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Nejnovûj‰í kniha Franti‰ka ·mahela nemá zcela tradiãní strukturu. Prolog a Epilog rámují rozsáhlej‰í kronikáﬁské vyprávûní, jak˘si úheln˘ kámen, na nûmÏ je celá
práce vystavûna. Jde totiÏ o pasáÏe z Velk˘ch francouzsk˘ch kronik, popisující, kterak se vydal císaﬁ a král Karel IV. ke dvoru svého pﬁíbuzného, krále Francie, a jak
tato cesta a pﬁijetí na spﬁáteleném dvoﬁe probíhaly. Dal‰í, rozsáhlou ãást knihy pak
pﬁedstavují hloubkové, zkoumavé pohledy t˘kající se vizuální, ceremoniální
a hmotné stránky této vrcholné schÛze.
V prologu s názvem Lucemburkové a Francie 1355–1378 se autor vydal pﬁeváÏnû
stezkami politické historie, nezapomínaje v‰ak ani na mnohé strukturální záleÏitosti t˘kající se panování a dvora císaﬁe Karla IV. a na opaãné stranû dvorského
prostﬁedí francouzského krále Karla V. Zaãíná se ov‰em komplikovan˘m dûtstvím
malého Václava-Karla, jeho pobytem na francouzském dvoﬁe – cenn˘mi jsou
úvahy o vzdûlání. Následující v˘klady patﬁí Francii na prahu stoleté války, pﬁiãemÏ
„politická spoleãnost“ tohoto království je ilustrována na základû procesu Roberta
z Artois a iluminace s ním související. A zde pﬁichází ke slovu jedna z nejsilnûj‰ích
stránek probírané knihy – ·mahel vsadil na prameny ikonografické, které pouÏívá
jako ilustrace pro svÛj v˘klad, a naopak de‰ifrováním obrazového materiálu své
poznání a vhled do dané problematiky a doby zásadním zpÛsobem obohacuje.
Tato práce s obrazem, jeho splynutí se slovem, má zﬁetelnû „francouzsk˘“ charakter, bez ohledu na francouzsko-lucembursko-ãesko-nûmeckou látku knihy.
Rodinné pomûry ãeského krále Jana, jeho smrt na kresãack˘ch pláních, mládí
pozdûj‰ího Karla IV. i druhého hlavního aktéra pozdûj‰í paﬁíÏské schÛzky, dauphina Karla z Valois, vystupují na dal‰ích stranách pomocí umûﬁeného a srozumitelného jazyka.
Autor dokáÏe stejnû jako dûje francouzské charakterizovat i pomûry v ¤í‰i, na
jejíÏ pÛdû se oba protagonisté poprvé oficiálnû setkali v roce 1356 (Mety). Popisuje první politické úspûchy Karla IV., jeho korunovaci na císaﬁe v ¤ímû roku
1355, politiku vÛãi Francii, rituál bohosluÏby i banketu, kter˘ byl organizován
podle hierarchie obsaÏené v Karlovû Zlaté bule. Jeho pozornost opût zaujme postava dauphina Karla, mûstské i selské povstání, jeÏ zachvátilo Francii, boje s Anglií
na konci 50. let a pﬁevzetí vlády Karlem, nyní jiÏ v poﬁadí pát˘m, v roce 1364 (opût
se zamûﬁením na rituály – pohﬁeb Jana II. a korunovace nového panovníka).
Následuje text o rekonstrukci francouzské ﬁí‰e Karlem V., jejím vnitﬁním ústrojí,
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intelektuálním prostﬁedí dvora, popisuje se ov‰em také PaﬁíÏ s královsk˘mi
stavbami a dal‰ími náleÏitostmi stejnû jako dal‰í sídla dynastie. To v‰e tvoﬁí nepochybnou pﬁípravu pro líãení pozdûj‰í náv‰tûvy, a ãtenáﬁ tak získává cenn˘ vhled do
daného prostﬁedí.
Francouzská zku‰enost téÏ nepochybnû ovlivnila Karlovu stavitelskou ãinnost
v hlavním mûstû ãeského království. Autor proto seznamuje s jejími konturami
a pﬁipomíná také díla vzdálenûj‰í a vzdálená – Karl‰tejn a Tangermünde. V‰ímá si
stykÛ s Francií, Karlov˘ch nejv˘znamnûj‰ích dvoﬁanÛ a diplomatÛ, seznamuje se
strukturou praÏského dvora a mocensk˘mi mechanismy. Neunikají mu ani obﬁadné události, pﬁedev‰ím korunovace samotného Karla a jeho manÏelek, podobnû
i velká politická setkání, jichÏ se císaﬁ zúãastnil. Pak jiÏ pﬁichází k náhlému rozhodnutí o cestû do Francie a k jejímu popisu.
Dal‰í stránky zaujímá pﬁeklad Relace Velk˘ch francouzsk˘ch kronik. Autor uÏil
star‰í práci Jakuba Pavla, kterou v‰ak zásadním zpÛsobem doplnil a upravil na
základû nov˘ch poznatkÛ. Text je bohatû doplnûn dobov˘mi iluminacemi.
V epilogu pod názvem Odezvy a dohry paﬁíÏského summitu F. ·mahel hodnotí
poslední léta vlády Karla V. Moudrého († 16. záﬁí 1380), zastavuje se u papeÏského schizmatu, jeho odezvy v Praze a následné císaﬁovy smrti († 29. listopadu
1378). Struãnû pak shrnuje v˘voj schizmatu a pﬁipomíná setkání Václava IV.
s francouzsk˘m králem Karlem VI. na jaﬁe 1398 v Reme‰i.
Poslední oddíl knihy s názvem Exkursy, sondy a etudy pﬁiná‰í celou ﬁadu zdánlivû disparátních záleÏitostí, které v‰ak mistrnû doplÀují „pilotní“ text a ãtenáﬁi
poskytují skuteãn˘ poÏitek z hlubok˘ch ·mahelov˘ch prÛhledÛ do stﬁedovûké
minulosti. Ukazují také, jak˘m smûrem se ubírá autorovo my‰lení a jak precizní
dokáÏe b˘t ve snaze uchopit problém a ﬁe‰it jej s pouÏitím znaãné nápaditosti
a kombinaãní schopnosti. Nejdﬁíve pojednává o samotném prameni, tzn. o Velk˘ch
francouzsk˘ch kronikách. Nemalou pozornost vûnuje obrazové v˘bavû rÛzn˘ch
rukopisÛ kronik, osvûtluje právní postavení francouzského krále v jeho ﬁí‰i a symbolick˘ v˘znam úkonÛ spojen˘ch s pﬁevzetím královské hodnosti, zab˘vá se francouzsk˘mi hierarchick˘mi ﬁády a nejvy‰‰ími úﬁady a institucemi. V jeho podání
oÏívají prÛvody a vjezdy králÛ Francie a také koÀstvo v‰ech druhÛ a barev, jeÏ uÏíval dvÛr a velmoÏi. Vyzná se ve zpÛsobech oblékání rÛzn˘ch vrstev, v pokr˘vkách
hlavy, korunách, obutí, hávech prelátÛ i livrejích sluÏebníkÛ. A opût jde o kombinaci ikonografick˘ch pramenÛ s písemn˘mi a tﬁebas i archeologick˘mi. PﬁibliÏuje
vzhled královského paláce s gotick˘m zázrakem Saint Chapelle a místo pobytu
císaﬁe pﬁipravené zvlá‰tû a jen pro nûj. Podobnû se vûnuje dal‰ím místÛm, kde ﬁí‰sk˘ vládce také krátce pob˘val: Louvre a Vincennes. Vhledy do intimních zvyklostí mocn˘ch jsou neménû hluboké a zasvûcené. TotéÏ se t˘ká zasedacích poﬁádkÛ na banketech a hostinách a samotného stolování, vãetnû rozliãn˘ch druhÛ
nádob a náãiní pﬁitom uÏívan˘ch. Rozklady menu hostin a popisy umûleck˘ch
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produkcí, vãetnû inscenace dobytí Jeruzaléma, tamtéÏ provozovan˘ch, vystupují
z textu vizuálnû a s pﬁíchutí mnoha vÛní i barev. Ze stínu vûkÛ se probouzejí ve
·mahelovû líãení i pﬁekrásné dary a relikvie, jimiÏ byli císaﬁ, jeho syn a ãlenové
doprovodu poctûni.
Franti‰ek ·mahel zde ukazuje, Ïe je mistrem detailu zaﬁazeného do velk˘ch souﬁadnic celku, Ïe nevytváﬁí fantaskní obrazce ãi jen pro efekt stepané hypotézy, n˘brÏ
s pln˘m zaujetím vykresluje na základû detailní moÏnosti pravdûpodobné obrazy
jsoucna. Jeho kniha je jako stﬁedovûk˘ oltáﬁní triptych, neokouzluje v‰ak jen jasn˘mi barvami a zﬁeteln˘mi konturami s vûdomím teologického pozadí, n˘brÏ také
tím, Ïe si lze pﬁedstavit dﬁevorubce kácejícího strom a tesaﬁe pﬁipravujícího dﬁevûnou desku podobnû jako v‰echny drtiãe a míchaãe barev i zlatiãe vyklepávající tenké
plí‰ky. Svou komplexností ukazuje cestu ven z domácí uzavﬁenosti k evropské ãi
svûtové otevﬁenosti a lze jí jen popﬁát brzké pﬁeklady do cizích jazykÛ.
Libor Jan

