do
vrcholků helmic tak silně, že z nich až sr-
šely jiskry. V plné rychlosti pokračovali
každý svým směrem, ale v důsledku tak
prudkého nárazu oba dřevce upustili. Slu-
hové však na to byli připraveni, hbitě je
zvedli a podali jim je. Rytíři se tedy zno-
vu chopili svých zbraní, dřevce si pevně
uvázali a pobídli koně ostruhami. Plnou
prudkostí se střetli a zasadili si vzájemně
tvrdou ránu v místech, kde helmy mívají
hledí. Williamu Seymourovi se helm zce-
la převrátil a on sám málem spadl z koně.
Zavrávoral, ale nakonec se v sedle udr-
žel…“ Náš kronikář si neodpustil dově-
tek, charakteristický pro celou kurtoazní
literaturu středověku, že totiž rytíře Re-
nauda „v boji posilovala vzpomínka na
jednu mladou a půvabnou dámu, do níž
byl právě zamilován“.

Očitý svědek Froissart neskrýval potě-
šení z podrobného popisu každé turnajo-
vé epizody. Měl k tomu nezbytného po-
mocníka, zkušeného herolda, který mu
všechny výkony komentoval z ryze od-
borného hlediska. Trpělivě Froissartovi
vysvětloval, proč byla některá rána ne-
účinná a jiná zase velmi nebezpečná, kte-
rý z bojovníků se špatně držel v sedle,
proč se koně nepříjemně vzepjali, vybo-
čili z vyměřené dráhy nebo si nečekaně
překřížili cestu. Kronikář věděl, že na
aristokratických i panovnických dvorech
budou takovéto detaily přímo hltat. Vět-
šina jeho čtenářů však byla s turnajový-
mi pravidly dobře obeznámena a snadno
by tedy odhalila protiklady a nepřesné
termíny. Froissart brzy pochopil, že cí-
lem bojujících není soupeře zabít nebo
vážně zranit. K nejhorší újmě na zdraví,
kterou zatím zaznamenal, došlo při prud-
ké ráně do hledí Boucicautova helmu, po
které se rytíři spustila krev z nosu. Kro-
nikář však měl v záloze ještě senzačnější
informaci. Už navždy zůstane záhadou,
zda za ni vděčíme pátravému oku pří-
tomných heroldů, zvídavosti samotného
Froissarta nebo autorově nespoutané fan-
tazii. „Zatím jsem vám ještě neprozradil
tajemství, jež už zamlčovat nevydržím. Je
známo, že král Karel VI. byl nešťastný
z toho, že on sám se nemůže turnaje zú-
častnit. Toužil totiž po rytířském hrdin-
ství a měl rád odvážné kousky. Mně se
však podařilo zjistit, že francouzský pa-
novník byl nakonec přece jen přítomen,
ovšem inkognito, a to od prvního turnaje
a až do posledního, s jedním společníkem,
panem de Garencières, který byl také
v přestrojení… Jen několik osob, vesměs
nejdůvěrnějších komorníků, vědělo, kam
se král vlastně rozjel.“ Žádný jiný pra-
men už panovníkovu přítomnost v Saint-

-Inglevertu nezmiňuje. Buď jak buď,
Froissartova informace dokonale zapad-
la do obdivného portrétu krále Karla, pl-
ného mladistvého nadšení a dobrodruž-
ných snů.

Připusťme nicméně, že i samotný Ka-
rel VI. se stal svědkem nepříjemného
vpádu disharmonického prvku do zatím
hladce probíhajícího klání: „Nakonec vy-
stoupil z řady jistý rytíř z Čech. Patřil
k družině anglické královny Anny a jme-
noval se Herr Hans. Byl pokládán za
schopného a udatného turnajníka. V erbu
měl tři nohy gryfa černé barvy s modrý-
mi drápy. Když popojel kupředu, zeptali
se ho, proti komu chce bojovat, a on od-
pověděl: ,Proti Boucicautovi!‘ Vyzvaný už
seděl na koni, byl připraven a samozřej-
mě přijal. Upevnili mu štít k brnění, on
uchopil kopí a zaujal náležitou pozici.
Soupeři se na sebe upřeně dívali. Pobídli
koně ostruhami a vyjeli tryskem jeden
proti druhému. Chtěli se vzájemně střet-
nout v plné síle, ale nedošlo k tomu, pro-
tože rytíř z Čech nerespektoval pravidla
a prudce zasáhl přilbu pana Boucicauta
zakázaným a nečestným způsobem.

Angličané dobře viděli, jak nevhodně
se Herr Hans zachoval, a bylo jim jasné,
že kdyby to Francouzi vyžadovali, mohli
mu zabavit zbroj i koně. Na francouzské
straně se dlouze radili, jak na zákeřný
úder odpovědět, ale nakonec českého ry-
tíře omluvili, protože nechtěli Angličany
rozladit. Herr Hans ovšem požádal o svo-
lení bojovat ještě s jedním dřevcem, už
posledním. Za protivníka si vybral Renau-
da de Roye. Tento pán zmíněného dne ješ-
tě nebojoval a dlel tedy ve svém stanu.
Vyšel zcela ustrojen, výzvu přijal a vyšvi-
hl se na koně. Upevnili mu jeho štít
a podali dlouhé kopí. Vzal ho, připevnil
si jej a vší silou vůle jej namířil k sokovi,
aby si byl jist, že ho zasáhne. Oba protiv-
níci pobídli koně ostruhami, sklonili své
dřevce, najeli na sebe a plnou silou se
udeřili do štítů. Pán Renaud de Roye, kte-
rý byl v té době jedním z nejslavnějších
turnajníků celé Francie, svého protivní-
ka prudce zasáhl. Jeho úder měl takovou
sílu, že soupeřovi vyklouzly nohy z třme-
nů, opsal ve vzduchu velký oblouk a plá-
cl sebou na zem tak těžce, že jej všichni
pokládali za mrtvého. Nakonec však byl
Herr Hans svými lidmi podepřen a mohl
se odbelhat do tábora. Dokonce i samot-
ní Angličané s uspokojením sledovali, jak
tvrdě dopadl, protože se již v prvním sou-
boji zachoval tak nekurtoazně. Mohu vás
ujistit, že tohoto dne už Herr Hans ne-
projevil sebemenší chuť k dalšímu boji!“

Ryze české jméno, kterým Froissart
obdařil rytíře z Čech, možná vyvolá
u některých z nás bezděčný úsměv. Vět-
šina středověkých čtenářů ve Francii, Bur-
gundsku, Henegavsku či Anglii si takové
drobnosti ani nevšimla. Na přehmaty
a trapné situace způsobené Čechy nebo
Němci však už byli zvyklí, protože Frois-
sart jich do epizod svých Kronik zakom-

ponoval spoustu. Zmíněné národy zobra-
zoval jako nevyzpytatelné, nedovzdělané
a neotesané. Jen považte, že ani jejich
šlechtici neumějí francouzsky a lpí na
podivných nářečích, jež drásají každé cit-
livější ucho! Jejich muži jsou k zajatcům
přehnaně drsní a k dámám obhroublí,
Češkám a Němkám by zase nezaškodilo
trochu vkusu v oblékání. Snad se může-
me utěšovat tím, že jiné národy dopadly
u Froissarta ještě hůř, často jako lesní
barbaři nebo stepní primitivové. Historik
by nicméně pramennou interpretaci Kro-
nik zploštil, kdyby kronikářovy soudy
odkázal do sfér úsměvných perliček.
Z jednotlivých střípků se dá totiž posklá-
dat Froissartova koncepce kulturního pro-
storu. Představme si jej jako soustředné
kružnice. Jádro civilizovaného světa tvo-
řily Francie a Anglie, jež zůstaly navzdo-
ry stoleté válce pevně spojeny vznešený-
mi hodnotami a ideály. Češi, Němci, ale
také třeba Kastilci a Skoti už byli svými
mravy tomuto centru vzdálenější, stále
však k Froissartovu světu patřili. Zcela
mimo pak stáli Irové, Frísové, Litevci
a přirozeně i muslimští Saracéni.

Turnaj v Saint-Inglevertu už po výstu-
pu českého rytíře nenarušil žádný nový
incident a skončil tak, jak započal – jako
privilegovaný svátek aristokratických tur-
najníků, uzavřený cizorodým prvkům ve
smyslu geografickém i sociálním. „Když
se rytíři rozloučili, dostalo se jim nadše-
né chvály všude, kudy projížděli. Měli na
ni plné právo, protože osvědčili mimořád-
nou chrabrost a obhájili čest Francouz-
ského království.“ Právě tento typ citátů
z díla našeho autora býval v historické
literatuře s oblibou užíván k ilustraci teze,
že aristokracie konce 14. století klamala
sebe sama v pokřiveném, byť lesklými
cetkami ověšeném zrcadle. Neznemožnila
se snad na válečných polích a neodchá-
zela právě na smetiště dějin? Aby byla
taková interpretace Kronik adekvátní,
museli bychom nejprve Jeana Froissarta
prohlásit za omezence, že vydával svě-
dectví o faktech, která sám nevnímal
a nechápal. Náš kronikář si nepochybně
dělal spoustu iluzí, ne však o aristokracii
jako takové, spíše o „řádu“ a „skvělém
uspořádání“, které měla vnášet do světa.
A než proti Froissartovi rozpoutáme pro-
ces pro zaslepenost a neupřímnost, zazna-
menejme pozoruhodný vývoj, který bě-
hem života prodělal. V mládí psal kapi-
toly plné optimismu a nadšení. Evokace
turnaje v Saint-Inglevertu z jara 1390 je
poslední rozsáhlejší epizodou tohoto dru-
hu. Zbytek Čtvrté knihy Kronik pozna-
menala pochmurná atmosféra, rostoucí
melancholie, ale také vážné pochybnosti
a zásadní přehodnocování.

Zlom v textu je dobře patrný, ohraničuje
jej smrt „drahého pána“ Gastona z Foix
a první krize šílenství, jež postihla Kar-
la VI. Dostalo se jim podrobného popisu,
protože i stárnoucí Froissart zůstal aktiv-
ním a svědomitým historikem. Nejvíce
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mu záleželo na tom, aby ani v severních
krajích neztratil kontakt s orthezským
dvorem. Proto již před odjezdem popro-
sil několik tamních šlechticů, aby mu za-
sílali zprávy o všech zajímavých událos-
tech. A od jednoho z nich, pravděpodobně
od Espana de Lion, se dozvěděl i o tom,
jak sluneční lovec skonal: „V této době,
dne 1. srpna roku 1391, sešel z tohoto
světa vznešený Gaston z Foix. Jeho smrt
byla velmi neobyčejná, a tak vám hned
vypovím, jak k ní došlo. Hrabě dlel tehdy
uprostřed svého vikomtství béarnského,
v okolí Orthezu. Zrovna se bavil lovem
v lesích poblíž Sauveterre, jež leží na cestě
do Pampeluny v Navaře. V den
své smrti pronásledoval celé
dopoledne velkého medvěda.
Když byl konečně ten medvěd
skolen a psům předhodili za-
sloužený díl masa, bylo už po
poledni a slunce žhnulo. Proto
se zeptal svého doprovodu, kde
uchystali jídlo. ,Ve vsi Hôpital
d’Orion, jen dvě míle od Or-
thezu,‘ odpověděli mu. ,Tak
dobře,‘ souhlasil hrabě, ,poo-
bědváme tam a domů se vrátí-
me teprve večer, až se trochu
ochladí.‘ A tak se také stalo.
Společně dojeli do oné vesnice
a vešli do hostinského domu.
Hrabě vstoupil do komnaty, je-
jíž podlaha byla vystlána von-
nými bylinami. Kolem stěn roz-
prostřeli useknuté větve stromů
s hustými listy, aby se budova
trochu osvěžila. Venku totiž
bylo hrozné vedro, jaké někdy
bývá v srpnových dnech. Když
se hrabě ocitl v tak stinné míst-
nosti, řekl: ,Tato čerstvá zeleň mi dělá
moc dobře, protože to dnešní horko mne
nějak zmohlo.‘

Posadil se a chvíli si povídal s panem
Espanem de Lion o psech. Hodnotili, kte-
rý z ohařů si při lovu počínal nejlépe.
Zatímco se bavili, připojili se k nim i hra-
běcí levoboček pan Yvain a pan Pierre
de Capestan. Přímo v té místnosti jim
prostřeli stůl k jídlu. Hrabě požádal
o vodu, aby se mohl umýt. Přistoupili
k němu dva panoši, to jest Raymonet de
Caupène a Lancelot Lane. Věrný Ernau-
ton d’Espagne držel stříbrné umyvadlo
s džbánem a další rytíř jménem Thibaud
podával ručník. Hrabě vstal a natáhl
ruce, aby mu na ně vodu nalili. Ale jak-
mile se ledový pramínek dotkl špiček jeho
prstů, strašně zbledl ve tváři, zamotala
se mu hlava a kolena se pod ním podlo-
mila. Složil se zpět na stolici, překotil ji
a vykřikl: ,Jsem mrtev! Pane Bože, odpusť
mi!‘ Více už nepromluvil, i když nezesnul
okamžitě, ale ještě chvíli se zmítal v ho-
rečnatém blouznění. Přítomní rytíři i hra-
běcí syn byli úplně ohromeni. Opatrně
hraběte zvedli a donesli na postel. Uloži-
li ho a dobře přikryli, protože to zprvu
považovali jen za chvilkovou slabost. Pa-

noši, kteří hraběti předtím posloužili vo-
dou, dostali hrozný strach, že je lidé ob-
viní z travičství. Proto ukazovali na umy-
vadlo i na džbán a vzrušeně pokřikovali:
,Jen si klidně tu vodu prozkoumejte! Vždyť
jsme ji předtím pečlivě okusili, a to ve vaší
přítomnosti. Ale rádi to nyní uděláme zno-
vu.‘ Smočili se v ní a všechny tím pře-
svědčili. Hraběti se zatím pokoušeli vpra-
vit do úst nakynutý chléb, koření a různé
povzbuzující prostředky, ale nebylo to nic
platné. Po necelé půl hodině vypustil duši.
Bože, měj s ním slitování!“

Froissart nakonec ještě vylíčil hluboký
zármutek, jemuž propadli všichni obyva-

telé Béarn, poté co ostatky milovaného
hraběte dorazily do Orthezu. „Otevřenou
rakev pronesli městem do kláštera mino-
ritů, kde jeho tělo nabalzamovali a uloži-
li do olověné rakve, v níž spočívalo až do
pohřbu. Dnem i nocí kolem těla planulo
čtyřiadvacet svic, které držel stejný po-
čet sluhů … v pohřební den, když byla
odsloužena mše, vyňali tělo hraběte z Foix
z olověné rakve, zavinuli je do nového
čistého plátna a pochovali v kněžišti kláš-
terního kostela před velkým oltářem.“
Došlo k tomu 12. října roku 1391, tedy
skoro měsíc a půl po Gastonově skonu.
Hrabě se dožil šedesáti tří let. Froissart
pečlivě zaznamenal všechny tyto údaje,
jako obvykle však ponechal na čtenářích,
aby si sami našli odpověď na neodbyt-
nou otázku: Co vlastně způsobilo náhlou
hraběcí smrt? Infarkt z horka a ledové
vody nebo medvědí prokletí?

Útrapy, stíhající rod slunečního lovce,
stejně ještě nebyly u konce. Přišel totiž
29. leden 1393 a s ním událost, jež vešla
do francouzských dějin pod názvem Žha-
vý ples nebo také Bál světlušek. Násle-
dovala půl roku po první krizi šílenství
Karla VI., jež sama o sobě otřásla celou
zemí i samotným kronikářem. Ten léta

1392 a 1393 strávil většinou v Paříži. Na
Žhavém plese sice přítomen nebyl, jeho
průběh mu však vylíčili očití svědkové.
Nic tedy nebránilo tomu, aby jej rozený
vypravěč Froissart sugestivně zazname-
nal do svého historiografického díla. Peč-
livějším čtenářům Kronik neuniklo ani to,
že celou scénu pojal jako poslední akt tra-
gédie hrabat z Foix. Při maškarním ple-
se, který uspořádali onoho večera v krá-
lovském paláci, se totiž znovu setkali Jana
z Boulogne, nyní už vévodkyně z Berry,
s levobočkem slunečního lovce, Yvainem
z Foix. Tuto dvojici, která spolu vyrůsta-
la na orthezském hradě, znali už čtenáři

Kronik z Třetí knihy. Nyní jí
připadla nezáviděníhodná role
v události, jež byla současníky
interpretována jako fatální
zvrat v duševní nemoci Kar-
la VI. Francouzský král se
s Yvainem z Foix seznámil při
své cestě do jižních provincií
roku 1390, oblíbil si ho pro
veselou povahu a pozval jej
k pařížskému dvoru. Tam se
z nich brzy stali nerozluční přá-
telé. Nikoho tedy nepřekvapi-
lo, že právě Yvain figuroval
mezi mladíky, kteří spolu s pa-
novníkem přichystali zlatý
hřeb plesu – žertovné předsta-
vení. Nechali se zašít do přilé-
havých kostýmů, pokrytých
„rozcupovaným a rozčesaným
lnem, který měl podobu a bar-
vu hustých vlasů. Podobali se
divým mužům, chlupatým od
špičky hlavy až po chodidla…
Pan Yvain z Foix si však byl
vědom nebezpečí a důtklivě

krále nabádal: ,Pane, Varuji vás! Nařiď-
te, ať se k nám nepřiblíží nikdo s pochod-
ní. Její plamen by podpálil kostýmy, do
kterých jsme se navlékli, a nám by pak
nebylo pomoci.‘“ Karel VI. opravdu po-
ručil, aby se světlonoši drželi stranou.
Poté už šestice přestrojených tanečníků
vpadla do sálu a za nadšených výkřiků
přihlížejících předvedla vířivý tanec.
„Král byl mladý, proto se oddělil od ostat-
ních a vesele dotančil až ke královně. Poté
se přitočil k vévodkyni z Berry, nejmladší
z přítomných dam, i když byla vlastně jeho
tetou. Vévodkyně s ním chtěla laškovat,
a tak ho náhle chytila za ruku. Byla zvě-
davá, kdo to před ní stojí. Král si s ní za-
hrával a odmítal jí to prozradit. ,Ale já
vás nepustím, dokud mi své jméno neřek-
nete,‘ smála se vévodkyně.“ Několik vte-
řin poté došlo k strašnému neštěstí, pro-
tože králův bratr Ludvík začal za nejas-
ných okolností manipulovat s pochodní,
od níž kostým divých mužů chytl.

„Vy sami určitě víte, že pokud jednou
len vzplane, nedá se už nic dělat,“ dovo-
lával se Froissart osobní zkušenosti svých
čtenářů. Pětice dvořanů se v mžiku pro-
měnila v živoucí pochodně, pouze „krá-
le spasila před žárem vévodkyně z Berry,

Smrt Gastona z Foix při umývání rukou 1. srpna 1391
(iluminace z Froissartových Kronik, počátek 15. století)
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protože jej strčila pod své sukně a při-
kryla těžkým pláštěm. Král se jí snažil vy-
trhnout, ale ona ho zadržela: ,Kam chce-
te nyní běžet? Copak nevidíte, že se vaši
přátelé škvaří v ohni? Kdo vůbec jste?
Už mi to říci musíte!‘ – ,Já jsem král.‘“
O zvláštní náhodě, jež zachránila panov-
níkův život, se s malými obměnami do-
čteme ještě v několika dobových svědec-
tvích. Smíme tedy předpokládat, že i přes
patetickou vypjatost této scény nejde
o výplod Froissartovy fantazie. Karel VI.
zřejmě vskutku vyvázl díky duchapřítom-
nosti někdejší schovanky slunečního lov-
ce. Společník jejích dětských her, Yvain
z Foix, už takové štěstí neměl. Do posled-
ních chvil však projevoval věrnost
svému panovníku a příteli: „Levobo-
ček z Foix už hořel jedním plamenem,
ale stále ještě křičel: ,Zachraňte krá-
le! Zachraňte krále!‘“ Nakonec byl
jedním ze čtyř dvořanů Karla VI.,
kteří zaplatili maškarní hříčku živo-
tem. Těžce popáleného Yvaina totiž
„donesli do jeho paláce, kde o dva
dny později v nepředstavitelných bo-
lestech zemřel“. A Froissart mohl
uzavřít celou epizodu emotivní de-
klarací, jež byla i tragickým epilo-
gem za jeho cestou do Béarn: „Ach,
proboha! Hrabě z Foix, ještě že jsi
se tohoto dne nedožil a nevíš, jak tvůj
syn Yvain dopadl. Byl bys zlomen
žalem a opravdu nevím, čím by tě
utěšili. Vždyť ty jsi syna tak upřímně
miloval!“ Kronikář tedy využil udá-
losti k poslednímu pokusu očistit pa-
mátku svého příkladného hrdiny,
protože zmínka o otcovských citech k le-
vobočku Yvainovi měla čtenářům připo-
menout, že i zabití legitimního Gastona
bylo jen nešťastnou náhodou.

Ke slunečnímu lovci se pak náš autor
vrátil sice ještě několikrát, ale už jen
v projasněných a dokonce i úsměvných
vzpomínkách. Většinou se tak stalo v sou-
vislosti s jejich společnou vášní: ušlech-
tilými psy. O vlastních čtyřnohých spo-
lečnících psával ostatně Froissart tak ob-
sáhle, že v tom řada novověkých badatelů
spatřovala další důkaz kronikářovy ne-
schopnosti odlišit zrno od plev. „I psům
věnoval větší pozornost než listinám krá-
lovské kanceláře,“ rozhořčil se například
roku 1904 jeden ze znalců diplomatiky
nad tím, že středověký autor nesdílel jeho
zaujetí pro úřední prameny. Kronikářovy
preference i skoky z jedné žánrové rovi-
ny do druhé mohou na první pohled pů-
sobit vskutku podivně. My jsme však při-
jali Froissartovu hru a snažíme se jeho
základní témata respektovat – a proto ani
pejskům nesmíme nadále odpírat roli, jež
jim v příbězích bojů a lásek plným prá-
vem náleží.

„Ze všech kratochvílí tohoto světa po-
skytovali hraběti největší zábavu a radost
jeho psi. Míval jich mnoho, více než šest
stovek,“ zavzpomínal nostalgicky Frois-
sart na slunečního lovce ještě několik let

po jeho smrti. Kronikářova slova ostatně
potvrzuje Kniha o lovu, kde se Gaston
Phébus věnoval psům podstatně podrob-
něji, než kterýkoli jiný autor středověku.
Hrabě z Foix popsal výcvik jednotlivých
druhů honicích psů, včetně těžkých hafa-
nů nasazovaných proti kancům, slídících
ohařů a malých křepeláků, užívaných
k lovu ptactva. Zvláštní oddíly vyhradil
údržbě psinců a léčení chorob. Popsal, jak
nejlépe ovázat zlomenou packu a čím
potřít popíchaný čenich. Byl dokonce
ochoten prozradit zaručené recepty na
hojivé lektvary či psí klystýry z pórku,
cibule, kopřiv, octa, olivového oleje, čes-
neku, žabince, slézu, petržele, kozího

mléka, černobýlu, čekanky, pelyňku, zel-
ného kořene a drnavce lékařského. Na
závěr ještě připojoval starostlivou doušku:
„Pokud se vám snad zdají tyto ingredi-
ence nejasné nebo neznámé, poraďte se
s apatykáři a ti hned pochopí, oč se
jedná.“

Zdaleka nejvíce však Gastonovi z Foix
záleželo na chrtech. Bývali jeho hlavním
dárkem privilegovaným hostům a spojen-
cům. Nejméně jeden mu lehával při hos-
tinách u nohou a v noci jej hlídal v jeho
komnatě. Snad proto zasvětil sluneční
lovec právě chrtům rozsáhlé a téměř ly-
rické pasáže: „Správný chrt má mít hla-
vu velkou, avšak úzkou a protáhlou, asi
takového tvaru, jaký vídáme u štiky. Jeho
zuby musejí být rovné, spodní čelist má
spočívat přesně pod tou horní, aby jedna
přes druhou nepřečnívala. Oči by měl mít
bystré jako krahujec, uši malé a vztyčené
jako had, krk silný, ale ohebný, podobný
šíji nejladnějších labutí. Konečně jeho
hruď budiž hrdě vyklenutá a boky lehce
vtažené dovnitř, aby připomínal vzneše-
ného lva… V jeho povaze má dominovat
věrnost, oddanost a srdnatost, měl by však
být také mazlivý, vděčný, milý a něžný.
Musí dávat najevo nezkalenou radost,
kdykoli spatří svého pána. Je povinen na
slovo jej poslechnout a všude ho bez za-
váhání následovat.“

Pokud tak náročná kritéria vztáhneme
na chrty, jež vlastnil Jean Froissart, ne-
zbude než konstatovat, že se mu pejsko-
vé příliš nevyvedli. Byli mlsní, šibalští,
tvrdohlaví a často mu odmlouvali. Takto
je alespoň zvěčnil na mnoha místech
svých Kronik i v několika básních. Činil
tak s úsměvnou shovívavostí, protože pro
chrtí plemeno měl už od mládí podobnou
slabost jako sluneční lovec. Citujme tře-
ba ze Sváru koně s chrtem, kde si Frois-
sart zaveršoval o svých cestách s psíkem
po boku a v sedle věrného hřebce Grisela,
tedy Šedáka. Sám o sobě tentokrát mlu-
vil ve třetí osobě: „Froissart se zrovna
vracel ze Skotska, seděl na šedém koni

a na vodítku si vedl bílého chrta. ,Tak,
ale už toho mám opravdu dost,‘ pro-
hlásil chrt. ,Jsem celý zchvácený! Co
myslíš, Griseli, kdy si konečně od-
počineme? Stejně je čas k jídlu.‘ –
,Z čehopak ty můžeš být unavený?‘
podivil se kůň. ,Přál bych ti nést jako
já přes hory a doly našeho pána i jeho
těžký tlumok. Teprve potom bys měl
právo naříkat: Jak nešťastná byla ho-
dina, kdy jsem se narodil!‘ – Chrt mu
odsekl: ,Dost možná, jenomže ty jsi
mohutný, silný a všechna čtyři kopy-
ta ti náležitě okovali, zatímco já jsem
malý, hubený a tlapky mám nechrá-
něné…‘“ Vzápětí se rozpoutala ost-
rá hádka o to, kdo si musí ve Frois-
sartových službách protrpět horší
strasti, o koho se pán lépe stará
a komu dopřává vydatnější stravu.
Chrt oři vytýkal, že hned jak dospěje
do cíle, vyhřebelcují ho, zahalí mu

hřbet do pokrývek a zahrnou jej ovsem.
Grisel se ohradil: „Ty máš tak co poví-
dat! Vždycky se nacpeš chlebem i más-
lem a ještě dostáváš mastné polévky.
I kdyby byl v domě poslední kousek masa,
určitě skončí právě v tvojí tlamě. Navíc si
můžeš volně pobíhat, kdežto mne pobíze-
jí ranou ostruh.“ Chrt oponoval, že za-
tímco kůň v noci spokojeně podřimuje,
jeho nemilosrdně „vystrčí před vrata
a přikáží: pěkně ohlídáš dům!“ Někdy se
stane, že služka či pacholek ukradnou
chléb, maso nebo sýr. „A samozřejmě se
pak řekne: ,Kdo tohle mohl udělat? To
jistě zhltnul ten pes! A já jsem si přitom
k těm pochoutkám nestačil ani přivo-
nět!‘“ Když už se zdálo, že hádka nemá
východisko a ke slovu přijdou tesáky
a kopyta, chrt radostně vyhrkl: „,Podívej,
přímo před námi se rýsuje velké město
s vysokou věží! Náš pán tam určitě bude
chtít povečeřet. Ty dostaneš oves, a mně
snad dá také něco dobrého. Prosím tě,
přidej, ať už tam jsme!‘ Grisel odpově-
děl: ,To rád udělám, protože k jídlu já
mám mimořádné vlohy.‘“ Autor uzavřel
celou báseň smírně : „Tak s nimi Frois-
sart dojel až do města. Tam si naplnili
břicha a jejich svár tím sám od sebe utichl.“

Šlo tedy o skladbu v tradičním středo-
věkém žánru svárů, snad jen s nečekaně
laskavým vyústěním. Jean Froissart celou

Tragický maškarní ples 29. ledna 1393
(iluminace z Froissartových Kronik, 15. století)
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báseň nepojal jako nezávaznou hříčku,
právě k hřebci a k chrtu se totiž sám
s oblibou přirovnával. Občas si společně
s ořem a psíkem posteskl, že panská služ-
ba je namáhavá a nevděčná, ale byl si
vědom i jejích příjemných stránek. Když
některému z „milostivých patronů“ sli-
boval, že již navždy zůstane jeho „věr-
ným chrtem“, zacházel v autorské styli-
zaci ještě dál. Stejně jako jezdecký kůň
a lovecký chrt byli nezbytnými společní-
ky urozených aristokratů, nemohli se dr-
žitelé moci obejít ani bez kronikáře Frois-
sartova typu. Občas se k němu chovali
jako ke sluhovi, ale v zásadě si jej cenili
a potřebovali ho. A co víc: mnozí z něho
měli také obavy. Pokud by další výňatky
z Froissartovy poezie připadaly strohým
historiografům příliš imaginární, lze jim
posloužit citátem z pera svědomitého
byrokrata. Jean Lefèvre, kancléř vévody
Ludvíka z Anjou, zaznamenal totiž k datu
12. prosince 1381, že „pan vévoda naří-
dil zabavit padesát šest sešitů, které se-
psal Jean Froissart, kněz farního kostela
v Estinnes-au-Mont v Henegavsku. Pan
vévoda si je nechal předložit a rozhodl,
že s nimi naloží, jak sám uzná za vhodné
či jak se mu zlíbí. Tyto svrchu řečené se-
šity románů neboli kronik pojednávají
o rozmanitých bitvách a dalších událos-
tech, ke kterým došlo v minulosti ve Fran-
cii. Pan Jean Froissart je poslal iluminá-
torovi Guillaumovi de Bailly, aby je vy-
zdobil malbami. Poté je hodlal darovat
našemu nepříteli, anglickému králi“.

Citovaný zápis sice postrádá vtip zví-
řecích hádek, pro historika je však pozo-
ruhodný hned z několika ohledů. Mluví
o Froissartových „románech neboli kro-
nikách“, protože ve 14. století lidé ne-
hledali mezi těmito žánry tak příkrý roz-
por jako novodobí badatelé. Četli je se
stejným zaujetím a zjevně jim také přisu-
zovali obdobné cíle. Vévoda Ludvík z An-
jou, jeden ze strýců Karla VI., nechal roku
1381 zabavené části Froissartova díla spá-
lit. Jako oficiální důvod uvedl, že bylo
určeno pro anglického krále Richarda, se
kterým je jeho rod ve válce. Vévodovo
zdůvodnění je nezvyklé a působí nevěro-
hodně, v daném období koneckonců pa-
novalo příměří. Sám Froissart nespatřo-
val pražádné riziko v tom, že si výzdobu
knihy pro Richarda II. sjednal právě
v pařížské dílně. Štědrého a vzdělaného
mecenáše Ludvíka z Anjou, pro něhož
byla utkána i slavná série tapiserií zvaná
Apokalypsa z Angers, určitě nelze pode-
zírat z nenávisti k umění. Oč mu tedy
mohlo jít? Odpověď nabízí samotný text
Froissartových Kronik. Vévodův obraz je
v nich totiž ryze negativní. Psalo se tam
o Ludvíkově křivopřísežnictví, o jeho
osobní zbabělosti i o tom, jak se okamži-
tě po smrti Karla V. roku 1380 „zmocnil
všech bratrových klenotů a nechal si je
uschovat na bezpečné místo, aby je měl
jen a jen pro sebe“. Froissart už byl teh-
dy natolik známým a čteným autorem, že

se i příslušník panovnického rodu zají-
mal, jak o něm Kroniky píší. K cenzor-
skému zásahu jej přiměly právě temné
barvy, kterých kronikář k jeho portrétu
užil.

Zabavený kodex měl být Froissartovým
svatebním darem Richardovi II. a Anně
České. Náš kronikář se s touto princez-
nou seznámil na dvoře Václava Lucem-
burského v Bruselu, „kde se zastavila na
dost dlouho v prvních dnech listopadu

roku 1381 než se odvážila v Calais nalo-
dit a odplout do Anglie“. Pojal k ní osob-
ní sympatie a toužil nádherně vyzdobe-
ným svazkem oslavit spojení panovnic-
kých rodů, k nimž zatím pociťoval největší
náklonnost, tedy Plantagenetů a Lucem-
burků. Tím, že dal vévoda z Anjou tak
nákladný dárek zničit, způsobil Froissar-
tovi velkou materiální a morální škodu.
Uštědřil mu přitom lekci, kterou si náš
kronikář pamatoval po celý zbytek živo-
ta. Froissart se přesvědčil, že psaní o sou-
časnících je činností vzrušující a zásluž-
nou, ale podobá se tanci mezi vejci. Zá-
roveň si ověřil, že i těm nejmocnějším
aristokratům záleží na tom, aby o nich
v historiografických dílech stálo něco po-
chvalného. Většinou si našeho autora za-
vazovali poctami a penězi, někteří na něho
ale vyvíjeli nátlak nebo mu přímo vyhro-
žovali. Froissartovi bylo jasné, jakou ži-
votní cestu urazil. Nebyl už poníženým
pisálkem, stal se svým způsobem vlivným
mužem. Napříště otevřeně hovořil o své
vlastní moci: „Každý přece ví, že všechny
zásadní vědomosti tohoto světa se ucho-
vávají a šíří především psaním.“ Historio-
grafickou a literární tvorbu začal dokon-
ce přirovnávat k uměleckému dílu, jež

mělo ve středověku značnou symbolic-
kou a politickou váhu, totiž k náhrobku.
Mnohokrát zopakoval, že oslaví-li něko-
ho svým brkem, zaslouží se o udržování
jeho památky, podobně jako monument
z mramoru či žuly.

V devadesátých letech 14. století už byl
Jean Froissart vším jiným než nezauja-
tým pozorovatelem soudobých událostí.
Autor, který se tolik naveršoval o láskách,
které prožil pod rozkvetlým keřem hlo-

hu, dokázal plnou silou svého talentu také
nenávidět. A na rozdíl od „přesladkých
dam“ Froissartovy milostné poezie, jež
možná existovaly pouze v básníkově ima-
ginaci, známe objekty jeho nenávisti zcela
konkrétně. Čestná místa zaujali bratr fran-
couzského krále Ludvík a jeho choť Va-
lentina. Kronikářova antipatie nebyla ira-
cionální. Uměnímilovnou dvojici neměl
zpočátku rád prostě proto, že protěžova-
la Froissartovy literární konkurenty, za-
tímco jeho dílo urážlivě ignorovala. Pak
jej ale postihlo něco mnohem horšího:
Ludvík připravil „drahého pána“ Vilé-
ma z Blois o většinu domén. Pan Vilém
byl ostatně tak otřesen náhlou smrtí jedi-
ného syna a dědice, že mu přestalo na ro-
dových statcích záležet. Nechal se zcela
ovládnout jakýmsi Sohierem de Malines,
„synem chudého tkalce, jenž nikdy necho-
dil do škol a neuměl ani číst“. A našeptá-
vání tohoto povýšence, „pro kterého hra-
bě udělal všechno a bez něhož sám ne-
podnikl nic“, nakonec vedlo k tomu, že
Vilém z Blois své domény Ludvíkovi
Orleánskému za směšnou částku prodal.
„Nemohu jinak, než na věčnou paměť
zaznamenat, že hrabě Vilém z Blois, můj
pán, se zachoval jako mladík a hlupák.

Ošetřování loveckých psů Gastona z Foix (ilustrace z přelomu 14. a 15. století)
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Podlehl špatným radám vlastní manželky
i komorníka Sohiera a uzavřel prachbíd-
ný obchod.“ Ještě nikdy v životě se Frois-
sart neodvážil o některém „milostivém
patronu“ psát tak kritickým tónem. Ka-
lich hořkosti si však musel vypít až do
dna. Pan Vilém ztratil zájem o všechno,
včetně tvorby našeho kronikáře, kterého
přestal finančně podporovat. Před Frois-
sartovýma očima upadal tělesně i dušev-
ně: „Příliš pil a jedl hodně tučných mas
i sladkostí, takže hrozně ztloustl. Nako-
nec nemohl ani jezdit na koni, museli ho
přepravovat na voze, nejen když se chtěl
dostat z jednoho místa na druhé, ale do-
konce i při lovu se psy a dravými ptáky.
Všichni pánové ve Francii už o tom vědě-
li.“ Jean Froissart si těžko uměl předsta-
vit hanebnější degradaci ideálu mocného
aristokrata. Hodnoty, kterým celý život
věřil, začínaly dostávat trhliny. Všiml si,
že za rytířskými gesty a velkodušnými
deklaracemi se mnohdy skrývají osobní
zájmy a podlé lsti. V Paříži mohl po roce
1393 z bezprostřední blízkosti sledovat,
jak se kolem choromyslného krále roz-
poutal zápas o moc mezi dvorskými ko-
tériemi. Sám do něho aktivně zasáhl úto-
ky na adresu Ludvíka Orleánského a jeho
manželky Valentiny. Občas v nich byl
velmi nevybíravý a zákeřný. Kupodivu
přitom projevil i značnou dávku odvahy,
protože orleánská strana ve spojení s vé-
vodou z Berry získávala u dvora rozho-
dující vliv.

Do tohoto kontextu zapadá poslední
kronikářova cesta do Anglie roku 1395,
kterou jsme my náš příběh o Froissartovi
započali. Jak už víme, mělo jít o autorův
nostalgický návrat do země šťastného
mládí a o shledání se starými přáteli.
Z několika narážek se však dá uhodnout,
že šlo také o útěk z Paříže, kde pro anti-
orleánského štváče Froissarta začala být
půda příliš horká. Po prvních zklamáních,
když se kronikář přesvědčil, že dvakrát
do téže řeky vstoupit nelze, byl vřele při-
jat syny Eduarda III. i současným anglic-
kým králem. Chvíli se dokonce zdálo, že
náš autor stráví zbytek života opěvová-
ním Richarda II. a celé plantagenetovské
monarchie. Politika krále, jenž nastoupil
na trůn v necelých deseti letech po smrti
svého dědečka Eduarda, byla však i pro
zkušeného Froissarta obtížně čitelná.
V zásadě se dá říci, že kronikář prodělal
výrazný, ale svým způsobem pochopitel-
ný vývoj. Mladičký monarcha měl zpo-
čátku jakožto syn někdejšího „milostivé-
ho patrona“, Černého prince, veškeré
autorovy sympatie. Ty dále vzrostly, poté
co Richard dokázal roku 1381 úspěšně
čelit lidovým bouřím. Panovníkův sňatek
s Annou Českou uvítal Froissart s nadše-
ním. Iluminovaný rukopis, který chystal
jako dárek novomanželům, přesáhl ob-
vyklý výraz zdvořilosti, jíž se cítil být
povinován „drahým pánům“. Králův žal
nad předčasnou smrtí „dobré královny
Anny“ náš kronikář upřímně sdílel. Když

však začal Richard II. sledovat samostat-
nější politickou linii, posilovat ústřední
panovnickou moc a hledat cesty ke sblí-
žení s Francií, začala se situace kompli-
kovat. Jean Froissart nicméně královy
kroky pečlivě zaznamenával a snažil se
je pochopit. Postřehl, že Richard si ukon-
čením vyčerpávajících válek na kontinen-
tě uvolnil ruce k posilování anglického
vlivu ve Skotsku a v Irsku. Velkou výpra-
vu proti Irům z let 1394–1395, o které si
během pobytu v Anglii nashromáždil
spoustu informací, představil čtenářům
jako záslužné rozšíření hranic civilizova-
ného světa. V osobní rovině se Richard II.
k urážlivému Froissartovi zachoval mile
a štědře, takže i v této citlivé sféře bylo
vše v pořádku.

Kronikářovy názory na krále však roz-
hodující měrou ovlivnil panovníkův strýc
Thomas, vévoda z Gloucesteru. Froissar-
ta s ním pojilo mnoho vzpomínek na šťast-
né mládí u londýnského dvora. Když se
s ním roku 1395 po osmadvaceti letech
znovu shledal, s vděčností využil pohos-
tinství jeho hradu. S vévodou zůstal
v úzkém styku, i poté co se vrátil do rod-
ného Henegavska a pobýval střídavě
v Chimay a na dvoře henegavského hra-
běte Auberta. Událostem v Anglii ostat-
ně zasvětil většinu závěrečných kapitol
Čtvrté knihy Kronik. Výraznější odboč-
ku udělal jen roku 1396, když Turci roz-
drtili u Nikopole vojska uherského krále
Zikmunda a francouzsko-burgundských
rytířů. Kromě iluzí o křížových výpravách
přišel tehdy Froissart o dva „milostivé
patrony“, pana de la Trémoille a Enguer-
randa de Coucy, několik dalších padlo do
tureckého zajetí. Náš kronikář popsal ka-
tastrofální bitvu o poznání kritičtěji než
většina jeho současníků. Někdejší Frois-
sartův obdiv k aristokratické chrabrosti
nahradily výhrady vůči přehnané sebedů-
věře a podceňování protivníka. Nesdílel
však ani pohled vévody z Gloucesteru,
který Francouze nenáviděl natolik, že při-
jal zprávy o nikopolské bitvě s uspokoje-
ním: „Z této porážky, kterou Francouzi
utrpěli v Turecku, se spíše radoval nežli
by jí želel. Měl u sebe tehdy jednoho
rytíře, jenž se jmenoval Jehan Laquingay
a byl jeho nejvlivnějším rádcem. A tomu
řekl, jak od té doby vešlo ve všeobecnou
známost, následující: ,Ti zatracení Fran-
couzi byli v Uhrách a v Turecku hanebně
poraženi. Všichni cizí rytíři a panoši, kteří
se tam s nimi vydali, buď neměli tušení
co dělají, nebo uposlechli špatné rady.
Francouzi jsou totiž tak pyšní, že nedo-
káží žádné tažení dovést k úspěšnému
konci. Vždyť se to už mnohokrát projevi-
lo v minulých válkách, které proti nim vedl
můj pan otec i můj bratr, princ waleský.
Nikdy se jim nepodařilo porazit nás v bi-
tvě. Já vůbec nechápu, proč jsme s nimi
uzavřeli příměří!‘“

Froissart sice čtenářům vévodovy ná-
zory zprostředkoval, zároveň však upo-
zorňoval, že jeho starý přítel si vítězství

Eduarda III. i Černého prince přikrašlu-
je. A co víc, není prý schopen střízlivě
hodnotit změny politické a strategické
situace. Richard II. mezitím bez ohledu
na strýcovy protesty pokračoval v politi-
ce usmiřování s Francií. Nejdůležitější
mezník překročil, když se dne 4. listopa-
du roku 1396 oženil s dcerou Karla VI.,
Isabelou z Valois. Sňatek byl slaven
v přístavu Calais a Froissart si ho přiro-
zeně nenechal ujít. Jako obvykle popsal
všechny ceremonie a radovánky, podtrhl
však také fakt, který se mu zdál nesmírně
závažný. Nové anglické panovnici bylo
teprve sedm let a bezdětný Richard tedy
volbou této nevěsty nebezpečně odsunul
chvíli, kdy se mohl dočkat následníka.

Mladičká královna si do Londýna při-
vedla mnoho dvorních dam, kněží a slu-
žebníků, kteří se v zemi rychle stali ne-
oblíbenými. Richard II., jenž byl napříště
zetěm stále choromyslnějšího Karla VI.,
uzavřel s Francií nejen dlouhodobé pří-
měří, ale chtěl s pařížským dvorem koor-
dinovat i řešení papežského schizmatu.
Tím si proti sobě postavil většinu anglic-
kého kněžstva, které na rozdíl od Fran-
couzů uznávalo římského papeže. „Ten-
to král je profrancouzský, chce nás zneu-
ctít a znemožnit,“ reptali prý představitelé
církevní hierarchie. Podobně panovníka
hodnotili i lidé v ulicích Londýna: „Má
francouzské srdce. Ale aby se nespletl,
zachází tak daleko, že za to jednou draze
zaplatí, on i jeho rádci.“ To již vévoda
z Gloucesteru kritizoval politiku svého
synovce zcela otevřeně a začal kolem sebe
shromažďovat další opoziční síly. „Já
jsem poslední ze synů velkého anglické-
ho krále. Jestli se mi naskytne příležitost
a lidé mne poslechnou, znovu rozpoutám
válku a dobudu zpátky vše, co jsme kvůli
zbabělosti našeho krále ztratili.“ Vévoda
tedy představoval pro Richarda II. vážné
nebezpečí. Lidové povstání už synovci
nejen prorokoval, snažil se ho přímo
rozdmýchat.

Froissart pobýval roku 1397 na dvoře
henegavského hraběte, věrného spojence
vévody z Gloucesteru. Měl tedy k dispo-
zici čerstvé, byť ne zcela nestranné zprá-
vy. O drastickém vyústění konfliktu mezi
příslušníky anglického panovnického
rodu se dozvěděl poměrně rychle a za-
znamenal ho s pochopitelným pohnutím:
„Tuto nenávist ke svému strýci, vévodovi
Thomasu z Gloucesteru, už král nedoká-
zal ani tlumit, ani skrývat. Opakoval to,
co mu našeptávali jeho rádci, že je lepší
soka rozdrtit než jím být sám smeten. A tak
jednoho dne úlisnými a dvojznačnými slo-
vy vylákal svého strýce z hradu Pleshy
a vyzval jej, aby s ním zajel do Londýna,
vzdáleného asi třicet mil. Navrhl mu, že
si zkrátí cestu, když nepojedou po hlavní
cestě a vyhnou se tím rušnému městu
Brentwoodu. Postupně se dostali až na
jakousi úzkou stezku, zarostlou travou.
Vedla přímo po břehu Temže. Tam už čí-
hal jeden z králových oblíbenců, hrabě



264 XI.–XII. 2002

Maréchal, spolu s mnoha dobře ozbroje-
nými muži. Bylo mezi desátou a jedenác-
tou. Vévoda z Gloucesteru jim vskutku
padl do léčky. Král najednou pobídl koně
a nechal strýce dost daleko za sebou.
Spiklenci se vévody zmocnili a vlekli jej
k Temži. Zajatci došlo, že je ve strašlivém
nebezpečí, a začal zoufale volat na krále,
aby mu pomohl. Ale jeho královský syno-
vec, který ostatně všechno zosnoval
a nařídil, dělal, že nic neslyší, a ujížděl
stále kupředu, a ještě té noci dorazil do
svého hradu v Londýně, kde si odpoči-
nul. Jeho strýc vévoda z Gloucesteru byl
té noci ubytován v podstatně menším po-
hodlí, protože jej proti jeho vůli vstrčili
do loďky a z ní ho pak nechali přestoupit
na větší plavidlo, kotvící na Temži.“

Bezbranného vévodu deportovali až do
Calais a uvrhli do zdejšího hradu, jehož
guvernérem nebyl nikdo jiný než posluš-
ný vykonavatel Richardovy vůle, hrabě
Maréchal. Vévoda Thomas z Glouceste-
ru se ho rozhořčeně otázal: „,Z jakého
důvodu jste mne unesli z Anglie a dovlekli
právě sem? Vždyť jsem tu jako ve vězení.
Nechte mne alespoň volně chodit po pev-
nosti a zajít si také do města, abych mohl
oslovit obyvatelstvo a městské stráže.‘ –
,Pane,‘ odpověděl hrabě Maréchal, ,ne-
mohu vám to dovolit, protože jsem odpři-

sáhl, že vás přísně ohlídám. Náš pan král
se na vás velmi rozhněval.‘“ Vévoda vy-
cítil, že už se domů nevrátí. Dne 8. září
roku 1397 si dal poslat pro kněze, aby se
mohl vyzpovídat. „A dobře udělal, pro-
tože byl krušnému konci blíž, než si vů-
bec dokázal představit. Stalo se to, když

se téhož odpoledne chystal k večeři, ale-
spoň podle informací, jež se mi podařilo
získat. V sále už prostřeli a vévoda poru-
čil, aby mu umyli ruce. Když z vedlejší
komnaty vyběhli čtyři muži, domníval se,
že ho chtějí obsloužit. Oni mu však obto-
čili krk ručníkem a škrtili jej tím způso-
bem, že dva táhli vší silou za jeden konec
a další dva za opačný. Zhroutil se na pod-
lahu, ale oni jej rdousili dál, dokud nevy-
pustil duši. Poté mu zatlačili oči, odnesli
ho na postel, úplně vysvlékli a zuli. Ulo-
žili jej mezi dvě prostěradla, položili mu
hlavu na polštář a přikryli ho kožešino-
vými plášti.“ Vrahové se tedy pokusili
předstírat, že vévoda byl stižen náhlou
nevolností a poklidně zemřel na lůžku.
„Dali to veřejně vyhlásit na hradě i ve
městě. Někteří lidé tomu věřili, většina
však nikoli.“ Froissart zjevně patřil k těm,
kdo oficiální verzi anglického dvora od-
mítali. Král se ostatně k odpovědnosti za
strýcovu smrt přihlásil nepřímo tím, že
dal vévodu ještě v době jeho internace
obvinit z přípravy spiknutí i z urážky
majestátu. Zkonfiskoval mu majetky a ti-
tul, který udělil jednomu ze svých oblí-
benců. Podobně zatočil i s dalšími odpůrci
a silně okleštil pravomoci parlamentu.

Froissart králi Richardovi vraždu své-
ho posledního přítele z mládí už nikdy

neodpustil. Jednáním hlavy rodu, k ně-
muž jej vázalo tolik nostalgických vzpo-
mínek, byl trpce zklamán a citově zasa-
žen. A toto rozčarování se stalo spolu
s vědomím vlastního stárnutí impulsem
k poslednímu přepracování První knihy
Kronik. Rozhodnutí sepsat již třetí re-

dakci tohoto textu padlo právě roku 1397.
Tentokrát šlo o radikální přetavení obou
předchozích verzí i o jejich zralý komen-
tář. Froissart se soustředil především na
základní epizody, které kdysi načrtl
v úzké závislosti na svém předchůdci,
Jeanu Le Belovi. Přepracoval scény svr-
žení anglického krále Eduarda II. a ná-
stup jeho nezletilého syna, vyhlášení ná-
roků Eduarda III. na francouzskou koru-
nu, námořní bitvu u Sluys roku 1340,
bitvu u Kresčaku, pokoření calaiských
měšťanů…

Posledně jmenovaný příběh patří do-
dnes k nejslavnějším a nejcitovanějším
z celých Froissartových Kronik. Odehrál
se sice už roku 1347, těžko jej však mů-
žeme pochopit bez znalosti kontextu,
v němž jeho definitivní podoba vznikla.
Stalo se tak právě po otřesu ze zavraždě-
ní Thomase z Gloucesteru, jednoho ze
synů Eduarda III. Tváří v tvář drastické
přítomnosti pocítil kronikář potřebu vrá-
tit se k činům velkého krále i k slavným
událostem, jež se kdysi v Calais odehrá-
ly. Přidržel se základní dějové linie před-
chozích verzí, obohatil ji však o množ-
ství detailů a prohloubil citovou i symbo-
lickou dimenzi ústřední scény. A protože
sám Jean Froissart neváhal porušovat ob-
vyklou chronologii ve chvíli, když chtěl
čtenáře upozornit na důležité souvislosti,
vřadíme příběh měšťanů calaiských prá-
vě na toto místo našeho vyprávění. Patří
sem. Nechme se tedy naším kronikářem
zanést o více než půlstoletí proti proudu
času a poslouchejme.

Skvělé vítězství u Kresčaku dne 26. srp-
na 1346 podnítilo anglického krále Edu-
arda III. k pokusu získat pro další výboje
pevnou základnu na kontinentě. Jeho vol-
ba padla na přístav Calais, který byl již
dlouho úhelným kamenem anglického
obchodu. Froissart si byl vědom i jeho
strategické polohy, neboť „pevné město
Calais je klíčem. Ten, kdo ho pevně třímá
v ruce, může kdykoliv vjet do Francie a do
Flander nebo se vydat za moře a znovu
se bezpečně vrátit“. Moudří rádci prý
dokonce krále Eduarda nabádali: „Jestli
se Calais zmocníte, pověsíte si tento klíč
od Francouzského království přímo na
svůj opasek.“ Eduard III. skutečně nechal
město obklíčit ze souše i z moře a připra-
vil se na dlouhé obléhání. Svůj tábor roz-
ložil kolem městských hradeb a k ochra-
ně vlastního týlu nařídil vyhloubit široký
příkop. Dal vybudovat provizorní přísta-
viště, v němž mohly zakotvit lodě s čer-
stvými potravinami a vojenskými posila-
mi. Koncem října připlula za Eduardem
jeho choť Filipa, jež zrovna vybojovala
důležité vítězství nad Skoty. Přítomné
rytíře její příjezd nesmírně povzbudil.
Svoji panovnici pozdravili nadšeným zvo-
láním: „Ať žije dobrá anglická královna
Filipa Henegavská, naše drahá a obáva-
ná paní, jež do Anglie přinesla štěstí, hoj-
nost a smír. Dokud ona bude žít, zachová
se nám radost, čest i blahobyt!“ V před-

Chrti slunečního lovce (Kniha o lovu Gastona z Foix, přelom 14. a 15. století)
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chozích verzích příběhu Filipa tuto roli
dobrotivé paní, hraničící až s jakýmsi bla-
hodárným božstvem, ještě neměla.

V ležení byly na královninu počest
uspořádány skvělé oslavy, zatímco do
calaiských ulic se pomalu, ale jistě vkrá-
dal hlad. „Král Eduard věděl, že Calais
je skvěle opevněné, a nemůže ho tudíž
dobýt žádným útokem svých mužů. Ne-
ustále o tom přemýšlel. Uvědomoval si,
že město nemá dostatek potravin, a to mu
dodávalo odvahu a důvěru. Aby nepřáte-
lům ještě lépe zahradil průchod k moři
a úplně je odřízl, poručil svým te-
sařům vybudovat vysoký hrad ze
silných dubových prken. Byl tak
mohutný a chráněný tolika těžko-
oděnci, že jej nebylo možné poško-
dit. Král Eduard jej nechal vztyčit
na mořském břehu a dobře vybavit
bombardami, těžkými praky meta-
jícími balvany a dalšími obléhací-
mi stroji. Umístil tam i šedesát ry-
tířů a dvě stovky střelců. Ti všichni
střežili přístav Calais tak ostraži-
tě, že z něho nemohl nikdo vyplout
ani tam vplout, pokud nechtěl být
rozdrcen na padrť. A právě toto
opatření obyvatelům Calais nejvíce
uškodilo. Jejich zásoby se rychle
tenčily.“

Angličtí ozbrojenci si zatím před
hradbami vystavěli dřevěné dom-
ky a spletli chatrče z proutí. Sám
král se ubytoval v improvizovaném
paláci z prken a silnějších kmenů.
Postupně však začal kolem obleže-
ného přístavu budovat celé město.
Dostalo název Villeneuve-le-Hardi,
tedy Nové město Smělost. „A v tomto no-
vém králově městě byl nadbytek všech
věcí, jež jeho vojsko mohlo potřebovat.
Vyměřil tam náměstí, kde se konal kaž-
dou středu a každou sobotu velký trh.
Postavil tam haly pro prodej sukna a plát-
na, hned vedle vykládali na pulty své zboží
řezníci a pekaři. Mohli jste si tam nakou-
pit všechno v takovém množství a výběru,
jako byste byli v Bruggách nebo v Lon-
dýně. V krčmách jste si mohli dát rozlič-
ná vína, dokonce i ta z Granady a slad-
kou malvaz z Řecka. K dostání bylo též
víno z Gaskoňska, z Poitou, z Burgund-
ska, z Francie i z Porýní. Mohli jste si
poručit maso, drůbež i ryby. Po moři tam
proudilo prvotřídní zboží z Flander, Hol-
landu, Zélandu i z Německa. Pracovalo
tam též mnoho zručných řemeslníků. Byli
tam krejčí k šití kabátů a sukní, ševci, ko-
žešníci i krumpléři. Všem přítomným se
postarali o příjemnější pobyt, než kdyby
bývali zůstali doma.“ Kosmopolitní bo-
hatství obléhatelů samozřejmě demon-
strovalo sílu a moc vítěze od Kresčaku.
Šlo tedy o jakési královo ideální město.
Bylo „skvěle uspořádané“, mělo přesně
vyměřené ulice i rozlehlá náměstí a tr-
žiště. Přetékalo řemeslnými výrobky a
rozmanitým zbožím. Chyběl tam však
zpupný patriciát i radikální chudina, se

kterými se Froissartovi „drazí pánové“
dostávali tak často do „tvrdých střetů“.
Není zřejmě náhodné, že celý popis při-
pojil kronikář až do poslední redakce
z konce 90. let 14. století, v předchozích
verzích nic podobného nebylo. Froissart
pojal tuto evokaci jako předehru k trium-
fálnímu vítězství nad skutečným městem
Calais, nad jeho hradbami, nad jeho tr-
hem, nad jeho městkou halou, nad jeho
zvonem i nad jeho dalšími mocenskými
symboly. Calaiská rada mezitím vzhle-
dem k nedostatku potravin sáhla k bezo-

hlednému kroku, jenž byl v příkrém roz-
poru s křesťanským milosrdenstvím.
Uprostřed zimy vypověděla z města ně-
kolik stovek „nuzných lidí“, z jejího hle-
diska zcela zbytečných krků. Není jasné,
zda to byli příslušníci místí chudiny či
venkované, kteří se za hradby Calais
uchýlili před válečným pleněním. Buď jak
buď, Eduard III. si mohl dovolit velkory-
sé gesto a přijal vypuzené nešťastníky
s ostentativní vlídností. Dal jim najíst
a napít, každému daroval dva stříbrňáky
a nechal je doprovodit na bezpečnou ces-
tu. Froissart popustil uzdu svému okouz-
lení a doporučil všem urozeným, aby si
vzali z tak kurtoazního chování příklad.
Zároveň však poznamenal, že anglický
král využil příležitosti demonstrovat nad-
bytek vlastních zásob. Obleženému pří-
stavu Calais dal najevo, aby nepočítalo
s jeho únavou nebo dokonce vyčerpáním.

Dobře opevněné a zoufale odhodlané
město však Eduardovi III. vzdorovalo
celý rok. Teprve když hanebně ztrosko-
tal pokus francouzského krále vymanit
Calais z obklíčení a za hradbami začali
první lidé padat hlady, rozhodli se měš-
ťané 4. srpna roku 1347 ke kapitulaci.
Domnívali se, že trest za to, že svému králi
zachovali věrnost, nemůže být zase tak
přísný. Eduard III. k nim však pojal vel-

kou zášť, protože obléhání Calais se ne-
čekaně protáhlo, stálo jej peníze i životy
řady vojáků a ubralo trochu lesku jeho
vítězství od Kresčaku. Pomýšlel na exem-
plární trest pro všechny, ale nakonec se
nechal svými rádci od původního úmyslu
odvrátit a rozhodl takto: „Nechť z bran
Calais vyjde šestice nejvýznamnějších
měšťanů, oblečených pouze do košile. Ať
jsou prostovlasí, bosí, a kolem krku nechť
mají omotaný hrubý provaz na způsob
oprátky. V ruce musejí držet klíče od
města i od hradu. Já s nimi naložím, jak

se mi zlíbí. Ostatní pak vezmu na
milost.“

Vyjednavač za anglickou stranu,
pan Gautier de Masny, oznámil
Eduardovo rozhodnutí francouz-
skému kapitánovi Calais, Jeanovi
de Vienne. „Ten vše vyslechl, se-
stoupil z hradebního cimbuří, ode-
bral se na tržiště a nechal vyzvá-
něním zvonu shromáždit veškeré
obyvatelstvo města do velké haly.
Seběhli se úplně všichni, muži, ženy
i děti. Doufali v nějakou dobrou
zprávu, jak už to bývá vlastní lidem,
které trápí nesnesitelný hlad…
Když se však dozvěděli ty hrozné
podmínky, žalostně se rozvzlykali.
Neznám člověka, kterému by ten
zoufalý nářek nezlomil srdce. V té
chvíli nemohl nikdo promluvit a dát
jakoukoliv odpověď. Samotnému
Jeanovi de Vienne jich bylo tak líto,
že nedokázal zadržet slzy. Po něja-
ké době se vztyčil nejbohatší a nej-
ctihodnější měšťan, Eustache de
Saint-Pierre, a promluvil k nim:

,Dobří lidé, bylo by nešťastné a zbytečné
nechat všechny zahynout, když se nabízí
prostředek, jak vás zachránit. Hlásím se
jako první. Rád se svléknu do košile, omo-
tám si kolem krku provaz a půjdu ven bos
a bez pokrývky hlavy. Věřím, že jestli ze-
mřu pro spásu svých bližních, dojdu
u našeho Pána odpuštění hříchů.‘ Hned
jak pan Eustache de Saint-Pierre tato slo-
va dořekl, každý mu chtěl vyjádřit úctu.
Mnozí, muži i ženy, se mu vrhli k nohám
a dojetím se rozplakali…

Jako druhý se přihlásil jiný počestný
měšťan, velmi bohatý obchodník. Jmeno-
val se Jean d’Aire. Byl otcem dvou krás-
ných mladých dívek, ale přesto se odhod-
laně vztyčil a oznámil, že chce jít se sou-
sedem Eustachem. Pak povstal třetí, pan
Jacques de Wissant, muž nesmírně boha-
tý díky dědictví i vlastní přičinlivosti.
Řekl, že rád své dva bratrance doprovo-
dí. Nato udělal jeho bratr Pierre de Wis-
sant totéž. Jako pátý se přihlásil Jehan
de Fiennes a jako šestý Andrieus d’ André.
Tato šestice byla nejbohatší a nejváženější
z celého města. Vlastnili majetky uvnitř
hradeb i mimo ně a právě díky jejich ob-
chodům se město poslední dobou tolik
vzmohlo. Ale nyní šli dobrovolně vstříc
svému osudu, jen aby zachránili ženy, děti
a zbytek obyvatelstva. Přímo v hale před

Uškrcení vévody z Gloucesteru roku 1397
(iluminace z Froissartových Kronik, 15. století)
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zraky všech odložili šaty a stanuli tam jen
v košilích, prostovlasí a bosí. Přinesli jim
klíče od městských bran i od calaiského
hradu. Poté už si omotali krk provazem,
přesně jak to vyžadovalo královo naříze-
ní, a vyšli z bran.“ Froissart měl smysl
pro dramaticky vypjaté situace i pro mo-
ralizující exempla. Šestice bohatých ob-
chodníků, která nyní klopýtala kameni-

tou cestou k anglickému ležení, byla nej-
vlivnějšími členy městské rady, jež před
několika měsíci bezohledně vyhnala na
mráz rozedrané chudáky.

„Král dlel v té chvíli v hlavním sále
svého dočasného sídla. Kolem něho bylo
množství hrabat, baronů a rytířů. Když
se dozvěděl, že calaiští měšťané přichá-
zejí oblečení tak, jak nařídil, vyšel na pro-
stranství před palác, všichni pánové
s ním. A mnoho dalších se vyhrnulo za
nimi, protože chtěli vidět, jak to s těmi
lidmi z Calais dopadne. Sama anglická
královna, ačkoli byla v pokročilém stup-
ni těhotenství, svého chotě následovala.
Vtom už přijížděl pan Gautier de Masny
a za ním postupovali řečení měšťané. Když
došli ke králi, pan Gautier řekl: ,Pane,
zde jsou představitelé města Calais, přes-
ně podle vašeho rozkazu!‘ Král zarytě ml-
čel a jen tu a tam vrhl na příchozí nasu-
pený pohled. Obyvatele Calais totiž nyní
nenáviděl, protože mu způsobili velké ško-
dy a nesnáze.

Šestice měšťanů padla před králem na
kolena, sepjala ruce a prosila: ,Vznešený
pane a králi, pohleďte na nás! Pochází-
me ze starých patricijských rodů a v Ca-
lais jsme těmi největšími obchodníky na
souši i na moři. Přinášíme vám klíče od
bran našeho města i od hradu. Plně se
podřizujeme vaší libovůli. Jak vidíte, vy-
dáváme se vám na milost a nemilost, jen
abychom zachránili ostatní obyvatelstvo
Calais. Ve jménu vaší nejvyšší šlechet-

nosti, mějte s námi slitování!‘ V té chvíli
nebylo na prostranství ani jednoho
z pánů, rytířů či udatných mužů, který by
nebyl jat lítostí. Ale král se na ně stále
jen díval a vypadal rozzuřeně. Jeho srdce
bylo neoblomné. Byl rozčilený tak, že ze
sebe chvíli nemohl nic vypravit, a když ko-
nečně promluvil, bylo to anglicky. Přiká-
zal, aby jim ihned srazili hlavy.“ Již pou-

há zmínka o užití jiného jazyka než ob-
vyklé francouzštiny měla Froissartovy
čtenáře upozornit na mimořádnou vypja-
tost situace a na panovníkovo rozrušení.

Přítomní šlechtici, zvláště věrný Gau-
tier de Masny, se začali za nebohé muže
přimlouvat. Právem se obávali, že si je-
jich král zkazí dobrou pověst a bude na-
příště považován za mstivého krutovlád-
ce. „Na jeho prosebná slova ale král jen
zaskřípal zuby a prohlásil: ,Pane Gauti-
ere, už jsem se rozhodl, smiřte se s tím.
Lidé z Calais zavinili smrt tolika mých
mužů, že přinejmenším tato šestice bude
za malou chvíli o hlavu kratší. Nechť sem
okamžitě přivalí popravčí špalek!‘“ Si-
tuace tedy vypadala beznadějně. „Vtom
se vznešená královna Anglie, která byla
v pokročilém stupni těhotenství, rozpla-
kala tak usedavě, že se to vůbec nedalo
snést. Odhodlala se ke gestu nesmírné
pokory. Vrhla se na kolena před svého
královského manžela a vykřikla: ,Ach
vznešený pane, od doby, kdy jsem se za
vámi přeplavila přes moře a vystavila se
tím velkému nebezpečí, jak sám dobře
víte, nic jsem po vás nechtěla a o nic vás
nežádala. Ale nyní vás co nejponíženěji
prosím, abyste ve jménu Ježíše Krista,
Panny Marie a také z lásky ke mně dal
těmto šesti mužů milost!‘ Král se upřeně
díval na svoji dobrotivou ženu, jak tam
těhotná klečí v prachu a vzhlíží k němu
uplakanýma očima. Chvíli ještě váhal, ale
pak se jeho srdce obměkčilo. Neodvažo-

val se svoji choť v jejím stavu ještě více
rozrušit. ,Ach, paní moje, dnes výjimečně
bych byl raději, kdybyste tu se mnou ne-
byla! Ale protože mne tak snažně prosíte,
nedokážu vám nic odmítnout. Tady je
máte, jsou vaši. Dělejte si s nimi, co vy
sama považujete za správné.‘ A královna
mile odvětila: ,Převelice vám děkuji, můj
pane!‘ Poté vstala a vyzvala i oněch šest
měšťanů, aby se zvedli. Nechala jim se-
jmout provazy ze šíjí a dovedla je do své
komnaty. Tam je poručila obléknout
a dala jim dobře najíst. Nakonec každé-
ho z nich obdarovala šesti zlaťáky a ne-
chala je vyvést z ležení do bezpečí.“

Celý příběh tedy korunoval šlechetný
zásah panovnice, na kterou Froissart
vděčně vzpomínal jako na svoji krajanku
a mecenášku. Dramatická scéna vyústila
v exemplární královské omilostnění, tak
jak si je představoval Froissart i většina
jeho současníků. Došlo k němu totiž pří-
mo na místě chystané popravy, sice
v posledním okamžiku, ale ještě včas.
Právě to bývala ta správná chvíle, kdy se
ve středověku před zraky nadšených davů
rozbíjely okovy a přesekávaly oprátky.
Život zástupců města Calais byl zachrá-
něn, král si ruce nevinnou krví neposkvr-
nil. Rozdíl mezi velkým Eduardem III.
a jeho nezdárným vnukem Richardem byl
tedy propastný. Eduarda obklopovali
kompetentní rádci a oddaní příbuzní, kteří
mu dokázali rozmluvit chybná rozhodnutí
a „utlumili jeho krutost“. Pro Froissarta
byl z několika hledisek důležitý i fakt, že
Filipa Henegavská, ochránkyně nuzných
a bezbranných, naložila s calaiskými
měšťany obdobně, jako krátce předtím její
manžel s vypuzenou chudinou. Dar odě-
vu a jídla byl zajisté činem milosrdným,
šlo však zároveň o gesto mocného vůči
osobám postaveným podstatně níže
v dobové hierarchii, což bylo v plném
souladu s kronikářovým názorem na úlo-
hu měst ve společnosti.

Calais tedy roku 1347 kapitulovalo,
jeho obyvatelé byli ušetřeni, museli však
město opustit. Eduard III. dal na jejich
místo povolat věrné kolonisty z Anglie.
Opevněný přístav sloužil posléze anglic-
ké koruně jako opěrný bod až do roku
1558. Tato historická fakta se zdají být
nesporná. Zachránila však tehdy oprav-
du šestici dobrovolníků těhotná Filipa,
která se v slzách vrhla k nohám svého
královského chotě? Snad. Nebuďme zkla-
máni míněním řady dějepisců, kteří his-
torickou realitu této cituplné scény zpo-
chybnili. Do Froissartových Kronik se
totiž spouštěli jako do lomu na fakta,
z něhož vytrhávali jednotlivé kameny,
a bez ohledu na celek hodnotili jejich au-
tentičnost. Vyprávění o calaiských měš-
ťanech navzdory tak bezohledné těžbě
zůstává důležitým historickým pramenem
s nenahraditelnou výpovědní hodnotou.
Převzalo jej tolik kronikářů a inspirovalo
se jím tolik iluminátorů 14. a 15. století,
že muselo odpovídat dobovým předsta-

Měšťané z Calais kajícně klečí před Eduardem III.
(iluminace z první poloviny 15. století)



267XI.–XII. 2002

vám o panovnické moci, ale i o ponížení,
spravedlnosti, velkorysosti, krutosti a mi-
losrdenství. Proč nepřipustit, že jde též
o plod určité etapy Froissartova života
a o odraz nostalgie stárnoucího autora?
Právě jeho vypravěčskému talentu konec-
konců vděčíme za to, že příběh měšťanů
calaiských už nikdy nezapadl. I přes pro-
měny lidské mentality dojímal dál, pro-
nikl do obecného povědomí a inspiroval
řadu novověkých umělců. Gaetano Do-
nizetti jej převedl do tónů heroické opery
Obležení Calais a August Rodin si ho
znovu a znovu pročítal, když modeloval
patetické postavy svých Měšťanů z Calais.

Mnohdy se zapomínalo, že Jean Frois-
sart psal koncem 14. století souběžně dvě
historiografická díla, charakterově odlišná
a přitom komplementární. Jedno podáva-
lo temný a rozčarovaný obraz aktuálního
vývoje, druhé bylo idealizovaným návra-
tem k autorovu mládí a k událostem, které
evokoval již na počátku své tvůrčí dráhy.
Radikální přepracování První knihy bylo
kronikářovým lékem na zklamání součas-
nými událostmi a tak trochu i jeho vítěz-
stvím nad časem, jehož nezadržitelné ply-
nutí si nikdy nezastíral. Když přepisoval
epizody z počátku stoleté války a evoko-
val osoby, se kterými se v mládí setkal,
nalezl Froissart vše, co marně hledal při
své poslední anglické cestě z roku 1395.
Eduardovi III. v jeho nejnovějším díle nic
nebránilo, aby se stal heroickým králem
srovnatelným s mytickým Artušem a Fi-
lipa Henegavská se proměnila v laskavou
a blahodárnou paní rytířských románů.
Víra v nezničitelnost rytířského ideálu se
Froissartovi stala posilou, když začal evo-
kovat pád Richarda II.

Pasáže o posledních dvou letech plan-

tagenetovské vlády nad Anglií patří k těm,
na něž se nejčastěji snášely kritiky za
nepřesnost, subjektivitu, teatrálnost a pře-
míru románových motivů. Adekvátnější
by snad bylo konstatování, že Froissart
psal nyní výrazněji než kdykoli předtím
dílo didaktické a moralizátorské. Pokusil
se též o osobní příspěvek k aktuálním
politickým diskusím. Hledal totiž odpo-
věď na otázku, která byla koncem 14. sto-
letí přetřásána velmi často: jak naložit
s králem, který špatně vládne? A o tom,
že Richard II. je špatným panovníkem,
ne-li přímo tyranem, byl Froissart nyní
už nezvratně přesvědčen.

 Richard se pro něho stal jakýmsi anti-
modelem, přímým protikladem ideálních
králů kterých sám v Kronikách předsta-
vil hned několik. „Je všeobecně známo,
že je-li nemocná hlava, trpí spolu s ní
i všechny údy, a že tato nemoc musí být
léčena právě tam, odkud vzešla.“ Snad
největší nešvar spatřoval Froissart v tom,
že krále zcela ovládli jeho oblíbenci
a rádci. S Richardem byli v neustálém
kontaktu, zahrnovali jej lichotkami a ob-
točili si ho kolem prstu. „Říkávali mu:
,Podívejte pane, toto je bílé,‘ – a i když to
bylo černé, král s nimi souhlasil.“ Pa-
novnický dvůr obestřely intriky, přetvář-
ka a faleš. Richardovi oblíbenci, často
skromného původu, štvali krále proti
nejmocnějším aristokratům i vlastnímu
příbuzenstvu a s oblibou porušovali tra-
diční zvyklosti a společenské hierarchie.
Odváděli panovníka od plnění vládních
povinností radovánkami, pitkami a příliš
častým lovem. Zneužívali Richardovy
štědrosti. Byli nevzdělaní, nekompetent-
ní a hrabiví. „Dnes už přece všichni víme,
že chudáci nízkého původu, kteří se vy-

švihnou jen díky milosti svého pána
a postupně jej ovládnou, zničí nakonec lid
i zemi. Vždycky to tak dopadne, protože
oni nevědí, co je to čest. Chtějí se všeho
zmocnit a uchvátit to pro sebe jako ty ne-
nasytné vydry, které když vám jednou
vklouznou do sádek, rejdí v nich tak dlou-
ho, dokud nezhltnou i tu poslední rybku.“
Vzhledem k nekoncepční vládě začala
v zemi panovat nejistota, rozmáhaly se
loupeže i hrdelní zločiny a chaos začínal
hraničit s anarchií. „Anglický král pobý-
val v Bristolu a Harfortu a věnoval se tam
kratochvílím a radovánkám, zatímco
obecný lid v Anglii začal povstávat jeden
proti druhému.“ Obchodníci i rolníci
vzpomínali na staré dobré časy Eduar-
da III., který jim uměl zajistit spravedl-
nost a bezpečí: „Za jeho vlády se nestalo
aby jediný člověk, byť sebesmělejší dr-
zoun, sebral někde slepici nebo jen pou-
hopouhé vajíčko a nezaplatil je!“

Richard II. nedokázal udržet pořádek
v zemi, o to brutálněji však podle Frois-
sarta pronásledoval každého, koho mu
označili za odpůrce. Jednal impulzivně
a šmahem odsuzoval k trestu smrti, k vy-
hnanství i k zabavení majetku. Poslední
meze překročil, když vypověděl z Anglie
vlastního bratrance, Jindřicha z Derby
a z Lancasteru, dědice třetího syna Edu-
arda III. Lancasterské statky zabavil a při-
pojil ke korunnímu majetku. Když Jin-
dřich odjížděl do exilu, přišli se s ním
dojatě rozloučit davy londýnských měš-
ťanů, „protože ho měli desetkrát raději
než Richarda“. Vévoda z Lancasteru byl
sice odsouzen k doživotnímu vyhnanství,
dával však najevo, že počítá s návratem
a pomstou.

Froissart usoudil, že nastal čas poodhr-
nout oponu závěrečného aktu tragédie,
které už Richard nemohl uniknout. „Jak
vám brzy vylíčím, sesypala se mu na hla-
vu tak strašlivá neštěstí, že co svět svě-
tem stojí, nepostihlo žádného panovníka
nic tak hrozného, s výjimkou vznešeného
Petra z Lusignanu, krále Kypru a Jeruza-
léma, jenž byl hanebně zavražděn vlast-
ním bratrem a kyperskými šlechtici.“
Rozhodujícím zlomem se podle našeho
kronikáře stala druhá výprava do Irska,
na kterou král Richard vyplul 29. května
1399. Za nestabilní situace v samotné
Anglii šlo o riskantní podnik, v sázce však
bylo udržení vlivu v již ovládnutých čás-
tech odbojného ostrova. Král s sebou vzal
většinu nejvěrnějších vazalů a oddaných
stoupenců, a tím učinil jádro svého pan-
ství obzvlášť zranitelným.

Jindřich z Derby, který byl napříště též
vévodou z Lancasteru, bedlivě sledoval
rostoucí zmatek i nespokojenost v Anglii.
V létě roku 1399 využil situace a urych-
leně se vrátil z exilu. V Londýně jej uví-
tali jako osvoboditele. Jindřich prohlašo-
val, že není uchvatitelem a ani v nejmen-
ším netouží po koruně, usiluje prý jen
o vrácení zabaveného dědictví a o odstra-
nění rádců, kteří mají zhoubný vliv naAuguste Rodin, Měšťané z Calais (sousoší z roku 1889)
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panovníka. Takové cíle se zdály být mno-
ha lidem umírněné a legitimní. Řady Jin-
dřichových stoupenců tím rychle narost-
ly. Vévoda z Yorku, kterému Richard II.
dočasně svěřil obranu země, nebyl mu-
žem na pravém místě. Richardovy vojá-
ky navíc zdržel nepříznivý vítr u skalna-
tých břehů Irska, a když se mu konečně
podařilo přirazit, byla už Anglie v jed-
nom ohni. Královy mocenské pozice se
hroutily jako domek z karet. K důležitěj-
šímu vojenskému střetu nakonec ani ne-
došlo. Královské oddíly se vzdávaly prak-
ticky bez boje a mnohé rovnou přebíhaly
k protivníkům.

Richarda II. opustili prakticky všichni,
přátelé i příbuzní. Froissart ho nakonec
zachytil úplně osamoceného, zoufalého
a lomícího rukama v sálech hradu Flint,
obklíčeného vojsky Jindřicha Lancaster-
ského a ozbrojenými milicemi anglických
měst. Zvláště Londýňané krále Richarda
nenáviděli a radovali se: „Konečně se po-
mstíme tomu hanebnému bastardovi, kte-
rý nám tak špatně vládl!“ Vévoda Jindřich
musel užít své autority, aby alespoň na
chvíli zchladil jejich odhodlání vzít hrad
Flint útokem. Sám do jeho bran vstoupil
a dojednal s královským bratrancem ka-
pitulaci. K Richardovi II. se choval zdvo-
řile, ale chladně a odměřeně. Odmítl s ním
dokonce zasednout za stůl a pojíst, což
bylo ve středověku gesto značně výmluv-
né. Král však působil dojmem, že dosud
zcela nepochopil situaci, v níž se ocitl.
Dovedl dokonce Jindřicha z Derby k oknu
hradní věže, odkud byl daleký rozhled po
okolní krajině. Černala se vyčkávajícími
ozbrojenci. „Nevíte, co mi vlastně chtě-
jí?,“ zeptal se prý král. „Chtějí se vás
zmocnit. Nemáte jinou možnost, než se mi
vydat jako vězeň na milost a nemilost.
Pokud ti lidé uvidí, že jsem vás zajal, ne-
ublíží vám. Musíte se však připravit na
to, že si vás odvedeme do Londýna a za-
vřeme do Toweru.“ Richard II., který už
zcela rezignoval na jakýkoliv odpor a usi-
loval jen o záchranu holého života, rád
souhlasil. „Ti dva spolu sešli na nádvoří.
Zatímco jim sedlali koně, stalo se cosi po-
zoruhodného. Došlo k tomu před zraky
početných svědků, kteří mi to oznámili,
a já vám o tom tedy povím také. Král Ri-
chard měl věrného chrta, kterému říkal
Math. Byl to mimořádně krásný chrt, který
se nikdy nechtěl mazlit s žádným jiným
člověkem nežli s králem. A když král Ri-
chard vyjížděl na delší výpravu nebo se
z ní navracel, nechal sluha, který měl toho
psa na starosti, chrtovi volnost, aby se
běžel s panovníkem rozloučit nebo přiví-
tat. A ten chrt vždy opravdu přiběhl rov-
nou ke králi, rozpustile na něho skákal,
poté si opřel přední tlapy o Richardova
ramena a olizoval mu obličej. Tohoto dne
ale všichni na hradě zkoprněli úžasem.
Štolbové už osedlali koně a král Richard
i vévoda chtěli nasednout, když řečený
chrt jménem Math jako obvykle radostně
vyrazil. Krále však úplně minul a zasta-

vil se až u vévody Lancasterského. Začal
se k němu chovat přesně tak, jako dříve
ke králi, a nakonec také vyskočil, opřel si
tlapy o jeho hruď a lísal se k němu. Vévo-
da z Lancasteru, který toho chrta viděl
poprvé v životě, se překvapeně otázal: ,Co
to ten pes vyvádí?‘ – ,Ach, můj bratran-
če,‘ řekl král, toto je šťastné znamení pro
vás a zlé pro mne!‘ – ,Jakže, podivil se
vévoda, co tím myslíte?‘ – ,Chci tím říci,
že ten chrt se k vám chová jako ke králi.
On cosi přirozeně vycítil. Vidím v tom zna-
mení, že se opravdu stanete králem, kdež-
to já budu sesazen!‘… Vévoda Jindřich
začal chrta hladit a mazlit se s ním, a onen
chrt jej od té chvíle neopustil. Richarda
už si nevšímal, hlásil se jen k Jindřichovi.

Na třicet tisíc mužů to tehdy vidělo
a pochopilo.“ Rovněž čtenáři přelomu
14. a 15. století dokázali tuto scénu snad-
no interpretovat. A mohli z ní pochopit
i to, že do lancasterského tábora defini-
tivně přeběhl tělem i duší ještě jeden „věr-
ný chrt“ – samotný Jean Froissart. Na-
příště neváhal poskytovat prostor těm
nejostřejším útokům proti Richardovi. Ci-
toval dokonce i tvrdá obvinění, jež Jin-
dřich Lancasterský vmetl uvězněnému
králi do tváře. Vévoda mu nejprve vypo-
čítal všechny zlořády jeho vlády, z nichž
bylo patrné, že Richard II. už není hoden
nést korunu slavných předků. Nakonec
přešel k urážlivým fámám o králově ne-
legitimním původu: „Víte, co se o vás
všude povídá, v Anglii i jinde? Že vůbec
nejste synem prince z Walesu, ale jaké-
hosi kaplana nebo kanovníka. Já sám
jsem slyšel od rytířů, kteří tehdy působili
u strýcova dvora, že řečený princ byl svým
manželstvím nesmírně zklamán, protože
jej s chotí pojilo blízké příbuzenství
a dlouho spolu neměli žádné potomky…
Vaše matka si tedy věci zařídila tak, aby
otěhotněla – a najednou porodila děti
hned dvě, vás a před vámi ještě jedno.

K tomu prvnímu se vyjadřovat nemohu.
Ale pokud jde o vás, s ohledem na vaše
mravy a chování, které jsou v příkrém roz-
poru s hrdinstvím a činy prince z Walesu,
soudí se všeobecně, že jste synem někoho
jiného, nejspíš jistého francouzského kle-
rika. U princova dvora v Bordeaux jich
v době, kdy jste se tam narodil, působilo
několik – a samí mladí a pohlední. Já ří-
kám jen to, co si myslí všichni v této zemi.
Tím by se vysvětlilo, proč jste vždycky
k Francouzům tolik tíhnul a chtěl s nimi
za každou cenu uzavřít mír, bez ohledu
na zájmy a čest anglického království.
A co jste udělal, když se vás moji strýco-
vé vévoda z Gloucesteru a hrabě z Arun-
delu pokoušeli moudře a s příkladnou věr-
ností přivést na správnou cestu udržení
odkazu předků, ke cti a blahu této země?
Dal jste je zrádně zavraždit. Važte si toho,
že vás nyní, když jste v mé moci, chráním
před hněvem lidu a potomky všech, kte-
rým jste ublížil. Ve jménu milosrdenství
vás nechám na živu, dokud to jen trochu
půjde!“ Náš kronikář završil celou scénu
poníženým gestem uvězněného krále, kte-
rý před Jindřichem Lancasterským padl
na kolena a se slzami v očích mu podě-
koval za tak nečekanou velkorysost.

Fámy o milostných pletkách princezny
Jany z Kentu, matky Richarda II., byly
pro Froissarta svým způsobem ožehavé.
Inkriminovaného roku 1367 působil prá-
vě on jako oficiální kronikář Černého
prince a sám z příkazu tehdejšího „dra-
hého pána“ Richardovo narození zazna-
menal. Za názory druhých se tedy úplně
schovávat nemohl. K otázce nemanžel-
ského původu anglického panovníka se
ovšem ani koncem 14. století nevyjádřil
a vybruslil z choulostivé situace po svém.
Čtenářům adresoval šalamounské vysvět-
lení, že se cítí povolán vydávat svědectví
pouze o Richardově narození, protože
u jeho početí zkrátka a dobře nebyl. Ně-
kolik originálních vzpomínek jim však
poskytl: „Vězte, že když se král Richard
narodil, pobýval jsem ve městě Bordeaux.
Přišel na svět ve středu krátce před desá-
tou hodinou. Zrovna jsme seděl za svým
stolem, když ke mně přispěchal pan Ri-
chard de Pont-Chardon, tehdejší maršá-
lek Akvitánie, a vyzval mne: ,Froissarte,
okamžitě zapište a na věčnou paměť za-
znamenejte, že naše paní princezna
z Walesu právě porodila krásného syna…
Je z královského rodu a plným právem
jednou usedne na trůn!‘ Tvrdím, že když
mi tohle pan de Pont-Chardon oznamo-
val, nezmýlil se, protože Richard byl
opravdu po celých dvacet dva let králem.
Ten dobrý rytíř nelhal, tehdy ovšem ještě
nemohl vědět, jak to s Richardem dopad-
ne. Já vám nyní nicméně prozradím cosi
podivného a neuvěřitelného. Sám jsem se
o tom už v životě hodně napřemýšlel.
Událo se to, když jsem pobýval teprve
prvním rokem v Anglii ve službách uro-
zeného krále Eduarda, vznešené králov-
ny Filipy a jejich dětí. Zrovna jsem s nimi

Klečící král Richard II. V pozadí
Edmund II., Eduard Vyznavač

a Jan Křtitel (Diptych z Wiltonu,
konec 14. století)
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dorazil na hrad Berkamstead, jenž patřil
princi waleskému a ležel asi třicet mil od
Londýna. A tam jsem náhodou zaslechl
slova, která jeden starý rytíř, jménem
Bertremieus de Bruwes, šeptal královni-
ným dvorním dámám, pocházejícím jako
já z Henegavska. Svěřil jim následující:
,My v této zemi máme jednu knihu, zva-
nou Brut. Mnozí lidé říkají, že je dílem
čaroděje Merlina. Píše se tam, že žádný
ze synů krále Eduarda nebude panovat,
ani prvorozený princ z Walesu, ani vévo-
da z Clarence, ani vévoda z Lancasteru,
ani vévoda z Yorku, ani vévoda z Glou-
cesteru. Ale stojí tam také, že anglická
koruna jednou přejde na rod Lancaste-
rů.‘ V ten den, když jsem tato slova od
starého rytíře vyslechl, nebyl ještě Jin-
dřich Lancasterský vůbec na světě, naro-
dil se až o šest let později. Jak bych si na
ně nevzpomněl právě nyní, když se stal
Jindřich, hrabě z Derby, opravdu králem
Anglie? A tak když dnes já, autor této his-
torie, znovu přemýšlím o slovech obou
jmenovaných rytířů, musím uznat, že jak
pan Richard de Pont-Chardon, tak pan
Bertremieus de Bruwes měli vlastně prav-
du. Všichni už přece víme, že Richard
z Bordeaux byl vskutku dvaadvacet let an-
glickým králem, avšak že ještě za jeho ži-
vota přešla anglická koruna na lancas-
terský rod.“ Osudové proroctví tedy pro-
věřila životní realita, problém je pouze
v tom, že Froissart ho do svých Kronik
včlenil teprve koncem roku 1399. Vševě-
doucí kniha Brut, o níž hovořil, bude nej-
spíš stejnojmenným artušovským romá-
nem, v němž Robert Wace evokoval již
v polovině 12. století prorocké vize ča-
roděje Merlina. Jean Froissart toto dílo
znal a musel tedy vědět, že Merlinova pro-
roctví jsou formulována velmi obecně
a lze je tudíž interpretovat nejrůznějšími
způsoby. O rodu Lancasterů tam konkrét-
ně nestálo ani slovo. Snad proto se náš
kronikář uchýlil ke svému oblíbenému
postupu a zaštítil se tvrzením identifiko-
vatelného svědka. Ten je sice i několika
dalšími prameny doložen jako dvořan
Eduarda III., koncem 14. století však byl
již po smrti. Dnes můžeme tedy pouká-
zat hlavně na skutečnost, že Froissartova
prorocká vsuvka je pozoruhodnou ukáz-
kou politické propagandy středověku. Jin-
dřich IV., kterého zvláště část akvitánské
aristokracie považovala za uzurpátora, se
odvolával ještě hlasitěji než jiní soudobí
vládci na prestižní lesk artušovského
mýtu. A Jean Froissart nového krále pod-
pořil koneckonců i tónem, který zvolil
k evokaci scény předávání insignií mezi
Richardem a Jindřichem. Došlo k ní
26. září roku 1399.

Richard II., kterého na chvilku propus-
tili ze žaláře, vstoupil do hlavního sálu
Toweru „oblečen jako král, v rozepjatém
plášti, s žezlem v ruce a s korunou na
hlavě“. Kronikář podtrhl, že král přišel
úplně sám, zatímco jeho sok se dostavil
„v doprovodu všech svých prelátů, vé-

vodů, hrabat, baronů i rytířů a s houfem
dalších urozených mužů“. Před tímto
shromážděním pronesl Richard II. slova,
jež Jean Froissart a lancasterská strana
chápali jako ospravedlnění celého převra-
tu: „,Byl jsem králem Anglie, vévodou
Akvitánie a pánem Irska asi dvacet dva
let. Nyní toto království, veškerou vládu
a dědictví, žezlo i korunu předávám ze
svobodné vůle, plně a nedělitelně brat-
ranci Jindřichovi, vévodovi z Lancaste-
ru. Prosím jej v přítomnosti vás všech, aby
se ujal tohoto žezla na znamení, že vše
přijímá.‘ Nato podal žezlo vévodovi
z Lancasteru, který jej uchopil a hned pře-
dal arcibiskupovi z Canterbury. Poté si
král Richard sňal z hlavy korunu, oběma
rukama ji zdvihl do výše a zvolal: ,Jin-
dřichu, drahý bratranče a vévodo z Lan-
casteru, postupuji vám tuto korunu, kte-
rou jsem byl korunován králem Anglie,
spolu s veškerými právy, jež k ní nále-
žejí!‘“ Nový panovník však musel být
ještě přijat parlamentem, jehož speci-
fickou roli v mocenském systému an-
glické monarchie si Froissart velmi dobře
uvědomoval.

Jindřich Lancasterský nejprve zástup-
cům kněžstva, šlechty a měst, svolaným
do Westminsteru, prokázal, „že má ná-
rok na anglické království hned ze tří dů-

vodů. Za prvé si je sám dobyl, za druhé
proto, že je jeho právoplatným dědicem.
A za třetí s ohledem na to, že Richard
z Bordeaux mu jej ze své svobodné vůle
postoupil a osobně svěřil do rukou, vše
za přítomnosti četných vévodů a hrabat
ve velkém sále Toweru v Londýně. Když
Jindřich Lancasterský takto věci shromáž-
děnému lidu vysvětlil, vyzval jej, aby se
vyjádřil. A lid odpověděl ihned a jedno-

hlasně, že nechce za krále nikoho jiného
než právě jeho. Vévoda se však poté ještě
dvakrát otázal, zda si to skutečně přejí.
A oni opět odpověděli jednohlasně ,Ano!‘
Vévoda Jindřich tudíž přistoupil ke krá-
lovskému trůnu, postavenému na vyvýše-
ném stupni uprostřed sálu. Byl potažen
zlatistou tkaninou a nad ním se tyčila vy-
soká nebesa, takže přítomní na vévodu
velmi dobře viděli. A jakmile se vévoda
na trůn posadil, propukl lid v nadšený
jásot, vztáhl k němu ruce a slíbil mu věr-
nost“. Nic už nestálo v cestě slavnostní
korunovaci.

Nákladnou ceremonii uspořádali 13. říj-
na, tedy na den svatého Eduarda. Jindřich
Lancasterský se tím přihlásil nejen k od-
kazu svého dědečka Eduarda III., na je-
hož vítězná kontinentální tažení hodlal
navázat, ale ozdobil se i aureolou dávné-
ho předchůdce na anglickém trůně, Edu-
arda Vyznavače. Froissart, zkušený po-
zorovatel soudobých mocenských zápa-
sů, neztratil ani v jediném řádku ze
zřetele, že v sázce je posílení legitimity
nové dynastie. Nespokojil se proto s evo-
kací záře a barev, jimiž každá středověká
korunovace překypovala. Rozhodl se čte-
nářům demonstrovat, že celá událost před-
znamenala též obnovení řádu a harmo-
nie, kterými těžce otřásla špatná vláda Ri-

charda II. Den před korunovací pasoval
vévoda Jindřich řadu šlechticů na rytíře
a poté s nimi projel na krásném bělouši
celým Londýnem. „K jeho cestě se se-
běhli všichni měšťané a lombardští ob-
chodníci usazení v Londýně, řemeslníci
a představitelé cechů, každý s příslušnou
korouhví, a doprovázeli řečeného vévodu
až do Westminsteru. V průvodu bylo na
šest tisíc koní. Ulice, kterými projížděl,

Filipa Henegavská připlouvá do Anglie
(iluminace z Froissartových Kronik, 15. století)
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byly skvostně vyzdobeny. A toho dne
i nazítří vytékaly z chrličů na způsob fon-
tán v ulici Cheapside stružky bílého
a červeného vína.“

Následující noci „vévodu z Lancasteru
obřadně vykoupali. A nazítří, hned jak
vstal, se odebral ke zpovědi a vyslechl tři
mše, jak to vyžaduje starobylý zvyk. Ráno
pak všichni preláti, jichž se tam shromáž-
dilo veliké množství, přišli v procesí z kos-
tela Westminsterského opatství do palá-
ce, aby odvedli krále, nyní již v doprovo-
du četných šlechticů, v slavném procesí
zpět do řečeného kos-
tela“. Pod staroslavnou
klenbou chrámové lodi
„krále oblékli do církev-
ního roucha, jaké nosívá
jáhen. Vzápětí mu nazuli
jeden střevíc z červeného
sametu jako prelátovi,
a na druhou nohu mu na-
sadili ostruhu s jedinou
špicí, avšak bez hvězdi-
cového kolečka. Poté vy-
trhli z pochvy meč spra-
vedlnosti, který byl po-
žehnán a předán králi,
jenž jej osobně zasunul
zpět… Nakonec přinesli
korunu svatého Eduarda,
jež má formu zkřížených
obloučků. Také ona byla
požehnána a arcibiskup
z Canterbury ji vložil
králi na hlavu“.

Po korunovaci se Jin-
dřich IV. odebral do palá-
ce ke slavnostní hostině.
„U králova stolu seděli dva arcibiskupo-
vé a sedmnáct biskupů. Když byla hosti-
na asi v polovině, vjel náhle do sálu rytíř
jménem Yvorth. Byl v plné zbroji a při-
praven k lítému boji. Jezdce i jeho koně
s červenou čabrakou chránilo kroužkové
brnění. U jednoho boku měl tasený meč
a u druhého velikou dýku, jiný rytíř před
ním nesl zaostřené kopí. A řečený rytíř
předal králi písemné provolání, jež bylo
na místě veřejně přečteno. Stálo tam, že
Yvorth vyzývá na souboj každého, kdo by
se odvážil tvrdit, že Jindřich není legitim-
ním králem. Zápolili by ihned, v panov-
níkově přítomnosti, anebo v den, který by
král na místě určil. Král Jindřich to tedy
nechal neprodleně vyhlásit jedním z he-
roldů, a to na šesti různých místech sálu.
Ani jeden protivník se však nepřihlásil.
Král tudíž klidně pojedl, dal si ve velkém
sále ještě víno a kořeněná dražé a pak se
odebral do svých komat. A ostatní také
odešli do svých paláců.“ Nikdo tedy pod-
le Froissarta nenarušil hladký průběh
korunovace, jež respektovala starobylé
tradice anglické monarchie a vyvolala
i upřímné veselí lidu v ulicích Londýna.

Richard II. zatím v úzkostech očekával,
co mu následující týdny a měsíce přine-
sou. Ztratil totiž nejen trůn, ale také prá-
vo volného pohybu. Nejprve jej drželi

v londýnském Toweru a poté ve věžní ko-
moře odlehlého hradu Pontefractu. Jin-
dřichovi stoupenci měli přesto strach, že
se poslední přívrženci Plantagenetů po-
kusí svrženého panovníka osvobodit.
Neustále proto novému králi radili, aby
dal pokořeného soka co nejrychleji usmr-
tit: „,Dokud ten Richard z Bordeaux žije,
nemůžete klidně spát ani vy, ani vaše
země!‘– ,Já vím, že máte naprostou prav-
du,‘ odvětil jim král. ,Přesto však rozkaz
k jeho popravě nevydám. Pokud to bude
možné, prodloužím mu život, protože se

mi vzdal dobrovolně. A toto slovo dodr-
žím, nedopustí-li se ovšem nějaké zrady.‘
Avšak jeho rádcové dále naléhali: ,Ještě
si to rozmyslete. Pro vás by byl mnohem
bezpečnější Richard mrtvý než živý. Do-
kud si budou Francouzi jisti, že ještě dý-
chá, neustanou v pokusech o vaše osla-
bení. A jemu tak zůstane jiskřička nadě-
je, že znovu usedne na trůn, protože je
manželem dcery francouzského krále.‘
Anglický král Jindřich jim na to už neřekl
nic. Nechal je, aby si v komnatě povídali
sami, a odešel za svými sokolníky. Usadil
si jednoho ze sokolů na zápěstí, začal ho
krmit a zapomněl přitom na všechny sta-
rosti.“ V Kronikách bývalo nošení drav-
ce gestem vznešenosti, mírumilovnosti
a přátelských úmyslů. Froissart ovšem ne-
tušil nebo nepřiznal, že starosti mezitím
za Jindřicha IV. rázně vyřešili jeho věrní.

„Krátce poté se rozletěly po Londýně
zprávy, že Richard z Bordeaux zemřel.
Byly pravdivé. Ve chvíli, kdy píši tyto řád-
ky, však nemám bezpečné informace
o příčinách a okolnostech této smrti.“
Odjakživa platilo, že když Jean Froissart
něco vědět nechtěl, raději po tom nepát-
ral. Pochvaloval si svržení špatného krá-
le, s jeho vraždou by souhlasit nemohl.
Alibistické zamlžování mu však tentokrát
neprošlo. Už v průběhu 15. století vzbu-

dilo nevoli několika čtenářů a vyprovo-
kovalo je k rozsáhlým vpiskům přímo do
rukopisů Kronik. Doplňky vesměs uvá-
děly, že bezmocného Richarda II. ubili
lancasterští pochopové nebo že jej žalář-
níci nechali zemřít hlady. Samotný Jean
Froissart vyvážil své mlčení alespoň po-
drobnou evokací Richardova pohřbu,
uspořádaného dne 17. února 1400: „Jeho
tělo uložili na otevřený vůz, vystlaný čer-
nou látkou. Do vozu byla zapřažena čtve-
řice černých koní. Také oba vozkové, kteří
tyto koně vedli a čtyři rytíři, kteří kráčeli

za vozem, byli celí oble-
čeni do černého. Vůz vy-
jel z londýnského Towe-
ru a byl veden krokem ce-
lým městem až na velkou
ulici zvanou Cheapside.
A tam uprostřed řečené
ulice vůz, vozkové i rytíři
nadlouho zastavili. Více
než dvacet tisíc osob,
mužů i žen, se přišlo po-
dívat na krále Richarda
jak tam tak leží, s tváří
odkrytou a s hlavou po-
loženou na černém pol-
štáři. Když jej v tomto
stavu naposledy spatřili,
pocítili někteří lítost, jiní
však nikoli. Říkali to-
tiž, že si smrt jen a jen
zasloužil.“

Nebyl by to ani náš
kronikář, aby náhle ne-
proložil popis poslední
cesty ostatků svrženého
panovníka ryze osobní

vzpomínkou. Vůči Richardovi II. byla ko-
nečně trochu smířlivá: „Já, Jean Frois-
sart, kanovník z Chimay, jsem krále Ri-
charda velmi dobře znal. Vždyť jsem po-
byl u jeho dvora více než čtvrt roku.
Choval se ke mně laskavě, protože jsem
prožil mládí jako spisovatel a důvěrný
dvořan u jeho vznešených prarodičů Edu-
arda a Filipy Henegavské. Naposledy
jsem řečeného Richarda viděl na hradě
Windsoru. Když jsem se s ním tehdy lou-
čil, poručil jednomu ze svých rytířů, aby
mi jako pozornost předal těžký pohár ze
zlaceného stříbra, vážící nejméně dvě
hřivny, a v něm dvacet zlaťáků, z kterých
jsem měl od té doby velký prospěch. Je
tedy mojí povinností modlit se za něho
a věřte, že jeho smrt zaznamenávám jen
nerad. Ale protože jsem se vždy snažil
psát, pořádat a tvarovat tuto historii věr-
ně, líčím vám i tuto událost, aby vešla ve
známost… Vůz s tělem Richarda z Bor-
deaux postál, jak už jsem uvedl, na jed-
nom místě v Cheapside více než dvě ho-
diny a poté se opět pomalu rozjel. Vozko-
vé zůstali vpředu a za vozem kráčela
čtveřice rytířů. Když vyjeli z Londýna,
vsedli ti čtyři na koně, se kterými je tam
očekávali sluhové. Dál již jeli dosti rychle
až do vesnice, kde stojí jedno z králov-
ských sídel. Jmenuje se Langley a leží

Korunovace Jindřicha Lancasterského anglickým králem 13. října 1399
(iluminace z Froissartových Kronik, 15. století)
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třicet mil od Londýna. A tam krále Ri-
charda z Bordeaux pochovali. Bože, buď
jeho duši milostiv!“ Evokace Richardova
pohřbu je poslední velkou scénou Kronik.
Froissart na ni navázal už jen úvahou
o tom, že nástup panovníka z nové dy-
nastie znovu zažehne anglo–francouzský
konflikt, kterému jako historik zasvětil
podstatnou část své tvorby a k němuž se
po celý život vracel.

Většina starých přátel a příznivců, na
které Froissart koncem devadesátých let
14. století vzpomínal v nové verzi První
knihy, byla už dávno mrtvá. Kro-
nikář tam proto připisoval alespoň
zprávy o jejich dětech a vnouča-
tech, s nimiž se vždy rád sezna-
moval. A právě v této době zatou-
žil po vlastním náhrobku. Snad to
způsobilo vědomí, že on sám nemá
potomky, kteří by přirozeně navá-
zali na jeho pozemskou existenci,
možná se projevila i profesionální
deformace historika, který celý
život usilovat o to, aby se na akté-
ry dějin již nikdy nezapomnělo.
Froissart respektoval společenské
hierarchie a neusiloval tedy o mo-
numentální hrobku s truchlícími
sochami, jaké si nechávali zřizo-
vat jeho „drazí pánové“. Přál si
kamennou desku s nápisem či ry-
tou podobiznou a neváhal o ni
škemrat ve veršovaných suplikách:
„Vy jste ta nejpůvabnější růžička,
nejsametovější fiala, nejvoňavější
konvalinka a nejkřehčí sasanka“,
pokusil se dokonce namluvit ob-
starožní vévodkyni z Namuru, ale
náhrobek si zřejmě ani za tak lo-
potné rýmování nevysloužil. A čas
nemilosrdně ubíhal.

Froissartův tvůrčí život byl za-
tím vždy střídáním dalekých cest
a nerušené práce v „milé kovár-
ně“. Seznamoval se mocnými teh-
dejšího světa, získával od nich in-
formace i finanční prostředky, se-
pisoval pro ně kronikářské příběhy
či lyrické verše a znovu se na je-
jich hrady vracel. Tento vcelku vyvážený
pohyb se však začal od roku 1398 zadr-
hávat. Neodbytně se ohlašoval autorův
věk a jeho zdraví se prudce zhoršilo. Na
rozdíl od svého rivala Eustacha Des-
champse, který o fyzických neduzích ver-
šoval neustále, zmínil Froissart vlastní
tělesný úpadek jen mimoděk. Vypadaly
mu zuby, takže nemohl rozkousat zvěři-
nu. Slábl mu zrak a v kloubech pociťoval
tak strašnou bolest, že se už neudržel
v sedle. Blížil se konec a Froissart si to
uvědomoval. Jeho nejštědřejší „drazí pá-
nové“ zemřeli, byli zbaveni svých domén
nebo hnili v tureckém zajetí. Kdyby byl
kronikář mladší, vyšvihl by se na koně
a prostě by si našel nové. „Snad bych se
mohl znovu vydat do Anglie nebo do Skot-
ska, jistě by mne tam dobře přijali. Ale
nemám k tomu už sílu,“ svěřil se čtená-

řům. Uchýlil se tedy do Chimay, urych-
leně tam dokončoval Čtvrtou knihu Kro-
nik a zároveň dával definitivní podobu
scénám o počátcích stoleté války, které si
načrtl již v mládí.

Roku 1400 už psal jen s krajním vypě-
tím. Využil příležitosti, jež mu nabídly
dramatické události a zaokrouhlené da-
tum a rozhodl se Kroniky jednou provždy
uzavřít: „Všechny tyto mimořádné zvra-
ty a otřesy zažili největší páni Anglické-
ho království léta páně 1400 a roku před-
chozího. Stejně tak byl v této době sesazen

papež Benedikt, který sídlil v Avignonu
a kterého Francouzi předtím dlouho pod-
porovali. A vzápětí svrhli v Německu říš-
ští kurfiřti a vévodové krále Václava. Po-
trestali jej za zlořády i neschopnost a za-
hnali zpět do jeho Českého království.“
Našemu autorovi jako obvykle nedělalo
velké obtíže uzpůsobit si reálný běh udá-
lostí vlastním záměrům. Týká se to zvláště
Benedikta XIII., který sice opravdu při-
šel o podporu francouzského dvora, ale
definitivně sesazen byl až později, roku
1409. Zaznamenání současného pádu
kdysi tak mocné trojice, jakou předsta-
vovali anglický panovník Richard, říšský
král Václav a avignonský papež Benedikt,
však Froissartovi dovolilo zformulovat
naléhavé memento: „Jen pohleďte, vy krá-
lové, vévodové, hrabata, páni, preláti
a vůbec všichni mocní a urození, jak ne-

vyzpytatelná je Fortuna a jak tvrdě doká-
že zvrátit lidské osudy!“ Většinu rukopisů
Kronik dnes nicméně toto moralizátorské
zvolání neuzavírá, ačkoli by působilo jako
důstojné a víceméně očekávané vyvrcho-
lení celého historiografického díla. Ná-
sledují ještě kratičké dovětky. Někteří
badatelé je považují za cizí přípisky, vět-
šina odborníků se však kloní k jinému ná-
zoru. Zdá se, že samotného Froissarta
konvenční a patetické vyústění Kronik na-
konec neuspokojilo. Přibouchl za sebou
monumentální bránu, ale ponechal v ní

škvíru pro nitku nových příběhů.
Jeho poselství bylo tedy nejspíš
následující: dějiny půjdou dál svo-
jí cestou, lidé budou svádět další
boje a prožívat nové lásky. To
jenom moje Historie končí a já
odcházím.

Vyčerpaný a těžce nemocný
Froissart dožíval v ústraní kapi-
tuly v Chimay nebo na některé
z okolních far a zemřel teprve
mezi lety 1404 a 1410. O přesném
datu jeho smrti se dodnes vedou
spory. S určitostí neznáme ani
místo, kam jej tehdy pohřbili. Ná-
hrobek mu nikdo z jeho „drahých
pánů“ vytesat nenechal. Ale to
všechno je vlastně nepodstatné.
Jean Froissart se natolik identifi-
koval s vlastním dílem, že opustil
svět ve chvíli, kdy definitivně od-
ložil svůj brk. Historikově touze
po viditelném monumentu, který
by lidem navždy připomínal jeho
památku, se dostalo plného zado-
stiučinění teprve v novověku.
Dnes má Froissart pomníky a pa-
mětní desky, jeho jméno nesou uli-
ce, školy a knihovny. V Paříži po
něm pojmenovali dokonce i jednu
ze stanic metra. Zásluhu na těchto
dodatečných poctách je koneckon-
ců třeba přičíst vytrvalému úsilí
samotného kronikáře. Písemné za-
znamenání středověkých bojů
a lásek i barvité vyprávění osob-
ních zážitků se mu totiž přece jen

osvědčilo jako nejjistější prostředek, jak
vzdorovat propadu do hlubin zapomnění.

Když se Jean Froissart na začátku Třetí
Knihy rozhodl změnit ráz svého dosa-
vadního díla, včlenil tam toto vyznání:
„Věřím, že ještě dlouho po mé smrti, ačkoli
moje kosti budou již dočista zpráchnivělé,
zůstane tato slavná a vznešená historie ve
velké oblibě. Každý šlechetný člověk si v ní
najde něco k zábavě a k poučení.“ Přesto-
že jde o vizi poněkud domýšlivou, autor
se příliš nezmýlil. V závěrečných scénách
Kronik a při přetavování jejich prvních
kapitol stanul na samém vrcholku své
moci. Ta nakonec odolala neúprosné ko-
rozi času lépe než hrdá a krví vykoupená
moc jeho „drahých pánů“, které sám po
většinu života sloužil. Sugestivní síle Frois-
sartových příběhů totiž podléhají další
a další čtenáři, už déle než šest století.

Pohřeb Richarda II. dne 17. února 1400
(iluminace z Froissartových Kronik, 15. století)
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Vývoj držby půdy v Osmanské říši
Darina Martykánová

Otázka držby půdy a organizace země-
dělské produkce hrála vždy významnou
roli při snaze o charakteristiku politic-
kého, ekonomického a sociálního uspo-
řádání Osmanské říše. Bohužel byla
mnohdy ignorována skutečnost, že stejně
jako se měnila politická a ekonomická
situace, transformoval se nejen osman-
ský stát, ale i jeho hospodářský systém.
Tímto článkem založeným na výsledcích
současných výzkumů předních osmanis-
tů, zabývajících se hospodářskými a so-
ciálními dějinami, bych chtěla vyvrátit
zažitou představu o nehybném monolit-
ním systému, který uvedl do pohybu až
vliv rodícího se evropského kapitalismu
a proměnil jej k obrazu svému.

Toto téma jsem si zvolila proto, že jsem
přesvědčena o tom, že se vědec nemá
spokojit se zažitými představami, a musí
stále konfrontovat své názory s historic-
kými fakty.1 Když jsem se seznámila
s debatami mezi zastánci různých inter-
pretací změn v organizaci zemědělské
produkce, zaujalo mě, jak analýza ar-
chivních materiálů umožňuje rozsoudit
spory, které se dříve točily jen kolem
ideologických floskulí. Rozhodla jsem
se alespoň stručně nastínit dosavadní stav
bádání a shrnout fakta, která se nabízejí
k interpretaci. Budu postupovat chro-
nologicky s tím, že budu hlouběji analy-
zovat některé jevy, významné pro další
vývoj.

Jediný pramen, který jsem při své práci
použila, byla kanunname Mehmeda II.
Použitá verze tohoto zákoníku pochází
z pozdější doby, pravděpodobně až z po-
čátku 16. století. Tento zákoník, stejně
jako zákony vůbec, informují historika
spíše o státních záměrech a reflektují pro-
blémy, na které zákony reagují, ale ne-
mohou sloužit jako popis toho, jak daný
systém skutečně fungoval. O tom může-
me získat lepší přehled ze soudních
spisů, stížností nebo údajů z daňových
soupisů.

Jako zdroj informací o analýze právě
výše zmíněných pramenů mi sloužily
především práce H. ••nalc••ka, S. Faroq-
hiové, D. Quartaerta, B. McGowa-
na, R. Ali Abou-El-Haje, F. Adan••ra,
H. Islamo• •luové a G. Veinsteina. Při
posuzovaní jejich často rozdílných inter-
pretací jsem se snažila vysledovat tren-
dy podložené rozsáhlým výzkumem a ši-
rokou dokumentací a konfrontovat názo-
ry autorů v různých stadiích výzkumu.
Doufám, že se mi podařilo sestavit mo-
zaiku tak, aby dávala co možná nej-
ucelenější a nejrealističtější obraz dané
otázky.

Státní půda a uspořádání do konce
16. století

Klasický systém držby půdy a organi-
zace zemědělské produkce v Osmanské
říši vždy úzce souvisely se samotnou or-
ganizací státu a byly pod pečlivým stát-
ním dohledem. Důvodem takové prová-
zanosti byla nejen skutečnost, že země-
dělská výroba byla páteří osmanské
ekonomiky, ale i fakt, že na státní držbě
půdy a dočasném pronájmu jejích výno-
sů stála vojensko-politická struktura celé
říše.

Kořeny tradičního osmanského země-
dělského systému hledají historikové na
různých místech. Někteří zdůrazňují jeho
návaznost na turecké beyliky v Anatólii,
potažmo na Seldžuckou říši, jiní upozor-
ňují na významnou podobnost s Byzancí.2

Jistou souvislost lze vypozorovat i v po-
rovnání s raně islámskými státy a jejich
systémem dělení dobytých území na léna
různé velikosti – iqta’ – a následné přidě-
lování jejich výnosů bojovníkům. Vše-
obecně by se dalo říci, že charakter osman-
ského zemědělského systému odpovídá
blízkovýchodnímu modelu organizace
velkých říší, který lze vystopovat až do
starověké Persie. Nelze tvrdit, že by byl
osmanský systém držby půdy založen na
islámském právu, často s ním byl naopak
slučitelný jen díky velké flexibilitě fiqhu
(islámské jurisprudence). Zatímco islám-
ské právo chrání soukromou držbu jed-
notlivce a práva vlastníka, bylo pro os-
manský stát životně důležité udržet si
kontrolu nad většinou půdy a výnosů.
Proto vznikal také systém státních záko-
nů (örfí kánún) a sultánských nařízení,
který tuto kontrolu umožňoval. Stát se
snažil ovládat drtivou většinu zeměděl-
sky využitelné půdy, protože na tom pří-
mo závisel nejen jeho finanční systém, ale
také jeho schopnost vytvořit a udržovat
efektivní vojenské jezdectvo. Vzhledem
k nedostatku stříbra si stát nemohl dovo-
lit platit svou armádu hotovými penězi.
Protože však byla permanentně připrave-
ná armáda pro výbojnou říši gházíjovské-
ho původu nezbytností, bylo nutno zavést
systém, který by umožňoval vyplácet
vojsko v naturáliích.3 Podle nejmenšího
z dočasně udělovaných lén – tímárů – bývá
osmanský systém nazýván „tímárský“.

Státní půda, systém čift-hane
a tímáry

Podíl půdy ve státním vlastnictví –
„mírí“– odhaduje H. ••nalc••k na 90 % veš-
keré půdy v říši.4 Tato půda byla pronají-

mána, a to dvěma způsoby. Zaprvé zde
byl klasický pronájem jednotlivci na zá-
kladě nájemní smlouvy (mukataa). Ná-
jemce nepodléhal žádným daním vztahu-
jícím se na poddané rolnictvo a platil pou-
ze desátek. Takto pronajímaná půda byla
označována „mukataalu“. V případě dru-
hého typu pronájmu – tapulama, proná-
jem za poplatek „tapu“ – byl nájemcem
poddaný (reaya) a získáním půdy se sta-
tutem „tapulu“ do trvalého pronájmu se
stával součástí základní jednotky osman-
ského systému organizace státu: čift-hane,
z čehož pro něj plynula mnohá práva
a povinnosti. Půda se statutem „tapulu“
zahrnovala obdělávaná pole, na nichž
se pěstovalo obilí, pastviny, využívané
louky, zeleninové zahrady registrované
v soupisech půdy, a půdu rekultivovanou
rolníky. Nezahrnovala však sady a vino-
hrady, které byly považovány za soukro-
mé vlastnictví.5 Charakter pronájmu vy-
cházel z představ o fungování systému
„čift-hane“. Většina osmanské státní půdy
měla status „tapulu“ a byla rozdělena na
jednotlivé čifty. Jeden čift tvořil statek,
k němuž patřilo určité množství půdy, tak
aby uživilo domácnost (hane) nájemce
a navíc bylo schopno vyprodukovat pře-
bytek, který mohl nájemce odvádět jako
„nájem“ a daně. Velikost čiftu se pohy-
bovala podle úrodnosti půdy od 60 do 150
dönümů (1 dönüm = 940 m2, tzn. cca 10
dönümů je jeden hektar).6 Po smrti ná-
jemce přecházelo právo na trvalý proná-
jem na jeho syny. Čift byl nedělitelný,
a proto v případě, že nájemce zanechal
více synů, měli zděděný čift spravovat
společně. Pokud nájemce zemřel bez
synů, mohla být půda v trvalém nájmu
převedena na nejvhodnějšího příbuzného,
což se týkalo i žen. V případě, že takoví
příbuzní neexistovali, byla dána do trva-
lého pronájmu jinému ženatému muži.
V dvou posledních případech byl nový
nájemce povinen zaplatit poplatek za pře-

1) Carr, E. H., Co je historie?, Praha 1965, s. 33.
2) ••nalc••k, H., The Problem of the Relationship

Between Byzantine and Ottoman Taxation. In:
Akten des XI. Internationalen Byzantinisten-

-Kongresses 1958, Munich 1960, s. 237–242;
s. 242.

3) ••nalc••k, H., Land Problems in Turkish history.
In: The Muslim World 45, Hartford 1955, s. 222.

4) ••nalc••k, H., An Economic and Social History
of the Ottoman Empire. Volume One

1300–1600, Cambridge 1997, s. 105.
5) Tamtéž, s. 198.

6) ••nalc••k, H., Çiftliklerin Do• •u••u: Devlet, Toprak
Sahipleri ve Kirac••lar. In: Osmanlý’da Toprak

Mülkiyeti ve Ticari Tar••m, ed. Ç. Keyder a F.
Tabak, Istanbul 1998, s. 18.



273XI.–XII. 2002

vod půdy do trvalého pronájmu, tzv.
„tapu“. Pokud jde o povinnosti vyplýva-
jící z trvalého pronájmu čiftu, úzce sou-
visí s dalším charakteristickým prvkem
osmanského systému organizace státu –
s tímáry.

Tímár představoval právo sipáhího (pří-
slušníka osmanské armádní jízdy) vybí-
rat stanovenou část státního příjmu z ur-
čitého území od rolníků jako svůj plat.7

Nepředstavoval vlastnické právo na dané
území. Tímár byl nedělitelný a sipáhí ho
nemohl prodat ani postoupit jiné osobě.
Na území svého tímáru měl sipáhí dohlí-
žet na zavádění a dodržování státních na-
řízení, pronajímat opuštěnou půdu a měl
právo rozhodovat o nových nájemcích
čiftů a vybírat od nich „tapu“. Nad ná-
jemci čiftů však neměl soudní pravomoc,
ta patřila výhradně soudci-kad••mu, které-
ho jmenoval stát. Zemědělská produkce
v Osmanské říši tak podléhala trojí kont-
role: státu, sipáhího a rolníka. Rolníci
nebyli v postavení nevolníků, ale proná-
jmem státní půdy se statutem „tapulu“
a zapojením do systému čift-hane se do-
stávali do specifické závislosti na půdě,
z níž vyplývala zákonem stanovená prá-
va a povinnosti. Vzhledem k tomu, že úze-
mí raného osmanského státu nebylo pří-
liš hustě zalidněno a zemědělství trpělo
nedostatkem pracovních sil, bylo takové
připoutání přirozenou hospodářskou po-
litikou.8 Nejdůležitější byla povinnost
platit daně. Daňové zatížení rolníků před-
stavovala kromě desátku (öșr) také daň
z půdy: čift-resmi v případě muslimů
a ispence, šlo-li o nemuslimy. Tato daň
nahrazovala do značné míry tradiční ro-
botní povinnost, která v osmanském sys-
tému ztrácela na významu.9 Nevycháze-
la z islámského práva a byla výsledkem
snahy osmanského státu zachovat co nej-
více z daní vybíraných od rolníků před
osmanskou okupací. Öșr a čift-resmi,
resp. ispence odváděl rolník tímárlimu.
Další daně šly do státní pokladny. Dospělí
nemuslimové mužského pohlaví platili
v souladu s islámským právem daň z hla-
vy (cizye), jejíž výše se odvíjela od eko-
nomických možností plátce. Muslimové
i nemuslimové platili i nízkou daň z hos-

podářských zvířat. Kromě těchto pravi-
delných poplatků existovaly nepravidel-
né daně (tzv. avar••z-i divaniyye), ospra-
vedlňované mimořádnými náklady na
válečná tažení. Tyto daně se postupem
času staly nejpodstatnější částí daňového
zatížení. Existovaly skupiny poddaných,
které byly od těchto mimořádných daní
osvobozeny. Mezi zemědělci šlo napří-
klad o pěstitele rýže či chovatele koní.
Vedle daní platili rolníci také nejrůznější
příležitostné poplatky (rüsum), které se
dělily mezi tímárliho a státní pokladnu.
Mezi ně patřily například pokuty, svatební
daň, poplatky za obchodní transakce.
Daně byly odváděny jak v naturáliích, tak
v penězích s tím, že postupně převládaly
peněžní platby. Rolníci tak byli nuceni
prodávat své produkty na trhu. Tržní měs-
ta se tak stávala důležitými regionálními
centry. Sipáhíjové dávali přirozeně před-
nost hotovým penězům, z nichž mohli fi-
nancovat své výdaje spojené s působením
v armádě. Z nutnosti zůstaly zachovány
také některé služby, které musel rolník
vykonat pro tímárliho. Poddaní rolníci
museli například postavit sipáhíjovi dům,
kosit a sušit jeho seno, dodávat mu slá-
mu a dříví na otop, pracovat na jeho osob-
ním statku (hassa čiftu) a dopravit desát-
ky pro sipáhího buď do jeho sýpek, nebo
na nejbližší trh. Sipáhíjové se často sna-
žili donutit rolníky k neoprávněným da-
ním i práci navíc, což se odráží nejen
v dochovaných rolnických stížnostech
u oblastních soudců, ale také v násled-
ných sultánských nařízeních, snažících se
tomuto zneužívání bránit.10 Na druhé stra-
ně se i rolníci snažili obcházet zákon,
deklarovat co nejnižší úrodu a vyhýbat
se práci pro sipáhího.

Vedle daní vyplývaly pro poddané rol-
níky z jejich postavení další povinnosti
a omezení osobní svobody, nemající žád-
ný základ v islámském právu, ale vychá-
zející ze státních zákonů (örfi kánún).
Poddaní rolníci mohli trvale opustit ves-
nici, kde byli registrováni, ale jen po za-
placení poplatku. Pokud rolník opustil
svůj čift, mohl tam být donucen se vrátit,
jestliže už alespoň patnáct let neobdělá-
val půdu jinde, nebo nežil-li více než dva-
cet let ve městě. Začal-li se živit jinak,
například jako řemeslník, musel sipáhí-
mu zaplatit pokutu jako náhradu ušlých
zisků. Na druhé straně měl nájemce mož-
nost postoupit svůj čift za úplatu jinému
člověku, pokud to schválil jeho držitel
tímáru (tímárli). Povolit takovýto převod
bylo v tímárliho zájmu, protože od nové-
ho nájemce inkasoval poplatek za převod
– „tapu“. Nájemce čiftu se také těšil jis-
totě držby. I v případě, že svou půdu opus-
til a tímárli ji obsadil někým jiným, měl
rolník po návratu právo svůj čift získat
zpět. Pokud ovšem rolník půdu po tři roky
neobdělával, mohla mu být odňata. Tí-
márli si ji nemohl ponechat, ale mohl ji
za poplatek tapu pronajmout jiné rodině.
Stát se usilovně snažil zabránit tímárli-

mu, aby si přivlastnil jakoukoli půdu, na
niž měli nárok poddaní rolníci.

Poddaným byla velmi ztížena možnost
překonat třídní bariéry a dělat kariéru
v armádě (takovou možnost jim skýtala
dobrovolná vojenská služba) či byrokra-
cii. Kromě svých povinností k sipáhímu
byli nuceni vykonávat i příležitostné prá-
ce pro stát, jako například stavět a udržo-
vat silnice, mosty apod.

Sipáhího nárok na tímár byl podmíněn
jeho službou v osmanské armádě. Od
velikosti tímáru, měřené ve výnosu pře-
počteném na peníze – akče (0,6 gr. stříb-
ra v 16. stol.), se odvíjely povinnosti si-
páhího vůči osmanské armádě. Držení tí-
máru předpokládalo nejen pravidelnou
osobní účast na vojenských taženích, ale
i dodání a financování kyrysníků, pážat,
stanů a přílbic11 v množství závislém na
velikosti tímáru. Tak například držitel tí-
máru o výnosu 5000 akče byl povinen
dodat jednu přílbu, jednoho kyrysníka,
páže a malý stan, zatímco sipáhí s tímá-
rem o 15 000 akče musel zásobit vojsko
jednou přílbou, pěti kyrysníky a jedním
stanem střední velikosti. V případě nepl-
nění stanovených povinností mohl být
sipáhímu jeho tímár odňat. Výjimku před-
stavoval případ, kdy byl držitel tímáru
(tímárli) v tažení zraněn a nemohl se dal-
ších vojenských operací osobně účastnit.
Za těchto okolností mu tímár zůstal, po-
kud za sebe poslal náhradníka.

Stávalo se, že jeden tímár vlastnilo spo-
lečně více sipáhíjů. Tato skutečnost byla
následkem toho, že stát se snažil zacho-
vat tímáry ve stanovených hranicích, ale
počet sipáhíjů rostl. Na druhé straně mohl
být plat jednoho tímárliho složen z podí-
lů na výnosu několika vesnic, místo toho,
aby byl tvořen výnosem jedné z nich.
Vyplývalo to z potřeby státu zajistit si-
páhíjům příjmy různé velikosti bez nut-
nosti drobit velké tímáry. Kromě toho
však byla podle ••nalc••ka12 důvodem ta-
kového dělení snaha státu omezit mož-
nost, že by sipáhí získal neomezenou kon-
trolu nad půdou a rolníky ve vesnici. Dr-
žitel tímáru nebyl a neměl být pánem nad
svým lénem, jako tomu bylo ve středo-
věké Evropě. Osmanský systém se od
vasalského feudalismu lišil v třech zásad-
ních premisách.13 Především byly tímáry
přidělovány centrální mocí a lokální vliv
na přidělení byl minimální. Dále pak byl
tímár odnímatelný v případě neplnění
povinností spojených s jeho držením
a nakonec – povinnosti tímárliho byly
odvozeny od předpokládaného příjmu.
Sipáhí měl dohlížet na využití půdy a na
podmínky její držby a jejich plnění stran
trvalých nájemců, ale neměl právo tuto
půdu sám obdělávat ani vystupovat jako
její vlastník. V klasickém období do-
stával sipáhí v rámci svého tímáru jeden
statek s půdou (hassa čift) k držbě a sprá-
vě. Předpokládalo se, že hospodářské
práce zajistí v rámci předepsaných robot-
ních povinností rolníci z čiftů patřících

7) McGowan, B., Men and Land: South-eastern
Europe during the seventeenth and eighteenth

centuries. In: Economic life in Ottoman Euro-
pe, taxation, trade and the struggle for land

1600–1800, Cambridge 1981, s. 47.
8) Tamtéž, s. 52

9) Adan••r, F., Tradition and Rural Change in South-
eastern Europe During Ottoman Rule, s. 136.

10) Sipáhíjové například nutili rolníky, aby jeli pro-
dat sipáhijský podíl na úrodě na vzdálený trh,

pokud tam byly výhodnější ceny. Stát proto
musel zákonem stanovit, že povinností podda-

ných je odvézt a prodat plodiny na nejbližším
trhu, za přepravu na větší vzdálenost jim sipáhí

musel zaplatit.
11) McGowan, B., Men and Land, s. 47

12) ••nalc••k, An Economic and Social History, s. 115.
13) McGowan, Men and Land, s. 47



274 XI.–XII. 2002

k sipáhího tímáru. Tato praxe měla svou
předlohu v Byzanci a balkánských stá-
tech.14 V osmanském případě však účast
na válečných taženích sipáhímu bránila
spravovat svůj statek osobně. Navíc do-
cházelo k transformaci mnoha robotních
dávek na peněžní a sehnat pracovní sílu
vyžadovalo jisté úsilí. Ve většině případů
tedy docházelo k tomu, že sipáhí svůj sta-
tek pronajímal. Na rozdíl od evropského
feudalismu, nedochází zde tedy k přímé
angažovanosti elit v zemědělské produk-
ci. Dalším faktorem, který nutil sipáhího
svěřit péči o svůj tímár do rukou správce
či ho dokonce pronajímat, byl fakt, že se
doba žní kryla s válečnou sezónou, a tí-
márli proto často nemohl osobně dohlí-
žet na to, aby dostal od rolníků, co mu
náleželo. K nevůli k dlouhodobým inves-
ticím na území svého tímáru vedla sipáhí-
ho skutečnost, že držení tohoto území
bylo pouze dočasné a plody jeho úsilí
nesklidí jeho potomci, ale cizí lidé. Na
druhou stranu bylo v zájmu sipáhího, aby
podporoval aktivity poddaných rolníků
při kultivaci dosud neobdělávané půdy na
území svého tímáru. Taková půda získa-
la status tapulu a daně z výnosů zvyšova-
ly sipáhíjův příjem.

Pokud jde o dědičnost tímáru, prošel
systém změnami v souvislosti s celkovou
situací Osmanské říše. V době ovládnutí
nových území na Balkáně se osmanská
moc snažila o vstřícnost vůči lokální aris-
tokracii a její integraci do osmanského
systému. Součástí této politiky bylo i při-
dělování tímárů odpovídajících dřívějším
lénům a jejich převádění z otce na syna.
Jakmile se však moc na daném území
konsolidovala, bylo naopak cílem státní
moci, aby se lokální elity rozplynuly
v „osmanském moři“, čehož bylo docí-
leno přidělováním tímárů v odlehlých
částech říše, a následné zpřetrhání regio-
nálních vazeb. Synové se mohli stát si-
páhíji, jako byli jejich otcové, ale pokud
jim byl přidělen tímár, bylo téměř pravid-
lem, že šlo o jiné území.

Státu velmi záleželo na zachování sys-
tému, a proto vší silou bránil tomu, aby
si státní půdu někdo přivlastnil. Sipáhí ani
poddaný rolník neměli právo půdu pro-
dat, darovat ani ji přeměnit ve zbožnou
nadaci – vakf. Půda mohla být pouze pro-
najata, či postoupena za úplatu a právo
trvalého nájmu mohlo být děděno z otce
na syna. Ve skutečnosti ovšem docházelo
i v klasickém období k protiprávním při-
vlastněním státní půdy, například pokud
rozhodnutím místního soudu připadl čift
zadluženého rolníka věřiteli, nebo pokud
nájemce na základě smlouvy mukataa
přeměnil pronajatou půdu ilegálně v ro-
dinný vakf.

Ostatní typy vlastnictví a správy
půdy

Vedle státní půdy se statutem mírí exis-
tovala neobdělávaná půda (mevat), která

zahrnovala lesy, bažiny, poušť apod., ale
také neosídlenou obdělávatelnou půdu
(mezraa). O charakteru půdy spadající do
kategorie mezraa se vedou diskuse. Za-
tímco ••nalc••k, Cvetkova či Gandev tvrdí,
že jde o půdu patřící k opuštěným vesni-
cím, jiní (Fekete, Dimitrov, Faroqhi,
Adan••r) tuto hypotézu zpochybňují, mj.
s poukazem na skutečnost, že v osman-
ských pramenech mají opuštěné vesnice
zvláštní označení (háli ez ráya) a rozsah
ani zeměpisná poloha půdy mezraa ne-
svědčí pro dřívější existenci vesnic.15

Místo toho dokazují, že šlo o půdu, která
byla obdělávána jen přechodně, například
v létě, když se část obyvatelstva stěhova-
la na přilehlé horské pastviny. Poukazují
na souvislost výskytu půdy mezraa s pře-
vahou nomádského osídlení na daném
území. V době růstu populace se půda
mezraa proměňovala na půdu s perma-
nentním osídlením, zatímco v době úbyt-
ku obyvatelstva se naopak z vesnic stá-
vala mezraa.16 Také usazování nomádů je
spojeno s proměnou mezraa na trvale
osídlenou zemědělskou půdu .17

Ať už tomu bylo jakkoliv, je jisté, že
v zájmu osmanského státu bylo zvětšit
rozsah obdělávané půdy. Pokud měl stát
k dispozici opuštěné území, jehož půda
byla obdělávatelná bez nutnosti rekulti-
vace, pronajal ho formou smlouvy mu-
kataa. Byla tu však i území, která se moh-
la stát obdělávatelnými až po zvelebení,
vyžadujícím značné investice. Vybudová-
ní zavlažovacího systému i vysušení ba-
žin bylo nad síly rodinných jednotek, na
nichž byl založen systém čift-hane. O ta-
kovou půdu žádali příslušníci vojenských
či náboženských elit, kteří disponovali
dostatečnými finančními prostředky na
kultivaci území. Nikdo nemohl neužíva-
nou půdu zabrat automaticky, stát chtěl
mít proces pod kontrolou, což potvrzo-
vali i právníci s tím, že jinak docházelo
k neoprávněným usurpacím půdy, využí-
vané rolníky, a následným konfliktům.18

Na základě předloženého projektu mohl
sultán žadateli přidělit území do soukro-
mého vlastnictví (mülk). Tento sultánský
úděl (temlik) dával vlastníkovi právo
s půdou volně nakládat, stát se vzdal v je-
ho prospěch svých daní a navíc i svých
policejních pravomocí. Státní úředníci
neměli právo vstupovat na jeho území.
Novému majiteli byl vystaven doklad
o vlastnictví (temlikname), kde bylo de-
tailně vymezeno dané území a uvedeny
podmínky obdělávání, jako například
možnost zaměstnávat poddané rolníky
jako dobrovolnou placenou pracovní sílu.
Předmětem temliku mohla být i půda mírí
s vesnicemi a poddaným rolnictvem. Imu-
nita, jíž se obyvatelé temliků těšili, vedla
k tomu, že na jejich území hledali útočiš-
tě rolníci, kteří opustili své čifty, a také
stíhané osoby. Obojí vyvolávalo spory
mezi majiteli temliků a místními autori-
tami. Přesto však celkový nedostatek pra-
covních sil bránil majitelům v nadměr-

ném vykořisťování rolníků. Často se stá-
valo, že jim museli nabídnout stejné pod-
mínky, jako měli na státní půdě, tzn. trva-
lý pronájem typu tapu. Jindy se uchylo-
vali k otrocké práci, která však byla méně
efektivní, proto otroci obvykle postupně
získali status svobodných poddaných –
reaya. Dalším řešením nedostatku pracov-
ních sil byl chov dobytka.19 Nicméně to
byla právě rekultivovaná území, na nichž
se mohly vytvářet první velkostatky. Pod-
daní na nich už nepracovali jako trvalí
nájemci, ale jako dobrovolná pracovní
síla, za plat či podíl na výnosech.

Sultánské úděly představovaly pro pří-
slušníky elit možnost získat zdroj příjmů
své zbožné nadace, z nichž financovali
stavbu a provoz veřejně prospěšných sta-
veb. Byli to většinou příslušníci nejvyšší
vrstvy, sídlící v Istanbulu (například ve-
zíři či sultánovi příbuzní); temlik pro ně
představoval pouze výnosný základ zbož-
né nadace a starost o něj přenechávali
svému správci. Temliky dostávali často
také zakladatelé dervišských útulků (za-
viye) na nově dobytých územích. Vybu-
dování majetkové základny pro turecké
muslimské obyvatelstvo i na venkově hrá-
lo důležitou roli při konsolidaci osman-
ské moci.

Přestože se formou temliku půda do-
stala do soukromého vlastnictví jednot-
livce, jeho vlastnická práva byla podmí-
něna. Při tom vycházela centrální moc
z předpokladu, že vlastně veškerá doby-
tá půda v říši náleží muslimské obci, tedy
v oficiální interpretaci osmanskému stá-
tu. Z tohoto titulu si stát osoboval právo
vlastnictví omezovat. Tento nárok byl
předmětem sporů a politického boje a byl
napadán jako neodpovídající islámským
zákonům, zajišťujícím právo na plné sou-
kromé vlastnictví. Poměrně nesporná byla
podmínka, že držitel temliku může o svou
půdu přijít, pokud po tři roky neobdělá-
val půdu tak, jak se zavázal v projektu.
Stát také vymáhal svůj podíl – dívání, což
vycházelo z předpokladu, že vodní zdro-
je a poddaní náleží státu a za jejich vyu-
žívání musí majitel temliku platit. Také
osobní daň rolnictva, čift-resmi, patřila
podle zvykového práva státu. Na druhé
straně měl vlastník právo půdu prodat,
darovat, pronajmout, zastavit či odkázat,
a to v celku i po částech.

V dobách, kdy si sultán potřeboval za-
jistit podporu elit, mnoho půdy přešlo
formou temliku ze státních do soukro-
mých rukou. Dokud se udílení temliků
omezovalo převážně na neobdělávanou
půdu a bylo spojeno s příslibem rozsáh-

14) ••nalc••k, An Economic and Social History, s. 117.
15) McGowan, B., Sirem Sanca• ••• Mufassal Tahrir

Defteri, Ankara 1983, s. 37.
16) Faroqhi, S., Rural Society in Anatolia and the

Balkans during the Sixteenth Century, II. In:
Turcica 11, 1979, s. 104.

17) Adan••r, Tradition and Rural Change, s. 138.
18) ••nalc••k, An Economic and Social History, s. 121.
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lých investic, jeho dopad byl pozitivní.
Systém byl ohrožen až tehdy, byla-li for-
mou temliků přidělována obdělávaná stát-
ní půda. Tím se stát připravoval o význam-
ný zdroj příjmů, což mohlo vyvolat eko-
nomickou i politickou krizi. Darováním
svého temliku vlastní zbožné nadaci, kte-
rá podle islámského práva nepodléhala
státní konfiskaci, se majitelům dařilo vy-
manit značné množství půdy z moci stá-
tu. Rodinný vakf pak měl zajišťovat vel-
ké příjmy budoucím generacím. Slabí
sultáni věnovali vlivným osobnostem roz-
sáhlá území do osobního vlastnictví a ti
je obratem měnili ve vakfy. V dobách, kdy
byla centrální moc silná a stabilní, mohla
si dovolit střet se zájmy vojenských
a náboženských elit a snažit se získat zpět
kontrolu nad touto půdou. Sultán Me-
hmed II. byl nespokojen se skutečností,
že za vlády jeho předchůdců se značné
množství státní půdy dostalo do rukou
osob, z jejichž činnosti stát nemá přímý
užitek. Mnoho takovýchto údělů bylo zru-
šeno a přeměněno na tímáry, aby se mohla
rozrůstat armádní jízda. Při konfiskaci
vakfů se stát zaštiťoval tím, že nadace
pozbyla dobročinný charakter a s majet-
kem tedy nejsou spojena privilegia, jimž
se těší fungující vakfy. Tato aktivita byla
kritizována jako protiprávní a proti sultá-
novi a jeho úředníkům vznikla silná opo-
zice, v jejímž čele stáli představitelé der-
višských řádů a ulemá, jichž se reformní
opatření dotkla nejcitelněji. Po Mehme-
dově smrti se jim podařilo prosadit své-
ho kandidáta na trůn, prince Bayezida,
který vyhověl jejich požadavkům na pře-
zkoumání zrušených údělů a vakfů, a stát
tak znovu ztratil kontrolu nad částí půdy.
Přesto se Mehmedovu reformu nepoda-
řilo zvrátit natolik, aby se centralizace
moci zastavila.19

Vedle temliků, jimiž veškeré příjmy
z půdy přecházely na nového majitele,
existovala také půda ve spoluvlastnictví
státu a soukromníka (dívání-malikáne),
kde se spoluvlastníci o výnos dělili. Jed-
nalo se často o úděly na území, které pa-
třilo muslimům již před osmanským pan-
stvím. Sultán si nemohl znepřátelit vliv-
né rody na čerstvě připojených územích
a přivlastnit si veškerou půdu. Zato si ales-
poň za potvrzení vlastnických práv náro-
koval, na základě argumentu, že původ-
ně šlo stejně o území dobyté na nemusli-
mech, aby majitel na své náklady zajistil
a vyzbrojil vojáky pro pomocné sbory.
Pokud to nesplnil, o svůj úděl nepřišel,
ale zaplatil kompenzace. Rolníci platili
daně zvlášť státu a majiteli (jímž mohl být

i vakf). Velikost podílu se odvíjela od
úrodnosti půdy a místních zvyklostí. Svůj
podíl mohl stát připsat sipáhímu nebo
nějakému státnímu úředníku jako plat,
a nebo šel přímo do státní pokladny. Po-
kud majitel svůj podíl přeměnil ve vakf,
který financoval veřejně prospěšný pro-
jekt, stávalo se, že stát do zbožné nadace
daroval i svou část. Dokud stát potřebo-
val podporu vlivných provinčních rodin,
zachovával systém dvojího vlastnictví.
Jakmile se však centrální moc během
16. stol. upevnila, snažil se dostat území
pod svou kontrolu a půda nabývala statu-
tu mírí. Tím se zlepšila i situace rolníků,
protože už nebyli pod dvojím tlakem po-
dílníků, kteří se snažili maximalizovat své
zisky.

Osmanská hospodářská politika
na nově dobytých územích

Protože v klasickém období Osmanská
říše prakticky neustále rozšiřovala své
území, stál státní aparát před úkolem za-
členit novou půdu do osmanského systé-
mu držby a organizace zemědělské výro-
by. Jak už bylo zdůrazněno výše, osman-
ské státní uspořádání záviselo do značné
míry na tom, že většina půdy byla v ru-
kou státu a pod jeho přímou kontrolou.
Při obhajobě této skutečnosti vycházel
sultán z principu, že území dobytá na ne-
muslimech se stávají majetkem celé mus-
limské obce, přestavované fakticky os-
manským státem, který tak získává do-
minium eminens21 (rakabe) nad celým
územím a na jednotlivce či nadace může
delegovat právo vlastnické (tasarruf)
a právo užívat výnosu (istiglal). Tento ar-
gument působil přesvědčivě, pokud se
jednalo o území, kde před Osmany vládli
skutečně nemuslimové. Problém nastával
v případě, kdy Osmané rozšířili svou říši
o území, která již byla ovládána musli-
my. I zde se stát pochopitelně snažil
ovládnout maximum půdy, ovšem mohl
jen těžko konfiskovat půdu v majetku
vakfů nebo v soukromém vlastnictví
(mülk), ať už muslimů či nemuslimů, po-
kud byla nabyta v souladu se šarí’ou.
Týkalo se to hlavně arabských území
a střední Anatólie, kde měli rozsáhlé ma-
jetky vlivné místní rody. V době stability
se silní sultáni snažili různými metodami
získat tuto půdu do svých rukou. Jejich
politika nevycházela z islámského práva,
spíše naopak, byla jen obtížně obhajitel-
ná (což mimochodem svědčí proti oblí-
bené domněnce, že veškeré zákony a kro-
ky muslimských vládců vychází z učení
islámu). Jakýmsi kompromisem mezi stá-
tem a vlastníky byl výše zmíněný systém
spoluvlastnictví dívání-malikane.

V zájmu konsolidace moci se osman-
ský stát snažil respektovat místní tradič-
ní uspořádání i na územích dobytých na
křesťanech. Jeho politikou bylo pomalé,
postupné začlenění území do osmanské-
ho systému. V tom mu vycházela vstříc

i skutečnost, že rolníci na Balkáně nikdy
nevlastnili půdu, kterou obdělávali, a pro-
to pro ně aplikace čift-hane systému ne-
představovala změnu k horšímu, které by
měli důvod vzdorovat. Pokud jde o míst-
ní aristokracii, osmanská moc se velmi
snažila zajistit si podporu mocných rodů
a zároveň je integrovat mezi říšské elity.
Za svou loajalitu dostávali balkánští po-
tentáti tímáry a zeámety (větší a výnos-
nější tímár), které odpovídaly území, jež
dříve ovládali. Existence křesťanských
sipáhíjů byla v prvních desetiletích po
ovládnutí území zcela běžná (v 15. století
tvořili mnohde více než polovinu tímár-
lijů.22 Časem se ale místní elity islamizo-
valy, aby mohly dosahovat vyšších funk-
cí ve státní správě a v 16. století byl křes-
ťanský sipáhí zcela výjimečným jevem.
Udělováním tímárů v jiných částech říše
se osmanský stát snažil zpřetrhat lokální
vazby nových generací těchto vlivných
rodin a plně je osmanizovat.

I na Balkáně existovala půda v soukro-
mém vlastnictví. Jednalo se odměnu, kte-
rou za své válečné zásluhy dostali vojen-
ští velitelé gázíjů. Ti svá poměrně rozsáhlá
území (gazi mülk) obvykle přeměnili ve
vakf.23 Jak již bylo zmíněno výše, bylo
tu i množství dervišských útulků na půdě
určené k rekultivaci, udílených jako tem-
lik za účelem islamizace i zvelebení úze-
mí. Také křesťanské kláštery se těšily
vlastnictví půdy s obdobným statutem
jako půda vakfů.24

Aby osmanský byrokratický aparát zís-
kal přehled o poměrech na dobytém úze-
mí a udržel si kontrolu nad půdou, pod-
danými i příjmech z nich plynoucích ve
všech provinciích (sancak) říše, konaly
se jednou za dvacet až třicet let inspekce
(tahrír). Pověřený státní úředník (emín)
v doprovodu pomocného úředníka-písa-
ře (kátib) shromažďoval informace o oby-
vatelstvu, obdělávané půdě, sadech, past-
vinách a vinohradech, tak aby bylo mož-
no stanovit přiměřené daně (například na
základě změněných podmínek). Jeho úko-
lem bylo ověřit na základě úředně vysta-
vených dokladů nároky tímárlijů. Pořizo-
val také soupis dospělého obyvatelstva.
Měl rovněž zjistit a zapsat místní daňové
zvyklosti a napsat zprávu o všech tímár-
lijích a jejich ozbrojencích (cebelu). Sou-
pisy, na jejichž základě se odváděla cizye
a mimořádná daň avarýz, pořizoval míst-
ní kad••. Soukromý majetek (mülk) tomuto
zkoumání nepodléhal.

Údaje byly shromážděny v tzv. císař-
ských soupisech (defter-i hákáni), na je-
jichž základě se nejen stanovovaly daně,
ale které také sloužily jako územní ka-
tastr, v souladu s nímž se uplatňovaly zá-
konné nároky na půdu. Provinční defter
vytvořený na základě inspekce byl uvo-
zen zákoníkem (kánúnnáme), kde byly
stanoveny zákonné daně, práva a povin-
nosti reáyi i tímárlijů a kde se odrážely
místní zvyklosti v souladu se sultánským
potvrzením. Spory týkající se nároků

19) Tamtéž, s. 126.
20) Tamtéž, s. 128.

21) Věčné vlastnické právo.
22) ••nalc••k, H., Ottoman Methods of Conquest In:

Studia Islamica II, Paris 1954, s. 104–129;
s. 114.

23) Adan••r, Tradition and Rural Change, s. 134.
24) Tamtéž.
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a vztahů ošetřených v kánúnnáme rozho-
doval na jejím základě místní kad••. Změ-
ny v provinčních kánúnnáme z různých
období jsou zdrojem informací o problé-
mech, které provázely vztahy státu, tímár-
lijů a reáyi a které se státní administrativa
snažila řešit stanovením pevných norem.
Nejstarší dochované deftery v tureckých
archivech jsou z Albánie a pocházejí
z první poloviny 15. století, ale mnohé
svědčí o tom, že tento systém fungoval
již v samých počátcích existence Osman-
ské říše.25 Užívání perských formulací
naznačuje seldžucký či persko-ílchánov-
ský původ.26

Implikace klasického systému držby
půdy

V Osmanské říši probíhal neustálý zá-
pas o kontrolu nad půdou mezi centrální
mocí a regionálními elitami.27 V klasic-
kém období bylo pro říši životně důležité
mít neustále k dispozici dobře vybavené
jezdectvo, jehož příjmy nebyl stát scho-
pen zajistit v peněžní hotovosti, a proto
nemohl připustit trvalou kumulaci větší-
ho množství půdy v soukromých rukou.
Nezbytně se musel vytvořit systém, kte-
rý by neustále motivoval k účasti na vá-
lečných taženích. Dokud bylo pro boje-
schopnost osmanské armády nutné, aby
tento systém fungoval, nemohlo dojít
k trvalému hromadění velkého kapitálu
v soukromých rukou ani k podstatným
změnám v organizaci zemědělské výro-
by. Rolníci se těšili značným sociálním
jistotám a ve státním zájmu bylo důrazně
chránit jejich práva proti příslušníkům
elit. V průběhu 16. století došlo ke změ-
nám, které vedly k celkové destabilizaci
systému a jeho následné transformaci.

Krize a transformace klasického
systému

Ve druhé polovině 16. století se obje-
vují jasné příznaky krize dosavadního
systému držby půdy a organizace země-
dělské výroby. Ani dříve samozřejmě ne-
byly poměry statické a docházelo k vnitř-
ním bojům a změnám, ale nyní nabyly
změny zásadního charakteru a to vedlo
k transformaci celého systému. Zatímco
v minulosti bylo normou interpretovat
tyto změny jako počátek osmanského
úpadku, současným osmanistům se na
základě studia archivních materiálů
podařilo prokázat nesmyslnost této teo-
rie.28 Vzhledem k tomu, že osmanská
zemědělská výroba fungovala další tři
století a po období krize přišlo období
hospodářského růstu a prosperity, nelze
v krizi konce 16. století vidět počátek
neodvratného konce, ale spíše porodní bo-
lesti při zrození raně moderního státu.29

Změny, které v průběhu 17. století pro-
běhly, umožnily osmanské společnosti
přežít v stále se zhoršujících politických
podmínkách.30

Příčiny krize tímárského systému

O příčinách krize, do které se osman-
ský systém držby půdy v průběhu 16. sto-
letí dostal, se v odborných kruzích vedou
neustálé spory. V zásadě se dají vysledo-
vat dvě tendence – zatímco externalisté
hledají důvody v evropském a světovém
dění, internalisté zdůrazňují význam vni-
troosmanských změn. Halil ••nalc••k zastá-
vá názor, že příliv amerického stříbra vy-
volal dramatický nárůst cen a byl hlavní
příčinou krize, ve které se osmanský stát
koncem 16. století ocitl. Dále upozorňu-
je na změny ve vojenské technice, které
spočívaly hlavně v nástupu palných zbraní
na evropská bojiště, a na následný úpa-
dek významu sipáhíjů, který vedl k roz-
kladu tímárského systému.31 Rozrůstala
se pěchota ozbrojená palnými zbraněmi,
jež byla složena z jednotek janičárů
a žoldnéřů rekrutovaných z poddaných.
Na zaplacení těmto vojákům musel mít
stát neustále k dispozici značnou finanč-
ní hotovost. ••nalc••k neopomíjí ani vnitřní
příčiny, jako oslabení centrální moci
a zanedbávání inspekcí půdy (tahrírů).
To vedlo k tomu, že se velké množství
státní půdy dostalo do soukromých rukou,
ať už formou sultánových darů nebo
ilegálním přivlastněním. Rozpad tímár-
ského systému a potřeba hotových peněz
vedly také k stále častějšímu pronájmu
státní půdy formou smlouvy mukataa,
což umožňovalo nájemci, jímž mohl být
kdokoliv, vytvářet velkostatky. H. Isla-
mo• •luová, C. Keyder a S. Faroqhiová
zdůrazňují vliv vznikajícího světového
trhu na místní zdroje a regionální trhy,
který vedl k změnám v držbě půdy a or-
ganizaci zemědělské produkce. Další stu-
die dokazují vzestup lokálních trhů již
před „vpádem“ světového trhu.32 V sou-
časnosti převažuje názor, že šlo o půso-
bení vnitřních i vnějších faktorů s tím, že
vnější faktory postupně nabývaly na
významu.

Zpočátku to byly převážně vnitroos-
manské vlivy, které vyvolaly krizi. Šest-
nácté století bylo v Evropě i v Osmanské
říši obdobím prosperity. Populační růst
byl doprovázen i růstem zemědělské pro-
dukce. Přebytky se dostávaly na trh, kde
jimi obchodovali nájemci výnosů. Daňo-
vá politika osmanského státu, který se
snažil maximalizovat příjmy a formou
mimořádných daní získávat od podda-
ných stále větší část přebytku, však ča-
sem vedla ke zhoršení ekonomické situa-
ce poddaných. Navíc růst populace byl
prudší než růst zemědělské výroby a ke
konci století se tato disproporce projevu-
je nedostatkem potravin a následném růs-
tu cen. Protože stejnému problému čelila
v téže době i Evropa a ceny v Osmanské
říši byly stále ještě podstatně nižší, ev-
ropští obchodníci skupovali v říši obilí
a suroviny za vyšší ceny a stupňovali in-
flaci. Brzy se projevil nedostatek obilí na
místním trhu a státní aparát musel jeho

vývoz zakázat. Černý trh však bujel
nadále.

V průběhu 17. století stát rezignoval na
pravidelné inspekce a centrální kontrolu
výběru daní. Rifa’at Ali Abou-El-Hadj
vidí v pozadí tříštění vládnoucí vrstvy,
které vedlo k decentralizaci moci.33 Roz-
klad administrativního a politického řádu
způsobil další nejistotu a bezpráví (napří-
klad usurpace půdy, dvojí zdanění). Osla-
bení centrální moci, neschopnost státu
zajistit efektivní výběr daní a akutní po-
třeba hotových peněz na plat žoldnéřům
a janičárům donutila státní aparát prona-
jímat právo vybírat a užívat daně ze stát-
ní půdy po určité období (iltizam). Stát
převzal přímou kontrolu nad půdou, kte-
rá byla dříve součástí tímárského systé-
mu. V dražbách pak prodával právo na
výběr veškerých daní z této půdy po ur-
čitou dobu. Ten, kdo pronájem v dražbě
získal (mültezim), se po dobu, na kterou
si kontrolu nad půdou a výnosy koupil,
snažil vytěžit maximum bez ohledu na
dlouhodobou perspektivu a neměl zájem
investovat. Krátkodobý pronájem vedl
ke konfliktům mezi reayou a mültezimy
a k hospodářské devastaci. Stát se tomu
snažil zabránit dražbou dlouhodobých,
doživotních a později i dědičných práv.
V jejich důsledku měli mültezimové i je-
jich správci zájem na dlouhodobé prospe-
ritě a to vedlo k investování a k reorgani-
zaci produkce – hlavně k orientaci na ex-
portní plodiny jako kukuřice, víno či rýže.
Zároveň to znamenalo i posílení pozice
mültezimů a jejich místních správců.
Mültezimové byli často velmi bohatí lidé
z Istanbulu a jiných velkých měst a sprá-
vou území pověřovali obvykle své otro-
ky (kul). Ti se usazovali přímo na území
iltizamu a řídili výběr dávek a dohlíželi
na výrobu, i když systém čift-hane zůstal
v naprosté většině případů zachován. Po-
zice těchto správců byla klíčová a jejich
význam v regionech rostl. Mnoho vý-
znamných rodin z 18. století mělo mezi
svými předky kuly velkých mültezimů ze
století sedmnáctého. Z bohatých správců
se totiž časem stávali samostatní mülte-
zimové. Těmto novým regionálním eli-
tám už navíc nehrozilo odejmutí zdroje
příjmů, jak tomu bylo u tímárlijů.

25) ••nalc••k, Ottoman Methods of Conquest, s. 108.

26) Tamtéž, s. 110.
27) ••nalc••k, An Economic and Social History, s. 129.

28) Jedná se především o práce H. ••nalc••k, S. Fa-
roqhiové, C. Fleischera, Ç. Keydera, L. Schil-

cherové, Ding R. Khoury, Rifa’ata Abou-El-
-Haje či S. Dimitrova.

29) Abou-El-Haj, R. A., Formation of the Modern
State. The Ottoman Empire Sixteenth to Eigh-

teenth Centries, Albany 1991, s. 18.
30) Faroqhi, S., Crisis and change, 1590–1699. In:

An Economic and Social History of the Otto-
man Empire. Volume II 1600–1914, ed. H. ••nal-

c••k, Cambridge 1997, s. 414.
31) ••nalc••k, Land Problems, s. 224.
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Průběh a důsledky změn

S úpadkem tímárského systému, který
již nevyhovoval měnícím se podmínkám,
se snažil stát zajistit přítomnost ozbroje-
ných složek v provinciích jiným způso-
bem. Nyní bylo na guvernérech, aby vy-
tvořili a platili vlastní žoldnéřské sbory,
jejichž členové se rekrutovali z podda-
ných. Protože vliv guvernéra a délka jeho
setrvání ve funkci do značné míry závi-
sela na síle těchto sborů, byl guvernér
nucen opatřovat si peníze nejrůznějšími
způsoby, které zrovna nepřispívaly k pro-
speritě provincie. Obvykle s ozbrojeným
doprovodem cestovali po vesnicích a vy-
máhali jednorázové daně. Navíc, pokud
byl guvernér sesazen, přišli jeho žoldnéři
o práci a jejich ozbrojené tlupy se potu-
lovaly po venkově a žily na úkor venko-
vanů, než se objevil další zájemce o je-
jich služby.34 Nespokojenost rolníků, kteří
trpěli nadměrným daňovým zatížením
a ztratili podporu, kterou jim dříve stát po-
skytoval proti usurpátorům, se projevila
v sociálních nepokojích. Na venkově se
objevovala rolnická opevnění, z nichž se
vesničané bránili výběrčím daní. Jiní hle-
dali ochranu před kořistícími provinční-
mi úředníky u vlivných osob v Istanbulu.
Sultánům se status quo nelíbil a v kon-
fliktech se stavěli na stranu poddaných
s tím, že jim dokonce dali právo odepřít
guvernérovi a jeho mužům vstup do ves-
nice.35 Tato opatření však nic neřešila,
protože státní moc neměla účinné pro-
středky, jak ilegálnímu vymáhání daní
zabránit, a guvernéři neměli jinou mož-
nost, jak získat peníze na žoldnéře. Situ-
aci na venkově ještě zhoršovala různá
povstání a činnost loupeživých band, proti
kterým nebyl stát schopen efektivně za-
sáhnout, nebo kterých dokonce využíval
ve svém soupeření s regionálními elita-
mi. Mnoho rolnických rodin tak natrvalo
opustilo svá hospodářství a přesídlilo do
měst, kde se z nich stali řemeslníci. Vzhle-
dem k tomu, že se od konce 16. století už
neprováděly inspekce a neobnovovaly
soupisy, bylo jen velmi obtížné dokázat
migrujícím rolníkům, že ilegálně opusti-
li svou půdu, a donutit je vrátit se nebo
zaplatit pokutu. Soudy většinou rozhodo-
valy v jejich prospěch, a tak se mobilita
poddaných stala novým rysem osmanské
společnosti. Po období růstu počtu oby-

vatel došlo v 17. století na venkově
k poklesu počtu obyvatel. Protože ve měs-
tech docházelo k epidemiím a nově pří-
chozí nejvíce trpěli nedostatečnou výži-
vou, došlo v té době také k celkovému
poklesu počtu obyvatel Osmanské říše.

Jak dokazují výzkumy, období nestabi-
lity nejlépe přežívaly chráněné vesnice
v hornatých oblastech, zatímco sídla v ní-
žině zanikala.36 To svědčí o tom, že to
nebyla hospodářská, ale politická nejis-
tota, která vedla k poklesu zemědělské
produkce a vylidňování venkova. Lidé se
z exponovaných oblastí stěhovali také na
dosud jen řídce osídlené pobřeží. Jiní,
původně usedlí zemědělci se uchýlili
k nomádskému či polonomádskému způ-
sobu života. Až koncem 17. století byl stát
zase natolik silný, aby podpořil nároky
usedlých rolníků na půdu ovládanou no-
mády. Zájem na obnově usedlého země-
dělství, z něhož plynul podstatně větší
příjem do státní pokladny, vedl dokonce
k projektu usazování nomádského oby-
vatelstva dohodou s kmenovými předá-
ky. Protože stát ovšem nezajistil nově
usedlým nomádům podporu na přechod-
nou dobu, než jim jejich půda začala vy-
nášet, projekt skončil katastrofou a lidé,
kteří přišli o svá stáda i o úrodu, se byli
nuceni uchýlit k loupeživému způsobu
života.37 Pokles počtu obyvatel se odra-
zil i na zmenšení rozsahu obdělávané
půdy a příklonu k živočišné výrobě.

Rozsáhlá neobdělávaná území ve spo-
jení s růstem evropské i místní poptávky
po obilí a jiných plodinách vedla bohaté
městské vrstvy k zájmu o rozšíření jejich
majetkové základny. Za příslib rekultiva-
ce získal zájemce sultánský temlik na
území s neobdělávanou půdou. Vzhledem
k neefektivnosti otrocké práce a nedostat-
ku volné pracovní síly museli majitelé
půdy nabídnout rolníkům podobné pod-
mínky, jako měli na půdě státní. Proto
měla většina čiftliků (rozsáhlá obděláva-
ná území v soukromých rukách) nikoliv
formu velkostatků, ale byla rozdělena
systémem čift-hane. První čiftliky (roz-
sáhlá obdělávaná území v soukromých
rukách) se objevily na západním pobřeží
Černého moře na počátku 17. století
a byly zaměřeny na istanbulský trh,38 kte-
rý byl vzhledem k rostoucímu počtu oby-
vatel hlavního města stále nenasytnější.
Koncem 17. století se v Makedonii obje-
vují čiftliky orientované na evropský trh.

Ke kumulaci půdy v rukou vlivných
provinciálů dochází také usurpací státní
půdy v trvalém pronájmu rolníků. V tom
případě rolníci platili daně státu a o zby-
tek výnosu je připravil nový pán. Nebylo
v jeho zájmu připravit rolníky i o půdu,
protože z nich i tak dostal maximum,
a jinou pracovní sílu by těžko sháněl. Pro-
to zůstala čift-hane základní jednotkou
zemědělské výroby i po rozpadu tímár-
ského systému. Na rozdíl od klasického
období se však usurpátorům dařilo při-
pravit rolníky o právní nárok na půdu

a přivlastnit si ji různými metodami, jako
například půjčováním peněz v době ne-
úrody a následným připoutáním dlužní-
ků k sobě. Někdy však vlivní vojenští
hodnostáři zabrali státní půdu, kterou rol-
níci opustili při dželálských povstáních,39

nebo dokonce sami rolníky vypudili,
ornou půdu proměnili v pastviny a věno-
vali se živočišné výrobě, nenáročné na
pracovní sílu.

Postupný zánik tímárského systému byl
doprovázen obdobím nestability, která
způsobila vylidňování venkova. Akutní
nedostatek hotovosti nutil stát k dražbám
práva spravovat státní půdu a vybírat z ní
daně. Tento postup vedl k hromadění
půdy v rukou nově vznikajících provinč-
ních elit, které tak získaly nejen značný
vliv, ale i finanční autonomii na státním
aparátu. Situace poddaných rolníků se
v důsledku nedostatečné státní kontroly
a vymahatelnosti práva zhoršila, ovšem
nedostatek pracovních sil a jiné faktory
způsobily, že systém čift-hane zůstal vět-
šinou zachován, i když v rolníkových ru-
kou končilo stále méně z výnosů. Státní
pokladna byla také připravena o značnou
část svých příjmů, když rozsáhlá území
půdy mírí skončily v soukromých rukou,
poté co byly pronajaty smlouvou muka-
taa nebo málikáne a časem přeměněny na
vakfy, které nepodléhaly konfiskaci.

Vzestup vlivu ayanů. Sílící vliv evropské
poptávky na osmanské trhy v 18. století.
Změny v organizaci výroby

Vzhledem k tomu, že stát, který trpěl
chronickým nedostatkem finanční hoto-
vosti, začal prodávat úřady, zkracovalo se
i funkční období jednotlivých guverné-
rů. Ti se při vybírání daní a kontrole svě-
řeného území již nemohli spoléhat na in-
formace z tahrírů a neměli dost času, aby
si o situaci v provincii udělali důkladný
přehled sami. Proto byli nuceni opřít se
o výbory složené z místních notáblů
(ayan), které jim byly schopny informa-
ce zprostředkovat, resp. postupem času
část jejich funkcí samy převzít. Většina
z těchto provinciálů patřila mezi vlastní-
ky půdy nebo mültezimy, a proto není
divu, že do konce 18. století se značné
množství státní půdy ocitlo právě v ru-
kou místních elit. Upadající moc soudců
a jejich závislost na ayanech měla za ná-
sledek, že se usurpátorům mnohdy poda-
řilo své faktické vlastnictví státní půdy
legalizovat.

Usurpátoři uplatňovali k rolníkům žijí-
cím na jejich panství různý přístup. Stá-
valo se například, že mültezim, který si
v dražbě koupil právo na výnos ze státní
půdy, vědomě nadsadil daňové zatížení
a dotlačil rolníky k tomu, aby raději ze
své půdy utekli. Nakonec jim však větši-
nou nezbylo nic jiného, než se nějakému
pánovi podřídit, protože i opuštěná půda
(mevat), kde by se eventuelně mohli usa-
zovat, byla formou temliků přidělena

32) Abou-El-Haj, Formation of the Modern State,
s. 12.

33) Tamtéž, s. 14.
34) Faroqhi, Crisis and change, s. 434.

35) Tamtéž.
36) Tamtéž, s. 443.

37) Ibid, s. 446.
38) Ibid, s. 448.

39) Tyto rebelie iniciovali většinou žoldnéři z řad
reayi, kteří sloužili guvernérům a po jejich

výměně často zůstávali bez práce a bez pro-
středků.
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velkým vlastníkům. Nedostatek volné
pracovní síly měl ale za následek i užívá-
ní jiných taktik, jak si udržet pracovní sílu,
ale zároveň připravit rolníky o jejich práv-
ní nárok na trvalý pronájem – obcházení
legálních dědiců, zadlužení rolníků a ná-
sledné zneužívání postavení věřitele
k nátlaku, falšování dokumentů. Zvlášť
účinnou metodou bylo právě zadlužení
rolníka nadměrným zdaňováním, které ho
zároveň připravilo o půdu, ale i o mož-
nost přesídlení.40 Tomuto způsobu se říká
„peonáž“ a uplatňuje se především v ob-
lastech, kde je nedostatek volné půdy
a málo rolníků. Některým novým vlast-
níkům tedy stačilo připravit rolníky o je-
jich práva a redukovat je na námezdní sílu
(či pracovníky za podíl na výnosech), při-
čemž organizace práce se nezměnila
a systém čift-hane zůstal zachován. Po-
kud ovšem nový vlastník pod vlivem po-
žadavků trhu zamýšlel reorganizovat pro-
dukci, ať už ve prospěch živočišné výro-
by, nebo velkostatků plantážního typu,
bývalo pro něj výhodnější radikálně na-
rušit tradiční uspořádání. Rolníci, kteří
vinou nepokojů opustili svou půdu, po
návratu zjistili, že ji zabral některý z vo-
jenských hodnostářů, osídlil ji otroky
nebo námezdní pracovní silou a promě-
nil v pastviny pro ovce. Často byli rolní-
ci k útěku dotlačeni samotným sipáhíjem,
který měl na jejich půdu „zálusk“. Tím,
že stát umožnil vlivným provinciálům stát
se mültezimy v jejich kraji, ulehčil jim
možnost stanovit rolníkům nadměrné
daně, zadlužit je a nutit je pracovat pro
ně. Soudy již nepředstavovaly pojistku
proti těmto zneužitím, protože soudci se
dostali do situace, kdy byli ve svém zá-
jmu nuceni spolupracovat s ayany. Státní
pokladna trpěla nejen zcizováním půdy,
ale i migracemi rolníků, kteří se tak ztrá-
celi z fiskální evidence, a daně, jež měli
odvádět státu, většinou skončily v kapse
ayana, na jehož území se rolníci znovu
usadili. Stát se daňovým únikům snažil
čelit tím, že již v prvních letech 17. sto-
letí převedl daňovou zátěž z rodiny (hane)
na půdu, takže ti, kdo se zmocnili volné
půdy, podléhali stejnému zdanění. Záro-
veň stát zdanil poddané rolníky bez ohle-
du, zda mají půdu či o ní přišli, takže
definice „poddaného rolníka“ prošla pře-
měnou, z níž vyplývalo, že reaya je ten,
kdo je registrován v soupisech daněných
domácností. Tyto soupisy do jisté míry
převzaly roli tahrírů.41

Kumulace půdy v soukromých rukách
připravila podmínky pro vznik nového
typu zemědělské produkce. Když se
s růstem poptávky po obilí a jiných plo-
dinách stalo výhodné angažovat se v ze-
mědělské výrobě, objevují se, jak již bylo
uvedeno výše, tzv. čiftliky. Tento termín
je mezi vědci již delší dobu předmětem
diskusí a teprve studium archivních ma-
teriálů umožnilo nejen specifikovat jeho
význam, ale také prokázat víceznačnost
tohoto pojmu. O příčinách vzniku tohoto

fenoménu se stále vedou spory, zvlášť co
se týče míry vlivu rozšiřujícího se svě-
tového trhu.42

Dříve byl čiftlik chápán výhradně jako
velkostatek plantážního typu, zaměřený
na produkci pro trh, obzvlášť pak na ex-
port, a prezentován jako jeden z příznaků
raného kapitalismu v Osmanské říši. No-
vější výzkumy tento pohled nevyvracejí,
nicméně ho podstatně korigují ve pro-
spěch plastičtější skutečnosti, kdy exis-
tovalo více typů čiftliků s různou organi-
zací produkce, různé velikosti a různého
zaměření.

Ony velké čiftliky plantážního typu
byly ve výrazné menšině. Vznikaly pře-
devším na opuštěné půdě (mevat), kterou
vlastník získal formou temliku (někdy
tomu mohlo předcházet vypuzení rol-
níků). Tyto čiftliky vznikaly od konce
17. století v oblastech při významných
dopravních trasách (zvlášť vodních) a zá-
sobovaly istanbulský trh. Ve větším mě-
řítku se čiftliky plantážního typu, které
se zaměřovaly na pěstování exportních
plodin (i když ani v jejich případě se ne-
jednalo o monokultury), objevují od po-
loviny 18. století s boomem evropské po-
ptávky, která činila nový typ podnikání
v zemědělství mimořádně výnosným.
Tyto čiftliky byly nejčastěji obdělávány
námezdní pracovní silou. Hospodářská
zvířata, osivo a pod. zajistil majitel, kte-
rému pak patřila veškerá sklizeň.

Čiftlik se skládal z polí, zahrad, vinic
a z centra, v němž byl dům-konak, kde
bydlel pán s rodinou či jeho správce, dále
tam byly domky pro námezdní dělníky,
kovárna, pekárna, sýpka, u velkých čift-
liků i obchod a kavárna. V době, kdy ayani
mezi s sebou bojovali o moc, nesměla
chybět ani kamenná obranná věž.

Většina čiftliků však byla malá, do
50 ha.43 Vznikala buď na opuštěné půdě,
nebo usurpací půdy obklopující legálně
získaný majetek (mlýn, louku a pod.).
Převládalo uspořádání čift-hane s tím, že
rolníci pracovali za podíl na výnosech.
I když i tyto čiftliky mohly záviset na ev-
ropské poptávce či zásobování velkých
měst, neznamenalo to změny v organiza-
ci práce. Jejich vlastníci nebyli podnika-
telé v zemědělství nového typu, jak se
dříve soudilo, ale spíše těžili z výnosů,
tak jako mültezimové.44

Komerčně orientované čiftliky vznika-
ly v oblastech, kde byly dobré podmínky
pro obchod s Evropou, kde v druhé polo-
vině 18. století dramaticky stoupala po-
ptávka nejen po obilí, ale i po bavlně
a dalších plodinách. Jednalo se především
o území na Balkáně a v západní Anatólii.
Vysoké ceny, které evropští kupci za plo-
diny nabízeli, činily investice do země-
dělství obzvlášť výhodnými. Nové čiftli-
ky zakládali městští investoři, zejména
ayani, kteří během let získali formou ná-
jmů mukataa a iltizamu nejen kontrolu
nad půdou, ale i značné finanční prostřed-
ky, které jim umožňovaly rekultivaci ne-

obdělávané půdy i investice do vysoušení,
resp. zavlažování a následné zakládání
velkostatků. Není proto divu, že vzestup
moci ayanů (1760–1808) se kryje se vzrů-
stající evropskou poptávkou po zeměděl-
ských plodinách a růstem jejich cen.45

Oslabení centrální moci v neúspěšných
válkách ve spojení s upevněním pozice
regionálních elit mělo za následek decen-
tralizaci. Pokud měla Osmanská říše pře-
žít, musela na vzniklou situaci reagovat
a přikročit k zásadním reformám.

Tanzímát – období legalizace změn

V devatenáctém století, především pak
v jeho první polovině, se osmanská vláda
intenzivně snažila omezit vliv lokálních
elit a obnovit svou moc v provinciích.
Toto její úsilí se nakonec ukázalo být
poměrně úspěšné, nejen díky efektivněj-
šímu státnímu aparátu, ale i pomoci
velmocí, které podporovaly upevnění cen-
trální moci, aby mohly politicky i ekono-
micky těžit z relativní stability a privile-
gií, která jejich obchodníkům pod nátla-
kem poskytl osmanský stát. Roztříštěné
zájmy jednotlivých ayanů a jejich neu-
stálé soupeření, které v předchozím sto-
letí obchod ztěžovaly, musely ustoupit
centrální moci. Za podporu, které se mu
v centralizačním úsilí od velmocí dosta-
lo, musel osmanský stát zaplatit46 – jeho
otevřený volný trh se stal plně závislý na
Evropě a zásoboval ji především surovi-
nami, zatímco do země bez překážky
proudily laciné evropské výrobky a ničily
místní výrobce. Po období do roku 1826,
kdy převládala restriktivní hospodářská
politika státních monopolů a výhradního
určení surovin pro domácí výrobu, přišlo
období ekonomického liberalismu a vol-
ného trhu. K otvírání trhů vedl evropský
nátlak, ale svůj vliv tu hrála i popularita
liberální ideologie,47 v níž byl viděn klíč
k evropské prosperitě. Po roce 1860 se
negativní vlivy projevily natolik výraz-
ně, že státní úředníci změnili svou bene-
volentní politiku a zavedli dovozní cla
a podporu místních manufaktur.48 Tato
nová opatření se však prosazovala jen
velmi obtížně a ideologie „volného trhu“
ustoupila ideologii „národního hospodář-
ství“ až po mladoturecké revoluci.

40) McGowan, Men and Land, s. 66.

41) Tamtéž, s. 71.
42) Wallerstein, I., The Ottoman Empire and the

capitalist world-economy: some questions for
research. In: Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik

Tarihi (1071–1920), s. 117–125.
43) McGowan, Men and Land, s. 72.

44) Tamtéž, s. 79.
45) ••nalc••k, H., Çiftliklerin Do• •u••u: Devlet, Toprak

Sahipleri ve Kirac••lar. In: Osmanlý’da Toprak
Mülkiyeti ve Ticari Tar••m , ed. Ç. Keyder a F.

Tabak, Istanbul 1998, s. 25.
46) Quartaert, D., The Age of Reforms, 1812–1914.

In: An Economic and Social History of the Ot-
toman Empire, s. 762.
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Pokud chtěl stát oslabit moc ayanů,
musel je připravit o část kontroly nad úze-
mím. K takovému kroku se mohl odhod-
lat jen tehdy, když opět disponoval silou,
schopnou prosadit jeho vůli. Dokázal to
obratnou politikou sultán Mahmúd II.
K potlačení odbojných ayanů použil ar-
mádu a roku 1834 zrušil oficiálně tímár-
ský systém s tím, že území, kde ještě fun-
goval, převedl na režim iltizamu. Ani
jemu se ale nepodařilo nahradit iltizam
přímým výběrem daní. Protože iltizam
nebo pronájem mukataa byl stále ještě
nejvýnosnějším způsobem obživy a mül-
tezimové (muslimové i nemuslimové)
prakticky ovládali trh s obilím a jinými
produkty, který přinejmenším v první
polovině století stále expandoval, zůstali
ayani ekonomickou elitou, přestože jejich
politická moc byla oproti přelomu 18.
a 19. století redukována na jejich regiony.

Gülhanský edikt v roce 1839 zrušil ro-
botní povinnosti a určil právní nárok rol-
níků na půdu bývalých tímárů. Zrušení
státního monopolu na vývoz obilí přineslo
znásobení exportu a další rozšíření obdě-
lávané půdy. Stát potvrdil svůj právní
nárok na většinu půdy, ale faktickou kon-
trolu nad výběrem daní se mu získat ne-
podařilo. Gülhanský edikt zrušil sice také
iltizam, ovšem sultán byl brzy nucen toto
nařízení změnit, protože státní výběrčí
nebyli schopni vybírat daně natolik efek-
tivně, aby se to státu vyplatilo. Pokus
zrušit iltizam se během 19. století ještě
několikrát opakoval, ale vždy bezvýsled-
ně a ještě počátkem 20. století dostával
stát 95 % desátků formou iltizamu.49 Bý-
valí ayani a jejich potomci dostali ofici-
ální funkce v provinční správě, které po-
tvrzovaly jejich vliv na místní poměry, ale
zároveň je vázaly poutem loajality k cen-
trální moci.

Další reakci státu na nové podmínky
představoval pozemkový zákon z roku
1858. Názory historiků na záměry jeho
tvůrců i na jeho dopady se výrazně liší.
Výzkumy na základě archivních mate-
riálů prokázaly, že pokud jde o dopad zá-
kona, byla situace v různých oblastech
říše vzhledem k regionálním specifikům
natolik odlišná, že jakákoliv generaliza-
ce je jen obtížně udržitelná. Mezi motivy
tvůrců zákona bývají uváděny snaha
o znovunastolení přímé daňové kontroly
nad rolnictvem nebo záměr privatizovat

státní půdu.50 Zákon v podstatě stanovil,
že jedinci musí být registrováni a na zá-
kladě toho obdrží „tapu“ – oprávnění
k legální držbě státní půdy mírí. Toto na-
řízení zdánlivě restaurovalo původní tr-
valý pronájem na základě tapu, ale fak-
ticky rozšířilo práva držitele tapu tak, že
se prakticky rovnaly právu vlastnickému
(dědická práva byla následně rozšířena
roku 1867). Stát se registrací snažil zís-
kat kontrolu nad půdou a daněmi z ní ply-
noucími, a proto zákon zdůrazňuje, že
o všech převodech půdy musí být infor-
movány státní úřady.

Zákon umožnil žádat o tapu i těm, kteří
dosud obdělávali nebo spravovali státní
půdu protiprávně. Stát přiznal nárok tomu,
kdo ilegálně zabral a obdělával předtím
neobdělávanou půdu po dobu alespoň de-
seti let. Státu nešlo o privatizaci, ale o sta-
bilitu držby, která měla podpořit trvalou
kultivaci co největší orné plochy a násled-
ně umožnit získat více prostředků pro stát-
ní pokladnu – a tak se většinou i stalo.51

V rámci posílení práv majitele „tapu“
zákon nestanovil žádné nároky nájemců,
pracujících na půdě jeho tapu. To upřed-
nostňovalo velké vlastníky, kteří svou
usurpovanou půdu ponechali v systému
čift-hane a pronajímali ji bývalým legál-
ním nájemcům – rolníkům. Zde vznikaly
konflikty, zvlášť v prostředí, kde již dříve
existovalo napětí mezi usurpátory a vy-
kořisťovanými rolníky a kde vědomí rol-
níků o svém bývalém právu „tapu“ bylo
stále silné.52 Vlastníci se snažili maxima-
lizovat své zisky, k čemuž jim stav, kdy
rolníci byli i de iure zbaveni veškerých
nároků na půdu, velmi napomáhal. Nuti-
li rolníky k robotě nebo zástupné platbě
s tím, že je to forma nájmu. Rolníci, in-
formovaní o zrušení roboty gülhanským
ediktem, toto odmítali a navíc vnímali
nový zákon jako obnovení svého nároku
na obdělávanou půdu, tak, jak jim ho kdy-
si zaručoval fungující tímárský systém.
Ke konfliktům mezi velkými vlastníky
(aghy) a jejich nájemci docházelo ob-
zvlášť na strategických územích na Bal-
káně, kde se k ekonomicko-sociálním
problémům přidávaly problémy politic-
ké a celý spor navíc dostával nábožen-
sko-národnostní charakter.53

Na druhé straně je zřejmé, že prioritou
státu bylo, vedle stability, získat nad pů-
dou kontrolu, a to i za cenu, že musel obě-
tovat potenciální zisky – například abso-
lutní přednost při získání tapu měl ten,
kdo ji v té době spravoval, bez ohledu na
to, že by někdo jiný byl za tapu ochoten
zaplatit víc.

Podle D. Quartaerta se v zákoně proje-
vují jak relikty minulosti, jako je snaha
státu ovládnout veškerou půdu, tak
i známky moderního, kapitalistického pří-
stupu, jako ochota obětovat přímé zisky
ve prospěch udržení produkce a zájem na
kontrole přísunu daní. Zákon byl typic-
kým produktem přechodového období,
v němž vznikl.54

Pokud jde o dopad zákona, velmi se
různil. V kmenové společnosti z něj těži-
li vlivní jednotlivci – jako například v Irá-
ku, kde si kmenoví šejchové registrovali
půdu svého kmene na své jméno. Jinde
z něj profitovali usurpátoři velkého množ-
ství státní půdy, kterým se tak dařilo le-
galizovat svůj majetek a získat větší vliv
nad rolníky, kteří se tak dostali do mimo-
řádně zoufalé situace (bulharský Vidin).
Většinou však bylo zcela běžné, že si svou
půdu zaregistrovali rolníci a využili zá-
kon ve svůj prospěch (Libanon, Sýrie,
Palestina).55 Tím, že zákon garantoval
právo držby, poskytl dobré podmínky vel-
kým podnikatelům v zemědělství, ale také
zabránil dalším usurpacím půdy rolníků,
kteří se registrovali. Kromě toho, že zá-
kon někde akceleroval doutnající sociál-
ní konflikty, celkově vedl k růstu země-
dělské produkce a větším ziskům pro stát-
ní pokladnu.

Zákony nebyly ovšem výhradním fak-
torem určujícím charakter zemědělské
produkce. Skutečnost byla velmi pestrá
a ovlivňovaly ji přírodní podmínky, spo-
lečenské uspořádání, míra vystavení vli-
vům světového trhu, blízkost velkých cen-
ter, míra centrálního vlivu a dostupnost
pracovní síly. V první polovině 19. stole-
tí převládal zvláště na Balkáně a v Sýrii
vliv evropské poptávky po zemědělských
produktech, který měl přímý vliv na růst
podnikatelské aktivity v zemědělství, zú-
rodnění či rekultivaci neobdělávané půdy
a rozvoj čiftliků. K růstu produkce při-
spěla vedle evropské poptávky i větší po-
litická stabilita. Tržně orientovaná pro-
dukce měla ale za následek zhoršující se
podmínky rolníků – v situaci, kdy zisk
byl jedinou prioritou, se k státem regulo-
vaným daním přidávaly i libovolně zavá-
děné dávky a rolníci byli nuceni odevzdá-
vat stále větší část úrody. Z růstu poptávky
tak těžili hlavně mültezimové, kteří s obi-
lím, získaným od rolníků obchodovali
a většina hotovosti zůstávala v jejich ru-
kách. Na druhou stranu zakořeněné nor-
my, jako například organizace práce na
základě čift-hane systému, stejně jako
zájem opět mocného státu na posílení
pozice rolníků v neprospěch velkých vlast-
níků, nájemců a mültezimů, znemožnily
vznik tzv. druhého nevolnictví, ke které-
mu došlo ve střední a východní Evropě.
Polofeudální podmínky byly tedy pro rol-
níky příznivější, ale dlouhodobě znesnad-
ňovaly rozvoj moderního zemědělství.

Příliv levného severoamerického obilí
na světové trhy v polovině 19. století se
odrazil i na osmanském exportu. Obilo-
viny, které dříve převažovaly, byly vytla-
čovány ovocem a zeleninou. Po roce 1860
se produkce dále znásobila, i když přímý
vliv zahraniční poptávky slábl. K růstu při-
spěla úspěšná politika usazování nomád-
ského obyvatelstva, které se začalo zabý-
vat hlavně pěstováním oliv a ovocných
stromů. Pokračující urbanizace a příliv imi-
grantů z území, z nichž se museli Osmané

47) ••nalc••k, Çiftliklerin Do• •u••u, s. 30–31.

48) Quartaert, The Age of reforms , s. 763.
49) Tamtéž, s.855.

50) Např. Gandev, Ch., L’apparition des rapports
capitalistes dans l’économie rurale de la Bul-

garie du nord-ouest au cours du XVIII siècle.
In: Etudes Historiques I., s. 207–220.

51) Quartaert, The Age of Reforms, s. 857.
52) ••nalc••k, Çiftliklerin Do• •u••u s. 31–33.

53) Tamtéž, s. 30–33.
54) Quartaert, The Age of reforms, s. 858.

55) Výzkumy L. Schilcherové, J. Reillyho a E. A.
Al-Sa’diho.
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stáhnout, také podstatně přispěl k tomuto
růstu. Byli to právě imigranti, kteří sehráli
zásadní roli v proměně Anatólie v obilnici
říše náhradou za ztracená území na Bal-
káně. Samozřejmě, že se tyto změny ne-
obešly bez konfliktů mezi starousedlíky
a nově příchozími. Necitlivá státní politi-
ka tuto situaci často jen umocňovala.

Devatenácté století znamenalo pro os-
manské zemědělství období růstu produk-
ce v nebývalé míře. Nejednalo se větši-
nou o intenzivnější využití obdělávané
půdy, ať už formou zavlažování či užívá-
ní hnojiv (k tomu došlo až ve 20. století),
ale o rozšíření orné plochy zúrodněním
či rekultivací. Rozšířila se i paleta pěsto-
vaných plodin. Přesto že růst produkce
byl mnohde následkem rostoucí zahranič-
ní poptávky, neobjevují se výrazné ten-
dence k monokulturní produkci. Přes ze-
mědělský boom se však Osmanská říše
odsouvala z pozice světové zemědělské
velmoci na exportéra regionální úrovně,
byla zatlačována do pozadí expandujícími
ekonomikami Spojených států a Austrálie,
kde neexistovaly překážky pro rozvoj ze-
mědělské velkovýroby. Pokud jde o držbu
půdy a organizaci výběru daní, zanechala
Osmanská říše státům, které vznikly po
jejím rozpadu, značně problematické dě-
dictví – vliv aghů jako prostředníků mezi
státem a rolníky musel být eliminován dů-
sledným prosazováním daňových i agrár-
ních reforem, což vyžadovalo politickou
vůli a odhodlání postavit se proti silné
a vlivné sociální vrstvě. Jenom tak se mohli
ze závislých rolníků stát občané moderní-
ho státu. Nároky na konkurenceschopnost
zemědělské produkce iniciovaly slučová-
ní drobných rolníků v družstvech, která
ovšem alespoň v Turecku neznamenala
zánik soukromého vlastnictví půdy.

Závěr

Otázka držby půdy a organizace země-
dělské produkce hrála v Osmanské říši,

kde ještě koncem 19. století čtyři pětiny
obyvatel získávaly alespoň část příjmů
z půdy, vždy zásadní roli. Představy his-
toriků o této problematice byly do doby,
než se začal klást důraz na výzkum ar-
chivních materiálů, ovlivněny spíše vel-
kými historicko-ekonomickými koncep-
cemi, než skutečnými poměry v různých
obdobích existence Osmanské říše. Pře-
vládala domněnka, že systém, který se vy-
tvořil v prvních desetiletích osmanské ex-
panze, fungoval v celé Osmanské říši stej-
ně do té doby, než ho rozložily vnější, tzn.
evropské vlivy. Ty měly způsobit – opět
totální – změnu organizace produkce ve
prospěch komerčního zemědělství na vel-
kostatcích plantážního typu, která vedla
k redukci rolníka na vykořisťovanou pra-
covní sílu. Přestože existuje stále mnoho
nezodpovězených otázek, naše dosavadní
znalosti o osmanském zemědělství a drž-
bě půdy umožňují zásadně tento pohled
korigovat.

Systém organizace zemědělské pro-
dukce a držby půdy nevznikl „na zelené
louce“ ani nebyl předurčen islámským
právem. Jeho kořeny lze vystopovat v po-
dobných systémech států, které Osman-
ská říše nahradila, i dále v minulosti
celého regionu. Osmanský stát na tento
systém navázal a upravil ho tak, aby vy-
hovoval nejlépe jeho zájmům, do té míry,
jak mu dovolovaly poměry. Fungování
tohoto systému se lišilo podle míry inte-
grace určitého území do říše a podle míst-
ních tradic.

Zánik klasického systému nebyl náhlý
a úplný a jeho prvky dlouho přetrvaly
dobu jeho vrcholu. Ke změnám nevedly
jen vnější, ale také vnitroosmanské vli-
vy. Transformace systému se projevova-
la krizí, ale jejím výsledkem bylo přizpů-
sobení se požadavkům doby a výsledný
růst produkce.

Státní vliv byl vždy natolik silný, že
nedošlo k totální změně statutu většiny
poddaných rolníků, a čift obdělávaný svo-

bodným rolníkem zůstal základní jednot-
kou osmanského hospodářského uspořá-
dání přesto, že se od konce 17. století
objevují ve větší míře i jiné formy orga-
nizace práce.

Čiftliky ve své většině nebyly velkostat-
ky plantážního typu obdělávané námezdní
pracovní silou. I takové se samozřejmě
objevují, zvlášť na zúrodněné půdě v ob-
lastech vystaveným vlivům světového trhu,
ale nepředstavují ani zdaleka nově převa-
žující typ organizace zemědělské produkce.

Nejvýznamnější roli na trhu s plodina-
mi hráli především mültezimové, kteří je
získali formou dávek od reayi, nikoliv
majitelé čiftliků.

V devatenáctém století se stát prostřed-
nictvím zákonů a nařízení o půdě nesna-
žil zavést evropské poměry, ale ovlivnit
situaci tak, aby z ní měl největší prospěch
a disponoval maximální možnou kontro-
lou. Tvůrci zákona byli ovlivněni jak ev-
ropskými ekonomickými teoriemi, tak
i zkušenostmi a zvyklostmi z osmanské
minulosti.

Nebyly to výhradně státní zákony a na-
řízení, které určovaly situaci v oblasti drž-
by a správy půdy. Výrazně se tu projevil
přímý i nepřímý tlak evropských velmocí,
vnitroosmanské změny – usazování no-
mádů, populační růst, imigrace a v nepo-
slední řadě i místní zvyklosti a vliv pří-
rodních podmínek.

Držba půdy hrála v Osmanské říši vždy
klíčovou roli, a proto procházela přemě-
nami a vývojem, stejně jako říše sama.
Nešlo o staleté statické uspořádání, pod
evropským vlivem náhle nahrazené mo-
derními institucemi, ale o neustále se vy-
víjející systém, jehož proměny byly úzce
provázány s politickou situací říše i s vlivy
místních a zahraničních trhů. Přestože na
mapě tohoto vývoje stále zůstávají slepá
místa, dosavadní analýza pramenů umož-
nila vědcům nastínit mnohem plastičtěj-
ší obraz reality, než ten, který představo-
vala tradiční historiografie.

V dějinách česko-španělských vztahů
lze předbělohorské období označit za
„zlatý věk“. Sňatkem Filipa Sličného,
syna císaře Maxmiliána I. Habsburského,
s Juanou Šílenou, dcerou Ferdinanda II.
Aragonského a Isabely Kastilské, který
byl uzavřen v roce 1495, došlo ke spoje-
ní španělské královské dynastie a Habs-
burků. Pro světové dějiny měl tento sva-
zek klíčový význam. Z manželství Filipa
a Juany vzešli dva synové. Karel, pozdější
španělský král Karel I. (1516–1556)

a římský císař Karel V. (1519–1556),
a Ferdinand, který nejprve roku 1521 zís-
kal vládu v Rakousích, poté byl zvolen
českým a uherským králem jako Ferdi-
nand I. (1526–1564) a roku 1556 po ab-
dikaci svého bratra usedl na císařský trůn.
Oba bratři položili základ obrovské říši
dvou větví rodu Habsburků – španělské
a rakouské. Větev španělská vedle rozsáh-
lých držav v Evropě (Španělsko, Nizoze-
mí, Království obojí Sicílie) držela ob-
rovské koloniální panství v Americe i na

jiných kontinentech. Lutherovo vystou-
pení v roce 1517 a evropská reformace
přinesla naprostou změnu klimatu v Evro-
pě. Vznikl katolický, resp. protestantský,
konfesně-politický blok. Španělští i ra-
kouští Habsburkové zaujali klíčové po-
stavení v katolickém táboře, vztahy mezi
rakouskou a španělskou větví Habsburků
tak nabyly klíčového významu pro politi-
ku celého katolického mocenského usku-
pení. Zatímco španělští Habsburkové, dis-
ponující ve své říši prakticky neomezenou

Česko-španělské vztahy
v předbělohorském období

Roman Vondra
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Sionu. O tři desetiletí později pak základ-
ní poznatky o soudobém Španělsku zpro-
středkoval ve svém cestopise, známém
pod názvem Z Čech až na konec světa,
přímý účastník Jiříkova mírového posel-
stva Václav Šašek z Bířkova. Po roce 1526
však česko-španělské vztahy získávají
úplně jinou dimenzi. Když Ferdinand I.
roku 1526 usedl na český a uherský trůn,

byl svým založením mnohem více Špa-
nělem než Středoevropanem. Dětství pro-
žil ve Španělsku, roku 1521 odjel jen vel-
mi nerad do střední Evropy, aby se ujal
správy rakouských zemí. Přivezl si sebou
španělské zvyky i řadu španělských rád-
ců. Když nový král pořádal v Praze první
turnaj, účastnila se ho řada španělských
šlechticů. K úzkému okruhu důvěrníků
Ferdinanda I. patřil Gabriel Salamanca,
který měl v prvních letech královy vlády
u dvora značný vliv.

Pozice obou habsburských bratří nebyla
v prvních letech existence habsburského
impéria v Evropě jednoduchá. Karel V.
musel ve Středomoří po desetiletí čelit
expanzi Turků, soupeřil s francouzským
králem Františkem I. o hegemonii v Itá-
lii, navíc musel řešit složitou situaci v říši,
kde se po Lutherově vystoupení roku
1517 začala šířit reformace. Ferdinand I.
se pak musel vypořádat s kritickou situa-
cí na uherském bojišti. V roce 1529 a zno-
vu roku 1532 ohrožovali Turci Vídeň.
Habsburská držba v Uhrách se v důsled-
ku tureckého záboru omezila na Horní
Uhry (Slovensko) a malou část dnešního
Maďarska a Chorvatska. Výsledkem
vleklé války s Osmanskou říší v letech
1541–1547 bylo pouze potvrzení statu
quo. České země v této době nesly nej-
větší finanční břemeno spojené s vede-
ním nákladných válek. Když v letech
1546–1547 vedl císař Karel V. v říši vál-
ku proti protestantům, rozhodl se mu jeho

bratr Ferdinand I., od roku 1531 římský
král, pomoci. Čeští stavové ale dvakrát
svolání zemské hotovosti víceméně igno-
rovali a na březnovém sněmu roku 1547
se otevřeně postavili proti absolutistickým
a centralizačním snahám Ferdinanda I.
V Čechách již pevně zakořenilo luterán-
ství, s nímž se sbližovali novoutrakvisté,
v zemi se šířily obavy, že do země vpad-
ne Karel V. se španělskými a vlašskými
oddíly, a nespokojenost stavovské obce
dostoupila vrcholu. V dubnu 1547 ale říš-
ští protestanti utrpěli rozhodující poráž-
ku v bitvě u Mühlbergu, v červenci Fer-
dinand obsadil Prahu a bartolomějský
sněm (23. srpna – 3. září 1547) znamenal
politické i ekonomické posílení panovnic-
ké moci na úkor stavů. Ve zřízení úřadu
hejtmanů královských měst lze spatřovat
jakousi obdobu španělských královských
corregidorů.

Tridentský koncil (1545–1563) zname-
nal počátek obnovy katolické církve
a zahájení procesu rekatolizace. Roku
1534 vzniklo pod vedením Ignáce z Loy-
oly Tovaryšstvo Ježíšovo – jezuitský řád,
který byl papežem Pavlem III. povolen
v roce 1540. Stal se jedním z nejmilitant-
nějších nástrojů rekatolizační politiky.
Roku 1556, po abdikaci Karla V., převzal
Ferdinand I. císařský trůn, v téže době
povolal jezuity do Čech. V Praze se je-
jich sídlem stalo Klementinum. O deset
let později vznikla jezuitská kolej v Olo-
mouci, z níž se v roce 1573 vyvinula olo-
moucká univerzita, jejím prvním rekto-
rem se stal Hurtado Pérez. Jezuité po příš-
tí dvě století výrazně ovlivňovali kulturní
vývoj v českých zemích, po Bílé Hoře
byla hlavně jejich zásluhou země velice
rychle obrácena na katolickou víru. Jejich
misijní a osvětová činnost byla velmi roz-
sáhlá a intenzívní, v 17. a 18. století šíři-
la řada českých členů řádu katolickou víru
na misiích v zámoří.

Když se roku 1548 arcivévoda Maxmi-
lián – budoucí císař Maxmilián II. – ode-
bral do Španělska, aby se zde oženil
s dcerou Karla V., bigotní katoličkou Ma-
rií, doprovázel jej v době jeho španělské-
ho pobytu mladý český šlechtic Vratislav
z Pernštejna (1530–1582). Pernštejn na
Pyrenejském poloostrově navázal řadu
kontaktů, i po Maxmiliánově odjezdu ze
Španěl v roce 1551 se sem často vracel.
Byla mu svěřována řada diplomatických
úkolů a brzy si získal naprostou důvěru
španělského dvora. Roku 1556 se mu
dostalo vysoké pocty udělením řádu Zla-
tého rouna. Své svazky se Španělskem
Pernštejn posílil sňatkem se španělskou
šlechtičnou Marií Manrique de Lara.
Z jejich manželství vzešla dcera Polyxe-
na. Pernštejnovo sídlo v Litomyšli zcela
ovládl španělský duch. Španělština pro-
nikla nejen do zámeckých účtů, ale s při-
bývajícími kontakty mezi „srdcem Evropy“
a „korunou světa“ zdomácněla v češtině
řada slov španělského původu (almara,
panděro, merenda, burnus aj.). Polyxena

mocí, se snažili hrát v tomto svazku pro-
tektorskou úlohu a inklinovali ke katolic-
kému extremismu, museli rakouští Habs-
burkové čelit silné stavovské opozici
a navíc tradici náboženské tolerance. Boj
za centralizaci jejich říše teprve začínal
a museli během něj čelit silné opozici sta-
vovských předáků. Když 16. října 1583
přenesl císař Rudolf II. svou rezidenci do

Prahy, stala se česká metropole centrem
diplomatického dění v Evropě. V Praze
sídlily zastupitelské orgány významných
mocností, papežská nunciatura a španěl-
ské vyslanectví začaly hrát klíčovou úlo-
hu ve vnitropolitickém dění říše rakous-
kých Habsburků. Španělské vyslanectví
rozvinulo kontakty s českými katolický-
mi stavovskými radikály, do Čech se ší-
řila španělská móda, dochází ke spřízně-
ní českých a španělských aristokratických
rodů. Bez pochopení těchto vazeb a nále-
žitého zhodnocení tlaku španělské kliky
ve prospěch rekatolizace v českých ze-
mích nelze dostatečně porozumět proce-
su vyhrocování konfesně-politických spo-
rů v českých zemích na přelomu 16. a 17.
století, který vedl přímou cestou na bělo-
horské bojiště.

Před rokem 1526 přicházely české země
do kontaktu se Španělskem pouze výji-
mečně. Židovský cestovatel Ibrahim ibn
Jákúb navštívil v letech 965/966 Prahu
ve službách cordobského chálífy. Původ
legendy o sv.Václavu spatřuje Oldřich
Králík ve svatojakubské legendě rozšíře-
né na Pyrenejském poloostrově.Ve 30.
letech 15. století delegace českých kališ-
níků při basilejském církevním koncilu
jednala mj. s kardinálem Juanem de Pa-
lomarem, působícím ve službách aragon-
ského krále. O několik let později, roku
1437, se španělský dobrodruh Mosén
Diego de Valera zúčastnil obléhání Jana
Roháče z Dubé a jeho věrných na hradě

Císař Rudolf II. předává uherskou korunu arcivévodovi Matyášovi
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z Pernštejna se roku 1587 provdala za
Viléma z Rožmberka (1535–1592), nej-
vyššího purkrabího v letech 1570–1592,
dalšího z nemnoha českých šlechticů, kte-
rý získal řád Zlatého rouna. Po jeho smr-
ti se pak stala chotí nejvyššího kancléře
Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic, jed-
noho z vůdčích představitelů radikálních
katolíků v Čechách. Dle závěti Viléma
z Rožmberka získala Polyxena z Pernštej-
na statky v Roudnici nad Labem. Ve zdejší
zámecké knihovně se dochovala řada špa-
nělských knih, soudobých zpravodaj-
ských relací i sbírky španělských záko-
nů. Jana, další dcera Vratislava z Pern-
štejna, odešla roku 1581 s Marií, vdovou
po Maxmiliánovi II., do Španělska, kde
se v únoru 1582 provdala za Fernanda de
Aragón, vévodu de Villahermosa. Ten se
roku 1589 zapletl do odboje proti Madri-
du za zachování aragonské samosprávy
a jeho život skončil ve vězeňské kobce.
Jana z Pernštejna, která užívala hispani-
zovanou formu svého jména Juana de Per-
nestan, zůstala ve vlasti své matky a ze-
mřela roku 1631 mezi madridskými kar-
melitánkami. Těchto několik příkladů
vazeb nejmocnějších českých panských
rodů Pernštejnů, Rožmberků a Lobkovi-
ců dokumentuje, jakým způsobem se vy-
tvářely vazby českých zemí se Španěl-
skem v tomto období.

Předtím než Maxmilián II. nastoupil na
říšský, český a uherský trůn, provázela jej
pověst „černé ovce“ rodu. Náboženské
otázky u něj vzbuzovaly nechuť, netajil
se jistým porozuměním pro luterány. Tře-
baže k protestantismu nikdy nepřestou-
pil a v pozdější době, byť ne radikálně,
dodržoval principy habsburské politiky,
nepociťoval k němu španělský dvůr, žijící
v zajetí militantního katolicismu, příliš
velkou důvěru. Maxmilián se snažil pů-
sobit ve prospěch urovnání konfliktu
v Nizozemí, odmítal uvalit říšskou klat-
bu na Viléma I. Oranžského a po vypuk-
nutí revoluce nebránil nizozemským
vzbouřencům v najímání vojska v říši.
Snad to byl důvod, proč princové Rudolf
a Arnošt odjeli na výchovu do Španělska.
Jejich pobyt se protáhl na sedm let
(1564–1571). V čele dvora rakouských
princů stál Adam z Dietrichštejna, který
současně zastával post vyslance v Mad-
ridu. Již roku 1556 uzavřel Adam z Diet-
richštejna sňatek s katalánskou šlechtič-
nou Marií Margaritou de Cardona. Roku
1570 se jim v Madridu narodil syn, poz-
dější kardinál František z Dietrichštejna,
jeden z hlavních představitelů protirefor-
mace na Moravě v pobělohorském obdo-
bí. V 16. století nastal nebývalý rozkvět
diplomacie, právě v této době vznikl mo-
derní systém mezinárodních vztahů. Nej-
větší pokrok spočíval v obecném rozšíře-
ní institutu stálého vyslance. V 50. letech
došlo k výměně diplomatických zástup-
ců mezi Vídní (resp. Prahou) a Madridem.
Španělskými vyslanci u dvora rakouských
Habsburků (oficiální rezidence vyslanec-

tví byla v Praze) se postupně stali Clau-
dio Fernando de Quiñones, hrabě de Luna
(1558–1563), Thomas Perrenot de Chan-
toné (1563–1570), Francisco Hurtado de
Mendoza, hrabě de Monteagudo, od 1576
markýz de Almazan (1570–1578), Juan
de Borja y Castro (1578–1581), Guillén
de San Clemente y Centellas (1581–1608),
Baltazar de Zúñiga, hrabě z Monterrey
(1608–1617) a Iñigo Veléz de Guevarra
y Tasis, hrabě z Oñate (1617–1624). Vy-
slanci rakouských Habsburků v Madridu
byli Martin Guzmán (1559–1564), Adam
z Dietrichštejna (1564–1571) a Jan Khe-
venhüller (1571–1606). Post španěl-
ského vyslance v Praze se na přelomu 16.
a 17. století stal klíčovou funkcí. Již roku
1575 sehrál španělský vyslanec Montea-
gudo jistou roli v době zápasu o Českou
konfesi. Nebyla sice určující, hlavní po-
díl na neúspěchu pokusu o dosažení ná-
boženské svobody měli čeští katolíci
v čele s Vilémem z Rožmberka a Vrati-
slavem z Pernštejna, podporovaní staro-
utrakvisty, a především postoj samotného
Maxmiliána II., který si nemohl dovolit
zajít tak daleko, aby náboženskou svobo-
du v zemi písemně potvrdil. Montea-
gudovi však nelze jeho vysokou míru
angažovanosti upřít. Působení San Cle-
menteho přispělo výraznou měrou k pro-
sazování katolického protireformačního
kurzu nejvyššího kancléře Zdeňka Voj-
těcha Popela z Lobkovic (1568–1628).
Právě Lobkovic se po odchodu staré sta-
vovské reprezentace vedené Rožmberkem
a Pernštejnem stal hlavní osobností „špa-
nělské strany“ v Čechách. Z moravských
osobností to byl především olomoucký
biskup kardinál František z Dietrichštej-
na, po otci, Adamovi z Dietrichštejna,
spíše Němec, po matce Španěl. Jestliže
Lobkovic přes svůj vyhraněný katolický
radikalismus pociťoval jistou stavovskou
hrdost a po Bílé Hoře, ač stoupenec ví-
tězného katolického tábora, jen s nelibostí
nesl úpadek české stavovské obce a po-
kles vlivu českých zemských institucí, byl
Dietrichštejn člověkem kosmopolitního
ražení bez výraznější vázanosti na zem-
skou stavovskou obec.

Přes neúspěchy v zahraniční politice,
jakými byla porážka „nepřemožitelné“
armady (la armada – šp. válečná flotila)
roku 1588 Angličany, nebo neúspěch
v boji proti povstalým nizozemským sta-
vům v letech 1565–1609, i přes značné
hospodářské problémy, které dokonce
dvakrát vyústily ve státní bankrot, zůstalo
Španělsko i na počátku 17. století za vlá-
dy Filipa III. (1598–1621) přední evrop-
skou velmocí. Projevovalo se to i v trva-
lém zájmu španělské diplomacie o dění
ve středoevropském regionu. Za klíčový
lze v této době označit postoj španělské
strany k osobnosti císaře Rudolfa II., je-
hož zdravotní stav se začal trvale zhoršo-
vat od těžkého onemocnění na přelomu
let 1580–1581. Císař začal postupně ztrá-
cet schopnost zvládat všechny náročné

úkoly, které na něj kladla vláda nad roz-
lehlou středoevropskou říší. Projevovaly
se u něj příznaky maniodepresivní psy-
chózy a schizofrenie se silným sklonem
k paranoi. Císař v pokročilejším věku tr-
pěl stále se zhoršujícími následky syfili-
dy, které se tehdy ve dvorských kruzích
říkalo „francouzská“ nebo také „uherská“
nemoc. O této chorobě tehdy panovalo
obecné přesvědčení, že je mezi vysokou
aristokracií „běžnější než rýma“. Největ-
ší obavy Španělů vzbuzovala skutečnost,
že svobodný císař Rudolf II. neustále od-
kládal sňatek a jeho vyhlídky na legitim-
ní potomstvo se rok od roku snižovaly.
Po dlouhá desetiletí byla Rudolfovi II.
„rezervována“ jako budoucí manželka
španělská infantka Isabela Klára Evženie
(1568–1633), ale císař stále nebyl scho-
pen zásadního rozhodnutí v otázce sňat-
ku. Když již hrozilo, že by infantka moh-
la zůstat „na ocet“, rozhodl se roku 1597
její otec, španělský král Filip II., zasnou-
bit ji a posléze provdat za Albrechta, bra-
tra Rudolfa II., který od roku 1595 půso-
bil jako generální místodržitel Španělské-
ho Nizozemí. Roku 1599 se pak Albrecht
s infantkou stali suverénními vládci to-
hoto území. Poté co byla jeho snoubenka
provdána, sice Rudolf II. propadl nepří-
četnému záchvatu vzteku, ale odpor
k uzavření manželství u něj přetrvával.
Český a uherský trůn byly ve své podsta-
tě trůny volitelnými, sněmy přijímaly no-
vého panovníka. Rudolf II. byl však aler-
gický na to, otevíral-li někdo otázku ná-
stupnictví. Pokud císař neměl legitimního
dědice, hrozilo nebezpečí, že po jeho
smrti by se volba některého z habsbur-
ských kandidátů mohla značně zkompli-
kovat. Španělské vyslanectví proto na
císaře v této věci vyvíjelo tlak, ale Ru-
dolf II. zůstával neoblomným. Když roku
1604 zachvátilo Sedmihradsko a Uhry po-
vstání pod vedením Štěpána Bočkaje, vy-
volané pleněním a násilnou rekatolizací,
prováděnou habsburskými vojsky v Uh-
rách v době vleklé turecké války z let
1593–1606, znamenalo to počátek hlubo-
ké dynastické krize. Arcivévoda Matyáš,
císařův bratr pověřený vést jednání, do-
spěl v roce 1606 k uzavření žitvatorocké-
ho příměří s Turky a vídeňské smlouvy
s Bočkajem. Rudolf II. s ratifikací těchto
ujednání otálel. Závazek zaplatit sultánovi
200 000 zlatých a povolení náboženské
svobody v Uhrách pro něj bylo obtížné
přijmout. V nadcházejícím konfliktu mezi
Rudolfem II. a Matyášem se Španělé již
roku 1606 postavili za Matyáše. Poté co
Matyáš postupně získal na svou stranu
uherské, rakouské a moravské stavy
a vytáhl na jaře roku 1608 směrem na Pra-
hu, snažilo se španělské vyslanectví za-
bránit zneuctění císařského majestátu
a prestiže celého habsburského rodu, pro-
to vyvíjelo úsilí s cílem přimět Matyáše
ke kompromisu. S arcivévodou se setkal
tehdy již na smrt nemocný vyslanec
Guillén de San Clemente. Výsledkem
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byla libeňská smlouva z 25. čerevna 1608,
jíž Matyáš získal vládu v Uhrách, rakous-
kých zemích a na Moravě. Když si pro-
testanté vymohli na císaři Rudolfovi II.
9. července 1609 Majestát na nábožen-
skou svobodu, vnímalo španělské vysla-
nectví v Praze tento fakt s krajním rozla-
děním.Těžko však mohlo Španělsko v této
době do vývoje ve středu Evropy jakko-
liv zasáhnout. Rok 1609 byl ovlivněn prů-
během jednání o španělsko-nizozemském
příměří. Španělsko po vyčerpávajícím
boji, trvajícím přes čtyři desetiletí, s úle-
vou přijalo dvanáctiletý oddech (válku
Španělska proti Anglii ukončila již lon-
dýnská smlouva z roku 1604). V otázce
nástupnictví ve střední Evropě madridský
dvůr váhal, zda podporovat Matyáše, kte-
rý vyvolal jistou nedůvěru Španělů v době
svého pokusu o prostředkování v Nizo-
zemí v letech 1577–1578 a jehož úspěch
v kampani z roku 1608 byl založen na
množství slibů daných protestantům. Dal-
ší možností pro Madrid byla případná
podpora Ferdinanda Štýrského, nebo
dokonce nominace samotného krále Fili-
pa III. či některého z jeho synů. Když ale
do Čech na počátku roku 1611 vpadla voj-
ska pasovského biskupa Leopolda a Ru-
dolf II. se definitivně politicky znemož-
nil, využil situace Matyáš a jako ochrán-
ce stavovských práv vytáhl s vojskem na
Prahu. Pasovští museli ustoupit a španěl-
ský vyslanec Baltazar Zúñiga při jedná-
ních s Matyášem v Jihlavě v březnu 1611
musel vyvinout značné úsilí, aby zachrá-
nil prestiž císařského majestátu a autori-
tu habsburského rodu. Rudolf II. musel
odstoupit z českého trůnu, ponechal si
císařské důstojenství a mohl zůstat v Pra-
ze. Matyáš byl 23. května 1611 koruno-
ván českým králem.V červnu 1612, pět
měsíců po smrti Rudolfa II., byl Matyáš
za diplomatické podpory Španělska zvo-
len císařem. V té době bylo již Matyášo-
vi 55 let. Přestože se teprve nedávno ože-
nil, neměl nový císař již prakticky naději
na potomstvo. Otázka nástupnictví na
římském, českém a uherském trůně se
opět stala ožehavým problémem evrop-
ské politiky. Po případné smrti bezdětné-
ho panovníka měly nárok na trůn další
dvě větve habsburského rodu – štýrská
a španělská. Filip III. byl ochoten se to-
hoto nároku, pochopitelně za kompenza-
ce, vzdát. Nový vyslanec španělského
dvora v Praze (přestože Matyáš sídlí ve
Vídni, Praha zůstala oficiální rezidencí)
hrabě Oñate dal této dohodě mezi dvěma
větvemi tehdy nejmocnější evropské dy-
nastie konečnou podobu. 20. března 1617
byla v Praze dojednána tzv. Oñateho
smlouva, kterou se Filip III. zřekl nároku
na panství středoevropských Habsburků
za přiznání práva na Alsasko a území
v Itálii. Lobkovicova klika si poté vzala
na starost, aby byl Ferdinand Štýrský na
zemském sněmu přijat za českého krále.
Ostatně již na generálním sněmu v roce
1615 projevili stavové naprostou neschop-

nost a Lobkovic jako zkušený diplomat
věděl, jak delegáty jednotlivých stavů
přesvědčit nebo zastrašit. Zlomit se po-
dařilo i vůdce luteránů hraběte Jáchyma
Ondřeje Šlika, proti hlasovali jen Thurn
a Colona z Felsu. V červnu 1617 přijal
zemský sněm Ferdinanda Štýrského na-
prosto zdrcující většinou za českého krá-
le. 29. července 1617 Ferdinand II., již
jako zvolený král, potvrdil Oñateho
smlouvu.

Když pražskou defenestrací 23. května
1618 vypuklo druhé české stavovské
povstání, dostala se Vídeň do kritické si-

tuace. V květnu 1619 se po odstranění vli-
vu umírněného Karla St. ze Žerotína
k povstalým českým, slezským a lužic-
kým stavům připojili i stavové moravští,
současně probíhala vzpoura stavů rakous-
kých a v Uhrách vedl odboj Gábor Beth-
len. Vévoda z Lermy sice byl pro neutra-
litu Španělska, ale většina španělské státní
rady pod vedením Zúñigy již v červenci
1618 začala prosazovat aktivní pomoc
Vídni. Z Itálie byly povolány žoldnéřské
oddíly, které předtím vedly pod velením
vévody z Osuny válku proti Benátkám.
Madrid začal měsíčně Vídni přispívat
50 000 dukáty, mezinárodní žoldnéřská
soldateska byla najímána v Nizozemí, za
španělské peníze bylo prováděno verbo-
vání v říši. Španělů bylo v těchto jed-
notkách poskrovnu, bitvy na Bílé Hoře
se účastnilo jen několik španělských dů-
stojníků, přesto Filip III. Ferdinandovi II.
v letech 1618–1620 výrazně pomohl.
Odhaduje se, že Madrid prostřednictvím
Oñateho vyslanectví na potlačení české-
ho stavovského odboje přispěl částkou
3 000 000 zlatých. Volba Fridricha Falc-
kého českým králem nepřinesla českým
stavům žádnou výraznou pomoc. Španěl-
ský vyslanec v Londýně Gondomar se

snažil ovlivnit anglického krále Jakuba I.
argumentací založenou na legitimistic-
kých principech. Jakub I. tehdy usiloval
o to, aby Anglie hrála roli prostředníka
mezi katolickým a protestantským tábo-
rem, odmítl podporovat svého zetě Frid-
richa Falckého, neboť v jeho pohledu šlo
o povstání českých stavů proti legitimní-
mu panovníkovi. Saský kurfiřt, ovlivněn
volbou Fridricha Falckého i možností zis-
ku obojí Lužice, se přidal na stranu císa-
ře. Španělská diplomacie se snažila ovliv-
nit Francii poukazy na možnost vzpoury
hugenotů, pokud by náboženský konflikt
zasáhl území říše, francouzská diploma-
cie se ujala zprostředkovatelské úlohy
mezi Katolickou ligou a Protestantskou
unií, které 3. července 1620 uzavřely do-
hodu o neutralizaci říšského území. Pro-
testantská unie se tak vzdala možnosti
pomoci Fridrichu Falckému pomoci, Špa-
nělé naopak formovali na nizozemských
hranicích svá vojska ke vpádu do Falce.
Císař Ferdinand II. (jeho předchůdce
Matyáš zemřel již 20. března 1619) zís-
kal klíčového spojence v Maxmiliánovi
Bavorském, vůdci Katolické ligy. Beth-
len mezitím přerušil boj proti císaři. Li-
gistická vojska a císařské oddíly, jimž
velel generál Buquoy, vyslaný císaři na
pomoc z Nizozemí, vtrhla do Čech. V cí-
sařském vojsku se tažení účastnil i špa-
nělský generál Baltazar de Marradas.
8. listopadu 1620 byla na bělohorském
bojišti tragédie dokonána. Fridrich Falc-
ký prchl do Slezska, záhy je však také mu-
sel opustit, Španělé obsadili Falc, na niž
vznesl nárok Maxmilián Bavorský. Bý-
valý český král skončil jako exulant ve
Spojených nizozemských provinciích.
České země čekal čas tvrdých zkoušek,
ale to už je jiná kapitola…

Na počest bělohorského vítězství byl
dobudován kostel Panny Marie Vítězné
v pražské Karmelitské ulici. Původně
sloužil luteránům, tehdy ještě jako kostel
Nejsvětější Trojice. Průčelí nechal posta-
vit generál don Baltazar de Marradas, kte-
rý je v kryptě kostela pohřben. Tento sva-
tostánek ukrývá ve svých zdech také vos-
kovou sochu pražského jezulátka (El niño
Jesús de Praga), již kostelu věnovala Po-
lyxena z Lobkovic, která ji kdysi přivez-
la ze Španělska. I v pozdější době půso-
bil španělský vliv v českých zemích. Do
Španěl jezdívali na studium šlechtičtí
synové z významných českých rodů (Sla-
vatové, Martinicové a další), v Emauz-
ském klášteře se usadili montserratští
benediktini („černí Španělé“), jezuité pod
velením Roderiga Ariagga veleli obraně
proti Švédům za obležení Prahy v roce
1648. Přesto však španělský vliv slábl
úměrně poklesu velmocenské prestiže
Španělska. Roku 1700 vymřeli španělští
Habsburkové a nad španělskou říší defi-
nitivně „zapadlo Slunce“. Dědictví „Špa-
nělů v Praze“ však přetrvává – ať již
v pražských památkách, literatuře, umě-
ní nebo v českém slovníku.

Císař Ferdinand II.
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Pro školní výuku

HISTORIE V HESLECH

BĚLEHRAD, bitvy. 1. 1688. V roce
1688 oblehlo císařské vojsko (53 000
mužů) pod velením bavorského kurfiřta
Maxmiliána II. Emanuela strategicky vý-
znamný Bělehrad, který byl od roku 1521
v rukou Turků. Po ostřelování těžkým dě-
lostřelectvem se podařily dva průlomy
a 6. září 1688 bylo město obsazeno.
V roce 1690 však Turci získali Bělehrad
zpět. 2. 1717. Klíčovým cílem vrchního
velitele císařské armády prince Evžena
Savojského za tažení v roce 1717 bylo
znovudobytí Bělehradu. Po překročení
Dunaje u Visnice v půli června 1717 se
mu podařilo Turky překvapit, obklíčit
Bělehrad, odříznout jeho posádku (30 000
mužů) od zásobovacích spojnic a přeru-
šit zásobování vodou. Počátkem srpna
1717 zahájila postup mohutná turecká
armáda (200 000 mužů) pod velením
velkého vezíra Chalíla Paši, aby Bělehrad
vyprostila. Evžen Savojský odpověděl
16. srpna 1717 masivním útokem, vede-
ným především na střed turecké armády,
kterou přinutil k ústupu (ztráty Turků
činily 5000–10 000, císařských 5000
mužů), 22. srpna 1717 pak císařská ar-
máda obsadila Bělehrad.

BĚLEHRAD, mír 1739. Uzavřen
18. září 1739 po válce a Rakouska s Tu-
reckem v letech 1736–1739. Na jeho zá-
kladě se Rakousko zavázalo vyklidit Bě-
lehrad, pevnost Šabac a vrátit Turkům srb-
ské území ke hranici vymezené mírem
v Karlovicích. Habsburská monarchie
ztratila část Valašska, pevnost Oršavu,
z území získaných mírem v Požarevaci jí
zůstal jen Temešvárský banát.

KAHLENBERG, bitva 1683. V létě
roku 1683 oblehla pod velením velkého
vezíra Kara Mustafy obrovská turecká
armáda Vídeň (podle některých údajů šlo
až o 200 000 mužů), hrozilo reálné ne-
bezpečí, že se rakouská metropole stane
druhou Konstantinopolí a hranice osman-
ské moci se posune hluboko na západ.
Kdyby včas nedorazila potřebná pomoc,
byla malá naděje, že 11 000 obránců měs-
to udrží. Vážnost situace přiměla k po-
skytnutí pomoci říšská knížata (bavorské
jednotky vedl kurfiřt Maxmilián II. Ema-
nuel, saské oddíly kurfiřt Jan Jiří III., do-
razily sbory z franského a švábského kra-
je) i polského krále Jana III. Sobieského,
který přivedl k Vídni 14 000 mužů. Spo-
jenecké síly měly celkem 65 000 mužů.
Bitevní plán vypracoval vévoda Karel V.

Lotrinský. Křesťanská armáda se 12. září
1683 střetla na Kahlenbergu se stotisíco-
vým tureckým uskupením. Bitvu rozhodl
frontální útok na levém křídle a ve středu
sestavy vedený Karlem Lotrinským. Pora-
žená turecká armáda se stáhla za uherskou
hranici, Vídeň byla vyproštěna. Toto vítěz-
ství a následující úspěchy v bojích s Turky
vytvořily předpoklady pro znovuovládnu-
tí Uher a Sedmihradska Habsburky.

KARLOVICE (SRĚMSKI KAR-
LOVCI), mír 1699. Po rozhodném ví-
tězství císařské armády pod velením prin-
ce Evžena Savojského nad Turky v bitvě
u Zenty 11. září 1697 se přiblížil konec
válečného konfliktu probíhajícího od roku
1683. Prostředkování se ujali Angličané
a Nizozemci, výsledkem byly mírové
smlouvy, které Osmanská říše uzavřela
s Rakouskem, Benátkami a Polskem
v Karlovicích 26. ledna 1699. Rakousko
získalo východní Uhry, Sedmihradsko
(s výjimkou Temešvárského banátu),
Chorvatsko a Slavonii, Benátčané Pelo-
ponésos (Moreu) a většinu Dalmácie
a Polsko Podolí. Císařští vyslanci v Os-
manské říši měli mít zvláštní privilegia.
Smlouva byla uzavřena na 25 let.

PETROVARADÍN, bitva 1716. V roce
1714 začala válka Turků s Benátčany,
krátce nato vypršelo pětadvacetileté pří-
měří habsburské říše s Turky, v roce 1716
se Rakousko zapojilo do války na Balkáně.
Princ Evžen Savojský vedl do boje armá-
du, v jejíchž řadách většinou byli zkušení
veteráni z válek o španělské dědictví. Tu-
recká armáda v počtu asi 200 000 mužů
postupovala k srbskému Petrovaradínu,
kde tábořily císařské síly (70 000 mužů).
5. srpna 1716 dosáhl princ Evžen Savoj-
ský u Petrovaradína oslnivého vítězství
nad armádou sultána Ahmeda III. Oběti
na straně císařských činily 5000 mužů,
zatímco Turci měli na 30 000 padlých
a raněných, ztratili 200 děl. V příštím roce
pokračovala císařská armáda ve vítězném
tažení, jehož vrcholem bylo obsazení
Bělehradu 16. srpna 1717.

POŽAREVAC,  mír 1718. V roce 1714
zahájili Turci útok na benátské državy
s cílem znovu ovládnout Peloponésos,
krátce na to vypršelo pětadvacetilé pří-
měří habsburské monarchie s Osmanskou
říší, v roce 1716 se do konfliktu s Turky
zapojilo i Rakousko. Válka přinesla vel-
ké úspěchy císařské armády pod velením
prince Evžena Savojského – vítězství
v bitvě u Petrovaradína 5. srpna 1716
a dobytí Bělehradu 16. srpna 1717. Pro-
středkování Britů a Nizozemců vedlo

k uzavření míru mezi Rakouskem a Tu-
reckem v srbském Požarevaci 21. červen-
ce 1718. Byla to nejpříznivější smlouva,
jakou kdy Vídeň s Turky uzavřela. Na je-
jím základě Habsburkové získali severní
Srbsko včetně Bělehradu, Banát, části
Bosny a Valašska, sultán se musel zavá-
zat k toleranci svých křesťanských pod-
daných. Benátská republika, spojenec
Rakouska, úspěšná nebyla – mírem z té-
hož dne ztratila Peloponésos, Dubrovník
a body na dalmatském pobřeží.

RUSKO–TURECKÉ VÁLKY. 1.
1568–1569. Válka začala v roce 1568 tu-
reckým tažením s cílem dobýt Astrachaň
a vybudovat průplav mezi Volhou a Do-
nem, který by usnadnil pronikání Turků
do oblastí při Kaspickém moři a do Persie.
Po nezdaru obléhání Astrachaně se mu-
sely turecké síly stáhnout. 2. 1677–1681.
Cílem tureckého ničivého vpádu na Ukra-
jinu bylo vytlačení Rusů a Poláků. Po
počátečních úspěších však nezdary do-
nutily Turky se stáhnout a podepsat mír
v ➙ Radzinu. 3. 1695–1700. Válka sou-
visela s pokusy cara Petra I. Velikého
ovládnout strategicky významnou pev-
nost Azov. Poprvé se car o to pokusil po-
zemní operací v roce 1695, značné ztráty
nakonec Rusy přiměly obléhání ukončit.
Pro druhý pokus dal car postavit flotilu,
jejíž nasazení mu umožnilo 28. července
1696 město dobýt. Poté Petr v letech
1697–1698 podnikl cestu po západní Ev-
ropě, navštívil mj. Francii, Anglii a Spo-
jené nizozemské provincie, kromě jiné-
ho se pokoušel získat spojence pro válku
s Turky. Situace však nebyla příhodnou.
Habsburkové roku 1699 uzavřeli s Os-
manskou říší smlouvu v Karlovicích, na
severu se schylovalo k válce se Švédskem,
proto 13. června 1700 car uzavřel v Kon-
stantinopoli s Turky mír, který ponechá-
val Azov v ruských rukou. 4. 1710–1711.
Po porážce Švédů u Poltavy a útěku
Karla XII. na turecké území vyzval car
Petr I. sultána Ahmeda III., aby švédského
panovníka vypověděl. Pod vlivem fran-
couzské diplomacie i naléhání Karla XII.
se sultán rozhodl zcela opačně a zahájil
tažení proti Rusku. Petr I. přecenil své
síly, Turci jeho armádu obklíčili při řece
Prutu, car se musel vykoupit a podepsal
s Turky 25. července 1711 mírovou smlou-
vu, na jejímž základě se zřekl Azova, sou-
hlasil s demilitarizací Taganrogu, se zru-
šením opevnění na Dněpru, zavázal se
upustit od zasahování v Polsku a do zále-
žitostí krymských Tatarů. 5. 1736–1739.
Spojencem Ruska v této válce byla habs-
burská monarchie, která se do konfliktu
zapojila v lednu 1737. Císařští provedli
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10. 11. se před sto lety narodil český
historik, estetik a publicista Záviš Kalan-
dra (†1950), za okupace v koncentračním
táboře, v procesu s M. Horákovou odsou-
zen k trestu smrti a popraven. Autor prací
„Znamení Lipan“, „České pohanství“ ad.

13. 11. obsadila před 60 lety v rámci
II. světové války britská vojska Tobrúk,
Sollum a Bardin. U Tobrúku bojovala
i československá jednotka pod vedením
plukovníka Karla Klapálka (od 1946 ar-
mádní generál, 1952–1956 na základě vy-
konstruovaného obvinění vězněn).

14. 11. se před 150 lety narodil český
právník, romanista a profesor římského
práva na právnické fakultě v Praze Leo-
pold Heyrovský st. (†1924). Otec laureá-
ta Nobelovy ceny profesora Jaroslava
Heyrovského.

15. 11. zemřel před 20 lety indický filo-
zof a politik Áčárja Vinóba Bhávé, vl. jm.
Vinájak Narharí (*1895), spolupracovník
Gándhího. Pro zlepšení situace bezzem-
ků vyhlásil 1951 hnutí bhúdán (dar půdy)
a 1955 grámdán (dar vesnice).

17. 11. zahájila před 50 lety činnost
vrcholná vědecká instituce ČSR – Česko-
slovenská akademie věd. Vznikla podle
sovětského vzoru. Do její čela byl posta-
ven Zdeněk Nejedlý.

18. 11. byl před 250 lety zřízen apelač-
ní soud pro Moravu se sídlem v Brně.
Morava se tím vyčlenila z pravomoci
pražské apelace. Došlo k tomu v rámci
upevňování vídeňského centralismu za
vlády Marie Terezie. Téhož dne byla před
700 lety vydána papežem Bonifá-
cem VIII. (*ok. 1235, zvolen 1294, †1303)
bula Unam sanctam, ve které vyhlásil pa-
pežství jako nejvyšší duchovní i světskou
moc. Své nároky nedokázal prosadit.

20. 11. byl v Praze před 50 lety zahájen
soudní proces proti tzv. vedení protistát-
ního centra v čele s bývalým generálním
tajemníkem ÚV KSČ Rudolfem Slán-
ským (1901–1952) a dalšími 13 obžalo-
vanými. Šlo o politický vykonstruovaný
proces.

22. 11. zemřel před 40 lety francouz-
ský politik a poslední prezident IV. repub-
liky z let 1945–59, René Coty (*1882),
1923–1940 poslanec za republikánskou
stranu. Téhož dne zemřel před sto lety
německý podnikatel Friedrich Alfred
Krupp (1854–1902).

25. 11. přijalo Federální shromáždění
ČSFR ústavní zákon o zániku ČSFR dne
31. prosince 1992. Prvního ledna 1993
vznikly samostatné státy Česká republi-
ka a Slovenská republika.

29. 11. zemřel před 30 lety český so-
chař a řezbář Josef Kubíček (*1890). Té-
hož dne se před 200 lety narodil němec-
ký pozdně romantický básník a pohád-
kář Wilhelm Hauff (†1827).

30. 11. se před 400 lety narodil němec-
ký přírodovědec a politik Otto von Gue-
ricke (†1686), který pomocí tzv. magde-
burských polokoulí dokázal existenci tla-
ku vzduchu.

útok do Bosny, Srbska a Valašska, ale
byli Turky odraženi a Rakousko muselo
s Turky uzavřít nepříznivý mír v Běle-
hradě. Rusové sice byli z vojenského hle-
diska úpěšnější, ale mír, který uzavřeli
s Turky v Niši jim velké zisky nepřinesl.
6. 1768–1774. Zahájilo ji Turecko, dů-
vodem byl ruský vpád na turecké území
a vzrůstající ruský vliv v Polsku. Ruská
armáda dosáhla značných úspěchů na
Kavkaze i na Krymu, v roce 1769 obsa-
dila Moldavsko a Valašsko, 6.–7. červen-
ce 1770 utrpělo turecké loďstvo drtivou
porážku v bitvě u Česmy. V roce 1771
Rusové obsadili Krym. Porážka u Šume-
nu v červnu 1774 donutila Turky k jedná-
ním o míru, která byla završena smlouvou
v ➙ Küčük Kajnardži. 7. 1787–1792.
Na počátku války dosáhli Rusové znač-
ných úspěchů – odrazili turecký pokus
znovu dobýt Krym, obsadili Moldávii, ně-
kolika významných vítězství dosáhlo rus-
ké loďstvo, roku 1789 ruská armáda zví-
tězila v bitvě u Fokšan. Rakousko, spoje-
nec Ruska, v roce 1791 uzavřelo s Turky
mír ve Svišťově. Nakonec situace v Ev-
ropě, navzdory vojenské převaze, přinu-
tila Rusko uzavřít 9. ledna 1792 mír
s Tureckem v Jassech. 8. 1806–1812. Vý-
sledkem francouzského diplomatického
tlaku v Konstantinopoli bylo turecké vy-
hlášení války Rusku v roce 1806. V roce
1807 Britové marně vyvíjeli tlak na sul-
tána, aby konflikt ukončil. Po míru v Tylži
zprostředkovala francouzská diplmacie
v srpnu 1807 příměří, po němž se ruská
armáda stáhla u podunajských knížectví
Moldavska a Valašska. Konečný mír však
byl uzavřen až 28. května 1812 v Buku-
rešti. 9. 1828–1829. 26. dubna 1828 vy-
hlásilo Rusko Turecku válku, na počátku
června Rusové překročili Dunaj, jejich
postup však zbrzdily pevnosti Šumla, Si-
listria a Varna (dobyta 11. října 1828). Po
vítězství u Kulevči 11. června 1829 si
armáda generála Dibiče (Diebitsch) ote-
vřela cestu k pohoří Balkán, které v půli
července ruské jednotky poprvé v ději-
nách překročily. Na východě dobyl ge-
nerál hrabě Paskevič Kars (5. července
1829) a Erzerum (14. září 1829). 20. srp-
na 1829 padl do ruských rukou Drinopol,
zdálo se, že Osmanská říše je před zhrou-
cením a Rusům nic nezabrání v postupu
na Konstantinopol. Vyčerpání a morová
nákaza v ruských řadách však generála
Dibiče donutily využít pruského prostřed-
kování a uzavřít s Turky mír v Drinopoli.
10. 1853–1856. (➙ KRYMSKÁ VÁL-
KA). 11. 1877–1878 (➙ VÝCHODNÍ
KRIZE 1875–1878).

SVATÉ LIGY PROTI TURKŮM.
1. 1538. Zformována za účasti císaře
Karla V., Benátské republiky a papeže
Pavla III. 2. 1571. Diplomatické úsilí
Pia V. vedlo 20. května 1571 ke vzniku
Svaté ligy proti Turkům v níž se spojili
papež, Benátská republika a Španělsko.
Krátce nato následovalo vítězství spojen-

listopad

1. 11. byla před sto lety uzavřena tajná
italsko-francouzská smlouva o neutrali-
tě. Členství Itálie v Trojspolku se tím do
značné míry rušilo. Téhož dne před pa-
desáti lety byla provedena Američany na
atolu Eniwetok v Marshallových ostro-
vech první úspěšná zkouška vodíkové
bomby, čímž se jim podařilo na jeden rok
získat předstih před Sovětským svazem.

5. 11. objevil před 80 lety britský ar-
cheolog Howard Carter (1873–1939)
v blízkosti hornoegyptského města Luxoru
vchod do hrobky faraona Tutanchamona
(† okolo 1337 př. n. l.). Poté našel neporu-
šený hrob se skvělou pohřební výzdobou.

7. 11. zemřel před 10 lety představitel
„Pražského jara“, symbol „socialismu
s lidskou tváří“, komunistický funkcionář
Alexandr Dubček (*1921). V roce 1968
vystřídal ve funkci prvního tajemníka ÚV
KSČ A. Novotného. 1970 vyloučen
z KSČ, pracoval jako úředník, do politi-
ky se vrátil 1989–1992 jako předseda par-
lamentu ČSFR.

8. 11. byla před 60 lety v rámci II. svě-
tové války otevřena druhá fronta v sever-
ní Africe, poté co se americké a britské
jednotky v síle 107 000 mužů vylodily
na marockém a alžírském pobřeží. Téhož
dne vyhrál před 70 lety prezidentské vol-
by v USA člen Demokratické strany,
Franklin Delano Roosevelt (1882–1945),
jenž vstoupil do dějin jako jeden z vítězů
druhé světové války.

9. 11. zemřel před 50 lety izraelský vědec
a politik Chaim Weizman (*1874), jeden
z hlavních mluvčích sionismu, 1920–1931
prezident Světové sionistické organizace,
1948–1952 první prezident státu Izrael.

10. 11. si připomeneme 20. výročí úmrtí
sovětského komunistického předáka Leo-
nida Iljiče Brežněva (*1906). V letech
1960–1964 a 1977–1982 byl předsedou
prezídia Nejvyššího sovětu SSSR, tj. no-
minální hlavou státu. 1964–1982 prvním
(generálním) tajemníkem KSSS. Nesl
spoluzodpovědnost za brutální potlačení
Pražského jara a intervenci v Afghánistá-
nu. O dva dny později byl generálním ta-
jemníkem ÚV KSSS zvolen osmašede-
sátiletý Jurij Vladimirovič Andropov
(1914–1984), dlouholetý šéf KGB.

ců v námořní bitvě u Lepanta. 3. 1684.
Po porážce Turků před Vídní 12. září 1683
se za vydatné finanční pomoci papeže
Inocence XI. a podpory papežské diplo-
macie vznikla 5. března 1684 Svatá liga,
jejímiž členy byl papež, císař, Polsko
a Benátská republika. V roce 1686 se k ní
připojilo Rusko, ale válečných operací se
do roku 1695 neúčastnilo.

A. S.

HISTORICKÁ VÝROČÍ
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ZPRÁVY / RECENZE

Dana Picková, Habsburkové a Ruri-
kovci na prahu novověku. Příspěvek
k dějinám rusko-habsburských vztahů
na přelomu 15. a 16. století. Acta Uni-
versitatis Carolinae Philosophica et His-
torica Monographia CLIX, Nakladatelství
Karolinum, Praha 2002, 225 stran.

Hlavním cílem monografie Dany Pic-
kové je objasnění příčin, postupu a dů-
sledků snah Habsburků o zformování vý-
chodní aliance. Autorka věnovala zvlášt-
ní pozornost rusko-habsburskému spolku,
který se měl stát jejím jádrem. Plasticky
přitom vyložila záměry a postoje dvou
habsburských panovníků, císaře Fridri-
cha III. a především jeho syna Maxmiliá-
na I., kteří jako první navázali diplomatic-
ké styky s moskevským státem. Zároveň
se pokusila nalézt důvody, jež k tomuto
kroku vedly, a osvětlit motivaci diploma-
tických partnerů habsburské dynastie, tedy
velikých knížat moskevských Ivana III.
a Vasilije III.

Vzhledem k vytčenému cíli se autorka
rozhodla koncipovat práci především pod-
le chronologického hlediska a rozčlenit
ji do sedmi kapitol. Ve dvou úvodních
nastínila širší okolnosti vedoucí k navá-
zání rusko-habsburských styků. První
kapitola (Habsburkové v boji o hegemo-
nii ve střední Evropě) sleduje v rámci
zmíněného prostoru vývoj postavení
Habsburků, které bylo determinováno
především jejich snahou získat vládu
v Uhrách a soupeřením s Matyášem Kor-
vínem. Ve druhé kapitole (Moskevský stát
za Ivana III.) charakterizovala Dana Pic-
ková situaci moskevského státu v sedm-
desátých a osmdesátých letech 15. století.
Zaměřila se zvláště na vztah budoucích
partnerů k Jagelloncům, vládnoucím
v Polsku a v Litvě. Podtrhla přitom sku-
tečnost, že právě nepřátelský poměr Habs-
burků a moskevských Rurikovců k této
dynastii byl jednou z hlavních příčin hle-
dání vzájemných kontaktů. Svoji roli
ovšem sehrály také diplomatické styky
Moskvy s Uhrami a Moldavskem, které
byly navázány zhruba ve stejné době.
Vzhledem k tomu, že dosavadní historio-
grafie se tímto problémem příliš neza-
bývala, věnovala mu autorka zvýšenou
pozornost.

V pěti dalších kapitolách, tvořících te-
matický základ práce, nalezne čtenář ze-
vrubné a vyvážené pojednání o třech fá-
zích počáteční etapy diplomatických
a politických kontaktů mezi Habsburky
a Rurikovci, časově v podstatě splývající
s dobou vlády římského krále a císaře
Maxmiliána I. Jde o vlastní zahájení
diplomatických styků, k němuž došlo
ještě z podnětu Fridricha III., dále o uza-
vření první rusko-habsburské smlouvy

1490/1491, o epizodické obnovení kon-
taktů na počátku 16. století, o uzavření
druhého rusko-habsburského spolku
v roce 1514 a konečně je zhodnocen po-
kus o rusko-polský smír. Na straně 197
upoutá každého zájemce o dějiny diplo-
macie vyčerpávající seznam rusko-habs-
burských poselstev v letech 1489–1518.

Základním východiskem monografie se
stala vynikající znalost široké škály do-
bových pramenů, jejich důkladná kritika
a citlivá analýza. Autorka si tím vytvoři-
la solidní základnu pro konfrontaci vlast-
ních poznatků s výsledky dosavadního
bádání o rusko-habsburských vztazích.
Podařilo se jí přesvědčivě prokázat, že
starší práce, trpící nedostatečným studiem
pramenného materiálu, přebíraly často
jedna od druhé omyly a nepřesná tvrzení.
Pramenné studium posléze autorce umož-
nilo zodpovědět širší komplex otázek,
týkajících se dějin mezinárodní politiky
na přelomu 15. a 16. století. První rusko-
-habsburské smlouvy z tohoto období se
tak čtenáři jeví v novém světle, nikoli jako
pouhé pokusy o bilaterální spojenectví,
ale jako součást pokusu o vybudování šir-
šího aliančního systému. V něm se spoji-
lo více mocností proti společnému nepří-
teli – totiž proti Polsku a Litvě, resp. je-
jich vládcům z jagellonské dynastie,
Kazimíru IV. a jeho synům, usilujícím
o hegemonii ve středoevropském prosto-
ru a o sdružení západoruských knížectví.
Pozoruhodné je rovněž hodnocení druhé-
ho rusko-habsburského spolku, jako moc-
né páky, která pohnula polského krále
Zikmunda I. k povolnosti v otázce uher-
ského dědictví ve prospěch Habsburků.
Přestože rusko-polský smír byl uzavřen
až tři roky po smrti Maxmiliána I. a při-
nesl větší prospěch moskevskému státu,
lze od konce jeho vlády považovat novo-
dobé kontakty Habsburků s Rurikovci za
trvaleji navázané. Monografie je tak do-
vedena až na práh epochy, kdy Rusko
vstoupilo jako důležitý fenomén do ev-
ropské politiky, kde se o něm začalo uva-
žovat na nové úrovni jako o potenciálním
partnerovi.

Materiálově přínosnou a metodologic-
ky podnětnou práci Dany Pickové vřele
doporučuji všem zájemcům o starší ději-
ny střední a východní Evropy a o dějiny
mezinárodních vztahů.

Martin N e j e d l ý

(Pokud není uvedeno místo vydání, jedná
se o Prahu. Nakladatelé si při oznamování
knižních novinek vyhrazují možnost změny.)

Nové knihy  Nové knihy

AHARONI, Zvi, DIETL, Wilhelm,
Operace Eichmann. Co se skutečně událo,
2002

BECKER, Jasper, Čína na přelomu sto-
letí, 2002

prosinec

2. 12. byl před 150 lety na výroční den
bitvy u Slavkova a korunovace Napoleo-
na I. prohlášen francouzský prezident,
princ Ludvík Napoleon Bonaparte (1808
až 1873) císařem Napoleonem III. Toto
tzv. druhé císařství trvalo do roku 1870.

7. 12. byla před 90 lety objevena ně-
meckým archeologem Ludwigem Bor-
chardtem (1863–1938) polychromovaná
vápencová busta staroegyptské královny
Nefertiti, manželky Amenhotepa IV. Byla
předána Egyptskému muzeu v Berlíně.

8. 12. se před 200 lety narodil ruský
romantický básník a děkabrista kníže Ale-
xandr Ivanovič Odojevskij (†1839), po
potlačení povstání ve vyhnanství na Si-
biři, po dvanácti letech mohl nastoupit
jako prostý vojín do armády a zemřel
v boji na Kavkaze.

9. 12. byl před 40 lety proklamován
vznik republiky Tanganika na čele s pre-
zidentem Juliem Nyererem (1922–1999).
Šlo o bývalou kolonii Německá východ-
ní Afrika a pozdější britské mandátní úze-
mí. V roce 1964 se spojila se Zanziba-
rem v Tanzanii.

12. 12. zemřel před 50 lety český ori-
entalista Bedřich Hrozný (*1879), světo-
vě proslulý znalec klínového písma, pro-
fesor Univerzity Karlovy v Praze, 1915
rozluštil chetitský jazyk. Vedl archeolo-
gické výpravy do Sýrie a Turecka.

15. 12. zemřel před 50 lety slovenský
komunistický politik Karol Šmidke
(*1897), vůdčí činitel Slovenského národ-
ního povstání, přední stranický a státní
činitel 1945–1950.

22. 12. se před 10 lety zřítilo libyjské
letadlo Boeing-727 se 158 osobami na
palubě po kolizi s vojenským letadlem.
Všichni cestující zahynuli.

23. 12. byl před 250 lety vydán celní
řád pro české země. V duchu merkanti-
lismu odstraňoval celní poplatky mezi
Čechami, Moravou a Slezskem.

24. 12. zemřel před 20 lety francouz-
ský básník a prozaik Louis Aragon
(*1897), jeden ze zakladatelů surrealis-
mu. Za druhé světové války zapojen do
hnutí odporu.

26. 12. zemřel před 30 lety americký
politik a 33. prezident USA (1945–1952),
Harry S Truman (*1884), člen Demokra-
tické strany. 1947 vyhlásil novou poli-
tiku vůči expanzionismu SSSR (tzv.
Trumanova doktrína), 1949 uzavřel do-
hodu o vzniku Severoatlantického paku
(NATO).

27. 12. zemřel před 50 lety český sla-
vista, překladatel, básník a historik Adolf
Černý (*1864), zakladatel a hlavní redak-
tor časopisu Slovanský přehled.

30. 12. byl před 80 lety založen Svaz
sovětských socialistických republik. Té-
hož dne zemřel před 50 lety český spiso-
vatel a novinář Ivan Olbracht (*1882).

(připravil František S t e l l n e r)
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